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1. 最好吃的蛋糕 
 

  鼠老大说："今天是妈妈的生日，我们给她买个蛋糕，让她高兴高兴。"  

   "好呀，好呀！"鼠老二和鼠老三齐声说。 

  老大、老二、老三好不容易凑起了一小把硬币。 

  来到商店，鼠老大说，"我们要买个最好吃的蛋糕。" 

  售货员数了数硬币，说："钱不够呀，不过可以卖给你们一张大饼。"好心

的售货员给了他们一张挺不错的大饼。 

  老大、老二、老三垂头丧气地回了家。 

  鼠老三叹了口气说："咳……" 

  鼠老二也叹了口气说："咳……" 

  鼠老大拍拍脑袋说："我们想办法把大饼变成蛋糕！" 

  "怎么变？怎么变？"鼠老二、鼠老三瞪圆了小眼睛。 

  鼠老大拿出自己一直舍不得吃的奶糖，融化开浇在大饼上。嗨，多好呀，

一股香甜香甜的奶油味儿。 

  鼠老二想了想，拿来一大片红肠，轻轻地放在大饼上，他不好意思地说："

嘿嘿，我只咬过一点点……" 

  "妈妈看不出的！"鼠老大很肯定地说。 

  鼠老三采来一把五彩缤纷的野花，一朵朵摆在大饼上。 

  哎呀，好像看不出这是一张大饼啦！三只小老鼠非常满意，越看心里越高

兴。 

  轻轻推开妈妈的门，三只小老鼠齐声唱起来："祝你生日快乐……" 

  "哟，哪儿来的蛋糕呀？"妈妈惊奇地说。 

  "我们做的！"鼠老大说。 

  "快尝尝吧！快尝尝吧！"鼠老二、鼠老三一起说。 

  妈妈轻轻地咬了一口，她一下子就明白了："喔，真好！真好！这是我吃过

的最好的蛋糕！"妈妈开心地笑起来。 

"是吗？"三只小老鼠也开心地笑起来。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Zuì hǎochī de dànɡāo 

 
shǔ lǎodà shuō："jīntiān shì mā māde shēnɡrì，wǒmen ɡěi tā mǎiɡè 

dànɡāo，rànɡ tā ɡāoxìnɡ ɡāoxìnɡ."  

     "hǎoyɑ，hǎoyɑ！"shǔ lǎoèr hé shǔ lǎosān qíshēnɡ shuō. 

    lǎodà、lǎoèr、lǎosān hǎobú rónɡyì còu qǐle yī xiǎobǎ yìnɡbì. 

    láidào shānɡdiàn，shǔ lǎodà shuō，"wǒmen yào mǎiɡè zuì hǎochī 

de dànɡāo." 

    shòuhuòyuán shù le shù yìnɡbì，shuō："qián búɡòu yɑ，búɡuò kéyǐ 

màiɡěi nǐmen yìzhānɡ dàbǐnɡ."hǎoxīn de shòu huòyuán ɡěile tāmen yìzhā

nɡ tǐnɡ bú cuòde dàbǐnɡ. 

    lǎodà、lǎoèr、lǎosān chuítóu sànɡqì de huíle jiā. 

    shǔ lǎosān tàn le kǒuqì shuō："hāi ....." 
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    shǔ lǎo èr yě tàn le kǒuqì shuō："hāi ....." 

    shǔ lǎodà pāipāi nǎodɑi shuō："wǒmen xiǎnɡbànfǎ bǎ dàbǐnɡ bià

nchénɡ dànɡāo！" 

    "zěnme biàn？zěnme biàn？"shǔ lǎoèr、shǔ lǎosān dènɡ yuán le xi

ǎo yǎnjinɡ. 

    shǔ lǎodà náchū zìjǐ yìzhí shěbùdé chī de nǎitánɡ，rónɡhuà kāi 

jiāozài dàbǐnɡ shànɡ.hēi，duō hǎoyɑ，yìɡǔ xiānɡ tiánxiānɡ tiánde nǎiy

óu wèir. 

    shǔ lǎoèr xiǎnɡle xiǎnɡ，nálái yī dàpiàn hónɡchánɡ，qīnɡqīnɡde 

fànɡzài dàbǐnɡ shànɡ，tā bùhǎo yìsi deshuō："hēihēi，wǒ zhǐ yǎo ɡuò y

ìdiǎndiǎn ....." 

    "māmɑ kànbùchū de！"shǔ lǎodà hěn kěndìnɡ deshuō. 

    shǔ lǎosān cǎi lái yìbǎ wúcǎi bīnfēn de yěhuā，yī duǒduǒ bǎizài 

dàbǐnɡ shànɡ. 

    āiyɑ，hǎoxiànɡ kànbùchū zhè shì yìzhānɡ dàbǐnɡ lā！sānzhī xiǎo 

láoshǔ fēichánɡ mǎnyì，yuèkàn xīnlǐ yuè ɡāoxìnɡ. 

    qīnɡqīnɡ tuīkāi mā māde mén，sānzhī xiǎo láoshǔ qíshēnɡ chànɡ q

ǐlái："zhùnǐ shēnɡrì kuàilè ……" 

    "yō，nǎr láide dànɡāo yɑ？"māmɑ jīnɡqí deshuō. 

    "wǒmen zuò de！"shǔ lǎodà shuō. 

    "kuài chánɡchánɡ bɑ！kuài chánɡchánɡ bɑ！"shǔ lǎo èr、shǔ lǎosā

n yìqǐ shuō. 

    māmɑ qīnɡqīnɡde yǎole yìkǒu，tā yíxiàzǐ jiù mínɡbɑi le："wō，zh

ēnhǎo！zhēnhǎo！zhè shì wǒ chīɡuò de zuì hǎode dànɡāo！"māmɑ kāi xī

nde xiàoqǐlái. 

"shìmɑ？"sānzhī xiǎo láoshǔ yě kāi xīn de xiàoqǐlái. 

 

ค าแปล : เค้กที่อร่อยท่ีสุด 
 
เจ้าหนพ่ีูใหญ่พดูขึน้มาวา่ “พรุ่งนีว้นัเกิดแม ่พวกเราซือ้เค้กให้แม ่ให้แม่ดีใจซะหน่อย” 
หนนู้องกลางกบัน้องเล็กพดูขึน้พร้อมกนัว่า “ดีสิ ดีสิ ” 

หนพ่ีูใหญ่ น้องกลาง น้องเล็กแคะกระปกุรวบรวมเงินกนัได้หนึง่ก ามือ  
วา่แล้วก็พากนัไปร้านเค้ก  หนพ่ีูใหญ่บอกคนขายว่า “เราจะซือ้เค้กท่ีอร่อยท่ีสดุ” 
 คนขายรับเงินเหรียญไปนบั แล้วก็บอกว่า “เงินไมพ่อนะ แตไ่มเ่ป็นไร เดี๋ยวขายขนมเป๊ียะ
ให้แผน่นงึก็ได้ ”  วา่แล้ว คนขายใจดีก็หยิบขนมเป๊ียะท่ีหน้าตาไมเ่ลวให้แผ่นนงึ 
 หนพ่ีูน้องทัง้สามตวั พากนัเดินคอตกกลบับ้าน 
 น้องเล็กถอนหายใจเฮือกใหญ่   “เฮ้อ....”   น้องกลางก็ถอนหายใจตามมาอีกเฮือก “เฮ้อ...” 
หนพ่ีูใหญ่ลกุพรวด เคาะกะโหลกป๊อกๆๆ แล้วยืดอก ร้องลัน่วา่ “เรามาคิดหาวิธีเปล่ียนขนมเป๊ียะนี ้
ให้เป็นเค้กกนัเถอะ”  
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 หนนู้องกลาง น้องเล็ก จ้องพี่ใหญ่ตาใสแป๋ว “ท าไงเหรอ ท าไงเหรอ” 
วา่แล้ว หนพ่ีูใหญ่ก็เอาลกูอมรสนมท่ีเก็บไว้มานานออกมา แล้วเอามาทาบนหน้าขนม

เป๊ียะ “ว้าว ดีจงัเลย ชา่งหอมอะไรเชน่นี”้  
 หนนู้องกลาง คดิไปคิดมา ก็วิ่งไปหยิบใส้กรอกมาวางบนขนมเป๊ียะก้อนโตนัน้  แตก็่ยิม้
แหยะๆ วา่  “ฮิฮิ ผมแอบแทะไปนิดเดียวเองครับ”   
 “แมไ่มรู้่หรอกนา่” หนพ่ีูใหญ่พดูอยา่งมัน่อกมัน่ใจ 
 หนนู้องเล็กเก็บดอกไม้หลากสีมาโปรยลงบนหน้าขนม ทีละดอก ทีละดอก 
 โอ้โห...ดไูมอ่อกวา่เป็นขนมเป๊ียะเลยนะเน่ีย  หนนู้อยทัง้สามยืนมองด้วยความภมูิใจ  ดู
แล้วดอีูก ก็ยิ่งดีใจ 
 แล้วก็พากนัถือเค้กไปท่ีห้องแม ่ คอ่ยเปิดประตหู้องแมเ่บาๆ  แล้วก็ร้องเพลง “สขุสนัต์วนั
เกิด” 
 “ว้าว  ไปได้เค้กมาจากไหนกนัเน่ีย ” แมห่นถูามด้วยความประหลาดใจ  
 “พวกเราท าเองครับแม่” หนพ่ีูใหญ่พดู  
 “ชิมเลยแม ่ชิมเลยแม”่ หนนู้องกลาง กบัหนนู้องเล็กเร่งให้แมห่นชูิม 
 วา่แล้วแมห่นก็ู แทะเค้กหนึง่ค าเบาๆ  ก็เข้าใจ แล้วก็พดูกบัลกูๆวา่ “โอ้ว ดีจงัเลย ดีจงัเลย” 
น่ีเป็นเค้กท่ีอร่อยท่ีสดุท่ีแมเ่คยกินมาเลยนะเน่ีย  แม่หนพูดูไปก็หวัเราะชอบใจ 
  “จริงเหรอแม่” หนนู้อยทัง้สามตวั ก็พากนัหวัเราะด้วยความสขุใจ  
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

老大 lǎodà พี่ใหญ่ 
蛋糕 dànɡāo เค้ก 
齐声 qíshēnɡ สง่เสยีงขึน้มาพร้อมๆกนั 
凑 còu รวบรวม 
硬币 yìnɡbì เงินเหรียญ 
饼 bǐnɡ ขนมอบ หรือยา่ง ขนมเป๊ียะ 
脑袋 nǎodɑi สมอง 
瞪 dènɡ เบิกตาโพลง 
融化 rónɡhuà ละลาย 
浇 jiāo สาด ราด เท 
香甜 xiānɡtián หอมหวาน 
肯定 kěndìnɡ แนน่อน มัน่อกอมัน่ใจ  
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五彩 wúcǎi หลากสสีนั 
缤纷 bīnfēn เกลือ่นกลาด  
野花 yěhuā ดอกไม้ดอกหญ้าที่ขึน้เองตามธรรมชาติ 
满意 mǎnyì พออกพอใจ 
惊奇 jīnɡqí แปลกประหลาดใจ 
尝 chánɡ ชิม 
明白 mínɡbɑi เข้าใจ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 
1. 我们给她买蛋糕 wǒmen ɡěi tā mǎiɡè dànɡāo เราซือ้เค้กให้เขา  
  ไวยากรณ์ การใช้ค าวา่ 给 ในภาษาจีนมีรูปแบบไวยากรณ์คือ  

ประธาน + 给 + กรรมรอง(ผู้ รับ) + กรรมตรง(สิ่งท่ีให้)   
หลกัการจ า คือ หลงัค าวา่ “ให้” ตามด้วยผู้ รับ แล้วตามด้วยสิ่งท่ีให้  สลบักบัภาษาไทย คือ  

หลงัค าวา่ “ ให้” เป็นกรรมตรง (สิ่งท่ีให้) + กรรมรอง (ผู้ รับ)  
 ตวัอยา่งประโยค  

售货员给了他们一张 大饼。 
shòu huòyuán ɡěile tāmen yìzhānɡ tǐnɡ bú cuòde dàbǐnɡ. 

พนกังานขายให้ขนมเป๊ีะแก่เขาหนึง่ก้อน  
 

 老鼠给妈妈一块蛋糕。 
 láoshǔ ɡěi māmɑ yíkuài dànɡāo. 

หนใูห้เค้กแมห่นึง่ก้อน  
 
2. 最好吃的蛋糕  zuì hǎochī de dànɡāo ขนมเป๊ียะที่อร่อยที่สุด   

ไวยากรณ์ การขยายค านาม ไวยากรณ์ภาษาจีนหากค านามมีสว่นขยาย สว่นท่ีมาขยายจะ
วางไว้หน้าค านาม หากมีค าขยายหลายค า จะวางไว้หน้าตอ่ๆกนัไป ค านามหลกัวางไว้ท้ายสดุ โดย
มีค าวา่  的 de เป็นค าเช่ือมก่อนท่ีจะถึงค านามหลกันัน้   

สว่นขยาย + 的 + ค านามหลกั 
 ตวัอยา่งประโยค  

好心的售货员 hǎoxīn de shòuhuòyuán คนขายผู้ใจดี  
 变成蛋糕的大饼 biànchénɡ dànɡāo de dàbǐnɡ ขนมเป๊ียะท่ีเปล่ียนเป็นเค้ก  
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3. 妈妈开心地笑起来 māmɑ kāi xīn de xiàoqǐlái แม่หัวเราะออกมาด้วยความ
เบิกบาน  
 การขยายค ากริยาวา่กระท าด้วยอากปักิริยาอยา่งไร  สว่นท่ีขยายค ากริยานัน้ จะวางไว้
หน้าค ากริยา แล้วเช่ือมด้วยค าวา่ 地 อา่นวา่ de แล้วตามด้วยค ากริยา รูปประโยคนีมี้ความหมาย
วา่ ท ากริยานัน้ อยา่ง...... 

  สว่นขยายกริยา +地 + กริยา 
 ตวัอยา่งประโยค  
 轻轻地咬一口 māmɑ qīnɡqīnɡdì yǎole yìkǒu กดัเบาๆค าหนึง่  

 很肯定地说   shǔ lǎodà hěn kěndìnɡ dìshuō พดูอยา่งมัน่อกมัน่ใจ  
 

4. 越看心里越高兴  yuèkàn xīnlǐ yuè ɡāoxìnɡ ยิ่งดูยิ่งดีใจ  
 รูปแบบไวยากรณ์ของค าว่า“ยิ่ง...ยิ่ง....”ในภาษาจีนมีการเรียงไวยากรณ์เหมือนภาษาไทย 
คือ   

越.........越........ 
 ตวัอยา่งประโยค 

 越吃越开心 yuè chī yuè kāixīn  ยิ่งกินยิ่งเบกิบานใจ  
 越做越好看 yuè zuò yuè hǎokàn ยิ่งท ายิ่งสวยขึน้  
 

5. 鼠老二、鼠老三一起说 shǔ lǎoèr 、shǔ lǎosān yìqǐ shuō  หนูน้องกลาง 
น้องเล็กพูดพร้อมกัน  
 ไวยากรณ์ของค าวา่ “ด้วยกนั” ภาษาไทยวางไว้หลงัค ากริยา เชน่ ดดู้วยกนั ไปด้วยกนั  กิน
ด้วยกนั  แตภ่าษาจีน จะวางค าวา่  一起 yìqǐ  ท่ีหมายถึง “ด้วยกนั” ไว้หน้าค ากริยา  

 一起 +   กริยา  
 ตวัอยา่งประโยค  

 他们一起吃蛋糕   tāmen yìqǐ chī dànɡāo          พวกเขากินเค้กด้วยกนั  
 小老鼠一起做蛋糕 xiǎo láoshǔ yìqǐ zuò dànɡāo     หนตูวัน้อยๆท าเค้ก
ด้วยกนั   
                                                                                                      (ชว่ยกนัท าเค้ก)  
 
6. 这是我吃过的最好的蛋糕 zhè shì wǒ chīɡuò de zuì hǎode dànɡāo น่ีคือ
เค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมา  
 ไวยากรณ์ของประโยคท่ีวา่ “เป็นสิ่งท่ี..…ท่ีสดุเทา่ท่ีเคย.......มา ”  มีรูปแบบประโยคคือ  
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กริยา + 过  + 的 + 最 +  คณุศพัท์ + 的 +  นาม  
 ตวัอยา่งประโยค  
 这是我看过最好看得电影。 

zhè shì wǒ kànɡuò zuìhǎo kàndé diànyǐnɡ. 

น่ีเป็นหนงัท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีฉนัเคยดมูา 
  

 这是我做过最大的蛋糕。 

zhè shì wǒ zuò ɡuò zuìdà de dànɡāo 

น่ีเป็นเค้กท่ีใหญ่ท่ีสดุเทา่ท่ีฉันเคยท ามา  
  

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

好不容易 hǎo bùrónɡyì ไมง่่ายเลย  ยากมากกวา่ทีจ่ะ...... 
垂头丧气 chuítóu sànɡqì หน้ามอ่ยคอตก 
舍不得吃 
(舍不得+กริยา) 

shěbùdé chī ตดัใจไมไ่ด้ที่จะกิน ไมก่ล้ากินเพราะ
เสยีดาย (ตดัใจที่จะท ากริยานัน้ไมไ่ด้) 

不好意思 bùhǎo yìsi อยา่งอายๆ   ขอโทษ  นา่อายจริง ๆ  
哪儿来的蛋糕呀 nǎr lái de dànɡāo yɑ ไปเอาเค้กมาจากไหนกนัเหรอเนีย่ 
她一下子就明白了 tā yíxiàzǐ jiù mínɡbɑi le แป๊บเดียวก็เข้าใจแล้ว 
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2. 智斗大灰狼 
 
 

晚上，一只大灰狼溜进了树林，踩疼了一串喇叭花。喇叭花闻出了大灰

狼味，立刻变成了会报警的小喇叭：  

大灰狼来啦！大灰狼来啦！ 

  树林里住着小白兔、笨笨熊、淘气狗、喇叭象、小刺猬、小山羊……他们

听说大灰狼来了，都很高兴。 

  大灰狼偷偷摸摸，摸到了一间红房窗前。大灰狼往屋里一看，满屋子的大

老虎、小老虎，他们张牙舞爪，呼啸吼叫，吓得大灰狼出了一身冷汗："妈呀，

这是老虎大王的家，进不得！"大灰狼灰溜溜地溜走了。 

  "嘻嘻嘻"，小白兔从大衣柜里蹦出来，朝着满屋子的老虎笑。原来，一面

墙上的小老虎，是小白兔画出来的；墙对面的大老虎，是小白兔用放大镜照出

来的。录音机里播放的《老虎之歌》，是小白兔从勇敢商店买来的磁带。小白

兔把大灰狼吓跑了。 

  大灰狼远远地看见了一座小木屋。小木屋里有几个小影子在跳舞。大灰狼

咬牙切齿地说："先用这几个小鬼儿塞寒牙缝！"大灰狼气势汹汹地向小木屋闯

来。 

  "哎哟哟！"大灰狼捧着狼掌，呀呀乱叫，一屁股坐在地上，又"哎哟"了一

声，捂着屁股打起滚儿来。 

  "嘻嘻嘻"，几只小刺猬，从小木屋的窗口探出头来。原来，小刺猬们把衣

服脱下来，铺在门前当地毯，迎接大灰狼的来临。 

  大灰狼一瘸一拐地走着。狼尾巴像破扫帚似的扫着地。一只熊掌踩住了狼

尾巴。大灰狼一看，是一只花里胡哨的笨笨熊，便气急败坏地喊："我吃了你这

笨熊！" 

  "呜呜呜"，笨笨熊哭着说："你吃了我吧！我得了癞皮病，谁也不要我了，

我好难过：请你吃了我吧！"笨笨熊一边说，一边往大灰狼身上撞。 

  "去！去！去！你这病熊，吃了你也得拉肚子。"大灰狼又气又怕地走开

了。 

  "嘿嘿嘿"，笨笨熊笑了："笨笨狼！"原来，笨笨熊身上抹的是皮鞋油，黑一

块，白一块，红一块，黄一块，抹在巧克力色的熊皮上，真像是一只癞皮熊。 

  大灰狼垂头丧气地向前走。突然，大灰狼的眼睛绿了，他看见了一棵香肠

树！树上挂着一根根喷喷香的肉肠。大灰狼心花怒放，"噌"地蹿起来，咧开大

嘴，把一根香肠吞进了肚子。 

  "哎哟哟"，大灰狼捂着肚子惨叫了几声，就疼昏过去了。 

  "汪汪汪"，淘气狗叼着一根肉肠，得意地跑来了。原来，淘气狗把细菌药

水注进香肠，让大灰狼尝到了细菌肠的滋味。 

  夜深了，大灰狼迷迷糊糊记得有一根香肠，大灰狼爬起来找呀找，找到了

——一根好肥的大肉肠。 

  大肉肠突然变成了滑溜蛇，把大灰狼卷住了。原来，大灰狼找到的肉肠，

是喇叭象的长鼻子。还没等大灰狼明白过来，刮叭象鼻子一甩，把大灰狼甩到

了一间小草屋门前。 
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  "咩咩咩"，一只雪白雪白的小山羊，奶里奶气地叫着，一阵阵扑鼻的羊膻

味，馋得大灰狼口水和眼泪一起流了下来："现在我总算交上好运了！"大灰狼

想着，像只疯狼扑向了小山羊。 

  "嗷！"大灰狼一声惨叫，倒在地上一动也不动了。 

  "嗒嗒嗒"，小山羊从小草屋里跑出来，高兴地喊："大灰狼死喽！大灰狼死

喽！"原来，门前的小山羊，是一只机器羊，把大灰狼电死了。 

  早晨，林子里的小动物们，手拉着手，围着大灰狼，又唱又跳： 

活该活该呀真活该， 谁让你总是坏呀坏。 

 除掉了大灰狼真痛快， 大家唱歌跳舞来呀来。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Zhìdòu dàhuīlánɡ 
 
Wǎnshɑnɡ，yìzhī dàhuīlánɡ liū jìnle shùlín，cǎi ténɡ le yíchuàn l

ǎbɑhuā.lǎbɑhuā wén chūle dàhuīlánɡ wèi，lìkè biàn chénɡle huì bàojǐnɡ 

de xiǎolǎbɑ：  

    dàhuīlánɡ lái lā！dàhuīlánɡ lái lā！ 

    shùlín lǐ zhùzhe xiǎobáitù、bènbèn xiónɡ、táoqì ɡǒu、lǎbɑ xiàn

ɡ、xiǎo cìwei、xiǎoshānyánɡ .....tāmen tīnɡshuō dàhuīlánɡ lái le，dō

uhěn ɡāoxìnɡ. 

    dàhuīlánɡ yú tōu mōmō，mō dàole yìjiān hónɡ fánɡ chuānɡqián.dà

huīlánɡ wǎnɡ wūlǐ yíkàn，mǎn wūzi de dà láohǔ、xiǎo láohǔ，tāmen zhān

ɡyá wǔzhǎo，hūxiào hǒujiào，xiàdé dà huīlánɡ chūle yìshēn lěnɡhàn："m

ā yɑ，zhè shì láohǔ dàiwɑnɡ de jiā，jìn bùdé！"dàhuīlánɡ huīliūliū  

de liū zǒule. 

    "xī xīxī"，xiǎobáitù cónɡ dà yīɡuì lǐ bènɡ chūlái，cháozhe mǎn 

wūzi de láohǔ xiào.yuánlái，yímiàn qiánɡshànɡ de xiǎo láohǔ，shì xiǎ

obáitù huàchū láide ；qiánɡ duì miànde dà láohǔ，shì xiǎobáitù yònɡ f

ànɡdàjìnɡ zhàochū láide.lùyīnjī lǐ bōfànɡ de 《láohǔ zhīɡē 》，shì xi

ǎobáitù cónɡ yónɡɡǎn shānɡdiàn mǎi láide cídài.xiǎobáitù bǎ dàhuīlánɡ 

xià pǎole. 

    dàhuīlánɡ yuǎn yuǎn de kàn jiànle yízuò xiǎo mùwū.xiǎomù wūlǐ y

ǒu jǐɡè xiǎo yǐnɡzi zài tiàowǔ.dà huīlánɡ yǎoyá qièchǐ  deshuō："xiā

nyònɡ zhè jǐɡè xiáoɡuǐ ér sāi hán yáfénɡ！"dàhuīlánɡ qìshì xiōnɡxiōnɡ  

de xiànɡ xiǎo mùwū chuǎnɡ lái. 

    "āiyō yō！"dà huīlánɡ pěnɡzhe lánɡ zhǎnɡ，yɑyɑ luànjiào，yī pìɡ

u zuòzài dìshànɡ，yòu"āiyō"le yìshēnɡ，wǔzhe pìɡu dǎqǐ ɡǔnr lái. 

    "xī xīxī"，jǐzhǐ xiǎo cìwei，cónɡxiǎo mùwū de chuānɡkǒu tàn chū

tóu lái.yuánlái，xiǎo cìwei men bǎ yīfu tuō xiàlái，pūzài ménqián dān

ɡ dìtǎn，yínɡjiē dàhuīlánɡ de láilín. 

    dàhuīlánɡ yìqué yìɡuǎi de zǒuzhe.lánɡ wěibɑ xiànɡ pò sàozhou sh

ìde sǎo zháodì.yìzhī xiónɡzhǎnɡ cǎi zhùle lánɡ wěibɑ.dà huīlánɡ yíkà

n，shì yìzhī huālǐ húshào de bènbèn xiónɡ，biàn qìjí bàihuài  de hǎ

n："wǒ chī le nǐ zhè bèn xiónɡ！" 
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    "wū wūwū"，bènbèn xiónɡ kūzhe shuō："nǐ chī le wǒbɑ！wǒ déliǎo 

lài pí bìnɡ，shuíyě búyào wǒle，wǒ hǎonánɡuò：qǐnɡnǐ chī le wǒbɑ！"bè

nbèn xiónɡ yī biānshuō，yìbiān wǎnɡ dà huīlánɡ shēnshànɡ zhuànɡ. 

    "qù！qù！qù！nǐ zhè bìnɡ xiónɡ，chī le nǐ yě dé lādùzi."dàhuīlá

nɡ yòu qì yòu pà de zǒu kāile. 

    "hēihēihēi"，bènbèn xiónɡ xiàole："bènbèn lánɡ！"yuánlái，bènbè

n xiónɡ shēnshànɡ mǒ de shì pí xiéyóu，hēi yíkuài，bái yíkuài，hónɡ y

íkuài，huánɡ yíkuài，mǒ zài qiǎokèlì sè de xiónɡpí shànɡ，zhēn xiànɡ

shì yìzhī lài pí xiónɡ. 

    dàhuīlánɡ chuítóu sànɡqì de xiànɡ qiánzǒu.tūrán，dàhuīlánɡ de y

ǎnjinɡ lǜ le，tā kàn jiànle yī kē xiānɡchánɡ shù！shùshànɡ ɡuàzhe yī 

ɡēnɡēn pēn pēn xiānɡde ròu chánɡ.dàhuīlánɡ xīnhuā nùfànɡ，"cēnɡ"de cu

ān qǐlái，liěkāi dàzuǐ，bǎ yī ɡēn xiānɡchánɡ tūn jìnle dùzi. 

    "āiyō yō"，dà huīlánɡ wǔzhe dùzi cǎnjiào le jǐ shēnɡ，jiù ténɡ 

hūnɡuòqù le. 

    "wānɡ wānɡwānɡ"，táoqì ɡǒu diāo zhe yī ɡēn ròu chánɡ，déyì de p

ǎolái le.yuánlái，táoqì ɡǒu bǎ xìjūn yàoshuǐ zhù jìn xiānɡchánɡ，rànɡ 

dàhuīlánɡ chánɡ dàole xìjūn chánɡ de zīwèi. 

    yèshēn le，dà huīlánɡ mímí húhú jìdé yǒu yī ɡēn xiānɡchánɡ，dà

huīlánɡ pá qǐlái zhǎo yɑ zhǎo，zhǎodàole--yī ɡēn hǎo féi de dàròu chá

nɡ. 

    dàròu chánɡ tūrán biàn chénɡle huáliū shé，bǎ dàhuīlánɡ juǎn zh

ùle.yuánlái，dà huīlánɡ zhǎodào de ròu chánɡ，shì lǎbɑ xiànɡ de chánɡ 

bízi.háiméi děnɡ dàhuīlánɡ mínɡbɑi ɡuòlái，ɡuā bā xiànɡ bízi yī shuǎ

i，bǎ dàhuīlánɡ shuǎi dàole yìjiān xiǎo cǎowū ménqián. 

    "miē miēmiē"，yìzhī xuě báixuě báide xiǎoshānyánɡ，nǎi lǐ nǎi q

ì de jiàozhe，yī zhènzhèn pūbí de yánɡ shānwèi，chán dé dà huīlánɡ kó

ushuǐ hé yǎnlèi yìqǐ liúle xiàlái："xiànzài wǒ zǒnɡsuàn jiāoshànɡ hǎ

oyùn le！"dà huīlánɡ xiǎnɡzhe，xiànɡ zhǐ fēnɡ lánɡ pūxiànɡ le xiǎoshā

nyánɡ. 

    "áo！"dàhuīlánɡ yìshēnɡ cǎnjiào，dǎozài dìshànɡ yídònɡ yěbú dòn

ɡle. 

    "dā dādā"，xiǎoshānyánɡ cónɡ xiǎocǎo wūlǐ pǎo chūlái，ɡāo xìnɡ

de hǎn："dàhuīlánɡ sǐ lou！dàhuīlánɡ sǐ lou！"yuánlái，ménqián de xiǎ

oshānyánɡ，shì yìzhī jīqì yánɡ，bǎ dàhuīlánɡ diàn sǐle. 

    zǎochén，línzi lǐ de xiǎo dònɡwù men，shǒulā zhuóshǒu，wéizhe d

àhuīlánɡ，yòu chànɡ yòu tiào： 

huóɡāi huóɡāi yɑ zhēn huóɡāi， 

     shuí rànɡnǐ zǒnɡshì huài yɑ huài. 

     chú diàole dàhuīlánɡ zhēn tònɡkuài， 

     dàjiā chànɡɡē tiàowǔ láiyɑ lái. 
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ค าแปล : สู้กับหมาป่าด้วยเชาว์ปัญญา 
 
คืนวนัหนึง่  หมาป่าตวัหนึง่เดนิวนเวียนอยูใ่นป่า เดนิไปเหยียบดอกล าโพงเข้า  ดอกล าโพงได้

กลิ่นหมาป่า ก็รีบแปลงกายเป็นดอกล าโพงท่ีสง่เสียงได้ แล้วตะโกนลัน่วา่  
 “หมาป่ามาแล้ว หมาป่ามาแล้ว”  

 สตัว์ป่าท่ีอาศยัอยูใ่นป่าทัง้หลาย เจ้ากระตา่ยน้อย เจ้าหมีจอมเป่ิน เจ้าหมาน้อยแสนซน  
เจ้าช้างเป่าแตร เจ้าเมน่ขนแหลม เจ้าแกะขาว พอได้ยินว่า หมาป่ามาแล้วก็ดีใจกนัใหญ่  

หมาป่าแอบเดนิลบัๆลอ่ๆ ไปจนถึงหน้าตา่งบ้านหลงัหนึ่ง แล้วก็ชะโงกหวัมองเข้าไปในบ้าน 
เห็นเสือตวัเล็กตวัใหญ่กางกรงเล็บ แยกเขีย้ว สง่เสียงค าราม หมาป่าเห็นดงันัน้ก็ถึงกบัเหง่ือตกจน
อทุานออกมา “ตายละวา  น่ีเป็นบ้านราชาเสือ เข้าไมไ่ด้ ” วา่แล้วเจ้าหมาป่าก็รีบเดนิหนีไป  

   “ฮิ ฮิ ฮิ” กระตา่ยน้อยกระโดดออกมาจากตู้เสือ้ผ้า ยิม้ให้กบัเสือตวัเล็กท่ีอยูเ่ตม็ห้อง ท่ีแท้ 
เสือท่ีอยูเ่ตม็ก าแพงห้องเป็นฝีมือวาดของเจ้ากระตา่ยน้อยน่ีเอง เสือตวัใหญ่บนก าแพงอีกข้าง ก็ใช้
แวน่ขยายสอ่งให้ใหญ่ขึน้ เพลง “เพลงเสือตวัลาย” ท่ีเปิดในวิทย ุ เป็นเทปท่ีกระตา่ยน้อยซือ้มาจาก
ร้านค้าท่ีช่ือร้านกล้าหาญ  แคนี่เ้จ้ากระตา่ยน้อยก็ท าเอาหมาป่าตกใจขวญัหายกระเจิงไปเลย   
  หมาป่ามองเห็นบ้านไม้หลงัหนึง่มาแตไ่กล ในบ้านเห็นเงาตวัเล็กตวัน้อยกระโดดโลดเต้น
ไปมา หมาป่าขบเขีย้ว แล้วพดูวา่ “กินไอ้พวกนีร้องท้องประทงัชีวิตไปก่อนดีกวา่” วา่แล้วก็คอ่ยยา่ง
กรายเข้าไปในบ้านไม้หลงันัน้อยา่งน่ากลวั     
 “โอ้ย โอ้ย” หมาป่าวิ่งกมุมือออกมา ร้องเสียงหลง พอจะนัง่ลงก็  “โอ้ย” คล าดท่ีูก้น  
กลายเป็นตุม่บวมขึน้มาตัง้หลายก้อน  
 “ฮิ ฮิ ฮิ” เมน่ตวัน้อยคอ่ยๆ โผลห่วัออกมาจากชอ่งหน้าตา่งบ้านไม้หลงันัน้ ท่ีแท้เมน่น้อย
พวกนีถ้อดเสือ้ออก แล้วปไูว้บนพรม เพื่อรอต้อนรับการมาเยือนของหมาป่านัน่เอง 
 เจ้าหมาป่าเดนิตุ๊บปัดตุ๊บเป๋  หางลากไปกบัพืน้เหมือนกบัไม้กวาด ทนัใดนัน้หมีตวัหนึง่ก็
เหยียบเข้าท่ีหางหมาป่า หมาป่าหนักลบัหลงัมองก็เห็นหมีทึม่ตวัหนึง่ ก็ฟึดฟัดพดูวา่ “ฉนัจะกินแก
เดี๋ยวนีล้ะ่ เจ้าหมีทึม่”   
  “ฮือ ๆ ๆ ” หมีทึม่ร้องไห้ แล้วก็พดูวา่ “ทา่นกินข้าเถิด ข้าเป็นโรคเรือ้น ใครก็ไมส่นใจข้า
แล้ว ข้าเสียใจมากๆเลย กินข้าเถอะนะ” เจ้าหมีทึม่พดูไปพลางก็ทบุหลงัเจ้าหมาป่าไปพลาง 
 “ไป ไป ไปให้พ้น” ไอ้หมีขีเ้รือ้น กินแกเข้าไปมีหวงัท้องเสียแน่ๆ   หมาป่าทัง้โกรธทัง้กลวั รีบ
เดนิจากไป  
 “ห ุ ห ุ ห”ุ เสียงเจ้าหมีทึม่หวัเราะชอบใจ “เจ้าหมาป่าจอมโง่ จริงๆแล้วฉนัเอาสีขดัรองเท้า
ทาตามตวัขาว ๆ ด าๆ แดงๆ เหลืองๆ ทาบนขนสีช็อกโกแล็ต ดแูล้วเหมือนกบัเป็นโรคขีเ้รือ้นจริงๆ” 
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 หมาป่าเดนิหางตกคอตกไปข้างหน้า ทนัใดนัน้ ตาเบกิโพลง มนัมองเห็นต้นไส้กรอกต้น
หนึง่ บนต้นแขวนใส้กรอกหอมกรุ่นเป็นพวงๆ  ก็ดีอกดีใจขึน้มาทนัที  กระโดดขึน้เกาะต้นไม้ งบัใส้
กรอกกลืนลงท้องไปอยา่งเอร็ดอร่อย 
  “อยู  อยู  อยู” หมาป่าร้องโอดโอยเอามือกมุท้องไว้ จนสลบไป 
 “บ๊อก บ๊อก บ๊อก” หมาน้อยจอมซนคาบใส้กรอกอยูใ่นปาก วิ่งมาด้วยความภาคภมูิใจ 
จริงๆแล้ว เจ้าหมาจอมซนเอาเชือ้โรคใสไ่ว้ในใส้กรอก ให้เจ้าหมาป่าได้ลิม้รสพิษซะบ้าง 
 ตกดกึ เจ้าหมาป่าคอ่ยๆสะลึมสะลือฟืน้ขึน้มา จ าได้แตเ่พียงใส้กรอก มนัคอ่ยๆคลานแล้ว
พยงุตวัลกุขึน้ มือก็ควานหาใส้กรอก คล าไปเจอใส้กรอกยกัษ์แทง่หนึง่ 
 แตแ่ล้วใส้กรอกกลบัเป็นงวง รัดตวัหมาป่าเอาไว้เสียแนน่  ท่ีแท้ใส้กรอกยกัษ์ท่ีเจ้าหมาป่า
คล าเจอเป็นงวงช้าง เจ้าหมาป่าไมท่นัได้คดิ ช้างก็สะบดังวงอยา่งแรง จนกระเดน็ไปตกอยูท่ี่หน้า
กระทอ่มฟางหลงัหนึง่  
   “แบ๊ะ แบ๊ะ แบ๊ะ” แพะสีขาวร้อง แบ๊ะ แบ๊ะ สง่กลิ่นสาบแพะมาตามลม เตะจมกูเจ้าหมา
ป่าหิวโซ  จนน า้ลายไหลด้วยความหิว “โชคดีของข้ามาถึงแล้วจนได้ ” มนักระโจนหวงัเขมือบแพะ
ขาวฝงูนัน้  
 “โอ๊ย” เสียงหมาป่าร้องอยา่งทรมาน แล้วก็ทรุดลงกบัพืน้  
 “แบ๊ะ แบ๊ะ แบ๊ะ” แกะน้อยกระโดดออกมาจากกระท่อมฟาง ตะโกนด้วยความดีใจวา่ 
“หมาป่าตายแล้ว หมาป่าตายแล้ว”  
 ท่ีแท้ แกะขาวๆท่ียืนอยูห่น้ากระทอ่มฟางนัน้ เป็นแกะหุ่นยนต์ หมาป่าก็เลยโดนไฟช็อต
ตาย  
 พอรุ่งเช้า พวกสตัว์ตวัเล็กตวัน้อยท่ีอาศยัอยูใ่นป่าก็จงูไม้จงูมือกนั มงุดรูอบหมาป่า แล้วก็
ร้องเพลงเต้นร ากนั  
 สมเอยสมน า้หน้า  ใครใช้ให้แกเลวหนกัหนา 
 ก าจดัแกได้แสนสขุอรุา  เรามาฉลองกนัมา พวกเรามา   
  

 อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

溜 liū ลืน่ไถล เดินเตร็ดเตร่  
报警 bàojǐnɡ แจ้งสญัญาณเตือนภยั 
啸吼 xiào hǒu เสยีงขูค่ าราม 
冷汗 lěnɡhàn เหง่ือไหลพลัก่ด้วยความตกใจกลวั  
蹦 bènɡ เต้น กระโดด 
勇敢 yónɡɡǎn กล้าหาญ 
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屁股 pìɡu ก้น 
捂 wǔ กมุ เอามือกมุไว้ 
瘸 qué ขาเป๋ ขาง่อย 
扫帚 sàozhou ไม้กวาด 
哨 shào เสยีงนกหวีด สง่เสยีงร้อง 
癞皮病 lài pí bìnɡ โรคเรือ้น 
蹿 cuān ไต ่กระโดดขึน้เกาะ 
惨叫 cǎnjiào ร้องอยา่งเวทนา 
昏 hūn เป็นลม สลบไป 
叼 diāo คาบ 
得意 déyì ภาคภมูิใจ 
细菌  xìjūn   เชือ้แบคทเีรีย 
扑鼻 pūbí (กลิน่) เตะจมกู 
膻味  shānwèi กลิน่สาบ 
馋 chán ตะกละ 
活该 huóɡāi สมน า้หน้า 
除掉 chúdiào ก าจดั 
痛快 tònɡkuài สนกุสนานร่ืนเริง  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

1. 树林里住着小白兔 shùlín lǐ zhù zhe xiǎobáitù ในป่ามีกระต่ายน้อยอาศัยอยู่  
ไวยากรณ์ของประโยค “着” คือรูปประโยคท่ีบอกว่ากริยาท่ีอยูข้่างหน้ายงัคงด าเนินอยู่ หรือ 

ก าลงัด าเนินอยู่  รูปแบบไวยากรณ์คือ  
   ค ากริยา + 着           

ตวัอยา่งประโยค 
大灰狼捧着狼掌dà huīlánɡ pěnɡzhe lánɡ zhǎnɡ หมาป่ากมุก าปัน้ไว้  
树上挂着肉肠 shùshànɡ ɡuàzhe ròu chánɡ    ใส้กรอกแขวนอยูบ่นต้นไม้ 
  
 

 
2.进不得！jìn bùdé เข้าไปไม่ได้   
 ไวยากรณ์ของประโยคท่ีวา่ “ท าไมไ่ด้” เหตท่ีุท าไมไ่ด้เน่ืองจากมีอนัตรายอยู่ หรือมี
ข้อจ ากดัอยู ่ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ท า รูปแบบไวยากรณ์คือ   

ค ากริยา + 不得 
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ตวัอยา่งประโยค 
这是病熊吃不得！zhè shì bìnɡ xiónɡ chībùdé！น่ีเป็นหมีป่วย กินไมไ่ด้  

这是机器羊，碰不得！zhè shì jīqì yánɡ，pènɡ bùdé！น่ีเป็นแกะหุ่นยนต์ แตะต้อง
ไมไ่ด้  

 

3.从小木屋的窗口探出头来 cónɡxiǎo mùwū de chuānɡkǒu tàn chūtóu lái 

โผล่หัวออกมาจากหน้าต่างบ้านไม้หลังเล็กๆ   
 ไวยากรณ์ของประโยค “จาก...” ในภาษาจีนคือ อยูท่ี่ไหน หรือ จากท่ีไหน แล้วตามด้วย 
ท าอะไร ดงันี ้ 

从(在) + สถานท่ี + กริยา  
 

ตวัอยา่งประโยค 
从树林里跑出来cónɡ shùlín lǐ pǎo chūlái วิ่งออกมาจากป่า  
从小草屋里跑出来 cónɡ xiǎocǎo wūlǐ pǎo chūlái วิ่งออกมาจากกระท่อมฟาง  

 

4. 笨笨熊一边说，一边往大灰狼身上撞 bènbèn xiónɡ yī biānshuō ， 

yìbiān wǎnɡ dà huīlánɡ shēnshànɡ zhuànɡ เจ้าหมีทึ่มพูดไปพลางก็ทุบหลังเจ้า
หมาป่าไปพลาง  
 ไวยากรณ์ของประโยค “一边……… ，一边………” คือในขณะท่ีท ากริยาอีกอยา่งหนึ่ง ก็
ท ากริยาอีกอย่างหนึง่ไปด้วย มีรูปแบบไวยากรณ์คือ  

一边 + กริยา  ，一边 + กริยา” 
ตวัอยา่งประโยค 
小白兔一边跳一边叫 xiǎo báitù yìbiān tiào yìbiān jiào  
กระตา่ยน้อยกระโดดไป ร้องไป  

大灰狼一边溜一边闻 dà huīlánɡ yìbiān liū yìbiān wén  
หมาป่าเดนิไป  ดมกลิ่นไป    
 

5.又唱又跳 yòu chànɡ yòu tiào ทัง้ร้องทัง้เต้น   

 รูปแบบไวยากรณ์ของประโยค ทัง้ ... ทัง้ .....  บอกการกระท ากริยาทัง้สองอยา่งไปพร้อมๆ 
กนั หรือตามด้วยค าคณุศพัท์ ก็จะบอกความหมายท่ีสนบัสนนุซึง่กนัและกนั รูปแบบไวยากรณ์คือ  

又 + กริยา(คณุศพัท์) + 又+ กริยา(คณุศพัท์) 
ตวัอยา่งประโยค 
大灰狼又疼又气dàhuīlánɡ yòu ténɡ yòu qì หมาป่าทัง้เขจ็บทัง้โมโห 
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大象又踩又甩 dàxiànɡ yòu cǎi yòu shuǎi ช้างทัง้เหยียบ ทัง้สะบดั  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 

 

偷偷摸摸 yú tōu mōmō แอบๆ ยอ่งๆ  หลบๆซอ่นๆ  
出了一身冷汗 chūle yìshēn lěnɡhàn เหง่ือตก เหง่ือแตกทว่มตวั  
塞寒牙缝 sāi hán yáfénɡ รองท้องแก้หวิไปพลางกอ่น  
气势汹汹 qìshì xiōnɡxiōnɡ ทา่ทีเหิมเกริม นา่กลวั 
一瘸一拐 yìqué yìɡuǎi เป๋ไป เป๋มา  
气急败坏 qìjí bàihuài กระหืดกระหอบ 
心花怒放 xīnhuā nùfànɡ จิตใจเบิกบาน ดีอกดีใจ 
迷迷糊糊 mímí húhú สะลมึสะลอื  
手拉着手 shǒulā zhuóshǒu จงูมือกนั จบัมือกนั  
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3.纸片上的字 
 

小白兔在树林里玩，拾到-张纸片，纸片上写着四个字：一条老狼。小白

兔吓得直哆嗦。它拼命跑回家告评妈妈："妈妈妈妈，树林里有一条老狼，你看

你 看 ！ "  

   白兔妈妈看了纸片，也吓坏了：这可是大事，快告诉兔子村所有的伙伴。 

  不一会儿，兔子村的伙伴们都来看这张纸片，许多兔子吓得哭起来。 

  "哎呀，我的兔宝宝生下来才两天呀，这可怎么办呀？" 

  "哎呀，我的腿跛了，跑不快，这可怎么办呀？" 

  村长老灰兔来了，它仔细看了看纸片说："别怕别怕，这是半张纸片，另外

半张上写的什么还不知道呢。小白兔，这张纸片是从哪儿捡的？" 

  "小树林里。" 

  "我们一起去看看吧。"， 

  小白兔领着村长老灰兔和许多兔子来到小树林。村长老灰兔说："大家找找

看，这儿肯定还有纸片。" 

  大家找呀找，一只小白兔眼尖，找到了另一张纸片，纸片上写着"来了"两

个字。 

  两张纸片合在一起，大家吓坏了。啊，一条老狼来了，快跑呀！一条老狼

来了，快跑呀！腿快的逃了，跑得慢的和腔了腿的兔子们哇哇大哭："一条老狼

来了，我跑不动，怎么办呀？怎么办呀？" 

  村长老灰兔拿不定主意了，因为这句话已经写得很明白了。 

  一只小松鼠听见哭声问："你们哭什么呀？" 

  村长老灰兔说："一条老狼来了，我们要倒霉了，你瞧这纸片。" 

  小松鼠看了看纸片说："这纸片还没完整，你瞧，这儿还有撕的印儿，再找

找看，一定还有其他碎纸片。" 

  灰兔村长仔细看了看，明白了，连忙叫兔子们一起找。可找了好久没找

到。长颈鹿来了，说："你们找什么呀？" 

  "我们找碎纸片。" 

  长颈鹿四面瞧瞧，说："瞧，那树枝上有一张碎纸灯。" 

  兔子们抬头一瞧，果然不远的树枝上有一张碎纸片，还一掀一掀的呢。原

来它们光顾找地上了。 

  长颈鹿衔来了纸片，村长老灰兔把三张碎纸片合一起，啊，这才是一张完

整的纸片呢。纸上写着："一条老狼来了，可是被我打死了，大家别害怕。"下

面署名是"神枪小猎人"。 

啊，原来老狼已经死了。兔子们快活得做起游戏来，那些逃走的兔子也回

来了。当然，它们还邀请了小松鼠和长颈鹿。 

 

ค าอ่านพนิอิน : zhǐpiàn shànɡ de zì 
 

xiǎobáitù zài shùlín lǐ wán，shídào-zhānɡ zhǐpiàn，zhǐ piànshàn

ɡ xiězhe sìɡè zì：yìtiáo lǎolánɡ.xiǎo báitù xiàdé zhí duōsuo.tā pīnmì
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nɡ pǎo huíjiā ɡào pínɡ māmɑ："māmɑ māmɑ，shùlín lǐ yǒu yìtiáo lǎolán

ɡ，nǐ kàn nǐ kàn！"  

     báitù māmɑ kànle zhǐpiàn，yě xià huàile：zhè kěshì dàshì，kuài 

ɡàosu tùzi cūn suǒ yǒude huǒbàn. 

    bùyī huìr，tùzi cūn de huǒbànmen dōu láikàn zhèzhānɡ zhǐpiàn，x

ǔduō tùzi xiàdé kū qǐlái. 

    "āiyɑ，wǒde tù bǎo bǎoshēnɡ xiàlái cái liǎnɡ tiānyɑ，zhèkě zě

nmebàn yɑ？" 

    "āiyɑ，wǒde tuǐ bǒ le，pǎo búkuài，zhèkě zěnmebàn yɑ？" 

    cūn zhánɡlǎo huī tù lái le，tā zǐxì kànlekàn zhǐpiàn shuō："bié 

pà bié pà，zhè shì bàn zhānɡ zhǐpiàn，lìnɡwài bàn zhānɡ shànɡ xiěde 

shénme háibú zhīdào ne.xiǎobáitù，zhèzhānɡ zhǐpiàn shì cónɡ nǎr jiǎ

nde？" 

    "xiǎo shùlín lǐ." 

    "wǒmen yìqǐ qùkàn kànbɑ."， 

    xiǎo báitù lǐnɡzhe cūn zhánɡlǎo huī tù hé xǔduō tùzi láidào xiǎ

o shùlín.cūn zhánɡlǎo huī tù shuō："dàjiā zhǎozhǎo kàn，zhèr kěndìnɡ 

háiyǒu zhǐpiàn." 

    dàjiā zhǎo yɑ zhǎo，yìzhī xiǎo báitù yǎnjiān，zhǎodàole lìnɡ yì

zhānɡ zhǐpiàn，zhǐ piànshànɡ xiězhe"lái le"liǎnɡɡè zì. 

    liǎnɡzhānɡ zhǐpiàn hézài yìqǐ，dàjiā xià huàile.ā，yìtiáo lǎolá

nɡ lái le，kuàipǎo yɑ！yìtiáo lǎolánɡ lái le，kuàipǎo yɑ！tuǐ kuàide 

táo le，pǎodé màn de hé qiānɡ le tuǐ de tùzi men wāwā dàkū："yìtiáo l

ǎolánɡ lái le，wǒ pǎo búdònɡ，zěnmebàn yɑ？zěnmebàn yɑ？" 

    cūn zhánɡlǎo huī tù nábúdìnɡzhǔyi le，yīnwèi zhèjùhuà yǐjīnɡ xi

ědé hěn mínɡbɑi le. 

    yìzhī xiǎo sōnɡshǔ tīnɡjiàn kūshēnɡ wèn："nǐmen kū shénme yɑ？" 

    cūn zhánɡlǎo huī tù shuō："yìtiáo lǎolánɡ lái le，wǒmen yào dǎ

oméi le，nǐ qiáozhè zhǐpiàn." 

    xiǎo sōnɡshǔ kànlekàn zhǐpiàn shuō："zhè zhǐpiàn háiméi wánzhěn

ɡ，nǐqiáo，zhèr háiyǒu sī de yìnr，zài zhǎozhǎo kàn，yídìnɡ háiyǒu qí

tā suì zhǐpiàn." 

    huī tù cūnzhǎnɡ zǐxì kànlekàn，mínɡbɑi le，liánmánɡ jiào tùzi 

men yìqǐ zhǎo.kě zhǎole háojiǔ méi zhǎodào.chánɡjǐnɡlù lái le，shuō：

"nǐmen zhǎo shénme yɑ？" 

    "wǒmen zhǎo suì zhǐpiàn." 

    chánɡjǐnɡlù sìmiàn qiáoqiáo，shuō："qiáo，nà shùzhī shànɡyǒu yì

zhānɡ suì zhǐdēnɡ." 

    tùzi men tái tóuyī qiáo，ɡuǒrán bú yuǎnde shùzhī shànɡyǒu yìzhā

nɡ suì zhǐpiàn，hái yī xiān yī xiān de ne.yuánlái tāmen ɡuānɡɡù zhǎo 

dì shànɡle. 

    chánɡjǐnɡlù xián lái le zhǐpiàn，cūn zhánɡlǎo huī tù bǎ sānzhān

ɡ suì zhǐpiàn hé yìqǐ，ā，zhè cáishì yìzhānɡ wánzhěnɡ de zhǐpiàn 
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ne.zhǐshànɡ xiězhe："yìtiáo lǎolánɡ lái le，kěshì bèi wǒ dǎ sǐle，dà

jiā bié hàipà."xiàmiɑn shǔmínɡ shì"shénqiānɡ xiǎo lièrén". 

    ā，yuánlái lǎolánɡ yǐjīnɡ sǐle.tùzi men kuài huódé zuòqǐ yóuxì 

lái，nàxiē táo zǒude tùzi yě huílái le.dānɡrán，tāmen hái yāoqǐnɡ le 

xiǎo sōnɡshǔ hé chánɡjǐnɡlù. 

 
ค าแปล : ตัวหนังสือบนแผ่นกระดาษ 

 
 กระตา่ยขาวตวัน้อยวิ่งเลน่อยูใ่นป่า เก็บกระดาษได้แผน่หนึง่ บนกระดาษเขียนตวัหนงัสือ
ไว้ส่ีตวัวา่ “หมาป่าหนึง่ตวั  ” กระตา่ยน้อยเห็นแล้วก็ตกใจกลวัจนตวัสัน่ วิ่งอยา่งไมค่ิดชีวิต กลบัไป
บอกแม่ท่ีบ้าน “แม ่แม ่แม ่ในป่ามีหมาป่าตวัหนึง่ แม่ดน่ีูสิ” 
 แมก่ระตา่ยพอได้ดกูระดาษแผน่นัน้ก็ตกใจกลวั น่ีมนัเร่ืองใหญ่แล้วนะเน่ีย รีบวิ่งไปบอก
เพ่ือนบ้านทัง้หลาย  
 ชัว่อดึใจ ทัง้กระตา่ยผู้ใหญ่บ้าน และเพ่ือนพ้องพี่น้องกระตา่ยทัง้หลายตา่งพากนัมาดู
กระดาษแผน่นัน้  ก็ตกใจกนัร้องไห้กนัใหญ่  
  “โถ โถ ลกูกระตา่ยน้อยของฉันเพิ่งเกิดมาได้ไมก่ี่วนั แล้วจะท ายงัไงดีละ่เน่ีย” เสียงกระตา่ย
แมล่กูออ่นโอดครวญ  
  “โธ่เอย๋  ฉนัขาหกั วิ่งได้ไมเ่ร็ว ท ายงัไงดีหนอ” 
 เม่ือกระตา่ยผู้ใหญ่บ้านมาถึง ก็หยิบกระดาษนัน้ไปดอูย่างละเอียด แล้วพดูวา่ “ไมต้่อง
กลวั ๆ น่ีเป็นกระดาษแคค่ร่ึงแผน่เอง อีกคร่ึงแผ่นเขียนว่ายงัไงก็ยงัไมรู้่เลย”  
 “เจ้ากระตา่ยน้อย กระดาษแผน่นี ้เจ้าเก็บมาจากไหนรึ”  
 “ในป่าโนน่นะ่ครับ”  
 “เราไปดดู้วยกนัเถอะ”  
 วา่แล้ว เจ้ากระตา่ยน้อยก็เดนิน าหน้าพากระตา่ยผู้ใหญ่บ้านและพ่ีน้องกระตา่ยทัง้หลาย
ไปในป่า กระตา่ยผู้ใหญ่บ้านพดูวา่ “พวกเราชว่ยกนัหาดซูิ ท่ีน่ีต้องมีกระดาษเศษอีกคร่ึงแน่ๆ  ” 
 พวกกระตา่ยหาไป หาไป กระตา่ยสายตาหลกัแหลมตวัหนึง่ก็หาเจอ กระดาษใบนัน้เขียน
ตวัหนงัสือสองตวั “มาแล้ว” 
 พอเอากระดาษสองแผน่มาตอ่กนั พวกกระตา่ยก็ต้องตกใจกนัอีกครัง้  “หา....หมาป่าตวั
หนึง่มาแล้ว” รีบหนีเร็ว หมาป่ามาแล้ว รีบว่ิงเร็ว กระตา่ยท่ีแข็งแรงก็หนีไปได้ ตวัท่ีวิ่งช้าและก็ตวัท่ี
ขาเป๋ก็ได้แตร้่องโฮ ๆ  หมาป่ามาแล้ว ฉนัวิ่งไมไ่หวแล้ว ท าไงกนัดี ท าไงกนัดี  
 กระตา่ยผู้ใหญ่บ้านก็หมดปัญญา เพราะบนกระดาษก็เขียนไว้ชดัเจนแล้ว 
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 กระรอกน้อยตวัหนึง่ได้ยินเสียงร้องของบรรดากระตา่ยก็ออกมาถามวา่ “พวกเจ้าร้องท าไม
กนั”  
 “กระตา่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า “หมาป่ามาแล้ว พวกเราต้องโชคร้ายแน่ๆ เลย เจ้าดกูระดาษน่ี
ส”ิ  กระรอกหยิบกระดาษไปดแูล้วก็บอกวา่ “กระดาษนีย้งัมีอีก ทา่นดน่ีูสิ ตรงนีย้งัมีรอยขาด
อีกท่ีหนึง่ ลองหาดดีูๆอีกซิ จะต้องมีเศษกระดาษอีกแผน่แน่ๆ เลย” 
  กระตา่ยผู้ใหญ่บ้านหยิบมาดก็ูเข้าใจ แล้วก็รีบบอกให้พวกกระตา่ยชว่ยกนัหาเศษ
กระดาษท่ีขาดไป แตห่ายงัไงก็หาไมเ่จอ  
 ยีราฟผา่นมาเห็นเข้าก็ถามว่า “กระตา่ยเอย๋ พวกเจ้าหาอะไรกนัอยูน่ะ่ ”   
 กระตา่ยตอบว่า “เราก าลงัหาเศษกระดาษอยู่” 
 ยีราฟคอยาวก็มองไปรอบๆ แล้วก็บอกว่า “นัน่ไงบนก่ิงไม้นัน่ยงัมีเศษกระดาษอยูแ่ผน่
หนึง่”  
 กระตา่ยพากนัแหงนหน้ามอง อ้อ มีเศษกระดาษติดอยูข้่างบนนัน้จริงๆ แล้วยงัปลิวไปปลิว
มาอีกตา่งหาก ท่ีแท้พวกมนัพากนัหาอยูแ่ตบ่นพืน้  
 เจ้ายีราฟคอยาวก็ชว่ยคาบกระดาษนัน้ลงมาจากก่ิงไม้ โอ้...น่ีแหละเป็นกระดาษท่ีตอ่กนั
ทัง้แผน่ เอามาตอ่กนัก็เป็นข้อความวา่ “หมาป่ามาแล้ว แตถ่กูฉันยิงตายแล้ว ทกุคนไมต้่องกลวั” 
ข้างลา่งยงัลงช่ือเอาไว้ด้วยว่า “นายพรานมือฉมงั”  
 อืม ท่ีแท้เจ้าหมาป่าก็ตายแล้วน่ีเอง พวกกระตา่ยก็กลบัมาวิ่งเลน่ร่าเริงเหมือนเดมิ พวก
กระตา่ยท่ีวิ่งหนีไปก็วิ่งกลบัมา แนน่อน พวกมนัก็ไมลื่มท่ีจะชวนกระรอกน้อยและก็ยีราฟคอยาวมา
เลน่ด้วยกนั   

  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

拾 shí เก็บ หยิบขึน้มา 
哆嗦 duōsuo สัน่เทา สัน่ไปทัง้เนือ้ทัง้ตวั 
拼命 pīnmìnɡ อยา่งสดุแรง อยา่งไมค่ดิชีวิต 
告评 ɡào pínɡ บอกกลา่ว บอกเลา่ 
伙伴 huǒbàn พรรคพวก เพื่อนฝงู 
仔细 zǐxì ละเอียดรอบคอบ 
捡 jiǎn เก็บ 
领 lǐnɡ น าทาง 
逃 táo หนี หลบหนี 
腔 qiānɡ รู ช่อง โพรง 
松鼠 sōnɡshǔ กระรอก 
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倒霉 dǎoméi โชคร้าย 
瞧 qiáo ด ูมองด ู 
完整 wánzhěnɡ สมบรูณ์   
撕 sī ฉีก ขาด 
连忙 liánmánɡ รีบ 
长颈鹿 chánɡjǐnɡlù ยีราฟ 
抬头 táitóu เงยหน้า แหงนหน้า 
掀 xiān เปิดออก พลกิ  
果然 ɡuǒrán เป็นดงัที่คดิไว้จริงๆ  
光顾 ɡuānɡɡù มาเยือน 
衔 xián คาบ 
署名 shǔmínɡ ลงนาม ลงช่ือ 
猎人 lièrén พรานลา่สตัว์  
邀请 yāoqǐnɡ เชือ้เชิญ  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 
1.小白兔吓得直哆嗦 xiǎo báitù xià de zhí duōsuo กระต่ายน้อยตกใจจนสั่นไป
ทัง้ตวั 

 ไวยากรณ์ของค าวา่ 得 อา่นวา่ de ค านีว้างไว้หลงัค ากริยาหรือคณุศพัท์ สว่นท่ีตามหลงั
มาเป็นค ากริยาหรือคณุศพัท์ท าหน้าท่ีบอกผล หรือระดบัของค าหน้า มีความหมายวา่ “(กริยา/
คณุศพัท์) เสียจน” มีรูปแบบไวยากรณ์คือ  

กริยา (คณุศพัท์) + 得 + กริยา (คณุศพัท์) 
ตวัอยา่งประโยค 
兔子吓得哭起来 tùzi xiàdé kū qǐlái กระตา่ยตกใจจนพากนัร้องไห้ออกมา  
写得很明白了xiědé hěn mínɡbɑi le เขียนซะชดัเจนมากขนาดนัน้   
 

2. 所有的伙伴 suǒ yǒude huǒbàn พรรคพวกทัง้หลาย /   เพื่อนพ้องทัง้หมด 

วิธีการใช้ค าวา่ 所有的 “ทัง้หมด / ทัง้หลาย” ภาษาจีนจะวางค านีไ้ว้หน้าค านามท่ีต้องการพดู 
ถึง  ซึง่สลบัท่ีกนักบัภาษาไทยท่ีพดูวา่ ค านาม + ทัง้หมด รูปแบบไวยากรณ์ของค านีคื้อ   

所有的 + ค านาม 
ตวัอยา่งประโยค 
所有的小白兔 suǒ yǒude xiǎobáitù กระตา่ยน้อยทัง้หลาย   
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所有的猎人们 suǒ yǒude lièrénmen บรรดานายพรานทัง้หลาย 

 

3. 仔细看了看纸片 zǐxì kànlekàn zhǐpiàn  ดูกระดาษ ดูแล้วดูอีกอย่างละเอียด  

 การซ า้ค ากริยาโดยมีค าวา่  了 le  คัน่ระหวา่งกลาง เป็นรูปแบบการซ า้ค า กริยา 了 กริยา 
เพ่ือบอกความหมายว่า กระท ากริยานัน้ซ า้แล้วซ า้อีก มีรูปแบบไวยากรณ์คือ  

กริยา + 了 + กริยา 
ตวัอยา่งประโยค 
在树的下面找了找 zài shù de xiàmiɑn zhǎole zhǎo หาไปหาไปอยู่ท่ีใต้ต้นไม้  

在纸上写了写 zài zhǐshànɡ xiěle xiě เขียนไปเขียนไปบนกระดาษ  
 

4.再找找看 zài zhǎozhǎo kàn ลองหาดูอีกสักหน่อยซิ  
 การใช้ค าวา่ 再 zài วางไว้หน้าค ากริยา เพ่ือบอกความหมายวา่ท ากริยานัน้ซ า้อีกครัง้ ซึง่
ตา่งกบัภาษาไทยท่ีวางค าวา่ อีกครัง้นีไ้ว้หลงัค ากริยา รูปแบบประโยคคือ  

再 + กริยา (+จ านวน + ลกัษณะนาม) 
ตวัอยา่งประโยค 
不要再哭了 búyào zài kūle ไมต้่องร้องให้อีกแล้ว / อยา่ร้องให้อีกเลย  
再说一遍 zàishuō yíbiàn พดูอีกครัง้หนึง่ 
 

5. 纸上写着："一条老狼来了" zhǐshànɡ xiězhe ："yìtiáo lǎolánɡ lái le" 

บนกระดาษเขียนไว้ว่า “หมาป่ามาแล้ว”   
 รูปแบบของการใช้ค าวา่ 着 วางไว้หลงัค ากริยา เพ่ือบอกวา่ กริยาข้างหน้านัน้ยงัคงด าเนิน
อยู ่เป็นอยู ่คงอยู ่ หากในประโยคมีค าบอกสถานท่ี ต้องวางสถานท่ีไว้หน้ากริยา มีรูปแบบคือ  

 สถานท่ี + กริยา +着 
ตวัอยา่งประโยค 
纸片上写着四个字zhǐ piànshànɡ xiězhe sìɡè zì บนกระดาษเขียนตวัหนงัสือไว้ส่ี
ตวั  
树林住着一群白兔 shùlín zhùzhe yìqún báitù ในป่ามีกระตา่ยอาศยัอยูฝ่งู
หนึง่ 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 

不一会儿  bùyī huìr  ไมน่านเทา่ไรนกั    
这可怎么办呀？  zhèkě zěnmebàn yɑ？ แล้วนี่จะท ายงัไงกนัดีละ่ 
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这儿肯定还有纸片  zhèr kěndìnɡ háiyǒu  

zhǐpiàn  

นี่แสดงวา่ยงัมีเศษกระดาษอีกแน่ๆ  

拿不定主意了  nábúdìnɡzhǔyi le  ตดัสนิใจอะไรแนนอนไมไ่ด้แล้ว  ไมรู้่จะ
ท าอยา่งไรแล้ว   

四面瞧瞧  sìmiàn qiáoqiáo  มองไปรอบๆทิศ มองไปรอบด้าน 
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4.真假小白兔 
 

小白兔当了萝卜店的经理。小狐狸很羡慕："哼，我要变成小白兔！"于是， 

他念起咒语："一二三四五六，狐狸变成小白兔。"嘿！小狐狸变成了一只小白

兔 了 。    

   早晨，一只小白兔一蹦一跳来到萝卜店。店里的小灰兔一见，惊叫起来：

"咦？小白兔经理刚进去，怎么又来了一个小白兔经理呢？" 

  里面的小白兔走出来一瞧，大叫："你是……" 

  外面的小白兔也大叫："我是这里的经理，你是谁？" 

  "明明我是经理，你是谁？" 

  两只小白兔吵起来。小灰兔们左看看右看看，全愣住了，实在分不出谁是

真的小白兔经理。 

  熊法宫来了，先在他俩面前放两捆青草，两只小白兔很快吃完了青草。熊

法官又在他们面前放了两块肉，两只小白兔都皱着眉头："不吃不吃！"熊法宫

看看这个，又看看那个，怎么也看不出真假，急得直搔头：这可怎么办？ 

  兔妈妈来了，两只小白兔一齐叫："妈妈，我是你的孩子。" 

  兔妈妈看看这个，又看看那个，摇摇头："咦，真怪！唔，我的孩子尾巴上

有个伤疤。" 

  可仔细一看，两只小白兔尾巴上都有伤疤。这可怪了！兔妈妈想了想，忽

然捂着肚子叫起来："哎哟，哎哟，我的肚子疼！哎哟，哎哟！"兔妈妈疼得弯

下了腰。 

  "妈妈，你怎么啦？"一只小白兔眼泪都流出来了，扑上来扶着兔妈妈，一

边大叫："快，快去叫救护车，快！快！" 

  另一只小白兔虽然也在叫"妈妈妈妈"，声音却一点不急。 

  兔妈妈猛然站起来，一把抱住扑上来的小白兔，说："我分出来了，你才是

我的孩子——真正的小白兔！" 

  小白兔笑了："妈妈，你到底认出自己的孩子了！" 

  另一只小白兔见兔妈妈忽然好了，愣了一愣，才明白自己上了当。只好摇

身一变，变成狐狸溜走了。 

  熊法官笑了："兔妈妈，你真聪明！" 

兔妈妈笑了，小白兔也笑了。 

 
 

ค าอ่านพนิอิน  : Zhēnjiǎ xiǎobáitù 
 

xiǎobáitù dānɡle luóbo diàn de jīnɡlǐ.xiǎo húli hěn xiànmù："hē

nɡ，wǒ yào biànchénɡ xiǎobáitù！"yúshì， tā niànqǐ zhòuyǔ："yī èrsān 

sìwǔ liù，húli biànchénɡ xiǎobáitù."hēi！xiǎo húli biàn chénɡle yìzhī 

xiǎobáitù le.    

     zǎochén，yìzhī xiǎobáitù yíbènɡyítiào láidào luóbo diàn.diànlǐ 

de xiǎo huī tù yíjiàn，jīnɡjiào qǐlái："yí？xiǎo báitù jīnɡlǐ ɡānɡ jì

nqù，zěnme yòulái le yíɡè xiǎo báitù jīnɡlǐ ne？" 
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    lǐ miànde xiǎobái tùzǒu chūlái yī qiáo，dàjiào："nǐshì ....." 

    wài miànde xiǎobáitù yě dàjiào："wǒshì zhèlǐ de jīnɡlǐ，nǐshì 

shuí？" 

    "mínɡmínɡ wǒshì jīnɡlǐ，nǐshì shuí？" 

    liǎnɡzhī xiǎobáitù chǎo qǐlái.xiǎo huī tù men zuǒ kànkɑn yòu kà

nkɑn，quán lènɡ zhùle，shízɑi fēnbùchū shuí shì zhēnde xiǎo báitù jīn

ɡlǐ. 

    xiónɡ fǎ ɡōnɡ lái le，xiānzài tāliǎnɡ miànqián fànɡ liǎnɡ kǔn q

īnɡcǎo，liǎnɡzhī xiǎobáitù hěn kuàichī wánliǎo qīnɡcǎo.xiónɡ fǎɡuān y

òuzài tāmen miànqián fànɡle liǎnɡkuài ròu，liǎnɡzhī xiǎobáitù dōu zhò

u zhe méitóu："bùchī bùchī！"xiónɡ fǎ ɡōnɡ kànkɑn zhèɡe，yòu kànkɑn n

àɡè，zěnme yě kàn bùchū zhēnjiǎ，jídé zhí sāotóu：zhèkě zěnmebàn？ 

    tù māmɑ lái le，liǎnɡzhī xiǎo báitù yìqí jiào："māmɑ，wǒshì nǐ

de háizi." 

    tù māmɑ kànkɑn zhèɡe，yòu kànkɑn nàɡè，yáoyáotóu："yí，zhēnɡuà

i！én，wǒde háizi wěibɑ shànɡ yǒuɡè shānɡbā." 

    kě zǐxì yíkàn，liǎnɡzhī xiǎo báitù wěibɑ shànɡ dōu yǒu shānɡb

ā.zhèkě ɡuài le！tù māmɑ xiǎnɡle xiǎnɡ，hūrán wǔzhe dùzi jiào qǐlái：

"āiyō，āiyō，wǒde dùzi ténɡ！āiyō，āiyō！"tù māmɑ ténɡ dé wān xiàle y

āo. 

    "māmɑ，nǐ zěnme lā？"yìzhī xiǎo báitù yǎnlèi dōu liú chūláile，

pū shànɡlái fúzhe tù māmɑ，yìbiān dàjiào："kuài，kuài qù jiào jiùhùch

ē，kuài！kuài！" 

    lìnɡ yìzhī xiǎobáitù suī rányě zài jiào"māmɑ māmɑ"，shēnɡyīn qu

è yìdiǎn bùjí. 

    tù māmɑ měnɡrán zhànqǐlái，yìbǎ bàozhù pū shànɡ láide xiǎobáit

ù，shuō："wǒ fēn chūláile，nǐ cáishì wǒde háizi--zhēnzhènɡ de xiǎobá

itù！" 

    xiǎo báitù xiàole："māmɑ，nǐ dàodǐ rènchū zìjǐde háizi le！" 

    lìnɡ yìzhī xiǎobáitù jiàntù māmɑ hūrán hǎole，lènɡle yílènɡ，cá

i mínɡbɑi zìjǐ shànɡ liǎodānɡ.zhíhǎo yáoshēnyíbiàn，biànchénɡ húli li

ū zǒule. 

    xiónɡ fǎɡuān xiàole："tù māmɑ，nǐ zhēn cōnɡmínɡ！" 

tù māmɑ xiàole，xiǎobáitù yě xiàole. 
 

ค าแปล : กระต่ายตัวจริงตัวปลอม 
 
 กระตา่ยน้อยเป็นเถ้าแก่แล้ว มนัเปิดร้านขายหวัผกักาด แตเ่จ้าสนุขัจิง้จอกก็เกิดความ
อิจฉาอยา่งมาก  “ ฮึม่！ ฉนัจะแปลงร่างเป็นกระตา่ย” วา่แล้วมนัก็ร่ายเวทย์มนตร์ “โอม หนึง่ สอง 
สาม ส่ี ห้า หก เพีย้ง！ ” สนุขัจิง้จอกก็แปลงร่างเป็นกระตา่ยน้อยสีขาวปกุปยุ  
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  รุ่งเช้า กระตา่ยขาวตวัหนึง่กระโดดโลดเต้นมาถึงท่ีร้าน พอกระตา่ยลกูน้องขนเทาเห็นเข้า
ก็ถึงกบัตกตะลงึ เม่ือตะกีเ้ถ้าแก่กระตา่ยขาวเพิ่งจะเข้าไป ท าไมถึงมีเถ้าแก่กระตา่ยขาวมาอีกตวัละ่
เน่ีย 
 พอเถ้าแก่กระตา่ยขาวท่ีอยู่ในร้านเดินออกมาด ูก็อทุานด้วยความตกใจ “เจ้าคือ.....” 
  กระตา่ยขาวท่ีอยูข้่างนอกก็ตะโกนร้องเหมือนกนั “ฉนัเป็นเถ้าแก่ร้านนี ้ แล้วเจ้าละ่เป็น
ใคร” 
 “ก็เห็นกนัอยูว่่าฉนัเป็นเถ้าแก่ แกนัน่แหละเป็นใคร ” 
 กระตา่ยขาวทัง้สองตวัก็เถียงกนัยกใหญ่  พวกกระตา่ยเทาลกูน้องก็พากนัเดินมาด ู 
ดซู้ายที ดขูวาที  แยกไม่ออกเลยจริงๆวา่ตวัไหนเป็นเถ้าแก่  
 ผู้พิพากษาหมีใหญ่เดนิมาถึง ก็เลยเอาหญ้ามดัหนึง่วางไว้หน้ากระตา่ยทัง้สอง พวกมนัก็
รีบกินหญ้าจนหมด  ผู้พิพากษาหมีใหญ่ก็เอาเนือ้วางไว้ท่ีหน้าพวกมนัทัง้สองอีก คราวนีก้ระตา่ยทัง้
สองขมวดคิว้บอกวา่ “ไมเ่อา  ไมกิ่น”  ผู้พิพากษาหมีใหญ่ก็เดนิดกูระตา่ยทัง้สอง ดแูล้วดอีูก ก็เกา
หวั ท าไมถึงแยกไมอ่อกเลยล่ะ วา่ตวัไหนตวัจริง ตวัไหนตวัปลอม แล้วจะท ายงัไงดีละ่เน่ีย  
 พอแมก่ระตา่ยมาถึง กระต่ายขาวทัง้สองก็วิ่งไปเรียกแม่ แล้วก็ยือ้แยง่กนับอกแม่วา่ หนู
เป็นลกูแมน่ะ หนเูป็นลกูแมจ่ริงๆ 
 แมก่ระตา่ยก็ดตูวัหนึง่ แล้วก็ดอีูกตวัหนึง่ ก็สา่ยหวั เอ๊ะ！ แปลกจงั อ้อ！ลกูกระตา่ยน้อย
ของฉนัมีรอยแผลเป็นท่ีหางด้วยละ่  
 พอไปตรวจดอูยา่งละเอียดอีกที กระตา่ยทัง้สองก็มีรอยแผลเป็นเหมือนกนัทัง้คู ่  แยล่ะ่
คราวนี ้ แมก่ระตา่ยคดิไปคิดมา โอ้ย！ ทนัใดนัน้แมก่ระตา่ยก็เอามือกมุท้อง โอ๊ยๆ ๆ ปวดท้องจงั
เลย โอ้ย ๆ 
แมก่ระตา่ยปวดท้องจนตวังอ  
 “แมจ่า๋ แมเ่ป็นอะไรเหรอ กระตา่ยขาวตวัจริงน า้ตาไหลพรากประคองแมข่ึน้มา แล้วก็เรียก
ให้คนชว่ย รีบเรียกรถพยาบาลเร็วเข้า เร็วๆเข้า ”   
   กระตา่ยขาวตวัปลอม ปากก็ร้องเรียก แมจ่า๋ แมจ่า๋ แตเ่สียงร้องก็ไมไ่ด้ตกอกตกใจอะไร  
 ทนัใดนัน้ แมก่ระตา่ยก็ลกุขึน้ยืน แล้วก็กอดลกูระตา่ยตวัจริงเอาไว้ บอกวา่ “ฉนัแยกออก
แล้ว เจ้าน่ีแหละท่ีเป็นลกูของแม ่เป็นลกูกระตา่ยขาวของแมจ่ริงๆ” 
 ลกูกระตา่ยตวัจริงก็หวัเราะออกมา ในท่ีสดุ แมก็่ดอูอกแล้ววา่หนเูป็นลกูของแมต่วัจริง  
 กระตา่ยขาวตวัปลอมพอเห็นวา่แมก่ระตา่ยดีขึน้เหมือนไมไ่ด้เป็นอะไร ก็ถึงกบัตกตะลงึ จงึ
รู้วา่ตวัเองโดนหลอก ก็เลยส่ายหวั แปลงกลบัร่างเดมิเป็นสนุขัจิง้จอกเดินหนีไป  
 ผู้พิพากษาหมีใหญ่ก็หวัเราะขึน้มา “แมก่ระตา่ย เจ้าน่ีฉลาดเหลือเกินนะ” 
 แมก่ระตา่ยหวัเราะชอบใจ ลกูกระตา่ยขาวก็หวัเราะอย่างมีความสขุ 
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อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 
萝卜 luóbo หวัผกักาด 
狐狸 húli หมาจิง้จอก 
羡慕 xiànmù อิจฉา  
念咒 niànzhòu ทอ่งเวทย์มนตร์ 
惊叫 jīnɡjiào ร้องด้วยความตกใจ 
愣 lènɡ ตะลงึ 
法宫 fǎ ɡōnɡ ผู้พิพากษา 
捆 kǔn มดั  
皱眉头 zhòuméitóu ขมวดคิว้ 
搔头 sāotóu เกาหวั 
摇头 yáotóu สา่ยหวั 
怪 ɡuài แปลก  
伤疤 shānɡbā รอยแผลเป็น 
救护车 jiùhùchē รถพยาบาล 
猛然 měnɡrán ฉบัพลนั ทนัที  
认出 rènchū รู้จกั แยกออกได้ จ าได้ (จ าคนได้) 
忽然 hūrán ทนัทีทนัใด 
上当 shànɡdànɡ ถกูหลอก 
聪明 cōnɡmínɡ ฉลาด 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 
1. 他念起咒语 tā niànqǐ zhòuyǔ เขาเร่ิมร่ายเวทย์มนตร์ขึน้มา (念咒 ร่ายเวทย์
มนตร์) 
 รูปแบบการใช้ค าท่ีเรียกว่า 离合词 líhé cí “ค าแยกประสาน” คือค าประสมไมแ่ท้  
เป็นค าสองพยางค์ท่ีประกอบด้วยค ากริยา + กรรม เม่ือมีค าบอกกาล ปริมาณเพื่อขยายความ 
จะต้องวางสว่นขยายนีแ้ทรกไว้ตรงกลางระหวา่งค า รูปแบบคือ  

 กริยา (แทรกค าบอกกาลหรือปริมาณ) + กรรม  
ตวัอยา่งประโยค  
皱着眉头zhòu zhe méitóu  ขมวดคิว้อยู ่  (皱眉头 หมายถึงขมวดคิว้) 
上了当 shànɡ liǎodānɡ โดนหลอกแล้ว  (上当 โดนหลอก) 
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2.在他俩面前放两捆青草 zài tāliǎnɡ miànqián fànɡ liǎnɡ kǔn qīnɡcǎo วาง
หญ้าไว้ข้างหน้าพวกเขาทัง้สอง  
 รูปแบบไวยากรณ์ท่ีวา่ ท าอะไร + ท่ีไหน ในภาษาไทย  ภาษาจีนสลบัท่ีกนัคือ  

 อยูท่ี่ไหน + ท าอะไร(มีอะไร) 
ตวัอยา่งประโยค  

兔经理在店里工作tù jīnɡlǐ zài diànlǐ ɡōnɡzuò กระตา่ยเถ้าแก่ท างานอยูใ่นร้าน  
尾巴上有伤疤 wěibɑ shànɡyǒu shānɡbā ท่ีหางมีรอยแผลเป็น 

 

3.怎么又来了一个小白兔经理呢？zěnme yòulái le yíɡè xiǎo báitù jīnɡlǐ 

ne ？ ท าไมถงึมีกระต่ายผู้จัดการมาอีกตัวหน่ึงล่ะ  
 การแสดงประโยคค าถามท่ีแสดงความสงสยัในความแนใ่จ เพราะเคยมีสิ่งเดียวกนันีเ้กิด
ขึน้มาก่อนหน้าแล้ว  เหมือนกบัภาษาไทยท่ีวา่ ท าไมถึงเป็นแบบนีอี้กแล้วละ่  มีรูปแบบประโยคคือ  

  怎么又 ………呢？  
ตวัอยา่งประโยค 
怎么又吃萝卜了呢？zěnme yòu chī luóbo le ne？ท าไมถึงกินหวัผกักาดอีกแล้วละ่  
妈妈怎么又肚子疼了呢？māmɑ zěnme yòu dùzi ténɡ le ne？ท าไมแมถ่ึงปวดท้อง
อีกแล้วละ่ 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
左看看右看看 zuǒ kànkɑn yòu kànkɑn มองซ้ายที มองขวาท ี
这可怪了！ zhèkě ɡuài le ！ นี่ก็ช่างนา่แปลกใจจริงๆ 
"哎哟，哎哟， "āiyō ，āiyō ， โอ้ย ๆ  ค าอทุานบอกอาการเจ็บปวด 
疼得弯下了腰 ténɡ de wān xiàle yāo ปวดจนตวังอ 
你到底认出 

自己的孩子了！ 

nǐ dàodǐ rènchū zìjǐ

de háizi le ！ 

ในท่ีสดุแมก็่ดอูอกแล้ววา่เป็นลกูตวัเองจนได้ 

你真聪明！ nǐ zhēn cōnɡmínɡ ！ เธอชา่งฉลาดจริงๆ  
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5.长不大的红衫树 
   

一棵红杉树的种子对妈妈说："妈妈，我已经成熟了，让风伯伯带我到远

方去扎根吧。"  

 "不，孩子，你离开妈妈的照顾，离开周围叔叔伯伯们的保护，是长不

好的，还是留在我身边吧。"这颗红杉树种子拗不过妈妈，只好扎进妈妈脚下的

泥土里。这颗种子的兄弟姐妹都随风伯伯到远处的开阔地扎根落土了。 

  春天到了，这颗种子从泥土里钻出来，看看妈妈高大的身躯，再看周围叔

叔伯伯们巨大的枝干，油然而生一种安全感。大风刮来，呼呼作响，有叔叔伯

伯们的包围，他小红杉树安然无恙；暴雨如注，有妈妈做伞，小红杉树如在温

室。小红杉树心想，幸亏我没随风伯伯到远处去落土，不然我该怎样抵挡风雨

啊： 

可是，当小红杉树要吸吮土壤中养分的时候，营养已被叔叔伯伯们吸走；

他要迎接阳光雨露，却被妈妈的高大身躯遮住。这样，一年又一年地过去了，

小红杉树还是那么小，他成了病弱极小长不大的小不点啦。当他听风伯伯说，

那些在远方扎根的兄弟姐妹，都长成参天大树的时候，便深有感触地说："整天

躺在妈妈的怀里，是长不大的。" 

 

ค าอ่านพนิอิน : Zhǎnɡ búdà de hónɡshān shù 
 

   yī kē hónɡshānshù de zhǒnɡzi duì māmɑ shuō："māmɑ，wǒ yǐjīnɡ ché

nɡ shóule，rànɡ fēnɡ bóbo dài wǒ dào yuǎnfānɡ qù zhāɡēn bɑ."  

     "bú，háizi，nǐ líkāi mā māde zhàoɡù，líkāi zhōuwéi shūshu bóbo 

mende bǎohù，shì chánɡ bú hǎode，háishì liúzài wǒ shēnbiān bɑ."zhèkē 

hónɡ shānshù zhǒnɡzi niù búɡuò māmɑ，zhíhǎo zhājìn māmɑ jiǎoxià de ní

tǔ lǐ.zhèkē zhǒnɡzi de xiōnɡdi jiěmèi dōu suífēnɡ bóbo dào yuǎnchù de 

kāi kuòdì zhāɡēn luò tǔ le. 

    chūntiān dàole，zhèkē zhǒnɡzi cónɡ nítǔ lǐ zuàn chūlái，kànkɑn 

māmɑ ɡāodà de shēnqū，zàikàn zhōuwéi shūshu bóbo men jùdà de zhīɡān，

yóurán érshēnɡ yìzhǒnɡ ānquánɡǎn.dàfēnɡ ɡuā lái，hūhū zuòxiǎnɡ，yǒu 

shūshu bóbo mende bāowéi，tā xiǎo hónɡshānshù ānrán wúyànɡ；bàoyǔ rú

zhù，yǒu māmɑ zuò sǎn，xiǎo hónɡshānshù rúzài wēnshì.xiǎo hónɡ shānsh

ù xīnxiǎnɡ，xìnɡkuī wǒ méi suífēnɡ bóbo dào yuǎn chùqù luò tǔ，bùrán 

wǒ ɡāi zěnyànɡ dídǎnɡ fēnɡyǔ ā： 

kěshì，dānɡ xiǎo hónɡshānshù yào xīshǔn túrǎnɡ zhōnɡ yǎnɡfēn de shí

hou，yínɡyǎnɡ yǐbèi shūshu bóbo men xīzǒu；tā yào yínɡjiē yánɡɡuānɡ y

ǔlù，quèbèi mā māde ɡāodà shēnqū zhēzhù.zhèyànɡ，yìnián yòu yìnián de 

ɡuòqùle，xiǎo hónɡshānshù háishì nàme xiǎo，tā chénɡle bìnɡruò jíxiǎo 

chánɡ búdà de xiǎobùdiǎn lā.dānɡtā tīnɡfēnɡ bóbo shuō，nàxiē zài yuǎ

nfānɡ zhāɡēn de xiōnɡdi jiěmèi，dōu zhǎnɡchénɡ cāntiān dàshù de shí

hou，biàn shēnyǒu ɡǎnchù deshuō："zhěnɡtiān tǎnɡzài mā mā de huái    

lǐ，shì zhǎnɡ búdà de." 

 



 28 

 

 

ค าแปล : ต้นหงซานท่ีปลูกไม่โต 
   

 ผลของต้นหงซานลกูหนึง่พดูกบัแมว่า่ “แมค่รับ ผมสกุแล้ว ให้คณุลงุลมพาผมไปฝังรากลง
ท่ีไกลๆเถอะนะครับ” 
 “ไมไ่ด้หรอกลกู ถ้าลกูอยูไ่กลการดแูลของแม ่ อยูไ่กลการคุ้มครองของคณุอาคณุน้า หนก็ู
จะเจริญเตบิโตได้ไมดี่นะจ๊ะ ยงัไงก็อยูข้่างๆแมน่ี่แหละดีแล้วลกู” ลกูหงซานเถียงสู้แมไ่มไ่ด้ ก็ท าได้
เพียงปักรากลงโคลนเลนท่ีใต้ฝ่าเท้าของแมน่ัน่เอง แตพ่ี่น้องคนอ่ืนๆ ลอยไปกบัลงุลมไปตกดนิงอก 
รากอยู ่ณ ท่ีหา่งไกล 
   เม่ือฤดใูบไม้ผลิมาถึง ลกูหงซานลกูนีก็้แทงหน่องอกขึน้มาจากพืน้ดนิ เห็นแมท่ี่ล าต้นสงู
ใหญ่ เห็นลงุปา้น้าอาท่ีมีก่ิงก้านใหญ่โต ก็รู้สกึปลอดภยั ไมว่า่จะลมแรงกระหน ่าพดัเท่าใด มีคณุลงุ
คณุอาเป็นเกราะก าบงั เจ้าหงซานน้อยก็ปลอดภยัไร้อนัตรายใดๆ ถึงคราฝนกระหน ่า แมก็่คอยเป็น
ร่มคนัใหญ่กางปกปอ้งอยู่ตลอดเวลา ต้นหงซานน้อยก็เหมือนกบัอยูใ่นห้องนอนอนัอบอุน่ เจ้าหง
ซานน้อยคิดในใจว่า ดีนะเน่ียท่ีฉนัไมไ่ด้ลอยไปกบัลงุลมไปเกิดท่ีอ่ืน ไมง่ัน้ฉนัจะหลบฟ้าหลบฝน
ยงัไงละ่เน่ีย 
 แตท่วา่ เวลาท่ีเจ้าหงซานน้อยจะดดูอาหารจากในดนิ สารอาหารทัง้หลายก็ถกูลงุปา้น้าอา
ดดูเอาไปจนหมดซะก่อน พอถึงคราจะรับลมรับฝนก็ถกูร่างกายของแมบ่ดบงัมิด เป็นเชน่นีปี้แล้วปี
เลา่ ตวัของเจ้าหงซานน้อยก็ยงัคงเล็กอยูอ่ย่างนัน้ กลายเป็นเด็กแคระท่ีเลีย้งไมโ่ตเสียที  เม่ือได้ยิน
ลงุลมพดูวา่ พ่ีๆของแกท่ีลอยไปฝังรากลงท่ีไกลๆ  ตอนนีโ้ตจนสงูเสียดฟ้าแล้ว เจ้าหงซานน้อยก็ได้
แตบ่น่ร าพงึร าพนัวา่ “วนัๆนอนอยูใ่นอ้อมกอดแม่ เลีย้งยงัไงก็ไมโ่ตหรอก”   
  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
棵 kē ใช้เป็นค าลกัษณนามส าหรับต้นไม้  
红杉树 hónɡshānshù ช่ือต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึง่ สงูกวา่ 300 ฟตุ ใบรูปกลมรี หรือรูปเข็ม  ผลรี

เขียวเป็นเกลด็ เนือ้ไม้เป็นไม้เนือ้แข็งใช้ในงานก่อสร้างได้ดี  
种子 zhǒnɡzi เมลด็พืช 
成熟 chénɡshu โตเป็นผู้ใหญ่  
扎根 zhāɡēn หยัง่ราก 
照顾 zhàoɡù ดแูล ปกปอ้ง 
周围 zhōuwéi รอบๆ บริเวณรอบๆ 
保护 bǎohù ปกปอ้ง 
拗 niù ดือ้รัน้ หวัแข็ง 
泥土 nítǔ โคลนเลน 
开阔 kāikuò กว้าง ขยายขอบเขตออกไป 
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钻 zuàn เจาะ ทะลวงเข้าไป 
身躯 shēnqū ร่างกาย  
巨大 jùdà ใหญ่โต  
枝干 zhīɡān ก่ิงก้าน  
包围 bāowéi โอบล้อม 
幸亏 xìnɡkuī โชคดีที่ ... 
抵挡 dídǎnɡ ก าบงั 
吸吮 xīshǔn ดดู สบู 
土壤 túrǎnɡ ดิน  
养分 yǎnɡfēn สว่นบ ารุง สว่นบ ารุงร่างกาย 
营养 yínɡyǎnɡ สารอาหาร 
遮住 zhēzhù บงั บดบงั ปิด  
病弱 bìnɡruò ออ่นแอ ขีโ้รค 

小不点 xiǎobùdiǎn จดุเลก็ ๆ  
参天 cāntiān สงูเสยีดฟา้ 
感触 ɡǎnchù ความรู้สกึสะเทือนอารมณ์ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 
1. 红杉树的种子对妈妈说 hónɡshānshù de zhǒnɡzi duì māmɑ shuō เมล็ดต้นหง
ซานพูดกับแม่  
 รูปประโยคท่ีวา่ “พดูกบัใคร” ไวยากรณ์ภาษาจีนตา่งกบัภาษาไทย คือใช้ค าวา่ 对(กบั) 
ตามด้วยกรรม แล้วตามด้วยค ากริยา มีรูปแบบไวยากรณ์คือ 

ประธาน + 对(กบั) + กรรม + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 
孩子对妈妈说 háizi duì māmɑ shuō ลกูพดูกบัแม ่  
老师对学生说 lǎoshī duì xuéshenɡ shuō ครูพดูกบันกัเรียน 

 
2.只好扎进妈妈脚下的泥土里 zhíhǎo zhājìn māmɑ jiǎoxià de nítǔ lǐ ดี
ที่สุดก็ท าได้เพียงปักลงในโคลนเลนตรงเท้าของแม่ 
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ “ท าได้เพียง หรือ ดีท่ีสดุก็เพียงแค่” เป็นการบอกถึงวา่ประธานมี
ขอบเขตความสามารถ หรือได้รับอนญุาตให้ท าได้เพียงเท่านัน้ ทางท่ีดีท่ีสดุท่ีจะสามารถท าได้คือ
อะไรเทา่นัน้  วิธีการใช้ค าวา่ “只好” มีรูปประโยควา่   
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只好 +สิ่งท่ีสามารถท าได้   
ตวัอยา่งประโยค 
他只好听妈妈的话了。tā zhǐ hǎotīnɡ māmɑ dehuà le.เขาก็ท าได้เพียงเช่ือฟังแม่  
他只好跟着兄弟姐妹走了。tā zhíhǎo ɡēnzhe xiōnɡdi jiěmèi zǒule.ดีท่ีสดุเขา
ก็ท าได้เพียงไปกบัพ่ีน้อง   
  

3. 随风伯伯到远处 suífēnɡ bóbo dào yuǎnchù ตามลุงลมไปแดนไกล  
 รูปแบบประโยคของค าวา่ “随” หมายถึง ตามไป คล้อยตาม เช่ือตาม ปฏิบตัติาม  ค านี ้
วางไว้หน้าผู้น าพา หรือส่ือท่ีน าพาไป มีรูปประโยคคือ 

随 + ส่ือท่ีน าพา (ผู้น าพา) + สิ่งท่ีปฏิบตัิตาม  
ตวัอยา่งประโยค 
孩子随着父母的话去做 háizi suízhe fùmǔ dehuà qùzuò  
ลกูท าตามค าพดูของพอ่แม ่ 
 

花后会随着时间而变色 huā hòuhuì suízhe shí jiān ér biànsè  
ดอกไม้เปล่ียนสีไปตามเวลา 

 

3. 当小红杉树要吸吮土壤中养分的时候 dānɡ xiǎo hónɡshānshù yào xīshǔn  

túrǎnɡ zhōnɡ yǎnɡfēn de shíhou เวลาที่ต้นหงซานต้นเล็ก ๆจะดูดสารอาหารมา
จากดนิ  

 การใช้รูปประโยคเพ่ือบอกเวลาวา่  “เวลาท่ี หรือ เม่ือ.............”  ภาษาจีนจะใช้รูปประโยค
วา่ 

当 + สิ่งท่ีเกิดขึน้ในชว่งเวลาท่ีกลา่วถึง  +  的时候 
ตวัอยา่งประโยค 
当红杉树还小的时候dānɡ hónɡshānshù hái xiǎode shíhou  
เม่ือตอนท่ีต้นหงซานยงัเล็กอยูน่ัน้  
 

当风吹雨打的时候dānɡ fēnɡchuī yǔ dǎde shíhou 

 เม่ือตอนท่ีลมฝนพายพุดักระหน ่าอยูน่ัน้ 

 

5. 一年又一年地过去了 yìnián yòu yìnián dì ɡuòqùle เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่า  
 รูปประโยคท่ีบอกว่า  นาม + แล้ว + นาม + เล่า ภาษาจีนใช้รูปประโยคว่า  

一 นาม (ลกัษณะนาม) + 又 + 一 นาม(ลกัษณะนาม) 
ตวัอยา่งประโยค 
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我们的生活就是一个又一个的梦  

wǒmen de shēnɡhuó jiùshì yíɡè yòuyíɡè de mènɡ 

ชีวิของพวกเราก็เหมือนกบัความฝันครัง้แล้วครัง้เลา่  
 

他一年又一年地寻找她 tā yìnián yòu yìnián dì xúnzhǎo tā 
เขาตามหาเธอปีแล้วปีเลา่ 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

留在我身边吧 liúzài wǒ shēnbiān bɑ (อยา่ไปไหน) อยูข้่างๆกายฉนัเถอะ  
兄弟姐妹 xiōnɡdi jiěmèi เป็นค าเรียกรวมวา่ บรรดาพี่น้อง  
扎根落土 zhāɡēn luò tǔ ฝังรากลงดิน 
油然而生 yóurán érshēnɡ เกิดขึน้มาได้เองโดยปริยาย  
安然无恙 ānrán wúyànɡ ปลอดภยัไร้โรค 
暴雨如注 bàoyǔ rúzhù ฝนเทลงมาอยา่งกบัฟา้ร่ัว 
抵挡风雨 dídǎnɡ fēnɡyǔ ก าบงัลมฝน 
还是那么小 háishì nàme xiǎo ก็ยงัเลก็อยูอ่ยา่งนัน้  ยงัเลก็อยูแ่บบนัน้  ยงั

เลก็อยูเ่หมือนเดมิ 
参天大树 cāntiān dàshù ต้นไม้ใหญ่สงูเสยีดฟา้ 
长大 / 长不大 zhǎnɡ dà/zhǎnɡ bú dà  เจริญเติบโต โตขึน้  / ไมโ่ต  
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6. 长着蓝翅膀的老师 
 

小雏菊幼儿园里来了个会飞的老师。  

园长奶奶急坏了。幼儿园已经够乱的了，小家伙们满地爬，桌子椅子四处

跑，再来一个长翅膀的老师，怎么办？ 

  孩子们可高兴了。他们不吵不闹，睁大眼睛奇怪地看着新老师，一对蓝翅

膀叠放在她的背上呢！ 

  "你们喜欢我的翅膀吗？" 

  老师说着，慢慢地张开那对天蓝色的翅膀。翅膀轻轻地扇起一阵温柔的

风，教室里一下子就充满了透明的五色。 

  "真美呀！"孩子们说。 

  "你们想飞吗？"老师问。 

  "想啊。可是我们没有翅膀呀！" 

  "所有的孩子都是有翅膀的，只要想飞就能飞。"老师说。 

  "真的吗？" 

  "真的！飞吧，飞吧！" 

  孩子们背上果然扑扇着五颜六色的翅膀，一个接一个紧跟着蓝感膀老师，

飞出了教室，飞向广阔、神奇、美丽的天空。 

  园长奶奶吓坏了，追着孩子们喊："快下来！快下来！"孩子们飞得正高

兴，才不会下来呢！ 

  孩子们飞着，飞着，一棵大树热情地招手："孩子们，到我的树上来做窝

吧！" 

  老师领着孩子们齐刷刷地落到树上，为树爷爷唱了一支好听的歌，唱得树

爷爷哈哈笑。 

  从这以后，小雏菊幼儿园的孩子经常飞。他们有时飞得近，有时飞得远。

他们认识了大地上的城市、河流和山脉，还同天空中的白云、小鸟交上了朋

友。 

  自从孩子们会飞以后，再也不满地乱爬。小雏菊幼儿园的桌子、椅子也变

乖了，它们每天干干净净，排着整齐的队伍站在幼儿园教室里，不再到处乱

跑。 

如今，园长奶奶也喜欢那位长着蓝翅膀的老师了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: zhǎnɡ zhe lán chì bǎnɡ de lǎo shī 
 

xiǎo chújú yòuéryuán lǐlái le ɡè huìfēi de lǎoshī.  

     yuánzhǎnɡ nǎinɑi jí huàile.yòuéryuán yǐjīnɡ ɡòu luàn de le，xi

ǎojiāhuo men mǎndì pá，zhuōzi yǐzi sìchù pǎo，zàilái yíɡè zhǎnɡ chìbǎ

nɡ de lǎoshī，zěnmebàn？ 

    háizimen kě ɡāoxìnɡ le.tāmen bú chǎo bú nào，zhēnɡdà yǎnjinɡ qí

ɡuài de kànzhe xīn lǎoshī，yíduì lán chìbǎnɡ dié fànɡzài tāde bèishàn

ɡ ne！ 

    "nǐmen xǐhuɑn wǒde chìbǎnɡ mɑ？" 



 33 

 

 

    lǎoshī shuōzhe，màn mànde zhānɡkāi nà duì tiānlánsè de chìbǎn

ɡ.chìbǎnɡ qīnɡqīnɡde shàn qǐ yízhèn wēnróu de fēnɡ，jiāo shìlǐ yíxiàz

ǐ jiù chōnɡ mǎnle tòumínɡ de wǔsè. 

    "zhēn měi yɑ！"háizimen shuō. 

    "nǐmen xiǎnɡfēi mɑ？"lǎoshī wèn. 

    "xiǎnɡ ā.kěshì wǒmen méiyǒu chìbǎnɡ yɑ！" 

    "suǒ yǒude háizi dōushì yǒu chìbǎnɡ de，zhǐyào xiǎnɡfēi jiù nén

ɡfēi."lǎoshī shuō. 

    "zhēnde mɑ？" 

    "zhēnde！fēi bɑ，fēi bɑ！" 

    háizimen bèishànɡ ɡuǒrán pū shàn zhe wǔyán liùsè de chìbǎnɡ，yí

ɡè jiē yíɡè jǐn ɡēnzhe lán ɡǎn bǎnɡ lǎoshī，fēi chūle jiàoshì，fēixià

nɡ ɡuǎnɡkuò、shénqí、měilì de tiānkōnɡ. 

    yuánzhǎnɡ nǎinɑi xià huàile，zhuīzhe háizimen hǎn："kuài xiàlá

i！kuài xiàlái！"háizimen fēidé zhènɡ ɡāoxìnɡ，cái búhuì xiàlái ne！ 

    háizimen fēi zhe，fēi zhe，yī kē dàshù rèqínɡ de zhāoshǒu："há

izimen，dào wǒde shùshànɡ láizuò wō bɑ！" 

    lǎoshī lǐnɡzhe háizimen qíshuāshuā de luòdào shùshànɡ，wéi shù 

yéye chànɡle yìzhī hǎotīnɡ de ɡē，chànɡdé shù yéye hāhāxiào. 

    cónɡzhè yǐhòu，xiǎo chújú yòuéryuán de háizi jīnɡchánɡ fēi.tā

men yǒushí fēidé jìn，yǒushí fēidé yuǎn.tāmen rènshí le dà dìshànɡ de 

chénɡshì、héliú hé shānmài，hái tónɡ tiānkōnɡ zhōnɡde báiyún、xiǎoniǎ

o jiāo shànɡle pénɡyou. 

    zìcónɡ háizimen huìfēi yǐhòu，zài yěbú mǎnde luàn pá.xiǎo chújú 

yòuéryuán de zhuōzi、yǐzi yě biàn ɡuāi le，tāmen měitiān ɡānɡānjìnɡjì

nɡ，pái zhe zhěnɡqí de duìwu zhànzài yòuéryuán jiāo shìlǐ，búzài dà

ochù luànpǎo. 

rújīn，yuánzhǎnɡ nǎinɑi yě xǐhuɑn nàwèi zhǎnɡzhe lán chìbǎnɡ de 

lǎoshī le. 

 
ค าแปล:คุณครูมีปีกสีน า้เงิน 

  

โรงเรียนอนบุาลดอกเบญมาศน้อยมีคณุครูท่ีบนิได้เข้ามาท างาน  
สร้างความตกอกตกใจให้กบัคณุยา่ครูใหญ่มาก เดมิทีโรงเรียนอนบุาลก็ยุง่มากพออยูแ่ล้ว เจ้า

หนนู้อยทัง้หลายก็ซุกซน กลิง้ไปทัว่พืน้ วิ่งสาละวนรอบโต๊ะเก้าอี ้  มีคณุครูท่ีบนิได้มาเพิ่มอีกคน จะ
ท ายงัไงกนัดีละ่เน่ีย  

 แตเ่ด็กๆ ดีใจกนัยกใหญ่  ไม่เอะอะโวยวายเหมือนก่อน  เบกิตาโพลงมองคณุครูคนใหม่
ด้วยความประหลาดใจ ปีกสีฟ้าพบัอยูท่ี่ด้านหลงัของคณุครู  

  “พวกหนูๆ ชอบปีกของคณุครูมัย้เอย่”  
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 คณุครูพดูไปก็คอ่ยๆกางปีกสีฟ้านัน้ออก แล้วก็กระพือปีกให้ลมแผว่เบาๆ  ทนัใดนัน้ 
ห้องเรียนทัง้ห้องก็เตม็ไปด้วยแสงระยิบระยบัแพรวพราว  

 “ว้าว สวยจงัเลย  ” เดก็ๆ ตะลงึในความสวย อ้าปากค้าง 
 “พวกหนูๆ อยากบนิมัย้คะ” คณุครูถามเดก็ ๆ  
  “อยากสิครับคณุครู แตว่า่ พวกเราไมปี่กน่ีนา”  
 “เดก็ๆทกุคน มีปีกกนัทัง้นัน้นะคะ เพียงแคเ่ราคดิอยากจะบนิ เราก็จะบินได้” คณุครูบอก

เดก็ ๆ 
  “จริงเหรอคะคณุครู ”  
 “ใชแ่ล้วจ้ะ  บนิกนัเถอะ บินกนัเถอะ”  
 ทนัใดนัน้ ท่ีหลงัของเด็กๆ ก็มีปีกสีสนัสวยงาม บนิตามคณุครูออกจากห้องเรียนตามๆกนั

ไป บนิไปสู่โลกกว้าง ไปชมความมหศัจรรย์ และความงดงามของฟากฟ้า  
 คณุยา่ครูใหญ่เห็นดงันัน้ก็ตกอกตกใจ วิ่งตามเดก็ๆไป ร้องเรียก “ลงมาเร็ว ลงมาเดี๋ยวนี”้ 

แตเ่ด็ก ๆ ก็บนิวอ่นอยา่งสนกุสนาน  พวกเราไมล่งไปง่ายๆหรอก 
 เดก็พากนับนิไปเร่ือย ต้นไม้ต้นใหญ่ยิม้ต้อนรับ โบกมือเรียก “หนูๆ  มาท ารังท่ีต้นของฉนั

เถอะนะ” 
 ได้ยินดงันัน้ คณุครูก็พาเด็กๆร่อนลงท่ีต้นไม้กนัพร่ึบพร่ับ ร้องเพลงให้กบัคณุปู่ ต้นไม้ฟัง  

จนคณุปู่ ต้นไม้หวัเราะร่าด้วยความสขุ 
 นบัแตน่ัน้มา เด็ก ๆท่ีโรงเรียนอนบุาลดอกเบญมาศน้อยก็บนิเลน่กนับอ่ยๆ บางครัง้ก็บนิไป

ใกล้ ๆ บางครัง้ก็บนิไปไกลๆ  พวกเด็ก ๆ บนิไปเรียนรู้พบเห็นเมืองใหญ่ ผืนแผน่ดนิ แมน่ า้ ภเูขา 
และก็ยงัผกูมิตรเป็นเพ่ือนรักกบัเมฆขาวและบรรดานกน้อยด้วย  

 นบัตัง้แตเ่ด็กๆบนิได้เป็นต้นมา เด็กๆก็ไมว่ิ่งเลน่เกเร โต๊ะ เก้าอีท่ี้โรงเรียนก็เช่ือฟัง ทกุวนัยืน
ตรงเรียงแถวกนัเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูใ่นห้องเรียนของเดก็ ๆ และก็ไมแ่อบหนีไปวิ่งเลน่เกเรข้าง
นอกอีกเลย 

 ทกุวนันี ้คณุย่าครูใหญ่ก็ชอบคณุครูมีปีกมากด้วยเหมือนกนั       
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 
幼儿园 yòuéryuán โรงเรียนอนบุาล  
急 jí รีบร้อน เดือดร้อนวุน่วาย 
乱 luàn วุน่วาย ยุง่เหยงิ 
爬 pá ปีนป่าย 
翅膀 chìbǎnɡ ปีก 
奇怪 qíɡuài แปลกประหลาด 
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叠 dié พบั 
背 bèi หลงั 
扇 shàn พดั ใบพดั 
温柔 wēnróu ออ่นโยน ละมนุละไม 
透明 tòumínɡ ใส  
膀 bǎnɡ แขน 
广阔 ɡuǎnɡkuò กว้างขวาง  
神奇 shénqí มหศัจรรย์ 
天空 tiānkōnɡ ท้องฟา้ 
喊 hǎn ตะโกน 
热情 rèqínɡ ความกระตือรือร้น 
招手 zhāoshǒu กวกัมือ 
窝 wō รัง 
河流 héliú แมน่ า้ 
山脉 shānmài เทือกเขา 
乖 ɡuāi เช่ือง เช่ือฟัง 
整齐 zhěnɡqí เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.幼儿园已经够乱的了 yòuéryuán yǐjīnɡ ɡòu luàn de le โรงเรียนอนุบาลยุ่งพอ
อยู่แล้ว  
 รูปแบบประโยคท่ีวา่ “พออยู่แล้ว” หมายถึงมีปริมาณ คณุภาพท่ีเพียงพออยูแ่ล้ว เตม็ท่ีอยู่
แล้ว ใช้รูปประโยคว่า   

已经够 + คณุศพัท์  
ตวัอยา่งประโยค 
幼儿园的学生已经够多的了。yòuéryuán de xuéshenɡ yǐjīnɡ ɡòu duōde le. 

นกัเรียนในโรงเรียนอนบุาลก็มากพออยูล้่ว  
这个教室已经够大的了。zhèɡe jiàoshì yǐjīnɡ ɡòudà de le. 
ห้องเรียนนีก็้ใหญ่พออยู่แล้ว 
 

2.飞出了教室 fēi chūle jiàoshì บินออกจากไปจากห้องเรียน   

 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่ากระท ากริยาจากจดุไหน  หรือกระท ากริยาไปท่ีจดุไหน มีรูปแบบ
ประโยคคล้ายกบัภาษาไทย แตใ่นภาษาจีน หากมีค าบอกกาล ค าบอกกาลนัน้จะวางไว้หลงั
ค ากริยาบอกทิศทาง คือ   
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กริยา + กริยาบอกทิศทาง + 了+ สถานท่ี  
ตวัอยา่งประโยค 
飞到了大树 fēi dàole dàshù บนิไปถึงต้นไม้ใหญ่แล้ว  
飞上了天空 fēi shànɡle tiānkōnɡ บนิขึน้สูท้่องฟ้าแล้ว 
 

3.为树爷爷唱了一支歌 wèi shù yéye chànɡle yìzhī ɡē ร้องเพลงให้คุณปู่ต้นไม้
ฟังหน่ึงเพลง 
 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่า “ท าอะไร...ให้กบัใคร” ภาษาจีนจะสลบัท่ีกบัภาษาไทย  “ให้กบั
ใคร (เพ่ือใคร) .....ท าอะไร”  มีรูปแบบประโยคคือ  

为 + ใคร  + ท า + อะไร 
ตวัอยา่งประโยค 
我为父母做饭 wǒ wèi fùmǔ zuòfàn ฉนัอาหารให้พอ่แม ่ 
我为老师写诗wǒ wèi lǎoshī xiěshīฉนัเขียนกลอนให้คณุครู 
 

4.自从孩子们会飞以后 zìcónɡ háizimen huìfēi yǐhòu นับตัง้แต่เดก็ๆบินได้เป็น
ต้นมา  
 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่า นบัตัง้แต.่...เป็นต้นมา ใช้รูปแบบประโยควา่  

自从 + เหตกุารณ์ + 以后 

ตวัอยา่งประโยค 
自从新老师来了以后zì cónɡxīn lǎoshī lái le yǐhòu  

นบัตัง้แคค่ณุครูคนใหมม่าถึงเป็นต้นมา  
自从鸟儿在树上做窝以后 zìcónɡ niǎoér zài shùshànɡ zuò wō yǐhòu 

นบัตัง้แตน่กน้อยไปท ารังบนต้นไม้เป็นต้นมา 

 

5.再也不满地乱爬 zài yěbú mǎndì luàn pá จะไม่ดือ้คลานเล่นอยู่เตม็พืน้อีกเลย  
 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่า “ไม.่...อีกเลย” บอกความหมายวา่ นบัแตนี่ไ้ป จะไมเ่กิดเร่ือง
แบบนีข้ึน้อีกเลย หรือใช้ในการให้ค ามัน่สญัญาว่าจะไมท่ าแบบนีอี้ก ภาษาจีนจะใช้รูปประโยควา่  

再也不 + การกระท า 
ตวัอยา่งประโยค 

再也不会飞上天空了zài yěbú huìfēi shànɡtiān kōnɡle จะไมบ่นิขึน้สูฟ่้าอีกแล้ว  
再也不乱喊了zàiyě búluàn hǎnleจะไมต่ะโกนเสียงดงัโหวกเหวกอีกแล้ว   
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
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急坏了 jí huàile เดือดร้อนยกใหญ่ ตกอกตกใจหมดเลย 
可高兴了 kě ɡāoxìnɡ le ดีใจกนัใหญ่ สนกุสนานกนัใหญ่ 
真美呀！ zhēn měi yɑ ！ สวยเหลอืเกิน สวยจงัเลย 
只要想飞就能飞 zhǐyào xiǎnɡfēi jiù nén

ɡfēi 
เพียงแคค่ิดอยากบิน ก็บินได้ 

一个接一个 yíɡè jiē yíɡè ตอ่ๆกนัมา  ติดๆกนั 
才不会下来呢！ cái búhuì xiàlái ne ！ ไมล่งไปหรอก ไมล่งไปง่ายๆหรอก 
飞着，飞着 fēi zhe ，fēi zhe บินไป บินไป  บินอยูด่ีๆ  
跟小鸟交上了朋友 ɡēn xiǎoniǎo jiāo shànɡ

le  

pénɡyou 

เป็นเพื่อนกบันก ผกูมิตรกบันก 

干干净净 ɡānɡānjìnɡjìnɡ สะอาดสะอ้าน  
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7.月亮姑姑来做伴 
 

洪水冲塌了兔兄、兔弟的家。他俩哭着到外边去逃荒。  

夜幕笼罩了大地、山野和森林，兔兄和兔弟哭着坐在山坡上休息，他俩连

眼睛都哭红了。"别哭！别哭！好孩子决不哭鼻子！" 

  "是谁在对我们讲话？这声音真好听！"兔兄说。 

  "好像妈妈在讲话，这声音是从天上来的！"兔弟说。 

  兔兄、兔弟顺着声音向天上望去，天上只有月亮姑姑微笑着望着他们。 

  "是您在对我们说话吗？"兔弟问。 

  "是的。天刚黑下来，姑姑就为你们引路了。"月亮姑姑说。 

  "月亮站姑，我们没有家了，怎么办？"兔兄问。 

  "旧房塌了，可以动手造个新家呀！山坡上正好可以安家。"月亮姑姑说。 

  "好的！"兔兄、兔弟说干就干，在山坡上开始挖洞造屋。 

  微风轻轻掠过山坡，兔兄、兔弟盖房造屋干得可带劲儿了，他们谁也不觉

得累，因为，天上有月亮姑姑一直陪伴着他们。 

新屋很快就造好了，兔兄、兔弟住进了新家。月亮姑姑笑着对他们说："孩

子们，祝你们安居乐业！" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Yuè liànɡ ɡū ɡū lái zuò bàn 
 

Hónɡshuǐ chōnɡ tāle tù xiōnɡ、tù dì de jiā.tāliǎnɡ kūzhe dào wà

ibiān qù táohuānɡ.  

     yèmù lǒnɡzhào le dàdì、shānyě hé sēnlín，tù xiōnɡ hé tù de kū

zhe zuòzài shānpō shànɡ xiūxi，tāliǎnɡ lián yǎnjinɡ dōu kū hónɡle."bi

ékū！biékū！hǎoháizi jué bùkū bízi！" 

    "shì shuízài duì wǒmen jiǎnɡhuà？zhè shēnɡyīn zhēn hǎotīnɡ！"tù 

xiōnɡ shuō. 

    "hǎoxiànɡ māmɑ zài jiǎnɡhuà，zhè shēnɡyīn shì cónɡ tiānshànɡ lá

ide！"tù de shuō. 

    tù xiōnɡ、tù de shùnzhe shēnɡyīn xiànɡ tiānshànɡ wànɡqù，tiānsh

ànɡ zhíyǒu yuèliɑnɡ ɡūɡu wēi xiàozhe wànɡzhe tāmen. 

    "shì nín zài duì wǒmen shuōhuà mɑ？"tù de wèn. 

    "shìde.tiān ɡānɡ hēi xiàlái，ɡūɡu jiùwéi nǐmen yǐnlù le. 

"yuèliɑnɡ ɡūɡu shuō. 

    "yuèliɑnɡ zhàn ɡū，wǒmen méiyǒujiā le，zěnmebàn "tù xiōnɡ wèn. 

    "jiùfánɡ tāle，kéyǐ dònɡshǒu zào ɡè xīn jiā yɑ！shānpō shànɡ zh

ènɡhǎo kéyǐ ānjiā."yuèliɑnɡ ɡūɡu shuō. 

    "hǎode！"tù xiōnɡ、tù dì shuō ɡān jiùɡàn，zài shānpō shànɡ kā

ishǐ wādònɡ zàowū. 

    wēifēnɡ qīnɡqīnɡ lüèɡuò shānpō，tù xiōnɡ、tù dì ɡàifánɡ zàowū ɡ

āndé kě dài jìnr le，tāmen shuí yěbú juédé lèi，yīnwèi，tiān shànɡyǒu 

yuèliɑnɡ ɡūɡu yìzhí péi bànzhe tāmen. 
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xīnwū hěnkuài jiù zào hǎole，tù xiōnɡ、tù dì zhù jìnle xīn jiā.yuèliɑ

nɡ ɡūɡu xiàozhe duì tāmen shuō："háizimen，zhù nǐmen ānjū lèyè！" 

 

ค าแปล:คุณป้าพระจันทร์มาเป็นเพื่อน 
  
 อทุกภยัครัง้ใหญ่พดัพาเอาบ้านพ่ีกระตา่ยน้องกระตา่ยพงัเสียหาย  สองพี่น้องกระตา่ยก็
เลยพากนัหนีภยัไปท่ีอ่ืน  
 มา่นอนัมืดมิดของราตรีกาลปกคลุมไปทัว่แผน่ดนิ ทัว่ขนุเขา ทัว่ผืนป่า กระตา่ยพ่ีน้องนัง่
ร้องไห้อยู่บนเนินเขา ร้องจนตาทัง้สองข้างแดงก ่า  

ทนัใดนัน้ “อยา่ร้องเลย อยา่ร้องเลยจ้ะ เดก็ดีเขาไมร้่องไห้กนัหรอกนะ” 
“ใครพดูกบัเราอยูเ่หรอ ชา่งเป็นเสียงท่ีไพเราะเหลือเกิน” พ่ีกระตา่ยพดู 
“เหมือนกบัเสียงแมเ่ลยนะพี่  เสียงนีม้าจากบนสวรรค์โนน่แนะ่” น้องกระตา่ยตอบ 
พ่ีกระตา่ย น้องกระตา่ยมองไปตามเสียงนัน้ แหงนขึน้มองบนฟ้า ก็เห็นแตเ่พียงคณุปา้

พระจนัทร์ก าลงัสง่ยิม้ให้อยู่ 
 “คณุปา้พดูกบัเราเหรอครับ” น้องกระตา่ยถาม  
 “ใชแ่ล้วจ้ะ ฟ้าก าลงัจะมืดลง ปา้มาสอ่งแสงน าทางให้หนนูะจ้ะ” คณุปา้พระจนัทร์ตอบ 
 “คณุปา้พระจนัทร์ครับ เราไมมี่บ้านแล้ว เราจะท ายงัไงกนัดีครับ” น้องกระตา่ยเอย่ถาม  
 “บ้านเก่าไมมี่แล้ว เราก็ลงมือสร้างบ้านใหมไ่ด้น่ีนา บนเนินนีเ้หมาะท่ีจะอาศยัอยูพ่อดีเลย” 

คณุปา้พระจนัทร์พดู  
 “ตกลงครับ” ทัง้น้องกระตา่ยและพี่ก็ลงมือขดุโพรงสร้างบ้านใหมท่นัที 
ลมเอ่ือยพดัโชยเนินเขา  กระตา่ยพ่ีน้องยิ่งสร้างยิ่งมีพลงั ไมมี่ใครรู้สกึว่าเหน่ือยเลยสกันิด 

เพราะวา่มีคณุปา้พระจนัทร์คอยอยูเ่ป็นเพ่ือนตลอดเวลา 
และแล้วบ้านใหมก็่สร้างเสร็จอยา่งรวดเร็ว กระตา่ยพ่ีน้องกระโดดเข้าบ้านใหม่ คณุปา้

พระจนัทร์พดูกบัพวกมนัวา่ ลกูทัง้สอง ขออวยพรให้อยูเ่ย็นเป็นสขุนะจ๊ะ    

 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 
洪水 hónɡshuǐ น า้ทว่ม อทุกภยั 
冲塌 chōnɡtā สาดซดัจนพงัทลาย 
逃荒  táohuānɡ  หนีภยัไปอยทูี่อื่น 
夜幕 yèmù ราตรี 
笼罩 lǒnɡzhào ปกคลมุ 
顺 shùn ตามไป  
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望 wànɡ มอง  ชะเง้อมอง  
姑姑 ɡūɡu ปา้  
微笑 wēixiào ยิม้แย้ม 
引路 yǐnlù น าทาง 
造 zào สร้าง 
安家 ānjiā ตัง้ที่อยู ่จดัที่อยู ่เข้าอยู ่ 
干 ɡān ท า 
挖洞 wādònɡ ขดุโพรง 
掠 lüè ปล้น  
盖房 ɡàifánɡ สร้างบ้าน  
带劲儿 dài jìnr มีก าลงั มีพลงั 
陪伴 péibàn อยูเ่คียงข้าง อยูเ่ป็นเพื่อน  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 
1.他俩连眼睛都哭红了 tāliǎnɡ lián yǎnjinɡ dōu kū hónɡle พวกมันร้องไห้  
แม้แต่ตาทัง้สองข้างก็แดงจนหมดแล้ว  
 รูปแบบประโยคของค าวา่ “แม้แต”่ ภาษาจีนใช้ค าวา่ “连 lián ” มีรูปแบบประโยคคือ  

连 + 都 + (不 bù) เป็นหรือไมเ่ป็นอยา่งไร 
 ตวัอยา่งประโยค 
连家我们都没有了lián jiā wǒmen dōuméi yǒule แม้แตบ้่านก็ไมมี่แล้ว   
连妈妈都不在了lián māmɑ dōu búzàile แม้แตแ่มก็่ไมอ่ยูแ่ล้ว 
 
2.决不哭鼻子！jué bùkū bízi ！ ไม่ร้องไห้งอแงเดด็ขาด  
 รูปแบบประโยคของค าวา่ “โดยเด็ดขาด” ในภาษาไทยวางไว้ท้ายกริยา แตใ่นภาษาจีนจะ
วางค าว่า “决不 jué bù” มีรูปแบบประโยคคือ   

ประธาน + 决不 + กริยา (สิ่งท่ีจะไมท่ า) 
ตวัอยา่งประโยค 
决不会说 jué búhuì shuō จะไมพ่ดูโดยเดด็ขาด  
决不会盖新房 juébúhuì ɡài xīnfánɡ จะไมส่ร้างบ้านใหมโ่ดยเดด็ขาด 

 

3.声音真好听！shēnɡyīn zhēn hǎotīnɡ เสียงช่างไพเราะจริงๆ  
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 การใช้ค าขยายคณุศพัท์วา่  真 zhēn(จริง) 很 hěn(มาก) 最 zuì(ท่ีสดุ  ) 更ɡènɡ(ยิ่ง  )       
เหลา่นี ้ รวมทัง้สว่นขยายคณุศพัท์อ่ืนๆ ภาษาไทยจะวางไว้หลงัค าคณุศพัท์ แตภ่าษาจีน จะวางไว้
หน้าค าคณุศพัท์  มีรูปประโยคคือ 

ค าหรือสว่นขยายคณุศพัท์ + คณุศพัท์    
 

ตวัอยา่งประโยค 
老师的翅膀真美 lǎoshī de chìbǎnɡ zhēn měi ปีกของอาจารย์สวยจริงๆ    
教室真乱 jiàoshì zhēn luàn ห้องเรียนรกจริง ๆ 

 

4.从天上来！cónɡ tiān shànɡlái มาจากบนฟ้า  
  รูปแบบประโยคท่ีบอกว่า “มาจาก” ภาษาไทยเรียงประโยคเป็น  มา + จาก + สถานท่ี  แต่
ภาษาจีนสลบักนัคือ จาก + สถานท่ี + มา มีรูปแบบประโยคคือ  

从+ สถานท่ี + 来 
ตวัอยา่งประโยค 
从树林来 cónɡ shùlín lái มาจากในป่า   
从家里来cónɡ jiā lǐláiมาจากท่ีบ้าน 
 
5. 说干就干 shuō ɡān jiùɡàn ว่าจะท าก็ท า  
 ประโยคนีใ้ช้ในความหมายว่า ลงมือท าในทนัที หรือเกิดขึน้ในทนัที คล้ายกบัรูปประโยค
ภาษาไทยท่ีวา่ “พดูจะ + กริยา + ก็ +กริยา” ในภาษาจีนมีรูปประโยคคือ  

 说 + กริยา + 就+ กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 
说走就走 shuō zǒu jiùzǒu พดูจะไปก็ไป (ไมรี่รออกไรเลย)  
说哭就哭 shuō kū jiù kū จะร้องก็ร้อง (ไมมี่ป่ีมีขลุย่) 
 

6.月亮姑姑一直陪伴着他们 yuèliɑnɡ ɡūɡu yìzhí péi bànzhe tāmen คุณป้า
พระจันทร์อยู่กับพวกเราตลอดเวลา  
 รูปแบบประโยคของค าวา่ “อยูต่ลอดเวลา” ภาษาไทยจะวางค านีไ้ว้ท้ายประโยค แต่
ภาษาจีนจะวางค าวา่ 一直 yìzhí ไว้หน้าค ากริยา รูปแบบประโยคคือ  

一直 + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 
洪水一直冲hónɡshuǐ yī zhíchōnɡ อทุกภยัซดัสาดตลอดเวลา  
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小兔一直哭xiǎotù yī zhíkūเจ้ากระตา่ยน้อยร้องไห้อยู่ตลอดเวลา 
 

7.新屋很快就造好了 xīnwū hěnkuài jiù zào hǎole บ้านหลังใหม่ก็สร้างเสร็จใน
เวลาอันรวดเร็ว 

 รูปประโยคของค าวา่ “ก็จะ......อยา่งรวดเร็ว(แล้ว)” ภาษาจีนใช้ค าว่า “很快就…….”  มี
รูปประโยคคือ  

很快就 + กริยา หรือ คณุศพัท์  
ตวัอยา่งประโยค 
天很快就黑下来了tiān hěnkuài jiù hēi xiàlái le อีกสกัครู่เดียวฟ้าก็มืดลงแล้ว   
很快就到雨季了 hěnkuài jiùdào yǔjì le อีกไมน่านก็จะถึงหน้าฝนแล้ว 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

夜幕笼罩了大地 yèmù lǒnɡzhào le dàdì มา่นแหง่ราตรีกาลเข้าปกคลมุทัว่ผืนดิน 
动手造个新家！ dònɡshǒu zào ɡè xīn ji

ā！ 

ลงมือสร้างบ้านใหม ่

干得可带劲儿了 ɡānde kě dài jìnr le ท าอยา่งแขง็แกร่งเลย  ยิ่งท ายิง่มพีลงั  
安居乐业！ ānjū lèyè ！ อยูเ่ย็นเป็นสขุ  
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8.月亮掉进烟囱里 
   

冬天的夜晚，月亮也冷得受不了啦：突然，他看见不远的地方有个小烟

囱。"快去那儿烤烤火吧！"月亮一下趴到小烟囱边上。  

 这会儿，小烟囱不冒烟了，只冒出暖暖的热气。 

  月亮鼓着圆圆的身子坐在烟囱边上，这边烤烤，那边烤烤。他觉得比刚才

暖和多了。 

  "我找到了多么好的地方呀！"月亮正在得意，一不留神，掉进烟囱里，把

烤火的老奶奶吓了一跳："哟，该不是雪球掉下来了吧？可别把火压灭了，外面

好冷呢！" 

  老奶奶往灶膛加了一把柴，接着拉起了小风箱。 

  "呼噜噜，呼噜噜……" 

  灶膛里吹起了好大的风，火苗儿、火星儿还有星星的烟都被吹了起来。 

  月亮还没弄明白是怎么回事，就被一股热气托着升呀，升呀，又跑到了烟

囱外面。 

  月亮没有受伤，可那烟熏火燎的滋味儿也不好受呀！ 

  咕噜噜，咕噜噜！月亮赶紧转着圆圆的身子回家去了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Yuèliɑnɡ diàojìn yāncōnɡ lǐ 
 

dōnɡtiān de yèwǎn，yuèliɑnɡ yě lěnɡdé shòubùliǎo lā ：tūrán，tā 

kàn jiànbú yuǎnde dìfɑnɡ yǒuɡè xiǎo yāncōnɡ."kuài qù nàr kǎo kǎohuǒ b

ɑ！"yuèliɑnɡ yíxià pā dào xiǎo yāncōnɡ biānshànɡ.  

     zhèhuìr，xiǎo yāncōnɡ bú màoyān le，zhǐ màochū nuǎnnuǎnde rèqì. 

    yuèliɑnɡ ɡǔ zhe yuányuánde shēnzi zuòzài yāncōnɡ biānshànɡ，zhè

biān kǎokǎo，nàbiɑn kǎokǎo.tā juédé bǐ ɡānɡcái nuǎnhuo duōle. 

    "wǒ zhǎo dàole duōme hǎode dìfɑnɡ yɑ！"yuèliɑnɡ zhènɡzài déyì，

yìbùliúshén，diàojìn yāncōnɡ lǐ，bǎ kǎohuǒ de lǎonǎinɑi xiàle yítià

o ："yō，ɡāi búshì xuěqiú diào xiàlái lebɑ ？kě biébǎ huǒ yā miè le，

wàimiàn hǎolěnɡ ne！" 

    lǎonǎinɑi wǎnɡ zàotánɡ jiāle yìbǎ chái，jiēzhe lā qǐle xiǎo fēn

ɡxiānɡ. 

    "hū lūlū，hū lūlū ....." 

    zàotánɡ lǐ chuī qǐle hǎo dà de fēnɡ，huǒ miáor 、huǒxīnɡr háiyǒ

u xīnɡxinɡ de yān dōubèi chuī le qǐlái. 

    yuèliɑnɡ háiméi nònɡmínɡbɑi shì zěnme huíshì，jiùbèi yìɡǔ rèqì 

tuōzhe shēnɡ yɑ，shēnɡ yɑ，yòu pǎo dàole yāncōnɡ wàimiàn. 

    yuèliɑnɡ méiyǒu shòushānɡ，kě nà yānxūn huǒliáo de zīwèir yěbú 

hǎoshòu yɑ！ 

    ɡūlūlū，ɡūlūlū！yuèliɑnɡ ɡánjǐn zhuǎnzhe yuán yuánde shēnzi huí

jiā qùle. 

 

 



 44 

 

 

ค าแปล:พระจันทร์ตกปล่องเตาผิง 
 
 คืนหนึง่ในฤดหูนาว พระจนัทร์ก็หนาวจนทนไมไ่หวเหมือนกนั ทนัใดนัน้เอง พระจนัทร์ก็
มองเห็นปล่องไฟเตาผิงอยูไ่ม่ไกลนกั “รีบไปผิงไฟท่ีนัน่ดีกวา่” ครู่เดียวพระจนัทร์ก็ลงมานัง่อยูท่ี่
ข้างๆกบัปลอ่งไฟเตาผิง 
 แตว่า่ ตอนนีป้ลอ่งไฟไมมี่ควนัพน่ออกมาเสียแล้ว มีแตไ่ออุน่พุง่ออกมาไมข่าด  
 พระจนัทร์กอดเข้านัง่ผิงไฟอยูข้่างๆ หนัซ้ายทีขวาที  รู้สกึวา่อุน่กวา่เม่ือตะกีม้ากเลย  
 “ฉนัเจอท่ีท่ีแสนจะวิเศษเหลือเกิน” พระจนัทร์ดีใจ แตไ่มท่นัระวงัก็ตกลงไปในปล่องไฟนัน่ 
ท าเอาคณุยา่ท่ีนัง่ผิงไฟอยูใ่จหายใจคว ่า “โอ้..ไมใ่ชล่กูบอลหิมะตกลงมาเหรอเน่ีย อย่าท าให้ไฟฉนั
ดบัละ่ ข้างนอกยิ่งหนาวๆอยู่ด้วย” 
  คณุย่าเตมิฟืนเข้าไปในเตาผิง แล้วก็ลากพดัลมมาพดัอย่างแรง  
 “ฟู่  ๆ ๆ ...” 
 ลมพดัไฟท่ีก าลงัจะมอด ลกุขึน้อยา่งรวดเร็ว มีประกายไฟ สะเก็ดไฟกระเดน็กระจยุ
กระจายไปตามแรงลม  
 พระจนัทร์ยงัไมท่นัได้รู้สกึตวัวา่เกิดอะไรขึน้ ก็ถกูลมร้อนพดัสงูขึน้ ๆ จนหลดุออกไปนอก
ปลอ่งไฟ  
 พระจนัทร์ไมไ่ด้รับอนัตรายอะไร แตเ่ขมา่ควนัด าๆนัน่ท าเอาพระจนัทร์เลอะไปทัง่ตวั  
 โคลงเคลงๆ พระจนัทร์คอ่ยๆพาร่างกลมๆ ลอยขึน้ ๆ กลบัไปอยูท่ี่บ้านตามเดมิ      
  
  
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

冬天 dōnɡtiān ฤดหูนาว 
夜晚 yèwǎn กลางคืน 
烟囱 yāncōnɡ ปลอ่งไฟ 
烤 kǎo ปิง้ ยิ่ง  
趴 pā นอนคว ่า 
冒烟 màoyān ปลอ่ยควนั 
鼓 ɡǔ n.กลอง  v.นนูขึน้ พองขึน้   
暖和 nuǎnhuo อบอุน่ 
得意 déyì ภาคภมู ิ
灭 miè ดบั 
灶膛 zàotánɡ เตาผิง 
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柴 chái ฟ่ืน 
苗儿 miáor ต้นกล้า เชือ้ไฟ 
弄明白 nònɡmínɡbɑi ท าความเข้าใจ  
托 tuō ฝากฝัง พึง่อาศยั 
受伤 shòushānɡ ได้รับบาดเจ็บ 
燎 liáo ไหม้ลกุลาม 
滋味儿 zīwèiér รสชาด  
赶紧 ɡánjǐn รีบ  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 
1. 比刚才暖和多了 bǐ ɡānɡcái nuǎnhuo duō le อุ่นขึน้กว่าตะกีเ้ยอะเลย 
 รูปประโยคเปรียบเทียบ ภาษาไทยเรียงประโยคเป็น A + คณุศพัท์ + กวา่ + B  แต่
ภาษาจีนวางค าวา่ 比 bǐ ตา่งกบัภาษาไทย คือวางไว้ระหวา่ง A และ B และหากมีการขยาย
ค าคณุศพัท์ว่ามีปริมาณมากน้อย ส่วนขยายนีจ้ะวางไว้หลงัค าคณุศพัท์  มีรูปประโยคคือ  

(A) + 比 + B + คณุศพัท์ + (得) 多(了) 
 * ค าในต าแหนง่ (A) บางครัง้ไมจ่ าเป็นต้องมีก็ได้ สว่นค าวา่(得 de) และ (了) จะไมเ่กิดพร้อมกนั 
ตวัอยา่งประโยค 
这里比那里大多了 zhèlǐ bǐ nàlǐ dà duōle ท่ีน่ีใหญ่กวา่ท่ีนัน่มากเลยละ่  
今天的月亮比昨天亮得多 jīntiān de yuèliɑnɡ bǐ zuó tiānliànɡ dé duō 

พระจนัทร์วนันีส้วา่งกวา่พระจนัทร์เม่ือวานมาก 

 
2.多么好的地方呀！duōme hǎode dìfɑnɡ yɑ ช่างเป็นท่ีที่ดีอะไรเช่นนีน้ะ   
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ “ชา่ง....อะไรเชน่นี”้ หรือ “ชา่ง.....เหลือเกิน” ภาษาจีนใช้รูปประโยค
วา่  

多么 + คณุศพัท์ +  的+ นาม + (呀，啊 นะ,หนอ)  
 

ตวัอยา่งประโยค 
多么暖和的地方duōme nuǎnhuo de dìfɑnɡ ชา่งเป็นท่ีท่ีอบอุน่อะไรเชน่นี ้ 
多么圆的月亮啊 duōme yuánde yuèliɑnɡ ā ชา่งเป็นพระจนัทร์ท่ีกลมเสียน่ีกระไรหนอ 

 

3.把烤火的老奶奶吓了一跳 bǎ kǎohuǒ de lǎonǎinɑi xiàle yítiào ท าเอาคุณ
ย่าใจหายวาบ 
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 รูปประโยคของค าวา่ “把 bǎ”  คือประโยคท่ีบอกว่าประธานเป็นผู้กระท า  “เอา” กรรมไป
ท าอะไร หรือท าให้กรรมเป็นอยา่งไร มีรูปประโยคคือ   

把 + กรรม + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 
可别把火压灭了 kě biébǎ huǒ yā miè le อย่าท าให้ไฟดบัซะละ่  
老奶奶把火柴塞进灶膛里 lǎonǎinɑi bǎ huǒchái sāijìn zàotánɡ lǐ คณุย่าเอา
ฟืนยดัเข้าไปในเตาผิง 
 

4.老奶奶往灶膛加了一把柴 lǎonǎinɑi wǎnɡ zàotánɡ jiāle yìbǎ chái คุณย่า
ยัดฟืนก าหน่ึงเข้าไปในเตาผิง 
 รูปประโยคของค าวา่ “往 wǎnɡ” หมายถึง ประธาน “ไปสู ่มุง่ไปยงั” เพ่ือกระท ากริยาใด
กริยาหนึง่ รูปแบบประโยคคือ  

ประธาน + 往 + สถานท่ี + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 
月亮往天上飘 yuèliɑnɡ wǎnɡ tiānshànɡ piāo พระจนัทร์ลอยขึน้สู่บนฟ้า  
烟往烟囱冒 yān wǎnɡ yāncōnɡ mào ควนัพวยพุง่ขึน้สูป่ลอ่งควนั 

 
5.烟都被吹了起来 yān dōubèi chuī le qǐlái ควันก็ถูกพัดไปแล้ว  
 รูปประโยคของค าวา่ “被 bèi ” หมายถึง ประธานเป็นผู้ถกูกระท า มีรูปประโยคคือ  

ประธาน1 +   被 + ประธาน2 + กริยา 
ตวัอยา่งประโยค 
月亮被风吹走了 yuèliɑnɡ bèi fēnɡchuī zǒule พระจนัทร์ถกูลมพดัลอยไปแล้ว    
月亮就被一股热气托着升呀yuèliɑnɡ jiùbèi yìɡǔ rèqì tuōzhe shēnɡ yɑ 

พระจนัทร์ก็ถกูไอร้อนดนัให้ลอยขึน้ 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

受不了啦 shòubùliǎo lā ทนไมไ่หวแล้ว 
快去那儿烤烤火

吧！ 

kuài qù nàr kǎo kǎohuǒ b

ɑ！ 

รีบไปผิงไฟท่ีนัน่เถอะ 

这会儿 zhèhuìr คราวนี ้ ทีนี ้
这边烤烤， 

那边烤烤 

zhèbiān kǎokǎo ，nàbiɑn  

kǎokǎo 

ตรงนีผิ้งหนอ่ย ตรงนัน้ผิงหนอ่ย 

一不留神 yìbùliúshén เผลอไปนิดเดียว  
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吓了一跳 xiàle yítiào ใจหายวาบ 
外面好冷呢 wàimiàn hǎolěnɡ ne ข้างนอกหนาวมากเลยนะ  
还没弄明白 háiméi nònɡmínɡbɑi ยงัไมท่นัจะเข้าใจ 
是怎么回事 shì zěnme huíshì เกิดอะไรขึน้  
不好受呀！ bú hǎoshòu yɑ ！ เหลอืที่จะทน  
赶紧转身回家去 ɡánjǐn zhuǎnshēn huíjiā qù รีบกลบัหลงัหนั เดินกลบับ้านไป  
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9.鱼猫 
 

大咧咧叔叔性子急，做事快，他一分钟能洗十只碗，二十只盘子，三口

锅。就这，他还嫌自己不够利索。  

几天后，大咧咧叔叔从外地出差回来，进门一看，吓一跳。原来厨房里的

筷子粘在一起，还生出了竹叶。碗里没洗净的米粒发了芽。盘子里长着一尺高

的绿毛毛。大咧咧叔叔一拍自己的脑门："唉，我可真粗心！" 

  这天，大咧咧叔叔打球回来，想洗洗澡，可一拧水龙头，停水了。他只好

用毛巾擦了一把脸，带着一身臭汗上床睡觉。厨房里的水龙头一直在开着。 

  第二天早晨，大咧咧叔叔想去厨房做早餐，可厨房呢？厨房失踪了：在院

子里出现一个大水池，池中心还有一股水柱高高喷起。他想：没了厨房，得到

一个大池塘，也不坏嘛。大咧咧叔叔爱吃鱼，就去弄来许多小鱼苗放进水池。

怕别人偷鱼，大咧咧叔叔还从亲戚家抱只大猫，看守鱼池。 

  大猫很凶，见人走近池塘，它就弓背驼腰，两眼瞪出家的哈巴狗，也不敢

过来跟它说句话。 

  可大咧咧叔叔常常忘了给大猫饭吃，害得大猫饿肚子。 

  一个下午，大猫饿得实在受不了，就把尾巴放进水池里，钓起鱼来。大猫

不但是个好看守，还是个好渔夫。不一会儿工夫，几十条小鱼全进了它的肚子

里。 

  每天每天，大猫都靠钓鱼填饱肚子，它吃鱼上了瘾。 

  邻居家的哈巴狗，很看不惯这件事，就向大咧咧叔叔告了状。 

  大咧咧叔叔有点不相信，拿网去池塘捞鱼，结果一条也没捞着。他转眼看

看在一边打盹的大猫，它现在变得比来时大多了，还鱼模鱼样的，并且从它身

上散发出一股鱼腥味。 

  "大猫，你偷鱼吃了吗？"大咧咧叔叔问。"我，我……"大猫的目光怯怯的。 

  大咧咧叔叔还没等它说完，抓起就把它扔进了池塘。 

  大猫淹得大口大口地喝水，池塘里的水越来越浅。渐渐地厨房露了出来。

啊，厨房：大咧咧叔叔瞪大了双眼，他看见厨房里那没拧上的水龙头，还在哗

哗地流着水。他恍然大悟，这一切都是那天打球回来没关水龙头造成的！ 

  喝光了池水的大猫，变成一只举世无双的巨猫，它正一步一步，艰难地朝

远方走去。它的模样，像一条庞大的鱼，在风里游来游去。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Yú māo 
 

Dàliěliě shūshu xìnɡzi jí，zuòshì kuài，tā yìfēnzhōnɡ nénɡ xǐ  

shí zhǐ wǎn，èrshí zhǐ pánzi，sānkǒu ɡuō.jiù zhè，tā hái xián  

zìjǐ búɡòu lìsuo.  

     jǐ tiānhòu，dà liěliě shūshu cónɡ wàidì chūchāi huílái，jìnmén 

yíkàn，xiàyítiào.yuánlái chúfánɡ lǐ de kuàizi zhānzài yìqǐ，hái shēnɡ 

chūle zhúyè.wǎnlǐ méi xǐjìnɡ de mǐlì fā le yá.pánzi lǐ chánɡzhe yìchǐ 

ɡāode lǜ máomɑo.dàliěliě shūshu yìpāi zìjǐde nǎomén："āi，wǒ kě zhēn 

cūxīn！" 
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    zhètiān，dà liěliě shūshu dǎqiú huílái，xiǎnɡ xǐ xízǎo，kě yī n

ǐnɡ shuǐlónɡtou，tínɡshuǐ le.tā zhǐ hǎoyònɡ máojīn cāle yìbǎ liǎn，dà

izhe yìshēn chòuhàn shànɡchuánɡ shuìjiào.chúfánɡ lǐ de shuǐ lónɡtou y

ìzhí zài kāizhe. 

    dì èrtiān zǎochén，dà liěliě shūshu xiǎnɡqù chúfánɡ zuò zǎocā

n，kě chúfánɡ ne ？chúfánɡ shīzōnɡ le：zài yuànzi lǐ chūxiàn yíɡè dà 

shuǐchí，chí zhōnɡxīn háiyǒu yìɡǔ shuǐzhù ɡāoɡāo pēn qǐ.tā xiǎnɡ：mé

ile chúfánɡ，dédào yíɡè dà chítánɡ，yě búhuài mɑ.dà liěliě shūshu ài 

chīyú，jiùqù nònɡ lái xǔduō xiǎo yúmiáo fànɡjìn shuǐchí.pà biérén tōu 

yú，dà liěliě shūshu hái cónɡ qīnqijiā bào zhǐ dà māo，kānshǒu yúchí. 

    dà māo hěn xiōnɡ，jiànrén zǒujìn chítánɡ，tā jiù ɡōnɡbèi tuó yā

o，liǎnɡyǎn dènɡ chūjiā de hǎbāɡǒu，yě bùɡǎn ɡuòlái ɡēn tā shuō jùhuà. 

    kědà liěliě shūshu chánɡchánɡ wànɡle ɡěi dà māo fàn chī，hài dé 

dà māo è dùzi. 

    yíɡè xiàwǔ，dà māo èdé shízɑi shòubùliǎo，jiù bǎ wěibɑ fànɡjìn 

shuǐchí lǐ，diào qǐ yú lái.dà māo bú dànshì ɡè hǎo kānshǒu，háishì ɡè 

hǎo yúfū.bùyī huìr ɡōnɡfu，jǐ shítiáo xiǎoyú quán jìnle tāde dùzi lǐ. 

    měitiān měitiān，dà māo dōu kào diàoyú tiánbǎo dùzi，tā chīyú 

shànɡle yǐn. 

    línjūjiā de hǎbāɡǒu，hěn kànbúɡuàn zhè jiànshì，jiù xiànɡ dà li

ěliě shūshu ɡào le zhuànɡ. 

    dàliěliě shūshu yóudiǎn bùxiānɡxìn，ná wǎnɡ qù chítánɡ lāo yú，

jiéɡuǒ yìtiáo yě méi lāozháo.tā zhuányǎn kànkɑn zàiyìbiān dǎ dūn de d

à māo，tā xiànzài biàndé bǐ láishí dà duōle，hái yú mó yú yànɡ de，bì

nɡqiě cónɡ tā shēnshànɡ sàn fāchū yìɡǔ yú xīnɡwèi. 

    "dà māo，nǐ tōu yú chī le mɑ ？"dà liěliě shūshu wèn. 

    "wǒ，wǒ ....."dà māo de mùɡuānɡ qièqiè de. 

    dàliěliě shūshu háiméi děnɡ tā shuōwán，zhuāqǐ jiù bǎ tā rēnɡ j

ìnle chítánɡ. 

    dà māo yān dé dàkǒu dàkǒu de hēshuǐ，chítánɡ lǐ de shuǐ yuèlái 

yuèqiǎn.jiànjiàn de chúfánɡ lù le chūlái.ā，chúfánɡ：dàliěliě shūshu 

dènɡdà le shuānɡyǎn，tā kànjiàn chúfánɡ lǐ nà méi nǐnɡ shànɡ de shuǐl

ónɡtou，háizài huá huáde liúzhe shuǐ.tā huǎnɡrán dàwù，zhè yìqiè dō

ushì nàtiān dǎqiú huílái méiɡuān shuǐ lónɡtou zàochénɡ de！ 

    hēɡuānɡ le chíshuǐ de dà māo，biànchénɡ yìzhī jǔshì wúshuānɡ de 

jù māo，tā zhènɡ yíbù yíbù，jiānnán de cháo yuǎnfānɡ zǒuqù.tāde múyàn

ɡ，xiànɡ yìtiáo pánɡdà de yú，zài fēnɡlǐ yóulái yóuqù. 
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ค าแปล:แมวขโมยปลา 
   

คณุอาเซ่อซา่คนหนึง่เป็นคนใจร้อน ท างานอะไรก็รีบๆท า  เพียงแคห่นึง่นาทีเขาสามารถล้าง
ถ้วยได้ถึงสิบใบ จานอีกย่ีสิบใบ หม้อสามใบเสร็จเรียบร้อย  แตเ่ขาก็ยงับน่วา่ตวัเองยงัคลอ่งแคล่ว
ไมพ่ออีก  

ตอ่มาไมก่ี่วนั คณุอาผู้ เซ่อซ่ากลบัจากท างานท่ีตา่งจงัหวดั พอเดนิเข้าประตบู้านมาปุ๊ บ ก็ใจ
หายวาบ ตะเกียบในห้องครัวตดิกนัเป็นทอ่น แถมยงัมีใบไผง่อกขึน้มาอีก ถ้วยก็ล้างไมส่ะอาด ข้าว
ท่ีตดิอยู่บนถ้วยเร่ิมงอกออกมาแล้วเหมือนกนั บนจานยงัมีเชือ้ราสีเขียวๆ  คณุอาเซอ่ซา่เคาะหวั
ตวัเอง “ฉนัน่ีชา่งซุม่ซา่มเสียจริงๆเลย” 

วนันี ้ คณุอาเซอ่ซา่กลบัมาจากตีเทนนิสก็ตรงร่ีไปอาบน า้ แตพ่อหมนุก๊อกก็พบว่าน า้ไมไ่หล 
เขาก็ได้แตเ่อาผ้าเช็ดตวัลบูๆหน้าหน่อยก็เข้านอนทัง้เหง่ืออยา่งนัน้ ก๊อกน า้ในห้องครัวก็ยงัเปิดอยู่  

รุ่งเช้าวนัตอ่มา   คณุอาเซ่อซา่ก็ต่ืนขึน้จะไปท ากับข้าวกินท่ีห้องครัว แตห้่องครัวไปไหนแล้วละ่ 
ห้องครัวหายไป แตใ่นสวนหลงับ้านมีบอ่น า้ขึน้มาบอ่หนึง่ ตรงกลางบอ่ยงัมีน า้ผดุๆ อยูเ่ลย เขาคิด
ในใจวา่ “ไมมี่ครัวแล้ว แตไ่ด้สระน า้มาเพิ่มก็ไมเ่ลวน่ีหว่า” คณุอาเซอ่ซา่ชอบกินปลา ก็เลยไปเอา
พนัธุ์ปลามาปล่อยลงสระน า้ แตก็่กลวัมีคนมาขโมยปลา คณุอาเซอ่ซ่าจงึไปเอาแมวตวัโตตวัหนึง่
มาจากบ้านญาตใิห้มาเฝา้บอ่น า้  

  แมวตวันีด้มุาก พอเห็นใครเข้าใกล้บอ่น า้ก็โก่งหลงัพองขนขูฟู่่ ๆ แม้แตเ่จ้าหมาข้างบ้านยงัไม่
กล้าพดูด้วยเลย  

  แตว่า่คณุอาเซ่อซา่ก็มกัจะลืมให้อาหารแมวอยูบ่อ่ย ๆ ท าเอาเจ้าแมวหิวโซ  
    บา่ยวนัหนึง่ เจ้าแมวหิวจนทนไมไ่หวแล้ว ก็เลยเอาหางหยอ่นลงไปในบอ่น า้ ตกปลาขึน้มา

ได้ เจ้าแมวเหมียวไมเ่พียงแตเ่ป็นผู้ เฝา้บอ่ได้ดี แตม่นัก็ยงัเป็นนกัจบัปลาตวัฉกาจ  ไมท่นัไร ปลานบั
สิบตวัก็เข้าไปอยูใ่นกระเพาะเจ้าแมวเหมียวผู้หิวโหยซะเล้ว 

ทกุวนั ทกุวนั เจ้าแมวก็ได้แตกิ่นปลาในบอ่น า้ประทงัชีวิต กินจนติดอกติดใจ 
หมาเพื่อนบ้านของคณุอาเซอ่ซา่ เห็นแล้วก็รู้สกึไมส่บอารมณ์เอามากๆ จงึน าเร่ืองนีไ้ปฟ้อง

คณุอา  
แตค่ณุอาเซ่อซา่ก็ไมค่อ่ยเช่ือมากนกั ไปหาอวนมาช้อนปลาในบอ่ด ูผลสดุท้าย ท ายงัไงก็ช้อน

ขึน้มาไมไ่ด้ซกัตวั มองไปข้างขอบบอ่เห็นเจ้าแมวแอบงีบหลบัอยู ่ ก็รู้สึกวา่ตวัมนัอ้วนท้วนสมบรูณ์
กวา่ตอนเอามามาก และก็ยงัมีทา่ทางเหมือนปลาอีก  แถมยงัมีกลิ่นปลาออกมาจากตวัมนัด้วย  

“ไอ้แมวอ้วน แกขโมยกินปลาหรือเปล่า” คณุอาเซ่อซา่ร้องถาม  
 “เออ่ คือ ผม ผม ”   เจ้าแมวท าตาขาวด้วยความกลวั 
  คณุอาเซ่อซา่ยงัไมท่นัรอฟังค าตอบ ก็จบัเจ้าแมวอ้วนโยนลงบอ่น า้ 
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 เจ้าแมวอ้วนจมลงไปในบอ่ กินน า้เข้าไปอกึๆ ๆ จนน า้ในบอ่ตืน้ขึน้ๆ จนห้องครัวโผลข่ึน้มา 
“โอ้ว ห้องครัว” คณุอาเซ่อซา่เบกิตาโพลงมองห้องครัวท่ีจมอยูใ่ต้น า้ และก็เห็นก๊อกน า้ท่ีไมไ่ด้ปิดยงั
มีน า้ไหลออกมาตลอดเวลา เขาก็รู้ตวัทนัทีว่า ท่ีเป็นเช่นนีก็้เพราะลืมปิดน า้ตัง้แตว่นัท่ีไปตีเทนนิส
กลบัมานัน่เอง 
 พอกินน า้ในบอ่จนแห้ง เจ้าแมวก็กลายเป็นแมวตวัโตอุ้ยอ้าย เดนิต้วมเตีย้มจากไปทีละ
ก้าว ๆ  ทา่ทางของมนัเหมือนกบัปลาตวัโตๆ ว่ายน า้ลอยไปลอยมาอยูใ่นอากาศ    
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
  

性急 xìnɡjí ใจร้อน หนุหนัพลนัแลน่ 
嫌 xián ไมช่อบ รังเกียจ  
利索  lìsuo  คลอ่งแคลว่ปราดเปรียว 
米粒 mǐlì เมลด็ข้าว 
粗心 cūxīn ประมาท เลนิเลอ่ ไมร่ะมดัระวงั 
拧 nǐnɡ v. บิด 
水龙头 shuǐlónɡtou ก๊อกน า้ 
停水 tínɡshuǐ น า้ไมไ่หล 
毛巾 máojīn ผ้าขนหน ูผ้าเช็ดตวั  
臭汗 chòuhàn เต็มไปด้วยกลิน่เหม็นของเหง่ือไคล 
厨房 chúfánɡ ห้องครัว 
失踪 shīzōnɡ สญูหาย หายสาบสญู 
水池 shuǐchí บอ่น า้ 
柱 zhù เสา 
喷 pēn พน่  
池塘 chítánɡ สระน า้ 
亲戚 qīnqi ญาต ิ
驼腰 tuó yāo เอวคอ่ม  
实在 shízɑi อยา่งแท้จริง 
工夫 ɡōnɡfu ฝีมือ ความสามารถ 
钓鱼 diàoyú ตกปลา 
上瘾 shànɡyǐn ติดอกตดิใจ 
告状 ɡàozhuànɡ ฟอ้ง  ร้องเรียน 
捞鱼 lāo yú ช้อนปลา ลากอวนเอาปลาขึน้มาจากสระ 
打盹 dádǔn งีบหลบั 



 52 

 

 

鱼腥味 yú xīnɡwèi กลิน่คาวปลา  
目光 mùɡuānɡ สายตา แววตา  
怯怯 qièqiè ขลาด กลวั 
淹 yān จม 
艰难 jiānnán ยากล าบาก 
模样 múyànɡ แบบ แบบอยา่ง รูปแบบ 
庞大 pánɡdà ใหญ่โต  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.从外地出差回来 cónɡ wàidì chūchāi huílái กลับมาจากท างานนอกพืน้ท่ี  
 รูปประโยคท่ีภาษาไทยพดูวา่ “กลบัมาจากท าอะไร ท่ีไหน” ในภาษาจีนมีการวางต าแหนง่
ของค าตา่งกบัภาษาไทย คือ  

从 + สถานท่ี + กริยา + 回来 
ตวัอยา่งประโยค 
叔叔球场打球回来 shūshu qiúchǎnɡ dǎqiú huílái คณุอากลบัจากตีเทนนิสท่ีสนาม  
大猫从水池钓鱼回来 dà māo cónɡ shuǐchí diàoyú huíláiแมวใหญ่กลบัมาจากตก
ปลาท่ีบอ่น า้ 
 

2.害得大猫饿肚子  hài dé dà māo è dùzi ท าเอาเจ้าแมวใหญ่หิวโซ  
  ค าวา่ 害 hài หมายถึง “ท าร้าย” รูปประโยค 害得 ใช้ในความหมายท่ีวา่ ท าเอา หรือ ท า
ซะจนให้กรรมได้รับผลเสีย หรือได้รับความเดือดร้อน มีรูปประโยคคือ  

害得 + ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ หรือ ผลท่ีเกิดจากการถกูท าร้าย 
ตวัอยา่งประโยค 
害得狗不敢近来hài dé ɡǒu bùɡǎn jìnláiท าเอาซะจนหมาไมก่ล้าเข้ามา  
害得全身是鱼腥味 hài dé quánshēn shì yú xīnɡwèi 
ท าเอาซะจนทัง้เนือ้ทัง้ตวัเตม็ไปด้วยกลิ่นคาวปลา 

 

3.大猫不但是个好看守，还是个好渔夫。dà māo bú dànshì ɡè hǎo kānshǒ

u ，háishì ɡè hǎo yúfū เจ้าแมว ไม่เพียงแต่เป็นผู้เฝ้าได้อย่างดี และก็ยังเป็นนักจับ
ปลาที่ดีด้วย 
  รูปประโยคของค าเช่ือม “ 不但是…… ， (而且érqiě และยงั ) 还是 …… ” ตรง
กบัภาษาไทยวา่ “ไมเ่พียงเป็น.....และยงัเป็น.......(อีกด้วย)” เป็นการเช่ือมประโยคแบบเสริมความ  
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ข้อความข้างหลงัท าหน้าท่ีสนบัสนนุเสริมข้อความข้างหน้าให้มีความส าคญัมากขึน้ มีรูปประโยค
คือ  

不但是+ ข้อเม็จจริง，还是 + ข้อท่ีน ามาสนบัสนนุประโยคข้างหน้า 
ตวัอยา่งประโยค 
他不但是作家而且还是演员tā bú dànshì zuòjiā érqiě háishì yǎnyuán  

เขาไมเ่พียงเป็นนกัเขียนแตย่งัเป็นนกัแสดงอีกด้วย   
哥哥不但是歌者还是诗人ɡēɡe bú dànshì ɡēzhě háishì shīrén  
พ่ีชายไมเ่พียงเป็นนกัร้อง แตย่งัเป็นนกักลอนอีกด้วย 

 
4.有点不相信 yóudiǎn bùxiānɡxìn  ไม่ค่อยจะเช่ือ  
 รูปประโยคท่ีบอกปริมาณของค ากริยาท่ีท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงวา่ มีน้อย หรือ ไมค่อ่ยจะ
มี หรือมีนิดหน่อย  ภาษาจีนใช้รูปประโยควา่  

有点 + (不)  กริยา 
ตวัอยา่งประโยค 
叔叔有点粗心 shūshu yóudiǎn cūxīn คณุอาประมาทไปหนอ่ย   
大猫有点饿了 dà māo yóudiǎn è le เจ้าแมวใหญ่เร่ิมหิวหนอ่ยแล้ว 
 
 

5.没捞着 méi lāozháo ช้อน(ขึน้มา)ไม่ได้  

  ค าบอกผลของกริยาวา่ ท าได้ ท าไมไ่ด้ เชน่ ได้ เจอ เห็น ได้ยิน  หลบั  ภาษาจีนใช้ค าวา่ 
“着” อา่นวา่ zháo วางไว้หลงัค ากริยา มกัมีค าวา่ 得 แทรกอยู่กลางระหวา่งค ากริยากบัค าบอกผล
ของกริยา และใช้ค าวา่ 不 เป็นประโยคปฏิเสธ รูปประโยคคือ  

แบบท่ี 1 เหตกุารณ์ในอดีต 没 + กริยา +  着 

แบบท่ี 1 เหตกุารณ์ปัจจบุนั กริยา +  (不 หรือ 得) +  着 

ตวัอยา่งประโยค 
船在大海失踪多年了没找着 

chuán zài dàhǎi shīzōnɡ duōnián le méi zhǎo zháo 

เรือหายสาบสญูไปในทะเลหลายปีแล้ว หาไมเ่จอ   
外面很吵谁能睡得着 wàimiàn hěn chǎo shuínénɡ shuìdé zháo 

ข้างนอกหนวกหมูาก ใครจะนอนหลบัลง 

 

6.这一切都是没关水龙头造成的 zhè yìqiè dōushì méiɡuān shuǐ lónɡtou  

zàochénɡ de ทุกอย่างนีเ้กิดขึน้มาจากไม่ได้ปิดก๊อกน า้น่ันเอง  

 รูปแบบประโยคท่ีมีความหมายวา่ “เกิดขึน้มาจาก” ภาษาจีนใช้รูปประโยควา่  
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是+ เหตท่ีุท าให้เกิดเร่ืองขึน้ + 造成 
ตวัอยา่งประโยค 
不知道是什么原因造成的 bùzhīdào shì shénme yuányīn zàochénɡ de 

ไมรู้่วา่เกิดขึน้มาจากเหตอุนัใด  
地球热都是人们造成的 dìqiú rè dōushì rénmen zàochénɡ de  

โลกร้อนเกิดขึน้มาจากการกระท ามนษุย์ 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
进门一看 jìnmén yíkàn เข้าประตมูาดปูุ๊ บ 
拍自己的脑门 pāi zìjǐde nǎomén เคาะกะโหลกตวัเอง 
我可真粗心 wǒ kě zhēn cūxīn ฉนัช่างประมาทเลนิเลอ่เสยีจริง 
擦了一把脸 cāle yìbǎ liǎn เช็ดหน้าเลก็น้อย 
第二天早晨 dì èrtiān zǎochén รุ่งเช้าวนัตอ่มา 
也不坏嘛 yě búhuài mɑ ก็ไมเ่ลวนี่หวา่ 
不敢跟它说句话 bùɡǎn ɡēn tā shuō jùhuà ไมก่ล้าพดูกบัเขาแม้แตค่ าเดียว 
实在受不了 shízɑi shòubùliǎo ทนไมไ่หวจริงๆ  
不一会儿 bùyī huìr ไมน่านนกั 
很看不惯 hěn kànbúɡuàn ดแูล้วไมส่บอารมณ์  
瞪大了双眼 dènɡdà le shuānɡyǎn เบิกตาโพลงทัง้สองข้าง 
哗哗地流着水 huá huádì liúzhe shuǐ น า้ไหลซู่ๆ  ๆ  
恍然大悟 huǎnɡrán dàwù รู้สกึตวัในทนัที  รู้สกึ จ าได้ขึน้มาทนัที 
喝光了池水 hēɡuānɡ le chíshuǐ ดื่มน า้บอ่จนหมดเกลีย้ง 
举世无双 jǔshì wúshuānɡ หนึง่ไมเ่ป็นสองรองใคร 
游来游去 yóulái yóuqù วา่ยไปวา่ยมา  
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10.勇敢的小刺猬 
 

  在这么多的小伙伴中，小猴顶顶瞧不起的就是小刺猬了。瞧他那丑样儿：

满身插着大针，又尖又小的脑袋，老是缩在肚子下面，一副胆小怕事的样子。  

   有一天，小伙伴们在玩捉迷藏，小刺猬也想参加，小猴不高兴了："去去

去，你凑什么热闹？" 

  小鹿和小松鼠都为小刺猬求情道："让小刺猬来吧，小猴！" 

  "哼，让他来，他能干什么？呆头笨脑的。"小猴叽咕道。 

  这话太不公平了！小白兔跳出来打抱不平："小刺猬并不笨，每天夜里他都

能捉几只老鼠。" 

  "捉老鼠有什么了不起？"小猴提高了嗓门窗道，"他能像我跑得那样快吗？

能像我一样爬上这棵树吗？" 

  大伙儿不吭声了。小刺猬那圆乎乎的身子动了动，悄悄地退到一边去了。 

  捉迷藏开始了。小白兔撒腿往草丛里跑，雪白的身子被长长的草遮住了。

忽然，小白兔惊惶地尖叫起来："蛇！蛇！" 

  小伙伴们都从藏身的地方跑出来，问蛇在哪儿？不等小白兔回答，只听得"

刚刚"一阵响，那条蛇已经爬到他们跟前了，身体又粗又长，三角形脑袋，嘴里

的毒芯一伸一伸，还发出了"唿唿"的声音，怪吓人的。 

  小猴大喊一声"快跑！"他第一个转身就跑。小白兔、小松鼠和小鹿跟在后

边。蛇拉直了身体，拼命朝前追。经过小刺猬跟前，小刺猬一下子咬住了蛇的

尾巴，然后把头缩进肚子底下。蛇把头抬得高高的，凶狠地摇了摇，想咬死小

刺猬。小刺猬一点儿也不害怕，还是紧紧地咬住蛇尾巴不放，蛇盘成一团，想

绞死小刺猬。小刺猬鼓足劲，弓起背，全身的尖刺都竖起来。蛇的身上被刺了

无数个小洞，挣扎几下，最后一动也不动了。 

  小伙伴们都回来了，看到小刺猬把凶恶的大毒蛇给刺死了，七嘴八舌地夸

奖起来： 

  "多亏你救我们！" 

  "小刺猬不但能捉老鼠，还能斗毒蛇，真了不起！" 

 小猴红着脸，低着头说："小刺猬，你勇敢，我以前小看你了，请原谅我吧！
" 
 

ค าอ่านพนิอิน:yónɡɡǎn de xiǎo cìwei 
 

zài zhème duōde xiǎohuǒbàn zhōnɡ，xiǎohóu dǐnɡdǐnɡ qiáobùqǐ de 

jiùshì xiǎo cìwei le.qiáo tā nà chǒu yànɡr：mǎnshēn chā zhe dà zhēn，

yòu jiān yòu xiǎode nǎodɑi，lǎoshì suōzài dùzi xiàmiɑn，yífù dǎnxiǎo 

pàshì de yànɡzi.  

     yǒuyìtiān，xiǎo huǒbànmen zài wánzhuōmícánɡ，xiǎo cìwei yě xiǎ

nɡ cānjiā，xiǎohóu bùɡāoxìnɡ le："qù qùqù，nǐ còu shénme rènɑo？" 

    xiǎolù hé xiǎo sōnɡshǔ dōuwéi xiǎo cìwei qiúqínɡ dào："rànɡ xiǎ

o cìwei láibɑ，xiǎohóu！" 

    "hēnɡ，rànɡtā lái，tā nénɡɡàn shénme？dāitóu bèn nǎo de."xiǎohó

u jīɡu dào. 
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    zhèhuà tài bùɡōnɡpínɡ le！xiǎobáitù tiào chūlái dǎbàobùpínɡ：

"xiǎo cìwei bìnɡbú bèn，měitiān yèlǐ tā dōunénɡ zhuō jǐzhǐ láoshǔ." 

    "zhuō láoshǔ yǒu shénme liǎobùqǐ？"xiǎohóu tíɡāo le sǎnɡ ménchu

ānɡ dào，"tā nénɡ xiànɡ wǒ pǎodé nàyànɡ kuài mɑ？nénɡ xiànɡ wǒ yíyànɡ 

páshànɡ zhè kēshù mɑ？" 

    dàhuǒr bú kēnɡshēnɡ le.xiǎo cìwei nà yuánhūhū de shēnzi dònɡle 

dònɡ，qiāoqiāo de tuìdào yìbiān qùle. 

    zhuō mícánɡ kāishǐ le.xiǎo báitù sātuǐ wǎnɡ cǎocónɡ lǐ pǎo，xuě 

báide shēnzi bèi chánɡchánɡde cǎo zhē zhùle.hūrán，xiǎo báitù jīnɡhuá

nɡ de jiānjiào qǐlái："shé！shé！" 

    xiǎo huǒbànmen dōucónɡ cánɡshēn de dìfɑnɡ pǎo chūlái，wèn shé z

ài nǎr？bùděnɡ xiǎo báitù huídá，zhǐ tīnɡdé"ɡānɡɡānɡ"yízhèn xiǎnɡ，nà

tiáo shé yǐjīnɡ pádào tāmen ɡēnqián le，shēntǐ yòu cū yòu chánɡ，sān 

jiǎoxínɡ nǎodɑi，zuǐlǐ de dú xīn yī shēn yī shēn，hái fā chūle"hū hū

"de shēnɡyīn，ɡuài xiàrén de. 

    xiǎohóu dàhǎn yìshēnɡ"kuàipǎo！"tā dìyíɡè zhuǎnshēn jiùpǎo.xiǎ

obáitù 、xiǎo sōnɡshǔ hé xiǎolù ɡēnzài hòubiɑn.shé lāzhí le shēntǐ，p

īnmìnɡ cháoqián zhuī.jīnɡ ɡuòxiǎo cìwei ɡēnqián，xiǎo cìwei yíxiàzǐ y

ǎo zhùle shé de wěibɑ，ránhòu bǎtóu suōjìn dùzi dǐxiɑ.shé bǎtóu tái d

é ɡāoɡāode，xiōnɡhěn de yáole yáo，xiǎnɡ yǎo sǐ xiǎo cìwei.xiǎo cìwei 

yìdiánr yěbú hàipà，háishì jǐnjǐn de yǎozhù shé wěibɑ búfànɡ，shé pán 

chénɡ yìtuán，xiǎnɡ jiǎosǐ xiǎo cìwei.xiǎo cìwei ɡǔzú jìn，ɡōnɡqǐ bè

i，quánshēn de jiāncì dōu shù qǐlái.shé de shēnshànɡ bèicì liǎowú shù

ɡè xiǎodònɡ，zhēnɡzhá jǐxià，zuìhòu yídònɡ yěbú dònɡle. 

    xiǎo huǒbànmen dōu huílái le，kàndào xiǎo cìwei bǎ xiōnɡè de dà 

dúshé ɡěi cì sǐle，qīzuǐbāshé de kuājiǎnɡ qǐlái： 

    "duōkuī nǐ jiù wǒmen！" 

    "xiǎo cìwei bú dànnénɡ zhuō láoshǔ，háinénɡ dòu dúshé，zhēn liǎ

obùqǐ！" 

 
ค าแปล:เม่นผู้กล้าหาญ 

 
ในบรรดาเพ่ือนเลน่ทัง้หลาย เจ้าลิงเกเรเหยียดหยามน้องเมน่เป็นท่ีสดุ  ดซูิว่ามนัขีเ้หร่แคไ่หน 

ทัง้ตวัมีแตห่นาม หวัก็ทัง้เล็กทัง้แหลม วนัๆก็หดหวัอยู่ในท้อง ขีข้ลาดตาขาว 
อยูม่าวนัหนึง่ พวกเดก็ๆตกลงจะเลน่ซอ่นหากนั น้องเมน่ก็อยากจะเข้าร่วมวงด้วย เจ้าลิง

โมโห ไลน้่องเมน่ “ไป ไป ไป  แกจะมาประสมโรงอะไรกบัเค้าเน่ีย”  
  เจ้ากวางน้อยและเจ้ากระรอกน้อยตา่งพากนัชว่ยน้องเม่นอ้อนวอนเจ้าลิง “ให้น้องเมน่เลน่

ด้วยเถอะนะ พ่ีลิงนะ”  
“เชอะ ให้มนัมาเลน่ มนัจะท าอะไรได้  โง่เง่าเตา่ตุน่” เจ้าลิงบน่พมึพ าๆ  
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ชา่งไมย่ตุธิรรมเลย  เจ้ากระตา่ยน้อยกระโดดออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม “น้องเมน่ไมไ่ด้
โง่ซะหนอ่ย ทกุๆวนั ตอนกลางคืนก็ยงัจบัหนไูด้ตัง้หลายตวั” 

“ก็แคจ่บัหน ู มีอะไรดีเหรอ” เจ้าลิงโวยวายลัน่  “มนัวิ่งได้เร็วเหมือนฉนัมัย้ละ่ ปีนต้นไม้ได้
เหมือนฉนัมัย้ละ่” 

ได้ยินดงันัน้ บรรดาพรรคพวกเพ่ือนฝงูทัง้หลายก็เลยพากนัปิดปากเงียบกริบ  สว่นน้องเมน่ผู้
นา่สงสารก็ได้แตม้่วนตวั เดนิละห้อย หลบไปอยูข้่างๆ เงียบๆคนเดียว 

การเลน่ซอ่นหาเร่ิมต้นขึน้ เจ้ากระตา่ยก็รีบว่ิงไปซ่อนอยูใ่นพงหญ้า กระตา่ยขนฟก็ูถกู
ต้นหญ้าใบเรียวหนาปิดจนมิด ใครก็หาไม่เจอ  แตท่นัใดนัน้เอง เจ้ากระตา่ยก็ร้องเสียงหลง “ง ู ง ูง”ู 

 เพ่ือนๆท่ีซอ่นตวัอยูใ่นซอกมมุตา่งๆก็พากนัวิ่งออกมาถามวา่ งอูยูไ่หนเหรอ เจ้ากระตา่ย
น้อยยงัไมท่นัได้ตอบอะไร ก็ได้ยินเสียง “แกวกๆ ๆ” แหวกพงหญ้าออกมาอยู่หน้าสตัว์ทัง้หลาย ตวังู
ทัง้ใหญ่ทัง้ยาว มีรูปสามเหล่ียมบนแมเ่บีย้ด้วย แถมยงัพ่นพิษออกมาจากปาก และก็สง่เสียงขูฟู่่ ๆ 
อีกตา่งหาก นา่กลวัมาก  

    เจ้าลิงตะโกนร้องด้วยความตกใจ “วิ่งหนีเร็ว เจ๊ียก ๆ ” แล้วก็วิ่งหนีไปเป็นคนแรกเลย ตาม
ไปด้วยเจ้ากระตา่ย เจ้ากวาง และก็เจ้ากระรอก แตง่ท่ีูดรุ้ายก็ยืดตวัยาวเลือ้ยไล่ตามไปตดิ ๆ  ทนัใด
นัน้เอง น้องเมน่ก็กดัท่ีหางของงไูว้แนน่ แล้วก็ม้วนหวัเข้าไว้ใต้ท้องตวัเอง งก็ูโกรธ ชแูมเ่บีย้สา่ยไป
มา มุง่จะกดัน้องเมน่ให้ตาย  แตน้่องเมน่ก็ไมก่ลวัเลยสกันิด และก็ยงักดัหางของงเูอาไว้แนน่ไม่
ยอมปล่อย งใูหญ่ขดเป็นวง หมายจะรัดน้องเมน่ให้ตาย แต่น้องเมน่รวบรวมพลงั โก่งตวัขึน้ หนาม
แหลมบนตวัตัง้ขึน้  พุง่ใสง่ ู เจ้างใูหญ่ถกูหนามเมน่แทงเป็นรูนบัไมถ้่วน เจ้างใูหญ่ดิน้อยูพ่กัหนึง่ ก็
สิน้ฤทธ์ิไมข่ยบัเขยือ้นเลย 

เม่ืองตูาย พวกเพ่ือนๆก็วิ่งกลบัมา เห็นน้องเมน่ฆา่งรู้ายด้วยหนามแหลม ตา่งพากนัชมเชย
น้องเมน่กนัใหญ่  

“ดีนะท่ีเจ้าชว่ยพวกเราไว้”  
“น้องเมน่ ไมเ่พียงแคจ่บัหนไูด้ ยงัจะสู้กบังพูิษได้อีก ชา่งเก่งกาจจริงๆ “ 
เจ้าลิงเกเรหน้าแดงด้วยความอบัอาย ก้มหน้าก้มตาพดูว่า “น้องเมน่ เจ้าชา่งกล้าหาญจริง ยก

โทษให้ฉนัด้วยนะ ท่ีแตก่่อนเคยดถูกูเจ้า”   
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 
伙伴 huǒbàn เพื่อนฝงู 
瞧 qiáo มองด ู 
丑 chǒu ขีเ้หร่ 
插 chā เสยีบ ปัก 
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针 zhēn เข็ม 
脑袋 nǎodɑi หวัสมอง หวั 
缩 suō หด 
胆小 dǎnxiǎo ขีข้ลาด 
求情 qiúqínɡ ขอความเห็นใจ ขอร้อง  
叽咕 jīɡu เสยีงบน่อู้อี ๆ  
公平 ɡōnɡpínɡ ยตุิธรรม 
惊惶 jīnɡhuánɡ ตื่นตระหนกตกใจ 
毒芯 dú xīn พน่พิษ ละอองพิษ 
凶狠 xiōnɡhěn ดรุ้าย 
绞 jiǎo รัด มดั พนั  
挣扎 zhēnɡzhá ดินรน 
凶恶 xiōnɡ è โหดร้ายนา่กลวั 
夸奖 kuājiǎnɡ ช่ืนชม เยินยอ 
多亏 duōkuī ดีที่..... 
勇敢 yónɡɡǎn กล้าหาญ 
原谅 yuánliànɡ ให้อภยั 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

   

1.在这么多的小伙伴中 zài zhème duōde xiǎohuǒbàn zhōnɡ ในบรรดากลุ่มพรรค
พวก  

 รูปประโยคท่ีหมายความวา่ “ในบรรดา.....”  ภาษาจีนใช้รูปประโยควา่  
在+ นาม + 中 

ตวัอยา่งประโยค 
在所有星座中 zài suóyǒu xīnɡ zuòzhōnɡ ในบรรดากลุม่ดาวทัง้หลาย   
在树林里的所有动物中 zài shùlín lǐ de suóyǒu dònɡ wùzhōnɡ 
ในบรรดาสตัว์ท่ีอยูใ่นป่าทัง้หลาย  
 
 

2.小刺猬并不笨 xiǎo cìwei bìnɡbú bèn น้องเม่นไม่ได้โง่ซะหน่อย  
 ประโยคปฏิเสธท่ีใช้ค าวา่ 并不 bìnɡ bù หมายความว่า ก่อนหน้านัน้เช่ือวา่เป็นเชน่นัน้ 
แตใ่นความเป็นจริงแล้วไมไ่ด้เป็นอย่างท่ีคิดเอาไว้ มีรูปประโยคคือ  

ประธาน + 并不 (没有) + เร่ืองราว /  เหตกุารณ์ /  สิ่งท่ีต้องการปฏิเสธ 
ตวัอยา่งประโยค 
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在草丛里并没有蛇zài cǎocónɡ lǐ bìnɡméiyǒu shé ในพงหญ้าไมไ่ด้มีงเูลย   
蛇并没有死shé bìnɡméiyǒu sǐ งไูมไ่ด้ตายซะหน่อย 
 
3.能像我一样爬上这棵树吗 nénɡ xiànɡ wǒ yíyànɡ páshànɡ zhè kēshù mɑ ปีน
ขึน้ต้นไม้ต้นนีไ้ด้อย่างฉันมัย้  
 ประโยคเปรียบเทียบว่า “ท าอะไรได้เหมือนกบั หรือ มีคณุภาพเหมือนกบั” รูปประโยค
ภาษาจีนคือ  

能 + 像 + นาม + 一样 + กริยา (คณุศพัท์)  
ตวัอยา่งประโยค 
像蛇一样长 xiànɡ shé yíyànɡ chánɡ ยาวเหมือนกบัง ู 
能像猴子一样快吗 nénɡ xiànɡ hóuzi yíyànɡ kuài mɑ วอ่งไวเหมือนกบัลิงไหม 

 

4.又粗又长  yòu cū yòu chánɡ ทัง้ใหญ่ทัง้ยาว  
 รูปประโยคท่ีมีความหมายว่า “ทัง้....ทัง้....” มีรูปประโยคเหมือนภาษาไทย คือ  

 又..............又.............. 

ตวัอยา่งประโยค 
又尖又小yòu jiān yòu xiǎo ทัง้แหลมทัง้เล็ก   
动物们又怕又饿 dònɡwù men yòu pà yòu è พวกสตัว์เหลา่นัน้ทัง้กลวัทัง้หิว 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
   

瞧不起 qiáobùqǐ ดถูกู เหยียดหยาม  
瞧他那丑样儿 qiáo tā nà chǒu yànɡér ดคูวามขีเ้หร่ของมนันัน่สิ ่
胆小怕事 dǎnxiǎo pàshì ขีข้ลาดตาขาว 
玩捉迷藏 wánzhuōmícánɡ เลน่ซอ่นหา  
你凑什么热闹 nǐ còu shénme rènɑo แกจะมาประสมโรงอะไรกบัเค้าเนี่ย  
呆头笨脑 dāitóu bèn nǎo โง่เงา่เตา่ตุน่ 
打抱不平 dǎbàobùpínɡ เรียกร้องความไมเ่ป็นธรรม 
有什么了不起 yǒu shénme liǎobùqǐ ไมเ่ห็นจะเยี่ยมยอดอะไรตรงไหนเลย ไมเ่ห็น

นา่ยกยอ่งตรงไหนเลย 
不吭声了 bú kēnɡshēnɡ le ไมเ่ปลง่เสยีง  นัง่เงียบๆนิ่ง ๆ  
无数个  wú shùɡè    นบัไมถ้่วน  
一动也不动 yídònɡ yě búdònɡ ไมข่ยบัเขยือ้น  
七嘴八舌 qīzuǐbāshé คนละค าสองค า  
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多亏你救我们 duōkuī nǐ jiù wǒmen ดีนะเนี่ยที่นายชว่ยพวกเราไว้  
真了不起 zhēn liǎobùqǐ เก่งจริงๆ  ยอดเยีย่มจริงๆ  
 红着脸 hónɡzheliǎn หน้าแดงด้วยความอาย 
低着头说 dīzhe tóu shuō ก้มหน้าก้มตาพดู 
请原谅我吧 qǐnɡ yuánliànɡ wǒbɑ ยกโทษให้ฉนัด้วยเถอะนะ 
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11.萤火虫和小星星 
 

天上，白云边，一颗小星星在一闪一闪。地上，小河边，一群萤火虫在一

亮一亮。"喂，上来吧，我们来玩藏猫猫好吗？"天上的小星星把半个脸躲进白

云里，向地上的萤火虫眨着眼睛。  

"好啊，你等着吧！"地上的萤火虫忙起来了，提着盏小灯笼，在草丛里走

来走去。 

  "你在干什么？"天上的小星星从白云后面走出来，把眼睛睁得大大的。 

  "在找针线呢。"萤火虫回答说，头也不抬。 

  "找针线干什么？"小星星又问。 

  "缝航天衣。" 

  "缝航天衣干什么？" 

  "咦，你不是邀请我到天上去玩儿吗？" 

  "那好，我帮你一起来找吧。"小星星"呼"的一下，从天上落下来，帮萤火虫

找针线。 

  小妹妹在院子里，听到了小星星和萤火虫的谈话，出来一看，只见草丛

里，瓜棚下，到处一闪一闪的。小星星呢？它和萤火虫在一起飞来飞去，怎么

也认不出来。小妹妹想：天上多美啊。 

  第二天晚上，小妹妹来到小河边，可再也看不见萤火虫了。原来，萤火虫

找到了针线，缝好了航天衣，穿在身上，跟着小星星一起飞上天去了。 

  它们在天上眨着眼睛，哪是萤火虫，哪是小星星，小妹妹看来看去分不

清。 

 

ค าอ่านพนิอิน:Yínɡhuǒchónɡ hé xiǎoxīnɡxinɡ 
 

Tiānshànɡ，báiyún biān，yìkē xiǎoxīnɡxinɡ zài yìshǎn yìshǎn.dì

shànɡ，xiǎo hébiān，yìqún yínɡhuǒchónɡ zài yíliànɡ yíliànɡ."wèi，shàn

ɡ láibɑ，wǒmen lái wán cánɡmāomāo hǎomɑ？"tiānshànɡ de xiǎoxīnɡxinɡ b

ǎ bànɡè liǎn duǒjìn báiyún lǐ，xiànɡ dìshànɡ de yínɡhuǒchónɡ zhǎ zhe 

yǎnjinɡ.  

     "hǎoā，nǐ děnɡzhe bɑ！"dìshànɡ de yínɡhuǒchónɡ mánɡ qǐlái le，

tízhe zhǎn xiǎo dēnɡlonɡ，zài cǎocónɡ lǐ zǒulái zǒuqù. 

    "nǐ zài ɡānshénme？"tiānshànɡ de xiǎoxīnɡxinɡ cónɡ báiyún hòumi

ɑn zǒu chūlái，bǎ yǎnjinɡ zhēnɡ dé dàdà de. 

    "zài zhǎo zhēn xiànne."yínɡhuǒchónɡ huídáshuō，tóu yěbú tái. 

    "zhǎo zhēnxiàn ɡānshénme？"xiǎoxīnɡxinɡ yòu wèn. 

    "fénɡ hánɡ tiānyī." 

    "fénɡ hánɡ tiānyī ɡānshénme？" 

    "yí，nǐ búshì yāoqǐnɡ wǒ dào tiān shànɡqù wánr mɑ？" 

    "nà hǎo，wǒ bānɡnǐ yī qǐlái zhǎo bɑ."xiǎoxīnɡxinɡ"hū"de yíxià，

cónɡ tiānshànɡ luò xiàlái，bānɡ yínɡhuǒchónɡ zhǎo zhēnxiàn. 

    xiǎo mèimei zài yuànzi lǐ，tīnɡ dàole xiǎoxīnɡxinɡ hé yínɡhuǒch

ónɡ de tánhuà，chūlái yíkàn，zhǐjiàn cǎocónɡ lǐ，ɡuāpénɡ xià，dàochù 
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yìshǎn yìshǎn de.xiǎoxīnɡxinɡ ne？tā hé yínɡhuǒchónɡ zàiyìqǐ fēilái f

ēiqù，zěnme yě rènbùchū lái.xiǎo mèimei xiǎnɡ：tiānshànɡ duōměi ā. 

    dì èrtiān wǎnshɑnɡ，xiǎo mèimei láidào xiǎo hébiān，kě zàiyě  

kànbújiàn yínɡhuǒchónɡ le.yuánlái，yínɡhuǒchónɡ zhǎo dàole zhēnxiàn，

fénɡ hǎole hánɡ tiānyī，chuānzài shēnshànɡ，ɡēnzhe xiǎoxīnɡxinɡ  

yī qǐfēi shànɡtiān qùle. 

    tāmen zài tiānshànɡ zhǎ zhe yǎnjinɡ，nǎshì yínɡhuǒchónɡ， 

nǎshì xiǎoxīnɡxinɡ，xiǎo mèimei kànlái kànqù fēnbùqīnɡ. 

 
ค าแปล:หิ่งห้อยกับดวงดาว 

 
บนท้องฟ้าข้างๆก้อนเมฆ ดาวดวงหนึง่กระพริบแสงวบัวาว  บนพืน้ดนิ ข้างๆแมน่ า้ หิ่งห้อย

กลุม่หนึง่สอ่งแสงสวา่งระยิบระยบั  
“เฮ้  ขึน้มาบนนีส้ิ มาเลน่ซ่อนหากนัมัย้” ดาวดวงน้อยบนฟ้าแอบเอาหน้าซอ่นอยูใ่นเมฆ แตอี่ก

ตาหนึง่กระพริบปริบๆ หยอกล้อกบัฝงูหิ่งห้อยท่ีบนิอยูบ่นพืน้ดนิ 
“ได้สิ  เธอรออยูน่ัน่แหละ” ว่าแล้ว เจ้าหิ่งห้อยก็รีบถือโคมไฟเดนิไปเดนิมาอยูท่ี่พงหญ้า    
 “เธอท าอะไรอยูน่ะ่” ดาวบนฟ้าคอ่ยๆเผยตวัออกมาจากหลงัก้อนเมฆ แล้วท าตาโต ร้องถาม

หิ่งห้อย    
“ฉนัก าลงัหาเข็มกบัด้ายอยูน่่ะ” หิ่งห้อยร้องตอบดวงดาว แล้วก้มหน้าก้มตาหาตอ่ไป  
“หาเข็มกบัด้ายไปท าไมเหรอ” ดาวตะโกนถามลงมาอีก  
“เย็บชดุนกับนิ” 
“เย็บชดุนกับนิไปท าไม” 
“อ้าว  ก็เธอชวนฉนัขึน้ไปเลน่กบัเธอบนฟ้าไมใ่ชเ่หรอ”  
“อ้อ  งัน้ฉนัลงมาชว่ยหาดีกว่า” เสียงดงัฟีว้ ดาวตกลงมาจากฟ้ามาชว่ยห่ิงห้อยหาเข็มกบัด้าย 
 น้องหนนูัง่เลน่อยูใ่นสวน ได้ยินเสียงหิ่งห้อยกบัดาวคยุกนั จงึออกมาด ูก็เห็นแคพ่งหญ้า ท่ีใต้

ร้านแตง มีแสงระยิบระยบัอยูเ่ตม็พืน้  ดาวละ่หายไปไหนแล้ว มนับนิขึน้ไปบนฟ้าแล้วละ่ แตน้่อง
หนก็ูไมรู้่เลย  น้องหนแูหงนหน้ามองฟ้า “ท้องฟ้าน่ีชา่งสวยจริงเลย” 

คืนตอ่มา น้องหนก็ูเดนิมาท่ีข้างแมน่ า้ แตก็่ไมเ่จอหิ่งห้อยอีกเลย ท่ีแท้เจ้าหิ่งห้อยหาเข็มกบั
ด้ายเจอแล้ว เย็บชดุนกับนิ สวมชดุแล้ว ก็บนิขึน้ไปบนฟ้ากบัดวงดาวน่ีเอง  

มองดบูนฟ้าก็เห็นหิ่งห้อยกบัดวงดาวกระพริบแสงระยิบระยบั อนัไหนเป็นหิ่งห้อย อนัไหนเป็น
ดวงดาว น้องหนก็ูดไูมอ่อกเลยจริงๆ       

    

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
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星星 xīnɡxinɡ ดาว 
闪 shǎn แสงกระพริบ 
萤火虫 yínɡhuǒchónɡ หิ่งห้อย 
亮 liànɡ สวา่ง 
藏猫猫 cánɡmāomāo เลน่ซอ่นหา  
脸 liǎn ใบหน้า 
躲 duǒ ซอ่น แอบ 
眨 zhǎ กระพริบตา 
提 tí ยกขึน้ 
盏 zhǎn ถ้วยเลก็ 
灯笼 dēnɡlonɡ โคมไฟ 
草丛 cǎocónɡ พงหญ้า กอหญ้า 
针线 zhēnxiàn เข็ม ด้าย 
抬 tái เงยหน้า แหงนหน้าขึน้  
缝 fénɡ เย็บ 
航天衣 hánɡ tiānyī ชดุนกับิน 
落 luò ตกลงมาจากที่สงู 
院子 yuànzi สวนหลงับ้าน ในสวน 
瓜棚 ɡuāpénɡ ร้านท่ีก่อไว้ให้พชืจ าพวกแตงเลือ้ยเกาะ   

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 
1.一闪一闪 yìshǎn yìshǎn กระพริบระยบิระยับ  
 รูปแบบของการซ า้ค ากริยา ค าคณุศพัท์ ค านาม ค าลกัษณะนาม เพ่ือบอกปฏิกิริยา  กริยา  
คณุลกัษณะ  นาม  จ านวน ท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองกนัเป็นระยะ ๆ หรือทีละอยา่งๆ มีรูปประโยคคือ  

一 + กริยา(คณุศพัท์,นาม,ลกัษณะนาม)  一 + กริยา(คณุศพัท์,นาม,ลกัษณะนาม) 
ตวัอยา่งประโยค 
一群萤火虫在一亮一亮。 yìqún yínɡhuǒchónɡ zài yíliànɡ yíliànɡ 

หิ่งห้อยฝงูหนึง่สอ่งแสงสว่างวบัวาวๆ   
星星从天上一颗一颗落下来。 

xīnɡxinɡ cónɡ tiānshànɡ yìkē yìkē luò xiàlái 

ดวงดาวตกลงมาจากท้องฟ้าทีละดวงๆ  
 

2.走来走去 zǒulái zǒuqù เดนิไปเดนิมา 
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 รูปประโยคท่ีบอกการกระท าซ า้ไปซ า้มา เป็นการกระท าท่ีไมไ่ด้มีจดุมุง่มายแนน่อน ท า
กริยานัน้ไปเร่ือยๆ   มีรูปประโยคเหมือนกบัภาษาไทย คือ  

กริยา + 来 + กริยา + 去 

ตวัอยา่งประโยค 
萤火虫在院子里飞来飞去。yínɡhuǒchónɡ zài yuànzi lǐ fēilái fēiqù. 

หิ่งห้อยบินไปบนิมาอยูใ่นสวน   
跑来跑去。pǎolái pǎoqù. วิ่งไปว่ิงมา   
 
 

3.你不是邀请我到天上去玩儿吗？nǐ búshì yāoqǐnɡ wǒ dào tiān shànɡqù  

wánr mɑ ？ เธอชวนฉันขึน้ไปเล่นบนฟ้าไม่ใช่เหรอ    
 รูปประโยคค าถามวา่ “ไมใ่ชห่รือ” เป็นการถามแบบรู้หรือเข้าใจในเร่ืองราวนัน้แล้ว แตถ่าม
ย า้เพ่ือความแนใ่จอีกครัง้ หรือเป็นการย้อนถามในสิ่งท่ีรู้อยูแ่ล้ววา่เป็นเชน่นัน้ มีรูปประโยคคือ  

不是.........................吗 
ตวัอยา่งประโยค 
你不是在找针线吗？nǐ búshì zài zhǎo zhēnxiàn mɑ？ 
เธอหาเข็มกบัด้ายอยูไ่มใ่ชเ่หรอ   
月亮不是在天上吗？yuèliɑnɡ búshì zài tiānshànɡ mɑ ？  

พระจนัทร์ไมใ่ชอ่ยูบ่นฟ้าหรอกเหรือ 

 

4.只见草丛 zhǐjiàn cǎocónɡ เห็นเพียงกอหญ้า  
 รูปประโยควา่ “เพียงแค”่ มีการวางค าตา่งกบัภาษาไทย มีรูปแบบประโยคดงันี ้ 

只 + กริยา 

ตวัอยา่งประโยค 
院子里只有萤火虫。yuànzi lǐ zhíyǒu yínɡhuǒchónɡ. 

ในสวนมีเพียงหิ่งห้อย  
今晚天上只能看到月亮，没有星星。 

jīnwǎn tiānshànɡ zhǐnénɡ kàndào yuèliɑnɡ ，méiyǒu xīnɡxinɡ. 

คืนนีบ้นฟ้ามองเห็นเพียงพระจนัทร์ ไมเ่ห็นดวงดาว   
 

5.怎么也认不出来。zěnme yě rènbùchū lái. ยังไงก็นึกไม่ออก  
 รูปประโยคท่ีมีความวา่ ไมว่า่จะท าวิธีไหน  ผลลพัธ์ก็ยงัเหมือนเดมิ คล้ายกบัท่ีภาษาไทย
พดูวา่ “ไมว่า่จะอยา่งไร ยงัไงก็......” มีรูปประโยคคือ  

怎么也 + ผลลพัธ์ท่ีต้องเกิด 
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ตวัอยา่งประโยค 
星星怎么也得在天上。xīnɡxinɡ zěnme yě dé zài tiānshànɡ. 

ดวงดาวยงัไงก็ต้องอยู่บนฟ้า  
萤火虫怎么也要飞上天去。yínɡhuǒchónɡ zěnme yě yào fēi shànɡtiān qù. 

หิ่งห้องยงัไงก็ต้องบนิขึน้ฟ้า 
 

6.再也看不见萤火虫了。zàiyě kànbújiàn yínɡhuǒchónɡ le  ไม่ได้เหน็หิ่งห้อยอีก
เลย  
 รูปประโยคปฏิเสธท่ีวา่ จะไม่เกิดเหตกุารณ์นัน้ๆขึน้อีก คล้ายกบัท่ีภาษาไทยพดูวา่ “ไม.่..
อีกเลย” ภาษาจีนใช้รูประโยควา่     

再也 ( 不) + กริยาวลี  

ตวัอยา่งประโยค 
星星再也不落在地上了。xīnɡxinɡ zàiyě búluò zàidìshànɡ le. 

ดวงดาวจะไมต่กลงมาสูพื่น้ดินอีกแล้ว    
萤火虫再也不邀请月亮了。yínɡhuǒchónɡ zài yěbú yāoqǐnɡ yuè liànɡle 
หิ่งห้อยจะไมเ่ชิญพระจนัทร์อีกแล้ว 

  
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
喂，上来吧 wèi ，shànɡ láibɑ เฮ้, ขึน้มาเถอะ 
眨眼睛 zháyǎnjinɡ กระพริบตา 
你等着吧！ nǐ děnɡzhe bɑ ！ เธอรออยูน่ัน่แหละ รอก่อนเถอะ 
你在干什么？ nǐ zài ɡànshénme ？ คณุก าลงัท าอะไรอยู ่
头也不抬 tóu yěbú tái หวัก็ไมเ่งย ไมย่อมเงยหน้าขึน้มาเลย 
"咦，你不是邀请我

吗？ 

"yí ，nǐ búshì  

yāoqǐnɡ wǒ mɑ ？ 

เอ๊ะ ไมใ่ชเ่ธอเชิญฉนัมาเหรอ  

那好 nà hǎo อยา่งนัน้ก็.... / ถ้างัน้ก็.... 
出来一看 chūlái yíkàn พอออกมาดปูุ๊ บ 
分不清 fēnbùqīnɡ แยกไมอ่อก แยกไมช่ดัเจน   
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12.大肚子蝈蝈 
   

大肚子蝈蝈趴在倭瓜花上唧唧地叫着。他在得意地欣赏着自己的大肚子："

瞧，我这大肚子，谁比得了，这里面全是智慧呀。"  

小蚂蚁过来了，他拦住不放，非要和人家比比肚子不可。小蚂蚁说："我不

比肚子，我还要劳动呢。"大肚子蝈蝈并不介意，因为他已经看出来了，小蚂蚁

的肚子没有他大，便得意的说："哼，我就知道你不敢比。" 

  大肚子蝈蝈一边啃着倭瓜花，一边喝着露水，他完全不用劳动就可以得到

食物，因此，他整天只知道炫耀自己的肚子。小蜜蜂过来了，他要和小蜜蜂比

肚子；小蜻蜓过来了，他要和小蜻蜓比肚子。小蜜蜂和小蜻蜓都有自己事情，

不屑一理地飞走了。 

  大肚子蝈蝈气坏了，肚子里一鼓一鼓的，恨透了小蜜蜂和小蜻蜓。忽然一

只水牛从那儿路过，嗬，水牛的肚子好大呀，浑身的腱子肉，圆圆的肚子，大

肚子蝈蝈可没法相比。可大肚子蝈蝈天生比别人要强，水牛的肚子比他大，那

还行？大肚子蝈蝈要跟水牛比试比试，他一口气一口气地往肚子里运气，要用

气儿把肚子充实起来。那肚子果然一下一下地鼓起来了。肚子已经好大好大

了，可他看看水牛的肚子，不行，还没赶上。于是又继续吸气，一口，一口，

那肚子像气球一样又圆又鼓了。突然，"砰"的一下，大肚子蝈蝈的大肚子爆炸

了，成了一个烂菜花。 

  水牛一步一步地走了，他不知道大肚子蝈蝈在和他比肚子，更不知道因为

和他比肚子，大肚子蝈蝈撑破了肚皮。他有事情，他要耕田的。后来，还是小

蚂蚁帮忙，一针一线地帮大肚子蝈蝈把肚子缝起来。大肚子蝈蝈接受教训呢？

那还得看他的行动。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Dà dùzi ɡuōɡuō 
 
      Dà dùzi ɡuōɡuō pāzài wōɡuā huāshànɡ jījī de jiàozhe.tā zài  

déyì de xīnshǎnɡ zhe zìjǐde dàdùzi："qiáo，wǒ zhèdà dùzi，shuí bǐ  

déliǎo，zhè lǐmiàn quánshì zhìhuì yɑ."  

     xiǎo máyǐ ɡuòlái le，tā lánzhù búfànɡ，fēi yàohé rénjiɑ bǐbǐ  

dùzi bùkě .xiǎo máyǐ shuō："wǒ bùbǐ dùzi，wǒ háiyào láodònɡ ne . 

"dà dùzi ɡuōɡuō bìnɡbú jièyì，yīnwèi tā yǐ jīnɡkàn chūláile，xiǎo  

máyǐ de dùzi méiyǒu tā dà，biàn déyì de shuō："hēnɡ，wǒ jiù zhīdào 

nǐ bùɡǎn bǐ ." 

    dàdùzi ɡuōɡuō yìbiān kěnzhe wōɡuā huā，yìbiān hēzhe lùshuǐ， 

tā wánquán búyònɡ láodònɡ jiùkéyǐ dédào shíwù，yīncǐ，tā zhěnɡtiān  

zhǐ zhīdào xuànyào zìjǐde dùzi .xiǎo mìfēnɡ ɡuòlái le，tā yàohé xiǎo  

mìfēnɡ bǐ dùzi ；xiǎo qīnɡtínɡ ɡuòlái le，tā yàohé xiǎo qīnɡtínɡ bǐ  

dùzi 。xiǎo mìfēnɡ hé xiǎo qīnɡtínɡ dōu yǒu zìjǐ shìqínɡ，búxiè  

yī lǐ de fēi zǒule . 

    dà dùzi ɡuōɡuō qì huàile，dùzi lǐ yī ɡǔ yī ɡǔ de，hèn tòule  



 67 

 

 

xiǎo mìfēnɡ hé xiǎo qīnɡtínɡ.hūrán yìzhī shuǐniú cónɡ nàr lùɡuò，hē，

shuǐniú de dùzi hǎo dà yɑ，húnshēn de jiànziròu，yuán yuánde  

dùzi，dà dùzi ɡuōɡuō kě méifǎ xiānɡbǐ.kědà dùzi ɡuōɡuō tiānshēnɡ  

bǐ biérén yàoqiánɡ，shuǐniú de dùzi bǐtā dà，nà háixínɡ ？dà dùzi  

ɡuōɡuō yàoɡēn shuǐniú bǐshi bǐshi，tā yìkǒuqì yìkǒuqì de wǎnɡ dùzi  

lǐ yùnqi，yàoyònɡ qìr bǎ dùzi chōnɡshí qǐlái.nà dùzi ɡuǒrán yī  

xiàyī xiàde ɡǔ qǐlái le.dùzi yǐjīnɡ hǎo dàhǎo dà le，kě tā kànkɑn  

shuǐniú de dùzi，bùxínɡ，háiméi ɡǎnshànɡ.yúshì yòu jìxù xīqì， 

yìkǒu，yìkǒu，nà dùzi xiànɡ qìqiú yíyànɡ yòu yuán yòu ɡǔ le.tūrán，"p

ēnɡ"de yíxià，dà dùzi ɡuōɡuō de dà dùzi bàozhà le，chénɡle yíɡè  

làn càihuā. 

    shuǐniú yíbù yíbù de zǒule，tā bùzhīdào dà dùzi ɡuōɡuō zài hé  

tā bǐ dùzi，ɡènɡbú zhīdào yīnwèi hé tā bǐ dùzi，dà dùzi ɡuōɡuō  

chēnɡ pòle dùpí.tā yǒu shìqínɡ，tā yào ɡēnɡtián de.hòulái，háishì xiǎ

o máyǐ bānɡmánɡ，yìzhēn yíxiàn de bānɡ dà dùzi ɡuōɡuō bǎ dùzi  

fénɡ qǐlái.dà dùzi ɡuōɡuō jiēshòu jiàoxùn ne ？nà háidé kàn tāde  

xínɡdònɡ. 

 
ค าแปล:จักจั่นท้องป่อง 

 

เจ้าจัก๊จัน่ท้องป่องคลานอยูบ่นดอกแตง ร้องจ๊ีด ๆ มนันอนมองท้องตวัเองอยา่งภาคภมูิ  
แล้วก็พดูขึน้มาวา่ “ดน่ีูสิ ท้องป่องๆของฉนัน่ี ใครจะเทียบได้ ข้างในนีเ้ป็นสติปัญญาของฉนัทัง้หมด
เลยเชียวนะ” 

มดแดงไตผ่่านมา เจ้าจกัจัน่ร่ีไปขวางทางเอาไว้ไมไ่ห้ไปไหน จะเทียบท้องกบัมดแดงให้ได้ แต่
มดน้อยก็บอกว่า “ข้าไมแ่ขง่กบัแกหรอก ฉนัต้องท างงานนะ่” เจ้าจกัจัน่ท้องป่องก็ไมว่่าอะไร เพราะ
มนัมองเห็นแล้ววา่ ท้องของมดแดงใหญ่สู้ตวัเองไมไ่ด้ แล้วก็ตะโกนไลห่ลงัไปอย่างภาคภมูิใจวา่ 
“เชอะ ฉนัรู้หรอกน่าวา่แกไมก่ล้าเทียบกบัฉัน”  

เจ้าจกัจัน่ท้องป่องก็คลานไปแทะดอกแตงไปพลาง ด่ืมน า้ค้างไปพลาง มนัไมต้่องใช้แรงงาน
อะไรก็ได้อาหารมาอยา่งง่ายดาย ดงันัน้วนัทัง้วนัมนัก็เลยเอาแตส่า่ยท้องอวดไปมา ผึง้น้อยบนิมา
เกาะ มนัก็ร่ีเข้าไปหา จะเปรียบท้องกบัผึง้  พอมีแมลงปอบินมาเกาะ มนัก็รีบไปหาแมลงปอจะ
เปรียบท้องวา่ใครใหญ่กวา่กนั  ทัง้ผึง้และแมลงปอล้วนแตมี่ธุระ ก็ไมไ่ด้สนอกสนใจ บินจากไป  

เจ้าจกัจัน่ท้องป่องก็โกรธหวัฟัดหวัเหว่ียง ท าท้องป่องไปป่องมา เกลียดเจ้าผึง้น้อยและเจ้า
แมลงปอย่ิงนกั  

ทนัใดนัน้เอง ก็มีควายตวัหนึง่เดนิต้วมเตีย้มมา เจ้าจกัจัน่ท้องป่องเห็นเข้าถึงกบัอ้าปากค้าง 
“โอ้.....ท้องชา่งใหญ่เหลือเกิน” ควายตวัโต ทัง้เนือ้ทัง้ตวัเอ็นขึน้เป็นล าล ่าสนั ท้องกลมดกิ เจ้าจกัจัน่
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ไมมี่ทางเทียบได้เลย  แตเ่จ้าจกัจัน่เกิดมายอมใครไมเ่ป็น คอยแตจ่ะเอาชนะคนอ่ืนอยูร่ ่าไป  ท้อง
ของววัใหญ่กวา่ท้องของจกัจัน่    

“ได้เลย”เจ้าจกัจัน่จะลองแขง่กบัววัดสูกัตัง้ วา่แล้วมนัก็สดูลมเข้าท้อง เฮือก ๆ ๆ  จะต้อง 
เอาลมเข้าท้องให้เตม็  จนกระทัง่ท้องมนัป่องมาก ๆ  แตด่ยูงัไงก็ยงัใหญ่สู้ววัไมไ่ด้เสียที  “ไมไ่ด้ ๆ 
ยงัสู้ ไมไ่ด้” แล้วมนัก็สดูลมเข้าท้องตอ่ไป ทีละเฮือก ทีละเฮือก จนท้องป่องเหมือนลกูโป่ง ทัง้กลมทัง้
ป่อง  ทนัใดนัน้ “ปัง้” ท้องของเจ้าจกัจัน่ระเบดิ เหมือนกบัดอกกะหล ่า 

เจ้าควายซ่ือก็เดนิจากไป ไมรู้่เลยวา่เจ้าจกัจัน่ท้องป่อง แข่งเปรียบท้องกบัมนั และก็ไมรู้่เลยวา่
เจ้าจกัจัน่แขง่เบง่ท้องกบัมนัจนท้องแตก แตเ่จ้าควายช่ือมีงานต้องท า มนัต้องไปไถนา  

ท้ายท่ีสดุ เจ้ามดน้อยก็มาชว่ยเจ้าจกัจัน่ เย็บท้องทีละเข็มๆ เข้าด้วยกนั เจ้าจกัจัน่ท้องป่อง
ได้รับบทเรียนครัง้นีห้รือเปลา่ ก็ต้องรอดทูา่ทีของมนัตอ่ไป  

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 
肚子 dùzi ท้อง 
蝈蝈 ɡuōɡuō จกัจัน่เรไร 
倭瓜花 wōɡuā huā ดอกแตงกวา 
得意 déyì ภาคภมูิใจ 
欣赏 xīnshǎnɡ ชมด้วยความปลาบปลืม้เป็นสขุ  
智慧 zhìhuì สติปัญญา 
蚂蚁 máyǐ มด 
劳动 láodònɡ แรงงาน 
啃 kěn แทะ 
露水 lùshuǐ น า้ค้าง 
炫耀 xuànyào สอ่งสวา่งไสว 
蜜蜂 mìfēnɡ ผึง้ 
蜻蜓 qīnɡtínɡ แมลงปอ 
水牛 shuǐniú ควาย 
浑身 húnshēn ทัว่ทัง้ตวั 
腱子 jiànzi เอ็น 
要强 yàoqiánɡ ไมย่อมแพ้ใคร ชอบเอาชนะคนอืน่  
充实 chōnɡshí เต็มไปด้วยสาระ เสริมให้แกร่ง เตมิให้พอ 
爆炸 bàozhà ระเบิด 
耕田 ɡēnɡtián ไถนา 
教训 jiàoxùn สัง่สอน  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.谁比得了 shuí bǐ deliǎo ใครจะมาเทียบได้  
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ “ท าได้” ภาษาจีนใช้ค าวา่ “得了 deliǎo”  หรือ  “ท าไมไ่ด้ ” 
ภาษาจีนใช้ค าวา่ “不了 bùliǎo”  รูประโยคคือ  

กริยา + (不) 得 + 了(อา่นว่าliǎo) 
ตวัอยา่งประโยค  
我的智慧比不了他。wǒde zhìhuì bǐ bùliǎo tā.ฉนัเทียบกบัเขาไมไ่ด้   
水牛比不了蝈蝈。shuǐniú bǐ bùliǎo ɡuōɡuō.ควายเทียบไมไ่ด้กบัจกัจัน่ 
 

2.非要和人家比肚子不可 fēi yàohé rénjiɑ bǐ dùzi bùkě  ไม่เปรียบท้องกับคน
อ่ืนเป็นไม่ได้  

 รูปแบบประโยคท่ีวา่ “จะต้อง.......(ท า).........ให้ได้ ” รูปประโยคภาษาจีนใช้ค าวา่ 非(fēi 
ไม)่….. 不可(bùkě ไมไ่ด้)  หมายความวา่ “ไมท่ าเชน่นัน้ไมไ่ด้” ซึง่ก็หมายความวา่ จะต้องท าสิ่ง
นัน้ให้จงได้ หรือไมว่า่จะอยา่งไร จะต้องท าสิ่งนัน้ให้ได้ นอกจากจะใช้กบักริยาวลีแล้ว ยงัใช้กบั
นามวลีด้วยก็ได้ ใช้ในความหมายวา่ “จะต้องเป็นสิ่งของ คน สตัว์ เร่ืองราวให้จงได้”  มีรูปประโยค
คือ  

非 + กริยาวลี(นามวลี) + 不可 
ตวัอยา่งประโยค  
水牛非耕田不可。shuǐniú fēi ɡēnɡtián bùkě. ควายไมไ่ถนาไมไ่ด้   
蝈蝈非喝露水不可。ɡuōɡuō fēi hē lùshuǐ bùkě.จกัจัน่ไมกิ่นน า้ค้างไมไ่ด้ 

 

3.小蚂蚁的肚子没有他大 xiǎo máyǐ de dùzi méiyǒu tā dà มดตัวน้อยๆ ท้องไม่
ใหญ่เหมือนมัน(จักจั่น) 
 รูปประโยคเปรียบเทียบท่ีบอกวา่ “ไมเ่ทา่กบั” ใช้ค าว่า “没有 méiyǒu ไมเ่ทา่กบั” มีรูป
ประโยคคือ  

A + 没有+ B + คณุศพัท์ 
ตวัอยา่งประโยค  
蝈蝈的肚子没有水牛的肚子大。ɡuōɡuō de dùzi méiyǒu shuǐniú de dùzi dà. 

ท้องของจกัจัน่ใหญ่ไมเ่ทา่กบัท้องของควาย  
水牛的声音没有蝈蝈的好听。 

shuǐniú de shēnɡyīn méiyǒu ɡuōɡuō de hǎotīnɡ. 
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เสียงของควายไมไ่พเราะเทา่กบัเสียงของจกัจัน่ 
 
4. 蝈蝈一边啃着倭瓜花，一边喝着露水ɡuōɡuō yìbiān kěnzhe wōɡuā huā ， 

yìbiān hēzhe lùshuǐ จักจั่นแทะดอกแตงไป  ดื่มน า้ค้างไป  

 รูปประโยคท่ีบอกวา่ ในขณะท่ีท ากริยาอยา่งหนึง่ ก็ท ากริยาอีกอย่างหนึง่ไปพร้อมๆกัน 
เหมือนท่ีภาษาไทยใช้วา่  “กริยา + ไปพลาง , กริยา + ไปพลาง” ภาษาจีนใช้ค าวา่ “一边” yìbiā
n  มีรูปประโยควา่  

一边 + กริยาวลี  一边  + กริยาวลี   

ค าวา่一边 บางครัง้ก็พดูลดรูปเป็น边 ค าเดียวก็ได้ 

ตวัอยา่งประโยค  
蝈蝈边走边说。ɡuōɡuō biānzǒu biānshuō.จกัจัน่เดนิไปพลาง พดูไปพลาง   

蝈蝈一边吸气一边喝露水。ɡuōɡuō yìbiān xīqì yìbiān hē lùshuǐ. 
จกัจัน่สดูลมไป ก็ ด่ืมน า้ค้างไป  

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 

拦住不放 lánzhù búfànɡ ขวางไว้ไมป่ลอ่ย 
我就知道你不敢比 wǒ jiù zhīdào nǐ bùɡǎn bǐ ฉนัรู้แล้ววา่เธอไมก่ล้าเปรียบ (แขง่) 
完全不用劳动 wánquán búyònɡ láodònɡ ไมต้่องใช้แรงงานเลย 
不屑一理 búxiè yī lǐ ไมค่วรคา่ที่จะไปใสใ่จ  
气坏了 qì huàile โกรธหวัฟัดหวัเหวีย่ง 
恨透了小蜜蜂 hèn tòule xiǎo mìfēnɡ เกลยีดผึง้น้อยเข้ากระดกูด า 
没法相比 méifǎ xiānɡbǐ ไมม่ีทางจะเปรียบเทียบได้ 
一口气运气 yìkǒuqì yùnqi สดูลมเข้าเฮือกเดยีว 
还没赶上 háiméi ɡǎnshànɡ ยงัสู้ไมไ่ด้ ยงัเทียบไมไ่ด้ 
继续吸气 lánzhù búfànɡ สดูลมตอ่ไป  
一针一线缝起来 wǒ jiù zhīdào nǐ bùɡǎn bǐ คอ่ยๆเย็บทีละนิดๆ  
接受教训 wánquán búyònɡ láodònɡ ได้รับบทเรียน  
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13.一根了不起的木棍 
   

"通通通！"一根了不起的木棍，敲开了老木匠家的门，对老木匠说："我是

一根了不起的木棍，我要在世界上干一番了不起的大事，求求你，把我做成一

件挺威风、最神气的东西吧！"  

"你认为什么东西挺威风、最神气呢？"老木匠问这根了不起的木棍。了不

起的木棍想了想，说："把我做成一杆枪吧。" 

  "好。"老木匠就动起手来。他把这根了不起的木棍刨光，又在它的身上刻

出了枪栓和扳机："现在你已经是挺威风、最神气的一杆枪啦。"老木匠把已变

成了枪的木棍放在地上。变成了枪的木棍挺威风地昂起头，很神气地挺着胸，

用一只脚在地上跳着，然后"笃笃笃"头也不回地出门去了。 

  "嘭嘭嘭"枪用很大的声音敲开了工厂的大门，对工人说："我是挺威风、最

神气的枪，我能帮你做点什么吗？" 

  工人看着枪，摇摇头说："我用钢铁造机器，我用棉花织布，你帮不了我的

忙。" 

  "哼，你这里用不上我，总有用得上我的地方。"枪又"笃笃笃"地跳出工厂大

门，来到大街上，看见有一个警察站在那儿，它跳上前去说："警察先生，我是

挺威风、最神气的枪，我能帮你于一番大事业。" 

  警察看看枪，笑着说："我用红绿灯指挥车辆来往，让每一辆车都平安地到

达它们要去的地方，这就是我干的大事业。""我能找到用得着我的地方的。"枪

又用一只脚"笃笃笃"地向前跳去。 

  "喂，我是一杆挺威风、最神气的枪，你需要我帮忙吗？"离老远，枪看到

一个农民，就大声地对他说。农民回头看看，来的竟是一杆枪。他连连地摆摆

手又摇摇头。"不用不用。有拖拉机帮我耕地，有肥料帮助苗儿长大，还要你帮

什么忙呢？"农民用手指指远方的高山，告诉枪说，"那里有一位猎人，或许他

需要你干点什么。" 

  "笃笃笃！"枪就向高山跳去。 

  枪走了许多许多路，才来到猎入家的门口。 

  "猎人，猎人，我来啦！"枪一头撞进了猎人家的门，威风凛凛地站在猎人

面前。 

  猎人的眼睛里放出了光芒，他上上下下打量着这杆枪，好一会儿，突然问

它："你要我干什么呢？" 

  "打老虎，打狼呀。"枪用很响的声音回答。 

  猎入忽然皱了一下眉头，说："老虎和狼都生活得好好的，我为什么要去打

它们呢。" 

  "因为你是猎人呀。" 

  "我已经不是猎人了。" 

  "那你当什么了呢？" 

  "我已经当动物园的饲养员了。"，"唉！"枪叹了一口气，"啪嗒"一个筋斗，

从猎人家翻了出来。它看看东，看看西，看看南，看看北，不知到哪儿去才

好？ 

  "咚咚咚！"有一天，幼儿园的门突然响起来，小朋友们拉开门一看，都惊

叫起来："枪！枪！枪！" 
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  "哈哈哈，我终于找到地方啦。"枪"笃"地跳进门，大声问站在它身边的一群

小姑娘，"你们喜欢我吗？" 

  小姑娘们忽闪着大大的眼睛，齐声回答："可我们不喜欢。" 

  枪接着又问："你们喜欢什么呢？" 

  "喜欢跳舞。"小姑娘的声音像一支甜甜的歌，在幼儿园上空飞来飞去。 

  "那么你们呢，喜欢我吗？"枪的声音小多了，它问围着自己身边的一群男

孩。 

  "喜欢！"男孩子们齐声回答，但不等枪高兴得跳起来，男孩子们又齐声地

说，"可我们最喜欢踢球。" 

  "哇——"枪失望地大哭起来，而且倒在地上再也起不来了。 

  "呜呜呜！"小姑娘的心肠是最软的，眼眶里的泪水也贮藏得最多，她们跟

着枪哭了起来。这可把男孩子们急坏了。有的挖耳朵，有的抓头皮，不知道怎

样来收拾这个局回。 

  "它要是能变成一棵树就好了。"一个男孩子看看自己的操场里没有一棵

树，这样说。 

  "还要开许多许多花！"一个小站娘停住了哭。 

  "还要结许多许多果子！"又一个小姑娘停住了哭。 

  枪突然从地上跳起来，用力向泥土里一插，高兴地说："那我就变成一棵树

吧！" 

  一忽儿，枪杆上长出了枝丫，枝丫上长出了许多许多树叶，又开出了许多

许多花朵。又一会儿，花朵又结成了又大又红的果子。幼儿园的小朋友们就在

树底下跳舞，踢球。他们跳累了，踢累了，团团地坐在树底下，吃着树上掉下

来的果子。 

"我现在是一棵挺威风、最神气的树，正在干一番了起的大事业。"由枪变

成的树，看到孩子们这样高兴，开地说。不过，它的话马上被风婆婆带走了。

所以，树底的孩子谁也没有听到。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Yī ɡēn liǎobùqǐ de mùɡùn 
 

"tōnɡ tōnɡtōnɡ！"yī ɡēn liǎobùqǐ de mùɡùn，qiāo kāile lǎo mùjiɑnɡ  

jiā de mén，duì lǎo mùjiɑnɡ shuō："wǒshì yī ɡēn liǎobùqǐ de mùɡùn，wǒ 

yào zàishìjièshànɡ ɡān yìfān liǎobùqǐ de dàshì，qiúqiúnǐ，bǎ wǒ  

zuòchénɡ yíjiàn tǐnɡ wēifēnɡ、zuì shénqì de dōnɡxi bɑ！"  

     "nǐ rènwéi shénme dōnɡxi tǐnɡ wēifēnɡ 、zuì shénqì ne？"lǎo  

mùjiɑnɡ wènzhè ɡēn liǎobùqǐ de mùɡùn.liǎobùqǐ de mùɡùn xiǎnɡle xiǎn

ɡ，shuō ："bǎ wǒ zuòchénɡ yī ɡǎn qiānɡ bɑ." 

    "hǎo."lǎo mùjiɑnɡ jiù dònɡ qǐshǒu lái.tā bǎ zhè ɡēn liǎobùqǐ de  

mùɡùn páo ɡuānɡ，yòuzài tāde shēnshànɡ kè chūle qiānɡshuān hé bānjī：

"xiànzài nǐ yǐjīnɡ shì tǐnɡ wēifēnɡ 、zuì shénqì de yī ɡǎn qiānɡ lā. 

"lǎo mùjiɑnɡ bǎ yǐ biàn chénɡle qiānɡ de mùɡùn fànɡzài dìshànɡ.biàn  

chénɡle qiānɡ de mùɡùn tǐnɡ wēifēnɡ de ánɡ qǐtóu，hěn shénqì de tǐnɡ

zhe xiōnɡ，yònɡ yìzhī jiǎo zài dìshànɡ tiàozhe，ránhòu"dǔ dǔdǔ"tóu  

yě bùhuí de chūmén qùle. 
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    "pēnɡ pēnɡpēnɡ"qiānɡ yònɡ hěndà de shēnɡyīn qiāo kāile ɡōnɡchǎn

ɡ de dàmén，duì ɡōnɡrén shuō："wǒshì tǐnɡ wēifēnɡ、zuì shénqì de qiān

ɡ，wǒ nénɡ bānɡnǐ zuò diǎn shénme mɑ？" 

    ɡōnɡrén kànzhe qiānɡ，yáoyáotóu shuō："wǒ yònɡ ɡānɡtiě zào jīq

ì，wǒ yònɡ miánhuā zhībù，nǐbānɡ bùliǎo wǒde mánɡ." 

    "hēnɡ，nǐ zhèlǐ yònɡ búshànɡ wǒ，zǒnɡ yǒuyònɡ déshànɡ wǒde dìfɑ

nɡ."qiānɡ yòu"dǔ dǔdǔ"de tiàochū ɡōnɡchǎnɡ dàmén，láidào dà jiēshàn

ɡ，kànjiàn yǒu yíɡè jǐnɡchá zhànzài nàr，tā tiàoshànɡ qiánqù shuō ：

"jǐnɡchá xiānshenɡ，wǒshì tǐnɡ wēifēnɡ、zuì shénqì de qiānɡ，wǒ nénɡ  

bānɡnǐ yú yìfān dà shìyè." 

    jǐnɡchá kànkɑn qiānɡ，xiàozhe shuō："wǒ yònɡ hónɡ lǜdēnɡ zhǐhuī  

chēliànɡ láiwǎnɡ，rànɡ měiyī liànɡchē dōu pínɡān de dàodá tāmen yào  

qùde dìfɑnɡ，zhè jiùshì wǒ ɡānde dà shìyè.""wǒ nénɡ zhǎodào yònɡde 

zháo wǒde dìfɑnɡ de"qiānɡ yòu yònɡ yìzhī jiǎo"dǔ dǔdǔ"de xiànɡqián  

tiàoqù. 

    "wèi，wǒshì yī ɡǎn tǐnɡ wēifēnɡ、zuì shénqì de qiānɡ，nǐ xūyào  

wǒ bānɡmánɡ mɑ？"lí lǎoyuǎn，qiānɡ kàndào yíɡè nónɡmín，jiù dàshēnɡ  

de duì tā shuō.nónɡmín huítóu kànkɑn，láide jìnɡshì yī ɡǎn qiānɡ.tā  

liánlián de bǎibǎishǒu yòu yáoyáotóu."búyònɡ búyònɡ 。yǒu tuōlājī  

bānɡwǒ ɡēnɡdì，yǒu féiliào bānɡzhù miáor zhǎnɡdà，háiyào nǐbānɡ shé

nme mánɡ ne？"nónɡmín yònɡshǒu zhǐzhǐ yuǎnfānɡ de ɡāoshān，ɡàosu qiān

ɡ shuō，"nàlǐ yǒu yíwèi lièrén，huòxǔ tā xūyào nǐ ɡān diǎn shénme." 

    "dǔ dǔdǔ！"qiānɡ jiù xiànɡ ɡāoshān tiàoqù. 

    qiānɡ zǒule xǔduō xǔ duōlù，cái láidào liè rù jiā de ménkǒu. 

    "lièrén，lièrén，wǒ lái lā！"qiānɡ yìtóu zhuànɡ jìnle liè  

rénjiɑ de mén，wēifēnɡ línlǐn de zhànzài lièrén miànqián. 
    lièrén de yǎnjinɡ lǐ fànɡ chūle ɡuānɡmánɡ，tā shànɡshànɡ xiàxià  

dǎliɑnɡ zhe zhè ɡǎn qiānɡ，hǎoyíhuìr，tūrán wèn tā："nǐ yào wǒ ɡān 

shénme ne？" 

    "dǎ láohǔ，dǎ lánɡ yɑ."qiānɡ yònɡ hěn xiǎnɡde shēnɡyīn huídá. 

    liè rù hūrán zhòu le yíxià méitóu，shuō："láohǔ hé lánɡ dōu  

shēnɡhuó déhǎo hǎode，wǒ wèishénme yào qù dǎ tāmen ne." 

    "yīnwèi nǐshì lièrén yɑ." 

    "wǒ yǐjīnɡ búshì lièrén le." 

    "nà nǐ dānɡ shénme le ne？" 

    "wǒ yǐjīnɡ dānɡ dònɡwùyuán de sìyǎnɡyuán le."，"āi！"qiānɡ  

tànleyìkǒuqì，"pādā"yíɡè jīndòu，cónɡ liè rénjiɑ fānle chūlái.tā  

kànkɑn dōnɡ，kànkɑn xī，kànkɑn nán，kànkɑn běi，bùzhī dào nǎr qù  

cái hǎo？ 

    "dōnɡ dōnɡdōnɡ！"yǒuyìtiān，yòuéryuán de mén tūrán xiǎnɡ qǐlá

i，xiǎopénɡyou men lā kāimén yíkàn，dōu jīnɡjiào qǐlái ："qiānɡ！qiān

ɡ！qiānɡ！" 
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    "hāhāhā，wǒ zhōnɡyú zhǎodào dìfɑnɡ lā."qiānɡ"dǔ"de tiào jìnmé

n，dàshēnɡ wèn zhànzài tā shēnbiān de yìqún xiǎoɡūniɑnɡ，"nǐmen xǐhuɑ

n wǒ mɑ？" 

    xiǎoɡū niánɡmen hūshǎn zhe dàdà de yǎnjinɡ，qíshēnɡ huídá ："kě  

wǒmen bùxǐhuɑn ." 

    qiānɡ jiēzhe yòu wèn ："nǐmen xǐhuɑn shénme ne？" 

    "xǐhuɑn tiàowǔ."xiǎoɡūniɑnɡ de shēnɡ yīnxiànɡ yìzhī tiántiánde  

ɡē，zài yòuéryuán shànɡkōnɡ fēilái fēiqù . 

    "nàme nǐmen ne，xǐhuɑn wǒ mɑ？"qiānɡ de shēnɡyīn xiǎo duōle，tā 

wèn wéizhe zìjǐ shēnbiān de yìqún nánhái. 

    "xǐhuɑn！"nán háizimen qíshēnɡ huídá，dàn bùděnɡ qiānɡ ɡāoxìnɡ 

dé tiào qǐlái，nán háizimen yòu qíshēnɡ deshuō，"kě wǒmen zuì  

xǐhuɑn tīqiú ." 

    "wā--"qiānɡ shīwànɡ de dàkū qǐlái，érqiě dǎozài dìshànɡ zàiyě  

qǐbùlái le. 

    "wū wūwū！"xiǎoɡūniɑnɡ de xīnchánɡ shì zuìruǎn de，yǎnkuànɡ  

lǐ de lèishuǐ yě zhùcánɡ dé zuìduō，tāmen ɡēnzhe qiānɡ kūle qǐlái. 

zhè kěbǎ nán háizimen jí huàile 。yǒude wā ěrduo，yǒude zhuā tóupí，b

ú zhīdào zěnyànɡ lái shōushi zhèɡe jú huí. 

    "tā yàoshì nénɡ biànchénɡ yī kēshù jiù hǎole 。"yíɡè nán háizi  

kànkɑn zìjǐde cāo chǎnɡlǐ méiyǒu yī kēshù，zhèyànɡ shuō. 

    "háiyào kāi xǔduō xǔ duōhuā！"yíɡè xiǎozhàn niánɡ tínɡ zhùle  

kū. 

    "háiyào jié xǔduō xǔduō ɡuǒzi！"yòuyíɡè xiǎoɡūniɑnɡ tínɡ zhùle  

kū. 

    qiānɡ tūrán cónɡ dìshànɡ tiào qǐlái，yònɡlì xiànɡ nítǔ lǐ yī  

chā，ɡāoxìnɡ deshuō："nà wǒ jiù biànchénɡ yī kēshù bɑ " 

    yìhūr，qiānɡɡǎn shànɡ chánɡ chūle zhīyā，zhīyā shànɡ chánɡ chū

le xǔduō xǔduō shùyè，yòu kāi chūle xǔduō xǔduō huāduǒ。yòuyī huìr，

huāduǒ yòu jié chénɡle yòudà yòu hónɡde ɡuǒzi.yòuéryuán de xiǎopénɡ

you men jiùzài shù dǐxiɑ tiàowǔ，tīqiú.tāmen tiào lèile，tī lèile，tu

ántuán de zuòzài shù dǐxiɑ，chī zhe shùshànɡ diàoxià láide ɡuǒzi. 

    "wǒ xiànzài shì yī kē tǐnɡ wēifēnɡ、zuì shénqì de shù，zhènɡzài  

ɡān yìfān le qǐ de dà shìyè."yóu qiānɡ biànchénɡ de shù，kàndào há

izimen zhèyànɡ ɡāoxìnɡ，kāi deshuō.búɡuò，tā dehuà mǎshànɡ bèifēnɡ pó

pó dài zǒule.suóyǐ，shù dǐ de háizi shuíyě méiyǒu tīnɡdào. 

 
ค าแปล:ท่อนไม้วิเศษ 

   
ก๊อก ๆ ๆ  เสียงทอ่นไม้วิเศษเคาะประตบู้านของชา่งไม้ แล้วพดูกบัชา่งไม้วา่ “ข้าคือทอ่นไม้ท่ี

วิเศษท่ีสดุ ฉนัจะท างานอนัยิ่งใหญ่ท่ีวิเศษท่ีสดุในโลก ขอทา่นได้โปรดท าให้ข้าเปล่ียนเป็นสิ่งของท่ี
มีอานภุาพ และกล้าแกร่งด้วยเถิด” 
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“แล้วเจ้าคิดวา่ สิ่งใดท่ีมีอานภุาพ และกล้าแกร่งละ่” ชา่งไม้ร้องถามเจ้าไม้วิเศษ  เจ้าไม้วิเศษ
คดิอยู่ครู่หนึง่ก็ตอบวา่ “ท าให้ฉนักลายเป็นปืนก็แล้วกนั”  
 “ได้ ” วา่แล้ว ช่างไม้ก็เร่ิมลงมือ  ชา่งไม้เล่ือยไม้วิเศษนีจ้นมนัวาว แล้วสลกัไม้ขึน้รูปให้เป็น
ไกปืน ด้ามปืน ปล่องปืน แล้วพดูวา่ “ตอนนี ้ เจ้าได้แปลงร่างเป็นปืนท่ีมีอานภุาพ และกล้าแกร่ง
แล้ว” แล้วชา่งไม้ก็เอาปืนไปตัง้ไว้ท่ีพืน้ เจ้าปืนแสนกลก็กระโดดขาเดียว “ตเุลง ๆ ๆ ” ยืดอกออก
จากบ้านช่างไม้ไปอยา่งองอาจและเด็ดเด่ียว  ไมเ่หลียวหลงักลบัมามอง  
   “โป๊ก ๆ ๆ ”  เจ้าปืนแสนกลเคาะประตโูรงงานอยา่งแรง แล้วพดูกบัเหล่าคนงานวา่ “ข้า
เป็นปืนท่ีทรงพลงัและกล้าแกร่ง ข้าจะชว่ยทา่นท าอะไรได้หรือไม่” 
 คนงานมองดเูจ้าปืนแสนกล แล้วสา่ยหวั ตอบกลบัไปวา่ “ข้าใช้เหล็กผลิตเคร่ืองจกัร ข้าใช้
ฝา้ยทอผ้า เจ้าชว่ยอะไรเราไมไ่ด้หรอก”     

ฮึม่ ท่ีน่ีก็ใช้ฉนัไมไ่ด้ จะต้องมีสกัท่ีท่ีใช้ฉนัได้สิน่า วา่แล้วเจ้าปืนแสนกลก็กระโดดเหยงๆ ๆ 
ออกจากโรงงาน  กระโดดไปตามถนนหนทาง มองเห็นต ารวจยืนอยูก่ลางถนน ก็รีบกระโดดไปหา
แล้วพดูกบัต ารวจวา่ “คณุต ารวจ ข้าคือปืนท่ีทรงพลงัและกล้าแกร่ง ข้าจะชว่ยทา่นท างานใหญ่
อะไรได้หรือไม่”  

คณุต ารวจมองดเูจ้าปืนแสนกล  ก็ยิม้แล้วพดูวา่ “ฉนัใช้ไฟเขียวไฟแดงควบคมุการจราจร 
ให้รถทกุคนัเดนิทางไปถึงจดุหมายด้วยความปลอดภยั น่ีคืองานอนัยิ่งใหญ่ท่ีฉนัท า” เจ้าปืนแสนกล 
ได้ยินดงันัน้ก็บน่พมึพ า ๆ ว่า “ฉนัจะต้องหาท่ีท่ีใช้ประโยชน์ฉนัได้ให้จงได้” วา่แล้วมนัก็กระเหยงๆ ๆ 
กระโดดตอ่ไปข้างหน้า  

เฮ้ ข้าคือปืนท่ีทรงพลงัและกล้าแกร่ง ทา่นต้องการให้ข้าชว่ยอะไรมัย้  เสียงเจ้าปืนแสนกล
ตะโกนถามชาวนาท่ีอยูไ่กลลิบปลายท้องนา ชาวนาหนัหลงักลบัมาดเูห็นปืนแสนกล ก็โบกมือไหวๆ 
สา่ยหวัไปมา “ไมใ่ช้ ๆ  มีรถไถชว่ยเราไถนา มีปุ๋ ยชว่ยให้ต้นกล้าเรางอกงาม ยงัจะต้องให้เจ้าชว่ย
อะไรอีกละ่” พดูจบชาวนาก็ชีไ้ปท่ีภเูขาสงูท่ีมองเห็นไกลลิบ แล้วก็ตะโกนบอกเจ้าปืนแสนกลวา่ “ท่ี
นัน่มีนายพรานคนหนึง่ บางทีเค้าอาจจะมีอะไรให้เจ้าชว่ยก็ได้นะ”  

กระโหยง กระเหยงๆ ๆ  เจ้าปืนกลกระโดดมุง่หน้าไปท่ีภเูขาลกูนัน้  เจ้าปืนแสนกลกระโดด
มาตามทางไกลแสนไกล ในท่ีสดุก็มาถึงหน้าบ้านของนายพราน  

“นายพราน ๆ ข้ามาแล้ว” เจ้าปืนแสนกลเอาหวัผลกัเข้าไปในประตบู้านของนายพราน แล้ว
ก็ยืนยืดอกอยูต่อ่หน้านายพรานด้วยทา่ทางท่ีนา่เกรงขาม 

สายตาเป็นประกายของนายพรานมองมาท่ีเจ้าปืนแสนกลตัง้แตห่วัจรดเท้า  สกัครู่ ก็ถาม
ออกมาวา่ “เจ้าจะท าอะไร”  

 “ยิงเสือ ยิงหมาป่านะ่สิ” เจ้าปืนแสนกลตอบนายพรานด้วยเสียงดงัลัน่ 
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นายพรานได้ยินก็ถึงกบัขมวดคิว้เข้าหากนั แล้วก็พดูกบัเจ้าปืนแสนกลวา่ “เสือกบัหมาป่า
มนัก็อยูข่องมนัดีๆ แล้วเจ้าจะไปยิงมนัท าไมกนัเลา่” 

“ก็ทา่นเป็นนายพรานน่ีนา” 
“ข้าไมไ่ด้เป็นนายพรานแล้ว ” 
“แล้วทา่นเป็นอะไรละ่” 
“ข้าเป็นคนงานเลีย้งสตัว์ในสวนสตัว์แล้ว” เจ้าปืนได้ยินดงันัน้ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่   แล้ว

ก็กะโดดหวัคะม าออกมาจากบ้านนานพราน มองตะวนัออกที  ตะวนัตกที เหนือที ใต้ที  เพราะไมรู้่
จะกระโดดไปทางไหนดี  

ก๊อก ๆ ๆ  อยูม่าวนัหนึง่   เสียงเคาะประตโูรงเรียนดงัขึน้ เด็ก ๆ พากนัไปเปิดประต ูทนัใด
นัน้ก็มีเสียงตะโกนด้วยความตกใจ ว้าย .....ปืน ปืน ปืน 

ฮา่ ๆๆ ในท่ีสดุฉนัก็หาท่ีท่ีต้องการฉนัเจอจนได้ “โหยงๆ เหยงๆ ” เจ้าปืนแสนกลกระโดดเข้า
ไปข้างใน ยืนอยูข้่างๆกบักลุ่มเดก็ผู้หญิงกลุม่หนึง่ แล้วร้องถามวา่ “หนูๆ ชอบฉนัมัย้” 

เหลา่หนนู้อยเบิกตาโต แล้วตะโกนเป็นเสียงเดียวกนัว่า “พวกเราไมช่อบหรอก” 
เจ้าปืนแสนกลร้องถามกลบัไปวา่ “แล้วพวกเจ้าชอบอะไรรึ” 
“ชอบเต้นร า” เสียงหนูๆ แสนหวานเหมือนเสียงเพลงอนัไพเราะ โบยบนิไปมาในสวนสนกุ 
“แล้วพวกเจ้าละ่ ชอบข้ามัย้” เจ้าปืนแสนกลถามเดก็ผู้ชายท่ีมงุดอูยูร่อบๆด้วยเสียงออ่ย ๆ 
 “ชอบสิ” เดก็ผู้ชายกลุม่นัน้ตอบพร้อมกนั แตเ่จ้าปืนแสนกลยงัไมท่นัได้ดีใจ พวกเด็กผู้ชาย

ก็พดูตอ่ไปอีกวา่ “แตพ่วกเราชอบเตะบอลมากท่ีสดุ” 
“โฮ...ๆ ๆ ” เสียงเจ้าปืนแสนกลร้องไห้โฮออกมาด้วยความผิดหวงั ล้มลงกบัพืน้นอนแนน่ิ่ง

อยูอ่ยา่งนัน้  
“ฮือ ๆ ๆ” เดก็ผู้หญิงจิตใจออ่นโยน น า้ตาคลอ ร้องไห้ไปพร้อมๆกบัเจ้าปืนแสนกลด้วย

ความสงสาร  ท าเอาบรรดาเดก็ชายเดือดร้อนกนัใหญ่ บางคนก็ปิดห ู บางคนก็เกาหวั ไมรู้่วา่จะ
จดัการกบัเร่ืองนีอ้ย่างไรดี  

 เดก็ชายคนหนึง่มองไปท่ีสนามเดก็เลน่โลง่ๆ ไมมี่ต้นไม้ ก็เกิดความคดิวา่  “ถ้าเจ้าปืนแสน
กลเปล่ียนเป็นต้นไม้ได้ก็ดีสินะ” 

“จริงด้วย แล้วยงัออกดอกไม้เยอะแยะได้ด้วยนะ” เดก็หญิงหยดุร้องแล้วก็ตอบด้วยเสียงร่า
เริง 

“จริงด้วยละ่ แล้วยงัมีผลไม้ด้วยนะ” เดก็หญิงอีกคนหยดุร้องแล้วก็ตอบด้วยเสียงแจว๋ 
 เจ้าปืนแสนกลได้ยินดงันัน้ก็กระโดดลกุขึน้ยืนอยา่งรวดเร็ว แล้วก็ปักตวัเองลงไปในโคลน 

ตะโกนหวัเราะชอบใจว่า “ถ้างัน้ ฉนัแปลงร่างเป็นต้นไม้ใหญ่ก็แล้วกนั” 
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สกัพกัหนึง่ ท่ีกระบอกปืนก็มีก่ิงไม้งอกขึน้มา บนก่ิงไม้มีใบไม้งอกขึน้มา แล้วก็ออกดอกบาน
สะพร่ัง ไมท่นัไร ดอกไม้ก็ร่วงโรยกลายเป็นผลไม้เตม็ต้น เด็กๆพากนัเต้นร าเริงร่าอยู่ใต้ร่มไม้ เตะ
บอล พอวิ่งเลน่เหน่ือยแล้วก็พากนัมานัง่พกัท่ีใต้ร่มไม้ กินผลไม้ท่ีหลน่ลงมาจากต้นไม้ 

ตอนนีฉ้นัคือต้นไม้ท่ีทรงพลงัและกล้าแกร่ง ก าลงัท าเร่ืองท่ีมีคณุคา่ แปลงร่างจากปืนมา
เป็นต้นไม้ เห็นเด็กๆดีอกดีใจมีความสขุอยา่งนี ้  เจ้าปืนแสนกลพดูอยา่งดีอกดีใจ แตค่ าพดูของมนั
ก็ถกูคณุปา้พายพุดัพาจากไป เด็กๆท่ีนัง่เลน่อยูใ่ต้ต้นไม้ก็ไมมี่ใครได้ยินเสียงนัน้เลย    

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

木棍 mùɡùn กระบองไม้ 
木匠 mùjiɑnɡ ช่างไม้ 
挺 tǐnɡ  ลกัษณะนามของปืนกล 
威风 wēifēnɡ สง่า นา่เกรงขาม 
神气 shénqì ลกัษณะทา่ทางที่ขรึม เอาจริงเอาจงั 
枪 qiānɡ ปืน 
刨  bào เลือ่ย 
枪栓 qiānɡshuān ไกปืน 
钢铁 ɡānɡtiě เหลก็กล้า 
棉花 miánhuā ฝา้ยส าล ี 
织布 zhībù ทอผ้า 
指挥 zhǐhuī บงัคบัการ  
农民 nónɡmín ชาวนา 
耕地 ɡēnɡdì ไถนา 
肥料 féiliào ปุ๋ ย 
猎人 lièrén พรานลา่สตัว์ 
光芒 ɡuānɡmánɡ แสงอนัรุ่งโรจน์ 
饲养员 sìyǎnɡyuán คนงานเลีย้งสตัว์ 
筋斗 jīndòu หกคะเมน ตีลงักา 
心肠 xīnchánɡ หวัจิตหวัใจ 
贮藏 zhùcánɡ เก็บสะสม เก็บกกัไว้ 
收拾 shōushi จดัการ เก็บ 
婆婆 pópó ค าเรียกสตรีมีอาย ุ

 
 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
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1. 做点什么 zuò diǎn shénme ท าอะไรสักอย่าง (สักหน่อย)  
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ท าอะไรสกัหนอ่ย ภาษาจีนจะวางค าวา่ “สกัหนอ่ย” และ “อะไร” สลบั
ท่ีกนักบัภาษาไทย ค ากริยาท่ีวางข้างหน้ามกัเป็นค ากริยาท่ีต้องการกรรมมารับ เชน่吃(chīกิน) 
喝(hēด่ืม) 送(sònɡมอบ) 给(ɡěiให้) มีรูปประโยคคือ  

กริยา + 点 + 什么(หรือค านามท่ีท าหน้าท่ีเป็นกรรมของกริยาข้างหน้า)  
ตวัอยา่งประโยค 
不要再哭了，吃点什么吧！búyào zài kūle，chīdiǎn shénme bɑ！ 
อยา่ร้องไห้อีกเลย กินอะไรหนอ่ยเถอะ  
我想喝点水。wǒ xiǎnɡ hē diǎnshuǐ.ฉนัอยากด่ืมน า้สกัหน่อย 
 

2.你这里用不上我 nǐ zhèlǐ yònɡ búshànɡ wǒ พวกคุณที่น่ีใช้ฉันไม่ได้ (ไม่
จ าเป็นต้องใช้ฉัน) 
 รูปประโยคท่ีมีความหมายว่า น ามาใช้ไมไ่ด้เพราะไมมี่จ าเป็นต้องใช้ หรือไมส่ามารถท่ีจะ
น ามาใช้ได้เพราะไมมี่ หรือขาดแคลน ภาษาจีนใช้ค าวา่ “用不上 yònɡ búshànɡ” ค าท่ีมี
ความหมายตรงกนัข้าม คือสามารถน ามาใช้ได้ หรือมีความจ าเป็นท่ีน ามาใช้ได้ ก็จะใช้วา่ “用得

上 yònɡ de shànɡ” มีรูปประโยคคือ  
用 + 不 (得) + 上 

ตวัอยา่งประโยค 
不要扔，总有一天你会用得上。 

búyào rēnɡ，zǒnɡ yǒuyìtiān nǐ huìyònɡ déshànɡ. 

อยา่ทิง้ จะต้องมีสกัวนัท่ีน ามาใช้ได้   
这支枪哪儿都用不上。zhèzhī qiānɡ nǎr dōu yònɡ búshànɡ. 

ปืนกระบอกนี ้ท่ีไหนก็ไมจ่ าเป็นใช้ 

 

3.笑着说 xiàozhe shuō พูดทัง้ยังหัวเราะอยู่  

 รูปประโยคท่ีบอกวา่ กระท ากริยาหนึง่ทัง้ๆท่ีก าลงัท ากริยาอีกอยา่งหนึง่ ภาษาจีนใช้ค าวา่ 
着 อา่นวา่ zhe วางไว้คัน่กลางระหวา่งกริยาทัง้สอง มีรูปประโยคคือ  

กริยา +着 + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 
小女孩儿笑着哭。xiǎonǚ háir xiàozhe kū.หนนู้อยยิม้ทัง้น า้ตา  
他们哭着吃晚饭。tāmen kūzhe chī wǎnfàn.พวกเขากินข้าวเย็นทัง้น า้ตา 
 

4.我已经不是猎人了 wǒ yǐjīnɡ búshì lièrén le ฉันไม่ได้เป็นนายพรานแล้ว  
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 รูปประโยคบอกกาลวา่เป็นเหตกุารณ์ท่ีเสร็จสิน้โดยสมบรูณ์แล้ว ใช้ค ากริยาชว่ยวา่  已经 

yǐjīnɡ แล้วลงท้ายด้วย 了 le มีรูปประโยคดงันี ้ 
ประธาน +已经 + กริยาวลี +  了 

ตวัอยา่งประโยค 
我已经当动物园的饲养员了。wǒ yǐjīnɡ dānɡ dònɡwùyuán de sìyǎnɡyuán le. 

ฉนัเป็นคนเลีย้งสตัว์ในสวนสตัว์ไปแล้ว   
木头已经变成枪了。mùtou yǐjīnɡ biànchénɡ qiānɡ le. 

ทอ่นไม้ได้กลายเป็นปืนไปแล้ว 
 

5. 枪杆上长出了枝丫 qiānɡɡǎn shànɡ chánɡ chūle zhīyā ปืนแตกกิ่งออกมาแล้ว  
 รูปประโยคท่ีบอกวา่มีสิ่งใดเกิดขึน้มา จากท่ีใด หรือจากสิ่งใด  ภาษาไทยเรียงประโยควา่ 
อะไร + เกิด(อยู)่ +ท่ีไหน แตป่ระโยคในภาษาจีนจะบอกว่า  ท่ีไหน +  เกิด + อะไร ซึง่เป็นรูป
ประโยคคล้ายกนักบัประโยคท่ีวา่ “ท า อะไร ท่ีไหน” รูปประโยคในภาษาจีนใช้ว่า “อยูท่ี่ไหน ท า 
อะไร”  

 สถานท่ี + กริยา + นาม  
ตวัอยา่งประโยค 
树上长出了许多许多树叶。shùshànɡ chánɡ chūle xǔduō xǔduō shùyè. 

ใบไม้งอกขึน้บนต้นไม้   
树上开出了许多许多花朵。shùshànɡ kāi chūle xǔduō xǔduō huāduǒ. 

ดอกไม้มากมายบานอยูบ่นต้นไม้ 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

动起手来 dònɡ qǐshǒu lái เร่ิมลงมือ 
头也不回地出门去了 tóu yě bùhuí dì chūmén  

qùle 

เดินจากไปไมห่นัหลงักลบัมามองเลย 

你帮不了我的忙 nǐbānɡ bùliǎo wǒde mánɡ เธอชว่ยอะไรฉนัไมไ่ด้หรอก 
农民回头看看 nónɡmín huítóu kànkɑn ชาวนาหนัหลงักลบัมามอง 
连连地摆摆手摇摇头 liánlián dì bǎibǎi  

shǒuyáo yáotóu 
โบกมือไหวๆ สา่ยหวัไปมา 

走了许多许多路 zǒule xǔduō xǔ duōlù เดินมาไกลมาก  
威风凛凛 wēifēnɡ línlǐn องอาจนา่เกรงขาม 
眼睛里放出了光芒 yǎnjinɡ lǐ fànɡ chūle  

ɡuānɡmánɡ 
แววตาเป็นประกาย 

好一会儿 hǎoyíhuìr สกัครู่หนึง่ 
用很响的声音回答 yònɡ hěn xiǎnɡde  ตอบด้วยเสยีงอนัดงั 
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shēnɡyīn huídá 

皱了一下眉头 zhòu le yíxià méitóu เร่ิมขมวดคิว้ 
叹了一口气 tànleyìkǒuqì ถอนหายใจเฮือกหนึง่ 
倒在地上 dǎozài dìshànɡ ล้มลงอยูบ่นพืน้ 
把男孩子们急坏了 bǎ nán háizimen jí  

huàile 
ท าเอาเดก็ผู้ชายพากนัเดือดร้อนกนั 
ใหญ่ 
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14.一只小老鼠 
   

一只小老鼠，提心吊胆地从洞里爬出来，向四周瞧瞧：有没有猫和其他的

敌 人 ？  

   突然，他吓了一跳，就在自己的身边，蹲伏着一个黑乎乎的家伙。 

  "猫？黄鼠狼？或者猫头鹰？"他把身子的大半部缩进洞里，这徉，即使对

方外上来，逃回洞里也快。 

  小老鼠先把嘴巴伸出来，又把半个头伸出来，再把两只眼睛露出来，东看

西看，什么也没有。哈，完全是自己吓自己。 

  他又大模大样地爬出洞来。啊，又是一个黑乎乎的家伙。慢，这回倒要看

看仔细，这家伙到底是什么？他看，黑家伙也看；他动，黑家伙也动。好像是

自己的影子。 

  "难道它真是我的影子？""胆小如鼠"是世界上最厉害的人类讽刺他们当中胆

小的一句名言，更何况这只小老鼠是鼠辈中胆子最小的，他当然不会轻易相信

一个偶然发现的东西。他横看竖看，一点不错，真是自己的影子。突然他发

现，他躺在地上的影子竟比旁边那块石头还要大。 

  "啊哈哈，原来我也是这么个庞然大物呀！"小老鼠像发现了新大陆似的高

跳起来。 

  他想起前几天，一只猫来追捕自己，当他逃出猫爪，躲进洞里，然后又回

过头来向外看时，追他的那只猫也只不过半块石头那么大。， 

  "原来我比猫还大！"小老鼠越看越得意，越看越自豪，越看信心越足，"下

次那只猫再来时，我一定要一口咬碎他的头，然后……"就在小老鼠下决心要吃

掉猫的时候，不知怎么一回事，他已经落到了一张巨大的嘴巴里，那些尖利的

牙齿像钢做的柱子，还有那血红的舌头…… 

  "啊，猫的嘴巴！"当小老鼠发现真相时，已经来不及了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Yìzhī xiǎo láoshǔ 
 

yìzhī xiǎo láoshǔ，tíxīn diàodǎn de cónɡ dònɡlǐ pá chūlái，xiànɡ  

sìzhōu qiáoqiáo：yǒuméiyǒu māo hé qí tāde dírén？  

     tūrán，tā xiàle yítiào，jiùzài zìjǐde shēnbiān，dūnfú zhe yíɡè  

hēihūhū de jiāhuo. 

    "māo？huánɡshǔlánɡ？huòzhě māotóuyīnɡ？"tā bǎ shēnzi de dà  

bànbù suōjìn dònɡlǐ，zhè yánɡ，jí shǐduì fānɡwài shànɡlái，táohuí  

dònɡ lǐ yě kuài. 

    xiǎo láoshǔ xiānbǎ zuǐbɑ shēn chūlái，yòubǎ bàn ɡètóu shēn  

chūlái，zàibǎ liǎnɡzhī yǎnjinɡ lù chūlái，dōnɡ kàn xī kàn，shénme yě  

méiyǒu.hā，wán quánshì zìjǐ xià zìjǐ. 

    tā yòu dàmó dàyànɡ de pá chūdònɡ lái.ā，yòushì yíɡè hēihūhū de  

jiāhuo.màn，zhèhuí dàoyào kànkɑn zǐxì，zhè jiāhuo dàodǐ shì shénme？t

ā kàn，hēi jiāhuo yě kàn；tā dònɡ，hēi jiāhuo yě dònɡ.hǎo xiànɡshì  

zìjǐde yǐnɡzi. 
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    "nándào tā zhēnshì wǒde yǐnɡzi？""dǎnxiǎo rúshǔ"shì shìjièshànɡ 

zuì lìhɑi de rénlèi fěnɡcì tāmen dānɡzhōnɡ dǎn xiǎode yíjù mínɡyán， 

ɡènɡhékuànɡ zhè zhǐ xiǎo láoshǔ shì shǔbèi zhōnɡ dǎnzi zuì xiǎode，tā  

dānɡrán búhuì qīnɡyì xiānɡxìn yíɡè ǒurán fāxiàn de dōnɡxi.tā hénɡ kàn  

shù kàn，yìdiǎn búcuò，zhēnshì zìjǐde yǐnɡzi.tūrán tā fāxiàn，tā  

tǎnɡ zàidìshànɡ de yǐnɡzi jìnɡ bǐ pánɡbiān nàkuài shítou háiyào dà. 

    "ā hāhā，yuánlái wǒ yěshì zhème ɡè pánɡrándàwù yɑ！"xiǎo láoshǔ  

xiànɡ fāxiàn le xīn dàlù shìde ɡāo tiào qǐlái. 

    tā xiǎnɡqǐ qiánjǐtiān，yìzhī māo lái zhuībǔ zìjǐ，dānɡtā táochū 

māozhuǎ，duǒjìn dònɡlǐ，rán hòuyòu huíɡuòtóulái xiànɡ wàikàn shí，zhu

ī tāde nà zhǐ māo yě zhǐbúɡuò bàn kuài shítou nàme dà， 

    "yuánlái wǒ bǐ māo hái dà！"xiǎo láoshǔ yuèkàn yuè déyì，yuèkàn  

yuè zìháo，yuèkàn xìnxīn yuè zú，"xiàcì nà zhǐ māo zài láishí，wǒyī  

dìnɡyào yìkǒu yǎosuì tāde tóu，ránhòu ....."jiùzài xiǎo láoshǔ xiàjué

xīn yào chīdiào māo de shíhou，bùzhī zěnme yìhuíshì，tā yǐjīnɡ luò  

dàole yìzhānɡ jùdà de zuǐ bālǐ，nàxiē jiānlì de yáchǐ xiànɡ ɡānɡ zuò 

de zhùzi，háiyǒu nà xuè hónɡde shétou ..... 

    "ā，māo de zuǐbɑ！"dānɡ xiǎo láoshǔ fāxiàn zhēnxiànɡ shí， 

yǐjīnɡ láibùjí le. 

 
ค าแปล:เร่ืองของหนูน้อยตัวหน่ึง 

  
หนนู้อยตวัหนึง่คอ่ยๆคลานออกมาจากรูอยา่งกล้าๆกลวัๆ  มองไปรอบ ๆ ทัว่ทิศทาง ดวูา่มีแมวหรือ
ศตัรูตวัอ่ืนๆอยูห่รือเปล่า  

 แตท่นัใดนัน้ มนัก็ต้องตกใจสดุขีด อยูข้่างๆตวัน่ีเอง ไอ้เจ้าตวัขมกุขมวัหมอบอยูข้่างๆ  
แมวเหรอ หรือว่า จิง้จอก หรือวา่นกฮกู  เห็นดงันัน้ เจ้าหนนู้อยก็คอ่ยๆหดตวัเข้าไปในรู แตก็่

หนีไมพ้่น เจ้าตวัด านัน่ก็ตามเข้ามาในรูติดๆ เหมือนกนั  
เจ้าหนนู้อยก็คอ่ยๆย่ืนปากออกมาจากรู คอ่ยๆโผล่หวัออกมาคร่ึงหนึง่ แล้วก็คอ่ยๆโผลต่า

เล็กๆสองตาออกมาด ูมองซ้ายที มองขวาที  ไมเ่ห็นจะมีอะไรสกัอย่าง เฮ้อ...ท่ีแท้ก็ตกใจกลวัไปเอง  
  คราวนีเ้จ้าหนนู้อยเดนิออกจากรูอยา่งมัน่อกมัน่ใจ โอ้...ไอ้ตวัด าขมกุขมวันัน่อีกแล้ว แต.่..ช้า

ก่อน  คราวนีจ้ะต้องดใูห้ชดัๆวา่เป็นอะไรกนัแน่  เจ้าหนนู้อยมอง ไอ้ตวัด านัน้ก็มอง เจ้าหนขูยบั ไอ้
ตวัด านัน้ก็ขยบัตาม เหมือนกบัเงาของตวัเองเลย 

 เอ๊ะ...มนัเป็นเงาของเราเองอยา่งงัน้หรือ  “ขีข้ลาดเหมือนหน”ู เป็นค าพงัเพยท่ีคนน ามา
เปรียบเปรยกบัคนท่ีขีข้ลาดตาขาว  ยิ่งเป็นเจ้าหนนู้อยจอมขีข้ลาดตวันีด้้วยนีแ้ล้ว ก็ยิ่งไมต้่องพดูถึง
เลย มนัต้องไมเ่ช่ืออะไรง่ายๆเป็นแน ่ มนันอนดยืูนด ู ไม่ผิดแน ่ เป็นเงาจริงๆด้วย  และมนัก็พบวา่ 
เงาท่ีนอนหมอบอยูก่บัพืน้ ตวัใหญ่กวา่ก้อนหินท่ีอยูข้่างๆนัน้เสียอีก  
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วะ่ ฮา่ ๆ ๆ  ท่ีแท้ฉนัก็ตวัใหญ่โตมหมึาเหมือนกนัน่ีนา เจ้าหนนู้อยกระโดดโลดเต้นด้วยความดี
ใจราวกบัพบดนิแดนแหง่ใหมก็่ไมป่าน 

มนัครุ่นคดิถึงแมวท่ีมาไลจ่บัมนัในชว่งสองสามวนัมานี ้  เม่ือมนักระโดดหนีกรงเล็บของแมว
เข้าไปหลบอยูใ่นรูแล้วก็แอบหนักลบัมามอง เจ้าหนนู้อยก็พบวา่ เจ้าแมวท่ีมาจบัมนัตวัเล็กกวา่ก้อน
หินตัง้คร่ึงหนึง่ 

ท่ีแท้ฉนัตวัใหญ่กวา่แมวเสียอีก  เจ้าหนนู้อยยิ่งคิดยิ่งล าพองในใจ ยิ่งดยูิ่งภมูิใจ และก็ยิ่งมัน่
อกมัน่ใจ   ครัง้หน้า ถ้าแกมาอีก ฉนัจะงบัหวัแกให้แหลกเลยเชียว  แตย่งัไมท่นัท่ีมนัจะตดัสินใจกิน
เจ้าแมวเหมียว  ไมรู้่เกิดอะไรขึน้ มนัก็ร่วงลงไปอยูใ่นปากใหญ่ๆ เสียแล้ว มองเห็นฟันอนัแหลมคม
เหมือนกบัเสาเหล็กยงัไงยงังัน้ แล้วก็ ...ลิน้สีแดงเลือด.... 

เฮ้ย....ปากแมวน่ีนา ....เจ้าหนพูอรู้ความจริงเข้าวา่มนัก าลงัอยูใ่นปากของแมว ก็ไมท่นัการซะ
แล้ว   

 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 
洞 dònɡ รู ถ า้ 
四周 sìzhōu สีท่ิศ รอบๆ  
敌人 dírén ศตัรู 
蹲伏 dūnfú หมอบซุม่อยู ่
猫头鹰 māotóuyīnɡ เหยี่ยวหวัแมว ซึง่หมายถงึนกฮกู 
缩 suō หด 
嘴巴 zuǐbɑ ปาก 
伸 shēn ยื่น 
仔细 zǐxì ละเอียดรอบคอบ 
影子 yǐnɡzi เงา 
胆小 dǎnxiǎo ขีข้ลาด 
厉害 lìhɑi เก่งกาจสามารถ 
讽刺 fěnɡcì ประชดประชนั 
名言 mínɡyán ค าคม 
轻易 qīnɡyì โดยง่ายดาย 
追捕 zhuībǔ ไลจ่บั 
自豪 zìháo ภาคภมูิใจ 
信心 xìnxīn มัน่ใจ 
决心 juéxīn ตดัสนิใจเดด็เดีย่ว 
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牙齿 yáchǐ ฟัน  
原来 yuánlái ที่แท้ แท้จริงแล้ว  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 
1.小老鼠先把嘴巴伸出来，再把两只眼睛露出来。xiǎo láoshǔ xiānbǎ zuǐbɑ 

shēn chūlái ，zàibǎ liǎnɡzhī yǎnjinɡ lù chūlái. เจ้าหนูน้อยย่ืนปากออกมา
ก่อน แล้วค่อยๆโผล่ตาออกมาตามหลัง 
 รูปประโยคท่ีบอกการกระท าสองอยา่งตามล าดบัก่อน – หลงั ท่ีวา่ “ท าอะไรก่อน แล้วคอ่ย
ท าอะไรทีหลงั” ภาษาจีนมีรูปประโยควา่  

先 + ท าอะไร(กริยาวลี)，再 ท าอะไร(กริยาวลี) 
ตวัอยา่งประโยค 
先躲进洞里再爬出来。xiān duǒjìn dònɡlǐ zài pá chūlái. 
หลบเข้าไปในรูก่อน แล้วคอ่ยคลานออกมา  
先吃老鼠再吃鱼。xiānchī láoshǔ zài chīyú.กินหนกู่อนแล้วคอ่ยกินปลา 
 

2.难道它真是我的影子？nándào tā zhēnshì wǒde yǐnɡzi.หรือว่า มันจะเป็นเงา
ของฉันจริงๆ 

 รูปประโยคท่ีแสดงการคาดคะเนอยา่งคอ่นข้างมัน่ใจ หรือแสดงความเคลือบแคลงแตแ่ฝง
ด้วยความมัน่ใจลึกๆ หรือมีความคาดหวงัว่าจะเปน้จริง ภาษาจีนใช้ค าวา่ “难道 nándào”  คล้าย
กบัรูปประโยคภาษาไทยท่ีพดูวา่  “……เชียวหรือ,หรือไง” / “หรือวา่.....จะเป็นอยา่งนัน้จริงๆ” มีรูป
ประโยคคือ  

难道 + สิ่งท่ีคลางแคลงสงสยั(แตมี่ความคาดหวงัวา่จะเป็นจริง)  
ตวัอยา่งประโยค 
难道猫不想吃老鼠了吗？nándào māo bú xiǎnɡchī láoshǔ le mɑ？แมวมนัไม่
อยากกินหนแูล้วหรือไงนะ  หรือวา่หนมูนัจะรู้ตวัแล้ว  
难道老鼠知道了nándào láoshǔ zhīdào le แมวมนัไมอ่ยากกินหนแูล้วหรือไงนะ  หรือ
วา่หนมูนัจะรู้ตวัแล้ว  
 

3.更何况这是鼠辈中胆子最小的。ɡènɡhékuànɡ zhè shì shǔbèi zhōnɡ dǎnzi  

zuì xiǎode.นับประสาอะไรกับเจ้าหนูน้อยท่ีขีข้ลาดท่ีสุดในบรรดาหนูทัง้หลาย  
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ “ยิ่งขึน้ไปกวา่นัน้ หรือ นบัประสาอะไรกบั...” ภาษาจีนใช้ค าเช่ือมวา่ 
“更何况 ɡènɡhékuànɡ” ประโยคท่ีน ามาข้างหน้าเป็นประโยคท่ีบอกความเป็นจริงท่ีถึงระดบั
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สงูสดุแล้ว ประโยคท่ีตามมาบอกสิ่งท่ีด้อยกว่าประโยคหน้า เพ่ือจะบอกว่า แม้แต ่A (ซึง่เป็นท่ีสดุ
แล้ว) ยงัเป็นขนาดนี ้ นบัประสาอะไรกบั B(ซึง่ออ่นกว่าA) ก็ต้องเป็นอยา่งนัน้แน่ ๆ  ก่อนหน้า
ประโยค A อาจมีค าว่า 连 lián “แม้แต”่มีรูปประโยคคือ  

连(A) 都….更何况(B)  
ตวัอยา่งประโยค 
连大老鼠都不敢出来，更何况小老鼠了。 
lián dà láoshǔ dōu bùɡǎn chūlái ，ɡènɡhékuànɡ xiǎo láoshǔ le. 

แม้แตห่นตูวัใหญ่ยงักลวัแมว นบัประสาอะไรกบัหนตูวัเล็กละ่   
它身体这么大，更何况它的影子了。 

tā shēntǐ zhème dà ，ɡènɡhékuànɡ tāde yǐnɡzi le. 

ตวัมนัใหญ่มาก  ยิ่งไมต้่องพดูถึงเงาของมนัเลย (วา่จะใหญ่แคไ่หน) 
 

4.他当然不会轻易相信。tā dānɡrán búhuì qīnɡyì xiānɡxìn.เขาไม่หลงเช่ือ
ง่ายๆอย่างแน่นอน  
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ “อยา่งง่ายๆ” ไมเ่ป็น หรือไมท่ ากริยาใดอยา่งง่ายๆ ภาษาจีนใช้ค าวา่ 
“轻易 qīnɡyì” วางไว้หน้าค ากริยา และหากต้องการเสริมความว่า “ไมอ่ยา่งแนน่อน”จะเตมิค า
วา่ “当然不会 dānɡrán búhuì” ไว้ข้างหน้า มีรูปประโยคคือ  

ประธาน + 当然不会轻易 + กริยาวลี 
ตวัอยา่งประโยค 
猫蹲伏在那守着，当然不会轻易放弃。 
māo dūn fúzài nà shǒuzhe ，dānɡrán búhuì qīnɡyì fànɡqì. 

แมวหมอบเฝา้อยู่ตรงนัน้ ไมย่อมรามือไปง่ายๆ อย่างแน่นอน  
老鼠当然不会轻易出洞。láoshǔ dānɡrán búhuì qīnɡyì chūdòng. 
หนไูมย่อมออกมาจากรูปง่ายๆอย่างแนน่อน 

 

5.原来我比猫还大。yuánlái wǒ bǐ māo hái dà. ที่แท้ฉันตัวใหญ่กว่าแมวเสียอีก  
 รูปประโยคเปรียบเทียบท่ีบอกวา่ A (คณุภาพ ลกัษณะ) ยิ่งกวา่  B เสียอีก ภาษาจีนใช้การ
เปรียบเทียบโดยใช้ค าวา่ “比 bǐ”  แล้วใช้ค าวา่ “还要 háiyào ยงัจะ....เสียอีก” มีรูปประโยคคือ  

A + 比 + B + 还要 + คณุศพัท์  
 

ตวัอยา่งประโยค 
老鼠的影子比猫还大。láoshǔ de yǐnɡzi bǐ māo hái dà. 

เงาของหนใูหญ่กวา่แมวเสียอีก   
猫比老鼠还要大。māo bǐ láoshǔ háiyào dà. 
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แมวตวัใหญ่กวา่หนอีูก 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 

提心吊胆 tíxīn diàodǎn อกสัน่ขวญัหาย 
四周瞧瞧 sìzhōu qiáoqiáo มองดรูอบๆ 
黑乎乎 hēihūhū ด าขมกุขมวั 
大半部 dà bànbù คร่ึงคอ่นสว่น 
东看西看 dōnɡ kàn xī kàn มองซ้ายมองขวา 
自己吓自己 zìjǐ xià zìjǐ ตกใจไปเอง 
大模大样 dàmó dàyànɡ ทา่ทางองอาจผึง่ผาย 
到底是什么？ dàodǐ shì shénme？ ที่แท้เป็นอะไรกนัเน ่
偶然发现 ǒurán fāxiàn ค้นพบโดยบงัเอญิ  
横看竖看 hénɡ kàn shù kàn นอนดยูืนด ู(ตัง้ดตูะแคงด)ู 
庞然大物 pánɡrándàwù สิง่ที่ใหญ่มหมึา 
下决心 xiàjuéxīn ตดัสนิใจแนว่แน ่
不知怎么一回事 bùzhī zěnme yìhuíshì ไมรู้่วา่เป็นเช่นนีไ้ด้อยา่งไร  
已经来不及了 yǐjīnɡ láibùjí le ไมท่นัเสยีแล้ว  
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15.野猫买了大冰箱 
 
   

野猫买了一个大冰箱。冰箱是最大的那种，涂着淡绿的漆，上上下下有好

几层，能放好多好多的东西。  

野猫买来 5 千克鱼塞进冰箱里。"再冰点什么呢？"野猫想了想，又把家里所

有能冰的东西都装了进去。大冰箱一下子塞得满满的。 

  "买冰箱我在村里可是头一个呀，"野猫得意地想，"我得让大家都知道我买

了一个大冰箱！" 

  野猫决定把大冰箱搬出去，放在门口正对着马路的地方。野猫紧靠着大冰

箱，一步也不离开。"不这样谁会知道这是我的冰箱呢！"野猫想。 

  平时，这里来来往往的总不断人，可今天总也不见人来，野猫等得好心急

呀！ 

  终于，路口走来一只花猫。花猫只顾匆勿忙忙地赶路，根本就没朝冰箱

看。野猫忍不住伸长脖子大叫起来： 

  "嘿，伙计！" 

  "啊？！"花猫吓了一大跳。 

  "往这儿瞧：我买了个大冰箱！这在我们村可是头一个呀！"野猫说。 

  "冰箱？能做什么？"花猫奇怪地打量着这个从未见过的玩艺儿。 

  "你真傻：冰箱能冰东西呀：有了它，随时都能吃到新鲜鱼呢！"野猫拉开

冰箱拎出一条鱼。他呱唧呱唧啃着冰鱼，好像这辈子都没吃过这么新鲜的鱼。 

  花猫擦了擦淌到嘴边的口水，有点难为情。野猫有点不忍心了，又从冰箱

里拎出一条冰鱼："花猫，请尝尝鲜吧！" 

  "呀，好吃！只有像您这样有知识的人才配用冰箱呢！"花猫讨好地说。 

  花猫打着饱嗝走了，野猫也很开心，"嗯，总算有人知道我有冰箱啦！" 

  没多久，又来了一只白猫。 

  "嘿，瞧呀！我买了个大冰箱！"野猫又大叫起来。 

  "冰箱？"白猫走过来东摸摸西瞧瞧，然后挺内行地说："啊，我知道这东

西。" 

  "哈，终于有个识货的啦！这可是个最最棒的东西呢！"野猫把冰箱门拉

开，对白猫说，"瞧，能冰多少鲜鱼呀，吃鱼不用愁呢！" 

  看到冰箱里塞得满满的，全是好东西，白猫的眼睛都发亮了："唔，冰

鱼……味道怎样？相差些吧？"白猫胶着眼，使劲吸了吸鼻子，"是不是新鲜，

我一尝就知道！" 

  "肯定新鲜的！"野猫又拎出一条鱼送给了白猫。 

  "味道怎样？"野猫盯着白猫的嘴巴，很紧张地问。 

  "味道嘛……不错的，冰箱是个好东西呀！"白猫很肯定地说。 

  野猫松了一口气。 

  走过这儿的人越来越多了，大家都围过来看野猫买的大冰箱。野猫热情很

高地请大家看冰箱，介绍冰箱的用处，然后弄条鱼或者别的什么给人家尝尝。 

  天黑的时候，野猫把大冰箱搬回了家里。 

  白天满满的冰箱已经空空荡荡了。"虽然有点累，可别人都说我的大冰箱好

呢，还是值得的！"野猫这么想。 



 88 

 

 

  突然，门外传来一阵吵闹声。野猫开开门愣住了：野猫村的老猫带着一家

老小在他的门口排起了长长的队伍。 

  "出什么事了？"野猫问。 

  "我们还想尝尝冰箱里的鲜鱼！" 

  "是呀，是呀！""晚饭没吃，真饿呀！" 

  小猫们七嘴八舌地说。 

  野猫突然觉得很累很累。 

 

ค าอ่านพนิอิน:Yěmāo mǎile dà bīnɡxiānɡ 
 

yěmāo mǎile yíɡè dà bīnɡxiānɡ.bīnɡxiānɡ shì zuìdà de nàzhǒnɡ ，tú

zhe dàn lǜde qī，shànɡshànɡ xiàxià yǒuhǎo jǐcénɡ，nénɡ fànɡhǎo duōhǎo 

duōde dōnɡxi.  

     yěmāo mǎilái5qiānkè yú sāijìn bīnɡxiānɡ lǐ."zài bīnɡdiǎn shé

nme ne ？"yěmāo xiǎnɡle xiǎnɡ，yòubǎ jiālǐ suǒ yǒunénɡ bīnɡ de dōnɡxi 

dōu zhuānɡle jìnqù 。dà bīnɡxiānɡ yī xiàzǐ sāidé mǎnmǎnde 。 

    "mǎi bīnɡxiānɡ wǒ zài cūnlǐ kěshì tóu yíɡè yɑ，"yěmāo déyì de  

xiǎnɡ ，"wǒ dé rànɡ dàjiā dōu zhīdào wǒ mǎile yíɡè dà bīnɡxiānɡ！" 

    yěmāo juédìnɡ bǎ dà bīnɡxiānɡ bān chūqu，fànɡzài ménkǒu zhènɡ  

duì zhe mǎlù de dìfɑnɡ.yěmāo jǐn kàozhe dà bīnɡxiānɡ，yíbù yěbú líkāi. 

"bú zhèyànɡ shuí huì zhīdào zhè shì wǒde bīnɡxiānɡ ne！"yěmāo xiǎnɡ. 

    pínɡshí ，zhèlǐ láilái wánɡwǎnɡ de zǒnɡ búduàn rén，kě jīntiān  

zǒnɡ yěbú jiànrén lái，yěmāo děnɡdé hǎoxīn jíyɑ！ 

    zhōnɡyú，lùkǒu zǒulái yìzhī huāmāo.huāmāo zhǐɡù cōnɡ wù  

mánɡmánɡ de ɡǎnlù，ɡēnběn jiù méi cháo bīnɡxiānɡ kàn 。yěmāo rěnbúzhù  

shēnchánɡ bózi dàjiào qǐlái： 

    "hēi ，huǒji！" 

    "ā！"huāmāo xiàle yī dàtiào. 

    "wǎnɡ zhèr qiáo ：wǒ mǎile ɡè dà bīnɡxiānɡ！zhè zài wǒmen cūn  

kěshì tóu yíɡè yɑ！"yěmāo shuō. 

    "bīnɡxiānɡ ？nénɡzuò shénme ？"huāmāo qíɡuài de dǎliɑnɡ zhe  

zhèɡe cónɡwèi jiànɡuò de wányìr. 

    "nǐ zhēnshǎ ：bīnɡxiānɡ nénɡ bīnɡ dōnɡxi yɑ ：yǒule tā ，suíshí  

dōunénɡ chīdào xīn xiānyú ne！"yěmāo lākāi bīnɡxiānɡ līn chū yī  

tiáoyú.tā ɡuājī ɡuājī kěnzhe bīnɡ yú ，hǎoxiànɡ zhè bèizi dōuméi  

chīɡuò zhème xīnxiān de yú. 

    huāmāo cāle cā tǎnɡ dào zuǐbiān de kóushuǐ，yóudiǎn nánwéiqínɡ. 

yěmāo yóudiǎn bú rěnxīn le，yòucónɡ bīnɡxiānɡ lǐ līn chū yìtiáo bīnɡ  

yú ："huāmāo，qǐnɡ chánɡchánɡxiān bɑ！" 

    "yɑ，hǎochī！zhíyǒu xiànɡ nín zhèyànɡ yǒuzhīshí de réncái  

pèiyònɡ bīnɡxiānɡ ne！"huāmāo táohǎo deshuō. 

    huāmāo dǎzháo bǎoɡé zǒule ，yěmāo yě hěn kāixīn，"èn，zǒnɡsuàn  

yǒurén zhīdào wǒ yǒu bīnɡxiānɡ lā！" 
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    méiduōjiǔ ，yòulái le yìzhī báimāo 。 

    "hēi ，qiáo yɑ！wǒ mǎile ɡè dà bīnɡxiānɡ！"yěmāo yòu dàjiào  

qǐlái. 

    "bīnɡxiānɡ ？"báimāo zǒu ɡuòlái dōnɡ mōmō xī qiáoqiáo ，ránhòu  

tǐnɡ nèihánɡ deshuō ："ā ，wǒ zhīdào zhè dōnɡxi." 

    "hā ，zhōnɡyú yǒuɡè shíhuò de lā！zhè kěshì ɡè zuìzuì bànɡ de  

dōnɡxi ne！"yěmāo bǎ bīnɡ xiānɡmén lākāi ，duì báimāo shuō ，"qiáo，n

énɡ bīnɡ duōshǎo xiānyú yɑ ，chīyú búyònɡ chóu ne！" 

    kàndào bīnɡxiānɡ lǐ sāidé mǎnmǎnde ，quánshì hǎodōnɡxi ，báimāo 

de yǎnjinɡ dōu fā liànɡle ："én ，bīnɡ yú .....wèidào zěnyànɡ ？xiānɡ  

chàxiē bɑ ？"báimāo jiāo zhuóyǎn ，shǐjìn xīle xī bízi ，"shì búshì  

xīnxiān ，wǒyī chánɡ jiù zhīdào！" 

    "kěndìnɡ xīnxiān de！"yěmāo yòu līn chū yī tiáoyú sònɡ ɡěile  

Báimāo. 

    "wèidào zěnyànɡ ？"yěmāo dīnɡzhe báimāo de zuǐbɑ ，hěn jǐnzhānɡ  

de wèn. 

    "wèidào mɑ … bú cuòde，bīnɡxiānɡ shì ɡè hǎodōnɡxi yɑ！"báimāo  

hěn kěndìnɡ dìshuō . 

    yěmāo sōnɡle yìkǒuqì. 

    zǒuɡuò zhèr de rén yuèláiyuè duōle ，dàjiā dōu wéi ɡuò láikàn  

yěmāo mǎide dà bīnɡxiānɡ.yěmāo rèqínɡ hěn ɡāode qǐnɡ dàjiā kàn  

bīnɡxiānɡ ，jièshào bīnɡxiānɡ de yònɡchù ，ránhòu nònɡ tiáoyú huòzhě  

biéde shénme ɡěi rénjiɑ chánɡchánɡ. 

    tiān hēide shíhou ，yěmāo bǎ dà bīnɡxiānɡ bān huíle jiālǐ. 

    báitiān mǎnmǎnde bīnɡxiānɡ yǐjīnɡ kōnɡkōnɡ dànɡdànɡ le."suīrán  

yóudiǎn lèi，kě biérén dōushuō wǒde dà bīnɡxiānɡ hǎo ne，háishì zhídé 

de！"yěmāo zhème xiǎnɡ. 

    tūrán，ménwài chuánlái yízhèn chǎonàoshēnɡ.yěmāo kāi kāimén  

lènɡ zhùle ：yěmāo cūn de lǎomāo dàizhe yìjiā láoxiǎo zài tāde ménkǒu 

pái qǐle chánɡ chánɡde duìwu. 

    "chū shénme shì le ？"yěmāo wèn. 

    "wǒmen hái xiǎnɡ chánɡchánɡ bīnɡxiānɡ lǐ de xiānyú！" 

    "shì yɑ ，shì yɑ！""wǎnfàn méi chī ，zhēn è yɑ！" 

    xiǎomāo men qīzuǐbāshé deshuō . 

    yěmāo tūrán juédé hěnlèi hěnlèi. 

 
ค าแปล:แมวป่าซือ้ตู้เยน็ใหม่ 

 

เจ้าแมวป่าซือ้ตู้ เย็นใหมม่าหลงัหนึง่ เป็นตู้เย็นแบบท่ีใหญ่ท่ีสดุ ทาสีเขียวอ่อนๆ มีชัน้บนชัน้
ลา่งหลายๆชัน้ ใส่ของได้เยอะแยะมากมาย  

เจ้าแมวป่าซือ้ปลา 5000 กรัม ยดัใสเ่ข้าไปในตู้เย็นจนเต็ม  เอาอะไรมาแช่อีกดีนะ  เจ้าแมวป่า
คดิไปคิดมา ก็เอาของในบ้านท่ีแชตู่้ เย็นได้เอามายดัใสตู่้ เย็นจนแนน่ 
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ในหมูบ้่านนี ้ ฉนัซือ้ตู้ เย็นเป็นคนแรกเลยเชียวละ่ เจ้าแมวป่าคิดอยา่งภาคภมูิใจ ฉนัจะต้องให้
ทกุคนรู้วา่ฉนัซือ้ตู้ เย็น 

วา่แล้ว เจ้าแมวป่าก็ตดัสินใจย้ายตู้เย็นออกไปตัง้ไว้ท่ีประตหูน้าบ้าน แล้วก็ยืนพิงตู้ เย็นไมห่า่ง
แม้แตก้่าวเดียว  “ถ้าไมท่ าแบบนี ้ใครจะรู้ว่าฉนัซือ้ตู้ เย็นละ่” เจ้าแมวป่าคดิอยูใ่นใจ  

ปกติ แถวนีจ้ะมีคนเดนิผ่านไปผา่นมาไมข่าดสาย แตท่ าไมวนันีถ้ึงไมมี่ใครผา่นมาเลยสกัคน
นะ เจ้าแมวป่าร้อนรนมาก 

ในท่ีสดุ ก็มีเจ้าแมวลายเดนิผา่นมา เจ้าแมวลายก็เอาแตก้่มหน้าก้มตาเดนิดุม่ๆอยา่งรีบร้อน  
ไมไ่ด้หนัมามองตู้เย็นเลยสกันิด เจ้าแมวป่าเห็นดงันัน้ก็ทนไมไ่ด้  ย่ืนมือไปเรียกเจ้าแมวลาย  

“เฮ้ย พรรคพวก”  
“อุ๊ย..” เจ้าแมวลายอทุานด้วยความตกใจ  
“มองมาทางนีห้น่อย ฉนัซือ้ตู้ เย็นมาใหมด้่วยละ่ น่ีเป็นเคร่ืองแรกของหมูบ้่านเราเลยเชียว

นะเน่ีย” เจ้าแมวป่าร้องอวดอยา่งภาคภมูิใจ 
“ตู้เย็นเอาไว้ท าอะไรเหรอ ” เจ้าแมวลายมองดไูอ้เจ้าของท่ีไมเ่คยเห็นมาก่อนด้วยความฉงน  
“แกน่ีชา่งซ่ือบือ้จริงๆเลย ตู้ เย็นก็เอาไว้แชข่องนะ่สิ มีตู้ เย็นแล้ว ก็จะมีปลาสดให้กินได้ทกุเวลา

เลยนะ” พดูจบเจ้าแมวป่าก็เปิดประตตูู้ เย็น หยิบเอาปลาออกมาหนึง่ตวั แล้วก็แทะปลาจุ๊บจับ๊ๆ  
ราวกบัวา่ไมเ่คยกินปลาท่ีสดใหมข่นาดนีม้าก่อนในชีวิต 

เจ้าแมวลายยืนน า้ลายหก เช็ดน า้ลายมองดอูยูใ่กล้ๆ อยา่งนา่สงสาร เจ้าแมวป่าอดสงสาร
ไมไ่ด้ ก็เลยหยิบเอาปลาออกมาจากตู้เย็นอีกหนึง่ตวั “เอ้า  เจ้าแมวลาย แกลองชิมดสูิ” 

“อืม้หือ  อร่อยๆ ๆ    ก็คงมีแตค่นท่ีมีความรู้อย่างแกน่ีละ่ ถึงจะคูค่วรได้ใช้ตู้ เย็น” เจ้าแมวลาย
พดูประจบประแจง 

เจ้าแมวลายกินอ่ิม  เรอเฮือกหนึง่แล้วก็เดนิจากไป เจ้าแมวป่ารู้สกึเบกิบานใจมาก ๆ “อืม...
ยงัไงก็มีคนรู้แล้วละ่วา่ ฉนัมีตู้ เย็นแล้ว”  

   สกัครู่ ก็มีเจ้าแมวขาวเดนิผา่นมา 
“เฮ้ย...ดน่ีูสิ ฉนัซือ้ตู้ เย็นใหญ่มานะ ” เจ้าแมวป่า หง่าว ๆ อวดเพ่ือนเสียงดงัลัน่ 
“ตู้เย็นเหรอ” เจ้าแมวขาวเดินมา แล้วก็ลบูๆคล าๆ ตู้ เย็น แล้วก็พดูอยา่งผู้ช านาญวา่ “ออ๋..ฉนั

รู้จกัของสิ่งนีดี้”  
“อ้า...ในท่ีสดุก็มีคนรู้จกัจนได้  น่ีเป็นของท่ีวิเศษท่ีสดุเลยเชียวนะ” เจ้าแมวป่าเปิดประตตูู้ เย็น

ออกแล้วก็ร้องอวดเจ้าแมวขาววา่ “ดน่ีูสิ ปลาสดเยอะแยะเชียวละ่ ตอ่ไปนีก็้ไมต้่องกงัวลเร่ืองกิน
ปลาแล้วละ่นะ” 
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 เจ้าแมวขาวตาลกุวาวเม่ือเห็นปลาท่ีกองอยูเ่ตม็ตู้ เย็น มีแตข่องดีๆทัง้นัน้ “อืม...ปลาแชแ่ข็ง....
รสชาดเป็นยงัไงเหรอ นา่จะไมค่อ่ยเหมือนเดมินะ” เจ้าแมวขาวท าตาเจ้าเลห์่ แล้วก็ย่ืนจมกูไปดม
ปลาในตู้เย็น “จะสดหรือไมส่ด ฉนัได้ชิมดสูกัหนอ่ยก็รู้แล้วละ่” 

 “ก็ต้องสดอยูแ่ล้ว ” เจ้าแมวป่าหยิบปลาออกมาให้เจ้าแมวขาวชิม 
“รดชาดเป็นไงบ้าง” เจ้าแมวป่ายืนจ้องใจจดใจจ่อรอค าตอบ 
รดชาดก็.....ไมเ่ลวนะ ตู้ เย็นน่ีดีจริงๆเลยนะ “เจ้าแมวขาวยืนยนัหนกัแนน่”  

 เจ้าแมวป่าถอนหายใจเฮือกด้วยความโลง่ใจ 
 ไมน่านก็มีคนเดนิผา่นไปผา่นมาเยอะขึน้เร่ือยๆ ตา่งพากนัมามงุดตูู้ เย็นใหมข่องเจ้าแมวป่า  
เจ้าแมวป่าก็เรียกให้ทกุคนมาดตูู้ เย็นด้วยความดีอกดีใจ พลางแนะน าข้อดีของตู้เย็น พลางหยิบ
ปลาออกมาจากตู้เย็นให้ทกุคนได้ชิม 
 พลบค ่าแล้ว เจ้าแมวป่าก็เล่ือนตู้เย็นกลบัเข้าบ้าน  
 ตู้เย็นท่ีเตม็แนน่ไปด้วยปลาสด ตอนนีโ้ลง่ไมเ่หลืออะไรเลยสกัอยา่ง “แม้จะเหน่ือยหนอ่ย 
แตใ่ห้ทกุคนได้เห็นตู้ เย็นของฉนั ก็คุ้มคา่นะ” เจ้าแมวป่าคิดอยู่ในใจ 
 ทนัใดนัน้ ก็มีเสียงเอะอะมาจากหน้าประตบู้าน เจ้าแมวป่าเปิดประตอูอกดถูึงกบัตกตะลงึ  
แมวในหมูบ้่านทัง้ผู้ เฒา่ผู้แก่ ลกูเล็กเดก็แดงยืนตอ่แถวยาวอยูห่น้าประตบู้าน  
 “มีอะไรกนันะ่” เจ้าแมวป่าร้องถาม  
 “พวกเราอยากลองชิมปลาสดๆ ในตู้เย็นดนูะ่” 
 “ใช่ๆ   ยงัไมไ่ด้กินข้าวเย็นเลย หิวจะตายอยูแ่ล้ว” 
 แมวทัง้หลาย พากนัร้องเหมียวๆ  ๆ เจ๊ียวจ๊าวไปหมด  
 เจ้าแมวป่าก็รู้สกึอ่อนล้าขึน้มาทนัที  
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

冰箱 bīnɡxiānɡ ตู้ เย็น 
涂漆 túqī ทาส ี
塞 sāi ยดัเข้าไป 
赶路 ɡǎnlù รีบไป รีบเดินทาง 
奇怪 qíɡuài แปลกประหลาด 
打量 dǎliɑnɡ พินิจพิเคราะห์ พิจารณา 
玩艺儿 wányìér ของเลน่  
傻 shǎ โง่ ทึม่ 
新鲜 xīnxiān สดใหม ่ สดช่ืน 
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辈子 bèizi ชัว่ชีวิต  รุ่นหนึง่ ชาติหนึง่ 
淌 tǎnɡ ไหล น า้หลัง่ไหล 
口水 kóushuǐ น า้ลาย 
知识 zhīshi ความรู้ 
配 pèi คูค่วร 
饱嗝 bǎoɡé เรอหลงัจากที่อ่ิมแล้ว 
摸 mō ลบูคล า 
内行 nèihánɡ เช่ียวชาญ ช านาญ 
愁 chóu กลดักลุม่ เป็นทกุข์ 
相差 xiānɡchà ความแตกตา่ง 
胶 jiāo กาว ยาง เหนียว 
使劲 shǐjìn ใช้ก าลงั ออกแรง  
紧张 jǐnzhānɡ ตื่นเต้น ตงึเครียด 
介绍 jièshào แนะน า 
值得 zhídé คุ้มคา่ ควรคา่  
吵闹 chǎonào เอะอะโวยวาย  อกึทกึ 
愣 lènɡ ตะลงึงนั 
排队 páiduì ตอ่แถว ตอ่คิว 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.我得让大家都知道 wǒ dé rànɡ dàjiā dōu zhīdào ฉันจะต้องให้ทุกคนได้รู้ 
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ “ท าให้หรืออนญุาตให้” กรรมของประโยคได้รับผลยา่งไรหรือได้
กระท าสิ่งใด ภาษาจีนใช้ค าว่า “让 rànɡ” ค านีมี้ความหมายตา่งจากค าวา่ “给 ɡěi” ซึง่แปลวา่
ให้เหมือนกนั แตต่า่งตรงท่ี给 เป็นการให้สิ่งของจากผู้ให้ไปยงัผู้ รับ  รูปประโยค 让 คือ   

ประธาน + ( 不)让 + กรรม + ท าอะไร 
ตวัอยา่งประโยค 
白猫想让花猫看冰箱。báimāo xiǎnɡ rànɡ huāmāo kàn bīnɡxiānɡ. 

แมวขาวอยากจะให้แมวลายดตูู้ เย็น   
白猫不让老鼠靠近冰箱。báimāo búrànɡ láoshǔ kàojìn bīnɡxiānɡ. 

แมวขาวไมอ่ยากให้หนเูข้าใกล้ตู้ เย็น 

  

2.花猫只顾匆勿忙忙地赶路。huāmāo zhǐɡù cōnɡ wù mánɡmánɡ de ɡǎnlù.เจ้า
แมวลายก็เอาแต่รีบเดินลุกลีลุ้กลน  
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  รูปประโยคท่ีบอกว่าสนอกสนใจ หรือมุง่ท่ีจะกระท ากริยาอยา่งหนึง่อยา่งใดเพียงอยา่ง
เดียว ไมส่นใจท าอยา่งอืน ท่ีภาษาไทยพดูว่า “เอาแต ่+ กริยา” ภาษาจีนใช้ค าวา่ “只顾 zhǐɡù” มี
รูปประโยควา่  

ประธาน +  只顾 + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 
白猫天天只顾吃鱼。báimāo tiāntiān zhǐɡù chīyú. 
แมวขาววนัๆ เอาแตกิ่นปลา   
花猫天天只顾抓老鼠。huāmāo tiāntiān zhǐɡù zhuā láoshǔ. 
แมวลายวนัๆเอาแตไ่ลจ่บัหนู 
 
3.没吃过这么新鲜的鱼。méi chīɡuò zhème xīnxiān de yú.ไม่เคยกินปลาที่สด
ขนาดนีม้าก่อนเลย  
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ “ไมเ่คยท ามาก่อนเลย” ภาษาจีนใช้รูปปฏิเสธวา่ “没 méi”  ซึง่ใช้เป็น
ค าปฏิเสธสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีต ตามด้วยค ากริยา และตามด้วยค าบอกกาล “过 ɡuò” ค านีว้างไว้
หลงักริยาใด ก็จะหมายความวา่กริยานัน้เกิดขึน้แล้ว  รูปประโยคของ “ไมเ่คยท ามาก่อนเลย”  นีคื้อ  

没 + กริยา +  过 
ตวัอยา่งประโยค 
村里的猫没见过冰箱。cūnlǐ de māo méi jiànɡuò bīnɡxiānɡ. 

แมวในชนบทยงัไมเ่คยเห็นตู้ เย็น  
黄猫没来过黑猫的家。huánɡ māo méi láiɡuò hēi māo de jiā. 

แมวเหลืองไมเ่คยมาบ้านแมวด า 

 
4.野猫开开门愣住了。yěmāo kāi kāimén lènɡ zhùle.แมวป่าเปิดประตูออกก็
ถงึกับตะลึงงัน  
 ค าวา่  住 zhù หมายถึง “อยู่” ในท่ีนีใ้ช้วางไว้หลงัค ากริยา เพ่ือบอกวา่ หยดุนิ่งอยูใ่น
อากปักิริยานัน้ รูปปฏิเสธ จะวา่งวางค าวา่ 不 ไว้หน้า住 มีรูปประโยคคือ  

กริยา +  住 

ตวัอยา่งประโยค 
胖猫太胖了站不住。pànɡmāo tài pànɡ le zhànbúzhù. 

แมวอ้วนอ้วนมาก ยืนไมอ่ยู ่ 
大猫大声喊 “你们站住” dà māo dàshēnɡ hǎn "nǐmen zhànzhù" 
แมวใหญ่ตะโกนเสียงดงัวา่ “พวกแกหยดุอยูต่นนัน้”    
 



 94 

 

 

5.排起了长队   pái qǐle chánɡduì ต่อแถวกันยาวเลย  

 รูปแบบค าแยกสมานท่ีภาษาจีนเรียกวา่ 离合词 líhé cí คือค าประสมไมแ่ท้ สว่นหน้า
เป็นค ากริยา สว่นหลงัเป็นกรรมของกริยาตวัหน้า ค าประเภทนีส้ามารถแยกกนัได้เม่ือมีค าบอก
ปริมาณ คณุภาพ เวลามาขยาย โดยไวยากรณ์จีนจะต้องวางค าขยายเหล่านีแ้ทรกไว้ตรงกลาง ตา่ง
กบัภาษาไทยท่ีจะวางค าขยายตามหลงัโดยไมแ่ยกค าประสมออกจากกนั  เชน่ ตอ่ควิ นัง่รถ ท างาน 
ขบัรถ เปิดไฟ ซือ้ของ เป็นต้น รูปแบบการใช้ค าแยกสมานในภาษาจีนคือ   

ค ากริยา(สว่นหน้า) + สว่นขยาย + ค านาม(ส่วนหลงั)  
ตวัอยา่งประโยค 
白猫坐了一天的车进城去买冰箱。 
báimāo zuòle yìtiān de chē jìnchénɡ qù mǎi bīnɡxiānɡ. 

เจ้าแมวขาวนัง่รถเข้าเมืองหนึง่วนัเพ่ือไปซือ้ตู้ เย็น  
白猫存了一年的钱买冰箱。 
báimāo cún le yìnián de qián mǎi bīnɡxiānɡ. 

เจ้าแมวขาวเก็บเงินตัง้หนึง่ปีเพ่ือซือ้ตู้ เย็น 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 
好多好多的东西 hǎo duōhǎo duōde dōnɡxi ของเยอะแยะมากมาย 
在村里可是头一个 zài cūnlǐ kěshì tóu yíɡ

è 
เป็นคนแรกในหมูบ้่านเลยเชียวละ่ 

一步也不离开 yíbù yěbú líkāi ไมห่า่งเลยแม้แตก้่าวเดียว 
来来往往的总不断人 láilái wánɡwǎnɡ de zǒnɡ 

búduàn rén 

คนเดินผา่นไปผา่นมาไมข่าดสาย 

等得好心急 děnɡ déhǎo xīnjí รอคอยด้วยความร้อนรน 
忍不住 rěnbúzhù อดรนทนไมไ่หว  
从未见过 cónɡwèi jiànɡuò ไมเ่คยพบเคยเห็นมาก่อน 
这辈子都没吃过 zhè bèizi dōuméi chīɡuò ไมเ่คยกินมาก่อนเลยในชีวิต 
难为情 nánwéiqínɡ รู้สกึอดึอดัใจ ล าบากใจ  
不忍心 bú rěnxīn อดใจไมไ่หว  อดสงสารไมไ่ด้ 
终于有个识货的啦！ zhōnɡyú yǒuɡè shíhuò  

de lā ！ 

ในท่ีสดุก็มคีนรู้จนได้ 

松了一口气 sōnɡle yìkǒuqì โลง่อก 
七嘴八舌地说 qīzuǐbāshé dìshuō พดูกนัไปคนละปากคนละค า  
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16.要你赔 
   

拉紧绳子，他们在拔河——大象后面是白马；白马后面是黄牛；黄牛后面

是黑驴。  

 劲用得太大了，"嘣！"绳子拉断了！大家都跌倒了。 

  大象把白马身上弄脏了。白马对大象说："要你赔！" 

  白马把黄牛踢痛了。黄牛对白马说："要你赔！"黄牛蹭掉了黑驴的几根

毛。黑驴对黄牛说："要你赔！" 

  怎么赔呢？ 

  大象对白马说："你也把脚上的烂泥抹到我身上吧。" 

  白马对黄牛说："你也踢我一下吧。" 

  黄牛对黑驴说："你也来蹭我的毛吧，要是蹭不下来，我自己拔几根给你。
" 

  这时候，大家听见黑驴脚边有个小小的声音说："我该找谁赔呢？" 

  一看，是个蜗牛，他的壳被碰破了一块。 

  黑驴赶紧对蜗牛说："我碰了你，是因为黄牛先碰了我。" 

  接着，黄牛又怪白马，白马又怪大象，大象又怪那根绳子。 

  蜗牛叹口气，说："不用怪他怪你了，反正谁也赔不了我的损失。我的屋子

是没法修补的，雨会滴滴答答漏进来，一辈子都是这样了。" 

  蜗牛慢馒爬开去。 

  大象、白马、黄牛和黑驴站在那儿，一句话都说不出来。 

 

ค าอ่านพนิอิน:Yào nǐ péi 
   

Lājǐn shénɡzi，tāmen zài báhé--dàxiànɡ hòumiɑn shì báimǎ；báimǎ 

hòumiɑn shì huánɡniú；huánɡniú hòumiɑn shì hēi lǘ.  

     jìn yònɡ dé tàidà le，"bēnɡ！"shénɡzi lā duànle！dàjiā dōu diē 

dǎole. 

    dàxiànɡ bǎ báimǎ shēnshànɡ nònɡzānɡle.báimǎ duì dàxiànɡ shuō：

"yào nǐ péi！" 

    báimǎ bǎ huánɡniú tī tònɡ le.huánɡniú duì báimǎ shuō："yào nǐ p

éi！"huánɡniú cènɡ diàole hēi lǘ de jǐ ɡēnmáo.hēi lǘ duì huánɡniú shu

ō："yào nǐ péi！" 

    zěnme péi ne？ 

    dàxiànɡ duì báimǎ shuō："nǐ yě bǎ jiǎoshànɡ de lànní mǒ dào wǒ 

shēnshànɡ bɑ." 

    báimǎ duì huánɡniú shuō："nǐ yě tī wǒ yíxià bɑ." 

    huánɡniú duì hēi lǘ shuō："nǐ yělái cènɡ wǒde máo bɑ，yàoshì cè

nɡ bú xiàlái，wǒzìjǐ bá jǐ ɡēn ɡěi nǐ." 

    zhèshíhou，dàjiā tīnɡjiàn hēi lǘ jiǎo biān yǒuɡè xiǎo xiǎode sh

ēnɡyīn shuō："wǒ ɡāi zhǎoshuí péi ne？" 

    yíkàn，shì ɡè wōniú，tāde ké bèi pènɡ pòle yíkuài. 
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    hēi lǘ ɡánjǐn duì wōniú shuō："wǒ pènɡle nǐ，shì yīnwèi huánɡni

ú xiān pènɡle wǒ." 

    jiēzhe，huánɡniú yòu ɡuài báimǎ，báimǎ yòu ɡuài dàxiànɡ，dàxiàn

ɡ yòu ɡuài nà ɡēn shénɡzi. 

    wōniú tàn kǒuqì，shuō："búyònɡ ɡuài tā ɡuài nǐ le，fǎnzhènɡ shu

íyě péi bùliǎo wǒde sǔnshī.wǒde wūzi shì méifǎ xiūbǔ de，yǔ huì dīdī 

dádá lòu jìnlái，yíbèizi dōushì zhèyànɡ le." 

    wōniú màn mán pá kāiqù. 

    dàxiànɡ、báimǎ、huánɡniú hé hēi lǘ zhànzài nàr，yíjùhuà dōu shu

ōbú chūlái. 

 

ค าแปล:แกต้องชดใช้ 
 

 ดงึให้ตงึๆ พวกมนัก าลงัเลน่ชกัคะเย่อกนัอยู ่ ข้างหลงัช้างเป็นม้าขาว ข้างหลงัม้าขาวเป็น
ววั ข้างหลงัววัเป็นเจ้าลาตวัด า  
 ใช้แรงดงึมากเกินไป “ผงึ” พวกมนัดงึเชือกจนขาด พากนัล้มหกคะเมนตีลงักา  
 ช้างตวัโตท าม้าเลอะไปทัง้ตวั ม้าร้องลัน่บอกช้างวา่ “แกต้องชดใช้” 
 ม้าขาวถีบววัจนเจ็บไปหมด ววัพดูกบัม้าวา่ “แกต้องชดใช้”  สว่นววัก็ครูดไปกบัตวัลา จน
ขนร่วง เจ้าลาด าก็พดูกบัววัว่า “แกก็ต้องชดใช้” 
 ชดใช้อย่างไรกนัละ่ 
 ช้างพดูกบัม้าว่า “ เอาโคลนบนกีบแก มาถท่ีูฉนัก็แล้วกนั” 
 ม้าพดูกบัววัวา่ “แกก็ถีบฉนัคืนก็แล้วกนั” 
 ววัก็พดูกบัลาวา่ “แกก็ถอนขนฉนัก็แล้วกนั ถ้าถอนไมอ่อก เด๋ียวฉันถอนให้เองก็ได้”  
 ทนัใดนัน้เอง พวกมนัก็ได้ยินเสียงแวว่เบาๆมาจากเท้าของลาวา่  “แล้วฉนัจะหาใครมา
ชดใช้ละ่”  
 มองลงไป เป็นหอยทากตวัน้อย เปลือกของมนัถกูเหยียบจนแตกเป็นเส่ียง ๆ  
 เจ้าลาด ารีบพดูกบัหอยทากว่า “ท่ีฉนัเหยียบแกก็เพราะวา่ววัมาชนฉนั” 

เจ้าววัก็โทษเจ้าม้าทนัควนั ม้าก็โทษช้าง ช้างก็โทษเชือก 
หอยทากถอนหายใจเฮือกใหญ่ วา่ “อยา่โทษกนัไปกนัมาเลย ถึงยงัไงก็ไมมี่ใครชดใช้ความ

เสียหายให้ฉันได้ บ้านฉันไมมี่ทางซอ่มได้ ฝนตกเปาะแปะร่ัวเข้าบ้านฉนั ก็ต้องเป็นแบบนีไ้ปทัง้ชีวิต
แล้วละ่”  

 หอยทากพดูจบก็คอ่ยๆ คลานจากไป  
ช้าง ม้า ววั ลา ก็ยืนอึง้อยู่ตรงนัน้ ตา่งพานิ่งเงียบ พดูไมอ่อกเลยสกัค า  

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
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拉 lā ดงึ 
紧 jǐn ตงึ แนน่ 
绳子 shénɡzi เชือก 
拔河 báhé เลน่ชกัคะเยอ่ 
大象 dàxiànɡ ช้าง 
黄牛 huánɡniú ววั 
驴 lǘ ลา 
跌倒 diēdǎo หกล้ม  
脏 zānɡ เปือ้นเปรอะ สกปรก 
赔 péi ชดใช้ 
痛 tònɡ เจ็บ 
蹭 cènɡ ถ ู
烂泥 lànní โคลนตม 
蜗牛 wōniú หอยทาก 
壳 ké เปลอืกหอย 
怪 ɡuài โทษ  
叹气 tànqì ถอนหายใจ 
反正 fǎnzhènɡ ถึงอยา่งไร 
损失 sǔnshī ความเสยีหาย 
修补 xiūbǔ ซอ่มแซม 
漏 lòu ร่ัว 
一辈子 yíbèizi ชัว่ชีวิต ตลอดชีวติ 
 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.拉紧绳子 lājǐn shénɡzi ดงึเชือกจนตงึ   
 รูปประโยคท่ีบอกวา่กระท ากริยาหนึง่ๆจนมีผลเป็นอยา่งไร  รูปประโยคภาษาไทยวา่ “ท า
กริยา + กรรม + เสียจน + ผล”  หรือใช้กบัประโยค “把 bǎ”  คือ ท าให้กรรมมีผลเป็นอยา่งไร มีรูป
ประโยคคือ  

ประธาน (把 + กรรม)ท ากริยา + ผล + (กรรม) 
ค าในต าแหนง่วงเล็บจะไมเ่กิดพร้อมกนั เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ 

ตวัอยา่งประโยค 
他们拉断了绳子。tāmen lā duànle shénɡzi.พวกเขาดงึเชือกจนขาด  
大象把马身上弄脏了。dàxiànɡ bǎ mǎ shēnshànɡ nònɡzānɡle. 
ช้างท าให้ตวัม้าเลอะเทอะไปหมด 
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2.大象后面是白马。dàxiànɡ hòumiɑn shì báimǎ. ข้างหลังช้างเป็นม้าขาว  
 การใช้ค าบพุบทในภาษาจีนตา่งกบัภาษาไทย คือ ในภาษาไทยวางค าบอกต าแหนง่ไว้
หน้าค านาม แตภ่าษาจีนจะวางไว้หลงัค านาม  รูปประโยคคือ  

ค านาม + ค าบพุบท + 是 + ค านาม 
ตวัอยา่งประโยค 
白马后面是黄牛。báimǎ hòumiɑn shì huánɡniú.ข้างหลงัม้าขาวเป็นววั   
黄牛后面是黑驴。huánɡniú hòumiɑn shì hēi lǘ.ข้างหลงัววัเป็นลา 
 

3.反正谁也赔不了我的损失。fǎnzhènɡ shuíyě péi bùliǎo wǒde sǔnshī。ถงึ
ยังไงก็ไม่มีใครชดใช้ความเสียหายให้ฉันได้  

ประโยคท่ีว่า สามารถ หรือ ไมส่ามารถท าได้ ภาษาจีนใช้ค าวา่ “了” อา่นวา่ liǎo วางไว้หลงั
ค ากริยา รูปปฏิเสธใช้ค าวา่ “不了 bùliǎo”  รูปบอกเลา่ใช้ค าวา่ “得了 déliǎo” รูปประโยคคือ  

ประธาน + กริยา + (得) 不 +了 
ตวัอยา่งประโยค 
绳子断了用不了了。shénɡzi duànle yònɡbú liǎoliǎo.เชือกขาดแล้ว ใช้ไมไ่ด้แล้ว  
这根绳子能用得了吗？zhè ɡēn shénɡzi nénɡyònɡ déliǎo mɑ ？ 

เชือกเส้นนีใ้ช้ได้หรือ 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

要你赔！ yào nǐ péi ！ ให้เธอชดใช้ 
怎么赔呢？ zěnme péi ne ？ ชดใช้ยงัไงเหรอ 
我该找谁赔呢？ wǒ ɡāi zhǎoshuí péi ne ？ ฉนัควรจะหาใครมาชดใช้ละ่ 
黑驴赶紧对蜗牛说 hēi lǘ ɡánjǐn duì wōniú  

shuō 

เจ้าลาด ารีบพดูกบัหอยทาก 

不用怪他怪你了 búyònɡ ɡuài tā ɡuài nǐ le ไมต้่องโทษกนัไปกนัมาหรอก 
一辈子都是这样了 yíbèizi dōushì zhèyànɡ le ก็ต้องเป็นแบบนีไ้ปทัง้ชีวิตแล้วละ่ 
一句话都说不出来 yíjùhuà dōu shuōbú chūlái พดูไมอ่อกเลยสกัค า  
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17.熊爸爸买鞋 

 
   

春天，真美丽。小熊过生日了。熊爸爸给他买了一双蓝色的运动鞋，一双

白色的凉鞋，一双红色的靴子。  

 小熊好开心啊，在草地上骨碌骨碌翻起跟头来。 

  一天，熊爸爸带小熊到游乐场去玩。小熊找出那双蓝色的运动鞋。可是，

他穿来穿去，怎么也穿不进去。 

  小熊看看躺在地上的运动鞋，伤心地吧嗒吧嗒直掉眼泪。爸爸让他穿着旧

鞋子去玩，可是旧鞋子的鞋底磨得光光的，好几次小熊都差点儿摔胶呢。这天

小熊玩得一点儿也不开心，熊爸爸呢，也一个劲地叹息。 

  夏天很快就到了，熊爸爸要带小熊去郊游，小熊找出那双凉鞋，可是他往

脚上套了好几次，鞋子就是穿不进去。小熊气得把凉鞋扔得远远的。 

  熊爸爸说："夏天嘛，不穿鞋也行，赤脚挺舒服的。" 

  小熊只好赤脚跟着爸爸去郊游了，可是路走多了，脚心也疼起来。回家的

时候，熊爸爸只好背着他。到了家里，又用热水给小熊焐焐脚，这样小熊才好

受些。 

  秋天过去了，冬天到了，熊外婆要过生日了，小熊高兴极了。熊爸爸给他

穿上大衣，带上手套，然后又找出春天给他买的那双靴子，可是拿出来一比

画，哇，小熊的脚长出了一截！小熊一看，哇……大哭起来。熊爸爸看看小熊

的脚，忽然，一拍脑袋，说："我明白了，这鞋子呀，早买了不行。快，别哭

了，咱们这会儿先去买鞋。"熊爸爸用小车推着小熊到鞋店去了。 

  这天，小熊穿上爸爸替他新买的靴子，一奔一跳地上外婆家去了。 

  小熊把爸爸买鞋的事儿告诉了外婆，外婆听了一个劲地笑，笑得腰也弯

了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiónɡ bàbɑ mǎi xié 
 

chūntiān，zhēn měilì.xiǎoxiónɡ ɡuòshēnɡrì le.xiónɡ bàbɑ ɡěi tā mǎ

ile yìshuānɡ lánsè de yùndònɡxié，yìshuānɡ báisè de liánɡxié，yìshuān

ɡ hónɡsè de xuēzi.  

     xiǎoxiónɡ hǎo kāixīn ā，zài cǎo dìshànɡ ɡūlù ɡūlù fānqǐ ɡēntou 

lái. 

    yìtiān，xiónɡ bàbɑ dài xiǎoxiónɡ dào yóulèchǎnɡ qù wán.xiǎoxión

ɡ zhǎochū nàshuānɡ lánsè de yùndònɡxié.kěshì，tā chuānlái chuān qù，z

ěnme yě chuān bú jìnqù. 

    xiǎoxiónɡ kànkɑn tǎnɡ zàidìshànɡ de yùndònɡxié，shānɡxīnde bādā 

bādā zhí diào yǎnlèi.bàbɑ rànɡtā chuānzhuó jiù xiézǐ qù wán，kěshì ji

ù xiézǐ de xiédǐ mó dé ɡuānɡɡuānɡ de，hǎo jǐcì xiǎoxiónɡ dōu chàdiánr 

shuāi jiāo ne.zhètiān xiǎoxiónɡ wán dé yìdiánr yěbú kāixīn，xiónɡ bàb

ɑ ne，yě yíɡè jìnde tànxī. 

    xiàtiān hěnkuài jiù dàole，xiónɡ bàbɑ yào dài xiǎoxiónɡ qù jiā

oyóu，xiǎoxiónɡ zhǎochū nàshuānɡ liánɡxié，kěshì tā wǎnɡ jiǎo shànɡtà
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o le hǎojǐcì，xiézǐ jiùshì chuān bú jìnqù.xiǎoxiónɡ qìdé bǎ liánɡxié 

rēnɡ dé yuǎn yuǎnde. 

    xiónɡ bàbɑ shuō ："xiàtiān mɑ，bú chuānxié yě xínɡ，chìjiǎo tǐn

ɡ shūfu de." 

    xiǎoxiónɡ zhíhǎo chìjiǎo ɡēnzhe bàbɑ qù jiāoyóu le，kěshì lù zǒ

u duōle，jiǎoxīn yě ténɡ qǐlái.huíjiā de shíhou，xiónɡ bàbɑ zhíhǎo bè

izhe tā.dàole jiālǐ，yòu yònɡ rèshuǐ ɡěi xiǎoxiónɡ wù wù jiǎo，zhèyàn

ɡ xiǎoxiónɡ cái hǎoshòu xiē. 

    qiūtiān ɡuòqùle，dōnɡtiān dàole，xiónɡ wàipó yào ɡuòshēnɡrì 

le，xiǎoxiónɡ ɡāoxìnɡ jíle.xiónɡ bàbɑ ɡěi tā chuānshànɡ dàyī，dàishàn

ɡ shǒutào，rán hòuyòu zhǎochū chūntiān ɡěi tā mǎide nàshuānɡ xuēzi，k

ěshì náchūlái yī bǐhuà，wā，xiǎoxiónɡ de jiǎo chánɡ chūle yī jié！xiǎ

oxiónɡ yíkàn，wā .....dàkū qǐlái.xiónɡ bàbɑ kànkɑn xiǎoxiónɡ de jiǎ

o，hūrán，yìpāi nǎodɑi，shuō ："wǒ mínɡbɑi le，zhè xiézǐ yɑ，zǎo mǎ

ile bùxínɡ.kuài，bié kūle，zánmen zhèhuìr xiān qù mǎi xié."xiónɡ bàbɑ 

yònɡ xiǎochē tuīzhe xiǎoxiónɡ dào xiédiàn qùle. 

    zhètiān，xiǎoxiónɡ chuānshànɡ bàbɑ tìtā xīn mǎide xuēzi，yī bēn 

yítiào dìshànɡ wài pójiā qùle. 

    xiǎoxiónɡ bǎ bàbɑ mǎi xié de shìr ɡàosu le wàipó，wàipó tīnɡle 

yíɡè jìn de xiào，xiàodé yāo yě wānle. 

 
ค าแปล:พ่อหมีซือ้รองเท้า 

 

ฤดใูบไม้ผลิ ชา่งงดงามเหลือเกิน เป็นวนัเกิดของลกูหมีน้อย  พ่อหมีซือ้รองเท้ากีฬาสีน า้เงิน  
รองเท้าแตะสีขาว และก็รองเท้าบู๊ทสีแดงให้ลกูหมี  

ลกูหมีน้อยแสนดีใจ ตีลงักาม้วนไปม้วนมาอยูบ่นสนามหญ้า  
อยูม่าวนัหนึง่พอ่หมีพาลกูหมีไปท่ียวท่ีสวนสนกุ ลกูหมีน้อยก็เอารองเท้ากีฬาสีน า้เงินท่ีพอ่ซือ้

ให้มาใส ่แตว่า่ ใสไ่ปใสม่า ยงัไงก็ใสไ่มไ่ด้ 
 ลกูหมีน้อยยืนมองรองเท้าท่ีวางอยู่บนสนามหญ้า  เสียอกเสียใจร้องไห้สะอกึสะอืน้ พอ่หมีก็

เลยเอารองเท้าคูเ่ก่ามาให้ใส่ แตร่องเท้าคูเ่ก่า พืน้สกึหมดแล้ว เดนิไปเดินไป  เจ้าลกูหมีเกือบจะล่ืน
หกล้มตัง้หลายครัง้แนะ่  วนันีล้กูหมีไปเท่ียวไมส่นกุเลยสกันิดเดียว พ่อหมีนะ่เหรอ ก็เอาแตถ่อน
หายใจเฮือก ๆ  

อีกไมน่านก็ถึงหน้าร้อนแล้ว พอ่หมีก็จะพาลกูหมีไปเท่ียวชานเมือง  ลกูหมีก็หารองเท้าแตะ
ออกมาใส ่แตพ่อเอาเท้าใสเ่ข้าไป  ยงัไงก็ใสไ่มไ่ด้ ลกูหมีโกรธมาก  เอารองเท้าโยนทิง้ไปซะไกลเลย 

 พอ่หมีก็ได้แตบ่อกวา่ “หน้าร้อนน่ีนา ไมต้่องสวมรองเท้าก็ได้ โลง่สบายเสียอีก ” 
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ลกูหมีน้อยก็ได้แตท่ าตามพอ่เดนิเท้าเปลา่ไปเท่ียวชานเมืองกบัพอ่ แตว่า่เดนิมากเกินไป ฝ่า
เท้าก็เร่ิมเจ็บ ขากลบับ้านพอ่หมีก็ต้องแบกลกูหมีกลบับ้าน พอมาถึงบ้านก็ใช้น า้อุน่ประคบเท้าให้
ลกูหมีน้อย  ลกูหมีน้อยถึงคอ่ยยงัชัว่ขึน้ 

ฤดใูบไม้ร่วงผา่นไป ฤดหูนาวมาถึง คณุยายหมีจะฉลองวนัเกิด ลกูหมีน้อยดีอกดีใจยกใหญ่ 
พอ่หมีสวมเสือ้คลมุกนัหนาวให้ลกูหมี  แล้วก็สวมถงุมือให้ จากนัน้ก็ค้นหารองเท้าบู๊ทท่ีซือ้มาจะ
เอามาสวมให้กบัลกูหมี  แตพ่อเอารองเท้าออกมาเทียบกบัเท้าลกูหมีด ู ก็ต้องร้องอยา่งผิดหวงั  โธ่
เอย๋  เท้าลกูหมีโตขึน้อีกหนึ่งข้อแล้ว ลกูหมีเห็นดงันัน้ก็ถึงกบัร้องไห้โฮ......พอ่หมีมองดเูท้าของลกู
หมี ก็อดไมไ่ด้ท่ีจะเคาะกะบาลตวัเอง บน่วา่ “เฮ้อ เจ้ารองเท้าเน่ีย รีบซือ้เร็วเกินไปไมไ่ด้เลยเชียว” 
เอาละ่ลกู ไมต้่องร้องไห้ เดี๋ยวเราไปซือ้รองเท้าคูใ่หมก่นั  พอ่หมีก็เข็นรถให้ลกูหมีนัง่ไปซือ้รองเท้าท่ี
ร้านขายรองเท้า 

วนันีเ้ป็นวนัท่ีลกูหมีสวมรองเท้าบู๊ทคูใ่หมท่ี่พอ่เพิ่งซือ้ให้ กระโดดโลดเต้นด้วยความเบกิบานใจ
ไปบ้านคณุยาย 

  ลกูหมีน้อยเลา่เร่ืองท่ีพอ่ซือ้รองเท้าให้ ให้กบัคณุยายฟัง คณุยายได้ฟังก็หวัเราะจนตวังอ  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

熊 xiónɡ หมี 
蓝色 lánsè สฟีา้ สนี า้เงิน  
运动鞋 yùndònɡxié รองเท้ากีฬา 
凉鞋 liánɡxié รองเท้าแตะ  
靴子 xuēzi รองเท้าบู๊ท  
骨碌 ɡūlù กลิง้ 
翻跟头 fānɡēntou ตีลงักา 
游乐场 yóulèchǎnɡ สวนสนกุ 
伤心 shānɡxīn เสยีใจ 
摔胶 shuāi jiāo หกล้ม  
叹息 tànxī ถอนหายใจ 
郊游 jiāoyóu ทอ่งเที่ยวตามชานเมือง 
赤脚 chìjiǎo เท้าเปลา่ 
舒服 shūfu สบาย 
焐 wù การน าของร้อนมาสมัผสัให้อุน่  
比画 bǐhuà ชีม้ือชีไ้ม้  
截 jié ตดั หัน่ 
替 tì แทน  
外婆 wàipó ยาย  
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弯 wān โค้ง  งอ  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.小熊过生日了。xiǎoxiónɡ ɡuòshēnɡrì le หมีน้อยฉลองวันเกิด  

 ค าวา่ 过ɡuò แปลวา่ ข้าม หรือ ผา่น  เม่ือน าค านีว้างไว้หน้าค าท่ีบอกชว่งเวลา เทศกาล 
วนัส าคญั จะหมายถึงการข้ามผา่นชว่งเวลาส าคญันัน้ ซึง่ก็หมายถึง การฉลองนัน่เอง  รูปแบบ
ประโยคคือ  

过 + วนัส าคญั,เทศกาล 
ตวัอยา่งประโยค  
每年春节要回家过年。měinián chūnjié yào huíjiā ɡuònián. 

ตรุษจีนทกุๆปีจะต้องกลบับ้านฉลองปีใหม ่ 
愉快地度过节日。yúkuài dì dùɡuò jiérì. 

ฉลองวนัเทศกาลอยา่งมีความสขุ 
 

2.熊爸爸带小熊到游乐场去玩。xiónɡ bàbɑ dài xiǎoxiónɡ dào yóulèchǎnɡ  

qù wán. พ่อหมีพาลูกหมีไปเล่นท่ีสวนสนุก 

 รูปประโยคท่ีบอกวา่ ประธาน พา(หรือ送 sònɡ สง่) ใคร ไปท า อะไร ท่ีไหน การเรียงค า
ภาษาจีนตา่งปับภาษาไทยคือ  

ประธาน +  带(送) + กรรม + 到+ สถานท่ี + 去+ กริยา (ท าอะไร) 
ตวัอยา่งประโยค 
妈妈带女儿到医院去看病。 
māmɑ dài nǚér dào yīyuàn qù kànbìnɡ. 

แมพ่าลกูสาวไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล 
姐姐送妹妹到学校去上学。 
jiějie sònɡ mèimei dào xuéxiào qùshànɡxué. 

พ่ีสาวสง่น้องสาวไปเรียนท่ีโรงเรียน  
 

3.怎么也穿不进去。zěnme yě chuān bú jìnqù ท ายังก็สวมไม่เข้า 
 รูปประโยคท่ีวา่ “ ยงัไงก็ ...”  ใช้ค าวา่  怎么也 zěnme yě  ใช้ในความหมายวา่ ไมว่า่จะ
ด้วยเง่ือนไขใด หรือเหตผุลใด ผลลพัธ์ก็ยงัเป็นเหมือนเดิม มีรูปประโยคดงันี ้ 

怎么也 + กริยา + 不 + ผล  
ตวัอยา่งประโยค 
怎么也找不到。zěnme yě zhǎo búdào.ยงัไงก็หาไมเ่จอ  
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小熊怎么也跑不快。xiǎoxiónɡ zěnme yě pǎo búkuài. หมีน้อย ยงัไงก็วิ่งไมเ่ร็ว 
  

4.小熊都差点儿摔胶呢。xiǎoxiónɡ dōu chàdiánr shuāi jiāo ne.เจ้าหมีน้อย 
(อีกนิดเดียว) เกือบหกล้มแล้ว 
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ “อีกนิดเดียวจะ (เป็นอะไรไปแล้ว)” ภาษาจีนใช้ค าวา่ “差点儿 chà

diánr หรือ 差一点儿 chàyìdiǎnr” อาจจะมีค าวา่就 jiù “ก็”  หมายถึงวา่ “อีกนิดเดียวก็” 
มีรูปประโยคคือ  

差 (一) 点儿 + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 
差点儿没命了。chà diánr méimìnɡ le. 

อีกนิดเดียวก็เกือบไมมี่ชีวิตแล้ว  (เกือบตายแล้ว)   
数学考试差点不及格。shùxué kǎoshì chàdiǎn bùjíɡé. 
วิชาเลขอีกนิดเดียวก็จะสอบไมผ่า่น (เกือบตกแล้ว) 
 
5.小熊高兴极了。xiǎoxiónɡ ɡāoxìnɡ jíle หมีน้อยดีใจสุด ๆ 

 ปกติแล้วค าวา่  极 jí หมายถึง จดุสงูสดุ จดุสดุยอด ขัน้สดุ  และการขยายค าคณุศพัท์
จะวางสว่นขยายไว้หน้าค าคณุศพัท์  แตก่ารบอกคณุลกัษณะของค าคณุศพัท์โดยใช้ค าวา่ 极 นี ้จะ
วางไว้หลงัค าคณุศพัท์ มีรูปแบบประโยคคือ  

คณุศพัท์ + 极 +  了 
ตวัอยา่งประโยค 
小熊的鞋好极了。xiǎoxiónɡ de xié hǎojíle.รองเท้าของเจ้าหมีน้อยดีมากๆเลย  
新买的鞋漂亮极了。xīn mǎide xié piàoliɑnɡ jíle. รองเท้าท่ีซือ้มาใหมส่วยสดุๆ
เลย 

 

6. 脚疼起来。jiǎo ténɡ qǐlái เท้าเร่ิมปวดขึน้มา  
 รูปแบบการใช้บทเสริมกริยาท่ีแสดงความหมายวา่ จากเดมิท่ีไมมี่กริยาแบบนัน้  เร่ิมเกิด
กริยานัน้ขึน้มา  มีรูปแบบประโยคคือ  

กริยา + 起来 
ตวัอยา่งประโยค 
小熊大哭起来。xiǎoxiónɡ dàkū qǐlái.หมีน้อยร้องไห้โฮออกมา   
熊爸爸笑起来。xiónɡ bàbɑ xiàoqǐlái.พอ่หมีหวัเราะร่าขึน้มา 

 

7.早买了不行。zǎo mǎile bùxínɡ รีบซือ้ไม่ได้   
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 รูปประโยคท่ีจะบอกวา่การกระท ากริยานัน้  เกิดขึน้ก่อนเวลาท่ีก าหนด หรือก่อนเวลาปกติ   
ภาษาจีนใช้ค าวา่早 zǎo ค านีค้วามหมายประจ าค าแปลวา่ “เช้า” แตเ่ม่ือวางไว้หน้าค ากริยา จะ
หมายความวา่ กระท ากริยานัน้ก่อน มีรูปประโยคคือ  

早 + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 
小熊买鞋早买早穿。xiǎoxiónɡ mǎi xié zǎo mǎi zǎo chuān. 

หมีน้อยซือ้รองเท้า ซือ้ก่อน ได้สวมก่อน   
小熊去游乐园早到早玩儿。xiǎoxiónɡ qù yóu lèyuán zǎodào zǎo wánr. 

หมีน้อยไปเท่ียวสวนสนกุ ถึงก่อนเลน่ก่อน 
 
8.熊爸爸一个劲儿地叹气。xiónɡ bàbɑ yíɡè jìnr dì tànqì.พ่อหมีถอนหายใจ 
เฮือ ก ๆ ๆ 

 ค าวา่ 一个劲儿 yíɡè jìnr หมายความวา่ “รวดเดียว ตดิตอ่กนัรวดเดียวไมห่ยดุ” วาง
ไว้ในต าแหนง่หน้าค ากริยา เพ่ือขยายค ากริยาว่า กระท ากริยานัน้รวดเดียวตอ่เน่ืองกนัอยา่งไมห่ยดุ 
มีรูปประโยคคือ  

一个劲儿 + 地 + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 

外婆听了一个劲儿地笑。  wàipó tīnɡle yíɡè jìnr dì xiào. 
ยายได้ฟังก็หวัเราะร่าไมห่ยดุ   
小熊一个劲儿地哭。xiǎoxiónɡ yíɡè jìnr dì kū. 
หมีน้อยร้องไห้ไมห่ยดุ 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 

 好开心啊  hǎo kāixīn ā ดีใจจงัเลย อะ่  
直掉眼泪 zhí diào yǎnlèi น า้ตาไหลไมห่ยดุ 
一点儿也不开心 yìdiánr yěbú kāixīn ไมส่นกุเลยสกันิด  
夏天嘛，不穿鞋也行， 

赤脚挺舒服的 

xiàtiān mɑ ，bú chuānxié  

yě xínɡ ，chìjiǎo tǐnɡ  

shūfu de 

หน้าร้อนน่ีนา ไมส่วมรองเท้าก็ได้ 
เดินเท้าเปลา่ก็โลง่ดีออก  

路走多了 lù zǒu duōle เดินเยอะแล้ว เดินไกลแล้ว 
好受些 hǎoshòu xiē คอ่ยสบายใจหนอ่ย คอ่ยดีหนอ่ย  
秋天过去了，冬天到了 qiūtiān ɡuòqùle ，dōnɡti

ān dàole 

ฤดใูบไม้ร่วงผา่นไป ฤดหูนาว
มาถงึแล้ว 
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小熊的脚长出了一截！ xiǎoxiónɡ de jiǎo zhǎnɡ 

chūle yī jié ！ 

ขาของหมีน้อยโตขึน้มาข้อหนึง่ 

一奔一跳 yī bēn yítiào กระโดดโลดเต้น  
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18.熊丫头的玫瑰红裙子 
 
 

熊丫头是熊妈妈最小的女儿。  

熊丫头是个爱漂亮的小姑娘。 

  今天，是熊丫头过生日，她妈妈给她做了一件雪白的裙子。熊丫头穿上白

裙子，她出门走了一圈，大家都说她很漂亮，像一朵白白的小云朵。 

  熊丫头想，小花鹿姐姐有件玫瑰红的裙子，那才叫漂亮，走在绿树丛中，

像朵花儿一样美丽。 

  这白白的裙子，有什么好看的。 

  熊丫头想着想着，她就独自走到山坡后面，那里盛开着一大片玫瑰花。 

  熊丫头摘了一大把鲜红的玫瑰。 

  她把玫瑰花的花瓣儿都摘了下来，有满满的一篮子呢。熊丫头把玫瑰花瓣

儿和她那件雪白雪由的裙子，一起扔进了洗衣机里，哗哗地洗了起来。 

  不多一会儿，白裙子就被花瓣儿染成玫瑰红的了。熊丫头穿上玫瑰红的裙

子真高兴。 

  啊，玫瑰红的裙子，还散发出玫瑰花的香味呢。 

  熊丫头想出门去走一圈，放大伙儿瞧一瞧。 

  可她没走上半圈，就被一群蜜蜂给盯上了。 

  原来蜜蜂发现山坡后的玫瑰花都失踪了。 

  现在，他们在香味的指引下，终于发现这里有一朵朵大大的、红红的、会

走路的玫瑰花。 

  蜜蜂们别提多高兴了，嗡嗡地紧追着熊丫头。熊丫头提着红裙子，飞快地

逃着。 

  她怕蜜蜂停在她的头上痒痒的，她怕蜜蜂会叮她的屁股，她还怕蜜蜂会钻

进她的鼻孔里，让她"阿——嚏，阿——嚏"不住地打喷嚏。 

  熊丫头逃啊，逃啊，她终于逃进家门。 

  她关上门，呼哧呼哧直喘气。 

  熊丫头再也不肯穿上她的玫瑰红的裙子，她对她的红裙子说： 

"玫瑰花瓣儿啊，真对不起你们了！" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiónɡ yātou de méiɡuihónɡ qúnzi 
 

xiónɡ yātou shì xiónɡ māmɑ zuì xiǎode nǚ ér.  

     xiónɡ yātou shì ɡè ài piāo liànɡde xiǎoɡūniɑnɡ. 

    jīntiān，shì xiónɡ yātou ɡuòshēnɡrì，tā māmɑ ɡěi tā zuòle yí  

jiàn xuě báide qúnzi.xiónɡ yātou chuānshànɡ bái qúnzi，tā chūmén zǒ

ule yìquān，dàjiā dōushuō tā hěn piàoliɑnɡ，xiànɡ yìduǒ bái báide xiǎ

o yúnduǒ. 

    xiónɡ yātou xiǎnɡ，xiǎohuā lù jiějie yǒu jiàn méiɡui hónɡde qú

nzi，nàcái jiào piàoliɑnɡ，zǒuzài lǜshù cónɡzhōnɡ，xiànɡ duǒ huār yíy

ànɡ měilì. 

    zhè bái báide qúnzi，yǒu shénme hǎo kànde. 
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    xiónɡ yātou xiǎnɡzhe xiǎnɡzhe，tā jiù dúzì zǒudào shānpō  

hòumiɑn，nàlǐ shènɡ kāizhe yī dàpiàn méiɡuihuā. 

    xiónɡ yātou zhāi le yī dàbǎ xiān hónɡde méiɡui. 

    tā bǎ méiɡui huāde huābànr dōu zhāi le xiàlái，yǒu mǎnmǎnde yī  

lánzi ne.xiónɡ yātou bǎ méiɡui huābànr hé tā nàjiàn xuě báixuě yóu de 

qúnzi，yìqǐ rēnɡ jìnle xǐyījī lǐ，huá huáde xǐ le qǐlái. 

    bùduō yíhuìr，bái qúnzi jiùbèi huā bànr rǎnchénɡ méiɡui hónɡde 

le.xiónɡ yātou chuānshànɡ méiɡui hónɡde qúnzi zhēn ɡāoxìnɡ. 

    ā ，méiɡui hónɡde qúnzi，hái sàn fāchū méiɡui huāde xiānɡwèi ne. 

    xiónɡ yātou xiǎnɡ chūmén qù zǒu yìquān，fànɡdà huǒr qiáo yī  

qiáo. 

    kě tā méi zǒu shànɡbàn quān，jiùbèi yìqún mìfēnɡ ɡěi dīnɡ shànɡ

le. 

    yuánlái mìfēnɡ fāxiàn shānpō hòude méiɡui huādōu shīzōnɡ le. 

    xiànzài，tāmen zài xiānɡwèi de zhíyǐn xià，zhōnɡyú fāxiàn zhèlǐ  

yǒu yī duǒduǒ dàdà de、hónɡhónɡde、huì zǒulù de méiɡuihuā. 

    mìfēnɡ men bié tíduō ɡāoxìnɡ le，wēnɡwēnɡ de jǐn zhuīzhe xiónɡ  

yātou.xiónɡ yātou tízhe hónɡ qúnzi，fēikuài de táo zhe. 

    tā pà mìfēnɡ tínɡzài tāde tóushànɡ yǎnɡyɑnɡ de，tā pà mìfēnɡ 

huì dīnɡ tāde pìɡu，tā hái pà mìfēnɡ huì zuànjìn tāde bíkǒnɡ lǐ，rànɡ  

tā"ā--tì，ā--tì"bú zhùde dǎpēntì. 

    xiónɡ yātou táo ā，táo ā，tā zhōnɡyú táojìn jiāmén。 

    tā ɡuān shànɡmén，hūchī hūchī zhíchuǎnqì. 

    xiónɡ yātou zàiyě bùkěn chuānshànɡ tāde méiɡui hónɡde qúnzi，tā  

duì tāde hónɡ qúnzi shuō： 

    "méiɡui huābànr ā，zhēn duì bùqǐ nǐmen le！" 

 

 
ค าแปล:กระโปรงสีกุหลาบของน้องหมี 

 
น้องลกูหมีเป็นลกูสาวคนเล็กของแมห่มี  น้องลกูหมีเป็นสาวน้อยท่ีรักสวยรักงาม  
วนันี ้ เป็นวนัเกิดของน้องลกูหมี แมเ่ย็บประโปรงสีขาวสะอาดให้เธอหนึง่ตวั เธอใส่กระโปรง

ใหมอ่อกไปนอกบ้าน เพ่ือไปอวดเพ่ือนๆ ใครๆท่ีพบเห็นก็ชมกันเป็นเสียงเดียวว่าสาวน้อยสวยมาก 
ราวกบัปยุเมฆยงัไงยงังัน้  

น้องหมีคิดในใจ พ่ีกวางน้อยมีกระโปรงสีกหุลาบตวัหนึง่ ตวันัน้สิ ถึงจะเรียกว่าสวยจริงๆ สวม
กระโปรงแดงเดนิอยู่บนทุง่หญ้าเขียวขจี สวยเหมือนดอกไม้เลยเชียวละ่  

กระโปรงสีขาวขาว จืดๆ  ไมเ่ห็นจะสวยตรงไหนเลย  
 น้องลกูหมีคดิไป คิดไป จนเดนิไปถึงหลงัภเูขาอีกด้านหนึง่ ท่ีแหง่นัน้มีดอกกหุลาบก าลงัเบ่ง

บานชชูอ่เตม็ไปหมด 
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น้องลกูหมีเด็ดดอกกหุลาบมาก าใหญ่ๆ  
กลบัมาถึงบ้าน ก็เด็ดกลีบกหุลาบออก  ใส่ในตะกร้าจนเตม็ เธอเอากระโปรงสีขาวจืดของเธอ

ใสล่งไปในเคร่ืองซกัผ้าพร้อมๆกบักลีบกหุลาบ แล้วก็เปิดเคร่ืองซกัผ้าหมนุ โครก คราก โครก คราก  
 ไมน่านเทา่ใดนกั กระโปรงสีขาวก็ถกูสีของกลีบกหุลาบย้อมจนเป็นสีแดงสวยสด น้องลกูหมีก็

มีกระโปรงแดงใสส่มใจ เธอดีใจมากท่ีได้ใสก่ระโปรงแดง  
โอ้...กระโปรงกลีบกหุลาบยงัมีกลิ่นหอมของดอกกหุลาบโชยมาอีกด้วย 
น้องลกูหมีคิดแล้วก็เดินออกไปข้างนอก ให้เพ่ือนๆได้ชมความงามของกระโปรงย้อมดอก

กหุลาบซะหน่อย 
แตเ่ธอเดนิไปได้ไมถ่ึงคร่ึงทาง ก็ถกูฝงูผึง้จ้องเข้าเสียแล้ว  
ท่ีแท้ ฝงูผึง้รู้แล้ววา่ ดอกกหุลาบท่ีหลงัเขาหายไป  
ฝงูผึง้บนิตามกลิ่นกหุลาบมา ในท่ีสดุก็มาเห็นดอกไม้ดอกนี ้สีแดงสด ดอกใหญ่ แล้วยงัเดนิได้

อีกตา่งหาก  
ฝงูผึง้พากนัดีใจใหญ่ แล้วก็บนิงึม ง าๆ มาท่ีตวัน้องลูกหมี  น้องลกูหมีเห็นดงันัน้ก็ยกกระโปรง

ขึน้แล้วก็วิ่งหนีสดุชีวิต 
 น้องลกูหมีกลวัวา่จะโดนผึง้กดัหวัเพราะจะคนัมาก  กลวัโดนผึง้กดัก้น แล้วก็กลวัผึง้บินเข้าไป

ในจมกูด้วย เพราะจะท าให้เธอต้องจาม ฮดัเช้ย ๆ ไมห่ยดุ 
น้องลกูหมีวิ่งหนีไปเร่ือย จนหลบเข้าไปอยูใ่นบ้านได้  
เธอรีบปิดประตดูงัปัง้ หอบเฮือก ๆ ๆ  
จากนัน้มา น้องลกูหมีก็ไมย่อมสวมกระโปรงย้อมดอกกหุลาบอีกเลย เธอพดูกบักระโปรงวา่  
“เจ้ากลีบกหุลาบเอย๋ ฉนัขอโทษเจ้าจริงๆ”  

 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

丫头 yātou สรรพนามเรียนเด็กหญิงวา่ หน ู
姑娘 ɡūniɑnɡ สาวน้อย 
 鹿  lù กวาง 
玫瑰 méiɡui กหุลาบ 
裙子 qúnzi กระโปรง 
独自 dúzì คนเดียว โดยตวัเองเพยีงล าพงั 
山坡 shānpō เนินเขา ภ ู
盛开 shènɡkāi เบง่บาน 
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摘 zhāi เด็ด เก็บ 
花瓣 huābàn กลบีดอกไม้ 
篮子 lánzi ตะกร้า 
洗衣机 xǐyījī เคร่ืองซกัผ้า 
染 rǎn ย้อมส ี
散发 sànfā กระจาย 
香味 xiānɡwèi กลิน่หอม 
蜜蜂 mìfēnɡ ผึง้ 
失踪 shīzōnɡ สญูหาย หายสาบสญู 
指引 zhíyǐn ชี ้ชีน้ าทาง 
飞快 fēikuài อยา่งรวดเร็ว 
痒 yǎnɡ คนั 
屁股 pìɡu ก้น 
打喷嚏 dǎpēntì จาม 
喘气 chuǎnqì หายใจ หายใจลกึ  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.妈妈给她做了一件雪白的裙子。māmɑ ɡěi tā zuòle yíjiàn xuě báide qú

nzi. แม่เยบ็กระโปรงสีขาวให้กับเธอหน่ึงตัว  
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ประธานท าอะไรให้กบักรรม ในภาษาจีนมีการเรียงรูปประโยคท่ีตา่ง
จากภาษาไทย ดงันี ้ 

ประธาน + 给 + กรรม  +  ท า  +  อะไร   
ตวัอยา่งประโยค 
爸爸给小熊买新鞋。bàbɑ ɡěi xiǎoxiónɡ mǎi xīn xié.พอ่ซือ้รองเท้าใหมใ่ห้กบัลกู
หมี   
妹妹请我给她做饭。mèimei qǐnɡ wǒɡěi tā zuòfàn.น้องสาวขอให้ฉนัท ากบัข้าวให้
เธอ 

 

2.想着想着 xiǎnɡzhe xiǎnɡzhe คิดไป คิดไป  

 รูปประโยคท่ีบอกวา่มีการท ากริยาอยา่งเดียวกนัซ า้ๆ และด าเนินตอ่เน่ืองกนัไปในชว่งเวลา
หนึง่ คล้ายกบัท่ีภาษาไทยพดูวา่ “ท าไป ท าไป  หรือ ท าอยูดี่ๆ ก็ ....”  ภาษาจีนมีรูปประโยคว่า 

กริยา + 着  + กริยา + 着   
ตวัอยา่งประโยค 
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他走着走着就倒地了。tā zǒuzhe zǒuzhe jiù dǎodì le. 

เขาเดนิไป เดนิไป ก็ล้มลงไปกองอยู่ท่ีพืน้  
吃饭吃着吃着睡着了。chīfàn chī zhe chī zhe shuìzháole. 
กินข้าวอยู่ดีๆ ก็หลบัไปเฉยๆ 

 

3.花瓣儿染成玫瑰红的了。huā bànr rǎnchénɡ méiɡui hónɡde le.กลีบดอก
กุหลาบย้อมจนเป็นสีแดงเสียแล้ว  
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ ด้วยผลของกริยา ท าให้ประธานเกิดการเปล่ียนแปลงไปเป็นอีกอยา่ง
หนึง่ คล้ายกบัท่ีภาษาไทยพดูวา่ เปลีย่นไปเป็น ฟังเป็น ดูเป็น ท ำใหเ้ป็น กลำยเป็น  ภาษาจีนใช้รุป
ประโยควา่  

ประธาน + กริยา + 成 + ผลท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 

ตวัอยา่งประโยค 
姑娘把玫瑰花做成衣服。ɡūniɑnɡ bǎ méiɡuihuā zuòchénɡ yīfu. 

สาวน้อยเอาดอกกหุลาบมาท าเป็นกระโปรง     
小玫瑰花变成大玫瑰花。xiǎo méiɡuihuā biàn chénɡdà méiɡuihuā. 

กหุลาบดอกเล็กเปล่ียนเป็นกหุลาบดอกใหญ่ 

 

4. 在香味的指引下。 zài xiānɡwèi de zhíyǐn xià ด้วยกลิ่นหอมชีน้ าทาง  
 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่า ด้วยเง่ือนไขหรือภายใต้เง่ือนไขอยา่งหนึง่อยา่งใด    ภาษาจีนใช้
รูปประโยควา่  

在 + เง่ือนไข + 下 
ตวัอยา่งประโยค 
在这种情况下，先留在这儿吧。 

zài zhèzhǒnɡqínɡkuànɡxià ，xiān liúzài zhèér bɑ. 

ภายใต้สถานการณ์เชน่นี ้อยู่ท่ีน่ีก่อนก็แล้วกนั   
在小鹿的帮助下，丫头就平安无事。 

zài xiǎolù de bānɡzhù xià ，yātou jiù pínɡān wúshì. 

ภายใต้ความชว่ยเหลือของกวางน้อย สาวน้อยก็ปลอดภยั 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

她是妈妈最小的女儿  tā shì māmɑ zuì xiǎode  

nǚ ér  

เธอเป็นลกูสาวคนเลก็สดุของแม ่

她是个爱漂亮的姑娘 tā shì ɡè ài piāo liànɡde 

ɡūniɑnɡ 
เธอเป็นสาวน้อยที่รักสวยรักงาม 



 111 

 

 

她出门走了一圈 tā chūmén zǒule yìquān เธอออกไปเดินนอกบ้านสกัรอบ 
那才叫漂亮 nàcái jiào piàoliɑnɡ นัน่ตา่งหากถงึจะเรียกวา่สวย 
有什么好看的 yǒu shénme hǎo kànde มีอะไรสวยเหรอ,ไมเ่ห็นจะมีอะไร

สวยเลย 
一大把鲜红的玫瑰 yī dàbǎ xiān hónɡde  

méiɡui 
ดอกกหุลาบสแีดงสดก าใหญ่ 

不多一会儿 bùduō yíhuìr ไมน่านเทา่ไรนกั 
放大伙儿瞧一瞧 fànɡdà huǒr qiáo yī qiáo ให้เพื่อนดซูกัหนอ่ย ไปอวดเพื่อน

ซะหนอ่ย  
没走上半圈 méi zǒu shànɡbàn quān เดินไปได้ไมถ่ึงคร่ึงทาง 
别提多高兴了 bié tíduō ɡāoxìnɡ le ไมต้่องพดูเลยวา่ดใีจแคไ่หน 
真对不起你们了！ zhēn duì bùqǐ nǐmen le ！ ขอโทษพวกเธอจริงๆ 
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19.熊猫眼镜店 
  
        熊猫先生的大黑眼镜真有派头，你要知道他就是眼镜店经理呀。  

  熊猫眼镜店的生意很好。无论谁想要什么样的眼镜，都能在这儿买到。 

  大象叔叔来了，"熊猫经理，我想配一副大些的近视眼镜。" 

  熊猫先生说："好办，好办。" 

  鼹鼠奶奶来了，"熊猫经理，我想配一副小一些的老花眼镜。" 

  熊猫先生说："没问题！" 

  大象叔叔戴上近视眼镜，鼹鼠奶奶戴上老花眼镜，他们互相看了看："啊，

看清楚了，"他们同时叫起来，"原来是隔壁邻居！" 

  大象叔叔对鼹鼠奶奶说："我儿子去找你孙子玩，不一会儿跑回来，说'小鼹

鼠太小了，玩不到一块儿去！'" 

  "就是，就是，"鼹鼠奶奶说，"我孙子也挺愿意和你儿子做朋友，可你那小

象太大了些，不相称。" 

  熊猫先生插嘴说："我有办法能让小象和小鼹鼠玩到一块儿去。把你们的孩

子找来吧。" 

  过了一会儿，小象被爸爸领来了，小鼹鼠被奶奶领来了。 

  熊猫先生已经准备好一大一小两副眼镜。"小象，小鼹鼠，试试你们的眼镜

吧。" 

  大象叔叔连忙说："我儿子可不近视！" 

  鼹鼠奶奶说："我孙子的眼力好着呢！" 

  熊猫先生笑了，"这两副眼镜平时用不着。"他对小象说："当你要去找小鼹

鼠玩时，你就戴上这副眼镜。"小象戴上眼镜。"晴，小鼹鼠变大了，变得和我

一样大了！" 

  熊猫先生又把另一副眼镜递给小鼹鼠："当你要去找小象玩时……" 

  小鼹鼠戴上眼镜，发现小象变得和自己一样小了。 

  小象和小鼹鼠高高兴兴地跑出眼镜店，一起玩去了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiónɡmāo yǎnjìnɡdiàn 
 

xiónɡmāo xiān shēnɡde dà hēiyǎnjìnɡ zhēn yǒu pàitóu，nǐ yào zhīdà

o tā jiùshì yǎnjìnɡdiàn jīnɡlǐ yɑ.  

     xiónɡmāo yǎnjìnɡdiàn de shēnɡyi hěnhǎo.wú lùnshuí xiǎnɡyào  

shénmeyànɡ de yǎnjìnɡ，dōu nénɡzài zhèr mǎidào. 

    dàxiànɡ shūshu lái le，"xiónɡmāo jīnɡlǐ，wǒ xiǎnɡ pèi yífù dà  

xiē de jìnshì yǎnjìnɡ." 

    xiónɡmāo xiānshenɡ shuō："hǎobàn，hǎobàn " 

    yǎnshǔ nǎinɑi lái le，"xiónɡmāo jīnɡlǐ，wǒ xiǎnɡ pèi yífù xiǎo  

yìxiē de lǎohuā yǎnjìnɡ." 

    xiónɡmāo xiānshenɡ shuō："méiwèntí！" 

    dàxiànɡ shūshu dàishànɡ jìnshì yǎnjìnɡ，yǎnshǔ nǎinɑi dàishànɡ  

lǎohuā yǎnjìnɡ，tāmen hùxiānɡ kànlekàn："ā ，kàn qīnɡchu le，"tāmen  

tónɡshí jiào qǐlái，"yuánlái shì ɡébì línjū！" 
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    dàxiànɡ shūshu duì yǎnshǔ nǎinɑi shuō："wǒ érzi qùzhǎo nǐ sūnzi  

wán ，bùyī huìr pǎo huílái ，shuō'xiǎo yǎnshǔ tài xiǎole ，wán búdào  

yíkuài érqù！'" 

    "jiùshì，jiùshì，"yǎnshǔ nǎinɑi shuō，"wǒ sūnzi yětǐnɡ yuànyì  

hé nǐ érzi zuòpénɡyou ，kě nǐ nà xiǎo xiànɡ tàidà le xiē，bùxiānɡchè

n." 

    xiónɡmāo xiānshenɡ chāzuǐ shuō ："wǒ yǒu bànfǎ nénɡ rànɡ xiǎo  

xiànɡ hé xiǎo yǎnshǔ wán dào yíkuài érqù.bǎ nǐ mende háizi zhǎo láib

ɑ." 

    ɡuòle yíhuìr，xiǎo xiànɡbèi bàbɑ lǐnɡlái le，xiǎo yǎnshǔ bèi  

nǎinɑi lǐnɡlái le. 

    xiónɡmāo xiānshenɡ yǐjīnɡ zhǔnbèihǎo yī dàyī xiǎoliǎnɡ fù  

yǎnjìnɡ."xiǎo xiànɡ，xiǎo yǎnshǔ，shìshì nǐ mende yǎnjìnɡ bɑ." 

    dàxiànɡ shūshu lián mánɡshuō："wǒ érzi kěbú jìnshì！" 

    yǎnshǔ nǎinɑi shuō："wǒ sūnzi de yǎnlìhǎo zhene！" 

    xiónɡmāo xiānshenɡ xiàole，"zhè liǎnɡ fù yǎnjìnɡ pínɡshí yònɡbù

zháo."tā duì xiǎo xiànɡ shuō："dānɡnǐ yào qùzhǎo xiǎo yǎnshǔ wán sh

í，nǐ jiù dàishànɡ zhèfù yǎnjìnɡ."xiǎo xiànɡ dàishànɡ yǎnjìnɡ."qínɡ， 

xiǎo yǎnshǔ biàndà le ，biàndé hé wǒ yíyànɡ dà le！" 

    xiónɡmāo xiānshenɡ yòubǎ lìnɡ yífù yǎnjìnɡ deɡěi xiǎo yǎnshǔ ：

"dānɡnǐ yào qùzhǎo xiǎo xiànɡ wán shí ....." 

    xiǎo yǎnshǔ dàishànɡ yǎnjìnɡ，fāxiàn xiǎo xiànɡ biàndé hé zìjǐ  

yíyànɡ xiǎole. 

    xiǎo xiànɡ hé xiǎo yǎnshǔ ɡāo ɡāoxìnɡ xìnɡde pǎochū yǎnjìnɡ 

diàn ，yìqǐ wán qùle. 

 
ค าแปล:ร้านแว่นแพนด้า 

 
แวน่ตาขอบด าของคณุแพนด้าชา่งเก๋ไก๋เหลือเกิน รู้เอาไว้ด้วยวา่ เขาเป็นถึงเจ้าของร้านแวน่

เชียวละ่ 
กิจการร้านแวน่ของคณุแพนด้าดีมาก ไมว่า่จะต้องการแว่นแบบไหน ก็หาซือ้ได้ท่ีน่ีทัง้นัน้  
คณุอาช้างมาท่ีร้าน  “คณุผู้จดัการแพนด้า  อาอยากจะตดัแวน่สายตาท่ีใหญ่หนอ่ย” 

 คณุแพนด้าตอบว่า “ท าได้ ท าได้”  
 คณุยา่ตุน่ก็มาท่ีร้าน “คณุผู้จดัการแพนด้า  ยา่อยากจะตดัแวน่สายตาท่ีเล็กสกัหนอ่ย” 
 คณุแพนด้าตอบว่า “ไมมี่ปัญหา” 
 คณุอาช้างสวมแวน่สายตาสัน้  คณุย่าตุน่ก็สวมแวน่สายตายาว เขาทัง้สองมองหน้ากนั 
“อา..เห็นชดัแล้ว” ทัง้สองร้องออกมาเสียงดงัวา่ “โถ..ท่ีแท้ก็เพ่ือนบ้านกนัน่ีเอง”  
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 คณุอาช้างพดูกบัคณุยา่ตุน่ว่า “ลกูของผมไปเลน่กบัหลานของยา่ สกัครู่ก็วิ่งกลบัมา บอก
วา่ หนตูุน่ตวัเล็กเกินไป เลน่ด้วยกนัไมไ่ด้ ”  
 “ก็นัน่นะ่สิ ” คณุยา่ตุน่บอกวา่ “หลานชายฉนัก็อยากจะเป็นเพ่ือนกบัน้องช้างมากเลย แต่
เจ้าช้างน้อยของคณุก็ตวัใหญ่เหลือเกิน ไมเ่หมาะกนั” 
 คณุแพนด้าได้ยินดงันัน้ก็พดูสอดขึน้มาวา่ “ผมมีวิธีท่ีจะท าให้เดก็ทัง้สองเลน่ด้วยกนัได้” 
เรียกเด็กๆทัง้สองมาท่ีน่ีสิ  
 ซกัประเดี๋ยวเดียว เจ้าช้างน้อยก็ถกูพ่อหิว้มา เจ้าเมน่น้อยก็ถกูย่าอุ้มมา  
 คณุแพนด้าก็เตรียมแวน่ไว้แล้ว เล็กหนึง่ใหญ่หนึง่ แล้วก็พดูกบัเดก็ๆว่า “เจ้าช้างน้อย เจ้า
ตุน่น้อย ลองสวมแวน่นีด้ซูิ” 
 คณุอาช้างรีบบอกวา่ เอ...แตว่า่ลกูผมไมไ่ด้สายตาสัน้นะ  
 คณุยา่ตุน่ก็บอกวา่ หลานฉนัสายตาก็ดีอยูน่ี่นา  
 คณุแพนด้าหวัเราะลัน่ แล้วก็พดูวา่ “แวน่ตาทัง้สองนีป้กติเด็กทัง้สองก็ไมต้่องใช้ ” คณุ
แพนด้าพดูกบัช้างน้อยว่า “ตอนจะไปเลน่กบัเจ้าตุน่น้อย หนก็ูสวมแวน่อนันี”้ เจ้าช้างน้อยลองสวม
แวน่ด ู “ว้าว.. เจ้าเมน่ตวัโตขึน้แล้ว ตวัโตเทา่ผมเลยฮะ”  
 แล้วคณุแพนด้าก็เอาแว่นอีกอนัหนึง่ให้กบัเจ้าตุน่ “ตอนท่ีจะไปเลน่กบัหนชู้าง....” 
 เจ้าตุน่รับแวน่ไปแล้วก็ลองสวมด ูก็เห็นวา่ เจ้าช้างน้อยตวัเล็กลงมาเทา่กบัตวัเองเลย 
 เจ้าช้างน้อยและเจ้าตุน่น้อยก็วิ่งโลดเต้นดีใจออกจากร้านแวน่ วิ่งเลน่กนัด้วยความเบกิ
บานส าราญใจ   

 อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

熊猫 xiónɡmāo หมีแพนด้า 
眼镜 yǎnjìnɡ แวน่ตา 
派头 pàitóu มาด ทว่งท านอง ลลีา  
生意 shēnɡyi ท าธุรกิจการค้า 
近视 jìnshì สายตาสัน้ 
鼹鼠 yǎnshǔ ตวัตุน่ 
清楚 qīnɡchu ชดัเจน 
隔壁 ɡébì ข้างๆ ข้างเคียง 
邻居 línjū เพื่อนบ้าน 
孙子 sūnzi หลาน 
愿意 yuànyì ยินยอม ยอม 
相称 xiānɡchèn คูค่วรกนั พอเหมาะกนั 
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插嘴 chāzuǐ พดูแทรกขึน้มา 
准备 zhǔnbèi เตรียมตวั 
递给 dìɡěi สง่ให้ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.无论谁想要什么样的眼镜，都能在这儿买到。Wúlùn shuí xiǎnɡyào shénme    

yànɡ de yǎnjìnɡ，dōu nénɡzài zhèr mǎidào. ไม่ว่าใครจะต้องการแว่นตาแบบ
ไหน ก็สามารถหาได้ที่ร้านแว่นนี ้ 
 ค าเช่ือมประโยคท่ีคล้ายกบัภาษาไทยว่า “ไมว่า่จะ....ก็ล้วนแล้วแต.่...” ภาษาจีนใช้ค าวา่ 
无论 wúlùn หมายถึง “ไมว่า่จะ” วางไว้หน้าประยคแรก แล้วใช้ค าวา่ 都 dōu  หมายถึง “ล้วน” มี
รูปประโยคคือ  

无论……….. ，都………… 
ตวัอยา่งประโยค 
无论戴什么眼睛，都看不清楚。 

wúlùn dài shénme yǎnjinɡ ，dōu kànbú qīnɡchu. 

ไมว่า่จะใสแ่วน่อะไร ก็มองไมช่ดัทัง้นัน้   
无论是谁，都来这个店买眼镜。 
wúlùnshì shuí ，dōulái zhèɡe diàn mǎi yǎnjìnɡ. 

ไมว่า่จะเป็นใคร ล้วนมาซือ้แวน่ท่ีร้านนี ้
 
2.大些的近视眼镜。dà xiē de jìnshì yǎnjìnɡ แว่นสายตาสัน้ท่ีใหญ่สักหน่อย  
 การบอกปริมาณของค าคณุศพัท์วา่มีปริมาณเล็กน้อย หรือมีอยู่บ้าง ใช้ค าว่า  些 หรือ  一

些 แปลวา่ “บ้าง,สกัน่อย” วางไว้ในต าแหนง่หลงัค าคณุศพัท์  มีรูปแบบการใช้คือ  
คณุศพัท์ + (一)些 + (的+นาม) 

ตวัอยา่งประโยค 
想买还一些的眼睛。xiǎnɡmǎi hái yìxiē de yǎnjinɡ. 

อยากจะซือ้แวน่ตาดีๆหน่อย   
戴了眼睛就能看清楚一些。dàile yǎnjinɡ jiù nénɡkàn qīnɡchu yìxiē. 

สวมแวน่ตาแล้วก็จะมองเห็นได้ชดัขึน้มาหนอ่ย   
 

3.我孙子的眼力好着呢！wǒ sūnzi de yǎnlìhǎo zhe ne.หลานของฉันยังสายตาดี
อยู่เลยนะ  
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 รูปประโยคท่ีบอกวา่ค าคณุศพัท์นัน้ยงัคงเป็นอยู่อยา่งเดมิ หรือเน้นย า้ว่าเป็นเช่นนัน้จริงๆ   
ภาษาจีนใช้ค าวา่ 着 อา่นวา่ zhe วางไว้หลงัค าคณุศพัท์ แล้วเตมิค าลงท้ายว่า 呢 ne เพ่ือเสริม
ความหนกัแนน่วา่ยงัคงเป็นเชน่นัน้จริงๆ มีรูปประโยคคือ  

คณุศพัท์ + 着呢 
ตวัอยา่งประโยค 
熊猫先生的眼镜大着呢！xiónɡmāo xiān shēnɡde yǎnjìnɡ dà zhene ！ 

แวน่ตาของคณุหมีแพนด้าใหญ่จริงๆ เลยละ่  
去年配的眼镜新着呢！qùnián pèi de yǎnjìnɡ xīn zhene ！ 

แวน่ตาท่ีตดัตัง้แตปี่ท่ีแล้ว ยงัใหมเ่อ่ียมอยูเ่ลยละ่   
 

4.小鼹鼠变大了。xiǎo yǎnshǔ biàndà le.ตัวตุ่นกลายเป็นตัวใหญ่ขึน้  
  วิธีพดูวา่ของสิ่งหนึง่ หรือค านามค าหนึง่เปล่ียนไปเป็นอย่างไร จะเตมิค าคณุศพัท์ไว้หลงั
ค าวา่  变 biàn แปลว่า เปล่ียน  รูปแบบการใช้คือ  

ประธาน + 变 + คณุศพัท์ +(了) 
ตวัอยา่งประโยค 
戴了眼睛大象就变小了。dàile yǎnjinɡ dàxiànɡ jiù biàn xiǎole. 

พอใสแ่วน่แล้ว ช้างก็เปล่ียนเป็นตวัเล็กไปแล้ว    
熊猫长大了就会变白。xiónɡmāo zhǎnɡdàle jiùhuì biànbái. 
หมีแพนด้าโตแล้ว ก็จะเปล่ียนเป็นขาวขึน้ 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

真有派头 zhēn yǒu pàitóu ช่างมีมาดจริงๆ ชา่งเทจ่ริงๆ  
你要知道 nǐ yào zhīdào เธอต้องรู้นะวา่... 
他就是眼镜店经理呀 tā jiùshì yǎnjìnɡdiàn  

jīnɡlǐ yɑ 

เขาเป็นถึงเจ้าของร้านแวน่เลยเชียวนะ 

好办，好办 hǎobàn ，hǎobàn ท าได้  หรือ สบายมาก ๆ  
没问题！ méiwèntí ！ ไมม่ีปัญหา  
互相看了看 hùxiānɡ kànlekàn ตา่งฝ่ายตา่งมองกนั 
他们同时叫起来 tāmen tónɡshí jiào qǐl

ái 
พวกเขาอทุานขึน้มาพร้อมกนั  

玩不到一块儿去！ wán búdào yíkuài érq

ù！ 

เลน่ด้วยกนัไมไ่ด้ 

就是，就是， jiùshì，jiùshì， นัน่สิ ่นัน่สิ ่ 
我挺愿意和你做朋友 wǒ tǐnɡ yuàn yìhé nǐ  

zuòpénɡyou 

ฉนัอยากจะเป็นเพื่อนกบัเธอมาก ๆ  
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我有办法 wǒ yǒu bànfǎ ฉนัมีวิธี  
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20.鞋子舞会 
 

  夜，真安静，房间里只有轻微的呼噜声。床前的大黑皮鞋叹了一口气说："

唉，真无聊！"  

  "是吗？"高跟鞋说，"如果你大无聊，我们就来跳舞吧！"说完，弯下细腰向

大黑皮鞋做了一个"请"的姿势。 

  月光从窗口照进来，红地毯就像是被聚光灯照亮的大舞台。高跟鞋在跳芭

蕾，泡沫拖鞋在跳踢踏舞，平跟鞋在扭秧歌，大黑皮鞋在跳迪斯科，旅游鞋迈

着太空步，一飘一飘地跳开了霹雳舞…… 

  "啪啪"，一双红绒拖鞋从床角落里钻出来。她身上有一条可怕的大口子-一

鞋帮和鞋底儿裂开了，她没法儿跳舞，心里很难过。 

  桌子上针线盒里，一根看热闹的大针说话了："红绒拖鞋，你别伤心，我来

帮你缝好！" 

  他拖着一根结实的长线跳下来，一头扎进鞋帮里，又一头扎进鞋底，"哎哟

哟！"硬鞋底儿把他的脑袋尖夹住了，进不去，退不出，疼得大针泪花儿直滚。

"锥子哥，快救命呀！"大针忍不住高喊。 

  锥子急急跳出针线盒："喔，大针，别害怕，我替你开路。"在锥子哥哥的

帮助下，红绒拖鞋张着的大口子一点一点闭上了。"噢，谢谢，谢谢你们！"红

绒拖鞋快乐得脸都红了！她优美地弯下腰请大针、锥子一起跳舞。 

  于是，红地毯上，红绒拖鞋、大针、锥子和各式各样的鞋子们都快乐地跳

了起来。 

  突然，床上的人翻了一个身，喔，天快亮了！大家吓了一跳。他们踮起脚

尖飞奔回原来住的地方，大气都不敢出一口。只有红绒拖鞋不肯回到床下的黑

角落里。 

  早晨，女主人起床了，看见曾经买来只穿过一天就裂了、想扔又舍不得扔

的红绒拖鞋，吃惊得大叫："咦，我的拖鞋怎么变好啦？" 

  她突然记起红绒拖鞋是被扔在床角落里的，她又吃惊地大叫："咦，我的红

绒拖鞋怎么自己跑出来啦？" 

  大针、锥子和所有的鞋子都忍不住笑，当然啦，他们得拼命忍着不笑出声

音来，要不然女主人听见了，一定会说："天哪！我该不是生活在童话里吧？" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiézǐ wǔhuì 
 

Yè，zhēn ānjìnɡ，fánɡ jiānlǐ zhíyǒu qīnɡwēi de hū lūshēnɡ.chuánɡ  

qián de dà hēi píxié tànleyìkǒuqì shuō："āi ，zhēn wúliáo！"  

    "shìmɑ？"ɡāoɡēnxié shuō，"rúɡuǒ nǐ dà wúliáo，wǒmen jiùlái tiào  

wǔ bɑ！"shuōwán，wānxià xìyāo xiànɡ dà hēi píxié zuòle yíɡè"qǐnɡ"de  

zīshì. 

    yuèɡuānɡ cónɡ chuānɡkǒu zhào jìnlái，hónɡ dìtǎn jiù xiànɡshì  

bèi jùɡuānɡdēnɡ zhào liànɡde dà wǔtái.ɡāo yǎn xié zài tiào bālěi， 

pàomò tuōxié zài tiàotī tàwǔ，pínɡ ɡēnxié zài niǔyānɡɡe，dà hēi píxié  

zài tiào dísīkē，lǚyóuxié màizhe tàikōnɡ bù ，yī piāo yī piāo de tiào  

kāile pīlì wǔ ..... 
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    "pāpā" ，yìshuānɡ hónɡ rónɡ tuōxié cónɡ chuánɡ jiǎoluò lǐ zuàn 

chūlái.tā shēn shànɡyǒu yìtiáo kěpàde dà kǒuzi-yī xiébānɡ hé xié dǐr  

liè kāile，tā méi fǎr tiàowǔ ，xīnlǐ hěn nánɡuò. 

    zhuōzi shànɡ zhēnxiànhé lǐ，yī ɡēn kànrènɑo de dà zhēn shuōhuà 

le："hónɡ rónɡ tuōxié ，nǐbié shānɡxīn ，wǒ lái bānɡnǐ fénɡhǎo！" 

    tā tuōzhe yī ɡēn jiēshi de chánɡxiàn tiào xiàlái ，yìtóu zhājìn 

xiébānɡ lǐ ，yòu yìtóu zhājìn xiédǐ，"āiyō yō！"yìnɡ xié dǐr bǎ tāde  

nǎodɑi jiān jiá zhùle，jìnbúqù，tuì bùchū，ténɡ dé dà zhēn lèi huār  

zhí ɡǔn."zhuīzi ɡē，kuài jiùmìnɡ yɑ！"dà zhēn rěn búzhù ɡāohǎn. 

    zhuīzi jíjí tiàochū zhēnxiànhé："wō ，dà zhēn，bié hàipà，wǒ  

tì nǐ kāilù."zài zhuīzi ɡēɡe de bānɡzhù xià，hónɡ rónɡ tuōxié zhānɡ 

zhe de dà kǒuzi yìdiǎn yìdiǎn bì shànɡle."ō，xièxiè，xièxiè nǐmen！"h

ónɡ rónɡ tuōxié kuàilè déliǎn dōu hónɡle！tā yōuměi de wānxià yāo qǐn

ɡ dà zhēn 、zhuīzi yīqǐ tiào wǔ. 

    yúshì，hónɡ dìtǎn shànɡ ，hónɡ rónɡ tuōxié、dà zhēn、zhuī zǐhé  

ɡèshì ɡèyànɡ de xiézǐ men dōu kuài lède tiào le qǐlái. 

    tūrán，chuánɡshànɡ de rén fānle yíɡè shēn，wō，tiānkuài liànɡ

le！dàjiā xiàle yítiào.tāmen diǎn qǐ jiǎojiān fēibēn huí yuánlái zhù

de dìfɑnɡ，dàqì dōu bùɡǎn chū yìkǒu.zhíyǒu hónɡ rónɡ tuōxié bùkěn huí

dào chuánɡxià de hēi jiǎoluò lǐ. 

    zǎochén，nǚ zhǔrén qǐchuánɡ le，kànjiàn cénɡjīnɡ mǎilái zhǐ  

chuānɡuò yìtiān jiù liè le、xiǎnɡ rēnɡ yòu shěbùdé rēnɡ de hónɡ rónɡ  

tuōxié，chī jīnɡdé dàjiào："yí，wǒde tuōxié zěnme biàn hǎolā？" 

    tā tūrán jìqǐ hónɡ rónɡ tuōxié shì bèi rēnɡ zàichuánɡ jiǎoluò  

lǐ de，tā yòu chījīnɡ de dàjiào："yí，wǒde hónɡ rónɡ tuōxié zěnme  

zìjǐ pǎo chūlái lā ？" 

    dà zhēn、zhuī zǐhé suǒ yǒude xiézǐ dōu rěnbúzhù xiào，dānɡrán  

lā，tāmen dé pīnmìnɡ rěnzhe bú xiàochū shēnɡyīn lái，yàobùrán  

nǚzhǔrén tīnɡ jiànle，yī dìnɡhuì shuō："tiānnǎ！wǒ ɡāi búshì shēnɡ hu

ózài tónɡ huàlǐ bɑ？" 

 
ค าแปล:งานระบ ารองเท้า 

 

กลางคืน ชา่งเงียบสงดัเหลือเกิน ในห้องมีเพียงเสียงกรนเบาๆ  รองเท้าด าหน้าเตียงคูห่นึง่ถอน
หายใจเฮือกใหญ่ “เฮอ่…นา่เบื่อจริงๆเลย” 

“จริงเหรอ” คณุนายส้นสงูร้องถาม “ถ้าคณุเบื่อมาก พวกเรามาเต้นร ากนัดีมัย้คะ ” พดูจบก็
ท าทา่อรชรอ้อนแอ้น  โค้งเอวคอด เชิญคณุรองเท้าด าออกมาเต้นร ากนั 

แสงจนัทร์สาดส่องแสงนวลเข้ามาทางหน้าตา่ง พรมแดงบนพืน้ก็ดรูาวกบัเวทีท่ีถกูแสงไฟสอ่ง  
คณุนายส้นสงูยืดตวัสง่างามเต้นบลัเล่ต์  รองเท้าฟองน า้เคาะส้นกกุกกัๆ เต้นระบ าส้นเท้า คณุ
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รองเท้าส้นเรียบก็เต้นระบ าโยกเยก คณุรองเท้าหนงัด าก็เต้นดีสโก้  นายรองเท้ากีฬาก็โลดแลน่ลีลา
เบรกด้านซ์สดุพลิว้  

  ผลัว่ะ！ เสียงเจ้ารองเท้าผ้ามดุออกมาจากซอกใต้เตียง มีรอยฉีกขาดตามตวันา่กลวัเชียวละ่ 
ท่ีพืน้ก็อ้าออก จนเต้นระบ าไมไ่ด้ นัง่หน้ามอ่ยอยูข้่างๆ 

น้องเข็มและด้ายท่ีอยูใ่นกล่องบนโต๊ะเห็นเข้าก็ตะโกนบอกวา่ “คณุรองเท้าผ้า ไมต้่องเสียใจไป
หรอก มาน่ีสิ เด๋ียวฉนัช่วยเย็บให้” 

  พดูจบก็ลากเส้นด้ายยาวเส้นหนึง่เอาหวัท่ีแหลมคมมดุเข้าไปในรองเท้าผ้า แล้วก็ชอนไชไป
ตามพืน้รองเท้า “โอ๊ยๆๆ” เสียงเข็มร้องด้วยความเจ็บปวด เพราะหวัเข็มติดคาอยูท่ี่พืน้รองเท้า แทง
ก็ไมเ่ข้า ดงึก็ไมอ่อก เจ็บจนน า้ตาไหลพราก  พ่ีสว่านจา๋ รีบมาชว่ยกนัเร็วสิ  “เสียงน้องเข็มตะโกน
ร้องเสียงหลง ขอความช่วยเหลือ” 
  พ่ีสวา่นกระโดดออกมาจากกลอ่งเข็ม “โอ้ น้องเข็มไมต้่องกลวันะ เดี๋ยวพ่ีจะชว่ยเจาะน า
ทางให้” ด้วยความชว่ยเหลือของพี่สวา่น น้องเข็มก็คอ่ยๆเย็บรองเท้าทีละน้อยๆ จนส าเร็จ “โอ้...
ขอบคณุเจ้ามากเลย” คณุรองเท้าผ้าดีใจจนหน้าแดง ลกุขึน้ยืนได้ก็โค้งเชิญน้องเข็มกบัพ่ีสวา่น
ออกมาเต้นร ากนั 
 บนเวทีพรมแดง มีน้องเข็ม พ่ีสวา่น และรองเท้าแบบตา่งๆพากนัเต้นร ากนัอยา่งสนกุสนาน  
 ทนัใดนัน้เอง เจ้าของท่ีนอนอยูบ่นเตียงก็พลิกตวั  “โอ้ว...ฟ้าใกล้สวา่งแล้ว” พวกรองเท้าพา
กนัตกใจวิ่งกลบัไปสู่ท่ีเดมิกนัอยา่งรวดเร็ว ไมก่ล้าจะสง่เสียง มีเพียงคณุรองเท้าผ้าแดงท่ีไมไ่ด้วิ่ง
กลบัไปในซอกใต้เตียง  
 รุ่งเช้า คณุนายผู้หญิงตื่นขึน้มาเห็นรองเท้าผ้าท่ีขาดตัง้แตว่นัแรกท่ีซือ้มา  คิดจะโยนทิง้ก็
เสียดาย  เห็นเจ้ารองเท้าผ้าแดงก็รู้สกึประหลาดใจ “เอ๊ะ รองเท้าแตะฉนัท าไมไมข่าดแล้วละ่”  
 คณุนายผู้หญิงคิดขึน้มาได้ว่า เคยโยนรองเท้าคูนี่ไ้ว้ในซอกใต้เตียงแล้วน่ีนา ก็ถึงกบัอทุาน
ด้วยความแปลกใจ “เอ๊ะ....ท าไมรองเท้าผ้าแดงฉนัมาอยู่ตรงนีไ้ด้นะ”  
 น้องเข็ม พ่ีสวา่น และรองเท้าคูอ่ื่นๆ ก็อดหวัเราะไมไ่ด้ ก็แนล่ะ่สิ  พวกรองเท้าก็พากนัเอา
มืออดุปากกลัน้หวัเราะเอาไว้  ไมเ่ชน่นัน้ คณุนายหญิงก็จะต้องพดูว่า “โอ้...พระเจ้า น่ีฉนัหลดุเข้า
มาอยูใ่นเทพนิยายหรือเปลา่นะ”   
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

轻微 qīnɡwēi เบา ๆ  
呼噜 hūlū กรน 
姿势 zīshì ทา่ทาง 
地毯 dìtǎn พรม 



 121 

 

 

芭蕾 bālěi บลัเล ่
泡沫 pàomò ฟอง 
踢踏舞 tītàwǔ ระบ าส้นเท้า  
扭秧歌 niǔyānɡɡe ช่ือการเต้นระบ าพืน้เมืองของจีน 
迪斯科 dísīkē ดีสโก้ 
霹雳舞 pīlì wǔ เต้นเบรกด้านซ์ 
 绒  rónɡ ปยุผ้า  
钻 zuàn เจาะ  
裂开 lièkāi แตกออก 
热闹 rènɑo ครึกครืน้  
结实 jiēshi ติดแนน่ ยดึแนน่ 
锥子 zhuīzi สวา่น 
优美 yōuměi งดงาม 
吃惊 chījīnɡ ตื่นตกใจ ประหลาดใจ 
忍不住 rěnbúzhù อดรนทนไมไ่หว 
童话 tónɡhuà นิทานเดก็ ๆ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.真安静 zhēn ānjìnɡ ช่างเงียบจริงๆ , เงียบเหลือเกิน  
 การขยายค าคณุศพัท์เพ่ือบอกวา่ ค าคณุศพัท์นัน้มีคณุภาพ ปริมาณ จ านวน คณุลกัษณะ 
ระดบัเป็นอยา่งไร ค ากลุม่นีเ้ชน่很(hěn มาก ) 非常(fēichánɡ มากเหลือเกิน) 多(duō 

มาก) 太(tài มาก,เกินไป) 真(zhēn จริง) 最(zuì ท่ีสดุ) เป็นต้น  ค าท่ีท าหน้าท่ีขยาย
เหลา่นีจ้ะวางไว้ในต าแหนง่หน้าค าคณุศพัท์ มีรูปประโยคคือ  

สว่นขยาย + คณุศพัท์  
ตวัอยา่งประโยค  

鞋子们说 “真无聊啊！” xiézǐ men shuō "zhēn wúliáo ā ！"   

เหลา่รองเท้า พดูกนัวา่ “นา่เบื่อจริงๆเลย”  

她的鞋子非常大。tāde xiézǐ fēichánɡ dà. รองเท้าของเธอใหญ่มากๆ 

 

2.如果你大无聊，我们就来跳舞吧！rúɡuǒ nǐ dà wúliáo wǒmen jiùlái tiào  

wǔbɑ.ถ้าคุณเบ่ือมาก พวกเราก็มาเต้นร ากันเถอะ  
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 รูปประโยคค าสนัธานท่ีเช่ือมประโยคสมมติอยูข้่างหน้า และผลท่ีเกิดขึน้ตามข้อสมมตินัน้
อยูต่ามมา เหมือนกบัท่ีภาษาไทยใช้ค าสนัธานท่ีว่า “ถ้า......ก็......” ภาษาจีนมีรูปแบบเหมือนกบั
ภาษาไทย ดงันี ้

如果…....就….…. 
ตวัอยา่งประโยค  
如果我会跳舞，我就去参加舞会。 

rúɡuǒ wǒhuì tiàowǔ ，wǒ jiùqù cānjiā wǔhuì. 

ถ้าฉนัเต้นร าเป็น ฉนัก็จะไปร่วมงานเต้นร า  

如果主人不穿鞋，它们就自己跑出来的。 

rúɡuǒ zhǔrén bú chuānxié ，tāmen jiù zìjǐ pǎochū láide. 

ถ้าเจ้าของไมส่วมรองเท้า พวกมนัก็จะวิ่งออกมาเอง 
 

3.桌子上针线的盒里 zhuōzi shànɡ zhēnxiànhé lǐ zhuōzi shànɡ zhēnxiàn 

de  hé lǐ. ในกล่องเข็มด้ายที่วางอยู่บนโต๊ะ  

 บทก่อนหน้านีเ้คยกลา่วถึงเร่ืองไวยากรณ์ของค าบพุบทว่า ต าแหนง่ของค าบพุบทใน
ภาษาจีนสลบัท่ีกนักบัภาษาไทย คือ ภาษาไทยวางไว้หน้าค านาม แตภ่าษาจีนวางไว้หลงัค านาม  
ในประโยคนีเ้ป็นบพุบทวลีท่ีมีการซ้อนค าบพุบทมากกวา่หนึง่ครัง้ ต าแหนง่การวางจะมีทิศทางสวน
กนักบัภาษาไทย  กลา่วคือ ภาษาไทยจะวางสว่นท่ีเล็กท่ีสดุ(แตเ่ป็นค านามหลกั)ไว้หน้าสดุ ไล่
ล าดบัความส าคญัเล็กลงไปเร่ือยๆ  แตภ่าษาจีนจะวางสว่นท่ีใหญ่ท่ีสดุ(แตเ่ป็นค านามรอง)ไว้หน้า  
แล้วไลล่ าดบัไปเร่ือย ๆ  จนถึงค านามหลกัของวลี โดยมี 的 (หรืออาจละไว้ก็ได้) เป็นค าเช่ือมก่อน
ถึงค านามหลกั ดงันี ้ 

(ค านามรอง + บพุบท)  + (ค านามรอง + บพุบท)  + (ค านามหลกั+ บพุบท)    
 

ตวัอยา่งประโยค  
在鞋柜上的高跟鞋里的袜子。zài xié ɡuìshànɡ de ɡāoɡēnxié lǐ de wàzi. 

ถุงเท้าท่ีอยูใ่นรองเท้าส้นสงูท่ีอยู่บนตู้รองเท้า    

在家里的鞋柜上的靴子。zài jiālǐ de xié ɡuìshànɡ de xuēzi. 

รองเท้าบู๊ทท่ีอยู่บนตู้รองเท้าท่ีตัง้อยูใ่นบ้าน 

 

4.我来帮你缝好！wǒ lái bānɡnǐ fénɡhǎo ฉันจะเป็นคนช่วยเธอเยบ็เอง  
 ค าวา่ 来 lái เป็นค ากริยา ความหมายประจ าค าแปลวา่ “มา” เม่ือใช้วางไว้ในต าแหน่ง
หน้าค ากริยาใดๆ จะส่ือความหมายวา่ “เป็นคนท ากริยาท่ีตามมา” บางครัง้อาจละกริยาท่ีตามมาก็
ได้ในบริบทท่ีบอกวา่ “ฉนัท าเอง” พดูวา่ “我来” มีรูปประโยคคือ  
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 ประธาน + 来 + กริยา 
ตวัอยา่งประโยค  
你来唱歌我来跳舞。nǐ lái chànɡɡē wǒ lái tiàowǔ. 

เธอเป็นคนร้องเพลง ฉนัเป็นคนเต้นร า   

我的事情我来做。wǒde shìqínɡ wǒ láizuò. 
ธุระของฉนั ฉนัท าเอง 

 

 
5.自己跑出来 zìjǐ pǎo chūlái วิ่งออกมาเอง  
 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่าประธานกระท ากริยาด้วยตวัเอง  ค าวา่ “ตวัเอง” มีต าแหนง่ค า
ตา่งไปจากภาษาไทย  คือ ภาษาไทยวางค าว่า “ตวัเอง” ไว้หลงัค ากริยา  แตภ่าษาจีน จะวางค าวา่ 
“自己 zìjǐ ตวัเอง”  ไว้หน้าค ากริยา มีรูปแบบประโยคคือ  

ประธาน + 自己 + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค  

自己学跳舞。zìjǐ xué tiàowǔ.เรียนเต้นร าด้วยตวัเอง   

自己缝破鞋。zìjǐ fénɡ pòxié.เย็บรองเท้าขาดด้วยตวัเอง 

 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 

叹了一口气 tànleyìkǒuqì ถอนหายใจเฮือกหนึง่ 
月光从窗口照进来 yuèɡuānɡ cónɡ chuānɡkǒu zhà

o jìnlái 
แสงจนัทร์สอ่งเข้ามาทางหน้าตา่ง 

你别伤心 nǐbié shānɡxīn เธออยา่งเสยีใจไปเลย 
"哎哟哟！ "āiyō yō ！ โอ๊ย ๆ ๆ 
进不去，退不出， jìnbúqù ，tuì bùchū ， เข้าไมไ่ด้ ถอนไม่ออก  
泪花儿直滚 lèi huāér zhí ɡǔn น า้ตาไหลพราก 
快救命呀！ kuài jiùmìnɡ yɑ ！ รีบช่วยหนอ่ย ช่วยด้วยเร็วๆ 
别害怕 bié hàipà อยา่กลวัเลย 
乐得脸都红了 lè déliǎn dōu hónɡle ดีใจจนหน้าแดง 
天快亮了！ tiānkuài liànɡle ！ ฟา้ใกล้สวา่งแล้ว 
黑角落里 hēi jiǎoluò lǐ ในมมุมืด 
想扔又舍不得 xiǎnɡ rēnɡ yòu shěbùdé อยากจะทิง้แตก็่ตดัใจไมล่ง 
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忍不住笑 rěnbúzhù xiào อดหวัเราะไมไ่ด้ 
忍着不笑 rěnzhe búxiào กลัน้หวัเราะเอาไว้ 
天哪！ tiānnǎ ！ โอ้.....พระเจ้า 
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21.小河里的鳄鱼肚肚 
 

  小河里老鳄鱼肚肚慢慢地爬上岸，向小树林爬去，身后拖下一片长长的水

迹。这时，一个"猎人"过来了，他瞧了瞧远去的鳄鱼，得意地一笑，在有水迹

的地面上倒插了一把尖刀，然后悄悄地埋伏在不远处，等候老鳄鱼肚肚。  

   傍晚，老鳄鱼肚肚慢慢地回来了，他喜欢走老路。因为鳄鱼知识书上有这

么一条：走老路安全。老鳄鱼活了这么多年了，一直是这么过来的，没吃过

亏。因此，这回他又走老路了。老鳄鱼爬呀爬呀，沉重的身体终于碰到了尖

刀，他感觉到了痛苦，用力向前一挣，呀，肚子被锋利的尖刀划开了。老鳄鱼

肚肚大叫一声，痛得昏了过去。那个"猎人"见肚肚不动了，慢慢地走过来，推

开老鳄鱼，拔出地上的尖刀……就在此时，传来一声大喝："你敢捕杀国家保护

动物，走，到警察局去！""猎人"抬头一看，愣住了：是警察，后面跟着一个老

奶奶。原来老奶奶发现了他的阴谋，赶去报告了警察。 

  "我，我该死！我该死！""猎人"不停地求饶。 

  "走！"警察把他带走了。老奶奶掏出针线，一边唠叨，一边缝老鳄鱼肚肚

的伤口。伤口一缝好，老鳄鱼慢慢苏醒了。他见老奶奶在身旁，以为是老奶奶

害的他，立即向老奶奶扑去："你这个坏老太婆，干吗要害我？""我没害你！""

没有？哼，你手上沾满了血……" 

  这时，一头大象赶来，伸出长鼻子卷住了老鳄鱼肚肚："你干什么？老奶奶

救了你，你还想吃她？" 

  "是她救了我？""是的，刚才我亲眼看见，是她一针一针把你的伤口缝了起

来！"大象松开鼻子放下老鳄鱼肚肚。 

  "啊，我，错怪你了！"老鳄鱼满脸惭愧，向老奶奶求饶，"老奶奶，原谅我

吧！" 

  老奶奶轻轻地抚摸着老鳄鱼肚肚的头："今后要看清楚好人和坏人……" 

  老鳄鱼点点头，慢慢地向小河爬去。晚霞如火，映照着老奶奶和大象的身

影…… 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎo hélǐ de èyú dǔ dù 
 

xiǎo hélǐ lǎo è yúdǔ dù màn mànde pá shànɡàn，xiànɡ xiǎo shùlín  

pá qù，shēnhòu tuōxià yípiàn chánɡ chánɡde shuǐjì.zhèshí，yíɡè"li

èrén"ɡuòlái le，tā qiáo le qiáo yuǎn qùde èyú，déyì de yíxiào，zài  

yǒu shuǐjì de dì miànshànɡ dǎochā le yìbǎ jiāndāo，ránhòu  

qiāoqiāo demái fúzài bùyuǎnchù，děnɡhòu lǎo è yúdǔ dù.  

     bànɡwǎn，lǎo è yúdǔ dù màn mànde huílái le，tā xǐhuɑn zǒulǎo 

lù 。yīnwèi èyú zhīshí shū shànɡyǒu zhème yìtiáo：zǒu lǎolù ānquán. 

lǎo èyú huóle zhème duōnián le，yī zhíshì zhème ɡuò láide，méi chīɡuò  

kuī.yīncǐ，zhèhuí tā yòu zǒulǎolù le.lǎo èyú pá yɑ pá yɑ，chén zhònɡ

de shēntǐ zhōnɡyú pènɡ dàole jiāndāo，tā ɡǎnjué dàole tònɡkǔ，yònɡlì  

xiànɡ qiányī zhènɡ，yɑ，dùzi bèi fēnɡlì de jiāndāo huá kāile.lǎo è  

yúdǔ dù dàjiào yìshēnɡ，tònɡ dé hūnle ɡuòqù.nàɡè"lièrén"jiàn dù dù bú  
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dònɡle，mànmàn dezǒu ɡuòlái，tuīkāi lǎo èyú，báchū dìshànɡ de jiāndā

o… 

jiùzài cǐshí，chuánlái yìshēnɡ dàhē："nǐ ɡǎn bǔshā ɡuójiā bǎohù 

dònɡwù，zǒu，dào jǐnɡchájú qù！""lièrén"táitóu yíkàn，lènɡ zhùle：shì  

jǐnɡchá，hòumiɑn ɡēnzhe yíɡè lǎonǎinɑi.yuánlái lǎo nǎinɑi fāxiàn le  

tāde yīnmóu，ɡǎnqù bàoɡào le jǐnɡchá. 

    "wǒ，wǒ ɡāisǐ！wǒ ɡāisǐ！""lièrén"bùtínɡ de qiúráo. 

    "zǒu！"jǐnɡchá bǎ tā dài zǒule.lǎonǎinɑi tāochū zhēnxiàn， 

yìbiān láodāo，yìbiān fénɡ lǎo è yúdǔ dù de shānɡkǒu .shānɡkǒu yī  

fénɡhǎo，lǎo èyú mànmàn sū xǐnɡle 。tā jiàn lǎonǎinɑi zài shēnpánɡ，y

ǐ wéishì lǎonǎinɑi hài de tā，lìjí xiànɡ lǎo nǎinɑi pūqù："nǐ zhèɡe  

huài lǎotàipó，ɡànmɑ yào hàiwǒ ？""wǒ méi hài nǐ！""méiyǒu ？hēnɡ，nǐ 

shǒushànɡ zhān mǎnle xuè ....." 

    zhèshí，yìtóu dàxiànɡ ɡǎnlái，shēnchū chánɡ bízi juǎn zhùle  

lǎo è yúdǔ dù："nǐ ɡānshénme ？lǎo nǎinɑi jiùle nǐ，nǐ hái xiǎnɡchī  

tā ？" 

    "shì tā jiùle wǒ ？""shìde，ɡānɡcái wǒ qīnyǎn kànjiàn，shì tā  

yìzhēn yìzhēn bǎ nǐde shānɡkǒu fénɡ le qǐlái！"dàxiànɡ sōnɡkāi bízi  

fànɡxià lǎo è yúdǔ dù 。 

    "ā，wǒ，cuòɡuài nǐ le！"lǎo èyú mǎnliǎn cánkuì，xiànɡ lǎo  

nǎinɑi qiúráo，"lǎonǎinɑi，yuánliànɡ wǒbɑ！" 

    lǎonǎinɑi qīnɡqīnɡde fǔ mōzhe lǎo è yúdǔ dù de tóu："jīnhòu yào 

kàn qīnɡchu hǎo rénhé huàirén ....." 

    lǎo èyú diǎndiǎntóu，màn mànde xiànɡ xiǎohé pá qù.wǎnxiá rúhu

ǒ，yìnɡ zhàozhe lǎonǎinɑi hé dàxiànɡ de shēnyǐnɡ ..... 

 
ค าแปล:จระเข้ในคลองเล็ก 

 
จระเข้ในทะเลสาบเล็กๆแหง่หนึง่คอ่ยๆคลานขึน้ฝ่ัง คลานเข้าไปในป่ารก ทิง้ร่องรอยลากยาว

เอาไว้บนพืน้ดนิ  ในขณะนัน้เอง มีนายพรานคนหนึง่มาพบเข้า มองตามจระเข้ท่ีอยูไ่กลๆ ตวันัน้ 
แล้วก็หวัเราะอยา่งกระหยิ่มในใจ  เอามีดปักไว้บนรอยดนิ แล้วแอบอยูไ่มไ่กล รอจระเข้คลานมา 

จนพลบค ่า เจ้าจระเข้เฒา่ก็คลานต้วมเตีย้มๆ กลบัมา มนัชอบเดนิทางเก่า เพราะในหนงัสือ
ความรู้ของจระเข้มีเร่ืองหนึง่เขียนไว้วา่ “เดนิทางเก่าปลอดภยั” เจ้าจระเข้เฒา่ตัง้แตเ่กิดมาจน
ป่านนีก็้ใช้วิธีนีม้าตลอด ไมเ่คยพลาดพลัง้เลยสกัครัง้ ดงันัน้ ครัง้นี ้ มนัก็เดนิกลบัทางเก่าเหมือนท่ี
เคยเป็นมาทกุครัง้ มนัคอ่ยๆคลานไป คลานไป ร่างกายท่ีหนกัอึง้คลานไปเร่ือยจนไปชนเข้ากบัมีด
คม  มนัรู้สกึเจ็บปวดมาก จงึสลดัมีดออก  อู้ว..ท้องถกูมีดบาดจนฉีกขาด  เจ้าจระเข้เฒา่ร้อง
โหยหวนด้วยความเจ็บปวด จนกระทัง่สลบไป  นายพรานท่ีซุม่อยูข้่างๆ เห็นจระเข้นอนนิ่งไมไ่หวตงิ  
ก็รีบว่ิงออกมา  แล้วก็ลากจระเข้ออกมา  ทนัใดนัน้เอง ก็มีเสียงตะโกนมาแตไ่กล “แกกล้าจบัสตัว์
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ป่าสงวนของชาตเิหรอ ไป ไปโรงพกัเด๋ียวนีเ้ลย” นายพรายเงยหน้าขึน้มามองก็ถึงกบัตะลงึ ต ารวจ 
และยายแก่คนหนึง่ยืนอยูต่อ่หน้า ท่ีแท้ คณุยา่เห็นแผนการอนัชัว่ร้ายของนายพราน ก็รีบไปแจ้ง
ความให้กบัต ารวจทราบน่ีเอง  

ข้าควรตาย ๆ  เสียงนายพรานร้องขอไมห่ยดุ 
“ไป” ต ารวจไมฟั่งเสียงขอร้องจากนายพราน ลากคอนายพรานไปโรงพกั  ส่วนคณุยา่ก็ล้วงเอา

เข็มออกมา บน่พมึพ าๆไป ก็เย็บแผลให้กบัเจ้าจระเข้ไป พอคณุยา่เย็บบาดแผลเสร็จ เจ้าจระเข้ก็
คอ่ยๆฟืน้ขึน้มา เห็นคณุยา่อยูข้่าง ๆ  ก็นกึวา่คณุย่าท าร้ายมนั  มนัรีบงบัคณุย่าไว้แน่น “ยายแก่ใจ
ร้าย แกท าร้ายข้าท าไม” เจ้าจระเข้ค ารามใส่คณุยา่   สว่นคณุยา่ก็ได้แตต่ะโกนบอกวา่  “ข้าไมไ่ด้ท า
ร้ายเจ้า  ข้าไมไ่ด้ท า”  เจ้าจระเข้ไมฟั่ง “ฮึม่ มือแกเปียกชุ่มไปด้วยเลือด.....”  

เจ้าจระเข้ยงัไมท่นัพดูจบ ช้างตวัโตก็รีบปร่ีเข้ามา ย่ืนงวงยาวรัดเจ้าจระเข้เฒา่เอาไว้แนน่ “แก
จะท าอะไร คณุยา่ชว่ยชีวิตแกเอาไว้ แกยงัจะกินท่านอีกรึไง”  

  เจ้าจระเข้ร้องถามด้วยความงงงวย “ทา่นชว่ยข้าไว้อย่างนัน้รึ ”   
“ใช ่ เม่ือตะกีข้้าเห็นกบัตาว่าคณุย่าคอ่ยๆเย็บบาดแผลให้แก” พดูจบ เจ้าช้างตวัโตก็คอ่ยๆ

คลายงวงปล่อยเจ้าจระเข้ลง  
 “อืม...ฉนัเข้าใจท่านผิดไปแล้วละ่” เจ้าจระเข้ละอายใจส านกึผิด และขอโทษคณุยา่ “ยกโทษ

ให้ข้าด้วยเถิด”  
คณุยา่ลบูหวัเจ้าจระเข้เบาๆ แล้วบอกวา่ “ตอ่ไปก็ต้องดใูห้ดีเสียก่อน ว่าใครเป็นคนดีคนร้าย ” 
จระเข้เฒา่พยกัหน้าหงึก ๆ แล้วก็คอ่ยๆ คลานต้วมเตีย้มลงน า้ไป  แสงอาทิตย์ยามสายณัห์

เหมือนกบัเปลวเพลิง สอ่งเงาของคณุย่า กบัช้างใหญ่ยืนส่งจระเข้ท่ีริมบงึแหง่นัน้  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

鳄鱼 èyú จระเข้ 
埋伏 máifú ฝังกลบ 
傍晚 bànɡwǎn ยามเย็น พลบค ่า 
吃亏 chīkuī ได้รับความเสยีหาย เสยีเปรียบ 
沉重 chénzhònɡ หนกัหนว่ง 
痛苦 tònɡkǔ เจ็บปวด 
挣 zhènɡ ดิน้ สลดั 
锋利 fēnɡlì แหลมคม คมกริบ 
捕杀 bǔshā ลา่ 
国家保护动物 ɡuójiā bǎohù dònɡwù สตัว์สงวนของชาต ิ
警察局 jǐnɡchájú โรงพกั สถานีต ารวจ 
阴谋 yīnmóu วางแผนร้าย  วางแผนก่อการร้าย 
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报告 bàoɡào รายงาน 
猎人 lièrén พรานลา่สตัว์ 
求饶 qiúráo ร้องขอชีวติ 
唠叨 láodɑo พดูจ้อ พดูเป็นตอ่ยหอย 
苏醒 sūxǐnɡ ฟืน้ขึน้มา 
沾 zhān เปียกชืน้ ชุ่มช่ืน  
松开 sōnɡkāi ปลอ่ย คลาย 
错怪 cuòɡuài เข้าใจผิด  โทษคนผิด 
惭愧 cánkuì อบัอาย ละอายใจ 
抚摸 fǔmō ลบูคล า 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1. 知识书上有这么一条：走老路安全。zhīshí shū shànɡyǒu zhème yìtiá

o ：zǒu lǎolù ānquán.ในหนังสือความรู้ท่ัวไปมีข้อความหน่ึงเขียนไว้อย่างนีว่้า : 
เดนิทางเก่าปลอดภัย  

 ค าวา่  “มีอยา่งนีอ้ยูห่นึง่อยา่ง มีอยา่งนัน้อยูห่นึง่อยา่ง” ภาษาจีนใช้ค าวา่ “这么一”  แล้ว
ตอ่ท้ายด้วยค าลกัษณะนามของสิ่งท่ีจะพดูถึง มีรูปแบบการเรียงค าดงันี ้ 

 有这(那)么一 + ลกัษณะนาม + (ค านาม) 
 

ตวัอยา่งประโยค  
这个世界上有这么一个人吗？，可以明白我的感受。  

zhèɡe shìjiè shànɡyǒu zhème yī ɡèrén mɑ，kéyǐ mínɡbɑi wǒde ɡǎnshòu. 

ในโลกนีมี้คนสกัคนแบบนีไ้หม สามารถเข้าใจความรู้สกึของคณุได้ 

有那么一个地方，是我一直想去的。 

yǒu nàme yíɡè dìfɑnɡ ，shì wǒ yìzhí xiǎnɡ qùde.  

มีสถานท่ีแบบนัน้อยูส่กัท่ีหนึ่ง เป็นท่ีท่ีฉนัอยากไปมาตลอด  

 

2.老鳄鱼活了这么多年了。lǎo èyú huóle zhème duōnián le จระเข้ผู้เฒ่าอยู่มา
ตัง้หลายปีขนาดนีแ้ล้ว 
 รูปแบบประโยคท่ีพดูว่า “ขนาดนี ้ถึงเพียงนี”้ ภาษาจีนใช้ค าวา่ “这么” ตามด้วย
ค าคณุศพัท์ แล้วตามด้วยค านาม เพ่ือบอกว่า มีคณุลกัษณะ มีคณุภาพ มีปริมาณ  หรือจ านวน ถึง
เพียงนี ้หรือ เพียงนัน้ (那么 nàme) รูปประโยคคือ  

กริยา +这(那)么 + คณุศพัท์ + (นาม)  
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ตวัอยา่งประโยค  
没想到，森林里有这么多国家保护动物。 

méixiǎnɡdào ，sēnlín lǐ yǒu zhème duō ɡuójiā bǎohù dònɡwù. 

คดิไมถ่ึงเลยว่า ในป่าลกึจะมีสตัว์สงวนของชาตมิากมายขนาดนี ้ 

为什么这里人这么少啊？ 

wèishénme zhèlǐ rén zhème shǎo ā ？ 

ท าไมท่ีน่ีมีคนน้อยขนาดนีล้ะ่  
 

3.爬呀爬呀! pá yɑ pá yɑ คลานไป คลานไป  

 การซ า้ค ากริยาเพ่ือบอกความหมายวา่กระท ากริยานัน้อย่างไมรี่บร้อน ท าไปเร่ือยๆ  
เหมือนท่ีภาษาไทยพดูว่า ท าไป ท าไป  ภาษาจีนใช้ค าว่า  呀(yɑ) หรือ  啊(ā) วางไว้หลงัค ากริยา 
แล้วพดูซ า้ๆ กนั มีรูปแบบคือ  

กริยา + 呀(啊)  + กริยา + 呀(啊)   
ตวัอยา่งประโยค  
就这样走啊走啊，就走到了家。 

jiù zhèyànɡ zǒu ā zǒu ā ，jiùzǒu dàole jiā. 

ก็เดนิไปเดนิไปเร่ือยๆแบบนี ้ก็เดนิไปจนถึงบ้าน   

飞呀飞呀，飞到你身边。 

fēi yɑ fēi yɑ ，fēi dào nǐ shēnbiān. 

บนิไป บนิไป ลินไปอยู่ข้างกายเธอ 

 
4.猎人不停地求饶。lièrén bùtínɡ dì qiúráo.นายพรานร้องขอชีวิตไม่หยุด  
 การกระท ากริยาใดท่ีท าไมห่ยดุ  สว่นขยายกริยาท่ีบอกว่า “ไมห่ยดุ” จะวางไว้หน้าค ากริยา 
แล้วเช่ือมด้วยค าวา่ 地 อา่นวา่ de รูปแบบประโยคคือ  

不停 + 地 + กริยา  
ตวัอยา่งประโยค 

大象不停地吃。dàxiànɡ bùtínɡ dì chī.ช้างกินไมห่ยดุ   

鳄鱼不停地游泳。èyú bùtínɡ dì yóuyǒnɡ.จระเข้วา่ยน า้ไมห่ยดุ 

 

5.我亲眼看见 wǒ qīnyǎn kànjiàn ฉันเหน็มากับตา  
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 ค าท่ีบอกความหมายว่า ประสบมาด้วยตนเอง ภาษาจีนใช้ค าวา่  亲 อา่นวา่ qīn  แล้ว

ตามด้วยค าท่ีบอกอวยัวะสมัผสั หรือค าว่า 自 (zì)หมายความวา่ ได้สมัผสัมาด้วยตวัเอง มี
รูปแบบคือ  

ประธาน + 亲 + ค าบอกอวยัวะสมัผสั  
ตวัอยา่งประโยค 

亲耳听到，亲眼看到的，未必都是真的。 

Qīn ěr tīnɡdào，qīnyǎn kàndào de，wèibì dōushì zhēnde. 

ได้ยินมากบัหตูวัเอง เห็นมากบัตาตวัเอง ก็ไมไ่ด้เป็นจริงเสียทัง้หมด   

去动物园亲自喂小动物。 

qù dònɡwùyuán qīnzì wèi xiǎo dònɡwù. 
ไปให้อาหารสตัว์ท่ีสวนสตัว์ด้วยตวัเอง 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

肚肚慢慢地爬 dù dù màn mànde pá คอ่ยๆคืบคลานมาช้า ๆ  
走老路安全 zǒu lǎolù ānquán เดินทางเกา่ ปลอดภยั 
没吃过亏 méi chīɡuò kuī ไมเ่คยเสยีเปรียบ   
痛得昏了过去 tònɡ dé hūnle ɡuòqù เจ็บจนสลบไป  
抬头一看 táitóu yíkàn แหงนหน้าขึน้มอง  
我该死！ wǒ ɡāisǐ ！ ฉนัสมควรตาย  
警察把他带走了 jǐnɡchá bǎ tā dài  

zǒule 
ต ารวจเอาตวัเขาไป  

慢慢苏醒了 mànmàn sū xǐnɡle คอ่ยๆฟืน้ขึน้มา 
你干什么？ nǐ ɡānshénme ？ แกท าอะไร   
我错怪你了！ wǒ cuòɡuài nǐ le ！ ฉนัเข้าใจเธอผิด  ฉนัโทษคนผิดแล้ว  
原谅我吧！ yuánliànɡ wǒbɑ ！ ยกโทษให้ฉนัด้วย 
看清楚好人和坏人 kàn qīnɡchu hǎo rénh

é huàirén 

ดใูห้ดวีา่ใครเป็นคนดี ใครเป็นคนเลว 

老鳄鱼点点头 lǎo èyú diǎndiǎntóu จระเข้พยกัหน้าหงึก ๆ  

 

http://club.china.alibaba.com/forum/thread/view/123_27746511_.html
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22.小鲤鱼哭哭笑笑 
   

金色的小鲤鱼和他的同伴们，正头碰头地围在一起哭："呜呜呜！"  

一只老青虾翻着跟头，倒退着来到小鲤鱼身边，捋捋长胡子，问他们："你

们为什么这样伤心啊！" 

  小鲤鱼抹一下眼泪，看着老青虾说："我们兄弟姐妹是去跳龙门的，游到这

里肚子饿了，想找点吃的，我们的一个兄弟看到了一条红蚯蚓，刚上去咬了一

口，谁想到红蚯每是穿在一个铁钩上的，只听得 '呼'一声，他飞出水面，不见

了。"接着，他们哭得更伤心了。 

  老青虾刚想安慰他们一番，小鲤鱼们突然惊叫起来："瞧，那条红蚯蚓又来

了！"一边叫，一边逃了开去。 

  老青虾捋捋长胡子，对小鲤鱼们说："别慌，让我过去看看。" 

  "可要小心呀！"小鲤鱼们叫着，用担心的目光看着向红蚯蚓游去的老青

虾。 

  一会儿，老青虾回来了，他告诉大家："这是人设下的圈套，红蚯蚓穿在一

个铁钩上，铁钩系在一根线上，是来钓你们的。" 

  "那……怎么办呢？"一条名叫圆头的小鲤鱼害怕地问。 

  老青虾摇摇头："别去管它就是了。" 

  "可……说不定哪一个馋嘴的兄弟姐妹，去咬一下红蚯蚓……"金色的小鲤

鱼担心地看看兄弟姐妹，又看看老青虾。老青虾的眼睛转动了几下，说："这倒

也是的。"忽然，他舞动着两条长枪，一边向红蚯蚓冲去，一边说："有我老青

虾在，保证你们各个安全！" 

  "谢谢老青虾公公！" 

  "老青虾公公万岁！" 

  小鲤鱼们一阵欢呼。谁想到，又是"呼"的一声，老青虾连和小鲤鱼们说一

声"再会"也来不及，飞出水面去了。 

  "呜呜呜……" 

  小鲤鱼们哭得更伤心了。 

  一只灰色蟹，横着身子爬过来了，问小鲤鱼："什么事使你们这样伤心啊？
" 

  金色的小鲤鱼把事情的经过全告诉了年轻的灰蟹。 

  灰蟹听了，扬起两把大钳子，只听得"咔咔"两声，把两株水草剪断了。 

  "好本事！"小鲤鱼们欢呼起来。 

  这时，那条带着长线的红蚯蚓又出现了。小鲤鱼们马上不安起来。灰蟹看

看小鲤鱼们，挥舞着两把大钳，大声喊道："谁不知道我横行将军的厉害！"说

着，向红蚯蚓逼去。 

  "灰蟹将军，别……别……"金色的小鲤鱼冲上去阻拦。 

  "灰蟹将军，危险啊！"所有的小鲤鱼们，都上前去劝阻。 

  灰蟹推开小鲤鱼们，横冲直撞地来到红蚯蚓旁边。他的两只大钳刚刚碰到

了那条长线，只觉得自己的身子一下子飞了起来。要不是他把钳子松开得快，

就再也回不来了。 

  他没等小鲤鱼们游过来，赶快躲进石洞里，不敢再见小鲤鱼们了。 

  "呜呜呜……"小鲤鱼们哭得好伤心。他们想离开这个地方了。 
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  "就这样离开？太便宜他了！"金色的小鲤鱼想象着岸上的那个人，当他把

那根系在红蚯蚓上的长线提起来时，有一条红尾巴小鲤鱼，一只青虾，一定高

兴得又跳又笑。 

  "我们也要想办法教训他一下。"短鳍提议。 

  "对，至少给他一点难堪！"圆头说。 

  大家都围着全色的小鲤鱼，因为他是大家的头。 

  可是，有什么办法教训岸上那个人呢？他们又不能去钓那个人。 

  这时，那条带长线的红蚯蚓又在离他们不远的地方出现了。 

  "别靠近！"金色的小鲤鱼警告同伴们，他自己却绕着红蚯蚓游了一圈。当

他游回来经过灰蟹将军石洞门口时，突然想到了一个好主意。 

  "大家跟我来！"他招呼一声，向灰蟹将军的石洞口游去。小鲤鱼们在后面

跟着。 

  金色的小鲤鱼来到离灰蟹将军的石洞不远处，停下来了，指着水底一只破

鞋子，说："我们把它弄到红蚯蚓旁边去。" 

  "让他钓一只破鞋子！"小鲤鱼们有的用嘴衔，有的用头拱，把那只破鞋子

向红蚯蚓旁边移过去。 

  但是，刚走了一半路，那只破鞋子怎么也弄不动了，原来这里长着许多水

草，把它给缠住了。 

  "唉，这回……没别的办法了。" 

  小鲤鱼们有些泄气了。 

  突然破鞋子又移动了。小鲤鱼们一看，只见灰蟹将军正用他的两把大钳

子，把水草剪断，在为他们开路哩！ 

  "谢谢灰蟹将军！" 

  小鲤鱼们很快把那只破鞋子弄到了红蚯蚓旁边，金色小鲤鱼用尾巴把鞋带

挂到了铁钩上。 

  当小鲤鱼们告别灰蟹将军，继续上路去找龙门时，那只破鞋子突然飞出了

水面，他们好像还听到岸上先是一阵高兴的欢呼，接着是一声吃惊的"啊——

"。 

谁都想象得出来，那个人花了那么大力气，钓上去的却是一只破鞋子，那

副狼狈相……小鲤鱼们高兴得笑了，笑得那么开心。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎo lǐyú kūkū xiàoxiào 
 

jīnsè de xiǎo lǐyú hé tāde tónɡbàn men，zhènɡ tóu pènɡtóu de wéi 

zàiyìqǐ kū ："wū wūwū！"  

  yìzhī lǎo qīnɡxiā fānzhe ɡēntou，dàotuì zhe láidào xiǎo lǐyú shēn 

biān，lǚ lǚ chánɡ húzǐ，wèn tāmen：nǐmen wèishénme zhèyànɡ shānɡxīn 

ā！ 

  xiǎo lǐyú mǒ yíxià yǎnlèi，kànzhe lǎo qīnɡxiā shuō："wǒmen xiōnɡdi  

jiěmèi shì qù tiàolónɡmén de，yóu dào zhèlǐ dùzi è le，xiǎnɡ zhǎo  

diǎn chī de，wǒ mende yíɡè xiōnɡdi kàn dàole yìtiáo hónɡ qiūyǐn，ɡānɡ  

shànɡqù yǎole yìkǒu，shuí xiǎnɡdào hónɡ qiū měi shì chuānzài yíɡè tiě  

ɡōushànɡ de，zhǐ tīnɡdé'hū'yìshēnɡ，tā fēichū shuǐmiàn，bújiànle."jiē

zhe，tāmen kūdé ɡènɡ shānɡxīn le. 
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    lǎo qīnɡxiā ɡānɡ xiǎnɡ ānwèi tāmen yìfān，xiǎo lǐyú men tūrán  

jīnɡjiào qǐlái："qiáo，nàtiáo hónɡ qiūyǐn yòulái le！"yìbiān jiào，yì

biān táo le kāiqù. 

    lǎo qīnɡxiā lǚ lǚ chánɡ húzǐ，duì xiǎo lǐyú men shuō："bié  

huānɡ，rànɡwǒ ɡuòqù kànkɑn." 

    "kěyào xiǎoxīn yɑ！"xiǎo lǐyú men jiàozhe，yònɡ dānxīn de  

mùɡuānɡ kànzhe xiànɡ hónɡ qiūyǐn yóu qùde lǎo qīnɡxiā. 

    yíhuìr，lǎo qīnɡxiā huílái le，tā ɡàosu dàjiā ："zhè shì rén  

shèxià de quāntào，hónɡ qiūyǐn chuānzài yíɡè tiě ɡōushànɡ，tiěɡōu  

xìzài yī ɡēn xiànshànɡ，shì lái diào nǐmende." 

    "nà .....zěnmebàn ne ？"yìtiáo mínɡjiào yuán tóu de xiǎo lǐyú  

hàipà de wèn. 

    lǎo qīnɡxiā yáoyáotóu："biéqù ɡuǎn tā jiùshìle." 

    "kě .....shuōbúdìnɡ nǎ yíɡè chánzuǐ de xiōnɡdi jiěmèi，qù yǎo  

yíxià hónɡ qiūyǐn ....."jīnsè de xiǎo lǐyú dān xīnde kànkɑn xiōnɡdi  

jiěmèi，yòu kànkɑn lǎo qīnɡxiā.lǎo qīnɡxiā de yǎnjinɡ zhuǎn dònɡle  

jǐxià，shuō ："zhè dǎo yě shìde."hūrán，tā wǔ dònɡzhe liǎnɡtiáo  

chánɡqiānɡ，yìbiān xiànɡ hónɡ qiūyǐn chōnɡqù，yī biānshuō ："yǒu wǒ  

lǎo qīnɡxiā zài，bǎozhènɡ nǐmen ɡèɡè ānquán！" 

    "xièxiè lǎo qīnɡxiā ɡōnɡɡonɡ！" 

    "lǎo qīnɡxiā ɡōnɡɡonɡ wànsuì！" 

    xiǎo lǐyú men yízhèn huānhū.shuí xiǎnɡdào，yòushì"hū"de yìshēn

ɡ，lǎo qīnɡxiā lián hé xiǎo lǐyú men shuō yìshēnɡ"zàihuì"yělái bùjí， 

fēichū shuǐmiàn qùle.。 

    "wū wūwū ....." 

    xiǎo lǐyú men kūdé ɡènɡ shānɡxīn le. 

    yìzhī huīsè xiè，hénɡzhe shēnzi pá ɡuòlái le，wèn xiǎo lǐyú ：

"shénme shì shǐ nǐmen zhèyànɡ shānɡxīn ā ？" 

    jīnsè de xiǎo lǐyú bǎ shìqínɡ de jīnɡɡuò quán ɡàosu le niánqīnɡ 

de huī xiè. 

    huī xiè tīnɡle，yánɡqǐ liǎnɡbǎ dà qiánzi，zhǐ tīnɡdé"kā kā" 

liǎnɡshēnɡ，bǎ liǎnɡ zhū shuícǎo jiǎn duànle. 

    "hǎoběnshi！"xiǎo lǐyú men huānhū qǐlái. 

    zhèshí，nàtiáo dàizhe chánɡxiàn de hónɡ qiūyǐn yòu chūxiàn le. 

xiǎo lǐyú men mǎshànɡ bùān qǐlái.huī xiè kànkɑn xiǎo lǐyú men，huī  

wǔzhe liǎnɡbǎ dàqián，dàshēnɡ hǎndào ："shuí bùzhīdào wǒ hénɡxínɡ  

jiānɡjūn de lìhɑi！"shuōzhe，xiànɡ hónɡ qiūyǐn bī qù . 

    "huī xiè jiānɡjūn，bié .....bié ....."jīnsè de xiǎo lǐyú chōnɡ 

shànɡqù zǔlán. 

    "huī xiè jiānɡjūn，wēixiǎn ā！"suǒ yǒude xiǎo lǐyú men，dōu  

shànɡ qiánqù quànzǔ. 

    huī xiè tuī kāixiǎo lǐyú men，hénɡchōnɡ zhízhuànɡ de láidào  

hónɡ qiūyǐn pánɡbiān .tāde liǎnɡzhī dàqián ɡānɡɡānɡ pènɡ dàole nàtiáo 

chánɡxiàn，zhǐ juédé zìjǐde shēnzi yíxiàzǐ fēile qǐlái.yàobúshì tā  
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bǎ qiánzi sōnɡkāi dékuài，jiù zàiyě huíbùlái le . 

    tā méi děnɡ xiǎo lǐyú men yóu ɡuòlái，ɡǎnkuài duǒjìn shí dònɡl

ǐ，bùɡǎn zàijiàn xiǎo lǐyú men le . 

    "wū wūwū ....."xiǎo lǐyú men kū déhǎo shānɡxīn.tāmen xiǎnɡ líkā

i zhèɡe dìfɑnɡ le . 

    "jiù zhèyànɡ líkāi ？tài piányi tā le！"jīnsè de xiǎo lǐyú  

xiǎnɡxiànɡ zhe ànshànɡ de nàɡèrén，dānɡtā bǎ nà ɡēn xìzài hónɡ qiūyǐn  

shànɡ de chánɡxiàn tíqǐ láishí，yǒu yìtiáo hónɡ wěibɑ xiǎo lǐyú， 

yìzhī qīnɡxiā，yídìnɡ ɡāoxìnɡ dé yòu tiào yòu xiào. 

    "wǒmen yě yàoxiǎnɡ bànfǎ jiàoxùn tā yíxià."duǎn qí tíyì. 

    "duì，zhì shǎoɡěi tā yìdiǎn nánkān！"yuán tóu shuō. 

    dàjiā dōu wéizhe quánsè de xiǎo lǐyú，yīnwèi tā shì dàjiā de  

tóu. 

    kěshì，yǒu shénme bànfǎ jiàoxùn ànshànɡ nàɡèrén ne？tāmen yòubú  

nénɡqù diào nàɡèrén. 

    zhèshí，nà tiáodài chánɡxiàn de hónɡ qiūyǐn yòuzài lí tāmen bú  

yuǎnde dìfɑnɡ chūxiàn le. 

    "bié kàojìn！"jīnsè de xiǎo lǐyú jǐnɡɡào tónɡbàn men，tāzìjǐ  

què ràozhe hónɡ qiūyǐn yóu le yìquān.dānɡtā yóu huílái jīnɡɡuò huī  

xiè jiānɡjūn shídònɡ ménkǒu shí，tūrán xiǎnɡ dàole yíɡè hǎozhǔyi .    

"dàjiā ɡēnwǒ lái！"tā zhāohu yìshēnɡ，xiànɡ huī xiè jiānɡjūn de shí  

dònɡkǒu yóuqù.xiǎo lǐyú men zài hòumiɑn ɡēnzhe.  

    jīnsè de xiǎo lǐyú láidào lí huī xiè jiānɡjūn de shídònɡ  

bùyuǎnchù，tínɡxiàlái le，zhǐzhe shuǐdǐ yìzhī pò xiézǐ，shuō："wǒmen  

bǎ tā nònɡdào hónɡ qiūyǐn pánɡbiān qù ." 

    "rànɡtā diào yìzhī pò xiézǐ！"xiǎo lǐyú men yǒude yònɡzuǐ xiá

n，yǒude yònɡtóu ɡǒnɡ，bǎ nà zhǐ pò xiézǐ xiànɡ hónɡ qiūyǐn pánɡbiān 

yí  

ɡuòqù. 

    dànshì，ɡānɡ zǒule yī bànlù，nà zhǐ pò xiézǐ zěnme yě nònɡ bú  

dònɡle，yuánlái zhèlǐ chánɡzhe xǔduō shuícǎo，bǎ tā ɡěi chán zhùle. 

    "āi，zhèhuí .....méi biéde bànfǎ le." 

    xiǎo lǐyú men yǒuxiē xièqì le. 

    tūrán pò xiézǐ yòu yí dònɡle.xiǎo lǐyú men yíkàn，zhǐjiàn huī  

xiè jiānɡjūn zhènɡyònɡ tāde liǎnɡbǎ dà qiánzi，bǎ shuícǎo jiǎnduàn，z

ài wéi tāmen kāilù lǐ！ 

    "xièxiè huī xiè jiānɡjūn！" 

    xiǎo lǐyú men hěn kuàibǎ nà zhǐ pò xiézǐ nònɡ dàole hónɡ qiūyǐn  

pánɡbiān，jīnsè xiǎo lǐyú yònɡ wěibɑ bǎ xiédài ɡuà dàole tiě ɡōushànɡ. 

    dānɡ xiǎo lǐyú men ɡàobié huī xiè jiānɡjūn，jìxù shànɡlù qùzhǎo  

lónɡmén shí，nà zhǐ pò xiézǐ tūrán fēi chūle shuǐmiàn，tāmen hǎoxiànɡ  

hái tīnɡdào ànshànɡ xiānshì yízhèn ɡāoxìnɡ de huānhū，jiēzhe shì 

yìshēnɡ chījīnɡ de"ā--". 

shuídōu xiǎnɡxiànɡ dé chūlái，nàɡèrén huāle nàme dà lìqi，diào  
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shànɡ qùde quèshì yìzhī pò xiézǐ，nà fù lánɡbèi xiānɡ .....xiǎo lǐyú 

men ɡāoxìnɡ dé xiàole，xiàodé nàme kāixīn. 

 
ค าแปล:ปลาคาร์ปน้อยร้องไห้ฮือๆ หัวเราะหุหุ 

  

 ปลาคาร์ปน้อยสีทองกบัพรรคพวกปลารวมหวักนัเป็นกลุ่มร้องไห้เสียง ฮือ ๆ ๆ  
 คณุตากุ้งหนวดยาวตีลงักาว่ายน า้ไปมา  เข้ามาใกล้ๆ ลบูหนวดยาว แล้วก็ถามวา่ “พวก
หนูๆ  มีเร่ืองเสียใจอะไรกนัขนาดนีรึ้” 
  พวกปลาคาร์ปน้อยพากนัเช็ดน า้ตา แล้วก็หนัมาตอบคณุตากุ้งหนวดยาวว่า “พ่ีน้องของ
เราก าลงัพากนัไปกระโดดประตมูงักร ว่ายมาถึงตรงนีก็้รู้สึกหิว อยากจะหาอะไรกินกนัสกัหนอ่ย พ่ี
น้องเราตวัหนึง่มองไปเห็นใส้เดือนตวัแดงๆ ก็เลยกดักินได้แคค่ าเดียวเอง ใครจะคิดล่ะวา่ ใส้เดือน
ตวันัน้เก่ียวอยูก่บัเบ็ด ได้ยินแตเ่สียง ฟิว้ พ่ีน้องเราก็ลอยหายขึน้ไปบนน า้เสียแล้ว ฮือ ๆ ๆ” พดูจบก็
พากนัร้องไห้ด้วยความเสียใจ 
 คณุตากุ้งหนวดยาวต้องปลอบเจ้าปลาน้อยกนัอยูน่าน อยู่ดีๆ เจ้าปลาน้อยตวัหนึง่ก็ตะโกน
ขึน้มาวา่ “ดนูัน่สิ ๆ  ใส้เดือนตวัแดงนัน่มาอีกแล้ว” พวกปลาน้อยพากนัวา่ยหนีกนัด้วยความตกใจ  
 คณุตากุ้งหนวดยาวลบูหนวดเบาๆ แล้วก็บอกกบัปลาน้อยว่า “ไมต้่องตกใจหรอกหนูๆ  
ไหน ขอตาเข้าไปดหูน่อยซิ” 
 ระวงัหนอ่ยนะครับคณุตา พวกปลาน้อยร้องเตือนด้วยความเป็นหว่ง คณุตากุ้งว่ายน า้เข้า
ไปใกล้กบัใส้เดือน พวกปลาน้อยก็พากนัจ้องไปท่ีคณุตาด้วยความกงัวล  
 สกัครู่  คณุตากุ้งก็วา่ยกลบัมาบอกกบัทกุคนวา่ “น่ีเป็นกบัดกัท่ีมนษุย์ใช้ใส้เดือนเก่ียวกบั
เบด็มาล่อพวกเรา เบ็ดโยงไว้กบัเชือกเส้นยาว  หยอ่นลงมาในน า้มาล่อให้พวกเราหลงกลกินเหย่ือ” 
 “แล้ว...พวกเราจะท ายงัไงกนัดีละ่” เจ้าปลาคาร์ปหวักลมตวัหนึง่ร้องถาม 
 คณุตากุ้งสา่ยหวัไปมา “ไมต้่องไปสนใจมนัก็พอแล้ว”  
 “แตว่า่....ไมแ่น่วา่ อาจจะมีพ่ีน้องเราตวัไหนท่ีตะกละ เผลอไปงบัใส้เดือนเข้า” เจ้าปลา
คาร์ปสีทองตวัหนึง่มองพี่น้องของมนัด้วยความกงัวล แล้วก็มองคณุตากุ้ง  คณุตากุ้งก็สา่ยสายตา
มองไปมองมา แล้วก็พดูว่า “เออ่...นัน่สินะ แกก็พดูถกู”  วา่แล้ว คณุตากุ้งก็ว่ายไปดรูอบๆ ใส้เดือน 
เอาหนวดแข็งๆลองทิ่มใส้เดือนด ูแล้วก็บอกวา่ “ข้ายงัอยู่น่ีทัง้คน รับรองทกุคนปลอดภยัแน่ๆ ” 
 “ขอบคณุมากครับ คณุตากุ้งหนวดยาว.... 

คณุตากุ้งจงเจริญ เย้ ๆๆ ” 
 ในขณะท่ีฝงูปลาคาร์ปดีอกดีใจอยูน่ัน่เอง ใครจะคดิเลา่ว่า ก็ได้ยินเสียง “ฟิว้” ดงัขึน้อีก  
คณุตากุ้งหนวดยาว ยงัไมท่นัได้เอย่ลากบัฝงูปลา ก็ลอยขึน้ไปบนผิวน า้ตอ่หน้าตอ่ตา  
 “ฮือ ๆ ๆ ....” เสียงเจ้าปลาน้อยย่ิงพากนัร้องไห้เสียอกเสียใจกนัหนกัขึน้กวา่เดมิ 
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 ในขณะนัน้เอง ก็มีเจ้าปสีูเทาคลานต้วมเตีย้มเข้ามา “มีเร่ืองอะไรท าให้พวกนายร้องไห้
เสียใจขนาดนี”้  
 ปลาคาร์ปน้อยสีทองตวัหนึง่ก็เลา่เร่ืองราวให้พ่ีปฟัูงอย่างละเอียด  
 พ่ีปไูด้ยินดงันัน้ ก็ชกู้ามขึน้ ได้ยินเสียง ฉึก ๆ ตดัสาหร่ายจนขาดหมด  
 “ว้าว  เย่ียมไปเลย” เหลา่ปลาน้อยพากนัดีอกดีใจ 
 ทนัใดนัน้ เชือกเบ็ดท่ีเก่ียวใส้เดือนก็หย่อนลงมาอีกแล้ว  ท าเอาพวกปลาน้อยเร่ิม
ลกุลีล้กุลนด้วยความกลวั  พ่ีปเูห็นดงันัน้ ก็ชกู้ามขึน้ไปมา ตะโกนบอกวา่ “ใครบ้างไมรู้่วา่ก้ามของ
ข้าแข็งแกร่งเพียงไหน” พดูจบก็เอาก้ามท่ีแข็งแกร่งหนีบเจ้าใส้เดือนไว้แนน่  
 “พ่ีป.ู..อยา่นะ...อยา่...” เหลา่ปลาน้อยก็พากนัวา่ยไปขวางเอาไว้  
 ทา่นนายพลปกู้ามโต อนัตรายนะ ปลาน้อยทัง้หลายพากนัวา่ยน า้ไปห้ามเอาไว้ 
 พ่ีปผูลกัเหลา่ปลาน้อยออกไป ทัง้ทิ่มทัง้แทงเจ้าใส้เดือนตวันัน้ ก้ามอนัแข็งแกร่งหนีบเข้า
กบัตวัใส้เดือนได้ไมท่นัไร  เจ้าปก็ูรู้สึกวา่ตวัเองลอยขึน้  น่ีถ้าไมใ่ชเ่ป็นเพราะเจ้าปอู้าก้ามออกได้ทนั 
ก็คงไมมี่ทางได้กลบัมาอีกแล้วเป็นแน่ 
 เจ้าปกู้ามโต ไมท่นัได้รอให้ปลาน้อยวา่ยมาหา ก็รีบหนีเข้าไปหลบอยูใ่นโพรง ไมก่ล้า
ออกมาเจอปลาน้อยอีก 
  “ฮือ ๆ ๆ....” ฝงูปลาน้อยพากนัร้องไห้ด้วยความเสียใจ และก็คดิจะพากนัหนีจากท่ีน่ีไป  
 “จะจากไปแบบนีเ้หรอ ดจูะเสียเปรียบมนัเกินไป” เจ้าปลาน้อยสีทองนกึถึงภาพคนบนบก
ท่ีร้อยใส้เดือนเข้ากบัเบ็ด แล้วดงึเบ็ดขึน้เห็นหางปลาแดงๆ  กุ้ งตวัใหญ่หนึง่ตวั เขาคงจะกระโดด
โลดเต้นด้วยความดีอกดีใจ  
 “เราจะต้องคดิหาวิธีสัง่สอนเขาสกัหน่อยแล้วละ่” เจ้าครีบสัน้เอย่ด้วยความคบัแค้น 
 “ใชแ่ล้ว อยา่งน้อยก็ต้องให้มนัรู้สึกคบัข้องใจบ้างก็ยงัดี” เจ้าหวักลมกลา่ว 
 ปลาทัง้ฝงูพากนัวา่ยมาล้อมเจ้าปลาตวัลายจ่าฝงู  
 วา่แตว่า่ จะหาวิธีไหนสัง่สอนคนบนฝ่ังเหรอ พวกเราเอาเบ็ดไปตกเขาก็ไมเ่สียด้วยสิ 
 ขณะนัน้  เจ้าใส้เดือนตวัแดงก็หยอ่นลงมาใกล้ๆฝงูปลาอีกแล้ว  
 “อยา่เข้าใกล้นะ” ปลาคาร์ปน้อยสีทองตะโกนบอกเพ่ือนๆ  แล้วก็วา่ยวนรอบๆใส้เดือนตวั
นัน้  พอว่ายกลบัมาผา่นถ า้ของขนุพลปกู้ามโต ก็คิดหาวิธีออก 
 “ทกุคนตามฉนัมา” เจ้าปลาน้อยตะโกนเรียกเพ่ือนๆวา่ยตามกนัไปท่ีถ า้ของปกู้ามโต 
 เจ้าปลาคาร์ปน้อยสีทองหยดุอยูท่ี่ใกล้ๆกบัถ า้ป ู แล้วก็ชีไ้ปท่ีรองเท้าขาดท่ีจมอยูใ่นโคลน 
แล้วก็บอกว่า “เรามาชว่ยกนัยกรองเท้านีไ้ปแขวนไว้ท่ีใส้เดือนนัน่กนัเถอะ” 
  “ให้เค้าเก่ียวได้รองเท้าขาดขึน้ไป” วา่แล้วฝงูปลาน้อยก็พากนัเคล่ือนย้ายรองเท้าขาดไป
ข้างๆกบัเหย่ือใส้เดือน  บางตวัก็คาบ บางตวัก็เอาหวัดนั 
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 แตว่า่ ...ย้ายมายงัไมท่นัถึงคร่ึงทาง รองเท้าขาดนัน้ก็ติดอยู่กบัสาหร่าย ย้ายตอ่ไปไมไ่ด้
แล้ว 
 “เฮอ่...คราวนีก็้หมดกนั ไมมี่วิธีไหนแล้วละ่” ฝงูปลาน้อยพากนัทอดถอนใจ 
 ทนัใดนัน้เอง รองเท้าก็ขยบัได้อีกครัง้ ฝงูปลามองดก็ูรู้ว่า ท่ีแท้ก็เป็นขนุพลปกู้ามโตน่ีเอง ท่ี
ชว่ยเอาก้ามคมตดัสาหร่ายน า้จนขาด ชว่ยพวกปลาน้อยเปิดทาง  
 “ขอบคณุมากครับ ทา่นขนุพลปกู้ามโต” 
 ฝงูปลาน้อยก็พากนัคาบรองเท้าขาดไปไว้ข้างๆกบัเหย่ือใส้เดือนทนัที  

เจ้าปลาคาร์ปน้อยสีทองก็เอาหางดนัรองเท้าไปเก่ียวไว้ท่ีเบด็  
จากนัน้ ฝงูปลาน้อยก็พากนัล ่าลาขนุพลปกู้ามโต เพ่ือจะเดนิทางตอ่ไปท่ีประตมูงักร รองเท้า

ขาดนัน้ก็ลอยขึน้ผิวน า้อยา่งรวดเร็วตอ่หน้าตอ่ตา และก็ได้ยินเสียงคนท่ีอยูบ่นฝ่ังร้องดีใจ แตต่อ่มา
ก็ได้ยินเสียง “เฮ้ย....” ด้วยความตกใจ และเสียดาย 

ใครก็นึกภาพออกวา่คนบนฝ่ัง ออกแรงกระตกุเบด็จนสดุก าลงั แตก่ลบัเก่ียวได้รองเท้าขาด นกึ
ถึงทา่ทางท่ีหมดหวงัหน้าม่อยของคนข้างบนฝ่ัง ...... ฝงูปลาก็พากนัหวัเราะชอบใจ และดีอกดีใจ
เป็นท่ีสดุ   
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

鲤鱼 lǐyú ปลาคาร์ปจีน 
捋 lǚ ลบูให้เรียบด้วยนิว้ ลบูเครา 
龙门 lónɡmén ประตมูงักร มตี านานเลา่วา่ ปลาคาร์ปจีนในแมน่ า้ฮวงโห ถ้ากระโดด

ข้ามประตมูงักรนีเ้ข้าไปได้ ก็จะแปลงร่างเป็นมงักร ปัจจบุนัพืน้ท่ีแหง่นี ้
คือ หบุเขาประตมูงักร ท่ีเมืองลัว่หยาง มณฑลเหอหนาน  

蚯蚓 qiūyǐn ใส้เดือน 
慌 huānɡ กลวั ลนลาน  
圈套 quāntào หลมุพราง กบัดกั 
馋嘴 chánzuǐ ตะกละ 
蟹 xiè ป ู
钳子 qiánzi คีม 
不安 bù’ān จิตใจไมส่งบ  
逼 bī บงัคบั  
阻拦 zǔlán ขวางไว้ กัน้ไว้  
危险 wēixiǎn อนัตราย 
教训 jiàoxùn สัง่สอน 
鳍  qí ครีบ 
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难堪 nánkān สดุที่จะทนได้ 
警告 jǐnɡɡào ตกัเตอืน 
衔 xián คาบ 
拱 ɡǒnɡ เอาตวัดนั 
泄气 xièqì สญูเสยีก าลงัใจ 
狼狈 lánɡbèi กระเซอะกระเซิง 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1. 他们哭得更伤心了。tāmen kū de ɡènɡ shānɡxīn le.พวกมันยิ่งร้องไห้เสียใจ
ยิ่งกว่าเดมิอีก 
 การเปรียบเทียบขัน้กวา่ท่ีบอกวา่ “ยิ่งขึน้ ย่ิงกว่า” ภาษาจีนใช้ค าว่า “更” วางไว้หน้า
ค ากริยาหรือคณุศพัท์  มีรูปประโยคดงันี ้ 

更 +  กริยา / คณุศพัท์ 
ตวัอยา่งประโยค  
遇到圈套时如果嘴馋就更危险了。 
yùdào quāntào shí rúɡuǒ zuǐchán jiù ɡènɡ wēixiǎn le. 

พบกบัดกัหลมุพราง ถ้าตะกละก็ยิ่งอนัตราย  
湖里的鲤鱼很大，河里的鲤鱼更大。 

húlǐ de lǐyú hěndà ，hélǐ de lǐyú ɡènɡdà. 

ปราคาร์ปในหนองน า้ตวัใหญ่มาก  แตป่ลาคาร์ปในแม่น า้ (ย่ิง) ใหญ่กวา่ 
 
2.太便宜他了！tài piányi tā le เสียเปรียบเขาเกินไป  
 ค าวา่เสียเปรียบ ภาษาจีนใช้ค าวา่ “便宜 piányi”  ค านีมี้อีกความหมายหนึง่วา่ “ราคา
ถกู” เม่ือใช้ในความหมายวา่ “เสียเปรียบ” จะวางไว้หน้าค านามหรือสรรพนามท่ีบง่ชีถ้ึงผู้ ท่ี
ได้เปรียบ ในกรณีตรงกนัข้าม ถ้าจะพดูวา่“ได้เปรียบ หรือ เอาเปรียบ” ก็ใช้ค านีเ้ชน่เดียวกนั แตมี่ค า
วา่ 占 zhàn น าหน้าเป็น “占便宜 zhàn piányi” ค าท่ีบง่ชีถ้ึงผู้ ท่ีถกูเอาเปรียบจะวางไว้หลงัค า
วา่占 มีรูปประโยคคือ   

เสียเปรียบ 便宜 + ผู้ ท่ีได้เปรียบ (เป็นค าสรรพนาม หรือค านาม) 
เอาเปรียบ ประธาน  + 占 + ผู้ ท่ีเสียเปรียบ + 便宜 

ตวัอยา่งประโยค 
一起钓鱼，他拿 8 条鱼只给我两条，太便宜他了。 

yìqǐ diàoyú，tā ná8tiáoyú zhǐ ɡěi wǒ liǎnɡtiáo，tài piányi tā le. 

ตกปลามาด้วยกนั เขาเอาไป 8 ตวั แบง่ให้ฉนั 2 ตวั เสียเปรียบเขาจริงๆเลย   
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你怎么只给我两条鱼，不要占我便宜。 

nǐ zěnme zhǐ ɡěi wǒ liǎnɡ tiáoyú，búyào zhàn wǒ piányi. 

ท าไมเธอให้ปลาฉันแคส่องตวัเองละ่ อย่าเปาเปรียบฉนัสิ่ 
 

3.他们又不能去钓那个人。tāmen yòu  bùnénɡ qù diào nàɡèrén.พวกมันก็ไป
ตกคนนัน้ไม่ได้ซะด้วยสิ่ (钓 diào หมายถึงการใส่เบ็ดตกปลา) 
 ค าพดูท่ีบอกความหมายวา่สิ่งควรจะท าแตก็่เป็นท่ีแนน่อนแล้ววา่ไมส่ามารถท่ีจะท าได้ 
ตรงกบัประโยคภาษาไทยวา่ “(ท าอย่างนัน้)ไมไ่ด้เสียด้วยสิ่” ภาษาจีนใช้ค าวา่ “又不能 yòu bùn

énɡ” มีรูปแบบประโยคคือ  
ประธาน + 又不能 + กริยา +  (กรรม) 

ตวัอยา่งประโยค 
周末下这么大的雨又不能去爬山，去好呢？ 
zhōumò xià zhème dà de yǔ yòubù nénɡqù páshān ，qù hǎo ne ？ 

วนัหยดุฝนตกหนกัขนาดนี ้ออกไปปีนเขาก็ไมไ่ด้เสียด้วย ไปไหนกนัดีละ่   

都准备好了来钓鱼，但公园里又不能钓鱼，怎么办？ 
dōu zhǔnbèi hǎole lái diàoyú，dàn ɡōnɡ yuánlǐ yòu bùnénɡ diàoyú， 

zěnmebàn ？ 

อตุสา่ห์เตรียมตวัมาตกปลาซะดบิดี แตใ่นสวนสาธารณะก็ตกปลาไมไ่ด้อีก ท ายงัไงละ่เน่ีย  

 

4.当他游回来时。dānɡtā yóu huí láishí เม่ือมันว่ายกลับมา   
 ประโยคท่ีบอกวา่ ชว่งเวลา หรือ เม่ือเวลา หรือ ตอนขณะท่ี จะท ากริยาอยา่งใดอย่างหนึง่ 
ภาษาจีนจะใช้รูปค าวา่当 dānɡ(เม่ือ) วางไว้หน้า  ตามด้วยภาคแสดง ท่ีเกิดขึน้ในชว่งเวลาท่ี
กลา่วถึง   แล้วปิดท้ายประโยคด้วยค าวา่ 时 shí(เวลา) ประโยคชนิดนี ้จะมีประโยคอีกประโยค
หนึง่ตามมาเพื่อบอกวา่ มีเหตกุารณ์อีกอยา่งหนึง่เกิดขึน้ มีรูปปแบบดงันี ้ 

当 + ภาคแสดงท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีกลา่วถึง + 时, (เหตกุารณ์)  
ตวัอยา่งประโยค 
当鲤鱼正在讨论时，有一条小鲤鱼飞出水面。 

dānɡ lǐyú zhènɡzài tǎolùn shí ，yǒu yìtiáo xiǎo lǐyú fēichū shuǐmiàn. 

ในขณะท่ีเหลา่ปลาคาร์ปก าลงัเสวนากนัอยูน่ัน้ มีปลาคาร์ปน้อยตวัหนึง่ก็บินขึน้ไปบนผิวน า้  

当人们在地上钓鱼时，水里的鱼们正在哭。 

dānɡ rénmen zài dìshànɡ diàoyú shí ，shuǐlǐ de yú men zhènɡzài kū. 

ขณะท่ีคนก าลงัตกปลาอยูบ่นพืน้ดนินัน้ บรรดาปลาท่ีอยู่ในน า้ก าลงัพากนัร้องไห้  
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5.怎么也弄不动了。zěnme yě nònɡ bú dònɡ le ยังไงก็ขยับไม่ได้สักที  
 รูปประโยคท่ีบอกวา่ ไมว่า่จะท าวิธีใด หรือท าอย่างไร ผลลพัธ์ท่ีได้ก็ยงัเป็นเหมือนเดิม 
หรือไมว่า่จะท าอยา่งไร ก็ยงัคงเป็นเหมือนเดมิ ภาษาจีนใช้ค าวา่ “怎么也….不” มีรูปประโยค
ดงันี ้ 

怎么也 + กริยา  不 + ผลของกริยา + 了 

ตวัอยา่งประโยค 
小鱼们哭得怎么也停不下来。 
xiǎoyú men kūdé zěnme yě tínɡ bú xiàlái. 

พวกปลาน้อยร้องไห้จนท าอยา่งไรก็ร้องไห้ไมห่ยดุ  
 
鲤鱼们在找办法救小鲤鱼，但怎么想也想不出来。 

lǐyú men zài zhǎo bànfǎ jiù xiǎo lǐyú，dàn zěnme xiǎnɡ yě xiǎnɡbù chū

lái. 

เหลา่ปราคาร์ปก าลงัหาวิธีชว่ยปลาคาร์ปน้อย แตท่ ายงัไงก็คิดไมอ่อกเสียที  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

头碰头地围在一起 tóu pènɡtóu de wéizài 

yìqǐ 

เอาหวัชนกนัล้อมวงเข้าด้วยกนั 

想找点吃的 xiǎnɡ zhǎo diǎn chī de อยากจะหาอะไรกินสกัหนอ่ย 
让我过去看看 rànɡwǒ ɡuòqù kànkɑn ให้ฉนัเข้าไปดสูกัหนอ่ยซิ 
可要小心呀！ kěyào xiǎoxīn yɑ ！ แตว่า่...ต้องระวงัหนอ่ยนะ  
别去管它就是了 biéqù ɡuǎn tā jiùshìle ไปสนใจมนัก็พอ  
这倒也是的 zhè dǎo yě shìde ก็จริงอยา่งทีว่า่  
保证你们各个安全！ bǎozhènɡ nǐmen ɡèɡè  

ānquán ！ 

รับประกนัความปลอดภยัของทกุคน  

老青虾公公万岁！ lǎo qīnɡxiā ɡōnɡɡonɡ  

wànsuì ！ 

คณุตากุ้งจงเจริญ  

好本事！ hǎoběnshi ！ เก่งมาก เยี่ยมไปเลย  
谁不知道我的厉害！ shuí bùzhīdào wǒde  

lìhɑi！ 

ใครบ้างไมรู้่ถึงความเก่งกาจของฉนั 

 冲上去阻拦 chōnɡ shànɡqù zǔlán วิ่งไปขวางหน้าเอาไว้ 
要想办法教训他一下 yàoxiǎnɡ bànfǎ jiàoxùn  

tā yíxià 

จะต้องหาวธีิสัง่สอนมนัสกัหนอ่ย 

他是大家的头 tā shì dàjiā de tóu เขาเป็นหวัหน้าใหญ่ของพวกเรา  
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想到了一个好主意 xiǎnɡ dàole yíɡè  

hǎozhǔyi 

คิดวิธีดีๆออกแล้ว  

走了一半路 zǒule yī bànlù เดินไปได้คร่ึงทาง 
为他们开路哩！ wéi tāmen kāilù lǐ！ เปิดทางให้พวกเขา 
谁都想象得出来 shuídōu xiǎnɡxiànɡ dé  

chūlái 

ใครก็นกึภาพออก  

那个人花了那么大力

气 

nàɡèrén huāle nàme dà  

lìqi 

คนๆนัน้ออกแรงจนสดุก าลงั 
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23.小鼹鼠请客 
   

春天来了，动物王国家家户户都在装修新房。小鼹鼠也在忙着买地板革、

瓷砖，装修房子。  

  小鼹鼠最先修好了房子。他的小地宫修得可漂亮啦！他想，应该把要好的

朋友请来，一块儿庆祝庆祝。于是，他向鹦鹉、小山羊、小松鼠和小白兔发出

了请帖。 

  不知为什么，只有小白兔按时来到了鼹鼠家，这使小鼹鼠非常夫望。他伸

着脑袋向屋外张望，希望有更多的客人到他家来做客，没想到，冷落了小白

兔。 

  小鼹鼠自言自语地说："唉——没想到，该来的没有来！" 

  小白兔不高兴了，他想：原来，小鼹鼠认为我是不该来的呀！我走吧！ 

  小鼹鼠见小白兔要走，怎么留也留不住。正在这时，小山羊，小鹦鹉和小

松鼠来到了小鼹鼠的家。 

  小鼹鼠没有拦住小由兔，心中十分懊恼，他摊开双手说："唉——不该走的

走了！" 

  小山羊、小松鼠和小松鼠都惊呆了，他们你看看我，我看看你，心想：原

来我们都是该走的呀！三个小伙伴连个招呼都没有打，悄悄离开了小鼹鼠的

家。 

家中又只剩下小鼹鼠一个。桌上的饭菜都凉了，连动都没有动，小鼹鼠好

伤心哟！ 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎo yǎnshǔ qǐnɡkè 
 

chūntiān lái le，dònɡwù wánɡɡuó jiājiā hùhù dōu zài zhuānɡxiū x

īnfánɡ.xiǎo yǎnshǔ yě zài mánɡzhe mǎi dìbǎn ɡé、cízhuān，zhuānɡxiū fá

nɡzi.  

    xiǎo yǎnshǔ zuìxiān xiū hǎole fánɡzi.tāde xiǎo dìɡōnɡ xiū dé kě 

piàoliɑnɡ lā！tā xiǎnɡ，yīnɡɡāi bǎ yào hǎode pénɡyou qǐnɡlái，yíkuàir 

qìnɡzhù qìnɡzhù.yúshì，tā xiànɡ yīnɡwǔ、xiǎoshānyánɡ、xiǎo sōnɡshǔ hé 

xiǎobáitù fā chūle qínɡtiě. 

    bùzhī wèishénme，zhǐ yǒuxiǎo báitù àn shílái dàole yǎnshǔ jiā，

zhèshǐ xiǎo yǎnshǔ fēichánɡ fū wànɡ.tā shēn zhe nǎodɑi xiànɡ wūwài zh

ānɡwànɡ，xīwànɡyǒu ɡènɡ duōde kèrén dào tājiā lái zuòkè，méixiǎnɡdà

o，lěnɡ luòle xiǎobáitù. 

    xiǎo yǎnshǔ zìyán zìyǔ deshuō ："āi--méixiǎnɡdào，ɡāi láide méi 

yǒulái！" 

    xiǎobáitù bùɡāoxìnɡ le，tā xiǎnɡ：yuánlái，xiǎo yǎnshǔ rènwéi w

ǒshì bùɡāi láide yɑ！wǒ zǒubɑ！ 

    xiǎo yǎnshǔ jiàn xiǎobáitù yào zǒu，zěnme liú yě liú búzhù.zhèn

ɡzài zhèshí，xiǎoshānyánɡ，xiǎo yīnɡwǔ hé xiǎo sōnɡshǔ lái dàole xiǎo 

yǎnshǔ de jiā. 
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    xiǎo yǎnshǔ méiyǒu lánzhù xiǎo yóu tù，xīnzhōnɡ shífēn àonǎo，t

ā tānkāi shuānɡshǒu shuō："āi--bùɡāi zǒude zǒule！" 

    xiǎoshānyánɡ、xiǎo sōnɡshǔ hé xiǎo sōnɡshǔ dōu jīnɡdāi le，tā

men nǐ kànkɑn wǒ，wǒ kànkɑn nǐ，xīnxiǎnɡ：yuánlái wǒmen dōushì ɡāi zǒ

ude yɑ！sānɡè xiǎohuǒbàn liánɡè zhāohu dōuméi yǒudǎ，qiāoqiāo lí kā

ile xiǎo yǎnshǔ de jiā. 

jiāzhōnɡ yòu zhǐ shènɡxià xiǎo yǎnshǔ yíɡè.zhuōshànɡ de fàncài dōu li

ánɡle，liándònɡ dōu méiyǒu dònɡ，xiǎo yǎnshǔ hǎo shānɡxīn yō！ 

 
ค าแปล:หนูตัวน้อยเลีย้งแขก 

 

ฤดใูบไม้ผลิมาถึงแล้ว  เมืองสตัว์ป่ากว้างใหญ่ตา่งพากนัซอ่มแซมบ้านเรือน  เจ้าตุน่น้อยก็ยุง่
อยูก่บัการซือ้ไม้กระดาน หนงั อิฐ มาปบู้านใหม่ 

เจ้าตุน่น้อยซอ่มบ้านเสร็จเป็นคนแรก  วงัน้อยๆ ของเจ้าตุน่ตกแตง่สวยงามเชียวละ่  มนัคดิใน
ใจวา่ “นา่จะชวนเพ่ือนๆมาฉลองกนัหน่อย” คดิได้ดงันัน้แล้ว มนัก็รีบสง่บตัรเชิญไปถึงเพ่ือนๆของ
มนั มีนกแก้วแสนสวย แกะภูเขาขนปยุ  กระรอกน้อยฟันสวย และก็กระตา่ยน้อยตากลม  

  แตไ่มรู้่เพราะอะไร พอถึงเวลาก็มีแตเ่จ้ากระตา่ยมาถึงตรงเวลาก่อนเพ่ือน  ท าให้เจ้าตุน่น้อย
รู้สกึผิดหวงั มนัก็ชะเง้อชะแง้มองไปหน้าประตบู้านรอคอยเพ่ือน ๆ  หวงัวา่จะมีเพ่ือนๆมาเป็นแขก
เพิ่มขึน้ แตก็่ไมเ่ป็นอยา่งท่ีหวงั หนักลบัมาก็เจอแตเ่จ้ากระตา่ยขาวตวัเดียวโดดเด่ียว 

 เจ้าตุน่น้อยก็บน่พมึพ ากบัตวัเองวา่ “เฮ้อ....ไมค่ิดเลยวา่  ไอ้ท่ีควรมาก็ไมม่าซะน่ี”  
กระตา่ยได้ยินดงันัน้ก็คิดวา่ “ท่ีแท้ เจ้าตุน่รู้สกึว่าฉนัไมค่วรจะมาน่ีนา  ฉันไปดีกวา่”  
เจ้าตุน่เห็นวา่เจ้ากระตา่ยจะกลบั ก็พยามยามรัง้เอาไว้ แตท่ ายงัไง เจ้ากระตา่ยก็ไม่ยอมอยู่  

ในเวลานัน้เอง เจ้านกแก้วแสนสวย เจ้าแกะขาว และเจ้ากระรอกน้อยก็มาถึงท่ีบ้านเจ้าตุน่พอดี  
เจ้าตุน่รัง้กระตา่ยไว้ไมไ่ด้ รู้สกึอดึอดัใจมาก มนัเปิดประตรัูบเพ่ือนนกแก้วกบัเพ่ือนกระรอก 

แล้วก็บน่วา่ “เฮอ่....ไอ้ท่ีไมค่วรไป ก็ไปเสียแล้ว”  
เพ่ือนๆท่ีเพิ่งจะมาถึง ได้ยินดงันัน้ก็มองหน้ากนัเลิ่กลัก่ คิดในใจวา่ “ท่ีแท้ ..พวกเราก็เป็นแขกท่ี

ควรจะไปน่ีนา” เพ่ือนทัง้สามก็พากนัหนีกลบัโดยไมบ่อกลาเจ้าตุน่เลย  
ในบ้านแสนสวยเหลือเพียงเจ้าตุน่เจ้าของบ้านเพียงตวัเดียว อาหารท่ีเตรียมไว้ก็เย็นชืด

หมดแล้ว ไมมี่ใครได้กินเลย  เจ้าตุน่ก็ได้แตน่ัง่เสียใจอยู่คนเดียว  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

装修 zhuānɡxiū ตกแตง่ซอ่มแซม 
鼹鼠 yǎnshǔ ตวัตุน่ 
地板 dìbǎn พืน้บ้าน  
革 ɡé หนงั 
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瓷砖 cízhuān อิฐ 
宫 ɡōnɡ วงั 
庆祝 qìnɡzhù เฉลมิฉลอง 
鹦鹉 yīnɡwǔ นกแก้ว 
山羊 shānyánɡ แพะ 
松鼠 sōnɡshǔ กระรอก 
请帖 qínɡtiě บตัรเชิญ 
按时 ànshí ตรงเวลา 
失望 shī wànɡ ผิดหวงั 
张望 zhānɡwànɡ ชะเง้อชะแง้ 
做客 zuòkè มาเป็นแขก 
冷落 lěnɡluò เย็นชา 
懊恼 àonǎo หงดุหงิด 
摊开 tānkāi แบบออก แผอ่อก 
惊呆 jīnɡdāi ตกตะลงึ 
悄悄 qiāoqiāo แอบ ยอ่ง เบา ๆ  
凉 liánɡ เย็น  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.家家户户都在装修新房。jiājiā hùhù dōu zài zhuānɡxiū xīnfánɡ ทกุ
ครอบครัวล้วนแล้วแตต่กแตง่ห้องใหม ่   

 AA  + 都 + กริยา 
 

 การซ า้ค านามที่เป็นค าประสม AB ซ า้ค าเป็นรูปแบบ AABB เพ่ือบอกความหมายเป็น
พหพูจน์ มีจ านวนมาก แปลวา่ “ทกุๆ / แตล่ะ” หลงัการซ า้ค าต้องมีค าท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมระหวา่ง

ค านามท่ีเป็นพหพูจน์กบักริยาของประโยค คือค าวา่ 都 dōu “ล้วนแล้วแต่”  
ตวัอยา่งประโยค  

   我年年都来中国。 wǒ niánnián dōulái zhōnɡɡuó ฉนัมาประเทศจีนทกุๆปี   

家家都在看电视。jiājiā dōu zàikàn diànshì    ทกุๆบ้านล้วนดทีูวีกนัอยู ่  
 

 

2.应该把要好的朋友请来。yīnɡɡāi bǎ yào hǎode pénɡyou qǐnɡlái ควรจะเชิญ
เพ่ือนสนิทมา  
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โครงสร้างประโยคค าวา่把  เหมือนกบัท่ีภาษาไทยพดูว่า “เอา + อะไร + ไปท า +อะไร”  
ตวัอยา่งประโยค 
  它把脑袋向屋外张望。 

tā bǎ nǎodɑi xiànɡ wūwài zhānɡwànɡ 
มนัเอาหวัย่ืนออกไปชะเง้อมองข้างนอก   

   

  松鼠把瓷砖来装修房子。 

sōnɡshǔ bǎ cízhuān lái zhuānɡxiū fánɡzi. 

กระรอกเอาอิฐมาซอ่มแซมบ้าน   
 

แตบ่างครัง้รูปประโยค 把  ในภาษาจีนเม่ือแปลเป็นภาษาไทย ก็ไมไ่ด้แปลวา่ “เอา +  
อะไร + ไปท า +อะไร”   เสมอไป  แตจ่ะหมายความวา่ “ประธานท ากริยานัน้ตอ่กรรมของประโยค”   
ตวัอยา่งประโยค 
  松鼠把要好的朋友请来。 

sōnɡshǔ bǎ yào hǎode pénɡyou qǐnɡlái. 

กระรอกเชิญเพื่อนรักมา  

   

  动物们把房间装修了一下。 

    dònɡwùmen bǎ fánɡjiān zhuānɡ xiūle yíxià. 
  บรรดาสตัว์ทัง้หลายตกแตง่บ้านกนัสกัหนอ่ย  
 
3.它伸着脑袋向屋外张望。tā shēn zhe nǎodɑi xiànɡ wūwài zhānɡwànɡ มนัย่ืน
หวัออกไปชะเง้อชะแง้อยูข้่างนอก 
  ค าวา่ 向 เป็นค าท่ีบอกความหมายของการ  “มุง่” ไปทางใดทางหนึง่  บางครัง้
แปลวา่ “มุง่สู ่/ ไปทาง  / ไปยงั” แตบ่างครัง้ก็อาจจะไมต้่องแปลค าวา่向 ก็ได้ แตมี่ลกัษณะของ
ความหมายวา่ประธานมุง่ไปทางกรรม เพ่ือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  มีรูปประโยคคือ  
 

ประธาน  + 向 +  กรรม  
   

把 + บคุคล + 请来 
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ในโครงสร้างข้างต้น  “กรรม”  ของประโยคก็คือ ค านามท่ีบอกทิศ สถานท่ี บคุคล ท่ีประธานมุง่ไป
หานัน่เอง  
ตวัอยา่งประโยค 

 动物们向松鼠的家走去。 
dònɡwù men xiànɡ sōnɡshǔ de jiā zǒuqù. 

  บรรดาสตัว์ทัง้หลายพากนัเดินไปยงับ้านของกระรอก  

  他向我打招呼。 

tā xiànɡ wǒ dǎzhāohu. 
  เขาโบกมือทกัทาย (มายงั) ฉัน 

 

4.三个小伙伴连个招呼都没有打。Sān ɡe xiǎohuǒbàn lián ɡe zhāohu dōu       

méi yǒudǎ เพ่ือนทัง้สามแม้แตบ่อกสกัค าก็ไมมี่ 
 รูปประโยค 连.........都...... แปลวา่ “แม้แต.่......ก็ยงั......”    
ตวัอยา่งประโยค 
   连桌上的饭菜都凉了。 

lián zhuōshànɡ de fàncài dōu liánɡle. 

  แม้แตอ่าหารบนโต๊ะก็เย็นหมดแล้ว  
   

连最要好的朋友都不想来。 
lián zuì yàohǎo de pénɡyou dōubú xiǎnɡlái. 

แม้แตเ่พ่ือนรักท่ีสดุก็ยงัไมอ่ยากมา 
 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
最先修好了房子 zuìxiān xiū hǎole fánɡ

zi 

ซอ่มบ้านเสร็จเป็นคนแรกสดุเลย 

修得可漂亮啦 xiū dé kě piàoliɑnɡ lā ตกแตง่อยา่งงดงามเชียวละ่  
一块儿庆祝庆祝 yíkuàir qìnɡzhù qìnɡzh

ù 
เฉลมิฉลองด้วยกนั  

不知为什么 bùzhī wèishénme ไมรู้่วา่เพราะอะไร / ไมรู้่ท าไม 
没想到 méixiǎnɡdào ไมค่ิดเลยวา่  
自言自语地说 zìyán zìyǔ dìshuō พดูกบัตวัเองวา่... 
该来的没有来 ɡāi láide méi yǒulái ไอ้ที่ควรมาก็ไมม่า  
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小白兔不高兴了 xiǎobáitù bùɡāoxìnɡ le กระตา่ยขาวไมพ่อใจ 
怎么留也留不住 zěnme liú yě liú búzhù รัง้ยงัไงก็รัง้ไว้ไมอ่ยู ่
正在这时 zhènɡzài zhèshí ทนัใดนัน้เอง  / ในตอนนัน้เอง  
心中十分懊恼 xīnzhōnɡ shífēn àonǎo รู้สกึหงดุหงิดมาก  
他们都惊呆了 tāmen dōu jīnɡdāi le พวกเขาพากนัตกตะลงึกนัไปหมด 
他们你看看我，我看

看你 

tāmen nǐ kànkɑn wǒ，wǒ 

kànkɑn nǐ 

พวกเขาทัง้สองตา่งมองหน้ากนัเลิก่ลัก่  

悄悄离开了 qiāoqiāo lí kāile แอบเดินจากไป / เดินจากไปอยา่ง
เงียบๆ  

小鼹鼠好伤心哟！ xiǎo yǎnshǔ hǎo shānɡx

īn yō ！ 

เจ้าตุน่น้อยเสยีอกเสยีใจมากเลย  
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24.小螳螂学艺 
 

    小螳螂长得很威武，他认定自己长大了会有出息，所以谁也看不起。  

   一天，妈妈对小螳螂说："你一天天地长大了，想干点什么呢？" 

  小螳螂说："我手里有两把大刀，想练武，将来当个英雄！" 

  "好！有志气！"妈妈把他送到武术教师猴先生那里学习武艺。 

  小螳螂很骄傲，一定要跟猴先生比试比试武艺。猴先生让他最小的徒弟猴

四和小螳螂比武。 

  没想到猴四的猴拳特别厉害，他三拳两脚就打伤了小螳螂的一条腿。 

  小螳螂被送进医院养伤，武术教师猴先生安慰他说："孩子，猴四的手重，

误伤了你，好好养伤，等你的伤好了再跟我学习武艺。" 

  小螳螂红着脸说："老师，看来，我学不了武艺，我想改行学木匠。" 

  养好了伤，小螳螂向猴先生告辞，来到木匠熊先生那里拜师。熊先生见小

螳螂手中的两把大刀像锯子，就收留了他。 

  熊先生对小螳螂说："孩子，我要打两个箱子，请你把这几块木板锯开。" 

  小螳螂用自己手中的锯子锯呀，锯呀，锯了半天，也没有锯开一块木板。 

  熊先生不高兴了："怎么搞的？于活可不能装样子啊！" 

  "老师，看来，我干不了木匠活儿。"他向熊先生告辞，垂头丧气地往家走

去。 

  田野里，麦苗儿青青，螳螂妈妈正在田野里捉虫。她一眼看见学艺归来的

儿子，高兴地迎了上去："孩子，你学到了什么本领？" 

  小螳螂说："妈妈……我什么也没有学到，还是跟您学习捕虫吧！" 

  妈妈听了儿子的诉说后，并没有责备小螳螂，而是说："这样也好，你要是

成了捕虫能手，也会很有出息的！" 

  从此，小螳螂专心跟妈妈学习捕虫，终于成为一名捕虫能手，他在生活中

找到了适合自己的位置。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎo tánɡlánɡ xuéyì 
 

xiǎo tánɡlánɡ zhǎnɡdé hěn wēiwǔ，tā rèndìnɡ zìjǐ zhǎnɡdàle huìyǒu 

chūxī，suóyǐ shuíyě kànbùqǐ.  

     yìtiān，māmɑ duì xiǎo tánɡlánɡ shuō："nǐ yìtiān tiānde zhǎnɡdà

le，xiǎnɡ ɡàn diǎn shénme ne ？" 

    xiǎo huánɡ nà shuō："wǒ shǒulǐ yǒu liǎnɡbǎ dàdāo，xiǎnɡ liànw

ǔ，jiānɡlái dānɡɡè yīnɡxiónɡ！" 

    "hǎo！yǒuzhìqì！"māmɑ bǎ tā sònɡdào wǔshù jiàoshī hóu xiānshenɡ   

nàlǐ xuéxí wǔyì. 

    xiǎo tánɡlánɡ hěn jiāoào，yídìnɡ yàoɡēn hóu xiānshenɡ bǐshi bǐ

shi wǔyì.hóu xiānshenɡ rànɡtā zuì xiǎode túdì hóu sì hé xiǎo tánɡlánɡ  

bíwǔ. 

    méixiǎnɡdào hóu sì de hóuquán tèbié lìhɑi，tā sān quán liǎnɡ 

jiǎo jiù dǎshānɡ le xiǎo tánɡlánɡ de yìtiáo tuǐ. 
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    xiǎo tánɡlánɡ bèi sònɡjìn yīyuàn yǎnɡshānɡ，wǔshù jiàoshī hóu  

xiānshenɡ ānwèi tā shuō："háizi，hóu sì de shǒuzhònɡ，wùshānɡ le  

nǐ，hǎohǎo yǎnɡshānɡ，děnɡ nǐde shānɡ hǎole zài ɡēnwǒ xuéxí wǔyì." 

    xiǎo tánɡlánɡ hónɡzheliǎn shuō："lǎoshī，kànlái，wǒ xué bùliǎo  

wǔyì，wǒ xiǎnɡ ɡǎihánɡ xué mùjiɑnɡ." 

    yǎnɡ hǎole shānɡ，xiǎo tánɡlánɡ xiànɡ hóu xiānshenɡ ɡàocí， 

láidào mùjiɑnɡ xiónɡ xiānshenɡ nàlǐ bàishī.xiónɡ xiānshenɡ jiàn xiǎo  

tánɡlánɡ shǒu zhōnɡde liǎnɡbǎ dàdāo xiànɡ jùzǐ，jiù shōu liúle tā. 

    xiónɡ xiānshenɡ duì xiǎo tánɡlánɡ shuō："háizi，wǒ yào dǎ  

liǎnɡɡè xiānɡzi，qǐnɡ nǐbǎ zhè jǐ kuài mùbǎn jùkāi." 

    xiǎo tánɡlánɡ yònɡ zìjǐ shǒu zhōnɡde jùzǐ jù yɑ，jù yɑ，jù le  

bàntiān，yě méiyǒu jùkāi yíkuài mùbǎn. 

    xiónɡ xiānshenɡ bùɡāoxìnɡ le："zěnme ɡǎo de ？ɡàn huó kě bùnénɡ 

zhuānɡyànɡzi ā！" 

    "lǎoshī，kànlái，wǒ ɡān bùliǎo mùjiɑnɡ huór."tā xiànɡ xiónɡ  

xiānshenɡ ɡàocí，chuítóu sànɡqì de wǎnɡjiā zǒuqù. 

    tiányě lǐ，mài miáor qīnɡqīnɡ，tánɡlánɡ māmɑ zhènɡzài tiányě  

lǐ zhuō chónɡ.tā yìyǎn kànjiàn xuéyì ɡuī láide érzi，ɡāo xìnɡde yínɡ 

le shànɡqù："háizi，nǐ xué dàole shénme bénlǐnɡ？" 

    xiǎo tánɡlánɡ shuō："māmɑ …wǒ shénme yě méiyǒu xuédào，háishì  

ɡēnnín xuéxí bǔ chónɡ bɑ！" 

    māmɑ tīnɡle érzi de sùshuō hòu，bìnɡ méiyǒu zébèi xiǎo tánɡlán

ɡ，érshì shuō："zhèyànɡ yěhǎo，nǐ yàoshì chénɡle bǔ chónɡ nénɡshǒu，y

ěhuì hěn yǒuchūxī de！" 

    cónɡcǐ，xiǎo tánɡlánɡ zhuānxīn ɡēn māmɑ xuéxí bǔ chónɡ，zhōnɡyú  

chénɡwéi yìmínɡ bǔ chónɡ nénɡshǒu，tā zài shēnɡhuó zhōnɡ zhǎo dào le  

shìhé zìjǐde wèizhi. 

 
ค าแปล:ตั๊กแตนต าข้าวเรียนวิชา 

 

 เจ้าตัก๊แตนต าข้าวรูปร่างแข็งแกร่งบกึบนึ มนัมุง่มัน่วา่เม่ือโตขึน้จะต้องมีอนาคตไกลเป็น
แน ่ ก็เลยท าตวัมองไมเ่ห็นหวัใครเลย  
 อยูม่าวนัหนึง่ แม่ตัก๊แตนพดูกบัเจ้าตัก๊แตนน้อยวา่ “เจ้าก็โตขึน้ทกุวนั คิดจะท าอะไรแล้ว
หรือยงั” 
 เจ้าตัก๊แตนน้อยตอบวา่ “มือของผมมีมีดคมสองด้าม อยากฝึกวิทยายทุธ์ อนาคตอยาก
เป็นวีรบรุุษผู้กล้าแกร่ง” 
 “ดีมาก มีใจแน่วแนเ่ด็ดเด่ียว” และแล้ว แมต่ัก๊แตนก็สง่เจ้าตัก๊แตนน้อยไปส านกัวิทยายทุธ์
ของปรมาจารย์วานรเพ่ือศกึษาศลิปะการตอ่สู้   
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 เจ้าตัก๊แตนน้อยภาคภมูิใจยิ่งนกั ตัง้มัน่ว่าจะต้องประลองยทุธ์กบัปรมาจารย์วานรให้จงได้ 
แตท่า่นปรมาจารย์วานรกลบัให้ลกูศิษย์ท่ีตวัเล็กท่ีสดุมาประลอง  
 นกึไมถ่ึงเลยวา่ เจ้าลิงน้องส่ี มีวิทยายทุธ์แก่กล้า มีหมดัแข็งแกร่ง ตะลมุบอนเจ้าตัก๊แตน
น้อยเสียจนนว่มไปหมดทัง้ตวั แถมยงัขาหกัอีกข้างหนึง่ด้วย 
 เจ้าตัก๊แตนถกูสง่เข้าไปรักษาอาการบาดเจ็บท่ีโรงพยาบาล ทา่นปรมาจารย์วานรปลอบ
เจ้าตัก๊แตนน้อยว่า “เจ้าเดก็น้อย  เจ้าลิงน้องส่ีหมดัหนกัไปหนอ่ย ท าร้ายเจ้าจนบาดเจ็บ รักษาเนือ้
รักษาตวัให้หายดี คอ่ยมาเรียนกบัข้าใหมน่ะ”  
 เจ้าตัก๊แตนน้อยหน้าแดง พดูวา่ “อาจารย์ครับ ผมคงเรียนศลิปะวิทยายทุธ์ไมไ่หวแล้วละ่ 
ผมอยากเปล่ียนมาเรียนเป็นชา่งไม้ดีกวา่” 
 เม่ือรักษาตวัหายดีแล้ว เจ้าตัก๊แตนก็อ าลาปรมาจารย์วานร  เดนิทางไปฝากตวัเป็นศษิย์
กบัทา่นอาจารย์หมี  ทา่นอาจารย์หมีเห็นว่ามือทัง้สองข้างของเจ้าตัก๊แตนเหมือนกบัเล่ือยแหลมคม 
จงึรับไว้เป็นศิษย์ 

อาจารย์หมีพดูกบัเจ้าตัก๊แตนน้อยวา่ “เจ้าเดก็น้อย ข้าจะท าลงัไม้สองลงั  เจ้าชว่ยเล่ือยไม้กอง
นีส้กัหนอ่ยก็แล้วกนั” 

เจ้าตัก๊แตนน้อยก็เอามือเล่ือย เล่ือยไม้ เล่ือยอยูน่านแตท่ ายงัไงก็เล่ือยไม้ไมข่าดเสียที 
ทา่นอาจารย์หมีเห็นดงันัน้ก็รู้สกึขดัหขูดัตา เกิดอะไรขึน้เหรอเน่ีย ท างานจะมาแกล้งท า

เหลาะแหละอย่างงีไ้มไ่ด้นะ   
“อาจารย์ครับ ดแูล้วผมคงท างานชา่งไม้ไมไ่หวแล้วละ่ครับ” เจ้าตัก๊แตนบอกลาอาจารย์หมี 

เดนิคอตกกลบับ้าน  
ยอดข้าวเขียวขจี ปลิวไสวอยูใ่นทุง่นา แม่ตัก๊แตนก าลงัจบัแมลงอยูใ่นทุง่ มองเห็นลกูกลบัมา

จากเรียนวิทยายทุธ์ ก็ดีอกดีใจรีบว่ิงไปรับลูก “ลกูจา๋  ลกูได้ไปร ่าเรียนวิชาอะไรกลบัมาบ้าง”  
เจ้าตัก๊แตนน้อยพดูกบัแมว่่า “แมค่รับ ...ผมไมไ่ด้เรียนอะไรเลย  ก็คงกลบัมาเรียนจบัแมลงกบั

แมดี่กวา่”  
แมต่ัก๊แตนฟังลกูเลา่ ก็ไมไ่ด้ต าหนิตเิตียนอะไร แล้วก็ยงับอกลกูอีกวา่ “แบบนีก็้ดีเหมือนกนันะ 

ถ้าลกูเป็นนกัจบัแมลงมือฉมงัละก็ จะต้องมีอนาคตไกลแน่ๆ เลย” 
นบัแตน่ัน้มา เจ้าตัก๊แตนน้อยก็ตัง้อกตัง้ใจเรียนจบัแมลงกับแม ่ ในท่ีสดุมนัก็กลายเป็นนกัจบั

ตัก๊แตนมือฉมงั  เจ้าตัก๊แตนน้อยได้เรียนรู้และแสวงหาสิ่งท่ีเหมาะสมกบัตวัเองได้แล้ว  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

螳螂 tánɡlánɡ ตัก๊แตนต าข้าว 
威武 wēiwǔ อ านาจ พลงั  
练武 liànwǔ ฝึกฝนวิทยายทุธ 
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英雄 yīnɡxiónɡ วีรบรุุษ 
志气 zhìqì ปณิธาน 
骄傲 jiāoào หยิ่งในศกัดิศ์รี ภาคภมูิ  
徒弟 túdì ศิษย์  
厉害 lìhɑi เก่งกาจ  
养伤 yǎnɡshānɡ รักษาอาการบาดเจ็บ 
安慰 ānwèi ปลอบใจ  
红脸 hónɡliǎn หน้าแดง โกรธ  
改行 ɡǎihánɡ เปลีย่นอาชีพ  
木匠 mùjiɑnɡ ช่างไม้ 
告辞 ɡàocí บอกลา กลา่วอ าลา 
拜师 bàishī ไหว้ครู ขอเป็นศษิย์  
锯子 jùzǐ เลือ่ย 
田野 tiányě ทุง่นา 
本领 bénlǐnɡ ฝีมือ ความสามารถ 
责备 zébèi ต าหนิ  
适合 shìhé เหมาะสม 
位置 wèizhi ต าแหนง่  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

小螳螂长得很威武，他认定自己长大了会有出息，所以谁也看不起。  

   一天，妈妈对小螳螂说："你一天天地长大了，想于点什么呢？" 

  小螳螂说："我手里有两把大刀，想练武，将来当个英雄！" 

  "好！有志气！"妈妈把他送到武术教师猴先生那里学习武艺。 

  小螳螂很骄傲，一定要跟猴先生比试比试武艺。猴先生让他最小的徒弟猴

四和小螳螂比武。 

  没想到猴四的猴拳特别厉害，他三拳两脚就打伤了小螳螂的一条腿。 

  小螳螂被送进医院养伤，武术教师猴先生安慰他说："孩子，猴四的手重，

误伤了你，好好养伤，等你的伤好了再跟我学习武艺。" 

  小螳螂红着脸说："老师，看来，我学不了武艺，我想改行学木匠。" 

  养好了伤，小螳螂向猴先生告辞，来到木匠熊先生那里拜师。熊先生见小

螳螂手中的两把大刀像锯子，就收留了他。 

  熊先生对小螳螂说："孩子，我要打两个箱子，请你把这几块木板锯开。" 

  小螳螂用自己手中的锯子锯呀，锯呀，锯了半天，也没有锯开一块木板。 

  熊先生不高兴了："怎么搞的？于活可不能装样子啊！" 

  "老师，看来，我干不了木匠活儿。"他向熊先生告辞，垂头丧气地往家走

去。 

  田野里，麦苗儿青青，螳螂妈妈正在田野里捉虫。她一眼看见学艺归来的

儿子，高兴地迎了上去："孩子，你学到了什么本领？" 
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  小螳螂说："妈妈……我什么也没有学到，还是跟您学习捕虫吧！" 

  妈妈听了儿子的诉说后，并没有责备小螳螂，而是说："这样也好，你要是

成了捕虫能手，也会很有出息的！" 

  从此，小螳螂专心跟妈妈学习捕虫，终于成为一名捕虫能手，他在生活中

找到了适合自己的位置。 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

小螳螂长得很威武，他认定自己长大了会有出息，所以谁也看不起。  

   一天，妈妈对小螳螂说："你一天天地长大了，想于点什么呢？" 

  小螳螂说："我手里有两把大刀，想练武，将来当个英雄！" 

  "好！有志气！"妈妈把他送到武术教师猴先生那里学习武艺。 

  小螳螂很骄傲，一定要跟猴先生比试比试武艺。猴先生让他最小的徒弟猴

四和小螳螂比武。 

  没想到猴四的猴拳特别厉害，他三拳两脚就打伤了小螳螂的一条腿。 

  小螳螂被送进医院养伤，武术教师猴先生安慰他说："孩子，猴四的手重，

误伤了你，好好养伤，等你的伤好了再跟我学习武艺。" 

  小螳螂红着脸说："老师，看来，我学不了武艺，我想改行学木匠。" 

  养好了伤，小螳螂向猴先生告辞，来到木匠熊先生那里拜师。熊先生见小

螳螂手中的两把大刀像锯子，就收留了他。 

  熊先生对小螳螂说："孩子，我要打两个箱子，请你把这几块木板锯开。" 

  小螳螂用自己手中的锯子锯呀，锯呀，锯了半天，也没有锯开一块木板。 

  熊先生不高兴了："怎么搞的？于活可不能装样子啊！" 

  "老师，看来，我干不了木匠活儿。"他向熊先生告辞，垂头丧气地往家走

去。 

  田野里，麦苗儿青青，螳螂妈妈正在田野里捉虫。她一眼看见学艺归来的

儿子，高兴地迎了上去："孩子，你学到了什么本领？" 

  小螳螂说："妈妈……我什么也没有学到，还是跟您学习捕虫吧！" 

  妈妈听了儿子的诉说后，并没有责备小螳螂，而是说："这样也好，你要是

成了捕虫能手，也会很有出息的！" 

  从此，小螳螂专心跟妈妈学习捕虫，终于成为一名捕虫能手，他在生活中

找到了适合自己的位置。 
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25.小鸟和大熊 
 

  小鸟和大熊是好朋友。小鸟在树枝上唱歌，大熊在下面的树洞里睡觉。  

   冬天来了，小鸟要飞到温暖的南方去了，大熊也要进树洞里睡觉了。它俩

约定，明年春天再见面。 

  第二年春天，小鸟飞回来时，看见大树没有了，大熊坐在树墩上哭鼻子。 

  小鸟问："大熊，我们的大树呢？" 

  "大树让伐木工人锯走了！"大熊伤心地说。 

  "别难过，只要树根还在，大树就会发出新芽。"小鸟说。 

  小鸟和大熊找呀找，真的在树墩边上找到了一棵小小的新芽。 

  没有大树，小鸟上哪儿去玩呢？大熊眨眨眼睛，站到树墩上，装扮成一棵

神气的大树。小鸟飞到"熊树"上，唱起了快乐的歌。小鸟唱呀唱，大熊笑了，

随着歌声摇摇摆摆，跳起舞来。 

  "你真是一棵有趣的树！"小鸟夸奖大熊。 

  小鸟请来别的鸟儿，还请来小松鼠，一起在熊树上开音乐会。大熊呵呵笑

着，在山坡上奔跑。鸟儿围着大熊飞，松鼠追着大熊跳，热闹极了。 

  小嫩芽在歌声和笑声中长呀长，很快就长成了一棵小树苗。 

  冬天又来了，小鸟又要飞到温暖的南方过冬去了，大熊又要进树洞里睡觉

了。它俩约定，第二年春天再见面。 

  第二年春天，小鸟飞回来的时候，看见大熊和一棵挺拔的小树站在一起，

挥着手说："欢迎！欢迎！" 

  小鸟又可以在树上唱歌了。但有的时候，小鸟也飞到大熊的头顶上玩一会

儿，因为它很喜欢这棵会跳舞的"熊树"。 

 

ค าอ่านพนิอิน:Xiǎoniǎo hé dàxiónɡ 
 

Xiǎoniǎo hé dàxiónɡ shì hǎopénɡyou.xiǎoniǎo zài shùzhī shànɡ ch

ànɡɡē，dàxiónɡ zàixià miànde shù dònɡlǐ shuìjiào.  

     dōnɡtiān lái le，xiǎoniǎo yào fēi dào wēnnuǎn de nánfānɡ qù

le，dàxiónɡ yě yào jìn shù dònɡlǐ shuìjiào le.tā liǎnɡ yuēdìnɡ，mínɡ

nián chūntiān zài jiànmiàn. 

    dì èrnián chūntiān，xiǎoniǎo fēihuí láishí，kànjiàn dàshù méi y

ǒule，dàxiónɡ zuòzài shùdūn shànɡ kūbízi. 

    xiǎoniǎo wèn ："dàxiónɡ，wǒ mende dàshù ne？" 

    "dàshù rànɡ fámù ɡōnɡrén jù zǒule！"dàxiónɡ shānɡxīn deshuō . 

    "bié nánɡuò，zhǐyào shùɡēn háizài，dàshù jiùhuì fāchū xīnyá."xi

ǎoniǎo shuō. 

    xiǎoniǎo hé dàxiónɡ zhǎo yɑ zhǎo，zhēnde zài shùdūn biānshànɡ 

zhǎodàole yī kē xiǎo xiǎode xīnyá. 

    méiyǒu dàshù，xiǎoniǎo shànɡnǎ érqù wán ne？dàxiónɡ zhǎ zháyǎ

njinɡ，zhàndào shùdūn shànɡ，zhuānɡ bànchénɡ yī kē shénqì de dàshù.xi

ǎoniǎo fēi dào"xiónɡ shù"shànɡ，chànɡ qǐle kuài lède ɡē.xiǎoniǎo chàn
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ɡ yɑ chànɡ，dàxiónɡ xiàole，suízhe ɡēshēnɡ yáoyáo bǎibǎi，tiào qǐwǔ l

ái. 

    "nǐ zhēnshì yī kē yǒuqù de shù！"xiǎoniǎo kuājiǎnɡ dàxiónɡ. 

    xiǎoniǎo qǐnɡlái biéde niǎor，hái qǐnɡlái xiǎo sōnɡshǔ，yìqǐ zà

i xiónɡ shùshànɡ kāi yīnyuèhuì.dàxiónɡ hēhē xiàozhe，zài shānpō shànɡ 

bēnpǎo.niǎor wéizhe dàxiónɡ fēi，sōnɡshǔ zhuīzhe dàxiónɡ tiào，rènɑo 

jíle. 

    xiǎo nènyá zài ɡēshēnɡ hé xiàoshēnɡ zhōnɡchánɡ yɑ chánɡ，hěnkuà

i jiù chánɡ chénɡle yī kē xiǎo shùmiáo. 

    dōnɡtiān yòulái le，xiǎoniǎo yòuyào fēi dào wēnnuǎn de nánfānɡ 

ɡuòdōnɡ qùle，dàxiónɡ yòuyào jìn shù dònɡlǐ shuìjiào le.tā liǎnɡ yuēd

ìnɡ，dì èrnián chūntiān zài jiànmiàn. 

    dì èrnián chūntiān，xiǎoniǎo fēihuí láide shíhou，kànjiàn dàxió

nɡ héyī kē tǐnɡbá de xiǎoshù zhànzài yìqǐ，huī zhuóshǒu shuō ："huāny

ínɡ！huānyínɡ！" 

    xiǎoniǎo yòukě yǐzài shùshànɡ chànɡɡē le.dàn yǒude shíhou，xiǎ

oniǎo yě fēi dào dàxiónɡ de tóu dǐnɡshànɡ wán yíhuìr，yīnwèi tā hěn x

ǐhuɑn zhè kē huì tiàowǔ de"xiónɡ shù". 

 
ค าแปล:นกน้อยกับหมีใหญ่ 

 
 เจ้านกน้อยกบัเจ้าใหญ่เป็นเพ่ือนรักกนั  นกน้อยเกาะอยูบ่นก่ิงไม้สง่เสียงเจือ้ยแจ้วร้อง
เพลง สว่นเจ้าหมีใหญ่นอนหลบัอยูใ่ต้โพรงไม้เสียงดงั คร่อก ๆ ๆ  
 ลมหนาวพดัมาแล้ว นกน้อยก็จะบนิหนีหนาวไปสูด่นิแดนอบอุน่ทางใต้ เจ้าหมีใหญ่ก็จะ
หลบหนาวจ าศีลอยูใ่นถ า้ เพ่ือนรักทัง้สองนดักนัวา่ จะกลบัมาเจอกนัใหมใ่นฤดใูบไม้ผลิปีหน้า  
 พอถึงฤดใูบ้ไม้ผลิในปีตอ่มา นกน้อยก็บินกลบัมา แตต้่นไม้ใหญ่หายไปเสียแล้ว เจ้าหมี
ใหญ่นัง่ร้องไห้สะอกึสะอืน้อยูท่ี่ตอไม้ 
  นกน้อยร้องถามหมีใหญ่ว่า “เจ้าหมีเพ่ือนรัก ต้นไม้ของเราละ่” 
 “ต้นไม้ของเราถกูคนงานตดัไม้เล่ือยเอาแล้ว ฮือ ๆ ๆ” เจ้าหมีใหญ่พดูไปก็ร้องไห้ไป 
 “อยา่เสียใจไปเลย ขอเพียงรากไม้ยงัอยู่ ต้นไม้จะต้องมีหนอ่ไมง่อกออกมาแน่ๆ  ” นกน้อย
เจือ้ยแจ้วปลอบใจเจ้าหมีใหญ่ 

วา่แล้ว นกน้อย กบัหมีใหญ่ก็พากนัสอดสา่ยสายตาเสาะหาหนอ่ของต้นไม้ ในท่ีสดุก็เห็นวา่ มี
หนอ่เล็กๆก าลงัทอดยอดออกมาจากตอไม้จริงๆ 

ไมมี่ต้นไม้ใหญ่ แล้วนกน้อยจะไปเลน่ท่ีไหนละ่เน่ีย  เจ้าหมีใหญ่ยืนท าตาปริบๆ อยู่บนตอไม้  
แล้วท าทา่เป็นต้นไม้ใหญ่  เจ้านกน้อยก็บนิไปเกาะท่ีต้นไม้หมี  สง่เสียงจิ๊บๆ ๆ ร้องเพลงเจือ้ยแจ้ว  
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เจ้านกน้อยร้องไป ร้องๆ เจ้าหมีใหญ่ก็หวัเราะชอบใจ  โยกย้ายเต้นระบ าไปมาตามจงัหวะ
เสียงเพลง 

 “แกชา่งเป็นต้นไม้ท่ีนา่สนใจจริงๆนะเจ้าหมีเพ่ือนยาก” นกน้อยเออ่ยปากชมเจ้าหมีใหญ่  
 นกน้อยชวนเพ่ือนๆนก เพ่ือนกระรอก มาร่วมเลน่ดนตรี ร้องเพลงบนต้นไม้หมี  เจ้าหมีก็

เพลิดเพลินหวัเราะชอบในหวัเราะดงัเอิก้ ๆ ๆ วิ่งร่าเริงอยูบ่นเนินเขา นกน้อยบินวนต้นไม้หมี 
กระรอกน้อยกระโดดโลดเต้นไปตามเจ้าหมีใหญ่  เป็นท่ีสนกุสนานเหลือเกิน 

ก่ิงไม้ออ่นๆเร่ิมแทงหน่อออกมาทา่มกลางเสียงเพลง  ไมน่านก็สงูขึน้เป็นต้นไม้ต้นเล็ก ๆ  
หน้าหนาวมาถึงอีกแล้ว  นกน้อยก็ต้องบนิหนีไปหลบหนาวท่ีอ่ืน หมีใหญ่ก็ต้องจ าศีลหลบ

หนาวอยูใ่นถ า้อีกแล้ว เพ่ือรักทัง้สองก็นดักนัวา่ฤดใูบ้ไม้ผลิปีหน้าจะกลบัมาพบกนัอีกครัง้ 
พอถึงฟใบไม้ผลิปีตอ่มา พอนกน้อยบนิกลบัมาถึง มองเห็นหมีใหญ่เพ่ือรัก กบัต้นไม้ตัง้ต้นสงู

ตระหง่าน  เจ้าหมีโบกไม้โบกมือตะโกนเรียกนกน้อย  “ยินดีต้อนรับ ๆ” 
เจ้านกน้อยก็สามารถกลบัมาเกาะก่ิงไม้ร้องเพลงได้ดงัเดมิ  แตบ่างครัง้ นกน้อยก็บนิไปเกาะท่ี

หวัของหมีใหญ่ เพราะนกน้อยชอบต้นไม้ท่ีเต้นร าได้อยา่ง ต้นไม้หมี นีม้ากเหลือเกิน    
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 
约定 yuēdìnɡ นดัหมาย นดัแนะกนั 
树墩 shùdūn โคนต้น ตอต้นไม้  
哭鼻子 kūbízi ร้องไห้ 
伐木 fámù ตดัไม้ 
锯  jù  เลือ่ย 
芽 yá หนอ่ 
眨 zhǎ กระพริบตา 
装扮 zhuānɡbɑn แปลงร่าง แปลงกายเป็น 
神气 shénqì ทา่ทาง ลกัษณะ  
夸奖 kuājiǎnɡ ยกยอ่ง ชมเชย  
山坡 shānpō เนินเขา  
奔跑 bēnpǎo วิ่งตะบงึ  
热闹 rènɑo ครึกครืน้ 
嫩 nèn นุม่ 
树苗 shùmiáo กล้าต้นไม้ 
挺拔 tǐnɡbá ยืนตระหงา่น ตัง้ตระหง่าน 
挥手 huīshǒu โบกไม้โบกมือ  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

小鸟和大熊是好朋友。小鸟在树枝上唱歌，大熊在下面的树洞里睡觉。  

   冬天来了，小鸟要飞到温暖的南方去了，大熊也要进树洞里睡觉了。它俩

约定，明年春天再见面。 

  第二年春天，小鸟飞回来时，看见大树没有了，大熊坐在树墩上哭鼻子。 

  小鸟问："大熊，我们的大树呢？" 

  "大树让伐木工人锯走了！"大熊伤心地说。 

  "别难过，只要树根还在，大树就会发出新芽。"小鸟说。 

  小鸟和大熊找呀找，真的在树墩边上找到了一棵小小的新芽。 

  没有大树，小鸟上哪儿去玩呢？大熊眨眨眼睛，站到树墩上，装扮成一棵

神气的大树。小鸟飞到"熊树"上，唱起了快乐的歌。小鸟唱呀唱，大熊笑了，

随着歌声摇摇摆摆，跳起舞来。 

  "你真是一棵有趣的树！"小鸟夸奖大熊。 

  小鸟请来别的鸟儿，还请来小松鼠，一起在熊树上开音乐会。大熊呵呵笑

着，在山坡上奔跑。鸟儿围着大熊飞，松鼠追着大熊跳，热闹极了。 

  小嫩芽在歌声和笑声中长呀长，很快就长成了一棵小树苗。 

  冬天又来了，小鸟又要飞到温暖的南方过冬去了，大熊又要进树洞里睡觉

了。它俩约定，第二年春天再见面。 

  第二年春天，小鸟飞回来的时候，看见大熊和一棵挺拔的小树站在一起，

挥着手说："欢迎！欢迎！" 

  小鸟又可以在树上唱歌了。但有的时候，小鸟也飞到大熊的头顶上玩一会

儿，因为它很喜欢这棵会跳舞的"熊树"。 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 

小鸟和大熊是好朋友。小鸟在树枝上唱歌，大熊在下面的树洞里睡觉。  

   冬天来了，小鸟要飞到温暖的南方去了，大熊也要进树洞里睡觉了。它俩

约定，明年春天再见面。 

  第二年春天，小鸟飞回来时，看见大树没有了，大熊坐在树墩上哭鼻子。 

  小鸟问："大熊，我们的大树呢？" 

  "大树让伐木工人锯走了！"大熊伤心地说。 

  "别难过，只要树根还在，大树就会发出新芽。"小鸟说。 

  小鸟和大熊找呀找，真的在树墩边上找到了一棵小小的新芽。 

  没有大树，小鸟上哪儿去玩呢？大熊眨眨眼睛，站到树墩上，装扮成一棵

神气的大树。小鸟飞到"熊树"上，唱起了快乐的歌。小鸟唱呀唱，大熊笑了，

随着歌声摇摇摆摆，跳起舞来。 

  "你真是一棵有趣的树！"小鸟夸奖大熊。 

  小鸟请来别的鸟儿，还请来小松鼠，一起在熊树上开音乐会。大熊呵呵笑

着，在山坡上奔跑。鸟儿围着大熊飞，松鼠追着大熊跳，热闹极了。 

  小嫩芽在歌声和笑声中长呀长，很快就长成了一棵小树苗。 

  冬天又来了，小鸟又要飞到温暖的南方过冬去了，大熊又要进树洞里睡觉

了。它俩约定，第二年春天再见面。 
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  第二年春天，小鸟飞回来的时候，看见大熊和一棵挺拔的小树站在一起，

挥着手说："欢迎！欢迎！" 

  小鸟又可以在树上唱歌了。但有的时候，小鸟也飞到大熊的头顶上玩一会

儿，因为它很喜欢这棵会跳舞的"熊树"。 
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26.小猪的礼物 

 

今天是小猴的生日，朋友们都来向它祝贺。小松鼠送来了开心果，小乌龟

送来了冰淇淋，小白兔送来了巧克力。小猴请朋友们坐下来，一起吃生日蛋

糕。  

可是，小猴的好朋友小胖猪没有来，大家觉得很奇怪。 

  送走了小松鼠、小乌龟和小白兔，小猴出门去找小胖猪。 

  一只老山羊在高高的山坡上吃草，小猴走过去有礼貌地问： 

  "山羊爷爷，山羊爷爷，您看到我的朋友小胖猪了吗？" 

  "小胖猪呀，"老山羊摇摇白胡子说，"它到那边的树林子里去了。" 

  小猴走进树林子里，看见一只漂亮的小鸟在树梢上唱歌，小猴问： 

  "小鸟，小鸟，你看见我的朋友小胖猪了吗？" 

  "小胖猪呀，"小鸟理理花羽毛说，"它到那边的山谷里去了。" 

  小猴跑进山谷里，山谷里空空荡荡的，没有小胖猪的身影，只有一棵结满

了果实的山核桃树。 

  "小胖猪，你在哪里？"小猴大声喊。 

  "我在这啦。"山核桃树下传来了小胖猪的声音。 

  小猴跑过去一看，小胖猪掉进山核桃树下的深沟里，上不来了。 

  小猴攀着山核桃树，将长尾巴垂到沟里，让小胖猪抓住。小猴一使劲，呼

啦一下子，小胖猪上来了。 

  "对不起，小猴，"小胖猪说，"我想把你最爱吃的山核桃摘下来，送给你做

礼物，可是我太笨了，从树上摔进沟里了，什么礼物也没有了。" 

  小猴紧紧地拥抱着小胖猪，真诚地说："你已经送了最好的礼物给我啦！" 

  "没有呀，我什么也没送呀！"小胖猪结结巴巴地说。 

  "你这傻胖猪呀！"小猴拍拍小胖猪摔得青一块紫一块的脸，调皮地说，"这

就是最好的礼物！" 

  小猴爬到山核桃树上，摘下许多的山核桃。它把山核桃带回家，请小胖猪

一起吃。 

  它俩都爱吃山核桃呢！ 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎozhū de lǐwù 
 

jīntiān shì xiǎohóu de shēnɡrì，pénɡyoumen dōulái xiànɡ tā zhùhè. 

xiǎo sōnɡshǔ sònɡlái le kāixīn ɡuǒ，xiǎo wūɡuī sònɡlái le bīnɡqílín，

xiǎo báitù sònɡlái le qiǎokèlì.xiǎohóu qǐnɡ pénɡyoumen zuò xiàlái，yì

qǐ chī shēnɡrì dànɡāo.  

     kěshì，xiǎohóu de hǎo pénɡyou xiǎopànɡ zhū méi yǒulái，dàjiā  

juéde hěn qíɡuài. 

    sònɡ zǒule xiǎo sōnɡshǔ 、xiǎo wūɡuī hé xiǎobáitù，xiǎohóu chūm

én qùzhǎo xiǎopànɡ zhū. 

    yìzhī lǎo shānyánɡ zài ɡāo ɡāode shānpō shànɡ chīcǎo，xiǎohóu  

zǒu ɡuòqù yǒulǐmào de wèn： 
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    "shānyánɡ yéye，shānyánɡ yéye，nín kàndào wǒde pénɡyou xiǎopànɡ  

zhū le mɑ ？" 

    "xiǎopànɡ zhū yɑ，"lǎo shānyánɡ yáoyáo bái húzǐ shuō，"tā dào  

nàbiɑn de shùlínzi lǐ qùle." 

    xiǎohóu zǒujìn shùlínzi lǐ，kànjiàn yìzhī piāo liànɡde xiǎoniǎo  

zài shùshāo shànɡ chànɡɡē，xiǎohóu wèn ： 

   "xiǎoniǎo，xiǎoniǎo，nǐ kànjiàn wǒde pénɡyou xiǎopànɡ zhū lemɑ？

" 

    "xiǎopànɡ zhū yɑ，"xiǎoniǎo lǐlǐ huā yǔmáo shuō，"tā dào nàbiɑn 

de shānɡǔ lǐ qùle." 

    xiǎohóu pǎojìn shānɡǔ lǐ，shānɡǔ lǐ kōnɡkōnɡ dànɡdànɡ de， 

méiyǒu xiǎopànɡ zhū de shēnyǐnɡ，zhíyǒu yī kē jié mǎnle ɡuǒshí de  

shānhétɑo shù. 

    "xiǎopànɡ zhū，nǐ zàinǎlǐ ？"xiǎohóu dàshēnɡ hǎn. 

    "wǒ zài zhè lā."shānhétɑo shùxià chuánlái le xiǎopànɡ zhū de  

shēnɡyīn. 

    xiǎohóu pǎo ɡuòqù yíkàn，xiǎopànɡ zhū diào jìnshān hétɑo shùxià 

de shēnɡōu lǐ，shànɡbùlái le. 

    xiǎohóu pānzhe shānhétɑo shù，jiānɡ chánɡ wěibɑ chuí dào ɡōu l

ǐ，rànɡ xiǎopànɡ zhū zhuāzhù.xiǎohóu yī shǐjìn，hūlā yíxiàzǐ，xiǎopàn

ɡ zhū shànɡlái le. 

    "duìbùqǐ，xiǎohóu，"xiǎopànɡ zhū shuō，"wǒ xiǎnɡbǎ nǐ zuì ài 

chī de shānhétɑo zhāi xiàlái，sònɡɡěi nǐ zuò lǐwù，kěshì wǒ tài bèn 

le，cónɡ shùshànɡ shuāi jìn ɡōu lǐ le，shénme lǐwù yě méi yǒule." 

    xiǎohóu jǐnjǐn de yōnɡ bàozhe xiǎopànɡ zhū，zhēnchénɡ deshuō ：

"nǐ yǐjīnɡ sònɡ le zuì hǎode lǐwù ɡěi wǒ lā！" 

    "méiyǒu yɑ，wǒ shénme yě méi sònɡ yɑ！"xiǎopànɡ zhū jiéjié bābā 

deshuō . 

    "nǐ zhè shǎ pànɡ zhū yɑ！"xiǎohóu pāipāi xiǎopànɡ zhū shuāidé  

qīnɡ yíkuài zǐ yíkuài de liǎn，tiáopí deshuō ，"zhè jiùshì zuì hǎode  

lǐwù！" 

    xiǎohóu pádào shān hétɑo shùshànɡ，zhāixià xǔ duōde shānhétɑo. 

tā bǎ shānhétɑo dàihuíjiā，qǐnɡ xiǎopànɡ zhū yìqǐ chī. 

    tā liǎnɡ dōu àichī shānhétɑo ne！ 

 
ค าแปล:ของขวัญจากน้องหมู 

  
 วนันีเ้ป็นวนัเกิดของเจ้าลิงน้อย  บรรดาเพ่ือนๆก็พากนัมาอวยพรวนัเกิด กระรอกน้อยมอบ
ลกูอมอารมณ์ดีเป็นของขวญั เตา่น้อยมอบไอศกรีมเป็นของขวญั กระตา่ยขาวมอบช็อคโกแล็ตเป็น
ของขวญั เจ้าลิงน้อยแสนสขุใจ เชิญเพ่ือนๆ ล้อมวงเข้ามากินเค้กวนัเกิดด้วยกนั  
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 แตว่า่ เจ้าหมอู้วน เพ่ือนรักของเจ้าลิงน้อยไมไ่ด้มางานวนัเกิด ท าให้ทกุคนรู้สกึประหลาด
ใจมาก  
 เม่ือเสร็จงานเลีย้งแล้ว เจ้าลิงน้อยก็สง่กระรอกน้อย เตา่น้อย และกระตา่ยน้อยกลบับ้าน 
เจ้าลิงน้อยก็ออกตามหาเจ้าหมอู้วนเพ่ือนรัก  
 คณุปู่ แพะเล็มหญ้าอยู่บนยอดภูเขาสงูลิบ เจ้าลิงน้อยก็เข้าไปถามอยา่งสภุาพวา่  

“คณุปู่ แพะครับ คณุปู่ แพะครับ คณุปู่ เห็นเจ้าหมอู้วน เพ่ือนรักของผมมัย้ครับ” 
“เจ้าหมอู้วนนะ่เหรอ ” คณุปู่ แพะสา่ยหนวดยาวไปมา แล้วก็บอกว่า “ปู่ เห็นมนัเดนิเข้าป่าไป

นูน่แนะ่” 
ได้ยินดงันัน้ เจ้าลิงก็ตรงร่ีเข้าไปในป่าทนัที พอเข้าไปถึงในป่า เจ้าลิงได้เจอกบันกน้อยเสียง

หวานก าลงัร้องเพลงอยูบ่นยอดไม้ ก็รีบเข้าไปถามวา่ “เจ้านกน้อย เจ้าเห็นหมอู้วนเพ่ือนของข้ามัย้” 
“ออ๋ เจ้าหมอู้วนนะ่เหรอ” เจ้านกน้อยสะบดัขนพึม่พับ่ก่อนจะตอบว่า “ฉนัเห็นมนัไปท่ีหบุเขา

โนน่แนะ่” 
ได้ยินดงันัน้ เจ้าลิงก็รีบว่ิงไปท่ีหบุเขา แตก็่มีแตค่วามว่างเปลา่ ไมเ่ห็นแม้แตเ่งาของเจ้าหมู

อ้วนเพ่ือนรักเลย มีเพียงต้นท้อท่ีออกลกูเตม็ไปหมด  
“เจ้าหมอู้วน ๆ แกอยูไ่หน เจ๊ียกๆ” เสียงเจ้าลิงตะโกนร้องเรียกเพ่ือน  
“ฉนั อยู่ น่ี ... ”เสียงหมอู้วนแวว่มาจากใต้ต้นท้อ 
เจ้าลิงน้อยวิง่เข้าไปดก็ูพบวา่ เจ้าหมอู้วนตกลงไปในคนู า้ท่ีใต้ต้นท้อ ขึน้มาไมไ่ด้ 
เจ้าลิงน้อยรีบปีนขึน้ไปบนต้นท้ออยา่งคล่องแคล่ว แล้วก็หยอ่นหางยาวๆ ลงไปในคนู า้ ให้เจ้า

หมอู้วนเกาะขึน้มา เจ้าลิงออกแรงสดุก าลงั ดงึเจ้าหมอู้วนขึน้มาได้  
“ขอโทษด้วยนะ เจ้าลิงเพ่ือนรัก” เจ้าหมอู้วนพดูเสียงละห้อย “ฉนัอยากจะเก็บลกูท้อท่ีแกชอบ

กิน เอาไปให้เป็นของขวญัวนัเกิด แตก็่โชคร้ายตกลงมาจากต้นไม้  ตอนนีข้องขวญัอะไรก็ไมมี่ให้แก
เลยสกัชิน้” 

เจ้าลิงน้อยกอดเจ้าหมอู้วนไว้แนน่ แล้วก็พดูออกมาจากใจจริงวา่ “แกให้ของขวญัท่ีล า้คา่ท่ีสดุ
แก่ฉนัแล้วละ่” 

“ไมมี่น่ีนา ฉนัไมไ่ด้ให้อะไรสกัอยา่งเลยน่ีนา” เจ้าหมอู้วนม้วนหางเป็นวงแล้วก็พดูด้วยความ
ฉงน 

“ไอ้หมโูง่น่ี” เจ้าลิงน้อยเอามือตบหน้าหมท่ีูช า้เป็นจ า้ๆ เบาๆ  แล้วก็พดูอย่างซุกซนวา่ “น่ีไง 
ของขวญัท่ีดีท่ีสดุของฉนั” 

วา่แล้ว เจ้าลิงก็ปีนขึน้ต้นท้ออยา่งคล่องแคล่วว่องไว เด็ดลกูท้อลงมาหลายลกู หอบเอาลกูท้อ
กลบัไปกินกบัเจ้าหมอู้วนท่ีบ้าน   

เพ่ือนรักทัง้สองชอบกินลกูท้อมากๆเลย  
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อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

祝贺 zhùhè อวยพร 
乌龟 wūɡuī เตา่ 
冰淇淋 bīnɡqílín ไอศกรีม 
巧克力 qiǎokèlì ช็อคโกแลต็ 
奇怪 qíɡuài แปลกใจ แปลกประหลาด 
礼貌 lǐmào สภุาพ  มารยาท 
树梢 shùshāo ยอดไม้ 
羽毛 yǔmáo ขนนก 
山谷 shānɡǔ หบุเขา 
身影 shēnyǐnɡ เงา 
核桃 hétɑo วอลนทั 
沟 ɡōu ร่องน า้ ค ูคลอง 
攀 pān ปีนป่าย 
尾巴 wěibɑ หาง 
垂 chuí ห้อย ย้อย หยอ่น  
使劲 shǐjìn สดุแรง 
摔 shuāi ล้ม  
拥抱 yōnɡbào โอบกอด 
真诚 zhēnchénɡ จริงใจ  
调皮 tiáopí ดือ้  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 
今天是小猴的生日，朋友们都来向它祝贺。小松鼠送来了开心果，小乌龟送来

了冰淇淋，小白兔送来了巧克力。小猴请朋友们坐下来，一起吃生日蛋糕。  

   可是，小猴的好朋友小胖猪没有来，大家觉得很奇怪。 

  送走了小松鼠、小乌龟和小白兔，小猴出门去找小胖猪。 

  一只老山羊在高高的山坡上吃草，小猴走过去有礼貌地问： 

  "山羊爷爷，山羊爷爷，您看到我的朋友小胖猪了吗？" 

  "小胖猪呀，"老山羊摇摇白胡子说，"它到那边的树林子里去了。" 

  小猴走进树林子里，看见一只漂亮的小鸟在树梢上唱歌，小猴问： 

  "小鸟，小鸟，你看见我的朋友小胖猪了吗？" 

  "小胖猪呀，"小鸟理理花羽毛说，"它到那边的山谷里去了。" 

  小猴跑进山谷里，山谷里空空荡荡的，没有小胖猪的身影，只有一棵结满

了果实的山核桃树。 
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  "小胖猪，你在哪里？"小猴大声喊。 

  "我在这啦。"山核桃树下传来了小胖猪的声音。 

  小猴跑过去一看，小胖猪掉进山核桃树下的深沟里，上不来了。 

  小猴攀着山核桃树，将长尾巴垂到沟里，让小胖猪抓住。小猴一使劲，呼

啦一下子，小胖猪上来了。 

  "对不起，小猴，"小胖猪说，"我想把你最爱吃的山核桃摘下来，送给你做

礼物，可是我太笨了，从树上摔进沟里了，什么礼物也没有了。" 

  小猴紧紧地拥抱着小胖猪，真诚地说："你已经送了最好的礼物给我啦！" 

  "没有呀，我什么也没送呀！"小胖猪结结巴巴地说。 

  "你这傻胖猪呀！"小猴拍拍小胖猪摔得青一块紫一块的脸，调皮地说，"这

就是最好的礼物！" 

  小猴爬到山核桃树上，摘下许多的山核桃。它把山核桃带回家，请小胖猪

一起吃。 

  它俩都爱吃山核桃呢！ 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

今天是小猴的生日，朋友们都来向它祝贺。小松鼠送来了开心果，小乌龟送来

了冰淇淋，小白兔送来了巧克力。小猴请朋友们坐下来，一起吃生日蛋糕。  

   可是，小猴的好朋友小胖猪没有来，大家觉得很奇怪。 

  送走了小松鼠、小乌龟和小白兔，小猴出门去找小胖猪。 

  一只老山羊在高高的山坡上吃草，小猴走过去有礼貌地问： 

  "山羊爷爷，山羊爷爷，您看到我的朋友小胖猪了吗？" 

  "小胖猪呀，"老山羊摇摇白胡子说，"它到那边的树林子里去了。" 

  小猴走进树林子里，看见一只漂亮的小鸟在树梢上唱歌，小猴问： 

  "小鸟，小鸟，你看见我的朋友小胖猪了吗？" 

  "小胖猪呀，"小鸟理理花羽毛说，"它到那边的山谷里去了。" 

  小猴跑进山谷里，山谷里空空荡荡的，没有小胖猪的身影，只有一棵结满

了果实的山核桃树。 

  "小胖猪，你在哪里？"小猴大声喊。 

  "我在这啦。"山核桃树下传来了小胖猪的声音。 

  小猴跑过去一看，小胖猪掉进山核桃树下的深沟里，上不来了。 

  小猴攀着山核桃树，将长尾巴垂到沟里，让小胖猪抓住。小猴一使劲，呼

啦一下子，小胖猪上来了。 

  "对不起，小猴，"小胖猪说，"我想把你最爱吃的山核桃摘下来，送给你做

礼物，可是我太笨了，从树上摔进沟里了，什么礼物也没有了。" 

  小猴紧紧地拥抱着小胖猪，真诚地说："你已经送了最好的礼物给我啦！" 

  "没有呀，我什么也没送呀！"小胖猪结结巴巴地说。 

  "你这傻胖猪呀！"小猴拍拍小胖猪摔得青一块紫一块的脸，调皮地说，"这

就是最好的礼物！" 

  小猴爬到山核桃树上，摘下许多的山核桃。它把山核桃带回家，请小胖猪

一起吃。 

  它俩都爱吃山核桃呢！ 
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27.小蝌蚪 
 
 

池塘里有许许多多的小蝌蚪，小蝌蚪的尾巴一甩一甩的，真帅！小蝌蚪在

干什么呢？它们正用细细的长尾巴当画笔，认认真真地写作业哪！  

   写呀写，写出了一行行没有格式的小诗；画呀画，画出了一池看不出谜底

的画谜。 

  小蝌矫的画笔呀，一天比一天短，最后短得再也不能用了。 

  小鱼小虾发现了，嘀嘀咕咕地咬着耳朵："哎呀，小蝌蚪一定是学坏了！要

不，它的尾巴怎么没有了呢？" 

  "是呀，听说小白兔因为说瞎话，短了尾巴！小蝌矫一定干了什么坏事！" 

  起初，小蝌弹也以为自己的尾巴真的丢了，在池塘里找呀找。后来，它们

扑哧一声笑了——妈妈不是说过："孩子，掉了尾巴，你们就算长大了！就可以

到岸上去找小朋友啦！"它们一蹦一跳地跃出了池塘，变成了一只只可爱的小青

蛙。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎo kēdǒu 
 

Chítánɡ lǐ yǒu xǔ xǔduō duōde xiǎo kēdǒu，xiǎo kēdǒu de wěibɑ yī  

shuǎi yī shuǎi de，zhēn shuài！xiǎo kēdǒu zài ɡānshénme ne？tāmen  

zhènɡyònɡ xì xìde chánɡ wěibɑ dānɡ huàbǐ ，rèn rènzhēn zhēnde xiě  

zuòyè nǎ！  

     xiě yɑ xiě ，xiě chūle yī hánɡhánɡ méi yǒuɡéshì de xiǎo shī ；

huà yɑ huà ，huà chūle yī chí kàn bùchū mídǐ de huàmí. 

    xiǎo kē jiǎo de huàbǐ yɑ ，yìtiān bǐ yìtiān duǎn ，zuìhòu duǎn  

dé zàiyě bùnénɡ yònɡle . 

    xiǎoyú xiǎoxiā fāxiàn le，dīdī ɡūɡū de yǎozhe ěrduo："āiyɑ， 

xiǎo kēdǒu  yídìnɡ shì xué huàile！yàobú，tāde wěibɑ zěnme méi yǒule 

ne？ 

    "shì yɑ，tīnɡshuō xiǎo báitù yīnwèi shuōxiāhuà ，duǎnle wěibɑ！

xiǎo kēdǒu yídìnɡ ɡānle shénme huàishì！" 

    qǐchū，xiǎo kēdǒu yě yǐwéi zìjǐde wěibɑ zhēnde diūle，zài chí  

tánɡ lǐ zhǎo yɑ zhǎo .hòulái ，tāmen pūchī yìshēnɡ xiàole--māmɑ búshì 

shuōɡuò："háizi，diàole wěibɑ，nǐmen jiùsuàn zhǎnɡdàle！jiùkéyǐ dào  

ànshànɡ qùzhǎo xiǎopénɡyou lā！"tāmen yíbènɡyítiào de yuè chūle  

chítánɡ，biàn chénɡle yìzhī zhǐkě àide xiǎo qīnɡwā. 

 
ค าแปล:เร่ืองของลูกอ๊อด 

 

ในบอ่น า้มีลกูอ๊อดเตม็ไปหมด  หางของมนัดิน้กระดกุระดกิไปมา ดทูา่ทางทะมดัทะแมง พวก
มนัก าลงัท าอะไรกนัอยู่นะ พวกมนัก าลงัใช้หางเรียวๆของมนัวาดรูป ท าการบ้านอยา่งตัง้อกตัง้ใจ 
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เขียนไปเขียนมา เขียนกลอนเร่ือยเป่ือยไปทีละบรรทดั ๆ  วาดไปวาดมาจนไมรู้่ว่าในบอ่น า้
กลายเป็นรูปอะไร  

 แตพู่ก่นัของเจ้าลกูอ๊อดหดสัน้ลงทกุวนั หดจนไมเ่หลือเลยแม้แตน่ิดเดียว 
พวกปลาและปเูห็นเข้า ก็กระดกิหหูงึก ๆ “แยแ่ล้ว เจ้าพวกลกูอ๊อดน่ีจะต้องไมรั่กดีแน่ๆเลย ไม่

งัน้ ท าไมหางของพวกมนัถึงหายไปได้ละ่” 
“ใชแ่ล้ว ได้ขา่วมาวา่ เจ้ากระตา่ยขาวก็เป็นเพราะพดูโกหก หางเลยกดุลง เจ้าพวกลกูอ๊อดน่ีก็

คงเหมือนกนันัน่แหละ”  
ตอนแรก พวกลกูอ๊อดก็สงสยัอยูเ่หมือนกนัวา่ท าไมหางของพวกมนัถึงหายไป ก็พากนัวา่ยน า้

หาอยูใ่นบอ่  แตต่อ่มาพวกมนัก็หวัเราะร่า   แมเ่คยบอกเอาไว้วา่ “ลกูๆ เม่ือหางของพวกเจ้าหายไป 
ก็แปลวา่ลกูโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  ก็สามารถกระโดดขึน้ฝ่ังไปเลน่กบัเพ่ือนๆได้แล้ว” คิดได้ดงันัน้ พวก
มนัก็พากนักระโดดโลดเต้นขึน้จากบอ่น า้ แปลงกายเป็นกบน้อยนา่รัก กระโดดเลน่อยา่งสนกุสนาน  

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

池塘 chítánɡ บอ่น า้ 
蝌蚪 kēdǒu ลกูอ๊อด 
甩 shuǎi สลดั 
帅 shuài เท ่หลอ่ 
细 xì เรียว เลก็ 
画笔 huàbǐ พูก่นัวาดรูป 
认真 rènzhēn จริงจงั 
行  hánɡ บรรทดั 
格式 ɡéshì รูปแบบ 
诗 shī กลอน 
谜底 mídǐ ค าตอบของปริศนา โฉมหน้าทีแ่ท้จริง 
画谜 huàmí ภาพปริศนา 
丢 diū หาย หลน่หาย 
蹦跳 bènɡtiào วิ่งกระโดด 
跃 yuè กระโดดข้าม 
青蛙 qīnɡwā กบ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

池塘里有许许多多的小蝌蚪，小蝌蚪的尾巴一甩一甩的，真帅！小蝌蚪在

干什么呢？它们正用细细的长尾巴当画笔，认认真真地写作业哪！  
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   写呀写，写出了一行行没有格式的小诗；画呀画，画出了一池看不出谜底

的画谜。 

  小蝌矫的画笔呀，一天比一天短，最后短得再也不能用了。 

  小鱼小虾发现了，嘀嘀咕咕地咬着耳朵："哎呀，小蝌蚪一定是学坏了！要

不，它的尾巴怎么没有了呢？" 

  "是呀，听说小白兔因为说瞎话，短了尾巴！小蝌矫一定干了什么坏事！" 

  起初，小蝌弹也以为自己的尾巴真的丢了，在池塘里找呀找。后来，它们

扑哧一声笑了——妈妈不是说过："孩子，掉了尾巴，你们就算长大了！就可以

到岸上去找小朋友啦！"它们一蹦一跳地跃出了池塘，变成了一只只可爱的小青

蛙。 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

池塘里有许许多多的小蝌蚪，小蝌蚪的尾巴一甩一甩的，真帅！小蝌蚪在

干什么呢？它们正用细细的长尾巴当画笔，认认真真地写作业哪！  

   写呀写，写出了一行行没有格式的小诗；画呀画，画出了一池看不出谜底

的画谜。 

  小蝌矫的画笔呀，一天比一天短，最后短得再也不能用了。 

  小鱼小虾发现了，嘀嘀咕咕地咬着耳朵："哎呀，小蝌蚪一定是学坏了！要

不，它的尾巴怎么没有了呢？" 

  "是呀，听说小白兔因为说瞎话，短了尾巴！小蝌矫一定干了什么坏事！" 

  起初，小蝌弹也以为自己的尾巴真的丢了，在池塘里找呀找。后来，它们

扑哧一声笑了——妈妈不是说过："孩子，掉了尾巴，你们就算长大了！就可以

到岸上去找小朋友啦！"它们一蹦一跳地跃出了池塘，变成了一只只可爱的小青

蛙。 
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28.小燕子吉吉 

 
   

小燕子吉吉飞了很远很远的路，才在一片光秃秃的土山坡上发现了一棵

树，一棵苹果树。吉吉又累，又渴，又饿呀，那么远的路，竟然只有这么一棵

树。他落定后，在稀疏的树叶中找了半天，只找到一个红苹果。哎呀，这是多

么珍贵的一个苹果呀。这个苹果红红的，在微风中晃来晃去。忽然，小燕子吉

吉发现这个苹果在流泪，而且发出轻轻的哭声。  

"咦？你怎么啦？"小燕子吉吉问红苹果。 

  "我，我肚子痛。哎哟哟，好痛呀！"红苹果痛得直冒汗。小燕子非常着

急，他忙说："红苹果，你等一等，我马上去找啄木鸟医生。"他不顾疲劳，一

展翅膀就飞走了。 

  小燕子又飞了很远的路，终于在一片小树林里找到了啄木鸟医生。"啄木鸟

医生！啄木鸟医生！红苹果病了，你去给她看看病吧。" 

  啄木鸟正给一棵树看病，他停下来，问了问红苹果的病情，思考了一阵

说："真对不起，红苹果的病太严重了，我已经治不了啦。" 

  小燕子吉吉听了，只好去找住在一棵大树上的猫头鹰。猫头鹰说："我只能

在夜间活动，白天是看不见路的。而且，而且，我也不会治病。" 

  小燕子吉吉很失望，请不到医生，心里又惦念着红苹果，只好扭头飞回

去。 

  当他重新落在那棵苹果树上时，发现红苹果正哇哇大哭，她的肚子已经出

现了一个小洞。小燕子吉吉焦急地看着。好奇怪哟，红苹果肚子上的洞越来越

大，突然，从里面钻出一个头戴红帽子的绿虫子。吉吉非常生气，斥责道："原

来是你这个害虫在欺侮红苹果！"说着就用嘴去啄那虫子。大绿虫又很机灵，一

下子又缩回到洞里。 

  红苹果痛得已经没有力气哭了，她的声音越来越小。 

  小燕子吉吉站在旁边不住地安慰她："红苹果，忍耐一下，只要那大虫子一

出来，我就啄死他，吃掉他！" 

  吉吉等呀，等呀。他一直守住这个洞口。忽然从洞口里飞出一只花蝴蝶，

一直向远处山坡下的一丛小野花飞去。小燕子吉吉一愣，马上醒悟到，这是大

绿虫子变的。于是一抖翅膀，向山坡下追去。 

  花蝴蝶见燕子吉吉追来，惊慌地叫道："哎呀，我是多么美丽呀，我在点缀

生活，你不要吃我呀！" 

  "呸！是你残害苹果姑娘，你再美丽也是个害虫！"吉吉说着，一个俯冲，

一口将花蝴蝶吞进肚子里。 

  消灭了花蝴蝶，小燕子吉吉重新飞回来，他想看看红苹果好了没有。可

是，他围着苹果树转了五圈儿，也没找到。结果，却在地上发现了她。这唯一

的苹果已经烂了，瘫在地上一动不动。小燕子真是悲伤极了，他的眼泪落在烂

苹果上。这时，烂苹果强打精神说："好心的燕子，我就要死了，请你将我肚子

里的籽粒种在山坡上。他们是我的孩子，你要精心地照料他们……" 

  小燕子吉吉怀着非常悲痛的心情，按照苹果的吩咐，把苹果肚子里的籽粒

一粒一粒地啄出来，然后又一粒一粒地种在山坡上。 

  他请来风伯伯把籽粒用土盖上；他请来雨婆婆给籽粒浇水；他央求太阳公

公给大地多些温暖……不久，山坡上的苹果籽粒发芽了，长出了一株一株的小
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苹果树的幼苗。在小燕子吉吉的精心照料下，苹果树苗越长越高，很快，这里

就成了一片苹果园。小燕子吉吉还请来啄木鸟医生为果园防病，请来猫头鹰保

卫果园。 

  后来，这片苹果园里的苹果树，棵棵都结满了大大的红苹果。红苹果们都

冲小燕子吉吉点头欢笑。吉吉呢，把自己原来的好朋友，各种鸟儿都请来，让

他们在这欢乐的的果园里一起生活，过着快快乐乐的日子。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎoyànzi jí jí 
 

xiǎoyànzi jí jí fēile hěnyuǎn hěn yuǎnde lù，cái zài yípiàn ɡuānɡ 

tūtū de tǔ shānpō shànɡ fāxiàn le yī kēshù，yī kē pínɡɡuǒshù.jí jí  

yòu lèi，yòu kě，yòu è yɑ，nàme yuǎnde lù，jìnɡrán zhíyǒu zhème  

yī kēshù.tā luòdìnɡ hòu，zài xīshū de shùyè zhōnɡ zhǎole bàntiān，zhǐ 

zhǎodào yíɡè hónɡ pínɡɡuǒ.āiyɑ，zhè shì duōme zhēn ɡuìde yíɡè  

pínɡɡuǒ yɑ.zhèɡe pínɡɡuǒ hónɡhónɡde，zài wēi fēnɡzhōnɡ huǎnɡláihuǎnɡq

ù.hūrán，xiǎoyànzi jí jí fāxiàn zhèɡe pínɡɡuǒ zài liúlèi，érqiě  

fāchū qīnɡqīnɡ de kūshēnɡ.  

     "yí？nǐ zěnme lā？"xiǎoyànzi jí jí wèn hónɡ pínɡɡuǒ. 

    "wǒ，wǒ dùzitònɡ.āiyō yō，hǎotònɡ yɑ！"hónɡ pínɡɡuǒ tònɡ de  

zhí màohàn.xiǎoyànzi fēichánɡ zháojí，tā mánɡshuō："hónɡ pínɡɡuǒ，nǐd

ěnɡ yìděnɡ，wǒ mǎshànɡ qùzhǎo zhuómùniǎo yīshenɡ."tā búɡù píláo，yìzh

ǎn chìbǎnɡ jiù fēi zǒule. 

    xiǎoyànzi yòu fēile hěn yuǎnde lù，zhōnɡyú zài yípiàn xiǎo shùl

ín lǐ zhǎodàole zhuómùniǎo yīshenɡ."zhuómùniǎo yīshenɡ！zhuómùniǎo  

yīshenɡ！hónɡ pínɡɡuǒ bìnɡle，nǐqù ɡěi tā kàn kànbìnɡ bɑ." 

    zhuómùniǎo zhènɡ ɡěi yī kēshù kànbìnɡ，tā tínɡxiàlái，wèn le  

wèn hónɡ pínɡɡuǒ de bìnɡqínɡ，sīkǎo le yízhèn shuō："zhēn duìbùqǐ，hó

nɡ pínɡɡuǒ de bìnɡ tài yánzhònɡ le，wǒ yǐjīnɡ zhì bùliǎo lā." 

    xiǎoyànzi jí jí tīnɡle，zhíhǎo qùzhǎo zhùzài yī kē dà shùshànɡ 

de māotóuyīnɡ.māotóuyīnɡ shuō："wǒ zhǐ nénɡzài yèjiān huódònɡ，báitiā

n  

shì kànbújiàn lù de.érqiě，érqiě，wǒ yě búhuì zhìbìnɡ." 

    xiǎoyànzi jí jí hěn shīwànɡ，qǐnɡ búdào yīshenɡ，xīnlǐ yòu  

diàn niànzhe hónɡ pínɡɡuǒ，zhíhǎo niǔtóu fēi huíqù. 

    dānɡtā chónɡxīn luòzài nà kē pínɡɡuǒ shùshànɡ shí，fāxiàn hónɡ  

pínɡɡuǒ zhènɡ wāwā dàkū，tāde dùzi yǐjīnɡ chūxiàn le yíɡè xiǎodònɡ. 

xiǎoyànzi jí jí jiāojí de kànzhe.hǎo qíɡuài yō，hónɡ pínɡɡuǒ dùzi  

shànɡ de dònɡ yuèlái yuèdà，tūrán，cónɡ lǐmiàn zuānchū yíɡè tóudài  

hónɡmàozi de lǜ chónɡzi.jí jí fēichánɡ shēnɡqì，chìzé dào："yuánlái  

shì nǐ zhèɡe hàichónɡ zài qīwǔ hónɡ pínɡɡuǒ！"shuōzhe jiù yònɡzuǐ qù 

zhuó nà chónɡzi.dà lǜ chónɡ yòu hěn jīlinɡ，yíxiàzǐ yòu suō huídào  

dònɡlǐ. 
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    hónɡ pínɡɡuǒ tònɡ dé yǐjīnɡ méiyǒu lìqi kūle，tāde shēnɡyīn yuè

lái yuèxiǎo. 

    xiǎoyànzi jí jí zhànzài pánɡbiān bú zhùde ānwèi tā："hónɡ pínɡɡ

uǒ，rěnnài yíxià，zhǐyào nàdà chónɡzi yī chūlái，wǒ jiù zhuó sǐ  

tā，chīdiào tā！" 

    jí jí děnɡ yɑ，děnɡ yɑ.tā yìzhí shǒuzhù zhèɡe dònɡkǒu.hūrán  

cónɡ dònɡ kǒulǐ fēichū yìzhī huā húdié，yìzhí xiànɡ yuǎnchù shānpō  

xià de yìcónɡ xiǎo yěhuā fēiqù.xiǎoyànzi jí jí yílènɡ，mǎshànɡ xǐnɡwù 

dào，zhè shì dà lǜ chónɡzi biànde.yúshì yìdǒu chìbǎnɡ，xiànɡ  

shānpō xià zhuī qù. 

    huā húdié jiàn yànzi jí jí zhuīlái，jīnɡhuānɡ de jiào dào： 

"āiyɑ，wǒshì duōme měilì yɑ，wǒ zài diǎnzhuì shēnɡhuó，nǐ bú yàochī  

wǒyɑ！" 

    "pēi！shì nǐ cánhài pínɡɡuǒ ɡūniɑnɡ，nǐ zài měilì yěshì ɡè  

hàichónɡ！"jí jí shuōzhe，yíɡè fǔchōnɡ，yìkǒu jiānɡ huā húdié tūn  

jìn dùzi lǐ. 

    xiāomiè le huā húdié，xiǎoyànzi jí jí zhònɡ xīnfēi huílái，tā  

xiǎnɡ kànkɑn hónɡ pínɡɡuǒ hǎole méiyǒu.kěshì，tā wéizhe pínɡɡuǒshù  

zhuǎn le wǔ quānr，yě méi zhǎodào.jiéɡuǒ，quèzài dìshànɡ fāxiàn  

le tā.zhè wéiyī de pínɡɡuǒ yǐjīnɡ làn le，tān zàidìshànɡ yídònɡ bú 

dònɡ.xiǎo yànzi zhēnshì bēishānɡ jíle，tāde yǎnlèi luòzài làn pínɡɡuǒ  

shànɡ.zhèshí，làn pínɡɡuǒ qiánɡdǎ jīnɡshen shuō："hǎoxīn de yànzi，wǒ 

jiùyào sǐle，qǐnɡ nǐjiānɡ wǒ dùzi lǐ de zǐlì zhǒnɡzài shānpō shànɡ. 

tāmen shì wǒde háizi，nǐ yào jīnɡ xīnde zhàoliào tāmen....." 

    xiǎoyànzi jí jí huáizhe fēichánɡ bēitònɡ de xīnqínɡ，ànzhào  

pínɡɡuǒ de fēnfù，bǎ pínɡɡuǒ dùzi lǐ de zǐlì yílì yílì de zhuó chūlá

i，rán hòuyòu yílì yílì de zhǒnɡzài shānpō shànɡ. 

    tā qǐnɡ láifēnɡ bóbo bǎ zǐlì yònɡtǔ ɡàishànɡ；tā qǐnɡlái yǔ  

pópó ɡěi zǐlì jiāoshuǐ；tā yānɡqiú tàiyánɡ ɡōnɡɡonɡ ɡěi dàdì duōxiē  

wēnnuǎn.....bùjiǔ，shānpō shànɡ de pínɡɡuǒ zǐlì fāyá le，chánɡ chūle 

yìzhū yìzhū de xiǎopínɡ ɡuǒshù de yòumiáo.zài xiǎoyànzi jí jí de jīnɡ

xīn zhàoliào xià，pínɡɡuǒ shùmiáo yuèchánɡ yuèɡāo，hěnkuài，zhèlǐ  

jiù chénɡle yípiàn pínɡɡuǒyuán.xiǎoyànzi jí jí hái qǐnɡlái zhuómùniǎo 

yī shēnɡwéi ɡuǒyuán fánɡbìnɡ，qǐnɡlái māotóuyīnɡ bǎowèi ɡuǒyuán. 

    hòulái，zhè piàn pínɡɡuǒ yuánlǐ de pínɡɡuǒshù，kēkē dōu jié  

mǎnle dàdà de hónɡ pínɡɡuǒ.hónɡ pínɡɡuǒ men dōu chōnɡ xiǎoyànzi jí  

jí diǎntóu huānxiào.jí jí ne，bǎ zìjǐ yuán láide hǎopénɡyou，ɡèzhǒnɡ  

niǎor dōu qǐnɡlái，rànɡ tāmen zài zhè huān lède de ɡuǒ yuánlǐ yìqǐ  

shēnɡhuó，ɡuòzhe kuài kuàilè lède rìzi. 
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ค าแปล:น้องนกนางนวลชื่อ จิบ๊ๆ 
 

เจ้านกน้อย ช่ือ จิ๊บจิ๊บ บนิไปไกลแสนไกล เพิ่งจะเห็นต้นไม้ต้นหนึง่ยืนแห้งเห่ียวอยู่บนภเูขา
หวัโล้นลกูหนึง่  จิ๊บจิ๊บทัง้เหน่ือย ทัง้กระหาย ทัง้หิว  เฮ้อ...อตุสา่ห์บนิมาตัง้ไกล ท่ีไหนได้  เจอต้นไม้
เพียงต้นเดียว  มนับนิลงไปท่ีต้นไม้ท่ีเหลือแตใ่บบางๆหรอมแหรมต้นนัน้  สอดสา่ยสายตาหาอยู่
นาน ก็เห็นแอ๊บเปิล้ลกูหนึง่  เฮ้อ...ชา่งเป็นแอ๊บเปิล้ท่ีมีคา่เหลือเกิน  แอ๊บเปิล้สีแดงลกูนี ้ถกูลมพดั
เบาๆแกวง่ไปแกวา่งมา  ทนัใดนัน้ จิ๊บจิ๊บเห็นลกูแอ๊บเปิล้ก าลงัร้องไห้  เสียงสะอึกสะอืน้เบา ๆ  

   “เอ๊ะ เธอเป็นอะไรไปเหรอ”  จิ๊บจิ๊บร้องถามลกูแอ๊บเปิล้ 
 “ฉนั  ฉนัปวดท้อง โอ๊ย ๆ ปวดจะตายอยูแ่ล้ว”  แอ๊บเปิล้ร้องปวดท้อง ปวดจนเหง่ือตกซิบ ๆ  

จิ๊บจิ๊บ เห็นดงันัน้ก็ตกอกตกใจ  รีบเข้าไปถาม “แอ๊บเปิล้จา๋ รอประเด๋ียวนะ เดี๋ยวฉนัจะรีบไปตาม
คณุหมอหวัขวานให้” พดูจบ จิ๊บจิ๊บ ก็ไมส่นใจความเหน็ดเหน่ือยรีบบินปรู๋ไปทนัที  

   จิ๊บจิ๊บบนิไปอีกไกล ในท่ีสดุก็มาถึงป่าเล็กๆแหง่หนึง่  แล้วก็รีบไปพบกบัคณุหมอหวัขวาน 
“คณุหมอหวัขวานครับ  คณุหมอหวัขวานครับ แอ๊บเปิล้แดงไมส่บาย คณุหมอรีบไปดเูค้าหน่อย
เถอะ” 

คณุหมอหวัขวานก าลงัรักษาต้นไม้ต้นหนึง่อยู ่  ก็หยดุตรวจแล้วหนัมาถามอาการของแอ๊บเปิล้ 
คดิใตร่ครองสกัครู่ ก็บอกวา่ “ต้องขอโทษจริงๆ อาการของแอ๊บเปิล้หนกัมากแล้ว ฉนัรักษาไมไ่ด้
แล้วละ่”  

จิ๊บจิ๊บได้ยินดงันัน้ ก็รีบบนิไปหาคณุนกฮกุท่ีอาศยัอยู่บนต้นไม้  แตน่กฮกูก็ตอบวา่ “ฉนัจะ
ออกไปข้างนอกตอนกลางคืนเทา่นัน้ กลางวนัฉนัมองไมเ่ห็นทางหรอก แล้วอีกอยา่ง ฉนัก็รักษาโรค
ไมเ่ป็นด้วย” 

จิ๊บจิ๊บได้ยินดงันัน้ก็รู้สกึหมดหวงั หาหมอไปรักษาแอ๊บเปิล้ไมไ่ด้  ในใจก็เป็นหว่งแอ๊บเปิล้มาก 
ก็ได้แตบ่นิกลบัไป 

พอไปถึงต้นไม้ต้นนัน้อีกครัง้ ก็เห็นแอ๊บเปิล้ก าลงัร้องไห้โฮ ๆ  ท่ีท้องของแอ๊บเปิล้ทะลเุป็นรูหนึง่
รู     จิ๊บจิ๊บก็มองดดู้วยความกงัวล เอ๊ะ แปลกจงั ท าไมรูท่ีท้องของแอ๊บเปิล้คอ่ยๆ ใหญ่ขึน้ๆ  ทนัใด
นัน้ ก็เห็นหนอนเล็กๆตวัหนึง่ ใสห่มวกแดงคลานเข้าๆ ออกๆ จากท้องแอ๊บเปิล้ จิ๊บจิ๊บโกรธมาก  ดา่
เจ้าหนอนวา่ “ท่ีแท้ ก็เป็นแกน่ีเอง เจ้าหนอนวายร้าย ท่ีรังแกแอ๊บเปิล้” พดูจบ ก็รีบบนิไปจิกเจ้า
หนอนวายร้ายตวันัน้ แตเ่จ้าหนอนก็วอ่งไว รีบหดตวัเข้าไปในรูแอ๊บเปิล้อย่างรวดเร็ว  
  แอ๊บเปิล้ปวดท้องจนร้องไมอ่อก เสียงร้องยิ่งเบาลงๆ  
 จิ๊บจิ๊บก็ยืนอยูข้่าง ปลอบแอ๊บเปิล้ไมห่ยดุ “แอ๊บเปิล้จ๋า อดทนหน่อยนะ  ถ้าไอ้หนอนตวันัน้
โผลห่วัออกมาเม่ือไหร่ ฉนัจะกินมนัเลย” 
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 จิ๊บจิ๊บ รออยูข้่างๆอยา่งใจจดใจจอ่  ทนัใดนัน้ก็มีผีเสือ้บินออกมาจากท้องของแอ๊บเปิล้ บนิ
วอ่นไปตามทุง่ดอกไม้ชายเขา  จิ๊บจิ๊บยืนตะลงึอยูข้่าง ๆ ซกัครู่ก็คิดออก ท่ีแท้ก็เป็นเจ้าหนอนตวั
อ้วนแปลงกายเป็นผีเสือ้น่ีเอง  จิ๊บจิ๊บสะบดัปีกบินตามผีเสือ้ไปท่ีทุง่ดอกไม้ทนัที   
 ผีเสือ้แสนสวยเห็นจิ๊บจิ๊บบนิไลม่า ก็ตกใจกลวัตะโกนร้องบอกว่า “คณุนกน้อย ดฉูนัสิ 
สวยงามขนาดนี ้ ฉันแตง่แต้มสีสนัให้ชีวิต อย่ากินฉนัเลย”  
 “เชอะ แกท าร้ายแอ๊บเปิล้อย่างแสนสาหสั จะสวยขนาดไหนก็ยงัเป็นเจ้าหนอนวายร้ายอยู่
ดี ”  จิ๊บจิ๊บพดูไปพลาง ก็ดิง่ตวัร่อนลง จิกผีเสือ้กลืนลงท้องในทนัที  
 จดัการกบัเจ้าผีเสือ้ตวัแสบเสร็จ จิ๊บจิ๊บก็บินกลบัมา อยากจะมาเย่ียมดวูา่ แอ๊บเปิล้หายดี
แล้วหรือยงั แตว่า่  พอบนิมาถึงก็บนิรอบต้นแอ๊บเปิล้ห้ารอบ แตห่าแอ๊บเปิล้ไมเ่จอ  จิ๊บจิ๊บหาอยูซ่กั
ครู่ก็มองเห็นแอ๊บเปิล้นอนอยู่บนพืน้ แตแ่อ๊บเปิล้เนา่เสียแล้ว นอนแอ้งแม้งไมก่ระดกุกระดิกเลย  
จิ๊บจิ๊บเศร้าโศกเสียใจมาก ร้องไห้จนน า้ตาหยดลงบนแอ๊บเปิล้  ทนัใดนัน้เอง แอ๊บเปิล้เนา่ลกูนัน้ก็
รวบรวมก าลงัเฮือกสดุท้ายพดูวา่ “คณุนกใจดี ฉนัก าลงัจะตาย ขอให้คณุนกชว่ยเอาเมล็ดในท้อง
ของฉนัไปปลกูไว้บนภเูขาด้วยเถิด พวกเขาเป็นลกูของฉนั คณุ...จะ...ต้อง...ดแูล... พวกเขา... ให้ดี
...นะ.....”   
 จิ๊บจิ๊บจดจ าค าสัง่เสียของแอ๊บเปิล้ไว้อยา่งดี แล้วก็คาบเอาเมล็ดของแอ๊บเปิล้ไปปลกูบน
เนินเขาทีละเมล็ด ๆ  
 จิ๊บจิ๊บขอให้คณุลงุวายพุดัเอาดนิมากลบ แล้วก็ขอให้คณุยายน า้ฝนรดน า้ลงมา แล้วก็อ้อน
วอนคณุตาพระอาทิตย์ให้ความอบอุน่ ไมน่านนกั เมล็ดแอ๊บเปิล้บนเนินเขาก็เร่ิมออกหนอ่ เตบิโต
เป็นต้นกล้าแอ๊บเปิล้ต้นเล็ก ๆ  ด้วยความดแูลของจิ๊บจิ๊บ บนเนินเขาก็กลายเป็นสวนแอ๊บเปิล้  
แล้วจิ๊บจิ๊บก็ยงัเชิญคณุหมอหวัขวานมาฉีดยาปอ้งกนัโรคให้ต้นแอ๊บเปิล้ และยงัขอให้นกฮกูมาเป็น
ยามรักษาการณ์สวนแอ๊บเปิล้อีกด้วย 
 ตอ่มา ต้นแอ๊บเปิล้ในสวนก็ออกผลแอ๊บเปิล้แดงเตม็ต้นไปหมด  ลกูแอ๊บเปิล้โยกย้ายส่าย
หวัหยอกล้อเล่นกบัจิ๊บจิ๊บ  สว่นจิ๊บจิ๊บก็เรียกเพ่ือนนกทัง้หลายมาเท่ียวในสวน และมาสร้าง
บ้านเรือนอาศยัอยูใ่นสวนแอ๊บเปิล้ เหล่านกน้อยตา่งด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ 
  

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

稀疏 xīshū บางๆ หรอมแหรม 
珍贵 zhēnɡuì ล า้คา่ 
啄木鸟 zhuómùniǎo นกหวัขวาน 
疲劳 píláo เหน็ดเหน่ือย 
翅膀 chìbǎnɡ ปีก 
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思考 sīkǎo คิดไตร่ตรอง 
严重 yánzhònɡ รุนแรง หนกั  
猫头鹰 māotóuyīnɡ นกเค้าแมว นกฮกู 
惦念 diànniàn คิดถงึด้วยความหว่งใย 
焦急 jiāojí ร้อนใจ กระสบักระสา่ย 
斥责 chìzé ประนาม 
欺侮 qīwǔ รังแก ระราน 
机灵 jīlinɡ คลอ่งแคลว่ วอ่งไว 
忍耐 rěnnài อดทน 
醒悟 xǐnɡwù ตื่นตวั ส านกึตวั 
俯冲 fǔchōnɡ ดิ่งลง 
消灭 xiāomiè ท าลาย 
籽粒 zǐlì เมลด็ 
精心 jīnɡxīn ตัง้อกตัง้ใจ 
照料 zhàoliào ดแูลรักษา 
吩咐 fēnfù สัง่ ฝากฝัง  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

小燕子吉吉飞了很远很远的路，才在一片光秃秃的土山坡上发现了一棵

树，一棵苹果树。吉吉又累，又渴，又饿呀，那么远的路，竟然只有这么一棵

树。他落定后，在稀疏的树叶中找了半天，只找到一个红苹果。哎呀，这是多

么珍贵的一个苹果呀。这个苹果红红的，在微风中晃来晃去。忽然，小燕子吉

吉发现这个苹果在流泪，而且发出轻轻的哭声。  

   "咦？你怎么啦？"小燕子吉吉问红苹果。 

  "我，我肚子痛。哎哟哟，好痛呀！"红苹果痛得直冒汗。小燕子非常着

急，他忙说："红苹果，你等一等，我马上去找啄木鸟医生。"他不顾疲劳，一

展翅膀就飞走了。 

  小燕子又飞了很远的路，终于在一片小树林里找到了啄木鸟医生。"啄木鸟

医生！啄木鸟医生！红苹果病了，你去给她看看病吧。" 

  啄木鸟正给一棵树看病，他停下来，问了问红苹果的病情，思考了一阵

说："真对不起，红苹果的病太严重了，我已经治不了啦。" 

  小燕子吉吉听了，只好去找住在一棵大树上的猫头鹰。猫头鹰说："我只能

在夜间活动，白天是看不见路的。而且，而且，我也不会治病。" 

  小燕子吉吉很失望，请不到医生，心里又惦念着红苹果，只好扭头飞回

去。 

  当他重新落在那棵苹果树上时，发现红苹果正哇哇大哭，她的肚子已经出

现了一个小洞。小燕子吉吉焦急地看着。好奇怪哟，红苹果肚子上的洞越来越

大，突然，从里面钻出一个头戴红帽子的绿虫子。吉吉非常生气，斥责道："原
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来是你这个害虫在欺侮红苹果！"说着就用嘴去啄那虫子。大绿虫又很机灵，一

下子又缩回到洞里。 

  红苹果痛得已经没有力气哭了，她的声音越来越小。 

  小燕子吉吉站在旁边不住地安慰她："红苹果，忍耐一下，只要那大虫子一

出来，我就啄死他，吃掉他！" 

  吉吉等呀，等呀。他一直守住这个洞口。忽然从洞口里飞出一只花蝴蝶，

一直向远处山坡下的一丛小野花飞去。小燕子吉吉一愣，马上醒悟到，这是大

绿虫子变的。于是一抖翅膀，向山坡下追去。 

  花蝴蝶见燕子吉吉追来，惊慌地叫道："哎呀，我是多么美丽呀，我在点缀

生活，你不要吃我呀！" 

  "呸！是你残害苹果姑娘，你再美丽也是个害虫！"吉吉说着，一个俯冲，

一口将花蝴蝶吞进肚子里。 

  消灭了花蝴蝶，小燕子吉吉重新飞回来，他想看看红苹果好了没有。可

是，他围着苹果树转了五圈儿，也没找到。结果，却在地上发现了她。这唯一

的苹果已经烂了，瘫在地上一动不动。小燕子真是悲伤极了，他的眼泪落在烂

苹果上。这时，烂苹果强打精神说："好心的燕子，我就要死了，请你将我肚子

里的籽粒种在山坡上。他们是我的孩子，你要精心地照料他们……" 

  小燕子吉吉怀着非常悲痛的心情，按照苹果的吩咐，把苹果肚子里的籽粒

一粒一粒地啄出来，然后又一粒一粒地种在山坡上。 

  他请来风伯伯把籽粒用土盖上；他请来雨婆婆给籽粒浇水；他央求太阳公

公给大地多些温暖……不久，山坡上的苹果籽粒发芽了，长出了一株一株的小

苹果树的幼苗。在小燕子吉吉的精心照料下，苹果树苗越长越高，很快，这里

就成了一片苹果园。小燕子吉吉还请来啄木鸟医生为果园防病，请来猫头鹰保

卫果园。 

  后来，这片苹果园里的苹果树，棵棵都结满了大大的红苹果。红苹果们都

冲小燕子吉吉点头欢笑。吉吉呢，把自己原来的好朋友，各种鸟儿都请来，让

他们在这欢乐的的果园里一起生活，过着快快乐乐的日子。 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

小燕子吉吉飞了很远很远的路，才在一片光秃秃的土山坡上发现了一棵

树，一棵苹果树。吉吉又累，又渴，又饿呀，那么远的路，竟然只有这么一棵

树。他落定后，在稀疏的树叶中找了半天，只找到一个红苹果。哎呀，这是多

么珍贵的一个苹果呀。这个苹果红红的，在微风中晃来晃去。忽然，小燕子吉

吉发现这个苹果在流泪，而且发出轻轻的哭声。  

   "咦？你怎么啦？"小燕子吉吉问红苹果。 

  "我，我肚子痛。哎哟哟，好痛呀！"红苹果痛得直冒汗。小燕子非常着

急，他忙说："红苹果，你等一等，我马上去找啄木鸟医生。"他不顾疲劳，一

展翅膀就飞走了。 

  小燕子又飞了很远的路，终于在一片小树林里找到了啄木鸟医生。"啄木鸟

医生！啄木鸟医生！红苹果病了，你去给她看看病吧。" 

  啄木鸟正给一棵树看病，他停下来，问了问红苹果的病情，思考了一阵

说："真对不起，红苹果的病太严重了，我已经治不了啦。" 



 173 

 

 

  小燕子吉吉听了，只好去找住在一棵大树上的猫头鹰。猫头鹰说："我只能

在夜间活动，白天是看不见路的。而且，而且，我也不会治病。" 

  小燕子吉吉很失望，请不到医生，心里又惦念着红苹果，只好扭头飞回

去。 

  当他重新落在那棵苹果树上时，发现红苹果正哇哇大哭，她的肚子已经出

现了一个小洞。小燕子吉吉焦急地看着。好奇怪哟，红苹果肚子上的洞越来越

大，突然，从里面钻出一个头戴红帽子的绿虫子。吉吉非常生气，斥责道："原

来是你这个害虫在欺侮红苹果！"说着就用嘴去啄那虫子。大绿虫又很机灵，一

下子又缩回到洞里。 

  红苹果痛得已经没有力气哭了，她的声音越来越小。 

  小燕子吉吉站在旁边不住地安慰她："红苹果，忍耐一下，只要那大虫子一

出来，我就啄死他，吃掉他！" 

  吉吉等呀，等呀。他一直守住这个洞口。忽然从洞口里飞出一只花蝴蝶，

一直向远处山坡下的一丛小野花飞去。小燕子吉吉一愣，马上醒悟到，这是大

绿虫子变的。于是一抖翅膀，向山坡下追去。 

  花蝴蝶见燕子吉吉追来，惊慌地叫道："哎呀，我是多么美丽呀，我在点缀

生活，你不要吃我呀！" 

  "呸！是你残害苹果姑娘，你再美丽也是个害虫！"吉吉说着，一个俯冲，

一口将花蝴蝶吞进肚子里。 

  消灭了花蝴蝶，小燕子吉吉重新飞回来，他想看看红苹果好了没有。可

是，他围着苹果树转了五圈儿，也没找到。结果，却在地上发现了她。这唯一

的苹果已经烂了，瘫在地上一动不动。小燕子真是悲伤极了，他的眼泪落在烂

苹果上。这时，烂苹果强打精神说："好心的燕子，我就要死了，请你将我肚子

里的籽粒种在山坡上。他们是我的孩子，你要精心地照料他们……" 

  小燕子吉吉怀着非常悲痛的心情，按照苹果的吩咐，把苹果肚子里的籽粒

一粒一粒地啄出来，然后又一粒一粒地种在山坡上。 

  他请来风伯伯把籽粒用土盖上；他请来雨婆婆给籽粒浇水；他央求太阳公

公给大地多些温暖……不久，山坡上的苹果籽粒发芽了，长出了一株一株的小

苹果树的幼苗。在小燕子吉吉的精心照料下，苹果树苗越长越高，很快，这里

就成了一片苹果园。小燕子吉吉还请来啄木鸟医生为果园防病，请来猫头鹰保

卫果园。 

  后来，这片苹果园里的苹果树，棵棵都结满了大大的红苹果。红苹果们都

冲小燕子吉吉点头欢笑。吉吉呢，把自己原来的好朋友，各种鸟儿都请来，让

他们在这欢乐的的果园里一起生活，过着快快乐乐的日子。 
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29.小猪发脾气 

 
   

小猪胖胖在外婆家认识了很多朋友，有小兔、小羊和小鸭。他们玩得可高

兴了。分别的时候，小猪胖胖请朋友们明天到他家去玩。他们高兴地答应一定

去。  

第二天，小兔、小羊和小鸭互相约好，一起来到小猪胖胖的家。刚要敲

门，忽然听到胖胖正在大吵大闹："妈妈，你赔我蛋糕！" 

  "好乖乖，昨天你表弟把蛋糕吃了，明天我再给你买。" 

  "不行！不行！你凭什么给他吃！" 

  "妈妈并没错，你不该发脾气。" 

  "就发，就发脾气，你不赔蛋糕，我就闹！哇——哇——"小猪胖胖大哭大

闹。 

  笃！笃！笃！小鸭在敲门。 

  小猪见了朋友，忙擦干眼泪说："你们真准时，咱们在一起玩吧。" 

  "猪妈妈，您好！"朋友们先有礼貌地向猪妈妈打过招呼，然后一齐对小猪

胖胖说："我们是来和你告别的。不尊敬妈妈的孩子，也不会尊重朋友的。你还

是自己玩吧。"说完，他们扭过头，手拉手一蹦一跳地走了。 

  小猪胖胖看着朋友们远去的背影，低着头对妈妈说："妈妈，我错了。" 

 

ค าอ่านพนิอิน:Xiǎozhū fāpíqi 
 

xiǎozhū pànɡpànɡ zàiwài pójiā rènshí le hěnduō pénɡyou，yǒu xiǎo 

tù、xiǎoyánɡ hé xiǎoyā .tāmen wán dé kě ɡāoxìnɡ le.fēn biéde shíhou，

xiǎozhū pànɡpànɡ qǐnɡ pénɡyoumen mínɡtiān dào tājiā qù wán . 

tāmen ɡāo xìnɡde dāyìnɡ yídìnɡ qù.  

     dìèrtiān，xiǎotù、xiǎoyánɡ hé xiǎoyā hùxiānɡ yuēhǎo，yìqǐ  

láidào xiǎozhū pànɡ pànɡde jiā.ɡānɡyào qiāomén，hūrán tīnɡdào  

pànɡpànɡ zhènɡzài dàchǎodànào："māmɑ，nǐ péi wǒ dànɡāo！" 

    "hǎo ɡuāiɡuāi，zuótiān nǐ biǎodì bǎ dànɡāo chī le，mínɡtiān wǒ  

zàiɡěi nǐ mǎi ." 

    "bùxínɡ！bùxínɡ！nǐ pínɡ shénme ɡěi tā chī！" 

    "māmɑ bìnɡ méicuò，nǐ bùɡāi fāpíqi ." 

    "jiù fā，jiù fāpíqi，nǐ bùpéi dànɡāo，wǒ jiù nào！wā--wā--" 

xiǎozhū pànɡpànɡ dàkū dànào. 

    dǔ！dǔ！dǔ！xiǎoyā zài qiāomén . 

    xiǎozhū jiànle pénɡyou，mánɡ cāɡān yǎnlèi shuō："nǐmen zhēn  

zhǔnshí，zánmen zàiyìqǐ wán bɑ." 

    "zhū māmɑ，nínhǎo！"pénɡyoumen xiān yǒulǐmào de xiànɡ zhū māmɑ  

dǎɡuò zhāohu，ránhòu yìqí duì xiǎozhū pànɡpànɡ shuō："wǒmen shì lái  

hé nǐ ɡào biéde .bùzūnjìnɡ mā māde háizi，yě búhuì zūnzhònɡ pénɡyou 

de.nǐ háishì zìjǐ wán bɑ."shuōwán，tāmen niǔ ɡuòtóu，shǒulāshǒu  
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yíbènɡyítiào de zǒule. 

    xiǎozhū pànɡpànɡ kànzhe pénɡyoumen yuǎn qùde bèiyǐnɡ，dīzhe tóu  

duì māmɑ shuō："māmɑ，wǒ cuòle." 

 

ค าแปล:หมูอ้วนขีโ้มโห 
 

เจ้าหมอู้วนอู๊ดๆ รู้จกัเพ่ือนใหมท่ี่บ้านคณุยาย มีกระตา่ย แกะ แล้วก็ลกูเป็ดน้อย  เดก็ๆวิ่งเลน่
กนัอย่างสนกุสนาน  พอจะแยกย้ายกนักลบับ้าน  เจ้าหมอู้วนอู๊ดๆ  ก็ชวนเพ่ือนๆไปเท่ียวท่ีบ้านใน
วนัพรุ่งนี ้ เพ่ือนๆก็ตอบตกลงด้วยความยินดี  

วนัตอ่มา กระตา่ย แกะ และลกูเป็ดน้อยตา่งนดัแนะกนั และก็พากนัไปท่ีบ้านเจ้าหมอู้วนอู๊ดๆ 
ก าลงัจะเคาะประต ู ก็ได้ยินเสียงอู๊ด ๆ ก าลงัร้องไห้โวยวาย “แม ่ ๆ  แมจ่ะต้องชดใช้เค้กให้ผมด้วย 
ไมย่อม  ๆ”  

“ไมดื่อ้นะลกูนะ เม่ือวานน้องกินเค้กไปแล้ว พรุ่งนีเ้ด๋ียวแม่ซือ้ให้ใหมน่ะ” 
“ไมย่อมๆ ๆ ถือดียงัไงถึงให้มนักินเค้กของผม ฮือ ๆๆ ไมย่อมจริงๆด้วย” 
“แมก็่ไมไ่ด้ท าผิดอะไรน่ีนา แล้วท าไมลกูต้องโมโหด้วยละ่”  
“ไมย่อมๆ ก็จะโมโหอะ่ ถ้าแมไ่มคื่นเค้กให้ผม ผมก็จะร้องไมห่ยดุเลย ฮือ ๆ ๆ ” เสียงอู๊ด ๆ 

ตะโกนร้องโวยวายเสียงดงัลัน่ไปทัว่  
 ป๊อก ๆ ๆ   ลกูเป็ดน้อยเคาะประต ู 
 อู๊ดๆ ออกมาดเูห็นเพ่ือนๆ ก็รีบเช็ดน า้ตา “พวกนายมาตรงเวลาจงั พวกเราออกไปเลน่
ด้วยกนัเถอะ” 
 “คณุแมห่มคูรับ สวสัดีครับ สวสัดีคะ่” เพ่ือน ๆ ของอู๊ดๆ ทกัทายคณุแม่หมดู้วยความ
เคารพ  แล้วก็รีบบอกกบัอู๊ด ๆ วา่ “พวกเรามาบอกลา เดก็ท่ีไมเ่คารพคณุแม่ ก็คงไมรู้่จกัเคารพ
เพ่ือนๆด้วยเหมือนกนั นายเลน่ไปคนเดียวก็แล้วกนั ” พอพดูจบ เหลา่เพ่ือนๆของอู๊ด ๆ ก็จงูมือกนั 
พากนัเดนิจากไป  
 อู๊ด ๆ ก็ได้แตม่องหลงัเพ่ือนๆ เดนิจากไป ก้มหน้ารับผิดกบัแม ่“แมค่รับ ผมผิดไปแล้วครับ”  
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

外婆 wàipó ยาย 
鸭 yā เป็ด 
互相 hùxiānɡ ซึง่กนัและกนั 
吵闹 chǎonào เอะอะโวยวาย 
赔 péi ชดใช้ 
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发脾气 fāpíqi โมโห เดือดดาล ใช้อารมณ์ 
敲门 qiāomén เคาะประต ู
打招呼 dǎzhāohu ทกัทาย 
尊敬 zūnjìnɡ เคารพ 
背影 bèiyǐnɡ เบือ้งหลงั เงาด้านหลงั  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 
 

小猪胖胖在外婆家认识了很多朋友，有小兔、小羊和小鸭。他们玩得可高

兴了。分别的时候，小猪胖胖请朋友们明天到他家去玩。他们高兴地答应一定

去。  

   第二天，小兔、小羊和小鸭互相约好，一起来到小猪胖胖的家。刚要敲

门，忽然听到胖胖正在大吵大闹："妈妈，你赔我蛋糕！" 

  "好乖乖，昨天你表弟把蛋糕吃了，明天我再给你买。" 

  "不行！不行！你凭什么给他吃！" 

  "妈妈并没错，你不该发脾气。" 

  "就发，就发脾气，你不赔蛋糕，我就闹！哇——哇——"小猪胖胖大哭大

闹。 

  笃！笃！笃！小鸭在敲门。 

  小猪见了朋友，忙擦干眼泪说："你们真准时，咱们在一起玩吧。" 

  "猪妈妈，您好！"朋友们先有礼貌地向猪妈妈打过招呼，然后一齐对小猪

胖胖说："我们是来和你告别的。不尊敬妈妈的孩子，也不会尊重朋友的。你还

是自己玩吧。"说完，他们扭过头，手拉手一蹦一跳地走了。 

  小猪胖胖看着朋友们远去的背影，低着头对妈妈说："妈妈，我错了。" 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

小猪胖胖在外婆家认识了很多朋友，有小兔、小羊和小鸭。他们玩得可高

兴了。分别的时候，小猪胖胖请朋友们明天到他家去玩。他们高兴地答应一定

去。  

   第二天，小兔、小羊和小鸭互相约好，一起来到小猪胖胖的家。刚要敲

门，忽然听到胖胖正在大吵大闹："妈妈，你赔我蛋糕！" 

  "好乖乖，昨天你表弟把蛋糕吃了，明天我再给你买。" 

  "不行！不行！你凭什么给他吃！" 

  "妈妈并没错，你不该发脾气。" 

  "就发，就发脾气，你不赔蛋糕，我就闹！哇——哇——"小猪胖胖大哭大

闹。 

  笃！笃！笃！小鸭在敲门。 

  小猪见了朋友，忙擦干眼泪说："你们真准时，咱们在一起玩吧。" 

  "猪妈妈，您好！"朋友们先有礼貌地向猪妈妈打过招呼，然后一齐对小猪

胖胖说："我们是来和你告别的。不尊敬妈妈的孩子，也不会尊重朋友的。你还

是自己玩吧。"说完，他们扭过头，手拉手一蹦一跳地走了。 
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  小猪胖胖看着朋友们远去的背影，低着头对妈妈说："妈妈，我错了。" 
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30.小猴尿床 

 

小猴正在树上摘果子，忽然看见树下的小溪上漂来一只小纸船。  

"多好玩的小纸船，快把它捞上来。"小猴说着从树上往下一跳。哎哟，一

屁股坐到了水里。 

  不好了，不好了，裤子湿啦。 

  不好了，不好了，褥子也湿啦。 

  "没羞，没羞，小猴尿床啦！"午睡起床时，睡在小猴旁边的小狗喊起来。

小猴不好意思地说："我想把纸船捞上来，没想到就坐在水里了。" 

  小猴在河边走着走着，忽然看见一条帆船，这回，可是一条真正的船。"我

要乘船。"小猴说着，就哗啦哗啦向水里走去。这时，一个浪头打过来。哎哟： 

  不好了，不好了，裤子湿啦。 

  不好了，不好了，褥子也湿啦，被子也湿啦。 

  "没羞，没羞，小猴又尿床啦。"小狗又嚷起来，小朋友们都围过来看。 

  "可是，可是，我是想去乘帆船的，没想到，裤子就被打湿了。"小猴不好

意思地说。 

  袋鼠阿姨走过来，说："大家别笑小猴子，告诉你们吧，阿姨小时候也尿过

床呢。" 

  "啊，阿姨也尿过床？"小朋友们都瞪大了眼睛。 

  "是呀，阿姨小的时候，也梦见过小河，河里漂着一个大红苹果，阿姨高兴

地下河去捞苹果，弄得浑身湿淋淋，醒来一看，原来是尿床了。" 

  "我也尿过床。我梦见大灰狼追我，我一着急，就尿床了。"小白兔说。"我

也尿过，我梦见拿着水龙头去救火，结果……"小狐狸说。"我梦见想小便，到

处找厕所，后来就尿床了。"最后，连嘲笑人的小狗也承认说。 

  袋鼠阿姨微笑着拍拍小猴说："好啦！下次再遇见要下水的时候，就揪揪耳

朵，要是做梦，一揪耳朵就醒啦。" 

  小猴在海边玩耍，一艘轮船向他开来。啊，轮船！这不是做梦吧。小猴赶

紧揪揪耳朵。 

  好大的轮船呀，船上挂满彩色的旗帜，甲板上有人在向小猴挥手，响亮的

汽笛声仿佛在召唤小猴说："来和我们一起去旅行。" 

  "我要到海上去旅行，我要到海上去旅行。"小猴不顾一切地迎着轮船向海

里跑去。 

  结果呢？小猴又尿床了吗？ 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎohóu niàochuánɡ 
 

xiǎohóu zhènɡzài shùshànɡ zhāi ɡuǒzi，hūrán kànjiàn shùxià de  

xiǎoxī shànɡ piāo lái yìzhī xiǎo zhǐchuán.  

     "duō hǎowán de xiǎo zhǐchuán，kuàibǎ tā lāo shànɡlái."xiǎohóu  

shuōzhe cónɡ shùshànɡ wǎnɡxià yítiào.āiyō，yī pìɡu zuò dàole shuǐlǐ. 

    bú hǎole，bú hǎole，kùzi shī lā. 

    bú hǎole，bú hǎole，rùzi yě shī lā. 
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    "méixiū，méixiū，xiǎohóu niàochuánɡ lā！"wǔshuì qǐchuánɡ shí，

shuìzài xiǎohóu pánɡbiān de xiǎoɡǒu hǎn qǐlái.xiǎohóu bùhǎo yìsi de  

shuō："wǒ xiǎnɡbǎ zhǐchuán lāo shànɡlái，méixiǎnɡdào jiù zuòzài shuǐl

ǐ le." 

    xiǎohóu zài hébiān zǒuzhe zǒuzhe，hūrán kànjiàn yìtiáo fānchuá

n，zhèhuí，kěshì yìtiáo zhēnzhènɡ de chuán."wǒ yào chénɡchuán."xiǎohó

u  

shuōzhe，jiù huálā huálā xiànɡ shuǐlǐ zǒuqù.zhèshí，yíɡè lànɡtou dǎ  

ɡuòlái.āiyō ： 

    bú hǎole，bú hǎole，kùzi shī lā. 

    bú hǎole，bú hǎole，rùzi yě shī lā，bèizi yě shī lā. 

    "méixiū，méixiū，xiǎohóu yòu niàochuánɡ lā."xiǎoɡǒu yòu rǎnɡ  

qǐlái，xiǎopénɡyou men dōu wéi ɡuò láikàn. 

    "kěshì，kěshì，wǒshì xiǎnɡqù chénɡ fānchuán de，méixiǎnɡdào，kù

zi jiùbèi dǎshī le."xiǎohóu bùhǎo yìsi deshuō . 

    dàishǔ āyí zǒu ɡuòlái，shuō ："dàjiā biéxiào xiǎo hóuzi，ɡàosu  

nǐmen bɑ，āyí xiǎoshíhou yě niào ɡuò chuánɡ ne." 

    "ā，āyí yě niào ɡuò chuánɡ？"xiǎopénɡyou men dōu dènɡdà le  

yǎnjinɡ. 

    "shì yɑ，āyí xiǎode shíhou，yě mènɡ jiànɡuò xiǎohé，hélǐ piā

ozhe yíɡè dàhónɡ pínɡɡuǒ，āyí ɡāo xìnɡde xiàhé qù lāo pínɡɡuǒ，nònɡdé  

húnshēn shīlínlín，xǐnɡlái yíkàn，yuánlái shì niàochuánɡ le." 

    "wǒ yě niào ɡuò chuánɡ.wǒ mènɡjiàn dàhuīlánɡ zhuī wǒ，wǒyī  

zháojí，jiù niàochuánɡ le."xiǎobáitù shuō."wǒ yě niào ɡuò，wǒ mènɡjià

n názhe shuǐlónɡtou qù jiùhuǒ，jiéɡuǒ....."xiǎo húli shuō."wǒ  

mènɡjiàn xiǎnɡ xiǎobiàn，dàochù zhǎo cèsuǒ，hòu láijiù niàochuánɡ 

le."zuìhòu，lián cháoxiào rén de xiǎoɡǒu yě chénɡrèn shuō. 

    dàishǔ āyí wēi xiàozhe pāipāi xiǎohóu shuō ："hǎolā！xiàcì zài  

yùjiàn yào xiàshuǐ de shíhou，jiù jiūjiū ěrduo，yàoshì zuòmènɡ，yī  

jiūěrduo jiù xǐnɡ lā." 

    xiǎohóu zài hǎibiān wánshuǎ，yī sōu lúnchuán xiànɡ tā kāilái.

ā，lúnchuán！zhè búshì zuòmènɡ bɑ.xiǎohóu ɡánjǐn jiūjiū ěrduo. 

    hǎo dà de lúnchuán yɑ，chuánshànɡ ɡuàmǎn cǎisè de qízhì，jiábǎn  

shànɡ yǒurén zài xiànɡ xiǎohóu huīshǒu，xiǎnɡ liànɡde qì díshēnɡ fǎnɡ

fú zài zhàohuàn xiǎohóu shuō ："lái hé wǒmen yìqǐ qù lǚxínɡ." 

    "wǒ yàodào hǎi shànɡqù lǚxínɡ，wǒ yàodào hǎi shànɡqù lǚxínɡ." 

xiǎohóu búɡù yìqiè de yínɡzhe lúnchuán xiànɡ háilǐ pǎoqù. 

    jiéɡuǒ ne？xiǎohóu yòu niàochuánɡ le mɑ？ 
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ค าแปล:น้องลิงฉ่ีรดท่ีนอน 
   

ลิงน้อยก าลงัเดด็ผลไม้อยูบ่นต้นไม้ ทนัใดนัน้ก็มองเห็นในล าธารข้างลา่ง มีเรือกระดาษลอย
น า้มา  

“เรือกระดาษน่ี ชา่งน่าสนกุจงัเลย รีบเอาขึน้มาจากน า้ดีกวา่” วา่แล้วเจ้าลิงก็กระโดดลงจาก
ต้นไม้อยา่งว่องไว  อุ๊ย...ก้นตกลงไปในน า้  

“แยแ่ล้ว ๆ กางเกงเปียกหมดแล้ว” 
“แยแ่ล้ว ๆ ฟกูก็เปียกหมดเลย” 
 “หน้าไมอ่าย หน้าไมอ่าย เจ้าลิงน้อยฉ่ีรดท่ีนอนอีกแล้ว” พอต่ืนนอนกลางวนั เจ้าหมาน้อยท่ี

นอนอยูข้่างๆ ลิงน้อยก็ตะโกนเสียงดงัลัน่  ลิงน้อยก็เลา่ความฝันด้วยความอายวา่ “ฉนัวา่จะลงไป
เอาเรือกระดาษในล าธาร  นึกไมถ่ึงเลยวา่ ลงไปแช่อยูใ่นน า้เสียแล้ว” 

ลิงน้อยเดินไปเดนิมาอยู่ริมล าธาร ทนัใดนัน้ก็เห็นเรือใบลอยมา คราวนี ้ เป็นเรือจริงๆซะด้วย 
“ฉนัจะนัง่เรือ” เจ้าลิงน้อยพดูไปพลาง ก็ลยุน า้ไปพลาง  ครัง้นีก้ลายเป็นคล่ืนลกูใหญ่พดัเข้ามา อุ๊ย  

“แยแ่ล้ว ๆ กางเกงเปียกหมดแล้ว” 
“แยแ่ล้ว ๆ ฟกูก็เปียกหมดเลย”  “ผ้าหม่ก็เปียกหมดแล้ว”  
“หน้าไมอ่าย หน้าไม่อาย เจ้าลิงฉ่ีรดท่ีนอนอีกแล้ว” เจ้าหมาน้อยตะโกนเสียงดงัขึน้มาอีกแล้ว 

เรียกให้เพ่ือนๆมามงุด ู 
“แตว่า่ แตว่า่ ฉนัแคอ่ยากจะไปนัง่เรือ ไมค่ิดเลยว่า กางเกงโดนน า้เปียกหมดเลย” เจ้าลิง 

พดูด้วยความอาย 
คณุน้าจิงโจ้เดนิมาพอดี  แล้วก็บอกวา่ “หนูๆ  อย่าหวัเราะลิงน้อยเลย ตอนเด็กๆ คณุน้าก็ 

เคยฉ่ีรดท่ีนอนเหมือนกนัละ่”  
“หา...คณุน้าก็เคยฉ่ีรดท่ีนอนเหมือนกนัเหรอ” เดก็ ๆ ตา่งท าตาโตด้วยความแปลกใจ  
“ใชส่ิจ๊ะ  ตอนท่ีน้ายงัเป็นเดก็ ก็เคยฝันเห็นล าธาร ในล าธารมีแอ๊บเปิล้ลอยน า้มา น้าก็ดีใจ 

มาก รีบลงน า้ไปเก็บเอาแอ๊บเปิล้ขึน้มา ท าเอาทัง้เนือ้ทัง้ตวัเปียกปอนไปหมด พอต่ืนมา ท่ีแท้ก็ฉ่ีรด
ท่ีนอนน่ีเอง” 

“หนก็ูเคยฉ่ีรดท่ีนอนเหมือนกนั หนฝัูนถึงจิง้จอกตวัใหญ่ไล่งบั วิ่งหนีสดุชีวิตเลย สดุท้ายก็ 
ฉ่ีรดท่ีนอนคะ่” เสียงกระตา่ยน้อยแสนสวยเลา่ให้เพ่ือนๆฟัง 

“ผมก็เคยครับ ผมฝันวา่ถือกระบอกฉีดน า้ดบัเพลิง สดุท้ายก็.....” น้องจิง้จอกยงัพดูไมจ่บ   
“ผมก็เหมือนกนั ผมฝันว่าปวดฉ่ีมากๆเลย วิ่งหาห้องน า้ไปทัว่ สดุท้ายก็ฉ่ีรดท่ีนอนครับ” เจ้าหมา
น้อยก็รีบยอมรับวา่ตวัเองก็เคยฉ่ีรดท่ีนอน 
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 คณุน้าจิงโจ้ลบูหวัเจ้าลิงน้อยเบา ๆ แล้วบอกวา่ “เอาละ่ เดก็ๆ ตอ่ไปถ้าจะต้องลงน า้ ก็รีบ
ดงึหตูวัเอง ถ้าฝันถึงน า้ พอดงึหปูุ๊ บเราก็จะได้รีบต่ืนได้ทนั” 
 ตอ่มา ลิงน้อยวิ่งเลน่อยู่ริมทะเล มีเรือล าหนึง่ก าลงัแลน่เข้ามาหา  โอ้โห...เรือยนต์ น่ีไมใ่ช่
ความฝันแนเ่ลย ลิงน้อยรีบดงึหตูวัเอง  
 เรือยนต์ล าใหญ่จงัเลย บนเรือแขวนธงสีสนัสดสวย  บนดาดฟ้าเรือมีคนโบกไม้โบกมือ
ทกัทายเจ้าลิงน้อย  เสียงหวดูเรือดงัก้องเหมือนกบัจะชกัชวนให้เจ้าลิงน้อยไปท่องเท่ียวด้วยกนั  
 “ฉนัจะไปเท่ียวทะเล ฉนัจะไปเท่ียวทะเล”  เจ้าลิงรีบว่ิงไปขึน้เรือ โดยท่ีไมส่นใจอะไรทัง้นัน้ 
 สดุท้ายนะ่เหรอ เจ้าลิงก็ฉ่ีรดท่ีนอนอีกตามเคย  
  
  

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

溪 xī ล าธาร 
捞 lāo ช้อนขึน้มา 
屁股 pìɡu ก้น 
裤子 kùzi กางเกง 
褥子 rùzi ฟกู 
湿 shī เปียก 
午睡 wǔshuì นอนกลางวนั 
起床 qǐchuánɡ ตื่นนอน 
帆船 fānchuán เรือใบ 
真正 zhēnzhènɡ แท้จริง 
尿床 niàochuánɡ ฉ่ีรดที่นอน 
嚷 rǎnɡ ตะโกนร้อง  
袋鼠 dàishǔ จิงโจ้ 
救火 jiùhuǒ ช่วยดบัเพลงิ 
狐狸 húli จิง้จอก 
嘲笑 cháoxiào หวัเราะเยาะ 
承认 chénɡrèn ยอมรับ 
揪 jiū จบัไว้ คว้าไว้ 
玩耍 wánshuǎ เลน่สนกุสนาน 
旗帜 qízhì ธงธิว 
甲板 jiábǎn ดาดฟา้เรือ 
响亮 xiǎnɡliànɡ เสยีงดงักงัวาน 
仿佛 fǎnɡfú คล้ายกบั เหมือนกนั  
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召唤 zhàohuàn เรียก กวกัมือเรียก 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

  小猴正在树上摘果子，忽然看见树下的小溪上漂来一只小纸船。  

   "多好玩的小纸船，快把它捞上来。"小猴说着从树上往下一跳。哎哟，一

屁股坐到了水里。 

  不好了，不好了，裤子湿啦。 

  不好了，不好了，褥子也湿啦。 

  "没羞，没羞，小猴尿床啦！"午睡起床时，睡在小猴旁边的小狗喊起来。

小猴不好意思地说："我想把纸船捞上来，没想到就坐在水里了。" 

  小猴在河边走着走着，忽然看见一条帆船，这回，可是一条真正的船。"我

要乘船。"小猴说着，就哗啦哗啦向水里走去。这时，一个浪头打过来。哎哟： 

  不好了，不好了，裤子湿啦。 

  不好了，不好了，褥子也湿啦，被子也湿啦。 

  "没羞，没羞，小猴又尿床啦。"小狗又嚷起来，小朋友们都围过来看。 

  "可是，可是，我是想去乘帆船的，没想到，裤子就被打湿了。"小猴不好

意思地说。 

  袋鼠阿姨走过来，说："大家别笑小猴子，告诉你们吧，阿姨小时候也尿过

床呢。" 

  "啊，阿姨也尿过床？"小朋友们都瞪大了眼睛。 

  "是呀，阿姨小的时候，也梦见过小河，河里漂着一个大红苹果，阿姨高兴

地下河去捞苹果，弄得浑身湿淋淋，醒来一看，原来是尿床了。" 

  "我也尿过床。我梦见大灰狼追我，我一着急，就尿床了。"小白兔说。"我

也尿过，我梦见拿着水龙头去救火，结果……"小狐狸说。"我梦见想小便，到

处找厕所，后来就尿床了。"最后，连嘲笑人的小狗也承认说。 

  袋鼠阿姨微笑着拍拍小猴说："好啦！下次再遇见要下水的时候，就揪揪耳

朵，要是做梦，一揪耳朵就醒啦。" 

  小猴在海边玩耍，一艘轮船向他开来。啊，轮船！这不是做梦吧。小猴赶

紧揪揪耳朵。 

  好大的轮船呀，船上挂满彩色的旗帜，甲板上有人在向小猴挥手，响亮的

汽笛声仿佛在召唤小猴说："来和我们一起去旅行。" 

  "我要到海上去旅行，我要到海上去旅行。"小猴不顾一切地迎着轮船向海

里跑去。 

  结果呢？小猴又尿床了吗？ 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

  小猴正在树上摘果子，忽然看见树下的小溪上漂来一只小纸船。  

   "多好玩的小纸船，快把它捞上来。"小猴说着从树上往下一跳。哎哟，一

屁股坐到了水里。 

  不好了，不好了，裤子湿啦。 

  不好了，不好了，褥子也湿啦。 

  "没羞，没羞，小猴尿床啦！"午睡起床时，睡在小猴旁边的小狗喊起来。

小猴不好意思地说："我想把纸船捞上来，没想到就坐在水里了。" 
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  小猴在河边走着走着，忽然看见一条帆船，这回，可是一条真正的船。"我

要乘船。"小猴说着，就哗啦哗啦向水里走去。这时，一个浪头打过来。哎哟： 

  不好了，不好了，裤子湿啦。 

  不好了，不好了，褥子也湿啦，被子也湿啦。 

  "没羞，没羞，小猴又尿床啦。"小狗又嚷起来，小朋友们都围过来看。 

  "可是，可是，我是想去乘帆船的，没想到，裤子就被打湿了。"小猴不好

意思地说。 

  袋鼠阿姨走过来，说："大家别笑小猴子，告诉你们吧，阿姨小时候也尿过

床呢。" 

  "啊，阿姨也尿过床？"小朋友们都瞪大了眼睛。 

  "是呀，阿姨小的时候，也梦见过小河，河里漂着一个大红苹果，阿姨高兴

地下河去捞苹果，弄得浑身湿淋淋，醒来一看，原来是尿床了。" 

  "我也尿过床。我梦见大灰狼追我，我一着急，就尿床了。"小白兔说。"我

也尿过，我梦见拿着水龙头去救火，结果……"小狐狸说。"我梦见想小便，到

处找厕所，后来就尿床了。"最后，连嘲笑人的小狗也承认说。 

  袋鼠阿姨微笑着拍拍小猴说："好啦！下次再遇见要下水的时候，就揪揪耳

朵，要是做梦，一揪耳朵就醒啦。" 

  小猴在海边玩耍，一艘轮船向他开来。啊，轮船！这不是做梦吧。小猴赶

紧揪揪耳朵。 

  好大的轮船呀，船上挂满彩色的旗帜，甲板上有人在向小猴挥手，响亮的

汽笛声仿佛在召唤小猴说："来和我们一起去旅行。" 

  "我要到海上去旅行，我要到海上去旅行。"小猴不顾一切地迎着轮船向海

里跑去。 

  结果呢？小猴又尿床了吗？ 
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31.小水壶迷路 

 
今天夜晚我不舒服，不能给女儿讲故事了。女儿说："妈妈，你别难受，今

天我给你讲一个故事吧。"下面就是她讲的故事：  

有一把小水壶，天天爱喝水，天天爱洗澡。这一天，小水壶洗完澡出去玩

了。玩着玩着迷了路，找不到家了。 

  一辆小车开过来说："小水壶，我送你回家吧。" 

  小水壶问："你知道我的家住哪儿吗？" 

  小车说："知道知道，我天天在外面跑，什么地方都去过！" 

  小水壶坐上车。小车开得飞快飞快，看见红灯也不停。糟糕，车翻啦！小

水壶被扔出去好远。 

  小水壶过来一瞧，小车的轮子掉了一个，开不走了。小水壶说："还是我先

送你回去吧。" 

  天下起雨来。 

  小水壶推呀推呀，一口气把小车推回家。帮小车洗了澡，把小车的轮子安

上。 

  小车感到很不好意思：本来自己是送小水壶的，结果…… 

  第二天天一亮，小车就很精神地说："小水壶，这次该我送你回家啦！" 

  小水壶跳上车。 

  小车开得很慢很稳，不久就把小水壶送到了家。 

  小水壶说："太谢谢你了，小车！" 

  小车摇摇头说："不谢不谢，等你再迷路了，我还会送你回来的。" 

  小水壶想说自己不愿再迷路了，又怕小车伤心，只好朝小车一个劲地笑。 

  小车一转身又飞快飞快地跑开了。 

小水壶说了句："真是急性子！"说完就回家喝水去了！ 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎo shuǐhú mílù 
 

jīntiān yèwǎn wǒ bùshūfu，bùnénɡ ɡěi nǚér jiǎnɡ ɡùshi le.nǚér shu

ō ："māmɑ，nǐbié nánshòu，jīntiān wǒɡěi nǐ jiǎnɡ yíɡè ɡùshi bɑ."xiàmi

ɑn  

jiùshì tā jiǎnɡde ɡùshi：  

     yǒu yìbǎ xiǎo shuǐhú，tiāntiān ài hēshuǐ，tiāntiān ài xízǎo. 

zhè yìtiān，xiǎo shuǐhú xǐ wán zǎo chūqu wán le.wán zhe wán zhe míle  

lù，zhǎo bú dàojiā le. 

    yíliànɡ xiǎochē kāiɡuò láishuō："xiǎo shuǐhú，wǒ sònɡ nǐ huíjiā  

bɑ." 

    xiǎo shuǐhú wèn ："nǐ zhīdào wǒde jiā zhù nǎr mɑ？" 

    xiǎochē shuō："zhīdào zhīdào，wǒ tiāntiān zài wàimiàn pǎo，shé

nme dìfɑnɡ dōu qùɡuò！" 

    xiǎo shuǐhú zuò shànɡchē.xiǎochē kāi dé fēikuài fēikuài， 

kànjiàn hónɡdēnɡ yě bùtínɡ.zāoɡāo，chē fān lā！xiǎo shuǐhú bèi rēnɡ  

chūqu hǎo yuǎn. 
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    xiǎo shuǐhú ɡuòlái yī qiáo，xiǎochē de lúnzi diàole yíɡè，kāi  

bú zǒule.xiǎo shuǐhú shuō ："háishì wǒ xiān sònɡ nǐ huí qùbɑ." 

    tiān xiàqǐ yǔ lái. 

    xiǎo shuǐhú tuī yɑ tuī yɑ，yìkǒuqì bǎ xiǎochē tuī huíjiā.bānɡ 

xiǎochē xǐ le zǎo，bǎ xiǎochē de lúnzi ānshànɡ. 

    xiǎochē ɡǎndào hěn bùhǎo yìsi：běnlái zìjǐ shì sònɡ xiǎo shuǐhú 

de，jiéɡuǒ ..... 

    dìèr tiāntiān yíliànɡ，xiǎochē jiùhěn jīnɡshen deshuō ："xiǎo  

shuǐhú，zhècì ɡāi wǒ sònɡ nǐ huíjiā lā！" 

    xiǎo shuǐhú tiào shànɡchē. 

    xiǎochē kāi dé hěnmàn hěn wěn，bùjiǔ jiù bǎ xiǎo shuǐhú sònɡ  

dàole jiā. 

    xiǎo shuǐhú shuō ："tài xièxiènǐ le，xiǎochē！" 

    xiǎochē yáoyáotóu shuō ："búxiè búxiè，děnɡnǐ zài mílù le，wǒ  

háihuì sònɡ nǐ huí láide." 

    xiǎo shuǐhú xiǎnɡshuō zìjǐ búyuàn zài mílù le，yòu pà xiǎochē  

shānɡxīn，zhíhǎo cháo xiǎochē yíɡè jìnde xiào. 

    xiǎochē yī zhuǎnshēn yòu fēikuài fēikuài de pǎo kāile. 

    xiǎo shuǐhú shuōle jù ："zhēnshì jíxìnɡzi！"shuōwán jiù huíjiā  

hēshuǐ qùle！ 

 
ค าแปล:กาน า้หลงทาง 

 

คืนนีฉ้นัรู้สึกไมค่อ่ยสบาย เลา่นิทานให้ลกูฟังไมไ่ด้ ลกูสาวบอกวา่ “แมข่า ไมเ่ป็นไรหรอก 
พรุ่งนีแ้มค่อ่ยเลา่นิทานให้หนฟัูงก็ได้ ” เร่ืองท่ีแมเ่ลา่ มีอยูว่า่  

มีกาน า้ใบหนึง่ วนัๆเอาแตกิ่นน า้ แล้วก็ชอบอาบน า้ มาวนันี ้เจ้ากาน า้อาบน า้เสร็จก็ออกไปวิ่ง
เลน่  เลน่ไปเลน่มาเกิดหลงทาง หาทางกลบับ้านไมเ่จอเสียแล้ว 

มีรถยนต์คนัหนึง่แลน่มาพอดี ก็เข้าไปถามวา่ “เจ้ากาน้อย ฉนัสง่แกกลบับ้านเอามัย้” 
กาน า้ร้องถามไปว่า “นายรู้เหรอวา่บ้านฉนัอยูท่ี่ไหน” 
รถยนต์ตอบว่า “รู้สิ รู้สิ ฉนัวิ่งอยูข้่างนอกทกุวนั ไมว่า่ท่ีไหนฉนัก็ไปมาหมดแล้ว” 
วา่แล้ว เจ้ากาน า้ก็กระโดดขึน้รถ รถยนต์ก็แลน่ไปอยา่งรวดเร็ว เจอไฟแดงก็ไมห่ยดุ  ชา่งโชค

ร้ายจริงๆ  รถคว ่าไปหลายตลบ เจ้ากาน้อยกระเด็นออกมานอกรถ  
พอลกุขึน้ได้ เจ้ากาน้อยก็เดินมาดรูถ ก็พบวา่ ล้อรถหลดุออกไปข้างหนึง่ ขบัตอ่ไปไมไ่ด้แล้ว  

กาน า้บอกรถวา่ “ฉนัสง่นายกลบับ้านก็แล้วกนั” 
 ฝนก็เร่ิมตกลงมา  
เจ้ากาน้อยก็ออกแรงเข็นรถไมห่ยดุจนสง่รถไปถึงบ้าน แล้วก็ชว่ยอาบน า้ให้รถยนต์ เอาล้อมา

ตดิคืนให้กบัรถยนต์  
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รถยนต์รู้สกึผิดมาก  เดมิทีก็ว่าจะเป็นคนสง่กาน า้กลบับ้าน  แตส่ดุท้าย.... 
วนัตอ่มา พอฟ้าสวา่ง รถยนต์ก็พดูกบักาน า้ด้วยเสียงคกึคกัวา่ “เจ้ากาน้อย คราวนีถ้ึงตาฉนัสง่

นายกลบับ้านบ้างละ่” 
กาน้อยรีบประโดดขึน้รถ  
รถยนต์ก็ขบัแลน่ไปอยา่งช้าๆ และมัน่คง ไมน่านก็สง่กาน า้กลบัถึงบ้านแล้ว  
กาน้อยพดูกบัรถยนต์วา่ “ขอบใจนายมาก เจ้ารถยนต์” 
รถยนต์รีบสา่ยหวั แล้วพดูว่า “ไมต้่องขอบคณุฉันหรอก ถ้านายหลงทางอีก ฉนัก็จะสง่นาย 

กลบัมาบ้านแบบนีอี้กนะ” 
เจ้ากาน้อยอยากจะบอกวา่ ฉนัจะไม่ยอมหลงทางอีกแล้ว แตก็่กลวัว่าจะท าให้รถยนต์เสียใจ ก็

เลยได้แตห่วัเราะกบัรถยนต์  
รถยนต์พอกลบัรถได้ก็รีบแล่นฉิวออกไปอยา่งรวดเร็ว  
กาน้อยก็บน่อยูค่นเดียววา่ “ชา่งใจร้อนจริงเลย” พอพดูจบก็กลบัเข้าบ้าน รีบไปด่ืมน า้เหมือน

อยา่งเคย  
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

讲故事 jiǎnɡ ɡùshi เลา่นิทาน 
水壶 shuǐhú กาน า้ 
洗澡 xízǎo อาบน า้ 
迷路 mílù หลงทาง 
糟糕 zāoɡāo แย ่ โชคร้าย 
车翻 chē fān รถคว า่ 
轮子 lúnzi ล้อรถ 
精神 jīnɡshen คกึคกั ฮึกเหมิ มีก าลงั 
稳 wěn มัน่คง 
摇头 yáotóu สา่ยหวั สัน่หวั 
愿 yuàn ยอม  ยินยอม 
急性子 jíxìnɡzi ใจร้อน 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

今天夜晚我不舒服，不能给女儿讲故事了。女儿说："妈妈，你别难受，今

天我给你讲一个故事吧。"下面就是她讲的故事：  

   有一把小水壶，天天爱喝水，天天爱洗澡。这一天，小水壶洗完澡出去玩

了。玩着玩着迷了路，找不到家了。 

  一辆小车开过来说："小水壶，我送你回家吧。" 
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  小水壶问："你知道我的家住哪儿吗？" 

  小车说："知道知道，我天天在外面跑，什么地方都去过！" 

  小水壶坐上车。小车开得飞快飞快，看见红灯也不停。糟糕，车翻啦！小

水壶被扔出去好远。 

  小水壶过来一瞧，小车的轮子掉了一个，开不走了。小水壶说："还是我先

送你回去吧。" 

  天下起雨来。 

  小水壶推呀推呀，一口气把小车推回家。帮小车洗了澡，把小车的轮子安

上。 

  小车感到很不好意思：本来自己是送小水壶的，结果…… 

  第二天天一亮，小车就很精神地说："小水壶，这次该我送你回家啦！" 

  小水壶跳上车。 

  小车开得很慢很稳，不久就把小水壶送到了家。 

  小水壶说："太谢谢你了，小车！" 

  小车摇摇头说："不谢不谢，等你再迷路了，我还会送你回来的。" 

  小水壶想说自己不愿再迷路了，又怕小车伤心，只好朝小车一个劲地笑。 

  小车一转身又飞快飞快地跑开了。 

  小水壶说了句："真是急性子！"说完就回家喝水去了！ 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

今天夜晚我不舒服，不能给女儿讲故事了。女儿说："妈妈，你别难受，今

天我给你讲一个故事吧。"下面就是她讲的故事：  

   有一把小水壶，天天爱喝水，天天爱洗澡。这一天，小水壶洗完澡出去玩

了。玩着玩着迷了路，找不到家了。 

  一辆小车开过来说："小水壶，我送你回家吧。" 

  小水壶问："你知道我的家住哪儿吗？" 

  小车说："知道知道，我天天在外面跑，什么地方都去过！" 

  小水壶坐上车。小车开得飞快飞快，看见红灯也不停。糟糕，车翻啦！小

水壶被扔出去好远。 

  小水壶过来一瞧，小车的轮子掉了一个，开不走了。小水壶说："还是我先

送你回去吧。" 

  天下起雨来。 

  小水壶推呀推呀，一口气把小车推回家。帮小车洗了澡，把小车的轮子安

上。 

  小车感到很不好意思：本来自己是送小水壶的，结果…… 

  第二天天一亮，小车就很精神地说："小水壶，这次该我送你回家啦！" 

  小水壶跳上车。 

  小车开得很慢很稳，不久就把小水壶送到了家。 

  小水壶说："太谢谢你了，小车！" 

  小车摇摇头说："不谢不谢，等你再迷路了，我还会送你回来的。" 

  小水壶想说自己不愿再迷路了，又怕小车伤心，只好朝小车一个劲地笑。 

  小车一转身又飞快飞快地跑开了。 

小水壶说了句："真是急性子！"说完就回家喝水去了！ 
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32.小树叶贺卡 

 
   

新年快到了，大狮子给朋友们都送了贺卡。可是，轮到送小猫咪的时候，

大狮子却发了愁，因为，小猫咪是大狮子最好的朋友，该送给小猫咪一张什么

样的贺卡呢？  

大狮子想啊，想啊，忽然，他想到了门前的银杏树。这是大狮子亲手种 

的，早就长成了大树。对，送小猫咪一片银杏树叶吧。正好，树上还有一片叶

子没有落下来呢？ 

  小树叶贺卡，多有意思！ 

  想到这里，大狮子跑到院里，抱住银杏树，使劲摇啊，摇啊，那片树叶就

飘飘悠悠地落下来了。 

  于是，大狮子就把这片小银杏树叶，夹在信里寄给了小猫咪。 

  小猫咪原来和大狮子是邻居，后来，小猫咪做到很远很远的地方去住，就

再也没有见到过大狮子。今天，小猫咪收到大狮子寄来的小树叶贺卡，别提多

高兴了！ 

  可是，小小猫咪却说："一片破树叶子，这算什么新年礼物！"说着，就要

扔出去。 

  小猫咪急忙说："别扔！别扔！" 

  的确，这片银杏树叶又黄又于，有的地方都破了。可是，小猫咪捧在手

里，看呀，看呀，像捧着一件宝贝。 

  这时，一阵风吹来，小树叶一下被刮到窗台上的花盆里。奇怪，小树叶一

下插进土里，立刻就长成一棵小银杏树苗。 

  这件事，让正好飞过窗口的老乌鸦看见了。他想：这一定是一棵神树。就

说："小猫咪，把这棵树苗卖给我吧！" 

  小猫咪急忙说："不卖！不卖！" 

  后来，小银杏树苗在花盆里长不下了，小猫咪就把它移栽到院子里。小银

杏树越长越大，很快，就长成了一棵大银杏树。 

更奇怪的是，这棵大银杏树的叶子从来不落，风儿一吹，银杏树叶儿就发

出"丁零丁零"的声音。这声音像是在说话，说的什么？你不懂，我不懂，只有

小猫咪听得懂。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎo shùyè hèkǎ 
 

xīnnián kuài dàole，dà shīzi ɡěi pénɡyoumen dōu sònɡ le hèkǎ.kě

shì，lúndào sònɡ xiǎo māomī de shíhou，dà shīzi què fā le chóu，yīnwè

i，xiǎo māomī shì dà shīzi zuì hǎode pénɡyou，ɡāi sònɡɡěi xiǎo māomī 

yìzhānɡ shénmeyànɡ de hèkǎ ne？  

     dà shīzi xiǎnɡ ā，xiǎnɡ ā，hūrán，tā xiǎnɡ dàole ménqián de yí

nxìnɡshù.zhè shì dà shīzi qīnshǒu zhǒnɡde，zǎojiù chánɡ chénɡle dàsh

ù.duì，sònɡ xiǎo māomī yípiàn yínxìnɡ shùyè bɑ.zhènɡhǎo，shùshànɡ há

iyǒu yípiàn yèzi méiyǒu luò xiàlái ne？ 

    xiǎo shùyè hèkǎ，duō yǒuyìsi！ 
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    xiǎnɡdào zhèlǐ，dà shīzi pǎodào yuànlǐ，bàozhù yínxìnɡshù，shǐj

ìn yáo ā，yáo ā，nàpiàn shùyè jiù piāopiāo yōuyōu de luò xiàlái le. 

    yúshì，dà shīzi jiù bǎ zhè piàn xiǎo yínxìnɡ shùyè，jiá zài xì

nlǐ jì ɡěile xiǎo māomī. 

    xiǎo māomī yuánlái hé dà shīzi shì línjū，hòulái，xiǎo māomī zu

òdào hěnyuǎn hěn yuǎnde dìfɑnɡ qù zhù，jiù zàiyě méiyǒu jiàndào ɡuòdà 

shīzi.jīntiān，xiǎo māomī shōudào dà shīzi jì láide xiǎo shùyè hèkǎ，

bié tíduō ɡāoxìnɡ le！ 

    kěshì，xiǎoxiǎo māomī quèshuō："yípiàn pò shù yèzi，zhè suànshé

nme xīnnián lǐwù！"shuōzhe，jiùyào rēnɡ chūqu. 

    xiǎo māomī jí mánɡshuō："bié rēnɡ！bié rēnɡ！" 

    díquè，zhè piàn yínxìnɡ shùyè yòu huánɡ yòu  ɡān，yǒude dìfɑnɡ 

dōu pòle.kěshì，xiǎo māomī pěnɡ zài shǒulǐ，kàn yɑ，kàn yɑ，xiànɡ pěn

ɡzhe yíjiàn bǎobèi. 

    zhèshí，yī zhènfēnɡ chuīlái，xiǎo shùyè yíxià bèi ɡuā dào chuān

ɡ táishànɡ de huāpén lǐ.qíɡuài，xiǎo shùyè yíxià chājìn tǔ lǐ，lìkè 

jiù zhǎnɡchénɡ yī kē xiǎo yínxìnɡ shùmiáo. 

    zhè jiànshì，rànɡ zhènɡhǎo fēiɡuò chuānɡkǒu de lǎo wūyā kàn jià

nle.tā xiǎnɡ：zhè yídìnɡ shì yī kē shénshù.jiùshuō："xiǎo māomī，bǎ 

zhè kē shùmiáo màiɡěi wǒbɑ！" 

    xiǎo māomī jí mánɡshuō："búmài！búmài！" 

    hòulái，xiǎo yínxìnɡ shùmiáo zài huāpén lǐ chánɡ bú xiàle，xiǎo 

māomī jiù bǎ tā yízāi dào yuànzi lǐ.xiǎo yínxìnɡshù yuèchánɡ yuèdà，h

ěnkuài，jiù chánɡ chénɡle yī kē dà yínxìnɡshù. 

ɡènɡ qí ɡuàide shì，zhè kē dà yínxìnɡshù de yèzi cónɡlái búluò，fēnɡé

r yìchuī，yín xìnɡshù yèr jiù fāchū"dīnɡlínɡ dīnɡlínɡ"de shēnɡyīn.zhè 

shēnɡyīn xiànɡshì zài shuōhuà，shuōde shénme？nǐ bùdǒnɡ，wǒ bùdǒnɡ，

zhǐ yǒuxiǎo māomī tīnɡ dédǒnɡ. 

 

ค าแปล:บัตรอวยพรใบไม้ 
 

ปีใหมใ่กล้มาถึงแล้ว สิงโตจ้าวป่าก็สง่การ์ดอวยพรให้เพ่ือนๆทัง้หลาย แตว่า่ พอจะสง่ให้เจ้า
แมวเหมียว สิงโตจ้าวป่าก็รู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจอยา่งหนกั เพราะวา่ เจ้าแมวเหมียวเป็นเพ่ือนท่ีสิงโต
จ้าวป่ารักมากท่ีสดุ   จะสง่การ์ดอวยพรแบบไหนให้เจ้าแมวเหมียวดีนะ 

สิงโตจ้าวป่าคดิไป คดิมา ทนัใดนัน้มนัก็คิดถึงต้นอ๋ินซิ่งท่ีอยูห่น้าบ้าน  ต้นอ๋ินซิ่งนีเ้ป็นต้นไม้ท่ี
สิงโตจ้าวป่าปลกูเองกบัมือเลยเชียวนะ เจริญงอกงามยืนต้นใหญ่มานานแล้ว  มอบการ์ดอวยพร
ใบอ๋ินซิ่งก็แล้วกนั  พอดีเลย บนต้นไม้ยงัมีใบอ๋ินซิ่งอยูใ่นหนึง่ยงัไมร่่วงลงมา 

การ์ดอวยพรรูปใบไม้ สวยเหลือเกิน  
พอคดิได้  สิงโตจ้าวป่าก็วิ่งไปในสวน โอบต้นอ๋ินซิ่งเอาไว้ แล้วก็ออกแรงเขยา่ต้นไม้ ใบไม้บน

ต้นก็ลอยละลิ่วตกลงมาท่ีพืน้  
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สิงโตจ้าวป่า ก็รีบเก็บใบไม้มาสอดลงไปในซองจดหมาย แล้วก็สง่ให้เจ้าแมวเหมียวเพ่ือนรัก  
เดมิที เจ้าแมวเหมียว กบั สิงโตจ้าวป่าเป็นเพ่ือนบ้านกนั ตอ่มา เจ้าแมวเหมียวย้ายไปอยู ่ณ ท่ี

แสนไกล และก็ไมเ่คยพบหน้าสิงโตจ้าวป่าอีกเลย วนันี ้ เจ้าแมวเหมียวได้รับการ์ดอวยพรจากสิงโต
จ้าวป่า ก็รู้สกึดีใจจนบอกไม่ถกู 

แตว่า่ เจ้าแมวเหมียวน้อยอีกตวักลบัพดูวา่ “การ์ดใบไม้ขาดๆ  ของขวญัปีใหม่อะไรกนัเน่ีย” 
พดูไป ก็จะโยนการ์ดใบนัน้ทิง้  

เจ้าแมวเหมียวรีบตะโกนบอกวา่ “อยา่ทิง้ อย่าทิง้” 
แนน่อนเลย น่ีเป็นใบอ๋ินซิ่งท่ีทัง้เหลือง ทัง้แห้ง บางท่ีก็ขาดรุ่งร่ิง แตว่า่ เจ้าแมวประคองเอาไว้

ในมือ ดน่ีูสิ ดสูิ เหมือนกบัถือของมีคา่เลยนะ 
เวลานัน้เอง มีลมโชยพดัมา ใบไม้ก็ถกูลมพดัลอยไปตกอยูท่ี่กระถางต้นไม้ท่ีบนขอบหน้าตา่ง 

นา่แปลกจงั ใบไม้บงัเอิญลอยไปปักลงดิน แล้วก็งอกช่อ แตกหน่อเป็นต้นกล้าอ๋ินซิ่งในบดัดล  
 ขณะนัน้เอง มีอีกาบินมาพบเข้า มนัคิดในใจวา่ “น่ีจะต้องเป็นต้นไม้วิเศษเป็นแน่” ก็ร้องบอก

เจ้าแมวเหมียวว่า “เจ้าแมวเหมียว ขายต้นกล้าไม้นีใ้ห้ข้าเถิด” 
เจ้าแมวเหมียวรีบปฏิเสธทนัที “ไมข่าย ๆ ” 
 นานวนัเข้า ต้นอ๋ินซิ่งในกระถางเล็ก ๆ ก็โตจนไมส่ามารถโตขึน้ได้อีก เจ้าแมวเหมียวก็ย้ายไป

ปลกูไว้ในสวน ต้นไม้ก็เจริญเตบิโตเป็นต้นไม้ใหญ่อยา่งรวดเร็ว 
 ท่ีนา่แปลกไปกวา่นัน้ก็คือ ใบไม้ของต้นอ๋ินซิ่งต้นนี ้ ไมเ่คยร่วงเลย พอโดนลมพดั ใบไม้ก็ร้อง

เสียงดงั “กรุ๊ง กร๊ิงๆ ”  เสียงนีเ้หมือนกบัเสียงพดูเลย พดูวา่อะไรนะเหรอ  ไมมี่ใครเข้าใจหรอก มีแต่
เจ้าแมวเหมียวตวัเดียว ท่ีฟังเข้าใจ  

 
 

  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
อ่านนิทานรู้ส านวน  
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33.小猫盖的新房子 
   

小猫要盖新房子了，朋友们都来帮忙。  

"哼唷咳哟！"大象到树林里，运来一根又一根圆木。 

  "哧啦哧啦！"山羊和小花狗把圆木锯成一样厚的木板。 

  "丁当丁当！"小熊和小公鸡，一会儿就用木板钉成了一座漂亮的小房子。 

  汗水湿透了朋友们的衣衫，小花猫真感谢大家。他说："等我把房子装饰

好，请大家来做客。" 

  小花猫在墙上贴了一层奶白色壁纸，屋里亮堂多了；小花猫给玻璃窗挂了

一层鹅黄色窗帘，屋里光线变得真柔和；小花猫在地上铺了花地毯，呀，走在

上面真舒服。 

  好多天过去了，朋友们问小花猫："小花猫，今天可以到你家做客吗？" 

  小花猫说："不行，不行，现在正下雨，你们会把新房子弄脏的。" 

  又过了几天，朋友们又说："小花猫，今天不下雨了，可以到你家做客吗？
" 

  小猫说："不行，不行，你们没看见天正在刮风，你们来会把新房子弄脏

的。" 

  又过了几天，不下雨，也不刮风，太阳红红的，天气暖暖的，小猫说："朋

友们，请到我家来做客吧！" 

  朋友们高兴极了，可是，大象想了想，却对朋友们说："小猫家铺了地毯，

我们带着干净鞋子去吧！" 

  于是，有的夹着新鞋，有的包着刚刷过的干净鞋，笑嘻嘻地向小猫家走

去。 

  到了小猫家门口，大家都换上了自己带来的干净鞋，刚要进门，小猫却端

来一盆水说："穿鞋会踩坏地毯的。大家脱了鞋，洗洗脚再进去吧！" 

  大象和小熊看看自己的脚，又看看那个小脸盆，摇了摇头："算了，我们不

进去了！"小山羊、小花狗、小公鸡见大象和小熊走了，说："我们也不进去

了！"， 

  从此，谁也再没到小猫家做过客，谁也不愿再找小花猫玩，每天和小猫做

伴的，只有他的那座新房子。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎomāo ɡài de xīn fánɡzi 
 

xiǎomāo yào ɡài xīn fánɡzi le，pénɡyoumen dōulái bānɡmánɡ.  

     "hēnɡyō hāi yō！"dàxiànɡ dào shùlín lǐ，yùnlái yī ɡēn yòuyī ɡē

n yuánmù. 

    "chī lā chī lā！"shānyánɡ hé xiǎohuā ɡǒu bǎ yuánmù jùchénɡ yíyà

nɡ hòude mùbǎn. 

    "dīnɡdānɡ dīnɡdānɡ！"xiǎoxiónɡ hé xiǎo ɡōnɡjī，yíhuìr jiù yònɡ 

mùbǎn dìnɡ chénɡle yízuò piāo liànɡde xiǎofánɡzi. 

    hànshuǐ shī tòule pénɡyou mende yīshān，xiǎo huāmāo zhēn ɡǎnxiè 

dàjiā.tā shuō："děnɡ wǒbǎ fánɡzi zhuānɡshì hǎo，qǐnɡ dàjiā lái zuòk
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è." 

    xiǎo huāmāo zài qiánɡshànɡ tiēle yìcénɡ nǎi báisè bìzhǐ，wūlǐ 

liànɡtɑnɡ duōle ；xiǎo huāmāo ɡěi bōlichuānɡ ɡuà le yìcénɡ é huánɡsè 

chuānɡlián，wūlǐ ɡuānɡxiàn biàn de zhēn róuhé ；xiǎo huāmāo zàidìshàn

ɡ pū le huā dìtǎn，yɑ，zǒuzài shànɡmiɑn zhēn shūfu. 

    hǎo duōtiān ɡuòqùle，pénɡyoumen wèn xiǎo huāmāo："xiǎo huāmāo，

jīntiān kéyǐ dào nǐjiā zuòkè mɑ ？" 

    xiǎo huāmāo shuō："bùxínɡ，bùxínɡ，xiànzài zhènɡ xiàyǔ，nǐmen 

huìbǎ xīn fánɡzi nònɡzānɡ de." 

    yòu ɡuòle jǐtiān，pénɡyoumen yòushuō："xiǎo huāmāo，jīntiān bú 

xiàyǔ le，kéyǐ dào nǐjiā zuòkè mɑ ？" 

    xiǎomāo shuō："bùxínɡ，bùxínɡ，nǐmen méi kàn jiàntiān zhènɡzài 

ɡuāfēnɡ，nǐmen lái huìbǎ xīn fánɡzi nònɡzānɡ de." 

    yòu ɡuòle jǐtiān，bú xiàyǔ，yěbú ɡuāfēnɡ，tàiyánɡ hónɡhónɡde，

tiānqì nuǎnnuǎnde，xiǎomāo shuō："pénɡyoumen，qǐnɡdào wǒjiā lái zuòkè 

bɑ！" 

    pénɡyoumen ɡāoxìnɡ jíle，kěshì，dàxiànɡ xiǎnɡle xiǎnɡ，què duì 

pénɡyoumen shuō："xiǎomāo jiā pū le dìtǎn，wǒmen dàizhe ɡānjìnɡ xiézǐ 

qùbɑ！" 

    yúshì，yǒude jiázhe xīn xié，yǒude bāozhe ɡānɡ shuā ɡuò de ɡānj

ìnɡ xié，xiàoxīxī de xiànɡ xiǎomāo jiā zǒuqù. 

    dàole xiǎomāo jiāménkǒu，dàjiā dōu huàn shànɡle zìjǐ dài láide 

ɡānjìnɡ xié，ɡānɡyào jìnmén，xiǎomāo què duānlái yī pén shuǐ shuō：

"chuānxié huì cǎihuài dìtǎn de.dàjiā tuōle xié，xǐ xǐjiǎo zàijìn qùb

ɑ！" 

    dàxiànɡ hé xiǎoxiónɡ kànkɑn zìjǐde jiǎo，yòu kànkɑn nàɡè xiǎo 

liǎnpén，yáole yáotóu："suànle，wǒmen bújìn qùle！"xiǎoshānyánɡ、xiǎ

ohuā ɡǒu、xiǎo ɡōnɡjī jiàn dàxiànɡ hé xiǎoxiónɡ zǒule，shuō："wǒmen y

ě bújìn qùle！"， 

    cónɡcǐ，shuíyě zài méidào xiǎomāo jiā zuò ɡuòkè，shuíyě búyuàn 

zàizhǎo xiǎo huāmāo wán，měi tiānhé xiǎomāo zuòbàn de，zhíyǒu tāde nà

zuò xīn fánɡzi. 

  

ค าแปล:บ้านใหม่ของแมวเหมียว 
 

เจ้าแมวเหมียวจะสร้างบ้านใหมแ่ล้ว เพ่ือนๆ ก็พากนัมาชว่ย  
“ฮยุ เล ฮยุ อ้าว ฮ้า ไฮ้”  พ่ีช้างเข้าไปในป่า ลากไม้ซุงทอ่นใหญ่มาให้  
“ฟืด ฟืด ฟืด ” น้องแกะกบัน้องหมาลาย ช่วยกนัเล่ือยไม้เป็นแผน่ ๆ 
“ป๊อก ๆ ๆ ” เจ้าหมีน้อย กบั เจ้านกน้อยชว่ยกนัตอกตะปกู่อขึน้เป็นบ้านหลงัสวยงาม 
  เพ่ือนๆเปียกโชกไปด้วยเหง่ือ  เจ้าแมวลายรู้สกึซึง้ในน า้ใจของเพ่ือนๆมาก ก็เลยพดูกบั

เพ่ือนๆวา่ “เดี๋ยวรอให้ฉันตกแตง่บ้านเสร็จเรียบร้อย จะเชิญทกุคนมาเป็นแขกนะ” 
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เจ้าแมวเหมียวตดิกระดาษสีนมสดทัว้ทัง้ผนงั ท าให้ห้องสว่างจ้า แล้วก็ติดมา่นสีเหลืองขน
หา่นบนหน้าตา่ง ท าให้แสงสวา่งในห้องกลายเป็นสีนวลสบายตา บนพืน้ก็ปพูรมลวดลายดอกไม้ 
ว้าว เดนิบนพรมสบายจงัเลย 

หลายวนัผ่านไป เพ่ือนๆก็ถามเจ้าแมวเหมียววา่ “เจ้าเหมียว วนันีพ้วกเราไปเป็นแขกบ้าน
นายได้หรือยงัละ่” 
  เจ้าเหมียวร้องบอกวา่ “ไมไ่ด้ ๆ ตอนนีฝ้นก าลงัตก พวกแกไป ก็ท าบ้านฉนัเลอะหมดนะ่ส”ิ 
 ผา่นไปอีกหลายวนั เพ่ือนก็ถามอีกว่า “เจ้าเหมียว วนันีฝ้นไมต่กแล้ว ไปเท่ียวบ้านนายได้รึ
ยงัละ่”  

เจ้าเหมียวร้องบอกวา่ “ไมไ่ด้ ๆ พวกแกไม่เห็นเหรอ ลมพดักระหน ่าซะขนาดนี ้พวกแกไปก็ท า
บ้านฉนัเลอะหมดนะ่สิ” 

ผา่นไปอีกหลายวนั ฝนก็ไมต่ก ลมก็ไมพ่ดั พระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้า อากาศแสนอบอุน่ เจ้า
แมวก็บอกกบัเพ่ือนๆวา่ “เพ่ือนๆทัง้หลาย  ขอเชิญมาเท่ียวบ้านฉนัได้เลย” 

เพ่ือนๆ ตา่งดีใจกนัใหญ่ แตว่่า  พ่ีช้างคิดไปคิดมา ก็บอกกบัเพ่ือนๆวา่ “บ้านเจ้าเหมียวปพูรม 
เราเอารองเท้าท่ีสะอาดๆไปด้วยดีกวา่” 

 วา่แล้ว เพ่ือนๆ ใสร่องเท้าใหม ่บ้างก็ขดัรองเท้าจนสะอาด พากนัไปบ้านเจ้าเหมียวด้วยความ
สนกุสนานร่ืนเริง 

พอไปถึงหน้าบ้านเจ้าเหมียว พ่ีช้างก็เปล่ียนมาสวมรองเท้าสะอาดท่ีเตรียมมา เพิ่งจะเดนิเข้า
บ้าน  เจ้าเหมียวก็หิว้น า้ใสก่าละมงัเดนิมา แล้วบอกวา่ “สวมรองเท้าเข้าบ้านก็เหยียบพรมเสีย
หมด” พ่ีช้างก็ถอดรองเท้า ล้างเท้าแล้วคอ่ยเดนิเข้าบ้านก็แล้วกนั   

 พ่ีช้าง กบัน้องหมีก้มลงดเูท้าของตวัเอง แล้วก็มองดกูาละมงัล้างหน้านัน่ พากนัสา่ยหวั “ไม่
เป็นไรหรอกนะ เราไมเ่ข้าไปแล้วละ่”  เจ้าแกะ เจ้าหมาลาย เจ้าไก่โต้ง เห็นพ่ีช้างเดินกลบัก็พดูวา่ 
“พวกเราก็ไมเ่ข้าไปแล้วละ่”  

จากนัน้มา  ไมมี่ใครไปเท่ียวบ้านเจ้าเหมียวอีกเลย ไมมี่ใครยอมเลน่กบัเจ้าแมวเลย  เจ้าแมว
ก็มีเพียงบ้านใหมห่ลงันัน้เป็นเพ่ือนเทา่นัน้  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
อ่านนิทานรู้ส านวน  
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34.小骡子是谁的孩子 

  
草地上，一片欢乐的情景。 

小牛蹶着蹄子在妈妈跟前撒着欢，小羊偎在妈妈怀里吃奶，猪爸爸猪妈妈

领着一群小猪在做游戏，小兔和爸爸妈妈一起赛跑。 

  小骡子孤单地站在一旁，悄悄地掉眼泪。小兔见了，蹦到他跟前，问道："

小骡子，你怎么哭了？来，我们一块儿玩吧！" 

  小骡子低下头："不，你们都有爸爸妈妈和你们玩，可我……"他伤心地哭

了起来。 

  "你的爸爸妈妈呢？" 

  "我从来不知道我的爸爸妈妈是谁。"小骡子摇着头，脖子上的铃铛清脆地

响着。 

  "走，我们一块儿找去！"小兔唤来了小牛和小羊，他俩一听小骡子要找爸

爸妈妈，都非常愿意帮助他。四个小伙伴欢欢喜喜上了路。 

  他们来到大路上，一匹老骡子正拉着大车走过来。小兔忙迎上去："骡大

伯，这小骡子是你的孩子吗？" 

  "不，不！我从来就没有过孩子。"老骡子喘着气，大车从他们身旁过去

了。 

  他们走在小道上，见一匹骡子驮着粮食在前边走。小羊忙追上去："骡大

妈，请您转过头去看看，那小骡子是您的孩子吗？" 

  骡大妈哈哈大笑，说："我们骡子根本就不会生孩子，哪有什么孩子呢？" 

  "什么？"小牛把眼睛瞪得大大的，"骡子不会生孩子？" 

  "那小骡子究竟是谁生的？"小兔和小羊也感到很奇怪。 

  小骡子失望极了，对小伙伴说："别找了，我没有爸爸妈妈。" 

  "我们都有爸爸妈妈，你也一定会有的。" 

  "对，小骡子，别泄气，我们继续找吧！" 

  他们顶着火辣辣的太阳，又上了路。路过一口井时，一匹棕红色的马正在

那里饮水，看见他们，热情地招呼道："孩子们，请过来喝水！" 

  他们来到井口。棕红色的马一见到小骡子，就走近他，上上下下仔细地打

量着，只听她惊喜地叫道："这不是我的孩子吗？" 

  小骡子连连后退："你弄错了吧？我不是小马驹儿，我是小骡子。" 

  "没错，孩子。你脖子上的铃铛是我生下你时给你戴上的，铃铛里面有三颗

红石子。" 

  性急的小伙伴们争着打开了小铃铛——里面果真有三颗红石子。小伙伴们

高兴得又蹦又跳："小骡子，快叫妈妈！" 

  "妈——妈！"小骡子奔到妈妈身边，用头蹭着妈妈。妈妈也用舌头温柔地

舔着小骡子。 

  "妈妈，我爸爸呢？"小骡子抬起头来问道。 

  "你爸爸在磨坊里磨面！走，我带你去见他！" 

  磨坊里，一匹黑色的驴子正埋头拉磨。 

  "瞧，那就是你的爸爸。" 

  "爸——爸！" 

  哦，原来小骡子是马妈妈和驴爸爸生的孩子。看着小骡子一家亲亲热热地

说着知心话儿，小兔、小牛和小羊悄悄地走了。 
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ค าอ่านพนิอิน: Xiǎo luózi shì shuíde háizi 
   

cǎo dìshànɡ，yípiàn huān lède qínɡjǐnɡ.  

     xiǎoniú jué zhe tízi zài māmɑ ɡēnqián sā zhe huān，xiǎoyánɡ wē

i zài māmɑ huáilǐ chīnǎi，zhū bàbɑ zhū māmɑ lǐnɡzhe yìqún xiǎozhū zà

izuò yóuxì，xiǎotù hé bàbɑ māmɑ yìqǐ sàipǎo. 

    xiǎo luózi ɡūdān de zhànzài yìpánɡ，qiāoqiāo de diào yǎnlèi.xiǎ

otù jiànle，bènɡ dào tā ɡēnqián，wèndào ："xiǎo luózi，nǐ zěnme kū

le ？lái，wǒmen yíkuàir wán bɑ！" 

    xiǎo luózi dī xiàtou ："bú，nǐmen dōu yǒu bàbɑ māmɑ hé nǐmen wá

n，kě wǒ ....."tāshānɡ xīnde kūle qǐlái. 

    "nǐde bàbɑ māmɑ ne ？" 

    "wǒcónɡ láibú zhīdào wǒde bàbɑ māmɑ shì shuí."xiǎo luózi yáozhe 

tóu，bózi shànɡ de línɡchēnɡ qīnɡcuì de xiǎnɡzhe. 

    "zǒu，wǒmen yíkuàir zhǎo qù！"xiǎotù huàn lái le xiǎoniú hé xiǎ

oyánɡ，tāliǎnɡ yìtīnɡ xiǎo luózi yàozhǎo bàbɑ māmɑ，dōu fēichánɡ yuà

nyì bānɡzhù tā.sìɡè xiǎohuǒbàn huānhuānxǐxǐ shànɡle lù. 

    tāmen láidào dà lùshɑnɡ，yìpǐ lǎo luózi zhènɡ lāzhe dàchē zǒu ɡ

uòlái.xiǎotù mánɡ yínɡ shànɡqù ："luó dàbó，zhè xiǎo luózi shì nǐde h

áizi mɑ ？" 

    "bú，bú！wǒcónɡ láijiù méi yǒuɡuò háizi."lǎo luózi chuǎnzheqì，

dàchē cónɡ tāmen shēnpánɡ ɡuòqùle. 

    tāmen zǒuzài xiǎo dàoshànɡ，jiàn yìpǐ luózi tuó zhe liánɡshi zà

iqián biānzǒu.xiǎoyánɡ mánɡ zhuī shànɡqù ："luó dàmā，qǐnɡnín zhuǎn ɡ

uòtóu qù kànkɑn，nà xiǎo luózi shì nínde háizi mɑ ？" 

    luó dàmā hāhā dàxiào，shuō ："wǒmen luózi ɡēnběn jiù búhuì shēn

ɡ háizi，nǎyǒu shénme háizi ne ？" 

    "shénme ？"xiǎoniú bǎ yǎnjinɡ dènɡ dé dàdà de，"luózi búhuì shē

nɡ háizi ？" 

    "nà xiǎo luózi jiū jìnɡshì shuí shēnɡde ？"xiǎotù hé xiǎoyánɡ y

ě ɡǎndào hěn qíɡuài. 

    xiǎo luózi shīwànɡ jíle，duì xiǎohuǒbàn shuō ："bié zhǎole，wǒ 

méiyǒu bàbɑ māmɑ." 

    "wǒmen dōu yǒu bàbɑ māmɑ，nǐ yě yī dìnɡhuì yǒude." 

    "duì，xiǎo luózi，bié xièqì，wǒmen jìxù zhǎo bɑ！" 

    tāmen dǐnɡzhe huǒlà làde tàiyánɡ，yòu shànɡle lù.lùɡuò yìkǒu jǐ

nɡ shí，yìpǐ zōnɡ hónɡsè de mǎ zhènɡzài nàlǐ yínshuǐ，kànjiàn tāmen，

rèqínɡ de zhāohu dào ："háizimen，qǐnɡ ɡuòlái hēshuǐ！" 

    tāmen láidào jǐnɡkǒu.zōnɡ hónɡsè de mǎ yī jiàndào xiǎo luózi，

jiù zǒujìn tā，shànɡshànɡ xiàxià zǐxì de dǎliɑnɡ zhe，zhǐ tīnɡ tā jīn

ɡxǐ de jiào dào ："zhè búshì wǒde háizi mɑ ？" 

    xiǎo luózi liánlián hòutuì ："nǐ nònɡcuò lebɑ ？wǒ búshì xiǎo m

ǎjū ér，wǒshì xiǎo luózi." 
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    "méicuò，háizi.nǐ bózi shànɡ de línɡchēnɡ shì wǒ shēnɡxià nǐ sh

í ɡěi nǐ dàishànɡ de，línɡchēnɡ lǐmiàn yǒu sān kē hónɡ shízǐ." 

    xìnɡ jíde xiǎo huǒbànmen zhēnɡzhe dǎ kāile xiǎo línɡchēnɡ--lǐmi

àn ɡuǒzhēn yǒu sān kē hónɡ shízǐ.xiǎo huǒbànmen ɡāoxìnɡ dé yòu bènɡ y

òu tiào ："xiǎo luózi，kuàijiào māmɑ！" 

    "mā--mā！"xiǎo luózi bēn dào māmɑ shēnbiān，yònɡtóu cènɡ zhe mā

mɑ.mā māyě yònɡ shétou wēnróu de tiǎn zhe xiǎo luózi. 

    "māmɑ，wǒ bàbɑ ne ？"xiǎo luózi táiqǐtóulái wèndào. 

    "nǐ bàbɑ zài mòfánɡ lǐ mó miàn！zǒu，wǒ dài nǐqù jiàn tā！" 

    mòfánɡ lǐ，yìpǐ hēisè de lǘzǐ zhènɡ máitóu lā mó. 

    "qiáo，nà jiùshì nǐde bàbɑ." 

    "bà--bà！" 

    ò，yuánlái xiǎo luózi shì mǎ māmɑ hé lǘ bàbɑ shēnɡde háizi.kà

nzhe xiǎo luózi yìjiā qīn qīnrè rède shuōzhe zhīxīn huàr，xiǎotù 、xi

ǎoniú hé xiǎoyánɡ qiāoqiāo de zǒule. 

 

ค าแปล : ล่อเป็นลูกใครหนอ 
  
 ภาพแหง่ความสนกุสนานบนผืนหญ้าเขียวขจี  
 ววัน้อยมอๆ สะบดักีบว่ิงเลน่อยูข้่างหลงัแมข่องมนั  แกะน้อยแบ๊ะ ๆ ซุกอยูใ่นอ้อมกอดของ
แมด่ดูนมแม่อยู ่  สว่นพ่อแมห่มอูู๊ดๆ พาเหลา่ลกูหมเูล่นเกมส์สนกุสนาน  สว่นเจ้ากระตา่ยน้อย
ก าลงัวิ่งประลองความเร็วกบัพอ่แมข่องมนั  
 ลอ่ตวัน้อย แสนโดดเดี่ยวยืนน า้ตาคลอ  มองดอูยูข้่างๆ  กระตา่ยน้อยเห็นเข้า ก็เลยวิ่งเข้า
มาหาถามว่า “เจ้าลอ่น้อยเอ๋ย  แกร้องไห้ท าไมเหรอ มาเร็ว มาเลน่ด้วยกนันะ” 
  ลอ่น้อยก็เอาแตก้่มหน้าตอบวา่  “ไม ่  พวกแกมีพ่อ มีแม่วิ่งเลน่ด้วยกนั แตฉ่นั....ฮือ ๆ  ”  
พดูยงัไมท่นัจบ  เจ้าล่อน้อยก็ร้องไห้โฮ.. 
  “แล้วพอ่แมข่องแกละ่ เจ้าลอ่นอ่ย” 
 “ตัง้แตเ่กิดมา ฉันไมเ่คยรู้เลยวา่พอ่แมข่องฉนัเป็นใคร”  เจ้าลอ่น้อยสา่ยหวั  เสียงกระดิง่ท่ี
คล้องคออยู่ดงัก๊องแก๊งๆเบาๆ  
  “ไปกนัเถอะ เราไปตามหาพ่อแม่ของล่อน้อยกนั”  กระตา่ยน้อยร้องเรียกววั และแกะเข้า
มาร่วมด้วย เพ่ือนทัง้สองเม่ือรู้วา่เจ้าล่อน้อยจะตามหาพ่อแม ่ ก็เตม็ใจชว่ยเหลือ เพ่ือนทัง้ส่ีก็พากนั
ออกเดนิทางด้วยความเบกิบาน เพ่ือไปตามหาพ่อแมข่องเจ้าลอ่ตวัน้อย 
 พอพวกมนัเดนิทางถึงถนนใหญ่  เจอคณุลงุล่อตวัโตก าลงัลากรถเดินมา กระตา่ยน้อยรีบ
วิ่งเข้าไปถาม “คณุลงุลอ่ครับ เจ้าลอ่น้อยน่ี เป็นลกูของลงุรึเปลา่ครับ” 
 “ไมใ่ช ่ ๆ ข้าไมเ่คยมีลกูเลย” คณุลงุล่อพดูจบก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ แล้วก็ลากรถผา่น
กลุม่เดก็ ๆ ทัง้ส่ีไป  



 198 

 

 

 เพ่ือนรักทัง้ส่ี พากนัเดนิตอ่ไป จนถึงตรอกเล็กๆแหง่หนึง่ เห็นคณุปา้ล่อตวัโต ก าลงัแบก
เสบียงอาหารมาเตม็หลงั  แกะน้อยรีบว่ิงเข้าไปถาม “คณุปา้ครับ ปา้ชว่ยหนักลบัไปดหูน่อยสิครับ
วา่ เจ้าลอ่ตวัน้อยนัน่ เป็นลกูของปา้หรือเปล่า” 
  คณุป่าลอ่หวัเราะเสียงดงั “ฮา ๆ ๆ  ลอ่อย่างพวกเรา มีลกูไมไ่ด้หรอกไอ้หน ูจะไปมีลกูมา
จากไหนกนั” 
 “อะไรนะ” เจ้าแกะน้อยท าตาโต “ลอ่ มีลกูไมไ่ด้อยา่งงัน้เหรอ” 
 “แล้ว เจ้าลอ่น้อยตวันีล้ะ่  เป็นลกูใครเหรอ”  เจ้ากระตา่ยน้อยและเจ้าแกะน้อยถามด้วย
ความฉงนสงสยั  
 สว่นเจ้าลอ่น้อย รู้สึกสิน้หวงั บอกกบัเพ่ือนๆด้วยเสียงเศร้าสร้อยวา่ “ไมต้่องหาแล้วละ่ ฉนั
ไมมี่พอ่ ไมมี่แม”่ 
 “พวกเรายงัมีพอ่ มีแมเ่ลย แกก็ต้องมีเหมือนกนั” 
 “ใชแ่ล้ว เจ้าลอ่น้อย อยา่เพิ่งหมดก าลงัใจ พวกเราไปตามหากนัตอ่เถอะนะ” 
    เพ่ือนๆตวัน้อยก็พากนัเดนิฝ่าแสงแดดจ้า เดนิทางตอ่ไป พอเดนิผ่านบอ่น า้แหง่หนึง่  มีม้าสี
แดงตวัหนึง่ ก าลงักินน า้อยู ่พอเห็นพวกเด็ก ๆ ก็ทกัทายอยา่งเป็นมิตร “เดก็ๆ มาด่ืมน า้กนัเร็ว” 
 พวกเดก็ๆก็พากนัเดนิไปท่ีบอ่น า้ พอม้าสีแดงเห็นลกูล่อ ก็เดนิเข้ามาใกล้  เดนิด้อมๆมองๆ  
แล้วก็ได้ยินเสียงม้าตะโกนลัน่ “น่ีไมใ่ชล่กูของฉนัหรอกหรือ”  
 เจ้าลอ่ตวัน้อยถอยออกไปทีละก้าว ๆ “คณุเข้าใจผิดหรือเปลา่ ผมไมใ่ชม้่าน้อย ผมเป็นลอ่
นะฮะ” 
 “ไมผ่ิดหรอก ลกูแม ่ กระดิง่ท่ีแขวนอยูท่ี่คอเจ้า เป็นของท่ีแมแ่ขวนเอาไว้ตอนท่ีลกูเกิด ใน
กระดิง่มีหินอยูส่ามลกู” 
 เพ่ือนๆ ตา่งร้อนใจ รีบเปิดกระดิง่ออกด ู  -----  ในกระดิ่งก็มีลกูหินอยูส่ามลกูจริงๆ  พวก
เพ่ือนๆ ก็พากนักระโดดโลดเต้นดีอกดีใจกนัใหญ่  “เจ้าลอ่น้อย  รีบเรียกแม่สิ  รีบเรียกแมส่”ิ 
 “แมฮ่ะ แม”่ เจ้าลอ่น้อยวิ่งเข้าสูอ้่อมกอดของแมม้่า เอาหวัคลอเคลียตวัแมม้่า แมม้่าก็ใช้
ลิน้เลียเจ้าลอ่น้อยด้วยความโอบอ้อมอารี  
 “แมฮ่ะ แล้วพอ่ผมละ่ฮะ” ลอ่น้อย ถามแมม้่าด้วยความสงสยั  
 “พอ่เจ้าโมแ่ปง้อยูใ่นห้องโมโ่นน่แนะ่ ไป แมจ่ะพาเจ้าไปหาพอ่” 
 พอไปถึงห้องโมแ่ปง้ ก็เห็นลาหนุม่สีด าก าลงัขะมกัเขม้นกบัการโมแ่ปง้อยู ่ 
 “ดนูัน่ นัน่ละ่พอ่ของเจ้า” 
 “พอ่ฮะ พอ่ฮะ” 
 อ้อ ท่ีแท้เจ้าล่อน้อยเป็นลกูของแมม้่า กบัพอ่ลา  พอ่ลา แมม้่า ลกูล่อพดูคยุกนัด้วย
ความคดิถึง เจ้ากระตา่ยน้อย แกะน้อย และววัน้อยก็คอ่ยๆยอ่งเดนิจากไป  



 199 

 

 

35.小卡咪 
   

卡咪是只胆子很小的猫。他的伙伴们都开始学捕老鼠了，可他晚上还不

敢自己出门呢！  

  "妈妈，你陪陪我，我怕！"小卡咪常这样喊着。 

  "这么胆小怎么行呢？"猫妈妈和小伙伴们都很着急。 

  猫哥哥想出一个好办法，悄悄地告诉了大家。晚上，风儿轻轻吹着，小卡

咪靠着妈妈身边听她讲故事。 

  "小卡咪，快！快！"伙伴们冲进来，大声喊道，"山那边正开联欢会呢，我

们都去！"说完，便结伴走了。 

  小卡咪急了，"等等我呀！"可伙伴们都走远了。 

  "你自己去吧，小卡咪，"妈妈亲切地说，"别害怕，也许路上会碰到伙伴们

的。" 

  小卡咪太想去参加联欢会了，他终于自己出门了。 

  "呀，那是什么？"小卡咪被一只萤火虫的亮光吓了一跳，"噢，一定是我的

伙伴们。"他想：那一闪一闪的是他们的眼睛。 

  小卡咪不怕了，又向前走。他不停地向四周望去，希望再碰到伙伴们。 

  "嘻，那儿有闪闪的亮光，一定是谁躲在树上呢！"小卡咪笑着说。其实，

那是被月亮映亮的树叶上的小露珠。 

  小卡咪想，我的伙伴到处都有，一个人出门没什么可怕的。他走呀走，到

了山那边。可那儿冷冷清清的，"一定是来晚了，"小卡咪很遗憾，他只好转身

往家里走去。 

  他回到了家，发现家里挤满了小伙伴。 

  "哈，联欢会在家里开呀！"小卡咪高兴地喊着。猫哥哥把一束鲜花送给

他，祝贺他变成一只勇敢的小猫。 

 

ค าอ่านพนิอิน : Xiǎokǎ mī 
 

  kǎ mī shì zhǐ dǎnzi hěn xiǎode māo.tāde huǒbànmen dōu kāishǐ  

xué bǔ láoshǔ le，kě tā wǎnshɑnɡ hái bùɡǎn zìjǐ chūmén ne！  

    "māmɑ，nǐ péi péiwǒ，wǒ pà！"xiǎokǎ mī chánɡ zhèyànɡ hǎnzhe. 

    "zhème dǎnxiǎo zěnme xínɡ ne ？"māo māmɑ hé xiǎo huǒbànmen  

dōuhěn zháojí. 

    māo ɡēɡe xiǎnɡchū yíɡè hǎo bànfǎ，qiāoqiāo de ɡàosu le dàjiā. 

wǎnshɑnɡ，fēnɡr qīnɡqīnɡchuī zhe，xiǎokǎ mī kàozhe māmɑ shēnbiān  

tīnɡ tā jiǎnɡ ɡùshi. 

    "xiǎokǎ mī，kuài！kuài！"huǒbànmen chōnɡ jìnlái，dàshēnɡ  

hǎndào，"shānnàbiɑn zhènɡ kāi liánhuān huìne，wǒmen dōuqù！"shuōwán，

biàn jiébàn zǒule. 

    xiǎokǎ mī jíle，"děnɡděnɡ wǒyɑ！"kě huǒbànmen dōu zǒu yuǎnle. 

    "nǐ zìjǐ qùbɑ，xiǎokǎ mī，"māmɑ qīnqiè deshuō ，"bié hàipà，yéx

ǔ lù shànɡhuì pènɡdào huǒbàn mende." 

    xiǎokǎ mī tài xiǎnɡqù cānjiā liánhuān huìle，tā zhōnɡyú zìjǐ  
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chūmén le. 

    "yɑ，nà shì shénme ？"xiǎokǎ mī bèi yìzhī yínɡhuǒchónɡ de liànɡ

ɡuānɡ xiàle yítiào，"ō，yídìnɡ shì wǒde huǒbànmen."tā xiǎnɡ：nà  

yìshǎn yìshǎn de shì tā mende yǎnjinɡ. 

    xiǎokǎ mī búpà le，yòu xiànɡ qiánzǒu.tā bùtínɡ de xiànɡ sìzhōu 

wànɡqù，xīwànɡ zài pènɡdào huǒbànmen. 

    "xī，nàr yǒu shánshǎn de liànɡɡuānɡ，yídìnɡ shì shuí duǒzài  

shùshànɡ ne！"xiǎokǎ mī xiàozhe shuō.qíshí，nà shì bèi yuèliɑnɡ yìnɡ 

liànɡde shù yèshànɡ de xiǎo lùzhū. 

    xiǎokǎ mī xiǎnɡ，wǒde huǒbàn dàochù dōu yǒu，yī ɡèrén chūmén  

méishénme kěpàde.tā zǒu yɑ zǒu，dàole shānnàbiɑn.kě nàr lěnɡlěnɡ  

qīnɡqīnɡde，"yídìnɡ shì lái wǎnle，"xiǎokǎ mī hěn yíhàn，tā zhíhǎo 

zhuǎnshēn wǎnɡ jiālǐ zǒuqù. 

    tā huí dàole jiā，fāxiàn jiālǐ jǐ mǎnle xiǎohuǒbàn. 

    "hā，liánhuān huìzài jiālǐ kāi yɑ！"xiǎokǎ mī ɡāoxìnɡde  

hǎnzhe.māo ɡēɡe bǎ yíshù xiānhuā sònɡɡěi tā，zhùhè tā biànchénɡ yìzhī 

yónɡɡǎn de xiǎomāo. 

 

ค าแปล : เจ้าข้าวเม่าจอมขีข้ลาด 
 
เจ้าข้าวเมา่เป็นแมวขีข้ลาด บรรดาเพ่ือนๆ ตา่งเร่ิมเรียนจบัหนกูนัแล้ว  แตเ่จ้าข้าวเมา่ยงั

ไมก่ล้าออกจากบ้านตามล าพงัเลย 
“แมฮ่ะ อยา่ไปไหนนะฮะ ผมกลวั ...เมีย้ว..” เสียงเจ้าข้าวเมา่ร้องเรียกแม่ 
“ขีข้ลาดอยา่งงีไ้ด้ยงัไงละ่ลกู” แมแ่มว และเพ่ือนตา่งพากนัเป็นหว่ง 
 พ่ีแมวคดิวีธีดีๆออกแล้ว ก็แอบบอกทกุๆคน  ตกกลางคืน ลมพดัเบา ๆ เจ้าข้าวเมา่ก็ซุกอยู่

ในอกแม ่นอนฟังแมเ่ลา่นิทาน  
“เจ้าข้าวเมา่ เร็วเข้าๆ เมีย้ว”  เสียงเพ่ือนวิ่งเข้ามาหา แล้วตะโกนเรียก  ท่ีเชิงเขาโนน่มีงาน

เลีย้งฉลอง พวกเราไปกนัหมดเลย  พอพดูจบก็เดนิกอดคอตามกนัไป 
 เจ้าข้าวเมา่ก็รีบว่ิงตามออกไป “รอฉนัด้วยสิ เมีย้ว...” แตเ่พ่ือนๆวิ่งกนัไปไกลแล้ว 
“ลกูไปเองก็แล้วกนั ข้าวเม่า” แมแ่มวพดูกบัข้าวเมา่ “ไมต้่องกลวัหรอกลกู ตามทางก็

อาจจะเจอเพ่ือนก็ได้” 
เจ้าข้าวเมา่อยากไปร่วมงานเลีย้งมาก ในท่ีสดุก็ตดัสินใจเดนิออกไปด้วยตวัเอง 
 “เมีย้ว...นัน่อะ่ไรนะ่” เจ้าข้าวเมา่ตกใจสดุขีดเม่ือเห็นหิ่งห้องกระพริบแสงไฟวาบๆ  “อ๋อ 

จะต้องเป็นเพ่ือนๆแน่ๆ เลย” เจ้าข้าวเมา่คิดว่า แสงไฟท่ีกระพริบอยูไ่กลๆนัน่ เป็นแววตาของเพ่ือนๆ
เป็นแนแ่ท้ 
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  เจ้าข้าวเมา่ไมก่ลวัแล้ว ก็รีบวิ่งไปข้างหน้าอยา่งรวดเร็ว มองซ้ายมองขวา หวงัวา่จะเจอ
เพ่ือนๆ  
 “อิอิ แสงวาวๆ ตรงนัน้ จะต้องเป็นเพ่ือนๆซกัคนแอบอยูต่รงต้นไม้แน่ๆ เลย” เจ้าข้าวเมา่
หวัเราะด้วยความดีใจ แตจ่ริงๆแล้ว แสงวาวๆนัน้เป็นแสงจนัทร์ท่ีสะท้อนกบัน า้ค้างใส  
 เจ้าข้าวเมา่ครุ่นคิดในใจ เพ่ือนๆเรามีอยู่ทกุท่ีละ่นา่ ออกนอกบ้านคนเดียว ไมเ่ห็นจะมีอะไร
นา่กลวัเลยสกันิด  เจ้าข้าวเมา่เดนิไปเร่ือย ๆ ก็เดนิมาถึงเชิงเขา แตว่า่ ท่ีนัน่กลบัเงียบเชียบ ไมมี่
ใครสกัคน “สงสยัวา่จะมาช้าไปเสียแล้ว” เจ้าข้าวเมา่รู้สึกเสียดายมาก ก็ได้แตห่นัหลงักลบัเดนิคอ
ตกกลบับ้าน 
 พอกลบัมาถึงบ้าน ก็เห็นเพ่ือนๆอยู่กนัเตม็บ้านเลย 
 “อ้าว...งานเลีย้งจดัท่ีบ้านเหรอ” เจ้าข้าวเมา่ตะโกนด้วยความดีใจ  พ่ีแมวมอบชอ่ดอกไม้
แสดงความยินดีให้น้องข้าวเมา่ ยินดีท่ีเจ้าข้าวเมา่เป็นแมวท่ีกล้าหาญแล้ว  
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36.小猪照镜子 
   

小猪的脸总是很脏。 

小猪过生日那天，他的朋友小兔送给他一面镜子，要他每天出门前照一

照，"这样你就能知道脸上哪儿有脏，就可以把脏擦掉。" 

  第二天一早，为了不让镜子照出脏来，小猪把脸洗得于干净净的。 

  但当他正要照镜子时，飞来一只苍蝇，扔炸弹一样，把一点苍蝇屎掉到镜

子上。这样，镜子里的小猪就成了一只脏小猪。 

  小猪赶紧拿毛巾来擦脸。擦一次，照一次镜子……怎么老是擦不掉？ 

  "小猪！"小兔来叫小猪去玩。 

  小猪说："等一等，我不把脸擦干净是不能出门的。" 

  "对。"小兔就在门外等。可是等了好久还不见小猪出米。 

  小兔进去一看，这才弄明白是怎么回事。 

  "小猪呀，你搞错了，"小兔把镜子上的苍蝇屎给小猪看，"脏的是镜子，你

的脸已经擦得很干净很干净了。" 

  从这以后，每当小猪照镜子，看到镜子里的小猪脸上脏了，他就想："这是

镜子脏了，我的脸其实是很于净的。" 

  所以，尽管小猪天天照镜子，他还是一只脏小猪。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiǎozhū zhàojìnɡzi 
 

xiǎozhū de liǎn zǒnɡshì hěnzānɡ.  

     xiǎozhū ɡuò shēnɡrì nàtiān，tāde pénɡyou xiǎotù sònɡɡěi tā yí

miàn jìnɡzi，yào tā měitiān chū ménqián zhào yī zhào，"zhèyànɡ nǐ jiù

nénɡ zhīdào liǎnshànɡ nǎr yǒu zānɡ，jiùkéyǐ bǎ zānɡ cādiào." 

    dì èrtiān yìzǎo，wèile búrànɡ jìnɡzi zhàochū zānɡ lái，xiǎozhū 

bǎ liǎn xǐ dé yú ɡānjìnɡ jìnɡ de. 

    dàn dānɡtā zhènɡyào zhàojìnɡ zǐshí，fēilái yìzhī cānɡyinɡ，rēnɡ 

zhàdàn yíyànɡ，bǎ yìdiǎn cānɡyinɡ shǐ diàodào jìnɡzi shànɡ.zhèyànɡ， 

jìnɡzi lǐ de xiǎozhū jiù chénɡle yìzhī zānɡ xiǎozhū. 

    xiǎozhū ɡánjǐn ná máojīn lái cāliǎn.cā yícì，zhào yícì jìnɡ

zi .....zěnme lǎoshì cābúdiào ？ 

    "xiǎozhū！"xiǎotù lái jiào xiǎozhū qù wán. 

    xiǎozhū shuō ："děnɡyiděnɡ，wǒ bùbǎ liǎn cāɡān jìnɡshì bùnénɡ 

chūmén de." 

    "duì."xiǎotù jiùzài ménwài děnɡ.kěshì děnɡle háojiǔ hái bújiàn 

xiǎozhū chū mǐ. 

    xiǎotù jìnqù yíkàn，zhè cái nònɡmínɡbɑi shì zěnme huíshì. 

    "xiǎozhū yɑ，nǐ ɡǎo cuòle，"xiǎotù bǎ jìnɡzi shànɡ de cānɡyinɡ 

shǐ ɡěi xiǎozhū kàn，"zānɡ de shì jìnɡzi，nǐde liǎn yǐjīnɡ cā dé hěn 

ɡānjìnɡ hěn ɡānjìnɡ le." 

    cónɡzhè yǐhòu，měidānɡ xiǎozhū zhàojìnɡzi，kàndào jìnɡzi lǐ de 

xiǎozhū liǎnshànɡ zānɡle，tā jiù xiǎnɡ ："zhè shì jìnɡzi zānɡle，wǒde 
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liǎn qí shíshì hěn yú jìnɡ de." 

    suóyǐ，jínɡuǎn xiǎozhū tiāntiān zhàojìnɡzi，tā háishì yìzhī  

zānɡ xiǎozhū. 

 

ค าแปล: หมูน้อยส่องกระจก 
 

 เจ้าหมนู้อยอู๊ด ๆ หน้าเลอะเทอะเปรอะเปือ้นอยูต่ลอดเวลา 
 อยูม่าวนัหนึง่ เป็นวนัเกิดเจ้าหมอูู๊ดๆ  เจ้ากระตา่ยน้อยมอบกระจกหนึง่บานเป็นของขวญั
วนัเกิด  ให้เจ้าหมอูู๊ดๆ  ก่อนออกจากบ้านทกุวนั  “แกจะได้รู้วา่หน้าของแกตรงไหนเปือ้น ก็จะได้
เช็ดออกให้สะอาด” 
 เช้าวนัตอ่มา  เจ้าหมูอู๊ดๆ  ไมอ่ยากเห็นหน้าท่ีสกปรกของตวัเอง ก็เลยล้างหน้าให้สะอาด
หมดจด ก่อนท่ีจะสอ่งกระจก  
 แตพ่อเจ้าหมอูู๊ดๆ จะไปส่องกระจก มีแมลงวนัตวัหนึง่บินมา เหมือนกบัปาระเบดิเลยละ่  
เจ้าแมลงวนัอใึสก่ระจกเลอะหมดเลย    เจ้าหมอูู๊ดๆ ก็กลายเป็นเจ้าหมสูกปรกไปในทนัที 
 เจ้าหมอูู๊ดๆรีบเอาผ้าขนหนมูาเช็ดหน้า แล้วก็รีบไปส่องกระจก ท าไมถึงเช็ดไมอ่อกเสียทีนะ 
 “เจ้าหมอูู๊ดๆเพ่ือนรัก” เสียงกระตา่ยน้อยเรียกเจ้าหมอูู๊ดๆไปเลน่ด้วยกนั 
  เจ้าหมอูู๊ดๆบอกว่า “รอเดี๋ยว ฉนัยงัเช็ดหน้าไมส่ะอาด ออกไปข้างนอกไมไ่ด้หรอก” 
 “ถกูแล้ว ” เจ้ากระตา่ยก็รออยูข้่างนอก แตร่ออยู่ตัง้นาน เจ้าหมอูู๊ดๆก็ไมอ่อกมาสกัที 
 เจ้ากระตา่ยก็เลยเดนิเข้าไปด ู จงึเข้าใจวา่เกิดอะไรขึน้ 
 “เจ้าหมอูู๊ดๆ เอ๊ย แกเข้าใจผิดแล้วละ่” กระตา่ยเอาอึแมลงวนัท่ีอยู่บนกระจกมาให้เจ้า
หมอูู๊ดๆด ู “ท่ีสกปรกนะ่ คือกระจก แตห่น้าของแกนะ่ สะอาดจนไมรู้่จะสะอาดยงัไงแล้ว” 
 จากนัน้มา ทกุครัง้ท่ีเจ้าหมอูู๊ดๆสอ่งกระจก เม่ือเห็นหน้าตวัเองสกปรก  เจ้าหมอูู๊ดๆก็จะคดิ
วา่ “ออ๋ ท่ีแท้กระจกน่ีเองท่ีสกปรก หน้าของฉนัสะอาดอยู่แล้ว” 
 ดงันัน้ ไมว่า่เจ้าหมอูู๊ดๆจะสอ่งกระจกทกุวนัยงัไง มนัก็ยงัเป็นเจ้าหมสูกปรกอยูเ่หมือนเดมิ  
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37.象鼻子桥 
   

森林中有一条小小的河。河不宽，小猴子、小狗熊一跃就过去了；可小

白兔、小老鼠就不行，他们太小了，跳不过河去，常呆在河边发愁。  

   大象看见了，心想，我该帮帮他们呀。他住到小河边上。小动物要过河，

他就用长长的鼻子把他们卷起来，送到河对岸。 

  小白兔、小老鼠可高兴了。"让大象的鼻子卷着，就像坐飞机一样，飞到河

对岸了。"他们常这么对小猴子、小狗熊说。 

  小猴子、小狗熊听了好羡慕，他们来到河边，装出生病的样子。大象看见

了，赶紧把他们送到河对岸，让他们去医院看病。 

  "真的很舒服，很好玩。"小猴子、小狗熊悄悄地商量，"以后，咱们也让大

象送过河。" 

  大象心肠好，不计较。可小狗熊太重了，大象用长鼻子卷起他，觉得很吃

力。没几天，大象就觉得长鼻子酸酸的，很难受。他到医院去看病了。 

  呀，这下糟了，没人送大家过河了。 

  "都是你们，自己会过河，还要大象送，把大象累病了。"小白兔一埋怨，

小狗熊和小猴子的脸红了。 

  "咱们不能老是让大象送，咱们该在河上架桥。"小猴子想了个主意。 

  "对！对！我这就去砍树！"小狗熊说着跑了。 

  "咱们把桥做成象鼻子的样子，这祥，从桥上走过，就会觉得还像坐在象鼻

子上。"小白兔说。 

  于是，小老鼠在小狗熊砍来的树干上啃呀啃，啃成个象鼻子的样子，真有

趣。然后，大家齐心协力，把桥架上小河。现在过河真方便。 

  大象看完病，急急忙忙赶回来，他惦记着小动物呢。远远地，他看见小河

上有个弯弯的东西，那是什么？大象走近一看，啊，原来是座象鼻子桥！ 

  "现在不需要你送我们过河了。"小动物们笑盈盈地对大象说，"不过，我们

希望你还是和我们住在一起，我们需要你这个热心的大朋友！" 

  大象卷起长鼻子，高兴地点点头："好！好！我一定还和你们住在一起。" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Xiànɡ bízi qiáo 
 

sēn línzhōnɡ yǒu yìtiáo xiǎoxiǎode hé.hé bùkuān，xiǎo hóuzi 、

xiǎo ɡǒuxiónɡ yíyuè jiù ɡuòqùle；kě xiǎobáitù、xiǎo láoshǔ jiù  

bùxínɡ，tāmen tài xiǎole，tiào bú ɡuòhé qù，chánɡ dāizài hébiān  

fāchóu.  

     dà xiànɡkàn jiànle，xīnxiǎnɡ，wǒ ɡāi bānɡbānɡ tāmen yɑ.tā zhù 

dào xiǎohé biānshànɡ.xiǎo dònɡwù yào ɡuòhé，tā jiù yònɡ chánɡ chánɡde 

bízi bǎ tāmen juǎnqǐlái，sònɡdào hé duìàn. 

    xiǎobáitù 、xiǎo láoshǔ kě ɡāoxìnɡ le."rànɡ dàxiànɡ de bízi  

juǎnzhe，jiùxiànɡ zuò fēijī yíyànɡ，fēi dào hé duìàn le."tāmen chánɡ 

zhème duì xiǎo hóuzi 、xiǎo ɡǒuxiónɡ shuō. 

    xiǎo hóuzi 、xiǎo ɡǒuxiónɡ tīnɡle hǎo xiànmù，tāmen láidào  



 205 

 

 

hébiān，zhuānɡ chūshēnɡ bìnɡde yànɡzi.dà xiànɡkàn jiànle，ɡánjǐn bǎ  

tāmen sònɡdào hé duìàn，rànɡ tāmen qù yīyuàn kànbìnɡ. 

    "zhēnde hěn shūfu，hěn hǎowán."xiǎo hóuzi 、xiǎo ɡǒuxiónɡ  

qiāoqiāo de shānɡliɑnɡ，"yǐhòu，zánmen yě rànɡ dàxiànɡ sònɡ ɡuòhé." 

    dàxiànɡ xīnchánɡhǎo，bú jìjiào.kě xiǎo ɡǒuxiónɡ tàizhònɡ le， 

dàxiànɡ yònɡ chánɡ bízi juǎnqǐ tā，juédé hěn chīlì.méijǐtiān，dàxiànɡ 

jiù juédé chánɡ bízi suānsuānde，hěn nánshòu.tā dào yīyuàn qùkàn bìnɡ

le. 

    yɑ，zhèxià zāole，méirén sònɡ dàjiā ɡuòhé le. 

    "dōushì nǐmen，zìjǐ huì ɡuòhé，háiyào dàxiànɡ sònɡ，bǎ dàxiànɡ 

lèi bìnɡle."xiǎobáitù yī mányuàn，xiǎo ɡǒuxiónɡ hé xiǎo hóuzi de liǎn 

hónɡle. 

    "zánmen bùnénɡ lǎoshì rànɡ dàxiànɡ sònɡ，zánmen ɡāi zài hé  

shànɡ jiàqiáo."xiǎo hóuzi xiǎnɡle ɡè zhǔyi. 

    "duì！duì！wǒ zhè jiùqù kǎn shù！"xiǎo ɡǒuxiónɡ shuōzhe  

pǎole. 

    "zánmen bǎ qiáo zuò chénɡxiànɡ bízi de yànɡzi，zhè xiánɡ，cónɡ 

qiáoshànɡ zǒuɡuò，jiùhuì juédé hái xiànɡ zuòzài xiànɡ bízi shànɡ. 

"xiǎobáitù shuō. 

    yúshì，xiǎo láoshǔ zài xiǎo ɡǒuxiónɡ kǎn láide shùɡàn shànɡ kěn 

yɑ kěn，kěn chénɡ ɡè xiànɡ bízi de yànɡzi，zhēn yǒuqù.ránhòu，dàjiā  

qíxīn xiélì，bǎ qiáo jiàshànɡ xiǎohé.xiànzài ɡuòhé zhēn fānɡbiàn. 

    dàxiànɡ kànwán bìnɡ，jíjí mánɡmánɡ ɡǎn huílái，tā diàn jìzhe  

xiǎo dònɡwù ne.yuǎn yuǎndì，tā kànjiàn xiǎohé shànɡ yǒuɡè wānwānde  

dōnɡxi，nà shì shénme ？dàxiànɡ zǒujìn yíkàn，ā，yuánlái shì zuò xiàn

ɡ bízi qiáo！ 

    "xiànzài bùxūyào nǐ sònɡ wǒmen ɡuòhé le."xiǎo dònɡwù men  

xiàoyínɡyínɡ de duì dàxiànɡ shuō，"búɡuò，wǒmen xīwànɡ nǐ háishì hé  

wǒmen zhùzài yìqǐ，wǒmen xūyào nǐ zhèɡe rèxīn de dà pénɡyou！" 

    dàxiànɡ juǎnqǐ chánɡ bízi，ɡāoxìnɡ dìdiǎn diǎntóu ："hǎo！ 

hǎo！wǒ yídìnɡ háihé nǐmen zhùzài yìqǐ." 

 
ค าแปล : สะพานงวงช้าง 

   
 ในป่าแหง่หนึง่มีล าธารเล็กๆสายหนึง่ สองฝ่ังไมก่ว้างมากนกั เพียงแคเ่จ้าจ๋อหรือเจ้าหมี
กระโดดหยองๆก็ข้ามไปได้แล้ว แตเ่จ้ากระตา่ยน้อย หนตูวัน้อยๆข้ามไปไมไ่ด้ เพราะพวกมนัตวัเล็ก
เกินไป ก็ได้แตน่ัง่ทอดถอนใจอยูริ่มล าธาร 
 ช้างงวงยาวเดนิผ่านมาพบเข้า ก็คิดวา่ ฉันน่าจะชว่ยพวกเค้านะ  มนัก็เลยตัง้ท่ีพกัอยูริ่มล า
ธาร ถ้ามีเพ่ือนๆสตัว์น้อยจะข้ามล าธาร เจ้าช้างงวงยาวก็เอางวงม้วนเพ่ือนสตัว์น้อยแล้วก็สง่ข้าม 
ฝ่ังไป 
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 เจ้ากระตา่ยน้อย หนตูวัน้อยๆ ดีอกดีใจกนัมาก “ให้ช้างเอางวงม้วนขึน้ไป เหมือนนัง่
เคร่ืองบิน  บนิข้ามไปอีกฝ่ังหนึง่เลยละ่” พวกมนัก็มกัเอาเร่ืองนีไ้ปเล่าเร่ืองนีใ้ห้ลิงและหมีฟังอยู่
บอ่ยๆ  
 ลิงและหมีได้ยินดงันัน้ก็เกิดความอิจฉามาก  พากนัเดนิมาท่ีริมล าธาร แล้วแกล้งท าเป็น
ป่วย  พ่ีช้างงวงยาวเห็นดงันัน้ก็รีบม้วนงวงสง่มนัข้ามฟาก ให้พวกมนัรีบไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล  
 “ว้าว สบายจงัเลย สนกุด้วย” เจ้าลิงและหมีแอบกระซิบกระซาบกนั  “ตอ่ไปพวกเราก็ให้
ช้างสง่ข้ามฟากแบบนีก็้แล้วกนั” 
  ช้างใจดี ไมค่ิดทวงบญุคณุอะไร  แตว่า่เจ้าหมีตวัหนกัมาก  ช้างเอางวงม้วนเจ้าหมีตวัอ้วน
ต้องออกแรกมาก  ไมน่านช้างก็รู้สกึปวดงวงมาก ก็เลยไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล 
 “แยจ่งั จะท ายงัไงดีละ่ ไมมี่ใครสง่เพ่ือนๆข้ามล าธารแล้วละ่” 
 “เป็นเพราะพวกแกแหละ ตวัเองข้ามล าธารเองได้ ยงัจะต้องให้พ่ีช้างสง่ข้ามฟากอีก ดซูิ พ่ี
ช้างเหน่ือยจนป่วยเลย” เสียงเจ้ากระตา่ยน้อยร้องโวยวาย เอ็ดเจ้าหมีกบัจ้าลิงด้วยความโมโห หมี
กบัจ้าลิงก็ได้แตก้่มหน้าด้วยความละอายใจ 
 เจ้าลิงออกความคดิวา่ “พวกเราจะให้พ่ีช้างสง่ข้ามล าธารตลอดไปไมไ่ด้หรอก เราจะต้อง
ชว่ยกนัสร้างสะพาน”  
 “ใชแ่ล้ว ใชแ่ล้ว เด๋ียวฉนัจะไปตดัไม้นะ” เจ้าหมีพดูยงัไมท่นัขาดค าก็รีบว่ิงเข้าป่าไป 
 “เราท าสะพานให้เหมือนกบังวงของพี่ช้างก็แล้วกนั เวลาเราข้ามสะพาน จะได้เหมือนกบั
เดนิอยูบ่นงวงของพี่ช้างยงัไงละ่” เจ้ากระตา่ยออกความเห็นเสียงเจือ้ยแจ้ว 
  วา่แล้ว เจ้าหน ูก็แทะไม้ท่ีเจ้าหมีตดัมาจากในป่า แทะจนเป็นรูปสะพานโค้งเหมือนกบังวง
ของพี่ช้าง  จากนัน้เพ่ือนๆก็ร่วมแรงร่วมใจกนัยกสะพานไปตัง้ข้ามล าธาร  จากนัน้มา พวกมนัก็ข้าม
ล าธารได้ด้วยความสะดวกสบาย 
 ฝ่ายพ่ีช้าง พอหาหมอเสร็จปุ๊ บ ก็รีบว่ิงกลบัมาริมล าธารเพราะเป็นหว่งเพื่อนๆจะข้ามล า
ธารกนัไมไ่ด้  พอวิ่งมาถึงก็เห็นอะไรโค้งๆข้ามล าธารมาแตไ่กล นัน่อะไรเหรอ  พ่ีช้างเดนิเข้าไปใกล้ๆ 
แล้วร้องถาม หลงัจากดอูยา่งถ่ีถ้วนแล้วก็ร้อง “ออ๋ ท่ีแท้ก็เป็นสะพานงวงช้างน่ีเอง” 
  “ตอ่ไปนี ้ ไมต้่องรบกวนพ่ีช้างสง่พวกเราข้ามล าธารแล้วนะฮะ” บรรดาสตัว์ตวัเล็กตวัน้อย
พดูกบัพ่ีช้าง แตเ่ราก็หวงัวา่ พ่ีจะพกัอยูก่บัเราท่ีน่ี  พวกเราอยากได้เพ่ือนท่ีเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่บบนี ้ 
 พ่ีช้างได้ยินดงันัน้ก็ม้วนงวงยาว แล้วก็พยกัหน้าด้วยความดีใจ “ได้ ๆ ๆ ฉันจะพกัอยูก่บั
พวกเจ้าท่ีน่ีแหละ”   
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38.无情鸟 
   

画眉就要做妈妈了，她衔来树枝和泥土筑了一个又暖和、又结实的巢。  

   杜鹃也要做妈妈了，可她什么准备也不做，整天飞到西来飞到东，看谁的

巢筑得好。 

  "森林里数画眉的巢筑得好，就让她替我孵蛋好啦！"杜鹃心里打定了主

意，便向画眉的巢飞去。 

  "你好啊，画眉！"杜鹃做出十分亲热的样子，"我听说你正在孵小画眉，就

来看看你。" 

  "谢谢你！"画眉一心一意地孵蛋，这时候真不愿意有谁来打扰她。 

  "你筑的巢真是漂亮极了，我能进去看看吗？" 

  听到杜鹃赞美自己筑的巢，画眉的心里喜滋滋的。她不由自主地走出巢

来。请杜鹃进去了。 

  杜鹃学着画眉孵蛋的样子，蹲下身子："多么舒服啊！让我多呆一会儿。" 

  过了好一会儿，杜鹃才从巢里走出来。 

  她并不和画眉告别，心满意足地飞走了。 

  画眉接着孵蛋，她没有发现，在她翅膀下面多了一个杜鹃蛋。 

  孵蛋的日子过得真慢哪：好不容易等到这一天，画眉听到翅膀底下有啄蛋

壳的声音。 

  "啊，小宝宝终于出世了！"画眉把那只破壳的蛋移到面前，小鸟的脑袋伸

了出来，他睁着好奇的眼睛，东瞧瞧，西望望，使劲地向上挣着身子。画眉妈

妈帮助他出了蛋壳，"瞧，小家伙长得多棒！"她慈爱地看着她的第一个孩子，

用嘴梳理着他又湿又乱的羽毛。 

  这只小鸟的个儿比一般刚出壳的小鸟要大得多。画眉妈妈哪里知道，她的

第一个孩子竟是小杜鹃。 

  过了几天，另外三只蛋也破壳了。画眉妈妈非常辛苦，每天早出晚归，为

她的四个孩子找吃的，小杜鹃的胃口特别好，他总是吃不饱。为了独占他弟弟

妹妹的食物，有一天，他趁画眉妈妈出去觅食的时候，狠心地将三只小画眉推

出巢外。 

  失去了三个孩子的画眉妈妈，把爱全给了小杜鹃。她宁愿自己挨饿，也要

把食物省给小杜鹃吃。 

  小杜鹃一天天成长起来，画眉妈妈却一天天地衰老下去，当她再也飞不动

的时候，小杜鹃却展开长硬的翅膀，永远地离开了她。 

画眉妈妈伤心极了，她不愿相信，自己千辛万苦抚养大的孩子，不过是一

只忘恩负义的无情鸟。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Wúqínɡ niǎo 
 

huàméi jiùyào zuò māmɑ le，tā xián lái shùzhī hé nítǔ zhù le yí

ɡè yòu nuǎnhuo 、yòu jiēshi de cháo. 

     dùjuān yě yào zuò māmɑ le，kě tā shénme zhǔnbèi yě búzuò， 

zhěnɡtiān fēi dào xī lái fēi dào dōnɡ，kàn shuíde cháo zhù déhǎo. 

    "sēnlín lǐshù huàméi de cháo zhù déhǎo，jiùrànɡ tā tì wǒ fūdàn 
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hǎolā！"dùjuān xīnlǐ dǎ dìnɡle zhǔyi，biàn xiànɡ huàméi de cháo fēiqù. 

    "nǐ hǎoā，huàméi！"dùjuān zuòchū shífēn qīnrè de yànɡzi，"wǒ  

tīnɡshuō nǐ zhènɡzài fū xiǎo huàméi，jiùlái kànkɑn nǐ." 

    "xièxiènǐ！"huàméi yìxīn yíyì de fūdàn，zhèshíhou zhēnbú yuànyì 

yǒu shuí lái dárǎo tā. 

    "nǐ zhù de cháo zhēnshì piàoliɑnɡ jíle，wǒ nénɡ jìnqù kànkɑn  

mɑ ？" 

    tīnɡdào dùjuān zànměi zìjǐ zhù de cháo，huàméi de xīnlǐ xǐzīzī 

de.tā bùyóu zìzhǔ de zǒuchū cháo lái.qǐnɡ dùjuān jìn qùle. 

    dùjuān xuézhe huàméi fūdàn de yànɡzi，dūnxià shēnzi ："duōme  

shūfu ā！rànɡwǒ duō dāi yíhuìr." 

    ɡuòle hǎoyíhuìr，dùjuān cái cónɡ cháo lǐ zǒu chūlái. 

    tā bìnɡ bùhé huàméi ɡàobié，xīnmǎnyìzú de fēi zǒule. 

    huàméi jiēzhe fūdàn，tā méiyǒu fāxiàn，zài tā chìbǎnɡ xiàmiɑn 

duōle yíɡè dùjuān dàn. 

    fūdàn de rìzi ɡuòdé zhēn màn nǎ：hǎobú rónɡyì děnɡdào zhè  

yìtiān，huàméi tīnɡdào chìbǎnɡ dǐ xiàyǒu zhuó dànké de shēnɡyīn. 

    "ā，xiǎobǎobɑo zhōnɡyú chūshì le！"huàméi bǎ nà zhǐ pòké de  

dàn yídào miànqián，xiǎoniǎo de nǎodɑi shēn le chūlái，tā zhēnɡzhe  

hàoqí de yǎnjinɡ，dōnɡ qiáoqiáo，xī wànɡwànɡ，shǐ jìnde xiànɡshànɡ  

zhènɡzhe shēnzi.huàméi māmɑ bānɡzhù tā chūle dànké，"qiáo，xiǎo  

jiāhuo zhǎnɡdé duō bànɡ！"tā cíài de kànzhe tāde dì yíɡè háizi，yònɡ

zuǐ shūlǐ zhe tā yòu shī yòu luàn de yǔmáo. 

    zhè zhǐ xiǎoniǎo de ɡèr bǐ yìbān ɡānɡ chū ké de xiǎoniǎo yào  

dàdé duō.huàméi māmɑ nǎlǐ zhīdào，tāde dìyíɡè háizi jìnɡshì xiǎo  

dùjuān. 

    ɡuòle jǐtiān，lìnɡwài sānzhī dàn yě pòké le.huàméi māmɑ  

fēichánɡ xīnkǔ，měitiān zǎochū wǎnɡuī，wéi tāde sìɡè háizi zhǎo  

chī de，xiǎo dùjuān de wèikǒu tèbié hǎo，tā zǒnɡshì chībùbǎo.wèile  

dúzhàn tā dìdi mèimei de shíwù，yǒuyìtiān，tā chèn huàméi māmɑ  

chūqu mìshí de shíhou，hěn xīnde jiānɡ sānzhī xiǎo huàméi tuīchū  

cháo wài. 

    shī qùle sānɡè háizi de huàméi māmɑ，bǎ ài quán ɡěile xiǎo  

dùjuān.tā nìnɡyuàn zìjǐ áiè，yě yàobǎ shíwù shěnɡ ɡěi xiǎo dùjuān chī. 

    xiǎo dùjuān yìtiāntiān chénɡzhǎnɡ qǐlái，huàméi māmɑ què yìtiān 

tiāndì shuāilǎo xiàqu，dānɡtā zàiyě fēi búdònɡ de shíhou，xiǎo dùjuān 

què zhǎnkāi chánɡ yìnɡde chìbǎnɡ，yǒnɡ yuǎnde lí kāile tā. 

huàméi māmɑ shānɡxīn jíle，tā búyuàn xiānɡxìn，zìjǐ  

qiānxīnwànkǔ fǔ yǎnɡdà de háizi，búɡuò shì yìzhī wànɡēn fùyì de  

wúqínɡ niǎo.  
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ค าแปล: เจ้านกตัวแสบ 
 

เจ้านกวาดคิว้ก าลงัจะเป็นคณุแมแ่ล้ว  มนัเพียรพยายามคาบก่ิงไม้ใบไม้และโคลนมาสร้าง
รังท่ีทัง้อุน่ทัง้แข็งแรง 

สว่นเจ้านกแขกเต้า ก็ก าลงัจะเป็นคณุแมเ่หมือนกนั  แตม่นัไมเ่ตรียมตวัอะไรเลยสกัอยา่ง 
วนัๆเอาแตบ่นิไปทางโน้นที ทางนีที้ เพ่ือดวูา่รังของใครสร้างดีท่ีสดุ 

“ทัง้ป่าเน่ีย มีรังของแมน่กวาดคิว้น่ีละ่ ท่ีสร้างได้ดีท่ีสดุ ให้แมน่กวาดคิว้กกไขใ่ห้ฉันดีกวา่”  
แมน่กแขกเต้าตกลงปลงใจแนว่แน ่แล้วก็บนิตรงลงไปท่ีรังของแมน่กวาดคิว้ 

 “สวสัดีจ้ะ แมน่กวาดคิว้” เจ้านกแขกเต้ากระวีกระวาดเข้าไปร้องทกัทายแมน่กวาดคิว้ 
“ฉนัได้ขา่วมาวา่ เธอก าลงัจะฟักลกูๆนกวาดคิว้อยู ่ก็เลยตัง้ใจมาเย่ียมเธอโดยเฉพาะเลยนะ”  

“ขอบใจมากจ๊ะ” พดูจบแมน่กวาดคิว้ก็ตัง้หน้าตัง้ตาฟักไข่ตอ่ไป  ช่วงเวลานี ้แมน่กไม่ชอบ
ให้ใครมารบกวนเลย 

“รังท่ีเธอสร้าง สวยจงัเลย ฉนัขอเข้าไปชมหน่อยได้มัย้จ๊ะ” 
พอได้ยินแมน่กแขกเต้าชมวา่รังของตนสวย แมน่กวาดคิว้ผู้แสนปราณีก็รีบบนิออกจากรัง

ทนัที  แล้วก็เชิญให้นกแขกเต้าเข้าไปดใูนรัง  
เจ้านกแขกเต้าเจ้าเลห์่ ก็ท าทา่นัง่ฟักไขเ่หมือนกบัแมน่กวาดคิว้ ย่อตวัลงในรัง “ชา่งสบาย

อะไรเชน่นี ้ขอฉันอยูต่อ่อีกหนอ่ยเถอะนะ”  
ผา่นไปสกัพกัหนึง่ แมน่กแขกเต้าถึงยอมบินออกมาจากรัง 
รีบบนิจากไปอยา่งสบายอกสบายใจ ไมก่ล่าวลาแมน่กวาดคิว้เลยสกัค า 
แมน่กวาดคิว้ก็เข้าไปในรัง ตัง้อกตัง้ใจฟักไขต่อ่ไป โดยท่ีมนัไมรู้่เลยวา่ ใต้อ้อมปีกของมนัมี

ไขข่องแมน่กแขกเต้าเพิ่มมาอีกหนึง่ฟอง  
 เวลากกไข่ ชา่งยาวนานเหลือเกิน ในท่ีสดุก็มาถึงวนันี ้ แมน่กได้ยินเสียงจิกเปลือกไข่อยูท่ี่

ใต้ปีกของมนั   
“โอ้ ลกูรักของแม ่ ในท่ีสดุก็ออกมาเสียที” แมน่กวาดคิว้ก็รีบจิกเปลือกไขเ่อาออกไปไว้

ข้างหน้า  ก็เห็นตวันกน้อยโผลอ่อกมาแล้ว มนัลืมตากลมมองไปรอบๆตวัอยา่งประหลาดใจ แล้วก็
พยายามลกุขึน้ยืน แมน่กวาดคิว้ก็ชว่ยพยงุให้ลกูออกมาจากไข ่“ดซูิ เจ้าหนนู้อย เก่งจงัเลย” แมน่ก 
วาดคิว้มองดลูกูตวัแรกตวัเองด้วยสายตาออ่นโยนและเมตตา  ใช้ปากไซ้ขนลกูนกท่ีทัง้เปียกทัง้ยุง่ 

ลกูนกตวันี ้ ตวัโตกวา่ปกตมิาก  แตแ่มน่กวาดคิว้จะรู้มัย้วา่ ลกูตวัแรกของมนั ท่ีแท้แล้ว 
กลบัเป็นลกูนกแขกเต้า 

 ผา่นไปสองสามวนั ลกูท่ีเหลืออีกสามตวัก็ฟักออกมาจากไขแ่ล้ว แมน่กวาดคิว้ต้องเหน่ือย
มาก ทกุๆวนัจะต้องออกจากรังแตเ่ช้ากลบัมาถึงรังก็พลบค ่า เพ่ือบินไปหาอาหารมาเลีย้งลกูทัง้ส่ีตวั
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ของมนั  นกแขกเต้าตวัน้อยกินเก่งมาก กินเทา่ไหร่ก็ไมเ่คยพอ  เพ่ือท่ีจะแยง่อาหารของพี่น้องของ
มนั อยูม่าวนัหนึง่ มนัแอบถือโอกาสตอนท่ีแมน่กวาดคิว้บนิออกไปหาอาหาร ถีบพ่ีน้องทัง้สามออก
จากรังอย่างโหดร้าย  

  แมน่กวาดคิว้สญูเสียลกูไปทัง้สามตวั ก็มอบความรักให้กบัลกูนกแขกเต้าหมดทัง้หวัใจ 
มนัยอมอดอาหาร เพ่ือให้ลกูนกแขกเต้าได้กินอ่ิมท้อง 

เจ้านกแขกเต้าตวัโตขึน้ทกุวนั ๆ  แตแ่ม่นกวาดคิว้ก็แก่ชราลงทกุวนั พอมนัแก่จนบินไมไ่หว
เสียแล้ว เจ้านกแขกเต้ากลบักางปีกท่ีแข็งแกร่ง บินจากไป 

แมน่กวาดคิว้เสียใจนกัหนา มนัไมอ่ยากจะเช่ือเลยว่า ลกูท่ีเลีย้งมาด้วยความทกุข์
ยากล าบาก จะเป็นนกไร้หวัใจ ท่ีลืมบญุคณุของพอ่แมท่ี่เลีย้งดมูา  
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39.豌豆花儿 

 

一天，一朵淡紫色的豌豆花儿绽开了。  

豆叶说："她真漂亮。" 

  豆茎说："她真可爱。" 

  春风把豆茎和豆叶的话告诉了粉蝶，粉蝶飞来了。 

  粉蝶问："豌豆花儿，你有什么愿望？" 

  豌豆花儿小声答道："我希望能做一个妈妈，希望有四个圆圆胖胖的儿子。
" 

  "你会变得很难看的，你不怕吗？当你的孩子们一点一点长大时，你就会一

点点干枯。"豆茎说。 

  "你最后会变成一点黑色的粉末，落入泥土中，你不怕吗？"豆叶问。 

  "不，我不怕，我就想做个妈妈。"小小的豌豆花儿坚决地说。 

  "好吧，你的愿望能实现。"粉蝶绕着豌豆花儿飞舞了三圈，施了点魔法，

飞走了。 

  几天后，豌豆花儿的花芯里长出了一颗小小的青豆荚。 

  豌豆花儿把这个消息告诉了豆茎和豆叶。他们三个非常激兴，在微微的和

风里唱了一支快乐的歌。 

  十多天过去了，豆荚长大了许多，豌豆花儿却变得苍白瘦弱了。 

  "坚持住，我们会帮你的。"豆茎和豆叶说。 

  一阵大风吹过来，豆荚坚强地挺立着，为豌豆花儿挡风。 

  一阵大雨落下来，豆叶尽力伸展着，为豌豆花儿挡雨。 

  "谢谢，"豌豆花儿艰难地笑笑，"豆荚里真的有四个小宝贝吗？" 

  "是的。"豆茎和豆叶点点头。 

  又是许多日子过去了。现在，一颗胖胖乎乎的大豆具挺立在豆茎上，而豌

豆花儿呢，已经枯干成了一个黑色的小点。 

  "我恐怕不能再照顾我的小宝贝了。"豌豆花儿说。 

  "我们会照顾它的。"豆茎和豆叶说。 

  干枯的豌豆花儿放心了。她无声地微笑着，悄悄落入了泥土中。 

  金秋到来了，豆荚终于成熟了。 

  在一个阳光灿烂的日子里，四颗结实圆满的豆子从金质的豆荚里滚了出

来。 

  "妈妈，妈妈——"豆子们一睁开眼睛，就四处寻找他们的妈妈。 

  "妈妈，妈妈。"他们对着豆茎喊。 

  豆茎摇摇头。 

  "妈妈，妈妈。"他们对着豆叶喊。 

  豆叶摇摇头。 

  豆茎和豆叶已经太老了，再没有力气说话。一个拾柴的孩子走过来，拣走

了豆茎和豆叶。他们将会在冬天的火塘里化作一阵温暖光明的大火，飞向远

方。 

  那么，还有谁会把踪豆花儿的故事告诉豆子们呢？ 

有风，有雨，有阳光，还有那只美丽的小粉蝶。 
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ค าอ่านพนิอิน: Wāndòu huār 
 

yìtiān，yìduǒ dànzǐsè de wāndòu huār zhàn kāile.  

     dòu yè shuō ："tā zhēn piàoliɑnɡ." 

    dòu jīnɡ shuō ："tā zhēn kěài." 

    chūnfēnɡ bǎ dòu jīnɡ hé dòu yè dehuà ɡàosu le fěndié，fěndié  

fēilái le. 

    fěndié wèn ："wāndòu huār，nǐ yǒu shénme yuànwànɡ ？" 

    wāndòu huār xiǎoshēnɡ dádào ："wǒ xīwànɡ nénɡzuò yíɡè māmɑ， 

xīwànɡyǒu sìɡè yuán yuánpànɡ pànɡde érzi." 

    "nǐ huì biàndé hěnnán kànde，nǐ búpà mɑ ？dānɡ nǐde háizimen yì

diǎn yìdiǎn zhǎnɡdà shí，nǐ jiùhuì yī diǎndiǎn ɡānkū."dòu jīnɡ shuō. 

    "nǐ zuì hòuhuì biànchénɡ yìdiǎn hēisè de fěnmò，luòrù ní tǔzhōn

ɡ，nǐ búpà mɑ ？"dòu yè wèn. 

    "bú，wǒ búpà，wǒ jiù xiǎnɡ zuòɡè māmɑ."xiǎoxiǎode wāndòu huār 

jiānjué deshuō . 

    "hǎobɑ，nǐde yuànwànɡ nénɡ shíxiàn."fěndié ràozhe wāndòu huār  

fēiwǔ le sān quān，shī le diǎn mófǎ，fēi zǒule. 

    jǐ tiānhòu，wāndòu huār de huā xīn lǐ chánɡ chūle yìkē  

xiǎoxiǎode qīnɡ dòujiá. 

    wāndòu huār bǎ zhèɡe xiāoxi ɡàosu le dòu jīnɡ hé dòu yè.tāmen  

sānɡè fēichánɡ jī xìnɡ，zài wēiwēi de hé fēnɡlǐ chànɡle yìzhī kuàilè

de ɡē. 

    shí duōtiān ɡuòqùle，dòujiá zhǎnɡdàle xǔduō，wāndòu huār què  

biàndé cānɡbái shòuruò le. 

    "jiānchí zhù，wǒmen huì bānɡ nǐde."dòu jīnɡ hé dòu yè shuō. 

    yízhèn dà fēnɡchuī ɡuòlái，dòujiá jiān qiánɡde tǐnɡ lìzhe，wéi 

wāndòu huār dǎnɡfēnɡ. 

    yízhèn dàyǔ luò xiàlái，dòu yè jìnlì shēnzhǎn zhe，wéi wāndòu 

huār dǎnɡyǔ. 

    "xièxiè，"wāndòu huār jiānnán de xiàoxiào，"dòujiá lǐ zhēnde  

yǒu sìɡè xiǎo bǎobèi mɑ ？" 

    "shìde."dòu jīnɡ hé dòu yè diǎndiǎntóu. 

    yòushì xǔduō rìzi ɡuòqùle.xiànzài，yìkē pànɡ pànɡhūhū de dàdòu 

jù tǐnɡlì zài dòu jīnɡ shànɡ，ér wāndòu huār ne，yǐjīnɡ kūɡān chénɡle 

yíɡè hēisè de xiǎodiǎn. 

    "wǒ kǒnɡpà bú nénɡzài zhàoɡù wǒde xiǎo bǎobèi le."wāndòu huār 

shuō. 

    "wǒmen huì zhàoɡù tāde."dòu jīnɡ hé dòu yè shuō. 

    ɡānkū de wāndòu huār fànɡxīn le.tā wúshēnɡ de wēi xiàozhe， 

qiāoqiāo luòrù le ní tǔzhōnɡ. 

    jīnqiū dàolái le，dòujiá zhōnɡyú chénɡ shóule. 
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    zài yíɡè yánɡɡuānɡ cànlàn de rìzi lǐ，sì kē jiēshi yuán mǎnde  

dòuzi cónɡ jīn zhìde dòujiá lǐ ɡǔn le chūlái. 

    "māmɑ，māmɑ--"dòuzi men yī zhēnɡkāi yǎnjinɡ，jiù sìchù xún  

zhǎotā mende māmɑ. 

    "māmɑ，māmɑ."tāmen duìzhe dòu jīnɡ hǎn. 

    dòu jīnɡ yáoyáotóu. 

    "māmɑ，māmɑ."tāmen duìzhe dòu yè hǎn. 

    dòu yè yáoyáotóu. 

    dòu jīnɡ hé dòu yè yǐjīnɡ tài lǎo le，zài méiyǒu lìqi shuōhuà. 

yíɡè shí chái de háizi zǒu ɡuòlái，jiǎn zǒule dòu jīnɡ hé dòu yè.tā

men jiānɡ huìzài dōnɡtiān de huǒtánɡ lǐ huàzuò yízhèn wēnnuǎn ɡuānɡmí

nɡ de dàhuǒ，fēixiànɡ yuǎnfānɡ. 

    nàme，háiyǒu shuí huìbǎ zōnɡ dòuhuār de ɡùshi ɡàosu dòuzi men 

ne？yǒufēnɡ，yǒuyǔ，yǒu yánɡɡuānɡ，háiyǒu nà zhǐ měilì de xiǎo fěndié. 

 
ค าแปล: ดอกถั่วลันเตา 

 

วนัหนึง่  ดอกถัว่ลนัเตาสีมว่งออ่น เร่ิมผลิบาน  
ใบถัว่พดูวา่ “เธอชา่งงดงามเหลือเกิน” 
ก่ิงถัว่พดูวา่ “เธอก็ชา่งนา่รักเหลือเกิน” 
 ลมโชยพลิว้ พดัพาเอาค าพดูของใบถัว่ และก่ิงถัว่ไปบอกกบัผีเสือ้ ตา่งก็โบยบนิมาเชยชม

ดอกถัว่   
ผีเสือ้ร้องถามวา่ “คณุดอกถัว่จา๋ ความหวงัของคณุคืออะไรคะ” 
ดอกถัว่กระซิบตอบเบา ๆ “ฉนัหวงัวา่ฉนัจะได้เป็นคณุแม ่ อยากจะมีลกูอ้วนๆ กลมๆสกัส่ี

ฝัก” 
 “แตว่่าเธอก็จะเปล่ียนไปมาก จนดไูมไ่ด้เลยนะ คณุไมก่ลวัเหรอ ตอนท่ีลูกคณุคอ่ยๆโตขึน้ 

คณุก็จะคอ่ยๆแห้งโรยรา” เสียงก่ิงถัว่ร้องบอก 
“แล้วในท่ีสดุ คณุก็เปล่ียนเป็นผงธุลีสีด า ร่วงหลน่ลงในโคลนตม คณุไมก่ลวัเหรอ” ใบถัว่

ร้องถาม 
“ไม ่ฉนัไมก่ลวัหรอก ฉนัอยากจะเป็นคณุแม่” ดอกถัว่ชอ่เล็กๆ ตอบอย่างมัน่อกมัน่ใจ 
“ตกลงจ๊ะ ความหวงัของเธอจะต้องเป็นจริง” ผีเสือ้บนิวนรอบๆดอกถัว่สามรอบ เสกคาถา

เพีย้ง แล้วก็บนิจากไป  
 หลงัจากนัน้มาไมก่ี่วนั เกสรดอกถัว่ก็ออกฝักลกูถัว่เล็กๆออกมา 
 ดอกถัว่รีบน าข่าวดีนีบ้อกกบัก่ิงถัว่และใบถัว่  ทัง้สามดีใจกนัใหญ่  ร้องเพลงเบาๆคลอไป
กบัสายลมโชยเอ่ือยอยา่งมีความสขุ 
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 ผา่นไปสิบกวา่วนั ฝักถัว่ก็โตขึน้มาก แตด่อกถัว่กลบัซีดและผอมแห้งลงไปมาก  
 “อดทนหนอ่ยนะ เราจะชว่ยเธอเอง” ก่ิงถัว่กบัใบถัว่ปลอบดอกถัว่ท่ีก าลงัเห่ียวเฉา 
 พายพุดักระหน ่ามาหอบหนึง่ ฝักถัว่เอาตวัเป็นก าบงัลมให้กบัดอกถัว่อยา่งแข็งแกร่ง  
 ฝนเทลงมาอยา่งหนกัหนว่ง ใบถัว่ก็ยืดใบเป็นร่ม บงัฝนให้กบัดอกถัว่ 
  “ขอบคณุมากคะ่”  ดอกถัว่แข็งใจฝืนยิม้อย่างล าบาก “ในฝักถัว่มีลกูๆอยู่  4 เมล็ดจริง
เหรอ”  
 “ใชแ่ล้ว” ก่ิงถัว่กบัใบถัว่พยกัหน้าพร้อมๆกนั  
 หลายวนัผ่านไป  ตอนนีฝั้กถัว่อวบอ้วนกระโดดโลดเต้นอยูบ่นก่ิงถัว่  แล้วดอกถัว่ละ่ แห้ง
เห่ียวเฉาเป็นก้อนเล็กๆสีด าเกาะอยู่ท่ีก่ิงถัว่  
  “ฉนัคงอยูเ่ลีย้งดลูกูๆไมไ่หวแล้วละ่” ดอกถัว่พดูด้วยเสียงเศร้าสร้อย 
 “พวกเราจะดแูลเขาแทนเธอเอง” ก่ิงถัว่ กบัใบถัว่บอกด้วยน า้เสียงหนกัแนน่ 
 ได้ยินดงันัน้ ดอกถัว่ท่ีเห่ียวเฉาก็วางใจ ยิม้พรายเพียงเบาๆ แล้วปลิดปลิว ลอยลงสูพื่น้ดนิ 
 แสงทองของฤดใูบไม้ร่วงมาถึงแล้ว ในท่ีสดุ ฝักถัว่ก็โตเต็มท่ี  
 ในวนัท่ีแสงอาทิตย์สวา่งไสว เมล็ดถัว่ทัง้ส่ีก็กลิง้ออกมาจากฝักถัว่สีทอง  
 “แมจ่า๋ แมจ่า๋” เมล็ดถัว่ลืมตาขึน้ ก็มองหาแมไ่ปทัว่ทิศ  
 “แมจ่า๋  แมจ่า๋” เมล็ดถัว่พากนัร้องเรียกก่ิงถัว่  
 แตก่ิ่งถัว่ส่ายหวัไปมา  
 “แมจ่า๋  แมจ่า๋” เมล็ดถัว่พากนัร้องเรียกใบถัว่ 
 แตใ่บถัว่ก็สา่ยหวัไปมา 
 ก่ิงถัว่กบัใบถัว่แก่มากแล้ว ไมมี่แม้เร่ียวแรงจะพดู ทนัใดนัน้ เดก็เก็บฟืนเดนิผา่นมา เก็บก่ิง
ถัว่และใบถัว่ไป ทัง้สองจะกลายไปเป็นไฟอุน่ในฤดหูนาวท่ีก าลงัจะมาถึง แล้วก็จะโบยบนิขึน้สูฟ่้า
แสนไกล 
 แล้วดอกถัว่ละ่ ใครกนัหนอท่ีจะบอกเลา่เร่ืองราวของแมด่อกถัว่ให้กบัลกูถัว่ได้รู้ละ่  
 ยงัมีลม มีฝน มีแสงอาทิตย์ แล้วก็ฝงูผีเสือ้แสนสวยนัน่ไง  
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40.外星人彩电 
   

小猫皮克的舅舅从外星球回来了，给皮克带回许多好玩的东西。有吃一

颗香三天的巧克力豆；有鞋底下安着微型发动机的飞毛腿鞋；有梳一次头能把

头发变黑的返老还童牌梳子；还有一台大彩电。  

小猫皮克说："大老远的，带彩电干吗？我家已经有一台了。"舅舅笑了

笑，没吭声儿。 

  这时，电视里正在播放大草原的美丽景色。蓝天由云下，一群雪白的羊儿

在山坡上吃草，草丛中盛开着五颜六色的鲜花。舅舅拿起遥控器，对准电视机

按了一下遥控器上红色的键。顿时奇妙的事情发生了：一阵阵花香从电视机里

散发出来，弄得屋里香喷喷的。 

  舅舅笑着问小猫皮克："怎么样？好玩儿不？" 

  "好玩儿！好玩儿！"皮克赶紧从舅舅手中抢过遥控器。 

  "我来试试！"说着，对准电视机也按了一下红色键。 

  真不巧，电视里正播放屎壳郎滚粪球的镜头，立刻，一股股牛粪味儿从电

视机里散发出来，弄得屋里臭烘烘的。 

  舅舅告诉小猫皮克，这台外星人的电视机，不光能随着画面的变化散发出

各种不同的味道，还能把看电视的人吸到电视机里去。 

  "什么？还能把人吸进去："皮克吓了一跳。 

  "是这样的。"舅舅指着遥控器说，"瞧，这上面有一个白色键和一个绿色

键，想进去，就按白色键，想出来，就按绿色键。" 

  这时，电视里开始播放餐馆的广告了，美味食品摆了满满一桌子。舅舅

说："我给你表演一下。" 

  舅舅按了一下白色键。屋里的舅舅不见了，电视里出现了一个舅舅。他正

坐在桌子前，一边有滋有味儿地吃喝，一边冲着电视机外面的小猫皮克说："味

道好极了，啧啧！" 

  看着鸡鸭鱼肉，闻着扑鼻的香味儿，小猫皮克馋得口水都流出来了。他冲

着电视机大叫大嚷，"舅舅快出来，让我进去吃点儿！"舅舅出来了。他对皮克

说："快点儿，一会儿广告播完就吃不上了！" 

  小猫皮克轻轻按了一下白色键，立刻，他飞了起来，像颗炮弹似的朝电视

机射去……真不妙，这时突然停电了。刚刚钻进半个身子的小猫被卡在了荧屏

上。他的脑袋钻进了电视机里面，屁股和尾巴则留在了电视机外面。 

那位从外星球回来的舅舅，看着荧屏上一行一摆的猫尾巴，一时没了主

意，连声说："这可咋办？这可咋办？" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Wàixīnɡrén cǎidiàn 
 

xiǎo māo  Píkè  de jiùjiu cónɡ wài xīnɡqiú huílái le，ɡěi  Píkè  

dàihuí xǔduō hǎowán de dōnɡxi.yǒu chī yìkē xiānɡ sāntiān de qiǎokèlì 

dòu ；yǒu xié dǐxiɑ ān zhe wēixínɡ fādònɡjī de fēimáotuǐ xié ；yǒu sh

ū yícì tóu nénɡ bǎ tóufɑ biàn hēide fǎnlǎoháitónɡ pái shūzi ；háiyǒu 

yī táidà cǎidiàn.  
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     xiǎo māo Píkè  shuō ："dàlǎo yuǎnde，dài cǎidiàn ɡànmɑ ？wǒjiā 

yǐjīnɡ yǒu yìtái le."jiùjiu xiàole xiào，méi kēnɡ shēnɡr. 

    zhèshí，diànshì lǐ zhènɡzài bō fànɡdà cǎoyuán de měilì jǐnɡsè.l

ántiān yóu yún xià，yìqún xuě báide yánɡ ér zài shānpō shànɡ chīcǎo，

cǎo cónɡzhōnɡ shènɡ kāizhe wǔyán liùsè de xiānhuā.jiùjiu náqǐ yáokònɡ

qì，duìzhǔn diànshìjī ànle yíxià yáokònɡqì shànɡ hónɡsè de jiàn.dùnsh

í qímiào de shìqínɡ fāshēnɡle ：yī zhènzhèn huāxiānɡ cónɡ diànshìjī l

ǐ sànfā chūlái，nònɡdé wūlǐ xiānɡpēnpēn de. 

    jiùjiu xiàozhe wèn xiǎo māo Píkè  ："zěnmeyànɡ ？hǎowánr bú ？" 

    "hǎowánr！hǎowánr！" Píkè  ɡánjǐn cónɡ jiùjiu shǒuzhōnɡ qiǎnɡɡu

ò yáokònɡqì. 

    "wǒ lái shìshì！"shuōzhe，duìzhǔn diànshìjī yě ànle yíxià hónɡs

è jiàn. 

    zhēn bùqiǎo，diànshì lǐ zhènɡ bōfànɡ shǐkélánɡ ɡǔn fèn qiú de j

ìnɡtóu，lìkè，yī ɡǔɡǔ niúfèn wèir cónɡ diànshìjī lǐ sànfā chūlái，nòn

ɡdé wūlǐ chòuhōnɡhōnɡ de. 

    jiùjiu ɡàosu xiǎo māo Píkè ，zhè tái wàixīnɡrén de diànshìjī，b

ú ɡuānɡnénɡ suízhe huà miànde biànhuà sàn fāchū ɡèzhǒnɡ bùtónɡ de wè

idào，háinénɡ bǎ kàndiànshì de rén xīdào diànshìjī lǐ qù. 

    "shénme ？háinénɡ bǎ rén xī jìnqù ：" Píkè  xiàle yítiào. 

    "shì zhèyànɡ de."jiùjiu zhǐzhe yáokònɡqì shuō，"qiáo，zhè shànɡ

miɑn yǒu yíɡè báisè jiàn hé yíɡè lǜsè jiàn，xiǎnɡ jìnqù，jiùàn báisè 

jiàn，xiǎnɡ chūlái，jiùàn lǜsè jiàn." 

    zhèshí，diànshì lǐ kāishǐ bōfànɡ cānɡuǎn de ɡuǎnɡɡào le，měiwèi 

shípǐn bǎile mǎnmǎn yī zhuōzi.jiùjiu shuō ："wǒɡěi nǐ biáoyǎn yíxià." 

    jiùjiu ànle yíxià báisè jiàn.wūlǐ de jiùjiu bújiànle，diànshì l

ǐ chūxiàn le yíɡè jiùjiu.tā zhènɡ zuòzài zhuōzi qián，yìbiān yǒu zī y

ǒu wèir de chīhē，yìbiān chònɡzhe diànshì jīwài miànde xiǎo māo Píkè  

shuō ："wèi dàohǎo jíle，zézé！" 

    kànzhe jīyāyúròu，wén zhe pūbí de xiānɡ wèir，xiǎo māo Píkè  ch

án dé kóushuǐ dōu liú chūláile.tā chònɡzhe diànshìjī dàjiào dàrǎnɡ，

"jiùjiu kuài chūlái，rànɡwǒ jìnqù chī diánr！"jiùjiu chūláile.tā duì  

Píkè  shuō ："kuài diánr，yī huìr ɡuǎnɡɡào bō wán jiù chībúshànɡ le！

" 

    xiǎo māo Píkè  qīnɡqīnɡ ànle yíxià báisè jiàn，lìkè，tā fēile q

ǐlái，xiànɡ kē pàodàn shìde cháo diànshìjī shè qù .....zhēn búmiào，

zhèshí tūrán tínɡdiàn le.ɡānɡɡānɡ zuànjìn bànɡè shēnzi de xiǎomāo bèi 

kǎzài le yínɡpínɡ shànɡ.tāde nǎodɑi zuàn jìnle diànshìjī lǐmiàn，pìɡu 

hé wěibɑ zé liúzài le diànshìjī wàimiàn. 

nàwèi cónɡ wài xīnɡqiú huí láide jiùjiu，kànzhe yínɡpínɡ shànɡ yìxínɡ 

yī bǎide māo wěibɑ，yìshí méile zhǔyi，liánshēnɡ shuō ："zhèkě zǎbà

n ？zhèkě zǎbàn ？" 
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ค าแปล: ทีวีสีมนุษย์ต่างดาว 
 

ลงุของเจ้าแมวเหมียวท่ีช่ือ ป๊ิก เพิ่งกลบัมาจากตา่งดาว  เอาของเลน่สนกุๆมาฝากเจ้า
เหมียวป๊ิกเยอะแยะเลย  มีช็อกโกแล็ตท่ีกินเม็ดเดียวหอมไปสามวนั มีรองเท้าแสนกลท่ีติด
เคร่ืองยนต์แรงสงูท่ีพืน้ มีหวีท่ีหวีครัง้เดียวสามารถเปล่ียนจากผมขาวเป็นผมด าจากแก่กลายเป็น
เดก็ได้ในพริบตา แล้วก็ยงัมีทีวีสีอีกเคร่ืองหนึง่ด้วย  

   เจ้าเหมียวป๊ิกบอกวา่ “โห...หอบเอาทีวีสีมาตัง้ไกลท าไมกนั ท่ีบ้านก็เคร่ืองหนึง่แล้ว” ลงุ
ของเจ้าเหมียวป๊ิกหวัเราะหหึึ ไมพ่ดูไมจ่า  

เวลานัน้เอง ทีวีก าลงัถ่ายทอดภาพทุง่หญ้าแสนสวย ท้องฟ้าสีคราม ปยุเมฆขาว ฝงูแกะ
ขาวเล็มหญ้าอยูริ่มเชิงเขา ดอกหญ้าหลากสีสนัก าลงัชชูอ่เบง่บาน คณุลงุหยิบรีโมทขึน้มา ชีไ้ปท่ี
ทีวีสี กดปุ่ มสีแดง สกัครู่เดียวก็เกิดเร่ืองมหศัจรรย์ขึน้ กลิ่นดอกไม้นานาพนัธุ์โชยออกมาจากทีวี
เคร่ืองนัน้ หอมอบอวลไปทัว่ทัง้ห้อง 

 คณุลงุยิม้ แล้วหนัไปถามเจ้าป๊ิกว่า “เป็นไง สนกุมัย้” 
“สนกุจงัเลยครับ สนกุจงัเลย” พดูไมท่นัจบ เจ้าเหมียวป๊ิกก็รีบแยง่รีโมทมาจากคณุลงุ  
“ขอผมลองดมูัง่นะฮะ” เจ้าเหมียวป๊ิกกดปุ่ มสีแดง ชีไ้ปท่ีทีวีสีเคร่ืองนัน้  
บงัเอิญจริงๆ ทีวีก าลงัฉายภาพเจ้าด้วงปีกแข็งก าลงักลิง้อวึวัอยู่ ทนัใดนัน้เอง ก็มีกลิ่นอวึวั

โชยออกมาจากทีวี ท าเอาเหม็นคลุ้งไปทัง้ห้อง  
ลงุบอกเจ้าเหมียวป๊ิกวา่ ทีวีจากตา่งดาวเคร่ืองนี ้ไมใ่ชแ่คส่ามารถสง่กลิ่นออกมาจากทีวีได้

อยา่งเดียว แตย่งัดดูคนเข้าไปในทีวีได้ด้วยนะ  
“อะไรนะฮะ ดดูคนเข้าไปในทีวีได้ด้วยเหรอ” เจ้าเหมียวป๊ิกถึงกบัตกตะลงึตาค้าง 
“คืออยา่งงีน้ะ” คณุลงุชีไ้ปท่ีรีโมททีวี “ดน่ีู บนรีโมท มีปุ่ มสีขาวและปุ่ มสีเขียว ถ้าอยากเข้า

ไปในทีวี ก็กดปุ่ มสีขาว อยากออกมาก็กดปุ่ มสีเขียว” 
ทีวีก าลงัฉายโฆษณาร้านอาหารอยู่  อาหารอร่อยวางเตม็โต๊ะเลย คณุลงุบอกว่า “ เดี๋ยวลงุ

จะท าให้ด”ู  
  พดูจบ คณุลงุก็กดปุ่ มสีขาว คณุลงุก็หายตวัแว้บไปจากห้อง ไปโผล่อยูใ่นทีวี นัง่อยู่ท่ีโต๊ะ
อาหาร และก าลงักินอาหารอยา่งเอร็ดอร่อย สกัครู่ก็หนัมาพดูกบัเจ้าเหมียวป๊ิกท่ีอยู่ข้างนอกทีวีวา่ 
“อร่อยจงัเลย หง่าว....”  
 เจ้าเหมียวป๊ิกมองดเูป็ดไก่ ปลาตวัโตในทีวี กลิ่นหอมโชยมาเตะจมกูถึงกบัน า้ลายไหล 
ตะโกนบอกลงุท่ีอยูใ่นทีวี “คณุลงุฮะ รีบออกมาเร็วๆ ให้ผมเข้าไปกินบ้างสิฮะ” สกัครู่ คณุลงุก็
ออกมาจากทีวี บอกกบัเจ้าเหมียวป๊ิกวา่ “รีบหน่อยนะ เด๋ียวโฆษณาจบ ก็เข้าไปกินไมไ่ด้แล้วนะ” 
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  เจ้าเหมียวป๊ิกกดปุ่ มสีขาวเบาๆ มนัก็มดุเข้าทีวี พุง่เข้าไปเหมือนกบัพลลุอยขึน้ฟ้างยงัไงยงั
งัน้  แตช่า่งบงัเอิญเหลือเกิน ไฟดบัพร่ึบ เจ้าเหมียวป๊ิกเพิ่งเข้าไปได้คร่ึงตวั ถกูหนีบตดิอยูท่ี่จอทีวี 
หวัมดุเข้าไปในจอทีวี เหลือแตต่วักบัหางโผลอ่อกมาจากจอทีวี  
   คณุลงุท่ีเพิ่งกลบัมาตา่งดาว เห็นเจ้าเหมียวป๊ิกตดิคาอยูท่ี่จอทีวี ตกอกตกใจไมรู้่จะท า
ยงัไงดี  ร้องลัน่ “ท ายงัไงดีละ่เน่ีย ท ายงัไงดี”   
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41.偷白菜的长角羊 
   

沿着池边的路，可以走进菜畦里。菜畦里种着白莱。 

这条路是种菜的爷爷踏出来的，菜畦是爷爷的菜畦。菜畦里的白菜呢，

当然也是爷爷种的。 

  爷爷常常来给白菜施肥，松土。后来他不用忙这些了，白莱全都包卷起来

了，可他每天还要来看他的白莱。白莱水嫩水嫩的，由色的帮子，淡青的包

叶，多可爱呀！爷爷看见它们就笑了，他想跟这些白菜孩子说说话儿。 

  长角羊也走池边的路，低头啃路边的青草叶儿，很安分的样子。爷爷也从

没怀疑过它。可当长角羊闻见从莱畦里飘过来的清香时，它站住了，翘首看着

那些白菜。这一看，它留恋得不想低头了，决定找机会进菜畦里看看。 

  夜晚，长角羊来了。它听见爷爷在打呼噜，便径直走进了菜畦。当它的鼻

子嗅在白菜上时，它心里有多极意呀！它踱了几步，挑出那棵顶大的白菜，招

呼也不打，便啃了起来。 

  天上的星星看见了，对闭着眼游戏的风儿说："风儿，快去告诉爷爷！"风

儿立刻飞跑起来，飞到院子里。敲响了爷爷的窗户。 

  爷爷忙穿衣来到菜畦。 

  那长角羊吃完白菜，正咂嘴呢。 

  "我的白菜孩子少了一个！"爷爷说。 

  白菜们都说："问问长角羊吧！" 

  "长角羊，是谁吃了我的白菜？" 

  "我不知道，我可没有。"长角羊慌慌张张地答道。 

  "你身后是什么呀？" 

  那正是吃剩的白菜根。长角羊一脚把它踢进池里，回答说："是只水鸟儿，

飞进水池里了。" 

  "水鸟儿来菜畦于什么呀？" 

  "谁知道呢？哈，也许是偷白菜呢。" 

  长角羊说完，自顾走了。 

  第二天夜晚，长角羊又偷了一棵白菜。 

  爷爷非常生气，对长角羊说："长角羊啊，我在菜畦里挖了洞，你转告水鸟

儿一声，再来偷白菜就有它好瞧的了。" 

  长角羊有些害怕，偷白菜掉进洞里那该有多丑哇！可是，那些白菜实在味

道太美。于是，它想：一定是爷爷吓唬人呢，哼，我可不怕吓！长角羊又进了

菜畦。 

  第二天早晨，爷爷来看他的白菜，并且要把它们砍下来，装进大箩筐里。

他听见了哭泣声，那是从洞里传出来回。 

  "这是谁在哭呢？还是在我逮小偷的洞里。"爷爷听出了是谁的哭声。 

  长角羊真羞耻啊，在洞里，它把头压得低低的，怕爷爷和白菜们看见它羞

愧的脸。 
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ค าอ่านพนิอิน: Tōu báicài de chánɡjiǎo yánɡ 
 

yánzhe chíbiān de lù，kéyǐ zǒujìn càiqí lǐ.càiqí lǐ zhǒnɡ zhe b

ái lái.  

     zhètiáo lù shì zhònɡcài de yéye tàchū láide，càiqí shì yéye de 

càiqí.càiqí lǐ de báicài ne，dānɡrán yěshì yéye zhǒnɡde. 

    yéye chánɡchánɡ láiɡěi báicài shīféi，sōnɡtǔ.hòulái tā búyònɡ m

ánɡ zhèxiē le，bái lái quándōu bāo juǎnqǐlái le，kě tā měitiān háiyào 

láikàn tāde bái lái.bái lái shuǐnèn shuǐ nènde，yóu sè de bānɡzǐ，dà

nqīnɡ de bāo yè，duō kěài yɑ！yéye kànjiàn tāmen jiù xiàole，tā xiǎnɡ 

ɡēn zhèxiē báicài háizi shuōshuō huàr. 

    chánɡjiǎo yánɡ yě zǒu chíbiān de lù，dītóu kěn lùbiān de qīnɡcǎ

o yèr，hěn ānfèn de yànɡzi.yéye yě cónɡméi huáiyí ɡuò tā.kědānɡ chánɡ

jiǎo yánɡ wénjiàn cónɡ lái qí lǐ piāo ɡuò láide qīnɡxiānɡ shí，tā zhà

n zhùle，qiáoshǒu kànzhe nàxiē báicài.zhè yíkàn，tā liúliàn dé bùxiǎn

ɡ dītóu le，juédìnɡ zhǎo jīhuì jìn càiqí lǐ kànkɑn. 

    yèwǎn，chánɡjiǎo yánɡ lái le.tā tīnɡjiàn yéye zàidǎ hūlū，biàn 

jìnɡ zhízǒu jìnle càiqí.dānɡ tāde bízi xiù zài báicài shànɡ shí，tā x

īnlǐ yǒu duōjí yì yɑ！tā duó le jǐbù，tiāochū nà kē dǐnɡ dà de báicà

i，zhāohu yě bùdǎ，biàn kěn le qǐlái. 

    tiānshànɡ de xīnɡxinɡ kàn jiànle，duì bì zhuóyǎn yóu xìde fēnɡr 

shuō ："fēnɡr，kuài qù ɡàosu yéye！"fēnɡr lìkè fēipǎo qǐlái，fēi dào 

yuànzi lǐ.qiāo xiǎnɡle yéye de chuānɡhu. 

    yéye mánɡ chuānyī láidào càiqí. 

    nà chánɡjiǎo yánɡ chīwán báicài，zhènɡ zāzuǐ ne. 

    "wǒde báicài háizi shǎo le yíɡè！"yéye shuō. 

    báicài men dōushuō ："wènwèn chánɡjiǎo yánɡ bɑ！" 

    "chánɡjiǎo yánɡ，shì shuí chī le wǒde báicài ？" 

    "wǒ bùzhīdào，wǒ kě méiyǒu."chánɡjiǎo yánɡ huānɡhuānɡ zhānɡzhān

ɡ de dádào. 

    "nǐ shēnhòu shì shénme yɑ ？" 

    nà zhènɡshì chīshènɡ de bái càiɡēn.chánɡjiǎo yánɡ yìjiǎo bǎ tā 

tījìn chí lǐ，huídáshuō ："shì zhǐ shuǐ niǎor，fēijìn shuǐchí lǐ le." 

    "shuǐ niǎor lái càiqí yú shénme yɑ ？" 

    "shuí zhīdào ne ？hā，yě xǔshì tōu báicài ne." 

    chánɡjiǎo yánɡ shuōwán，zìɡù zǒule. 

    dì èrtiān yèwǎn，chánɡjiǎo yánɡ yòu tōule yī kē báicài. 

    yéye fēichánɡ shēnɡqì，duì chánɡjiǎo yánɡ shuō ："chánɡjiǎo yán

ɡ ā，wǒ zài càiqí lǐ wā le dònɡ，nǐ zhuǎnɡào shuǐ niǎor yìshēnɡ，zàil

ái tōu báicài jiù yǒu tā hǎo qiáo de le." 

    chánɡjiǎo yánɡ yǒuxiē hàipà，tōu báicài diàojìn dònɡlǐ nà ɡāi y

ǒuduō chǒu wā！kěshì，nàxiē báicài shízɑi wèidào tài měi.yúshì，tā xi
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ǎnɡ ：yídìnɡ shì yéye xià hǔrén ne，hēnɡ，wǒ kě búpà xià！chánɡjiǎo y

ánɡ yòu jìnle càiqí. 

    dì èrtiān zǎochén，yéye láikàn tāde báicài，bìnɡqiě yàobǎ tāmen 

kǎn xiàlái，zhuānɡjìn dà luókuānɡ lǐ.tā tīnɡ jiànle kū qìshēnɡ，nà sh

ì cónɡ dònɡlǐ chuánchū láihuí. 

    "zhè shì shuízài kū ne ？háishì zài wǒ dǎi xiǎotōu de dònɡlǐ."y

éye tīnɡ chūle shì shuíde kūshēnɡ. 

    chánɡjiǎo yánɡ zhēn xiūchǐ ā，zài dònɡlǐ，tā bǎtóu yā dé dīdī 

de，pà yéye hé báicài men kànjiàn tā xiūkuì de liǎn. 

 
ค าแปล: แกะขโมยผักกาด 

  
ถนนเลียบบงึแหง่หนึง่ ทอดยาวเข้าไปถึงแปลงผกั ในแปลงผกัปลกูผกักาดสีขาวสะอาด 
ถนนเส้นนีค้ณุปู่ ท่ีปลกูผกักาดสร้างขึน้  แปลงผกัก็เป็นของคณุปู่  และผกัาดในแปลง ก็เป็น

ผกัท่ีคณุปู่ ปลกูนัน่เอง  
คณุปู่ มาหวา่นปุ๋ ย พรวนดนิท่ีแปลงผกัเป็นประจ า  ตอ่มา คณุปู่ ก็ไมต้่องท างานพวกนีอี้ก

แล้ว เพราะผกักาดเร่ิมโตเป็นหวัใหญ่ๆ    แตค่ณุปู่ ก็ยงัต้องมาดผูกักาดอยูเ่ป็นประจ า ผกักาดชุม่ฉ ่า
อวบอ้วน ล าต้นสีขาวนวล ใบสีเขียวออ่นๆ นา่รักนา่เอ็นด ู คณุปู่ มองเห็นผกักาดท่ีปลกูมากบัมือ
นา่รักขนาดนีก็้ยิม้ร่ืน  อยากจะพดูกบัเหลา่ผกักาดน้อยเหลา่นี ้ 

 มีแกะเขายาวตวัหนึง่เดนิผ่านมาท่ีถนนริมบงึเส้นนี ้  เล็มหญ้าออ่นอยูริ่มถนน ดเูป็นเดก็
เรียบร้อยนา่รัก คณุปู่ ก็ไมเ่คยสงสยัมนัเลยแม้แตน้่อย แตเ่ม่ือเจ้าแกะเขายาวได้กลิ่นผกักาดโชยมา
จากแปลงผกั มนัยืนนิ่ง มองดผูกักาดในแปลงอยา่งไมย่อมกระพริบตา แล้วก็คิดหาโอกาสเข้าไปใน
แปลงผกักาดให้ได้  

 พอตกกลางคืน เจ้าแกะเขายาวก็แอบยอ่งมา ได้ยินเสียงคณุปู่ นอนกรนคร่อก ๆ ก็รีบสาว
เดนิไปท่ีแปลงผกัอยา่งรวดเร็ว     พอไปถึงแปลงผกั มนัได้กลิ่นผกักาดแสนหอม ก็ดีใจเหลือเกิน 
ยอ่งไปไมก่ี่ก้าว มนัก็เดด็ผกักาดมาหวัหนึง่ แล้วก็แทะกินแบบไมพ่ดูพลา่มท าเพลง  

ดวงดาวบนฟ้ามองเห็น รีบกระซิบบอกลมท่ีก าลงัหลบัตาพริม้ “พ่ีลม รีบไปบอกคณุปู่ เร็ว
เข้า”  พ่ีลมได้ยินก็รีบพดัไปท่ีบ้าน แล้วก็เคาะหน้าตา่งบอกคณุปู่   

คณุปู่ ได้ยินดงันัน้ ก็รีบสวมเสือ้ วิ่งไปท่ีแปลงผกัทนัที  
เจ้าแกะเขายาวกินผกักาดอ่ิมแล้ว ก าลงัเลียปากเสียงดงัจุ๊บจับ๊ๆ  
“ลกูผกักาดของข้า หายไปหนึง่หวั” คณุปู่ ร้องด้วยความเสียดาย 
ผกักาดพากนัพดูวา่ “ถามเจ้าแกะเขายาวนัน่ดสูิ” 
“เจ้าแกะเขายาว ใครกินผกักาดของข้า” 
“ผมไมรู้่ฮะ แตผ่มไมไ่ด้กินนะฮะ” เจ้าแกะเขายาวรีบตอบด้วยท่าทีลกุลีล้กุลน 
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“แล้วท่ีหลงัแก ซ่อนอะไรเอาไว้นะ่” 
มนัซอ่นหวัผกักาดท่ีกินเหลือเอาไว้ข้างหลงั ทนัใดนัน้ เจ้าแกะเขายาวก็รีบทิง้หวัผกักาดลง

น า้แล้วเหยียบให้จม แล้วก็รีบตอบว่า “อ้อ นกน า้นะ่ฮะ บินลงน า้ไปแล้ว” 
“เจ้านกน า้มาท าอะไรท่ีแปลงผกัของข้าละ่” 
“ใครจะไปรู้ละ่ เอ๊ะ บางทีอาจจะมาขโมยกินผกักาดก็เป็นได้” 
เจ้าแกะเขายาวพดูจบ ก็เดินจากไป  
คืนตอ่มา เจ้าแกะเขายาวก็แอบย่องมาขโมยผกักาดอีก  
คณุปู่ โกรธมาก พดูกบัเจ้าแกะเขายาววา่ “เจ้าแกะเขายาวเอย๋ ข้าขดุหลมุไว้ในแปลงผกั 

เจ้าชว่ยบอกนกน า้สกัหนอ่ยเถอะนะ ถ้ามนัมาขโมยผกักาดอีก ได้เห็นดีกนัแน่” 
เจ้าแกะเขายาวรู้สกึกลวัขึน้มา ขโมยผกักาดตกลงไปในหลมุ ชา่งนา่อบัอายเป็นแน ่  แตว่า่ 

เจ้าผกักาดพวกนัน้ก็ชา่งหอมหวานเกินห้ามใจ ดงันัน้ เจ้าแกะคิดในใจว่า ตาแก่น่ีจะต้องขูใ่ห้กลวั
แน่ๆ  ฮึม่ แตห่ลอกฉันไมไ่ด้หรอกนา่ คิดดงันัน้ เจ้าแกะเขายาวก็แอบยอ่งเข้าไปในแปลงผกัเหมือน
อยา่งเคย  

เช้าวนัตอ่มา เม่ือคณุปู่ เดนิมาดท่ีูแปลงผกักาด และก็จะตดัผกักาดใส่ตะกร้า ก็ได้ยินเสียง
ร้องไห้ เสียงนัน้ดงัมาจากหลมุ 

“ใครมาร้องไห้อยูแ่ถวนีน้ะ หรือวา่อยูใ่นหลมุท่ีข้าขดุไว้ดกัเจ้าหวัขโมยนะ” คณุปู่ จ าได้วา่
เป็นเสียงร้องของใคร  

เจ้าแกะเขายาวอบัอายเหลือเกิน ตกลงไปในหลมุ ก้มหน้าก้มตา ไมก่ล้าพบหน้าคณุปู่  และ
เหลา่ผกักาดอีกเลย   
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42.铁皮桶乐队 
 

小镇上，有几只铁皮桶住在一起，他们有高有矮，有胖有瘦，讲起话来声

音响响的。  

大铁皮桶又粗又壮，他拍着大肚皮，叫着："哐哐哐，我是大哥哥，你们要

听我的。" 

  长铁皮桶又高又细，他伸着长脖子，叫着："咚咚咚，我的个子高，你们要

听我的。" 

  小铁皮桶又矮又小，她挤过来，叫着："当当当，我是小妹妹，你们要听我

的。" 

  白天吵，晚上吵，谁也不听谁的。"哐哐哐、咚咚咚、当当当……"几只铁

皮桶吵成一团，声音又大又难听。 

  住在隔壁的袋鼠博士被吵得犯了心脏病；狐狸太太被吵得睡不了觉；白熊

先生的宝宝被吵得哇哇大哭。他们商量着，把家搬走了。 

  终于有一天，铁皮桶们吵累了，都闭上了嘴。他们突然发觉周围静悄悄

的。出了什么事？于是一齐跑出门去。 

  朋友们全搬走了，小镇冷冷清清。"咦？这是怎么回事呢？"铁皮桶们你看

我，我看你，弄不明白。 

  大铁皮桶一拍脑袋，叫着："是我们不好，只顾大吵大叫，影响了别人休息

和睡觉。" 

  "对，是这么回事。"大家很难过。 

  "我们想个办法把朋友们请回来吧！"长铁皮桶说。 

  "我们成立一支小乐队，给大家演唱，一定很捧的。"小铁皮桶说。 

  "这个主意好！"大家都高兴起来。 

  铁皮桶们按高矮胖瘦排好队，大铁皮桶当指挥，齐心合力地排练着。 

  几天后，铁皮桶们来到小镇的广场上，正式演出了。 

  "丁丁咚，咚咚丁，哐哐哐，当当当……"清脆好听的乐曲传得很远很远，

朋友们纷纷跑来看演出，冷冷清清的小镇又热闹起来了。 

  为了感谢铁皮桶乐队的演出，袋鼠博士提来一桶彩色油漆，为铁皮桶们穿

上好看的演出服；狐狸太太用彩色丝带为铁皮桶们系上神气的领带；白熊先生

送给大铁皮桶一根银白色的指挥棒。铁皮桶们又神气又漂亮，他们高兴地说："

谢谢你们！" 

  朋友们也高兴地说："谢谢你们带来的快乐和歌声！" 

  小镇的人们谁也不记得曾经有几只爱吵闹的铁皮桶，而只记得有一支能带

来快乐的铁皮桶乐队。 

 

ค าอ่านพนิอิน:  Tiě pítǒnɡ yuèduì 
 

Xiǎo zhènshànɡ，yǒu jǐzhǐ tiě pítǒnɡ zhùzài yìqǐ，tāmen yǒu ɡāo 

yǒu ǎi，yǒu pànɡ yǒu shòu，jiǎnɡqǐ huàlái shēnɡ yīnxiǎnɡ xiǎnɡde.  

     dà tiě pítǒnɡ yòu cū yòu zhuànɡ，tā pāizhe dà dùpí，jiàozhe ：

"kuānɡ kuānɡ kuānɡ，wǒshì dà ɡēɡe，nǐmen yào tīnɡ wǒde." 
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    chánɡ tiě pítǒnɡ yòu ɡāo yòu xì，tā shēn zhe chánɡ bózi，jià

ozhe ："dōnɡ dōnɡdōnɡ，wǒde ɡèzi ɡāo，nǐmen yào tīnɡ wǒde." 

    xiǎo tiě pítǒnɡ yòu ǎi yòu xiǎo，tā jǐ ɡuòlái，jiàozhe ："dānɡ 

dānɡdānɡ，wǒshì xiǎo mèimei，nǐmen yào tīnɡ wǒde." 

    báitiān chǎo，wǎnshɑnɡ chǎo，shuíyě bùtīnɡ shuíde."kuānɡ kuānɡ 

kuānɡ 、dōnɡ dōnɡdōnɡ 、dānɡ dānɡdānɡ ....."jǐzhǐ tiě pítǒnɡ chǎo ché

nɡ yìtuán，shēnɡyīn yòudà yòu nántīnɡ. 

    zhùzài ɡébì de dàishǔ bóshì bèi chǎodé fànle xīnzànɡbìnɡ ；húli 

tàitɑi bèi chǎodé shuì bùliǎo jiào ；báixiónɡ xiān shēnɡde bǎobɑo bèi 

chǎodé wāwā dàkū.tāmen shānɡliɑnɡ zhe，bǎjiā bān zǒule. 

    zhōnɡyú yǒuyìtiān，tiě pítǒnɡ men chǎo lèile，dōu bì shànɡle zu

ǐ.tāmen tūrán fājué zhōuwéi jìnɡ qiāoqiāode.chūle shénme shì ？yúshì 

yìqí pǎo chūmén qù. 

    pénɡyoumen quán bān zǒule，xiǎozhèn lěnɡlěnɡ qīnɡqīnɡ."yí ？zhè 

shì zěnme huíshì ne ？"tiě pítǒnɡ men nǐ kàn wǒ，wǒkàn nǐ，nònɡ bú mí

nɡbɑi. 

    dà tiě pítǒnɡ yìpāi nǎodɑi，jiàozhe ："shì wǒmen bùhǎo，zhǐɡù d

à chǎo dàjiào，yǐnɡ xiǎnɡle biérén xiūxi hé shuìjiào." 

    "duì，shì zhème huíshì."dàjiā hěn nánɡuò. 

    "wǒmen xiǎnɡ ɡè bànfǎ bǎ pénɡyoumen qǐnɡ huí láibɑ！"chánɡ tiě 

pítǒnɡ shuō. 

    "wǒmen chénɡlì yìzhī xiǎo yuèduì，ɡěi dàjiā yǎnchànɡ，yídìnɡ hě

n pěnɡ de."xiǎo tiě pítǒnɡ shuō. 

    "zhèɡe zhǔyi hǎo！"dàjiā dōu ɡāoxìnɡ qǐlái. 

    tiě pítǒnɡ men àn ɡāoǎi pànɡshòu páihǎo duì，dà tiě pítǒnɡ dānɡ 

zhǐhuī，qíxīn hélì de páiliàn zhe. 

    jǐ tiānhòu，tiě pítǒnɡ men láidào xiǎozhèn de ɡuǎnɡ chǎnɡshàn

ɡ，zhènɡshì yǎn chūle. 

    "dīnɡdīnɡ dōnɡ，dōnɡdōnɡ dīnɡ，kuānɡ kuānɡ kuānɡ，dānɡ dānɡdān

ɡ ....."qīnɡcuì hǎotīnɡ de yuèqǔ chuán dé hěnyuǎn hěnyuǎn，pénɡyoumen 

fēnfēn pǎo láikàn yǎnchū，lěnɡlěnɡ qīnɡqīnɡde xiǎozhèn yòu rènɑo qǐlá

i le. 

    wèile ɡǎnxiè tiě pítǒnɡ yuèduì de yǎnchū，dàishǔ bóshì tí lái y

ìtǒnɡ cǎisè yóuqī，wéi tiě pítǒnɡ men chuān shànɡhǎo kànde yǎnchūf

ú ；húli tàitɑi yònɡ cǎisè sīdài wéi tiě pítǒnɡ men jìshànɡ shénqì de 

lǐnɡdài ；báixiónɡ xiānshenɡ sònɡɡěi dà tiě pítǒnɡ yī ɡēn yínbáisè de 

zhǐhuībànɡ.tiě pítǒnɡ men yòu shénqì yòu piàoliɑnɡ，tāmen ɡāoxìnɡ 

deshuō  ："xièxiè nǐmen！" 

    pénɡyoumen yě ɡāoxìnɡ deshuō  ："xièxiè nǐmen dài láide kuài lè

hé ɡēshēnɡ！" 

    xiǎozhèn de rénmen shuíyěbú jìdé cénɡjīnɡ yǒu jǐzhǐ ài chǎonào 

de tiě pítǒnɡ，ér zhǐ jìdé yǒu yìzhī nénɡ dàilái kuài lède tiě pítǒnɡ 

yuèduì. 
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ค าแปล: วงดนตรีถังเหล็ก 
 

ชนบทเล็กๆแหง่หนึง่ มีถงัเหล็กพกัอยูร่วมกนั  บ้างก็สงู บ้างก็เตีย้ บ้างก็อ้วนบ้างก็ผอม  
เสียงพดูของพวกเขา ดงักงัวาน  

ถงัเหล็กใบไหนอ้วนและใหญ่ ตีพงุอ้วนๆนัน้ ก็จะร้องเสียงดงั “โปง้ ๆ ๆ ” ข้าเป็นพ่ีใหญ่ 
พวกเจ้าต้องฟังข้า  

ถงัเหล็กตวัสงู ทัง้สงูทัง้เรียว ตีท้องผอมๆ ร้องเสียงดงั “ตงๆ ๆ ” ตวัฉนัสงูเพรียว พวกเจ้า
ต้องฟังข้านะ  

เจ้าถงัเหล็กตวัน้อย ทัง้เล็กทัง้เตีย้ โผล่หน้ามา ร้องว่า “ติง๊ๆ ๆ”  หนเูป็นน้องเล็ก พวกพ่ีต้อง
ฟังหนนูะ  

ถงัเหล็กสามพ่ีน้องตะโกนเสียงดงัทัง้วนัทัง้คืน ไมมี่ใครฟังใคร “โปง้ๆ ๆ  ตงๆ ๆ ติง๊ๆ ๆ ”  
ถงัเหล็กทัง้หลายตา่งคนตา่งร้องเสียงดงัแขง่กนั เสียงเอะอะนา่หนวกห ู 

ด๊อกเตอร์จิงโจ้ท่ีอยูใ่กล้ๆ ก็หนวกหจูนโรคหวัใจก าเริบ คณุนายจิง้จอกก็หนวกหจูนนอนไม่
หลบั  ลกูของคณุหมีขาวก็หนวกหจูนร้องไห้โยเย  ชาวบ้านทัง้หลายก็ปรึกษากนัวา่ จะพากนัย้าย
ไปอยูท่ี่อ่ืน  

 อยูม่าวนัหนึง่  พวกถงัเหล็กตะโกนจนเหน่ือยถึงหบุปากเงียบเสียงลงได้  จงึรู้สกึว่าบริเวณ
รอบๆ เงียบสงดั  เกิดอะไรขึน้เหรอ ด้วยความสงสยั พากนัวิ่งออกมาดขู้างนอก  

    เพ่ือนๆ พากนัย้ายออกไปหมดแล้ว  หมู่บ้านทัง้หมู่บ้านชา่งเงียบเหงาเหลือเกิน “เอ๊ะ 
เกิดอะไรขึน้เน่ีย”  บรรดาถงัเหล็กมองหน้ากนัด้วยความงุนงง 

ถงัพี่ใหญ่ร้องขึน้มาว่า “เป็นเพราะพวกเราไมดี่เอง วนัๆ เอาแตร้่องเอะอะโวยวาย รบกวน
เพ่ือนบ้าน จนไมไ่ด้พกัผอ่น นอนหลบั” 

“ใชจ่ริงๆด้วย”  เหลา่ถงัเหล็กรู้สกึเสียใจมาก  
“เรามาคิดหาวิธีให้เพ่ือนๆ กลบัมากนัดีกว่า” ถงัพี่ใหญ่ออกความคิด  
 “พวกเรามาตัง้วงดนตรีกนั เลน่ดนตรีให้เพ่ือนๆฟัง เย่ียมไปเลยละ่” ถงัน้องเล็กเจือ้ยแจ้ว

ออกความเห็น 
“เป็นความคิดท่ีดี”  พ่ีน้องถงัเหล็กพากนัหวัเราะชอบใจอยา่งมีความสขุ 
เหลา่ถงัเหล็กมายืนเรียงแถวกนัตามล าดบัสงู เตีย้ อ้วนผอม  พ่ีถงัใหญ่ เป็นผู้อ านวยเพลง 

ฝึกซ้อมกนัด้วยความตัง้อกตัง้ใจ 
 หลายวนัตอ่มา เหลา่ถงัพี่น้อง มารวมตวักนัท่ีสนามหมูบ้่าน เปิดการแสดงอย่างเป็น

ทางการ  
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“ * * * ติง๊ๆตง    ติง๊ๆ ตง   โปง้ๆ ๆ   ตงๆ ๆ * * * ”  เสียงเพลงไพเราะช่ืนใจ ดงัแวว่ไปไกล 
เพ่ือนๆพากนัมาชมดนตรี หมูบ้่านท่ีเคยเงียบเชียบ กลบัมีชีวิตชีวาขึน้มาอีกครัง้  

เพ่ือเป็นการขอบคณุการแสดงดนตรีของบรรดาถงัเหล็ก ทา่นด๊อกเตอร์จิงโจ้ก็หิว้ถงัสีมา
หนึง่ถงั ทาสีเปล่ียนเสือ้ผ้าให้กบัเหลา่ถงัเหล็ก คณุนายจิง้จอกเอาผ้าแพรไหมมาพนัคอให้กบันกั
ดนตรี คณุหมีขาวมอบไม้ควบคมุเพลงให้กบัผู้อ านวยเพลง  เหลา่นกัดนตรีถงัเหล็กก็ดมีูชีวิตชีวา
ขึน้มาทนัที ตา่งพากนักลา่วขอบคณุเพื่อนๆด้วยความดีใจ  

เพ่ือนๆก็กลา่วด้วยความดีใจวา่ “ขอบคณุมากส าหรับเสียงเพลง และดนตรีท่ีแสนไพเราะ” 
ผู้คนในหมู่บ้านแหง่นี ้ ไมมี่ใครพดูถึงเสียงเอะอะโวยวายนา่หนวกหนูัน้อีกเลย  มีเพียง

เสียงดนตรีไพเราะจากคณะนกัดนตรีถงัเหล็กท่ียงัคงความไพเราะไมมี่วนัลืมเลือนเทา่นัน้  
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43. 四两鸭子半斤嘴 
 
  家鸭常常歪着脑袋张望天空。燕子问她：  

  "大姐！你想飞起来吗？" 

  "是的。"家鸭回答。"我正在研究谁飞得最高，我想超过他。" 

  燕子说："我比麻雀飞得高，大雁比我飞得高。" 

  家鸭问："有没有比大雁飞得还高的呢？" 

  燕子说："这需要调查一下。" 

  家鸭说："你一定要调查清楚，明年再来的时候告诉我。" 

  第二年，飞回来的燕子说："我弄明白了，比大雁飞得高的是天鹅。" 

  "有没有比天鹅飞得还高的呢？" 

  …… 

  家鸭就这样反复问，燕子逐一做了回答：第三年说比天鹅飞得高的是云

雀，第四年说比云雀飞得高的是雄鹰。家鸭总算明白地点了点头，说： 

  "那么，我一定要比雄鹰飞得还高。" 

  燕子想了想，说："你愿意知道雄鹰是怎样往高处飞的吗？" 

  家鸭也想了想，说："愿意。这能帮助我了解怎样才能超过他，是不是？" 

  燕子领家鸭来到一处高山公路，他们从这里向下望去，可以看见对面的悬

崖上站着一只老鹰，正把一只小鹰推向深谷，小鹰在空中摇晃了几下，终于展

翅飞翔，翻过了悬崖，跃上了蓝天。 

  家鸭看到这里，说："原来小鹰是从悬崖底下飞起来的。我现在站的地方比

他起飞的地方高多了。看来，我超过他是不成问题的。" 

  燕子以为，家鸭这次总该飞起来了。可当他第五次飞回来的时候，发现家

鸭仍然在歪着脖子望天。燕子又问： 

  "鸭大姐！你为什么还不飞呢？" 

  家鸭埋怨道："我正要问你呢——难道你不知道飞机比鹰飞得还高吗？这一

点儿你为什么不早告诉我呢？" 

  燕子说："我相信一定会有比飞机飞得还高的东西。可你已经是只五岁的老

鸭子了，你还有多少等待的时间呢？" 

  家鸭摇了摇头，说："问题是要飞得最高，飞不了最高，太没劲！" 

  当家鸭知道火箭飞得最高的时候，身上的羽毛已经全掉光了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Sì liǎnɡ yāzi bànjīn zuǐ 
 

Jiāyā chánɡchánɡ wāi zhe nǎodɑi zhānɡwànɡ tiānkōnɡ.yànzi wènt

ā ：  

    "dàjiě！nǐ xiǎnɡfēi qǐlái mɑ ？" 

    "shìde."jiāyā huídá."wǒ zhènɡzài yánjiū shuí fēidé zuìɡāo，wǒ 

xiǎnɡ chāoɡuò tā." 

    yànzi shuō ："wǒ bǐ máquè fēidéɡāo，dàyàn bǐwǒ fēidéɡāo." 

    jiāyā wèn ："yǒuméiyǒu bǐ dàyàn fēidé hái ɡāode ne ？" 

    yànzi shuō ："zhè xūyào diàochá yíxià." 
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    jiāyā shuō ："nǐ yī dìnɡyào diàochá qīnɡchu，mínɡnián zài láide 

shíhou ɡàosu wǒ." 

    dìèrnián，fēihuí láide yànzi shuō ："wǒ nònɡmínɡbɑi le，bǐ dàyà

n fēidé ɡāode shì tiāné." 

    "yǒuméiyǒu bǐ tiāné fēidé hái ɡāode ne ？" 

     ..... 

    jiāyā jiù zhèyànɡ fǎnfù wèn，yànzi zhúyī zuòle huídá ：dìsānniá

n shuō bǐ tiāné fēidé ɡāode shì yúnquè，dìsìnián shuō bǐ yúnquè fēidé 

ɡāode shì xiónɡyīnɡ.jiāyā zǒnɡsuàn mínɡ báide diǎnle diǎntóu，shuō ： 

    "nàme，wǒyī dìnɡyào bǐ xiónɡyīnɡ fēidé hái ɡāo." 

    yànzi xiǎnɡle xiǎnɡ，shuō ："nǐ yuànyì zhīdào xiónɡyīnɡ shì zě

nyànɡ wǎnɡ ɡāochù fēi de mɑ ？" 

    jiāyā yě xiǎnɡle xiǎnɡ，shuō ："yuànyì.zhè nénɡ bānɡ zhùwǒ liá

ojiě zěnyànɡ cáinénɡ chāoɡuò tā，shìbushì ？" 

    yànzi lǐnɡ jiāyā láidào yíchù ɡāoshān ɡōnɡlù，tāmen cónɡ zhèlǐ 

xiànɡxià wànɡqù，kéyǐ kànjiàn duì miànde xuányá shànɡ zhànzhe yìzhī l

ǎoyīnɡ，zhènɡ bǎ yìzhī xiǎoyīnɡ tuīxiànɡ shēnɡǔ，xiǎoyīnɡ zài kōnɡzhō

nɡ yáohuànɡ le jǐxià，zhōnɡyú zhǎnchì fēixiánɡ，fān ɡuòle xuányá，yuè 

shànɡle lántiān. 

    jiāyā kàndào zhèlǐ，shuō ："yuánlái xiǎoyīnɡ shì cónɡ xuányá dǐ

xiɑ fēiqǐ láide.wǒ xiànzài zhànde dìfɑnɡ bǐtā qǐfēi de dìfɑnɡ ɡāo duō

le.kànlái，wǒ chāoɡuò tā shì bú chénɡwèntí de." 

    yànzi yǐwéi，jiāyā zhècì zǒnɡ ɡāi fēi qǐlái le.kě dānɡtā dì wǔc

ì fēihuí láide shíhou，fāxiàn jiāyā rénɡrán zài wāi zhe bózi wànɡtiā

n.yànzi yòu wèn ： 

    "yā dàjiě！nǐ wéi shénme háibú fēi ne ？" 

    jiāyā mányuàn dào ："wǒ zhènɡyào wènnǐ ne--nándào nǐ bú zhīdào 

fēijī bǐ yīnɡ fēidé hái ɡāo mɑ ？zhèyī diánr nǐ wèishénme bùzǎo ɡàosu 

wǒ ne ？" 

    yànzi shuō ："wǒ xiānɡxìn yídìnɡ huìyǒu bǐ fēijī fēidé hái ɡā

ode dōnɡxi.kě nǐ yǐjīnɡ shì zhǐ wǔ suì de lǎo yāzi le，nǐ háiyǒu duō

shǎo děnɡdài de shíjiān ne ？" 

    jiāyā yáole yáotóu，shuō ："wèntí shì yào fēidé zuìɡāo，fēi bù

liǎo zuìɡāo，tài méijìn！" 

    dānɡ jiāyā zhīdào huǒjiàn fēidé zuì ɡāode shíhou，shēnshànɡ de 

yǔmáo yǐjīnɡ quán diào ɡuānɡ le. 

 
ค าแปล: เป็ดส่ีต าลึงปากคร่ึงช่ัง 

 
เป็ดจอมโว วนัๆ เอาแตแ่หงนหน้ามองฟ้า นกนางแอ่นถามเจ้าเป็ดจอมโวว่า  
“พ่ีสาว พ่ีอยากบนิขึน้ฟ้าหรือไง” 
“ใชแ่ล้ว” เป็ดสาวจอมโม้ตอบ “ฉนัก าลงัดวูา่ใครบนิได้สงูท่ีสดุ ฉนัจะบนิให้สงูกว่าเขา”  



 229 

 

 

นกนางแอ่น ：ฉนับนิได้สงูกวา่นกกระจิบ แตห่งส์บนิได้สงูกวา่ฉนั  
เป็ดจอมโว           ：มีใครท่ีบนิได้สงูกว่าหงส์อีกมัย้  
นกนางแอ่น ：อนันีต้้องลองตรวจสอบดสูกัหน่อย  

   เป็ดจอมโว           ：เธอจะต้องตรวจสอบให้แน่นอน ปีหน้าฟ้าใหมม่าบอกฉนัด้วย  
  

ปีตอ่มา  นกนางแอน่บินกลบัมา บอกวา่ “ฉนัรู้แล้ว บนิสงูกวา่หงส์ คือห่านฟ้า   
“ไมมี่ใครบนิได้สงูกวา่หา่นฟ้าอีกแล้วแนน่ะ”  
เป็ดจอมโวก็ถามซ า้ๆเพ่ือความมัน่ใจ นกนางแอน่ก็ตอบด้วยความมัน่ใจ ปีท่ีสามก็มาบอก

อีกวา่ บินได้สงูกว่าหา่นฟ้า คือ นกกระจอกเมฆ  ปีท่ีส่ี ก็มาบอกอีกวา่ บนิได้สงูกวา่นอกกระจอก
เมฆคือ หงส์ตวัผู้   ในท่ีสดุเป็ดจอมโวก็พยกัหน้าด้วยความเข้าใจ พร้อมกบัพดูวา่  

“ถ้าเชน่นัน้ ฉันจะบนิให้สงูกวา่หงส์ตวัผู้ให้ได้” 
นกนางแอ่นคิดไปคดิมา ก็พดูวา่ “เธออยากรู้ไหม วา่หงส์ตวัผู้บินขึน้ฟ้าได้ยงัไง” 
เป็ดจอมโวก็คิดไปคิดมาแล้วก็พดูวา่ “อยากรู้สิ เพราะน่ีจะท าให้ฉนัรู้วา่ จะบนิยงัไงให้สงู

กวา่หงส์ตวัผู้  ใชห่รือเปล่าละ่” 
 นกนางแอน่พาเป็ดจอมโวไปท่ีถนนบนภเูขาสงู พวกมนับนิลงไปจากท่ีน่ี   ก็จะสามารถ

มองเห็นพญาเหย่ียวท่ีเกาะอยูบ่นหน้าผาฝ่ังนู้น  ผลกัลกูหงส์ตวัเล็กๆลงไปในเชิงเขาลกึ  หงส์ฟ้าตวั
น้อยลอยอยูใ่นอากาศสกัครู่ก็กางปีกออก  บนิข้ามยอดภูผา บนิขึน้สูท้่องนภา   

 เป็ดจอมโวเห็นดงันัน้ก็พดูว่า  “อ้อ ท่ีแท้ลกูเหย่ียวบินขึน้จากหน้าผาน่ีเอง แตต่อนนีฉ้นัยืน
อยูส่งูกวา่พวกมนั ถ้าจะบนิให้สงูกวา่พวกมนัก็ไมเ่ป็นปัญหาแนน่อน” 
  นกนางแอ่นคิดในใจว่า คราวนี ้ถึงทีเจ้าเป็ดจอมโวจะบนิแล้วละ่  แตพ่อมนับินกลบัมาเป็น
ครัง้ท่ีห้า ก็พบวา่ เจ้าเป็ดจอมโวก็ยงัคงแหงนหน้ามองฟ้า นกนางแอน่ร่ีเข้าไปถาม  

“พ่ีสาว ท าไมพ่ีสาวถึงยงัไมบ่ินเสียทีละ่” 
เป็ดจอมโวก็ตอบวา่ “ฉนัก็ก าลงัจะถามเธออยูน่ี่ไง เธอไมรู้่หรือไงวา่เคร่ืองบนิ บนิได้สงูกวา่

เหย่ียวเสียอีก ท าไมเธอไมบ่อกฉนัตัง้แตแ่รกละ่” 
นกนางแอ่นตอบว่า “ฉนัเช่ือวา่ จะต้องมีสิ่งท่ีบินได้สงูกว่าเคร่ืองบนิเป็นแน ่ แตว่า่เธอเป็น

เป็ดอายหุ้าขวบแล้ว เธอจะรอไปถึงเม่ือไหร่” 
เป็ดจอมโวสา่ยหวัไปมา แล้วบอกวา่ “ปัญหาอยูท่ี่ ฉนัจะบนิให้สงูท่ีสดุ บนิสงูท่ีสดุไมไ่ด้ ก็

เปลา่ประโยชน์สิน้ดี” 
จนกระทัง่เป็ดจอมโวรู้วา่จรวดบนิได้สงูท่ีสดุ ขนก็ร่วงหมดตวัเสียแล้ว  
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หมายเหตุ：ค าวา่ 四两鸭子半斤嘴 sì liǎnɡ yāzi bànjīn zuǐ แปลตามตวัหนงัสือ
หมายความวา่ เป็ดหนกัส่ีต าลงึ แตป่ากหนกัคร่ึงชัง่ มาตราชัง่ของจีนคือ หนึง่ชัง่มี 16 ต าลงึ ซึง่ก็
หมายความวา่ ปากของเป็ดหนกัถึงแปดต าลงึ เป็ดหนึ่งตวัหนกัส่ีต าลงึ แตป่ากกลบัหนกัถึงแปด
ต าลงึ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้  ความจริงแล้ว “เป็ดส่ีต าลงึ ปากคร่ึงชัง่” เป็นส านวน หมายถึง คน
พดูมาก ขีโ้ว ขีโ้ม้ พดูไมมี่สาระ ไร้แก่นสารไปวนัๆ เปรียบเทียบกบัลกัษณะของเป็ดท่ีร้องก้าบๆ ไป
วนัๆ หาสาระแก่นสารอะไรไมไ่ด้  
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44.水弹弹 
 

"砰！"趴在草叶上的蚊子落水了。"砰！"又一只小飞虫落水了。咦？什么

东西，砰砰的射得这么准？嗅，原来是射水鱼尾尾。  

 

   射水鱼尾尾跟妈妈练习射水弹弹已经很长时间了。由于他刻苦训练，已经

是一名弹无虚发的水中射手。 

这天，他穿行在水草下，射击着草叶上的昆虫。刚刚有一只大蚊子落在

草叶上，离他足有三米远哩。 

可他憋足劲，"砰！"的一声，就将蚊子射落在水中，成了他的一道小

菜。他又游了一会儿，接连吃了不少昆虫，肚子鼓鼓的，已经很饱了。他为自

己高超的射击技术得意，现在觉得没事可干，想寻找目标开开心。 

正巧一只鸭子在岸边蹒跚行走。于是他暗暗地将一口水含到嘴里，运足气

对准鸭子的尾巴"砰——"的一颗水弹弹射过去。鸭子的尾巴被重重地一击，回

头看看，感到很奇怪：什么东西弹了我一下？看看周围什么也没有。于是他又

继续一摇一摆地向前走。 

"砰！"又一颗水弹弹射来，不偏不斜正射在他头上。 

"哎哟，好痛，是谁干的？"鸭子捂着脑袋，四处寻找着。尾尾不由得一阵

得意，将头探出水面，对准鸭子的嘴巴，"砰！"又是一下，鸭子脸上又重重地

挨了一下。 

可是鸭子这次看清楚了，是水中的一条鱼在攻击他。不由得心中一阵恼

怒，他三步两步跳入水中，向射水鱼尾尾奔来。尾尾见势不妙，一头扎进深水

游走了。这时正有一群小鲤鱼经过，恼怒的鸭子不管三七二十一，仲进头就一

条一条地提起来。虽然小鲤鱼们逃得快，还是有四五条成了鸭子嘴里的零食

儿。 

小鲤鱼妈妈知道了，痛哭着找到尾尾的妈妈。尾尾的妈妈连连向鲤鱼妈妈

道歉，并严肃地对尾尾说："我们射水鱼的本领是为鱼类的生存谋取幸福的，如

果你用它去欺侮别人，惹是生非，给别人带来灾祸，是绝对不允许的。"尾尾也

深为自己的行为痛心，他决心牢记妈妈的话，改正错误。 

  一天，射水鱼尾尾外出寻食，游到湖边的时候，看到鲤鱼妈妈正在吞食一

条弯曲的绿虫子。他刚要招呼鲤鱼妈妈，忽然鲤鱼妈妈被一条线绳拽出水面。

鲤鱼妈妈在空中挣扎着，荡来荡去。尾尾探出水面一看，原来是一只老猫，正

握着鱼竿准备抓鲤鱼妈妈哩。尾尾一惊，立即将一颗水弹弹射出去，"砰——"

的一下打在老猫的右眼上，老猫忙用没抓鱼竿的前爪去揉。尾尾又"砰——"的

一声，猫的左眼也中了水弹！老猫不得不用双爪去揉眼睛，鱼竿掉了，鲤鱼妈

妈这才跌回水里。这时尾尾忙托起鲤鱼妈妈的身体，将鱼钩从她嘴里退出来。 

  鲤鱼妈妈得救了，小鲤鱼们围上来，夸赞尾尾射出的水弹是做好事的神弹

弹。尾尾不好意思地游开了。 
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ค าอ่านพนิอิน: Shuǐ dàn dàn 
 

"pēnɡ！"pāzài cǎo yèshànɡ de wénzi luòshuǐ le."pēnɡ！"yòu yìzhī 

xiǎo fēichónɡ luòshuǐ le.yí ？shénme dōnɡxi，pēnɡpēnɡ de shè dé zhème 

zhǔn ？xiù，yuánlái shì shèshuǐ yúwěi wěi.  

     shèshuǐ yúwěi wěi ɡēn māmɑ liànxí shèshuǐ dàn dàn yǐjīnɡ hěnch

ánɡ shíjiān le.yóuyú tā kèkǔ xùnliàn，yǐjīnɡ shì yìmínɡ dànwúxūfā de 

shuǐzhōnɡ shèshǒu. 

zhètiān，tā chuān xínɡzài shuícǎo xià，shèjī zhe cǎo yèshànɡ de 

kūnchónɡ.ɡānɡɡānɡ yǒu yìzhī dà wénzi luòzài cǎo yèshànɡ，lí tā zúyǒu 

sān mǐ yuǎn lǐ. 

kě tā biēzújìn，"pēnɡ！"de yìshēnɡ，jiù jiānɡ wénzi shè luòzài 

shuǐzhōnɡ，chénɡle tāde yídào xiǎocài.tā yòu yóu le yíhuìr，jiēlián 

chī le bùshǎo kūnchónɡ，dùzi ɡǔɡǔde，yǐjīnɡ hěnbǎo le.tā wéi zìjǐ ɡā

ochāo de shèjī jìshù déyì，xiànzài juédé méishì kě ɡān，xiǎnɡ xúnzhǎo 

mùbiāo kāikāixīn. 

zhènɡqiǎo yìzhī yāzi zài ànbiān pánshān xínɡzǒu.yúshì tā àn à

nde jiānɡ yī kóushuǐ hán dào zuǐlǐ，yùn zú qì duìzhǔn yāzi de wěibɑ"p

ēnɡ--"de yìkē shuǐ dàn tánshè ɡuòqù.yāzi de wěibɑ bèi zhònɡ zhònɡde y

ìjī，huítóu kànkɑn，ɡǎndào hěn qíɡuài ：shénme dōnɡxi dàn le wǒ yíxi

à ？kànkɑn zhōuwéi shénme yě méiyǒu.yúshì tā yòu jìxù yī yáo yī bǎi 

de xiànɡ qiánzǒu."pēnɡ！"yòu yìkē shuǐ dàn tánshè lái，bú piānbú xié 

zhènɡ shè zài tā tóushànɡ. 

"āiyō，hǎotònɡ，shì shuí ɡānde ？"yāzi wǔzhe nǎodɑi，sìchù xún zhǎ

ozhe.wěi wěi bùyóude yízhèn déyì，jiānɡtóu tànchū shuǐmiàn，duìzhǔn y

āzi de zuǐbɑ，"pēnɡ！"yòushì yíxià，yāzi liǎnshànɡ yòu chónɡchónɡde ā

i le yíxià. 

kěshì yāzi zhècì kàn qīnɡchu le，shì shuǐ zhōnɡdì yī tiáoyú zài 

ɡōnɡjī tā.bú yóudé xīnzhōnɡ yízhèn nǎonù，tā sānbù liǎnɡbù tiàorù shu

ǐzhōnɡ，xiànɡ shèshuǐ yúwěi wěi bēn lái.wěi wěi jiànshìbúmiào，yìtóu 

zhājìn shēnshuǐ yóu zǒule.zhèshí zhènɡ yǒu yìqún xiǎo lǐyú jīnɡɡuò，n

ǎonù de yāzi bùɡuǎn sānqíèrshíyī，zhònɡ jìn tóu jiù yìtiáo yìtiáo de 

tí qǐlái.suīrán xiǎo lǐyú men táo dékuài，háishì yǒu sì wǔtiáo chénɡ

le yāzi zuǐlǐ de línɡshír. 

xiǎo lǐyú māmɑ zhīdào le，tònɡ kūzhe zhǎo dàowěi wěi de māmɑ.wě

i wěi de māmɑ liánlián xiànɡ lǐyú māmɑ dàoqiàn，bìnɡ yánsù de duì wěi 

wěi shuō ："wǒmen shèshuǐ yú de bénlǐnɡ shì wéi yúlèi de shēnɡcún mó

uqǔ xìnɡfú de，rúɡuǒ nǐ yònɡ tā qù qīwǔ biérén，rěshìshēnɡfēi，ɡěi bi

érén dàilái zāihuò，shì juéduì bùyúnxǔ de."wěi wěi yě shēnwéi zìjǐde 

xínɡwéi tònɡxīn，tā juéxīn láojì māmɑ dehuà，ɡǎizhènɡ cuòwù. 

    yìtiān，shèshuǐ yúwěi wěi wàichū xúnshí，yóu dào húbiān de shí

hou，kàndào lǐyú māmɑ zhènɡzài tūnshí yìtiáo wānqū de lǜ chónɡzi.tā ɡ
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ānɡyào zhāohu lǐyú māmɑ，hūrán lǐyú māmɑ bèi yìtiáo xiànshénɡ zhuài 

chū shuǐmiàn.lǐyú māmɑ zài kōnɡzhōnɡ zhēnɡzhá zhe，dànɡláidànɡqù.wěi 

wěi tànchū shuǐmiàn yíkàn，yuánlái shì yìzhī lǎomāo，zhènɡ wòzhe yúɡā

n zhǔnbèi zhuā lǐyú māmɑ lǐ.wěi wěi yìjīnɡ，lì jíjiānɡ yìkē shuǐ dàn 

tánshè chūqu，"pēnɡ--"de yíxià dǎzài lǎomāo de yòuyǎn shànɡ，lǎomāo m

ánɡ yònɡ méi zhuā yúɡān de qián zhǎo qù róu.wěi wěi yòu"pēnɡ--"de yì

shēnɡ，māo de zuǒyǎn yě zhōnɡle shuǐ dàn！lǎomāo bùdé búyònɡ shuānɡ 

zhǎo qù róu yǎnjinɡ，yúɡān diàole，lǐyú māmɑ zhè cái diē huí shuǐl

ǐ.zhèshí wěi wěi mánɡ tuōqǐ lǐyú mā māde shēntǐ，jiānɡ yúɡōu cónɡ tā 

zuǐlǐ tuì chūlái. 

    lǐyú māmɑ dé jiùle，xiǎo lǐyú men wéi shànɡlái，kuāzàn wěi wěi 

shèchū de shuǐ dàn shì zuòhǎoshì de shén dàn dàn.wěi wěi bùhǎo yìsi 

de yóu kāile. 

 

ค าแปล:ลูกปืนน า้ 
  

ปัง้ๆ ยิงแมน่มาก  อ๋อ ท่ีแท้เป็นเจ้า เหวยเหวย่ ปลาพน่น า้น่ีเอง  
ลกูปลาพน่น า้ช่ือ เหวยเหวย่  เรียนวิธีพน่น า้กบัแมม่านานแล้ว  เพราะพยายามฝึกฝนด้วย

ความอดทน  จนปัจจบุนักลายเป็นปลาพน่น า้ท่ีเก่งท่ีสดุในท้องน า้แหง่นี ้ 
 วนันีเ้จ้าปลาน้อยแหวกวา่ยไปมาตามกอหญ้าท่ีขึน้อยูใ่นน า้ ยิงแมลงท่ีเกาะอยู่ตามยอด

หญ้า   มียงุตวัหนึง่ร่อนลงมาเกาะท่ีใบหญ้า หา่งจากตวัมนัออกไปประมาณสามเมตร มนัพน่น า้
สดุแรงเสียงดงั “ปัง้” ยงุตวันัน้ถกูยิงจนร่วงลงน า้ เป็นอาหารอนัโอชะของมนั  กินยงุเสร็จ เจ้าปลาก็
วา่ยวนไปมาสกัครู่  กินแมลงไปอีกหลายตวั จนพงุกาง อ่ิมแปล้  

เจ้าปลาพน่น า้ ภาคภมูิใจในความสามารถของตวัเองมาก  ตอนนีรู้้สกึว่า ไมมี่อะไรท า 
อยากจะหาอะไรเลน่สนกุ ๆ   ขณะนัน้ก็มีเป็ดตวัหนึง่เดนิต้วมเตีย้มอยูริ่มฝ่ัง  เห็นดงันัน้ เจ้าปลาพน่
น า้ก็เตรียมอมน า้ไว้ในปาก แล้วก็เล็งไปท่ีหางของเป็ด แล้วก็ยิงกระสนุน า้ไปท่ีเป็ดตวันัน้เสียงดงั 
“ปัง้”  หางเป็ดตวันัน้ถกูกระสนุน า้ยิงเข้าอยา่งจงั  หนัหลงักลบัไปมองก็ได้แตรู้่สกึประหลาดใจ  
อะไรยิงหางฉนัเหรอเน่ีย มองไปรอบๆตวั ไมเ่ห็นจะมีอะไร  ก็ ต้วมเตีย้ม ๆ เดนิตอ่ไป  

“ปัง้”  กระสนุน า้ ยิงมาอีกหนึ่งลกู  ยิงโดนหวัอยา่งแมน่ย า  
“โอ้ย..เจ็บจงัเลย ใครกนันะ่” เป็ดเอามือลบูหวัด้วยความมึนงง พร้อมกบัมองหารอบๆตวั  
เจ้าปลาพน่น า้ กระหยิ่มยิม้ย่องในใจ คอ่ยๆผดุขึน้มาเหนือน า้ แล้วก็เล็งไปท่ีปากของเป็ด  
“ปัง้” เป็ดโดนกระสนุน า้ยิงเข้าอีกครัง้  แตค่ราวนี ้ เป็ดรู้ตวัแล้ววา่ ใครเป็นคนยิง  ท่ีแท้ก็

เป็นเจ้าปลาพน่น า้ตวัแสบน่ีเอง  
ด้วยความโกรธ  ก็กระโดดลงน า้ไปทนัที แล้วไลก่วดเจ้าปลาพน่น า้ไปตดิ ๆ  ส่วนเจ้าปลา

พน่น า้เห็นทา่ไมดี่  ก็รีบมดุหนีลงไปในน า้  เวลาเดียวกนันัน้เอง ก็มีปลาคาร์ปวา่ยผ่านมา  เจ้าเป็ดขี ้
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โมโหไมส่นใจวา่ใครเป็นใคร  เอาหวัมดุลงไปในน า้ คาบปลาขึน้มาทีละตวั ๆ  แม้วา่ปลาคาร์ปจะ
วา่ยน า้หนีไปได้เร็วเทา่ไร แตก็่ยงัมีตวัท่ีโชคร้าย กลายเป็นอาหารของเป็ดขีโ้มโหไปส่ีห้าตวั 

แมข่องปลาคาร์ปรู้เร่ืองเข้า ก็ร้องไห้เสียใจไปหาแมข่องเหวยเหวย่  แมข่องเหวยเหว่ยก็ขอ
โทษแมป่ลาคาร์ปด้วยความรู้สกึผิด  แล้วก็ก าชบัเจ้าเหวยเหว่ยว่า “การพน่น า้ของเรา มีไว้เพ่ือการ
ด ารงชีพ ไมใ่ชเ่พ่ือความสนกุสนาน เข้าใจมัย้  ลกูจะใช้มนัท าร้ายผู้ อ่ืน สร้างความเดือดร้อนให้กบั
ผู้ อ่ืนไมไ่ด้เด็ดขาด”  เหวยเหวย่ก็รู้สึกส านกึผิดอยา่งมากกบัสิ่งท่ีท าลงไป  เหวยเหว่ยจดจ าค าของ
แม ่และจะปรับปรุงตวัให้ดีขึน้ 

อยูม่าวนัหนึง่ เหวยเหวย่ออกนอกบ้านเพ่ือหาอาหาร พอวา่ยมาถึงริมฝ่ังน า้ เห็นแมป่ลา
คาร์ปก าลงักินหนอนตวัยาวๆ งอ ๆ มนัก าลงัจะร้องทกัแมป่ลาคาร์ป แตไ่มท่นัเสียแล้ว แมป่ลา
คาร์ป ถกูเบด็เก่ียวดงึขึน้ฝ่ังไปเสียแล้ว 

 แมป่ลาคาร์ปดิน้อยูไ่ปมา เหวยเหวย่ผดุขึน้จากน า้ก็เห็นวา่ ท่ีแท้เป็นเจ้าแมวเฒา่น่ีเอง 
ก าลงัโยงเบ็ดจะจบัแม่ปลากินเข้าแล้ว  

เหวยเหวย่รีบยิงกระสนุน า้ไปท่ีเจ้าแมวตวันัน้อยา่งรวดเร็ว “ปัง้” ยิงโดนลกูตาขวาของแมว
เฒา่ตวันัน้ เจ้าแมวเฒา่รีบเอามืออีกข้างท่ีไมไ่ด้จบัคนัเบ็ดขยีต้า แตเ่บด็หลดุมือ แม่ปลาคาร์ปได้
โอกาสกระโดดลงน า้ทนัทีทนัใด  เหวยเหว่ยรีบพยงุแม่ปลาคาร์ป แล้วดงึเบ็ดออกเร็วไว  

แมป่ลาคาร์ปรอดชีวิต ลกูๆปลาคาร์ปก็ว่ายมาอยูร่อบๆ ชมเชยกระสนุน า้ของเหวยเหว่ยวา่
เป็นกระสนุวิเศษ สว่นเจ้าเหวยเหวย่ก็รู้สกึเขินมาก จงึวา่ยน า้จากไป   
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45.施放烟幕的小乌贼 
 

蔚蓝的大海，风平浪静，正是水下公民们出游的好时光。乌贼妈妈带着小

乌贼到姥姥家探亲。这是小乌贼第一次出远门，心里真快乐呀。他随妈妈漂

呀，漂。哦，那披着好多块透明骨板，分成几节的，是美丽的小虾鱼；那身体

扁平，头部突出的，是小海蛾……小乌贼一边游，一边看，真开心哪。 

忽然，一条大鱼张着大口向他们扑来。小乌贼一声惊叫，忙躲到妈妈身

下。乌贼妈妈却不慌不忙，将身体一伸一缩，从腹腔里喷出一股墨黑的浓汁

来。那大鱼躲闪不及，一头碰在浓汁上，"噗"的一下，那浓汁爆炸开来，形成

一片浓黑的烟幕。大鱼被裹在"墨汁"里，就像钻进了黑洞洞的山涧，晕头转

向。趁此机会，乌贼妈妈领着小乌贼迅速地溜走了。 

  "好险哪！"小乌贼喘了口粗气，"妈妈，你这本事从哪儿学来的，真不简

单！" 

  "傻孩子，施放烟幕是我们的本能，我们每个乌贼都有一个墨囊，遇到紧急

情况，就放出烟幕，掩护我们逃走。不信，你试试。"妈妈鼓励小乌贼，"对，

吸气，伸直身体，把身子缩起来。好，吐！"小乌贼在妈妈的指导下，果然喷出

一股浓浓的"墨汁"。小乌贼高兴了，心想，这下可不伯大鱼来吃我了。 

  小乌贼从姥姥家回来，总念念不忘自己的本事，偷偷试了几次，真灵验，

真好玩。他不止一次地向小海蛾、小虾鱼、小海参炫耀。 

  "看我，会施放烟幕，你们能吗？"小乌贼又一次得意地说。 

  "小乌贼，这点本事不该总拿来炫耀，应该学点新东西才好。"小海参劝告

说。 

  "用你来教训我？讨厌！"小乌贼发怒了，冲着小海参、小虾鱼、小海蛾喷

出一股股浓黑的"墨汁"来，弄得小海参他们东躲西藏。小乌贼想彻底教训一下

他们，便大股大股地喷出好多"墨汁"来，搞得附近海水一片漆黑。小乌贼得意

极了，哈哈笑着，想溜出这漆黑的水域。可是，浓浓的烟幕施放得太多，他自

己也辨不清方向，堕入漆黑的烟幕冲不出去了。真是自食其果。 

  待黑黑的"墨汁"散去，海水重新清晰的时候，小乌贼已搞得筋疲力尽了。

这时，他发现小海参、小虾鱼、小海蛾一副狼狈的样子，又暗暗得意起来。于

是高声叫道："小海参，知道我的厉害了吧！"话音未落，忽然一个大黑影子向

他扑来。他心里一惊，忙施展放烟幕的本领，伸腰，缩身，挤墨囊里的"墨汁

"。他万万没料到，肚里的"墨汁"用空了，什么也没挤出来。在亮晶晶的海水

里，那大鱼正向他逼近。小乌贼慌了。 

  "小乌贼，快闪开，让我来！"小海参忽地冲过来，椎开小乌贼，向大鱼迎

上去。正当大鱼要吞掉小海参的时候，小海参一个急转弯，从肛门里挤出一串

肠子来。大鱼一时眼花，误将小海参的肠子吞下去。这时小海参已藏入岩缝，

脱离了险境。 

  当大鱼得意地离去以后，小乌贼羞愧地对小海参说："我错了，真想不到你

也有迎敌的本领。" 

  "抛给敌人肠子，我还能长出新的来，这是我的本能，没什么夸耀的。要说

本领，好多生物，都比我们强哩。"小海参淡淡地说。 

  小乌贼慢慢地低下头，对照小海参的行动，看看自己的所为，真是惭愧极

了。 
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ค าอ่านพนิอิน: Shīfànɡ yānmù de xiǎo wūzéi 
 

wèi lánde dàhǎi，fēnɡpínɡ lànɡjìnɡ，zhènɡshì shuǐxià ɡōnɡmín 

men chūyóu de hǎo shíɡuānɡ.wūzéi māmɑ dàizhe xiǎo wūzéi dào lǎolɑo  

jiā tànqīn.zhè shì xiǎo wūzéi dìyícì chūyuǎnmén，xīnlǐ zhēn kuàilè  

yɑ.tā suí māmɑ piāo yɑ，piāo.ò，nà pīzhe hǎo duōkuài tòumínɡ ɡǔ bǎn，

fēnchénɡ jǐ jié de，shì měilì de xiǎoxiā yú ；nà shēntǐ biǎnpínɡ， 

tóubù tūchū de，shì xiǎo hǎi é xiǎo wūzéi yìbiān yóu，yī biānkàn， 

zhēn kāixīn nǎ.  

     hūrán，yìtiáo dàyú zhānɡ zhe dàkǒu xiànɡ tāmen pū lái.xiǎo  

wūzéi yìshēnɡ jīnɡjiào，mánɡ duǒ dào māmɑ shēnxià.wūzéi māmɑ què  

bùhuānɡbùmánɡ，jiānɡ shēntǐ yī shēn yī suō，cónɡ fùqiānɡ lǐ pēnchū  

yìɡǔ mò hēide nónɡzhī lái.nà dàyú duóshǎn bùjí，yìtóu pènɡ zài nónɡ 

zhī shànɡ，"pū"de yíxià，nà nónɡzhī bàozhà kāilái，xínɡchénɡ yípiàn  

nónɡ hēide yānmù.dàyú bèi ɡuǒzài"mòzhī"lǐ，jiùxiànɡ zuàn jìnle hēi 

dònɡdònɡ de shānjiàn，yūntóu zhuǎnxiànɡ.chèncǐjīhuì，wūzéi māmɑ lǐnɡ

zhe xiǎo wūzéi xùnsù de liū zǒule. 

    "hǎoxiǎn nǎ！"xiǎo wūzéi chuǎn le kǒu cūqì，"māmɑ，nǐ zhè 

 běnshi cónɡ nǎr xué láide，zhēnbú jiǎndān！" 

    "shǎ háizi，shīfànɡ yānmù shì wǒ mende běnnénɡ，wǒmen měiɡè  

wūzéi dōu yǒu yíɡè mònánɡ，yùdào jǐnjí qínɡkuànɡ，jiù fànɡchū yānmù，

yǎnhù wǒmen táozǒu.búxìn，nǐ shìshì."māmɑ ɡǔlì xiǎo wūzéi，"duì， 

xīqì，shēnzhí shēntǐ，bǎ shēnzi suō qǐlái.hǎo，tǔ！"xiǎo wūzéi zài  

mā māde zhídǎoxià，ɡuǒrán pēnchū yìɡǔ nónɡnónɡde"mòzhī".xiǎo wūzéi  

ɡāoxìnɡ le，xīnxiǎnɡ，zhèxià kěbú bó dàyú lái chī wǒle. 

    xiǎo wūzéi cónɡ lǎolɑo jiā huílái，zǒnɡ niànniàn búwànɡ zìjǐde 

běnshi，tōutōu shì le jǐcì，zhēn línɡyàn，zhēn hǎowán.tā bùzhǐ yícì  

de xiànɡ xiǎo hǎi é 、xiǎoxiā yú 、xiǎo hǎishēn xuànyào. 

    "kàn wǒ，huì shīfànɡ yānmù，nǐmen nénɡ mɑ ？"xiǎo wūzéi yòuyícì 

déyì deshuō . 

    "xiǎo wūzéi，zhèdiǎn běnshi bùɡāi zǒnɡ nálái xuànyào，yīnɡɡāi 

xué diǎn xīn dōnɡxi cái hǎo."xiǎo hǎishēn quànɡào shuō. 

    "yònɡ nǐ lái jiàoxùn wǒ ？tǎoyàn！"xiǎo wūzéi fānù le，chònɡzhe 

xiǎo hǎishēn 、xiǎoxiā yú 、xiǎo hǎi é pēnchū yī ɡǔɡǔ nónɡ  

hēide"mòzhī"lái，nònɡdé xiǎo hǎishēn tāmen dōnɡduǒxīcánɡ.xiǎo wūzéi 

xiǎnɡ chèdǐ jiàoxùn yíxià tāmen，biàn dà ɡǔ dà ɡǔ de pēnchū hǎoduō"mò

zhī"lái，ɡǎodé fùjìn hǎishuǐ yípiàn qīhēi.xiǎo wūzéi déyì jíle，hāhā 

xiàozhe，xiǎnɡ liūchū zhè qī hēide shuǐyù.kěshì，nónɡnónɡde yānmù shī

fànɡ dé tàiduō，tāzìjǐ yě biàn bùqīnɡ fānɡxiànɡ，duòrù qī hēide yānmù 

chōnɡ bùchū qùle.zhēnshì zìshíqíɡuǒ. 

    dài hēihēide"mòzhī"sànqù，hǎishuǐ chónɡxīn qīnɡxī de shíhou， 

xiǎo wūzéi yǐ ɡǎodé jīnpílìjìn le.zhèshí，tā fāxiàn xiǎo hǎishēn 、 

xiǎoxiā yú 、xiǎo hǎi é yífù lánɡbèi de yànɡzi，yòu ànàn déyì qǐlái. 
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yúshì ɡāo shēnɡjiào dào ："xiǎo hǎishēn，zhīdào wǒde lìhɑi lebɑ！ 

"huàyīnwèiluò，hūrán yíɡè dà hēi yǐnɡzi xiànɡ tā pū lái.tā xīnlǐ  

yìjīnɡ，mánɡ shīzhǎn fànɡ yānmù de bénlǐnɡ，shēnyāo，suō shēn，jǐ  

mònánɡ lǐ de"mòzhī".tā wànwànméi liàodào，dù lǐ de"mòzhī"yònɡ kōnɡ

le，shénme yě méi jǐ chūlái.zài liànɡjīnɡjīnɡ de hǎi shuǐlǐ，nà dàyú 

zhènɡxiànɡ tā bījìn.xiǎo wūzéi huānɡle. 

    "xiǎo wūzéi，kuài shǎnkāi，rànɡwǒ lái！"xiǎo hǎishēn hūde chōnɡ 

ɡuòlái，zhuī kāixiǎo wūzéi，xiànɡ dàyú yínɡ shànɡqù.zhènɡdānɡ dàyú  

yào tūndiào xiǎo hǎishēn de shíhou，xiǎo hǎishēn yíɡè jízhuǎnwān， 

cónɡ ɡānɡ ménlǐ jǐchū yíchuàn chánɡzi lái.dàyú yìshí yǎnhuā，wùjiānɡ 

xiǎo hǎishēn de chánɡzi tūn xiàqu.zhèshí xiǎo hǎishēn yǐ cánɡ rù yán 

fénɡ，tuō líle xiǎnjìnɡ. 

    dānɡ dàyú déyì de líqù yǐhòu，xiǎo wūzéi xiūkuì de duì xiǎo  

hǎishēn shuō ："wǒ cuòle，zhēnxiǎnɡ búdào nǐ yěyǒu yínɡdí de bénlǐn

ɡ." 

    "pāo ɡěi dírén chánɡzi，wǒ háinénɡ zhǎnɡchū xīnde lái，zhè shì 

wǒde běnnénɡ，méi shénme kuāyào de.yàoshuō bénlǐnɡ，hǎoduō shēnɡwù， 

dōubǐ wǒmen qiánɡ lǐ."xiǎo hǎishēn dàndàn deshuō . 

    xiǎo wūzéi màn mànde dī xiàtou，duìzhào xiǎo hǎishēn de  

xínɡdònɡ，kànkɑn zìjǐde suǒwéi，zhēnshì cánkuì jíle. 

 
ค าแปล: ม่านด าของหมึกน้อย 

 

 ท้องทะเลสีคราม คล่ืนลมสงบ  ชา่งเป็นชว่งเวลาพิเศษท่ีใครตอ่ใครพากนัออกเดนิทาง
ทอ่งเท่ียว แมป่ลาหมกึพาลกูๆ ไปเย่ียมคณุยายท่ีบ้านเก่า  น่ีเป็นครัง้แรกท่ีเจ้าหมึกน้อยออกนอก
บ้าน  จงึรู้สกึเบิกบานใจเป็นพิเศษ  เจ้าหมกึน้อยล่องไปลอยมาตามหลงัแม ่ อ้อ ดนูัน่สิ ตามตวัหม่
เกล็ดใสๆ ระยิบระยบัเป็นข้อ ๆ  เจ้ากุ้งแสนสวยนัน่เอง แล้วนัน่ละ่  ตวัแบนๆ มีหวัโผลข่ึน้มาจาก
ล าตวั  ปลากระเบนน่ีนา  เจ้าหมกึน้อยวา่ยน า้ไปพลาง ดไูปพลาง ชา่งพลิดเพลินใจเหลือเกิน  
 ทนัใดนัน้เอง มีปลายกัษ์ตวัหนึง่ อ้าปากกว้างวา่ยตรงมาท่ีหมกึน้อย หมึกน้อยตะโกนร้อง
ด้วยความตกใจ วิ่งไปหลบอยูใ่ต้ท้องแม ่ แตแ่ม่หมกึกลบัไมไ่ด้ตกใจเลยสกันิดเดียว  ยืดหนวดม้วน
เข้าม้วนออก แล้วพน่หมกึด าออกมา ปลายกัษ์ตวันัน้หลบไมท่นัโดนหมกึด าเข้าไปเต็มๆ จนส าลกั 
“อึก้ ๆ” หมกึด าเร่ิมกระจายเตม็น า้กลายเป็นม่านด าทบึ เจ้าปลายกัษ์ถกูคลมุด้วยมา่นหมกึสีด าทึบ  
เหมือนกบัถกูขงัไว้ในถ า้มืด จนคล าหาทางไมเ่จอ อาศยัชว่งชุลมนุนีเ้อง  แมห่มึกก็พาหมกึน้อยหนี
ไปได้สบาย ๆ  
 “ชา่งอนัตรายเหลือเกิน” หมึกน้อยถอนหายใจเฮือกใหญ่  “แมฮ่ะ แมเ่รียนวิทยายทุธนีม้า
จากไหนเหรอครับ ยอดเย่ียมไปเลยฮะ” 
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  “เจ้าเดก็โง่ การพน่มา่นหมกึเป็นสนัชาตญิาณของเราเหล่าปลาหมกึนะลกู  พวกเราทกุตวั
มีหมกึอยูใ่นตวัทัง้นัน้ เม่ือประสบเหตรุ้าย ก็จะพน่มา่นหมกึออกมา เพ่ือพรางตวั แล้วก็รีบหลบหนี
ออกมา ถ้าลกูไมเ่ช่ือลกูลองท าดเูองก็ได้”  แมห่มกึสอนให้ลกูหมกึใช้วิทยายทุธ์เฉพาะตวั  

“ใชแ่ล้ว นัน่ละ่ ดดูลมเข้าไป แล้วยืดตวัตรง แล้วหบุตวัเข้า อ้าว อึ๊บ” เจ้าหมกึน้อยท าตามท่ี
แมส่อน  แล้วหมกึสีด าๆ ก็พ่นออกมาจากตวัมนัจริงๆด้วย เจ้าหมกึน้อยดีใจมาก คิดอยูใ่นใจว่า ฉนั
จะไมก่ลวัปลายกัษ์มากินฉันอีกตอ่ไปแล้ว 

หมกึน้อยกลบัมาจากบ้านคณุยาย ก็ยงัคดิถึงเร่ืองวิทยายทุธ์เฉพาะตวัของเหลา่ปลาหมกึ
อยูไ่มห่าย  ลองแอบใช้วิชาดตูัง้หลายครัง้จนช านาญ และก็รู้สกึสนกุกบัของเลน่ใหมท่ี่มีอยูใ่นตวัอนั
นี ้ มนัเท่ียวอวดความสามารถของมนักบัเพ่ือนๆ ปลากระเบน กุ้ง และก็ปลิงทะเลไปทัว่ 

  “ดน่ีูนะ ฉนัมีวิชาพน่มา่นหมกึด้วยละ่ พวกแกท าเป็นหรือเปลา่” เจ้าหมกึน้อยโอ้อวดด้วย
ความภาคภมูิใจ  

“เจ้าหมกึน้อย วิชากระจอก ๆ แบบนี ้ ไมเ่ห็นต้องอวดเลย นา่จะเรียนวิชาใหม่ๆ จะดีกวา่” 
ปลิงทะเลบอก 

 “แกไมต้่องมาสอนฉนัหรอก เชอะ” หมกึน้อยไมส่บอารมณ์  แล้วก็พน่มา่นหมกึใสเ่พ่ือนๆ 
ปลิงทะเล กุ้ง และปลากระเบน จนเพื่อนๆ วิ่งหนีกนัคนละทิศละทาง  เจ้าหมกึน้อยตัง้ใจจะสัง่สอน
เพ่ือนๆของมนั ก็สดูลมหายใจเข้า พน่เอาๆ ท าเอาด ามืดไปทัว่ท้องทะเล  เจ้าหมกึน้อยหวัเราะชอบ
ใจ  แล้วก็จะวา่ยน า้หนีออกไป แตว่า่ หมกึพน่ออกมามากเกินไป จนตวัเองก็หนีออกไปไมพ้่น เป็น
ผลร้ายท่ีตวัเองสร้างขึน้แท้ ๆ เลย  

รอจนมา่นหมึกด าคอ่ยๆจางหายไป  น า้ทะเลคอ่ยๆใสสะอาดขึน้มาอีกครัง้ เจ้าหมกึน้อยก็
วิ่งจนหมดแรงเสียแล้ว เห็นเพ่ือนๆ สะบกัสะบอมไปตามๆกนั ก็คอ่ยๆ ลกุขึน้มาตะโกนวา่ “เจ้า
ปลิงทะเล เป็นไงละ่ เห็นความร้ายกาจของฉนัแล้วใชม่ัย้ล่ะ” ไมท่นัจะสิน้เสียง เงาทะมนึพุง่ตรงเข้า
มาท่ีหมกึน้อย  ด้วยความตกใจ  รีบสบูลมหดตวั ยืดตวั หมายจะพน่มา่นหมกึอีกครัง้ แตห่ารู้ไมว่่า 
หมกึท่ีอยู่ในท้องใช้ไปจนหมดแล้ว ไมมี่อะไรจะพน่ออกมาได้อีก  ในท้องทะเลท่ีใสสวา่ง เจ้าปลา
ยกัษ์ว่ายตรงมาท่ีหมกึน้อย  หมกึน้อยเร่ิมลนลาน  

“เจ้าหมกึน้อย รีบหลบเร็วเข้า มา อยา่งนีต้้องฉนัเอง” เจ้าปลิงทะเลพุง่เข้ามาผลกัหมกึน้อย
ออกไป  พุง่เข้าหาปลายกัษ์ตวันัน้  ขณะท่ีปลายกัษ์ก าลงัอ้าปากจะเขมือบเจ้าปลิงทะเล  เจ้า
ปลิงทะเลก็ม้วนตวักลบั แล้วพน่ล าไส้ออกมาจากตวั แล้วรีบวา่ยออกมาจากปากเจ้าปลายกัษ์
อยา่งคล่องแคล่วว่องไว เจ้าปลายกัษ์ตาลาย นึกวา่ล าใส้นัน้เป็นปลิงทะเลก็รีบกลืนเข้าไป แตเ่จ้า
ปลิงทะเลก็หลบเข้าไปอยูใ่นซอกหินได้อย่างปลอดภยั       

เม่ือปลายกัษ์ว่ายจากไปด้วยความดีใจ  เจ้าหมกึน้อยก็ส านกึผิด บอกกบัเจ้าปลิงทะเลวา่ 
“ฉนัผิดไปแล้ว ไมน่กึเลยวา่ แกก็มีวิทยายทุธ์ไว้สู้กบัศตัรูเหมือนกนั” 
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“ล าไส้ฉนัท่ีพน่ออกมา ฉนัสามารถสร้างมนัขึน้มาใหมด้่วยนะ น่ีละ่เป็นวิทยายทุธ์ของฉนั 
แตก็่ไมไ่ด้ดีเดน่อะไรหรอก ถ้าจะพดูถึงวิทยายทุธ์เฉพาะตวั สตัว์ทกุตวัทกุชนิด เก่งกาจกวา่พวกเรา
อีกนะ”   เจ้าปลิงทะเลพดูอย่างผู้ เช่ียวชาญ 

เจ้าหมกึน้อยก็ได้แตก้่มหน้าก้มตาส านกึผิด กบัสิ่งท่ีปลิงทะเลท า และความผิดท่ีตนเองท า 
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46.生病的楼房 
 

猩猩博士设计了-幢漂亮的楼房。他乐呵呵地站在大门口，欢迎每一位新住

户。  

 花狗大叔舍不得丢掉那些旧家具，他东看西看，说："把它们放在阳台上

吧。"于是，阳台被塞得满满的。 

  熊爷爷嫌新房间太小，他动手拆掉了一面墙，"哈哈，这下房间宽敞多了。
" 

  鼹鼠弟弟喜欢住黑暗的房间，他搬来砖头，把窗户砌得严严实实的，"哈

哈，这样就舒服多了。" 

  兔妹妹用钻头在墙上钻了许多孔，她钉钉子挂镜框，安吊床，"哈哈，摇来

摇去的吊床真好玩。" 

  "轰隆隆"、"哐哐哐"、"砰砰砰"，各个房间的主人都在不停地整理房间。 

  有一天，新楼房突然摇摇晃晃，"哎哟，哎哟"地哼哼起来。 

  大家吓坏了，急忙去找医生。 

  啄木鸟大夫来了，他用嘴东啄啄西啄啄，仔细地检查着。"对不起，我治不

好它的病。"啄木鸟大夫抱歉地说。 

  熊猫大夫来了，他用听诊器东听听西听听，"对不起，我也治不好它的病。

"熊猫大夫抱歉地说。 

  花狗大叔请来了设计师猩猩博士。 

  猩猩博士挨门挨户地察看着，"我也治不好它的病，"他皱着眉头说，"你们

才是最好的大夫呀！" 

  "我们？"大家你看看我，我看看你，弄不清是怎么回事？ 

  "你们弄坏了墙壁，压坏了阳台，还不停地钻孔，钉钉子，楼房能不生病

吗？" 

  "啊，原来是我们不好。"大家说。 

  花狗大叔搬走了阳台上的东西；熊爷爷砌好了墙壁；鼹鼠弟弟拆掉了窗户

上的砖头；兔妹妹摘掉吊床，补好小洞…… 

新楼房笑了，它的病全好了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Shēnɡ bìnɡde lóufánɡ 

 

xīnɡxinɡ bóshì shèjì le-zhuànɡ piāo liànɡde lóufánɡ.tā lèhēhē  

de zhànzài dàménkǒu，huānyínɡ měi yíwèi xīn zhùhù.  

     huā ɡǒu dàshū shěbùdé diūdiào nàxiē jiù jiājù，tā dōnɡ kàn xī 

kàn，shuō："bǎ tāmen fànɡzài yánɡ táishànɡ bɑ."yúshì，yánɡtái bèi sā

idé mǎnmǎnde. 

    xiónɡ yéye xián xīn fánɡjiān tàixiǎo，tā dònɡshǒu chāi diàole  

yī miànqiánɡ，"hāhā，zhèxià fánɡjiān kuānchǎnɡ duōle." 

    yǎnshǔ dìdi xǐhuɑn zhù hēi ànde fánɡjiān，tā bānlái zhuāntóu， 

bǎ chuānɡhu qì dé yányánshishí de，"hāhā，zhèyànɡ jiù shūfu duōle." 

    tù mèimei yònɡ zuàntóu zài qiánɡshànɡ zuàn le xǔ duōkǒnɡ，tā  

dìnɡ dīnɡzi ɡuà jìnɡkuànɡ，ān diàochuánɡ，"hāhā，yáo lái yáo qù de  
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diàochuánɡ zhēn hǎowán." 

    "hōnɡlōnɡlónɡ" 、"kuānɡ kuānɡ kuānɡ" 、"pēnɡ pēnɡpēnɡ"，ɡèɡè  

fánɡ jiānde zhǔrén dōu zài bùtínɡ de zhénɡlǐ fánɡjiān. 

    yǒuyìtiān，xīn lóufánɡ tūrán yáoyáo huǎnɡhuǎnɡ，"āiyō，āiyō"de 

hēnɡhēnɡ qǐlái. 

    dàjiā xià huàile，jímánɡ qùzhǎo yīshenɡ. 

    zhuómùniǎo dàifu lái le，tā yònɡzuǐ dōnɡ zhuó zhuó xī zhuó  

zhuó，zǐxì de jiǎnchá zhe."duìbùqǐ，wǒ zhì bùhǎo tāde bìnɡ." 

zhuómùniǎo dàifu bàoqiàn deshuō . 

    xiónɡmāo dàifu lái le，tāyònɡ tīnɡzhěnqì dōnɡ tīnɡtinɡ xī tīnɡ

tinɡ，"duìbùqǐ，wǒ yě zhì bùhǎo tāde bìnɡ."xiónɡmāo dàifu bàoqiàn de 

shuō. 

    huā ɡǒu dàshū qǐnɡlái le shèjìshī xīnɡxinɡ bóshì. 

    xīnɡxinɡ bóshì āimén āihù de chá kànzhe，"wǒ yě zhì bùhǎo tā de 

bìnɡ，"tā zhòu zhe méitóu shuō，"nǐmen cáishì zuì hǎode dàifu yɑ！" 

    "wǒmen？"dàjiā nǐ kànkɑn wǒ，wǒ kànkɑn nǐ，nònɡbùqīnɡ shì zěnme 

huíshì？ 

    "nǐmen nònɡ huàile qiánɡbì，yā huàile yánɡtái，hái bùtínɡ de  

zuānkǒnɡ，dìnɡ dīnɡzi，lóufánɡ nénɡ bú shēnɡbìnɡ mɑ？" 

    "ā，yuánlái shì wǒmen bùhǎo."dàjiā shuō. 

    huā ɡǒu dàshū bān zǒule yánɡ táishànɡ de dōnɡxi；xiónɡ yéye qì 

hǎole qiánɡbì；yǎnshǔ dìdi chāi diàole chuānɡhu shànɡ de zhuāntóu；tù 

mèimei zhāidiào diàochuánɡ，bǔ hǎo xiǎodònɡ ..... 

xīn lóufánɡ xiàole，tāde bìnɡ quán hǎole. 
 
 

ค าแปล:ตกึใหม่ไม่สบาย 
 

 ด๊อกเตอร์ซิงซิง (猩猩 xīnɡxinɡ หมายถึงชะนี) ออกแบบตกึหลงัหนึง่สวยงามมาก  เขา
หวัเราะร่า ดีอกดีใจยืนอยูห่น้าประตทูางเข้าตกึ เพ่ือต้อนรับผู้พกัอาศยัคนใหม่   
 คณุโฮง่ตวัลาย แสนเสียดายตู้เตียงของบ้านเก่า มองซ้ายทีขวาที แล้วก็บอกวา่ “เอาของ
พวกนีเ้ก็บไว้ท่ีระเบียงห้องก็แล้วกนั”  ท าเอาระเบียงหลงัห้องมีแตข่องเก่ากองพะเนินรกไปหมด 
  สว่นคณุตาหมีก็รู้สกึว่าบ้านใหมเ่ล็กเกินไป ก็เลยลงมือทบุก าแพงห้องด้วยตวัเอง “ฮา่ ๆ 
ห้องกว้างขึน้เยอะเลย” 
 สว่นน้องตุน่ก็ชอบอยูห้่องมืดๆ ขะมกัเขม้นขนก้อนหินมาปิดหน้าตา่งจนทบึไปหมด “ฮา่ๆ  
แบบนีส้ิถึงจะอยูส่บายหน่อย”  
 น้องกระตา่ยสาวก็เจาะก าแพงตัง้หลายรูเอาไว้แขวนกระจก แขวนเปลนอน “ฮิฮิ เปลไกว
ไปไกวมา สบายจงัเลย” 
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 “โครมๆ ๆ ปัง้ๆ ๆ โป๊ก ๆ ๆ” เจ้าของห้องแตล่ะคน ตา่งพากนัตกแตง่ห้องของตนกนัยกใหญ่
 อยูม่าวนัหนึง่ ตกึใหมนี่ก็้โอนเอน โยกเยกไปมา “อยู อยู” เสียงตกึใหมร้่องโอดโอย 
 ทกุคนพากนัตกใจ รีบว่ิงไปหาคณุหมอ  
 คณุหมอหวัขวานรีบมาถึงในทนัที เอาปากจิกตรงนัน้ทีตรงนีที้ ตรวจอาการตกึใหม่อยา่ง
ละเอียด “ต้องขอโทษด้วยนะ โรคนี ้ฉนัรักษาไมไ่ด้หรอก” นกหวัขวานกลา่วขอโทษทกุคน 
 คณุหมอแพนด้าก็มาตรวจ คณุหมอเอาหฟัูงตรวจตรงนัน้ที ตรงนีที้แล้วก็บอกวา่  “ต้องขอ
โทษด้วยนะ หมอรักษาไมไ่ด้หรอก” คณุหมอแพนด้ากลา่วขอโทษทกุคน 
  คณุโฮง่ตวัลายก็เลยไปเชิญทา่นด๊อกเตอร์ซิงซิงมาตรวจดู 
  ทา่นด๊อกเตอร์ซิงซิงเดนิตรวจไปทีละห้องๆ  “ผมก็รักษาไมไ่ด้หรอกครับ” ทา่นด๊อกเตอร์ซิง 
ซิง ขมวดคิว้แล้วก็พดูวา่ “พวกคณุตา่งหากท่ีจะเป็นคณุหมอท่ีดีท่ีสดุ” 
  “พวกเราอยา่งงัน้เหรอ”  ชาวบ้านมองหน้ากนัด้วยความงนุงงสงสยั  วา่จะเป็นไปได้ยงัไง 
 ก็พวกคณุท าเอาก าแพงตกึพงัยบัเยิน บนระเบียงก็กองสิ่งของทบักนัจนหนกัอึง้ แล้วยงั
เจาะฝาห้อง ตอกตะป ูจะไมใ่ห้ตกึป่วยได้ยงัไงละ่ 
 โอ้....ท่ีแท้พวกเราไมดี่เอง   ชาวบ้านพากนับน่พมึพ า 
 คณุโฮง่ตวัลายก็เร่ิมย้ายของออกไปจากระเบียง คณุตาหมีก็ก่อก าแพงขึน้ดงัเดมิ น้องตุน่ก็
ทบุก้อนหินท่ีปิดหน้าตา่งออก น้องกระตา่ยสาวน้อยก็เอาเปลข้างฝาออก แล้วก็อดุรูให้เรียบ
เหมือนเดมิ  
 ตกึใหมย่ิม้ได้เสียที ในท่ีสดุ อาการป่วยก็หายเป็นปลิดทิง้  
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47.亲亲黑熊的小花狗 
 

小黑熊好久没碰到过小花狗了。  

今天，在半路上，小黑熊碰到了小花狗。 

  小黑熊和小花狗打过招呼以后，想赶自己的路了。可是不知怎么的，今天

小花狗对他特别亲热。 

  小花狗很高兴地瞅着他，还几次把小黑熊叫做"我亲爱的肉骨头"。 

  "这是怎么回事？"小黑熊有点糊涂了。 

  后来，小花狗提出，他想亲亲小黑熊。 

  这事真让人纳闷，小花狗今天是怎么了。 

  看在平时是好朋友的份上，小黑熊让小花狗亲一下。可是小花狗亲一下还

不够，他提出再亲一下。 

  这一下亲得真过分，简直是用舌头舔了。 

  "天哪！"小黑熊突然明白了，原来自己刚才喝了一碗味道浓浓的肉汤，喝

完了也没洗脸，准是脸上留着不少肉汤的味儿。 

  所以，小花狗把他叫做"我亲爱的肉骨头"了。 

  所以，小花狗一定要亲亲他，舔舔他了。 

  小黑熊赶紧跑到小河边上，好好洗了洗脸。 

  这下，小花狗再也不叫他"我亲爱的肉骨头"，再也不想亲亲他了。 

  小花狗只管自己赶路去了。 

  小黑熊呢，一边赶路，一边摸着脑袋说："我以后吃完饭，一定要好好洗

脸。要不，肉汤、鱼汤留在脸上，小狗、小猫，还有苍蝇都会缠住我的……" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Qīnqīn hēixiónɡ de xiǎohuā ɡǒu 
 

xiǎo hēixiónɡ háojiǔ méi pènɡ dàoɡuò xiǎohuā ɡǒu le.  

     jīntiān，zài bàn lùshɑnɡ，xiǎo hēixiónɡ pènɡ dàole xiǎohuā ɡǒu. 

    xiǎo hēixiónɡ hé xiǎohuā ɡǒu dǎɡuò zhāohu yǐhòu，xiǎnɡ ɡǎn zìjǐ

de lù le.kěshì bùzhī zěnme de，jīntiān xiǎohuā ɡǒu duì tā tèbié qīnrè. 

    xiǎohuā ɡǒu hěnɡāo xìnɡde chǒuzhe tā，hái jǐcì bǎ xiǎo hēixiónɡ 

jiàozuò"wǒ qīnàide ròu ɡǔtou". 

    "zhè shì zěnme huíshì？"xiǎo hēixiónɡ yóudiǎn hú túle. 

    hòulái，xiǎohuā ɡǒu tíchū，tā xiǎnɡ qīnqīn xiǎo hēixiónɡ. 

    zhèshì zhēn rànɡrén nàmèn，xiǎohuā ɡǒu jīntiān shì zěnmele. 

    kànzài pínɡshí shì hǎopénɡyou de fènshànɡ，xiǎo hēixiónɡ rànɡ 

xiǎohuā ɡǒu qīn yíxià.kěshì xiǎohuā ɡǒu qīn yíxià hái búɡòu，tā tíchū 

zài qīn yíxià. 

    zhèyíxià qīn dé zhēn ɡuòfèn，jiǎn zhíshì yònɡ shétou tiǎn le. 

    "tiānnǎ！"xiǎo hēixiónɡ tūrán mínɡbɑi le，yuánlái zìjǐ ɡānɡcái 

hēle yìwǎn wèidào nónɡ nónɡde ròutānɡ，hē wánliǎo yě méi xǐliǎn，zhǔ

nshì liǎnshànɡ liúzhe bùshǎo ròutānɡ de wèir. 

    suóyǐ，xiǎohuā ɡǒu bǎ tā jiàozuò"wǒ qīnàide ròu ɡǔtou"le. 

    suóyǐ，xiǎohuā ɡǒu yī dìnɡyào qīnqīn tā，tiǎn tiǎn tā le. 
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    xiǎo hēixiónɡ ɡánjǐn pǎodào xiǎohé biānshànɡ，hǎohǎo xǐ le xǐli

ǎn. 

    zhèxià，xiǎohuā ɡǒu zàiyěbú jiào tā"wǒ qīnàide ròu ɡǔtou"，zàiy

ě bùxiǎnɡ qīnqīn tā le. 

    xiǎohuā ɡǒu zhíɡuǎn zìjǐ ɡǎnlù qùle. 

    xiǎo hēixiónɡ ne，yìbiān ɡǎnlù，yìbiān mōzhe nǎodɑi shuō ："wǒ 

yǐhòu chīwán fàn，yī dìnɡyào hǎohǎo xǐliǎn.yàobú，ròutānɡ 、yútānɡ li

úzài liǎnshànɡ，xiǎoɡǒu 、xiǎomāo，háiyǒu cānɡyinɡ dūhuì chánzhù wǒ

de ....." 

 
ค าแปล: หมาตัวลายจูจุ๊บหมีตัวด า 

  

 น้องหมีตวัด าไมไ่ด้เจอกบัน้องหมาตวัลายนานแล้ว  
 วนันี ้ในระหวา่งทาง น้องหมีตวัด าก็เจอกบัน้องหมาตวัลาย 
 หลงัจากท่ีทัง้สองทกัทายกนัแล้ว ตา่งฝ่ายตา่งรีบไปธุระของตน แตก็่ไมรู้่วา่เกิดอะไรขึน้ 
วนันีน้้องหมาตวัลายแสดงความรักใกล้ชิดกบัน้องหมีตวัด าเป็นพิเศษ  
 น้องหมาตวัลายก็มองน้องหมีตวัลายด้วยความดีใจ แล้วก็ยงัเรียกน้องหมีตวัด าวา่ “โอ้...
เนือ้และกระดกูท่ีรักของข้า” 
  “น่ีมนัอะไรกนัเหรอ” น้องหมีตวัด างงไปหมดแล้ว  
 สกัครู่ น้องหมาตวัลายก็พยายามจจูุ๊บน้องหมีตวัด า 
 ท าเอาน้องหมีตวัด างงไปหมดแล้ว วนันีน้้องหมาตวัลายเป็นอะไรไปเหรอเน่ีย  
 เห็นแก่ความเป็นเพ่ือน น้องหมีตวัด าก็เลยยอมให้น้องหมาตวัลายจจูุ๊บไปทีนงึ แตน้่องหมา
ตวัลายกลบัจจูุ๊บครัง้เดียวยงัไมพ่อ ร้องขอจจูุ๊บอีกครัง้  
 แตค่ราวนีม้นัท าเกินไปแล้ว ใช้ลิน้เลียแผล็บๆ  
 “โอ้...” น้องหมีตวัด าเข้าใจขึน้มาทนัที  ท่ีแท้เม่ือตะกีเ้พิ่งจะด่ืมซุปเนือ้ไปน่ีเอง ด่ืมเสร็จยงั
ไมท่นัได้ล้างหน้า ท าให้ยงัมีกลิ่นเนือ้ตดิอยูท่ี่หน้าน่ีเอง  
 มินา่ละ่ น้องหมาถึงเรียกน้องหมีวา่ “กระดกูและเนือ้ท่ีรัก” 
 มินา่ละ่ น้องหมาถึงมาจจูุ๊บ แล้วก็เลียอีกด้วย  
  เม่ือรู้ดงันัน้ น้องหมีตวัด าก็รีบว่ิงไปท่ีริมคลอง แล้วก็ล้างหน้าล้างตาให้สะอาด 

จากนัน้ น้องหมาลายก็ไมเ่รียกน้องหมีว่า “เนือ้และกระดกูท่ีรัก” อีกแล้ว แล้วก็ไมม่าจจูุ๊บ
น้องหมีอีกแล้ว  

น้องหมาลายก็เอาแตเ่ดนิดุม่ๆไปข้างหน้า  
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แล้วน้องหมีละ่ เดนิไปก็เกาหวัไป “ตอ่ไปหลงักินข้าว จะต้องล้างหน้าให้สะอาด ไมง่ัน้ ซุป
เนือ้ ซุปปลา ก็จะติดอยูบ่นหน้า น้องหมา น้องแมว ไหนจะเจ้าแมลงวนัท่ีนา่รังเกียจก็จะตามมา
วนเวียนไมห่า่งเลย”   
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48.牵牛花奶奶 
 

     谁是牵牛花奶奶？  

   也许是一朵很大很大的牵牛花吧！ 

  不是的，牵牛花奶奶是一只棕色的熊。 

  棕熊奶奶是一只很老很老的熊，她没有儿子，没有女儿，独个儿住在山坡

上的木头房子里。 

  棕熊奶奶太寂寞了。她想在屋子周围种上一些鲜花，她可以侍候这些鲜

花，把它们当做自己的孩子看。 

  棕熊奶奶翻过山坡，她向河马先生要了一把凤仙花和金鱼草的种子。回来

后，她把它们全部种在屋前屋后了。 

  谁知这些种子发出芽来，全都是牵牛花。那么一大片牵牛花。 

  原来是河马先生搞错了，他把牵牛花的种子，当做凤仙花和金鱼草的种子

了。 

  棕熊奶奶愁坏了。她晚上做梦，梦见这些牵牛花苗全长大了，它们调皮地

爬起藤来，像赛跑似的，你蹦过来，我跑过去，把整个院子全都爬满了，把小

屋都包围了，门和窗也都被密密的牵牛花藤封起来。棕熊奶奶只好从天窗爬了

出来，坐在屋顶上，坐在牵牛花的"小山"上，发愁叹气呢！ 

  棕熊奶奶从梦中醒来以后，就拿着把锄头，想锄掉一些牵牛花秧苗。 

  可是那些牵牛花的秧苗多逗人喜爱啊，像一群小宝宝呢。锄哪棵好呢？一

棵也不忍心。 

  后来，棕熊奶奶想出了一个好办法。 

  她把一些牵牛花的秧苗连同一些泥土一起掘起来，她把这些小牵牛花秧苗

送一些给兔子姐姐，送一些给山羊大婶，送一些给猴先生，给獾大叔。再送一

些给粗心的河马先生…… 

  牵牛花渐渐长大了，它们爬满了棕熊奶奶家的篱笆，还爬上了小木屋的窗

台，开出了许多美丽的花。 

  棕熊奶奶瞧着自己院里盛开的红的、蓝的、紫的牵牛花，开着碗口大的、

茶杯口大的、小酒杯口大的花朵，乐得闭不拢嘴，好像这些花儿就是她的孙

子、孙女。 

  棕熊奶奶每天还提着小罐，拿着小铲子，去兔子姐姐、山羊大她，猴先

生、獾大叔和河马先生的家，为那里的牵牛花锄锄草，浇浇水，那些牵牛花看

见棕熊奶奶来可高兴了。 

  牵牛花开着红的、蓝的、紫的花，摇晃着碗口大的、茶杯口大的，小酒杯

口大的花儿，欢迎着棕熊奶奶，仿佛在叫着"奶奶你好，奶奶你好，……" 

  于是，大伙儿就把棕熊奶奶叫做"牵牛花奶奶"了。 

牵牛花奶奶再也不感到寂寞，她有那么多的小孙子、小孙女…… 

 

ค าอ่านพนิอิน: Qiān niú huā nǎinɑi 
 

shuí shì qiān niú huā nǎinɑi？  

     yě xǔshì yìduǒ hěndà hěndà de qiānniúhuā bɑ！ 

    bú shìde，qiānniúhuā nǎinɑi shì yìzhī zōnɡsè de xiónɡ. 
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    zōnɡxiónɡ nǎinɑi shì yìzhī hěnlǎo hěn lǎode xiónɡ，tā méiyǒu  

érzi，méiyǒu nǚér，dúɡèr zhùzài shānpō shànɡ de mùtou fánɡzi lǐ. 

    zōnɡxiónɡ nǎinɑi tài jìmò le.tā xiǎnɡzài wūzi zhōuwéi  

zhǒnɡshànɡ yìxiē xiānhuā，tā kéyǐ shìhòu zhèxiē xiānhuā，bǎ tāmen  

dànɡzuò zìjǐde háizi kàn. 

    zōnɡxiónɡ nǎinɑi fānɡuò shānpō，tā xiànɡ hémǎ xiānshenɡ yào le 

yìbǎ fènɡxiānhuā hé jīnyúcǎo de zhǒnɡzi.huílái hòu，tā bǎ tāmen  

quánbù zhǒnɡzài wūqián wūhòu le. 

    shuízhī zhèxiē zhǒnɡzi fā chūyá lái，quán dōushì qiānniúhuā. 

nàme yī dàpiàn qiānniúhuā. 

    yuánlái shì hémǎ xiānshenɡ ɡǎo cuòle，tā bǎ qiānniú huāde zhǒnɡ

zi，dànɡzuò fènɡxiānhuā hé jīnyúcǎo de zhǒnɡzi le. 

    zōnɡxiónɡ nǎinɑi chóu huàile.tā wǎnshɑnɡ zuòmènɡ，mènɡjiàn zhè

xiē qiānniú huāmiáo quán zhǎnɡdàle，tāmen tiáopí de pá qǐ ténɡ lái，

xiànɡ sàipǎo shìde，nǐ bènɡ ɡuòlái，wǒ pǎo ɡuòqù，bǎ zhěnɡɡè yuànzi 

quándōu pá mǎnle，bǎ xiǎowū dōu bāo wéile，mén hé chuānɡ yě dōubèi  

mìmìde qiānniúhuā ténɡ fēnɡ qǐlái.zōnɡxiónɡ nǎinɑi zhíhǎo cónɡ  

tiānchuānɡ pá le chūlái，zuòzài wū dǐnɡshànɡ，zuòzài qiānniú huāde" 

xiǎoshān"shànɡ，fāchóu tànqì ne！ 

    zōnɡxiónɡ nǎinɑi cónɡ mènɡzhōnɡ xǐnɡlái yǐhòu，jiù názhe bǎ chú

tou，xiǎnɡ chú diào yìxiē qiānniúhuā yānɡmiáo. 

    kěshì nàxiē qiānniú huāde yānɡmiáo duō dòurén xǐài ā，xiànɡ yì 

qún xiǎobǎobɑo ne.chú nǎ kē hǎo ne？yī kē yěbú rěnxīn. 

    hòulái，zōnɡxiónɡ nǎinɑi xiǎnɡ chūle yíɡè hǎo bànfǎ. 

    tā bǎ yìxiē qiānniú huāde yānɡmiáo liántónɡ yìxiē nítǔ yìqǐ jué 

qǐlái，tā bǎ zhè xiēxiǎo qiānniúhuā yānɡmiáo sònɡ yìxiē ɡěi tùzi jiě

jie，sònɡ yìxiē ɡěi shānyánɡ dàshěn，sònɡ yìxiē ɡěi hóu xiānshenɡ， 

ɡěi huān dàshū.zài sònɡ yìxiē ɡěi cūxīn de hémǎ xiānshenɡ ..... 

    qiānniúhuā jiànjiàn zhǎnɡdàle，tāmen pá mǎnle zōnɡxiónɡ nǎinɑi 

jiā de líbɑ，hái pá shànɡle xiǎo mùwū de chuānɡtái，kāi chūle xǔduō  

měilì de huā. 

    zōnɡxiónɡ nǎinɑi qiáozhe zìjǐ yuànlǐ shènɡkāi de hónɡde、lá

nde、zǐ de qiānniúhuā，kāizhe wǎnkǒu dà de、chá bēikǒu dà de、xiǎojiǔ 

bēikǒu dà de huāduǒ，lèdé bì bú lǒnɡ zuǐ，hǎoxiànɡ zhèxiē huār  

jiùshì tāde sūnzi、sūnnǚ. 

    zōnɡxiónɡ nǎinɑi měitiān hái tízhe xiǎoɡuàn，názhe xiǎo chǎ

nzi，qù tùzi jiějie、shānyánɡ dàshěn ，hóu xiānshenɡ、huān dàshū hé  

hémǎ xiān shēnɡde jiā，wéi nàlǐ de qiānniúhuā chú chúcǎo，jiāo jiā

oshuǐ，nàxiē qiānniúhuā kànjiàn zōnɡxiónɡ nǎinɑi lái kě ɡāoxìnɡ le. 

    qiānniúhuā kāizhe hónɡde、lánde、zǐ de huā，yáo huǎnɡzhe wǎnkǒu 

dà de、chá bēikǒu dà de，xiǎojiǔ bēikǒu dà de huār，huān yínɡzhe  

zōnɡxiónɡ nǎinɑi，fǎnɡfú zài jiàozhe"nǎinɑi nǐhǎo，nǎinɑi nǐhǎ

o， ....." 

    yúshì，dàhuǒr jiù bǎ zōnɡxiónɡ nǎinɑi jiàozuò"qiānniúhuā  
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nǎinɑi"le. 

qiānniúhuā nǎinɑi zàiyěbú ɡǎndào jìmò，tā yǒu nàme duōde xiǎo sūnzi、

xiǎo sūnnǚ ..... 

 
ค าแปล:คุณย่าดอกล าโพง 

 

 คณุยา่ดอกล าโพง ...คือใครกนั  
 นา่จะเป็นดอกล าโพงดอกใหญ่ๆ ละมัง้  
 ไมใ่ชห่รอก  คณุย่าดอกล าโพงเป็นหมีสีน า้ตาลตา่งหากละ่  
 คณุยา่หมีสีน า้ตาล เป็นหมีผู้ เฒา่ท่ีแก่มาก ๆ  ทา่นไมมี่ลกูชาย ไมมี่ลกูสาว อาศยัอยู่คน
เดียวในโพรงไม้ริมเนินเขา  
 คณุยา่หมีสีน า้ตาลเหงามาก ทา่นก็เลยคิดท่ีจะปลกูดอกไม้ไว้รอบๆบ้าน ทา่นจะได้ดแูล
ดอกไม้เหลา่นี ้เหมือนกบัเป็นลกูของตวัเอง 
 ดงันัน้ คณุยา่หมีสีน า้ตาลก็ข้ามภเูขาไป เพ่ือไปขอเมล็ดดอกเซียนหงส์ กบัเมล็ดหญ้าปลา
ทองมาจากคณุฮิบโป พอกลบัมาถึงบ้าน คณุยา่หมีสีน า้ตาลก็เอาเมล็ดดอกไม้ท่ีได้มาปลกูไว้ท่ีหลงั
บ้าน  
 ใครจะรู้เลา่วา่ ดอกไม้ท่ีปลกูเร่ิมงอกออกมาแล้ว แตก่ลายเป็นดอกล าโพงทัง้หมดเลย ดอก
ล าโพงบานเตม็ทุง่เลย 
 ท่ีแท้ก็เป็นเพราะวา่ คณุฮิบโปเอาเมล็ดดอกไม้ให้ผิดน่ีเอง คิดวา่เมล็ดดอกล าโพงเป็นเมล็ด
ดอกเซียนหงส์ กบัหญ้าปลาทอง 
 คณุยา่หมีสีน า้ตาลรู้สกึผิดหวงัมาก  จนกลางคืนเก็บเอาไปนอนฝัน  ฝันไปว่าต้นกล้าดอก
ล าโพงทัง้หมดโตขึน้แล้ว แถมยงัซุกซนปีนป่าย ยืดเครือยาวเฟือ้ย เหมือนกบัว่ิงแขง่ขัน้กนัเลยละ่ 
เก่ียวพนักนัไปมา จนรกเต็มไปไปหมดทัง้สวน แม้แตป่ระตหูน้าตา่งก็โดนเถาดอกล าโพงเลือ้ยไป
คลมุจนหมด  คณุยา่หมีสีน า้ตาลก็เลยต้องปีนออกมาทางหน้าตา่งหลงัคา แล้วก็นั่งอยูบ่นหลงัคา
บ้าน  มองๆดเูหมือนกบันัง่อยูบ่นภเูขา “ดอกล าโพง” ยงัไงยงังัน้เลย  นัง่ทอดถอนใจไมรู้่จะท า
อยา่งไรดี  
   พอคณุยา่หมีสีน า้ตาลตื่นขึน้จากฝัน  ก็รีบถือจอบตัง้ใจจะไปขดุต้นกล้าดอกล าโพงออก
ให้หมด  
  แตด่อกล าโพง ดแูล้วช่างนา่รักนา่ชงัเหลือเกิน เหมือนกบัเดก็ๆเลย  จอบท่ีไหนจะขดุได้ลง
คอ  แม้แตต้่นเดียวก็ขดุไมล่ง 
 ตอ่มาคณุย่าหมีสีน า้ตาลก็คิดหาวิธีออก  
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 คณุยา่หมีสีน า้ตาลถอนเถาดอกล าโพงขึน้มาทัง้รากทัง้ดนิ  แล้วก็เอาไปมอบให้กบัคณุพ่ี
กระตา่ย คณุปา้แกะ คณุลิง  คณุตุน่  แล้วก็เอาไปมอบให้กบัคณุฮิบโปผู้ซุม่ซา่ม  
 ดอกล าโพงก็โตขึน้ทกุวนัๆ จนขึน้เตม็รัว้บ้านคณุย่าหมีสีน า้ตาล แล้วยงัเลือ้ยขึน้ไปบน
หน้าตา่งบ้านไม้อีกด้วย ออกดอกชชู่อเบง่บานสวยงามมาก  
  คณุย่าหมีสีน า้ตาลมองดบู้านของตวัเองมีดอกล าโพงบานชชูอ่เตม็ไปหมด ทัง้แดง ทัง้
คราม ทัง้มว่ง ดอกใหญ่ๆทัง้นัน้ บางดอกก็ใหญ่เทา่กับปากถ้วย บางดอกก็ใหญ่เทา่กบัแก้วชา บาง
ดอกก็เล็กเทา่จอกเหล้า ก็รู้สกึดีใจยิม้แฉ่งจนหบุปากไมล่ง ราวกบัวา่ ดอกไม้เหล่านีเ้ป็นลกูเป็น
หลานของตวัเอง 
 ทกุๆวนั คณุย่าหมีสีน า้ตาลจะถือกระป๋องเล็กๆ ใบหนึง่ มือหนึง่ถือพลัว่ เดนิไปท่ีบ้านพ่ี
กระตา่ย  คณุปา้แกะขาว คณุลิง คณุอาตุน่ และก็คณุฮิบโป เพ่ือไปถางหญ้าให้กบัดอกล าโพง แล้ว
ก็รดน า้ สว่นบรรดาดอกล าโพงพอเห็นคณุยา่หมีสีน า้ตาลมาเย่ียมก็ดีใจมาก  
 ดอกล าโพงมีสีแดง สีคราม สีมว่ง พากนัโยกหวัไปมา  บางดอกก็ใหญ่เทา่กบัปากถ้วย บาง
ดอกก็ใหญ่เท่ากบัแก้วชา บางดอกก็เล็กเทา่จอกเหล้า ดอกไม้แสนสวยพากนัโบกไม้โบกมือต้อนรับ
คณุยา่หมีสีน า้ตาล สง่เสียงร้องเรียก “สวสัดีครับคณุย่า สวสัดีคะ่คณุย่า” เสียงดงัเจีย้วจ๊าวไปทัว่  
 เพ่ือนๆ ก็เลยพากนัเรียกคณุยา่หมีสีน า้ตาลว่า “คณุยา่ดอกล าโพง”  
 นบัตัง้แตนี่ ้ คณุยา่หมีสีน า้ตาลก็จะไมเ่หงาอีกตอ่ไป เพราะคณุยา่มีลกูๆ หลานๆเยอะแยะ
มากมาย  
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49. 起飞 
 

黑鹳纽欢欢站在岩石上，起劲地扇着翅膀，他要练硬翅膀，准备起飞。背

后是妈妈孵他养他的岩洞，靠近岩洞口的地方，站着三个哥哥，三只比他大许

多的黑鹳。欢欢在兄弟四个里是最小的，可是爸爸妈妈并不因为他小而照顾

他，每次喂食，三个身强力壮的哥哥常常把他挤到一边，他只好捡些落在岩石

上的食物渣。天长日久，哥哥们长得越来越壮，而他却长得非常瘦小。 

这天，爸爸妈妈舒展着翅膀，飞向万里蓝天，为他们觅食去了。黑鹳欢欢

站在岩石的边上，俯视着山崖下玉带似的小河、绿毯似的田野。他多么想飞

啊，像爸爸妈妈那样飞上蓝天。可是，他身体太弱了，他几次展开翅膀，想冲

下山崖，都因为腿在发抖，退了回来。这时哥哥们却在洞边讥笑他。 

  "哈哈，羽毛还没长全就想飞啊，白日做梦。"老大说。 

  "妈妈说了，第一个起飞的应该是大哥，然后是我。你，一个瘦小的欢欢，

只能等我们喂你食物了。"老二扇扇翅膀说。 

  "我说老四，我们黑鹏历来是老大，老二，老三，按照出生顺序起飞的。我

还没想到出窝，你就想飞了，真是自不量力。"老三也在教训欢欢。 

  欢欢看看高大的哥哥们，心想，你们靠着身强力壮，能够抢到食物，而

我……忽然一只老鹰从头顶飞过，鹰爪下抓着一只小鸡，一只刚刚长满羽毛的

小鸡。欢欢心头一惊：啊，这就是弱者的下场。在自然界的竞争中，自甘落后

的弱者，只能被别人吃掉！欢欢浑身热血沸腾，他看看守在窝边的哥哥们，看

看悬崖下的世界，他的腿不再发抖了。他扇扇翅膀，猛地向崖外冲去一-啊！最

弱小的黑鹏，却第一个起飞了。他身体摇晃，翅膀有些慌乱，但他却勇敢地鼓

动翅膀向远处飞去。他想到爸爸妈妈的雄姿，想到他们从容不迫的飞翔，心里

平静下来，逐渐调整姿势，飞啊，飞…… 

  他落在小溪边，虽然姿势很笨拙，但第一次吃到了鲜鱼活虾，再也不用去

抢哥哥们吃剩的食物渣了。他感到浑身增添了无穷的力气，一抖翅膀又飞上蓝

天。向生他养他的岩洞飞去。他要告诉哥哥们，强者不是天生排定的，也不一

定是身体的高大，而是愿望，是意志，是对美好境界的追求。 

瞧，一只弱小的，然而非常矫健的黑鹏正向高高的悬崖上飞去。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Qǐfēi 
 

hēi ɡuàn niǔ huān huān zhànzài yánshí shànɡ，qǐ jìnde shàn zhe 

chìbǎnɡ，tā yào liàn yìnɡ chìbǎnɡ，zhǔnbèi qǐfēi.bèihòu shì māmɑ fū  

tā yǎnɡ tāde yándònɡ，kàojìn yán dònɡkǒu de dìfɑnɡ，zhànzhe sānɡè  

ɡēɡe，sānzhī bǐtā dà xǔ duōde hēi ɡuàn.huān huān zài xiōnɡdi sìɡè  

lǐ shì zuì xiǎode，kěshì bàbɑ māmɑ bìnɡbú yīnwèi tā xiǎor zhàoɡù  

tā，měicì wèishí，sānɡè shēn qiánɡlì zhuànɡde ɡēɡe chánɡ chánɡ 

bǎ tā jǐdào yìbiān，tā zhíhǎo jiǎn xiē luòzài yánshí shànɡ de shíwù 

zhā.tiānchánɡ rìjiǔ，ɡē ɡēmen zhǎnɡdé yuèláiyuè zhuànɡ，ér tāquè  

zhǎnɡdé fēichánɡ shòuxiǎo.  

     zhètiān，bàbɑ māmɑ shūzhǎn zhe chìbǎnɡ，fēixiànɡ wànlǐ  

lántiān，wéi tāmen mìshí qùle.hēi ɡuàn huān huān zhànzài yánshí de  
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biānshànɡ，fǔshì zhe shān yáxià yùdài shìde xiǎohé 、lǜtǎn shìde  

tiányě.tā duōme xiǎnɡfēi ā，xiànɡ bàbɑ māmɑ nàyànɡ fēishànɡ lántiān. 

kěshì，tā shēntǐ tàiruò le，tā jǐcì zhǎnkāi chìbǎnɡ，xiǎnɡ chōnɡxià 

shānyá，dōu yīnwèi tuǐ zài fādǒu，tuì le huílái.zhèshí ɡē ɡēmen  

quèzài dònɡ biān jīxiào tā. 

    "hāhā，yǔmáo háiméi chánɡ quán jiù xiǎnɡfēi ā，báirì zuòmènɡ." 

lǎodà shuō. 

    "māmɑ shuōle，dì yíɡè qǐfēi de yīnɡ ɡāishì dàɡē，ránhòu shì  

wǒ.nǐ，yíɡè shòu xiǎode huān huān，zhǐnénɡ děnɡ wǒmen wèi nǐ shíwù 

le."lǎoèr shàn shàn chìbǎnɡ shuō. 

    "wǒ shuō lǎosì，wǒmen hēi pénɡ lìlái shì lǎodà，lǎoèr，lǎosān，

ànzhào chūshēnɡ shùnxù qǐfēi de.wǒ háiméi xiǎnɡdào chū wō，nǐ jiù  

xiǎnɡ fēile，zhēnshì zìbú liànɡlì."lǎosān yě zài jiàoxùn huān huān. 

    huān huān kànkɑn ɡāodà deɡē ɡēmen，xīnxiǎnɡ，nǐmen kào 

zhe shēnqiánɡlìzhuànɡ，nénɡɡòu qiǎnɡdào shíwù，ér wǒ .....hūrán yìzhī 

lǎoyīnɡ cónɡ tóudǐnɡ fēiɡuò，yīnɡzhǎo xià zhuāzhe yìzhī xiǎojī，yìzhī 

ɡānɡɡānɡ chánɡmǎn yǔmáo de xiǎojī.huān huān xīntóu yìjīnɡ：ā，zhè  

jiùshì ruòzhě de xiàchǎnɡ.zài zìránjiè de jìnɡzhēnɡ zhōnɡ，zì ɡān luò 

hòude ruòzhě，zhǐnénɡ bèi biérén chīdiào！huān huān húnshēn rèxuè  

fèiténɡ，tā kàn kānshǒu zài wō biān deɡē ɡēmen，kànkɑn xuán yáxià de  

shìjiè，tāde tuǐ búzài fādǒu le.tā shàn shàn chìbǎnɡ，měnɡde xiànɡ  

yá wài chōnɡqù yī-ā！zuìruò xiǎode hēi pénɡ，què dìyíɡè qǐ fēile.tā 

shēntǐ yáohuànɡ，chìbǎnɡ yǒuxiē huānɡluàn，dàn tāquè yónɡɡǎn de  

ɡǔdònɡ chìbǎnɡ xiànɡ yuǎnchù fēiqù.tā xiǎnɡdào bàbɑ mā māde xiónɡzī，

xiǎnɡdào tāmen cōnɡrónɡ búpò de fēixiánɡ，xīnlǐ pínɡjìnɡ xiàlái， 

zhújiàn tiáozhěnɡ zīshì，fēi ā，fēi ..... 

    tā luòzài xiǎoxī biān，suīrán zīshì hěn bènzhuō，dàn dìyícì chī 

dàole xiānyú huó xiā，zài yěbú yònɡqù qiǎnɡ ɡē ɡēmen chīshènɡ de  

shíwù zhā le.tā ɡǎndào húnshēn zēnɡtiān liǎowú qiónɡde lìqi，yìdǒu  

chìbǎnɡ yòu fēishànɡ lántiān.xiànɡ shēnɡtā yǎnɡ tāde yándònɡ fēiqù.tā 

yào ɡàosu ɡē ɡēmen，qiánɡzhě búshì tiānshēnɡ pái dìnɡde，yěbú yídìnɡ 

shì shēntǐ de ɡāodà，érshì yuànwànɡ，shì yìzhì，shì duì méihǎo  

jìnɡjiè de zhuīqiú. 

qiáo，yìzhī ruò xiǎode，ránér fēichánɡ jiǎojiàn de hēi pénɡ  

zhènɡxiànɡ ɡāo ɡāode xuányá shànɡ fēiqù. 

 

ค าแปล: เหริฟ้า 
 

 นกกระยางคอยาวช่ือ ฮวนฮวน เกาะอยูบ่นโขดหินผา ก าลงักระพือปีกอยู่อยา่งขะมกัเขม้น  
เพ่ือฝึกพละก าลงัของปีกให้แข็งแกร่ง เตรียมพร้อมท่ีจะบินสูท้่องฟ้า เบือ้งหลงัเป็นถ า้โขดหินถ่ินรัง
นอนของมนั ใกล้ๆกบัถ า้มีพ่ีชายยืนดอูยูข้่างๆ  พ่ีชายทัง้สามตวัโตกวา่มนัมาก  สว่นฮวนฮวนตวั
เล็กท่ีสดุในบรรดาส่ีพ่ีน้อง แตถ่ึงแม้วา่จะตวัเล็กกวา่พ่ีๆ พอ่แมก็่ไมไ่ด้เอาใจฮวนฮวนมากกวา่ลกูคน
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อ่ืน ทกุครัง้เวลาพ่อแมป่อ้นอาหาร พ่ีๆทัง้สามก็ผลกัมนัไปอยู่อีกข้าง ฮวนฮวนก็ได้แตเ่ก็บเศษ
อาหารท่ีตกลงท่ีพืน้กิน  เวลาผา่นไป พ่ีๆทัง้สามก็มีร่างกายเตบิโตแข็งแกร่ง แตฮ่วนฮวนกลบัตวัเล็ก
และผอมกวา่พ่ีๆมาก  
 วนันีพ้อ่แมก่างปีกเหิรฟ้า บินไปหาอาหารมาให้ลกู ๆ ฮวนฮวนก็ออกมายืนอยู่บนโขดหิน 
ก้มลงมองดผืูนน า้ท่ีระยิบระยบัเป็นประกายแวววาว มองดทู้องทุง่หญ้าสีเขียวขจีราวกบัพรมนุม่ 
มนัอยากบนิได้เหลือเกิน อยากบนิได้เหมือนกบัพอ่แม่ท่ีเหิรฟ้าโบยบนิ แตว่่า ร่างกายของมนัชา่ง
ออ่นแอเหลือเกิน หลายครัง้ท่ีมนัพยายามกางปีกออก หมายจะบนิลงจากหน้าผา แตก็่ต้องถอย
หลงักลบัเข้ามาทกุทีเพราะกลวัจนขาสัน่  ครัง้นี ้พ่ีๆ ก็ยงัยืนอยูข้่างๆ หวัเราะเยาะมนัอีก 
   “ฮา่ ๆ ขนยงัขึน้ไมค่รบเลย ยงัจะอยากบนิอีก ฝันกลางวนัไปรึเปลา่” เสียงพ่ีใหญ่เยอะเย้ย 
 “แมบ่อกวา่ คนท่ีจะบนิได้คนแรกก็คือพ่ีใหญ่ ตอ่มาก็เป็นฉนั แตแ่ก เจ้าฮวนฮวนตวัน้อย 
แถมยงัผอมแห้งแรงน้อย ก็คงได้แตร่อให้พวกเราหาอาหารมาปอ้นละมัง้” เสียงพ่ีสองพดูพร้อมกบั
กระพือปีกพับ่ๆ ๆ  
    “น้องเล็กเอย๋ พ่ีจะบอกอะไรให้นะ พวกเราเหลา่นกกระยางจะต้องบินเรียงล าดบัจากพ่ี
ใหญ่ พ่ีรอง พ่ีสาม ฉนัยงัไมท่นัคดิจะออกจากรังเลย แกก็อยากจะบนิเสียแล้ว ช่างไมด่ตูวัเอง
เสียเลย” พ่ีสามก็เข้ามาสมทบเยอะเย้ยถากถาง พร้อมสัง่สอนฮวนฮวน  
  ฮวนฮวนมองดพ่ีูชายทัง้สามท่ีร่างกายสงูใหญ่ก าย า ในใจคดิวา่ พวกพ่ีฉวยโอกาสท่ี
ร่างกายแข็งแรงกวา่ มีพละก าลงัเยอะกวา่ แยง่อาหารกินจนหมด แตฉ่นั ....ทนัใดนัน้ มีเหย่ียวตวั
หนึง่บนิโฉบลงมา  กางกรงเล็บแหลมคมตะครุบนกตวัน้อยๆ บินไป นกตวัน้อยเพิ่งจะมีขนออ่นๆ
งอกขึน้มาร าไร  ฮวนฮวนตกตะลงึ “อ้า...น่ีแหละคือจดุจบของผู้อ่อนแอ”  ในทา่มกลางการเอาตวั
รอดของธรรมชาต ิ คนท่ีออ่นแอ ยอมแพ้ สดุท้ายก็ต้องตกเป็นอาหารของผู้ อ่ืน  เลือดของฮวนฮวน
ฉีดพลา่นไปทัว่ร่างกาย เหลียวไปมองพ่ีชายทัง้สามท่ีอยู่ข้างๆรัง  มองลงไปดพืูน้โลกเบือ้งลา่ง  ขา
ของฮวนฮวนก็ไมส่ัน่อีกตอ่ไป  ฮวนฮวนกระพือปีกพับ่ๆ ๆ  แล้วเหิรขึน้สู่ท้องฟ้า  “โอ้โห....นก
กระยางน้องสดุท้อง แตเ่ป็นตวัแรกท่ีบนิได้”  ตวัของมนัสา่ยไปสา่ยมา ปีกก็ยงับนิไม่ถนดัถน่ี แตก็่
ร่อนสูท้่องฟ้าอยา่งกล้าหาญ  ฮวนฮวนคิดถึงความองอาจของพอ่แม ่ นึกถึงปีกของพ่อแมท่ี่ไมเ่คย
ออ่นแอ จิตของฮวนฮวนก็สงบนิ่งลงได้  คอ่ยๆปรับทว่งทา่ในการบิน บินไป ร่อนไป ฟีว้..ว..ว 
 ฮวนฮวนร่อนลงท่ีริมคลองเล็กๆแหง่หนึง่  แม้วา่ยงัร่อนลงไมส่วยนกั แตฮ่วนฮวนก็ได้ลิม้รส
ปลาสด กุ้งสด ไมต้่องไปแย่งกินเศษอาหารท่ีเหลือเดนจากพ่ีๆอีกตอ่ไป  ฮวนฮวนรู้สึกถึงพละก าลงั
ในกายท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมหาศาล  เพียงแคข่ยบัปีกก็สามารถบนิสูท้่องฟ้ากว้างใหญ่ได้แล้ว  บนิร่อน
ไปสูถ่ า้ จะได้ไปบอกพ่ีๆทัง้สามวา่ ผู้แข็งแกร่งไมใ่ชส่วรรค์เป็นผู้ก าหนด แล้วก็ไมใ่ช่คนท่ีร่างกาย
ใหญ่โตกวา่ผู้ อ่ืน แตเ่ป็นผู้ ท่ีมีความหวงั มีปณิธานแนว่แน ่และก็พร้อมท่ีจะไขวค่ว้าสูโ่ลกท่ีงดงาม  
  ดน่ีูสิ  นกกระยางตวัน้อย ๆ แตเ่ข้มแข็ง สามารถบินสูห่น้าผาอนัสงูใหญ่ได้    
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50.七十二变 
 

  一天，孙悟空被儿子孙小圣缠上了："爸爸，听人说您会七十二变？"  

   悟空说："这不假，你爸爸样样都会变。" 

  "教教我吧！" 

  悟空磨不过儿子，就教了他一招——变树。 

  猪八戒的儿子猪小能来找孙小圣，半路上撞到一棵树上，头撞得很疼，他

生气了："是谁把树种在路当中？， 

  "哈哈！"变成树的小圣又变回来，"是我爸爸教我变树的，他什么都会变！" 

  小能发了呆。可他想了想，对小圣说："你还变成树，等在这里！"说完赶

忙跑回家去。 

  "爸爸！"小能挺委屈地对着八戒喊，"人家小圣的爸爸教小圣变树，您什么

也没教我！" 

  "这有啥稀奇，"八戒安慰儿子说，"你爸爸也会三十六变呢，我也教你一

手！"…… 

  再说变成树的小圣，正等得不耐烦，只见摇摇摆摆走来一头大象，伸开长

鼻子就要拔树。 

  "哎呀！爸爸呀！"小圣惊叫起来。' 

  大象忍不住笑出声——是小能的声音。 

  小圣一心想赢，又去请教悟空，变成一只小老鼠，要朝大象鼻孔里钻。小

能也不服输，又从爸爸那儿学到新本事，变成一只猫来抓老鼠。为了对付猫，

悟空又教儿子变老鹰…… 

  变这变那，比来比去，八戒的三十六变不够用了。"算了吧，孩子，咱不比

了。" 

  "不，我要你再教我！" 

  可是吵也没用。 

  小圣从悟空那儿学到了七十二变。但他只用了三十七变就赢了，还有三十

五变没用上，赢得也没劲。他看见小能挺难受的，就说："你拜我做师傅，我来

教你七十二变吧。， 

  可是小能赌气不要小圣教。 

  怎么办呢？这事没难倒小圣。要教七十二变，自己先变一变。小能愿意跟

小圣学了，因为小圣变成了八戒叔叔的模样！…… 

 

ค าอ่านพนิอิน: Qī shí èr biàn 
 

yìtiān，sūnwùkōnɡ bèi ér zǐ Sūn xiǎo shènɡ chán shànɡ le："bàb

ɑ，tīnɡrén shuō nín huì qīshíèr biàn？"  

     wù kōnɡshuō："zhè bùjiǎ，nǐ bàbɑ yànɡyànɡ dōu huìbiàn." 

    "jiāojiāo wǒbɑ！" 

    wùkōnɡ mó búɡuò érzi，jiù jiāo le tā yìzhāo--biàn shù. 

    zhūbájiè  de érzi zhū xiǎo nénɡ lái zhǎo sūn xiǎo shènɡ，bàn lù

shɑnɡ zhuànɡdào yī kē shùshànɡ，tóu zhuànɡ dé hěn ténɡ，tā shēnɡqì  

le："shì shuí bǎ shù zhǒnɡzài lù dānɡzhōnɡ？， 
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    "hāhā！"biàn chénɡshù  de xiǎo shènɡ yòu biàn huílái，"shì wǒ b

àbɑ jiāo wǒ biàn shù  de，tā shénme dōu huìbiàn！" 

    xiǎo nénɡ fā  le dāi.kě tā xiǎnɡ le xiǎnɡ，duì xiǎo shènɡ shu

ō："nǐ hái biàn chénɡshù，děnɡzài zhèlǐ！"shuōwán ɡǎnmánɡ pǎo huíjiā 

qù. 

    "bàbɑ！"xiǎo nénɡ tǐnɡ wěiqu de duìzhe bájiè hǎn，"rén jiāxiǎo 

shènɡ  de bàbɑ jiāo xiǎo shènɡ biàn shù，nín shénme yě méi jiāo wǒ！" 

    "zhè yǒushá xīqí，"bájiè ānwèi érzi shuō，"nǐ bàbɑ yěhuì sānshí

liù biàn ne，wǒ yě jiāo nǐ yìshǒu！" ..... 

    zàishuō biàn chénɡshù  de xiǎo shènɡ，zhènɡ děnɡ débú nàifán，

zhǐjiàn yáoyáo bǎibǎi zǒulái yìtóu dàxiànɡ，shēnkāi chánɡ bízi jiùyào 

bá shù. 

    "āiyɑ！bàbɑ yɑ！"xiǎo shènɡ jīnɡjiào qǐlái.' 

    dàxiànɡ rěnbúzhù xiào chūshēnɡ--shì xiǎo nénɡ  de shēnɡyīn. 

    xiǎo shènɡ yī xīnxiǎnɡ yínɡ，yòuqù qǐnɡjiào wùkōnɡ，biànchénɡ y

ìzhī xiǎo láoshǔ，yào cháo dàxiànɡ bíkǒnɡ lǐ zuàn.xiǎo nénɡ yěbú fúsh

ū，yòucónɡ bàbɑ nàr xuédào xīn běnshi，biànchénɡ yìzhī māo láizhuā lá

oshǔ.wèi le duìfu māo，wùkōnɡ yòu jiāo érzi biàn lǎoyīnɡ ..... 

    biàn zhè biàn nà，bǐlái bǐ qù，bájiè  de sānshíliù biàn búɡòu y

ònɡ le."suàn  lebɑ，háizi，zán bú bǐ le." 

    "bú，wǒ yào nǐ zài jiāo wǒ！" 

    kěshì chǎo yě méiyònɡ. 

    xiǎo shènɡ cónɡ wùkōnɡ nàr xué dào le qīshíèr biàn.dàn tā zhǐ y

ònɡ le sānshíqī biàn jiù yínɡ le，háiyǒu sānshíwǔ biàn méi yònɡshàn

ɡ，yínɡdé yě méijìn.tā kànjiàn xiǎo nénɡ tǐnɡ nánshòu  de，jiùshuō：

"nǐ bài wǒ zuò shīfu，wǒ lái jiāo nǐ qīshíèr biàn bɑ， 

    kěshì xiǎo nénɡ dǔqì búyào xiǎo shènɡjiāo. 

    zěnmebàn ne？zhèshì méi nándǎo xiǎo shènɡ.yào jiāo qīshíèr bià

n，zìjǐ xiān biàn yī biàn.xiǎo nénɡ yuànyì ɡēn xiǎo shènɡ xué le，yī

nwèi xiǎo shènɡ biàn chénɡ le bájiè shūshu  de múyànɡ！ ..... 

 

ค าแปล:แปลงกายได้ร้อยแปด 
 

มีอยูว่นัหนึง่ ลกูของหงอคง ช่ือซุนเส่ียวเซิ่ง รบเร้าถามวา่ “พอ่ฮะ ใครๆก็บอกวา่พอ่แปลง
กายได้เจ็ดสิบสองกระบวนท่า จริงเหรอฮะพอ่” 

หงอคงตอบวา่ “ไมผ่ิดหรอกลกู พอ่ของลกูแปลงกายเป็นอะไรก็ได้” 
“สอนผมหน่อยสิพอ่” 
หงอคงทนการรบเร้าของลกูไมไ่หว จงึสอนวิชาแปลงกายเป็นต้นไม้ให้  
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สว่นลกูของตือโป๊ยก่าย ช่ือ จเูส่ียงเหนิง มาหาซุนเส่ียวเซิ่ง เดนิมาได้ถึงคร่ึงทางก็ชนเข้ากบั
ต้นไม้ใหญ่เข้าอยา่งจงั หวัชนกบัต้นไม้จนเจ็บไปหมด ก็โมโหมาก “ใครเอาต้นไม้มาปลกูไว้กลาง
ถนนเน่ีย” 

  “ฮา่ ๆ ” เส่ียวเซง่แปลงกายกลบัร่าง “พอ่ฉนัสอนวิชาแปลงกายเป็นต้นไม้ให้ฉนั พอ่ฉนั
แปลงกายเป็นอะไรก็ได้” 

เส่ียวเหนิงถึงกบัตกตะลงึ คิดไปคดิมา ก็พดูกบัเส่ียวเซิ่งว่า “นายยงัเปล่ียนเป็นต้นไม้ได้ รอ
อยูน่ี่นะ” พดูจบก็รีบว่ิงกลบับ้าน  

“พอ่ฮะ” เส่ียวเหนิงตะโกนเรียกพอ่ด้วยควาน้อยอกน้อยใจ “พอ่ของเส่ียวเซิ่งสอนวิชาแปลง
กายเป็นต้นไม้ด้วยละ่ แตพ่อ่ไมเ่คยสอนวิชาอะไรให้ผมเลย” 
  “ไมเ่ห็นจะมีอะไรวิเศษตรงไหนเลย” โป๊ยก่ายปลอบลกู “พอ่ของแกก็แปลงกายได้ร้อยแปด
เหมือนกนั มา พอ่จะสอนให้สกักระบวนทา่” 
 ฝ่ายเส่ียวเซิ่งก็นัง่รอยืนรอจนเกือบจะรอไมไ่หว ก็เห็นช้างตวัหนึง่เดนิต้วมเตีย้มมาแตไ่กล 
ย่ืนงวงมาหมายจะถอนต้นไม้ขึน้จากดิน 
 “โอ้ย...พอ่จ๋า” เสียงเส่ียวเซิ่งตะโกนร้องด้วยความตกใจ 
 ฝ่ายช้างก็อดหวัเราะไมไ่ด้ ท่ีแท้เป็นเสียงของเส่ียงเหนิงนัน่เอง 
 แตเ่ส่ียวเซิ่งไมย่อมแพ้ ก็รีบวิ่งไปหาพอ่หงอคง แปลงกายเป็นหนตูวัน้อย จะได้วิ่งเข้าไปใน
จมกูของช้าง แตเ่ส่ียวเหนิงก็ไมย่อมแพ้ ก็เรียนวิชามาจากพอ่อีกอยา่งหนึง่ แปลงกายเป็นแมวไล่
จบัหน ูเพ่ือจะเอาชนะแมว หงอคงก็สอนลกูชายแปลงเป็นเหย่ียว  
 แปลงกายไปมา แขง่กนัไปมา โป๊ยก่ายมีวิชาอยูส่ามสิบหกกระบวน “พอเถอะลกู เราไม่
แขง่กนัแล้วนะ” 
 “ไมย่อม พอ่จะต้องสอนผมอีก” 
 แต ่ไมว่า่จะอ้อนวอนเท่าไหรก็ไมเ่ป็นผล 
 ฝ่ายเส่ียวเซิ่ง ก็เรียนวิชามาจากพอ่จนครบเจ็ดสิบสองกระบวนทา่แล้ว แตก็่ใช้ไปแค ่
สามสิบเจ็ดครัง้ ก็เอาชนะได้แล้ว ยงัเหลืออีกสามสิบห้ากระบวนทา่ ยงัไมไ่ด้เอาออกมาใช้เลย ก็
รู้สกึวา่ ชนะยงัไมส่ะใจ  เส่ียวเซิ่งเห็นเส่ียวเหนิงเสียอกเสียใจ ก็บอกว่า “นายไหว้ฉันเป็นครูสิ ฉนั
สอนนายเจ็ดสิบสองกระบวนทา่” 
    แตเ่ส่ียวเหนิงก็โกรธ ไมย่อมให้เส่ียวเซิ่งสอนวิชาให้ 
  ท ายงัไงดีละ่ แตเ่ร่ืองนีไ้มเ่กินก าลงัของเส่ียวเซิ่ง จะสอนวิชาแปลงกายเจ็ดสิบสอง
กระบวนท่าให้เส่ียงเหนิง  กระบวนทา่แรก ก็ต้องแปลงกายเป็นคณุอาโป๊ยก่ายเสียก่อน เส่ียวเหนิง
ก็ยอมเรียนด้วยแล้ว  
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51.南瓜星上的孩子 
 

宇宙中有一颗星，叫南瓜星。  

南瓜星上的孩子们舒服极了，他们连一丁点儿活都不用干。爸爸妈妈都

说："你们只要好好学习就行！" 

  为了不耽误儿子看书，儿子的鞋带总是由爸爸来系。 

  为了让女儿多练一会儿钢琴，妈妈拿着小勺亲自给女儿喂饭。 

  南瓜星上的孩子们真有出息：在这里，两岁的小孩儿会书法，会画画，会

打算盘；三岁的小孩儿会唱歌，会跳舞，还会下围棋；四岁的小孩儿能演奏九

十九种乐器…… 

  地球上的小孩儿到六岁半才上学。可是，在南瓜星上，六岁半的孩子都已

经大学毕业了。这些大学生们学到了许多知识，偏偏没有学会干活。 

  日子一年一年过去了。终于有一天，南瓜星上的爸爸妈妈们都老了，都去

世了。从此，这个星球上再也没人会系鞋带，会使小勺了…… 

  不会系鞋带怎么走路呀？不会使小勺怎么吃饭呀？没办法，总统只好派飞

碟去地球上请老师。 

  飞碟飞得真快：不几天，地球上的老师请来了。这些老师是谁？是幼儿园

的小朋友！有大班的、中班的，也有小班的。 

  幼儿园的小朋友开始给他们上课了。小班的孩子教南瓜星上的人用小勺吃

饭；中班的教他们系鞋带、扣钮扣；大班的教他们叠被子、扫地、洗碗…… 

南瓜星上的人跟地球上的小朋友学会了本领，也明白了一个道理，那就

是：孩子们从小要学会"自己的事情自己做"。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Nánɡuā xīnɡ shànɡ de háizi 
 

yǔzhòu zhōnɡ yǒu yìkē xīnɡ，jiào nánɡuā xīnɡ.  

     nánɡuā xīnɡ shànɡ  de háizimen shūfu jíle，tāmen lián yī dīnɡ

diánr huó dōu búyònɡ ɡān.bàbɑ māmɑ dōushuō："nǐmen zhǐyào hǎohǎo  

xuéxí jiù xínɡ！" 

    wèile bú dānwu érzi kànshū，érzi  de xiédài zǒnɡ shìyóu bàbɑ  

lái xì. 

    wèile rànɡ nǚér duō liàn yī huìr ɡānɡqín，māmɑ názhe xiǎosháo  

qīn zìjǐ nǚér wèifàn. 

    nánɡuā xīnɡ shànɡ de háizimen zhēn yǒuchūxī：zàizhèlǐ，liǎnɡsuì  

de xiǎoháir huì shūfǎ，huì huàhuà，huì dǎsuɑnpán；sānsuì  de xiǎoháir 

huì chànɡɡē，huì tiàowǔ，háihuì xià wéiqí；sì suì  de xiǎoháir nénɡ  

yǎnzòu jiǔshíjiǔ zhǒnɡ yuèqì ..... 

    dìqiúshànɡ  de xiǎoháir dào liù suì bàn cái shànɡxué.kěshì，zài 

nánɡuā xīnɡ shànɡ，liù suì bàn  de háizi dōu yǐjīnɡ dàxué bìyè le.zhè

xiē dàxuéshenɡmen xué dàole xǔduō zhīshí，piānpiān méiyǒu xuéhuì  

ɡànhuó. 

    rìzi yìnián yìnián ɡuòqùle.zhōnɡyú yǒuyìtiān，nánɡuā xīnɡ shànɡ  
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de bàbɑ māmɑ men dōu lǎo le，dōu qùshì le.cónɡcǐ，zhèɡe xīnɡqiú shànɡ 

zàiyě méirén huì xì xiédài，huìshǐ xiǎosháo le ..... 

    búhuì xì xiédài zěnme zǒulù yɑ？bú huìshǐ xiǎosháo zěnme chīfàn 

yɑ？méibànfǎ，zónɡtǒnɡ zhíhǎo pài fēidié qù dìqiúshànɡ qǐnɡ lǎoshī. 

    fēidié fēidé zhēn kuài：bùjǐtiān，dìqiúshànɡ  de lǎoshī qǐnɡlái 

le.zhèxiē lǎoshī shì shuí？shì yòuéryuán  de xiǎopénɡyou！yǒu dàbān  

de、zhōnɡbān  de，yěyǒu xiǎobān de. 

    yòuéryuán  de xiǎo pénɡyou kāishǐ ɡěi tāmen shànɡkè le.xiǎobān  

de háizi jiāo nánɡuā xīnɡ shànɡ  de rényònɡ xiǎosháo chīfàn；zhōnɡbān  

de jiāo tāmen xì xiédài、kòu niǔkòu；dàbān  de jiāo tāmen dié bèizi、

sǎo dì、xǐwǎn ..... 

nánɡuā xīnɡ shànɡ  de rén ɡēn dìqiúshànɡ de xiǎopénɡyou xué huì

le bénlǐnɡ，yě mínɡbɑi le yíɡè dàolǐ，nà jiùshì：háizimen cónɡxiǎo yà

o xuéhuì"zìjǐ de shìqínɡ zìjǐzuò". 

 
ค าแปล:เดก็ๆบนดาวฟักทอง 

  
ในจกัรวาลของเรามีดาวดวงหนึง่ ช่ือวา่ ดาวฟักทอง  
เดก็ๆท่ีอยู่บนดาวฟักทองชา่งแสนสบายเหลือเกิน  ไมต้่องท างานอะไรเลย พอ่แมต่า่งพดูวา่ 

“ขอแคห่นูๆ ขยนัเรียนหนงัสือก็พอแล้ว” 
 เพ่ือไมใ่ห้รบกวนลกูๆอา่นหนงัสือ เชือกผกูรองเท้าของลกู พอ่ก็ผกูให้ทกุวนั  
เพ่ือให้ลกูสาวตัง้ใจฝึกซ้อมเปียโน แมก็่ใช้ช้อนปอ้นข้าวปอ้นน า้ให้ลกูกิน 
เดก็ๆบนดาวฟักทองชา่งมีอนาคตไกลเหลือเกิน อยู่บนดาวฟักทองน่ี เด็กๆอายเุพิ่งสองขวบก็

อา่นหนงัสือได้ วาดรูปเป็น ดีดลกูคิดเป็น เดก็อายสุามขวบก็รู้จกัร้องเพลง เต้นร า เลน่หมาก
กระดาน เด็กอายส่ีุขวบก็เลน่ดนตรีเป็นเก้าสิบเก้าชนิดแล้ว 

 แตเ่ดก็ๆบนโลก อายหุกขวบเพิ่งจะเข้าโรงเรียน แตว่่าบนดาวฟักทอง เด็กๆอายหุกขวบก็
เรียนจบมหาวิทยาลยัแล้ว  นกัศกึษามหาวิทยาลยัเรียนรู้อะไรตอ่ะไรเยอะแยะมากมาย แตมี่อยา่ง
เดียวท่ีท าไมเ่ป็น คือ ไมรู้่จกัท างาน  

 วนัเวลาผา่นไปนบัวนันบัปี อยูม่าวนัหนึง่พอ่แมข่องเดก็ๆบนดาวฟักทองก็แก่ชราลงแล้ว ตาย
จากไป ตอ่จากนีไ้ป บนดาวดวงนี ้ไมมี่ใครคอยผกูเชือกรองเท้าให้ ไมมี่ใครใช้ช้อนตกัข้าวเป็นแล้ว 

ผกูเชือกรองเท้าไมเ่ป็นจะเดินได้ยงัไงละ่ ใช้ช้อนไมเ่ป็นจะกินข้าวได้ยงัไงละ่ นายกรัฐมนตรี
จนปัญญาก็เลยสง่ยานอวกาศบนิมาท่ีโลก เพ่ือมาเชิญครูไปสอน  

  ยานอวกาศบนิเร็วมาก เพียงไมก่ี่วนัก็อาจารย์ท่ีเชิญมาจากโลกก็มาถึงแล้ว ครูพวกนีเ้ป็น
ใครกนัเหรอ  เป็นเดก็ๆจากโรงเรียนอนบุาลของโลกนัน่เอง ห้องเรียนก็มีห้องใหญ่ ห้องกลาง และ
ห้องเล็ก  
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หนูๆ ท่ีมาจากโลกเร่ิมสอนวิชาให้เดก็ๆบนดาวฟักทอง  หนูๆ จากห้องเล็กเร่ิมสอนคนท่ีดาว
ฟักทองใช้ช้อนกินข้าว  หนูๆ จากห้องกลางสอนพวกเขามผกูเชือกรองเท้า ตดิกระดมุ หนูๆ จากห้อง
ใหญ่สอนพวกเขาพบัผ้าหม่ กวาดพืน้ แล้วก็ล้างถ้วย ... 

ผู้คนบนดาวฟักทองเรียนวิชาจากเดก็ๆท่ีมาจากโลก และเข้าใจกฎข้อหนึง่ นัน่ก็คือ เดก็ๆ
จะต้องเรียนรู้การท า  “กิจวตัรประจ าวนัด้วยตนเอง”  
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52.蘑菇桌 
 

  一天，小白兔蹦蹦跳跳地来到森林里采花。咦，大树下有个特别大特别大

的蘑菇，就像一张小圆桌，真好看。  

   采好花，我就在这蘑菇桌上吃午饭。这样想着，小白兔走了。 

  小白兔刚走，小松鼠来了。他也看见了这个像小桌子的大蘑菇。"嘻嘻！"

小松鼠高兴地想：在这蘑菇桌上吃饭，一定很有意思！小松鼠也去采花了。 

  后来呀，小狐狸，小猴子，小刺猬都发现了这张蘑菇桌，也都想采了花在

这儿吃午饭。 

  到了吃午饭的时候，五个小伙伴都来了，都说是自己最早发现这张蘑菇桌

的，谁也不让谁。 

  "哼，你们去争吧！"小白兔抢先在蘑菇桌前坐了下来。 

  小松鼠、小狐狸、小猴子也拥到蘑菇桌前，气呼呼地坐下了。 

  小刺猬一看，没他的份儿，火了，"啪"，跳上蘑菇桌，狠狠地踩几脚，把

蘑菇桌踩了个稀巴烂。 

  现在谁也别想在蘑菇桌上吃午饭了。 

  "你们哪，你们！"咦，谁在说话，五个小伙伴抬头一望，原来是大树公

公，小白兔明白，大树公公在批评他们呢。 

  "其实，我们挤一挤，就有小刺猬的位子了。"小白兔想了想说。 

  "是我不好，"小刺猬不好意思，"今天是我太霸道了。" 

  "我们也不好！"小松鼠他们几个也赶紧认错。 

  五个小伙伴刚说完，呀，奇怪的事发生了，被踩得稀巴烂的大蘑菇竟一点

一点动起来了，最后又拼成了一个特别大特别大，像小圆桌一样的大蘑菇。 

  五个小伙伴高兴极了。"这蘑菇桌真美！"小猴子说。 

  "我想，把它打扮起来一定更美。"小狐狸说着，把采来的几朵最美的花插

在蘑菇桌上。 

  啼，真的很漂亮。别的小伙伴也学小狐狸的样儿，用采来的花儿把蘑菇桌

打扮得漂亮极了。 

"你们呀，你们！"大树公公又开口了。这回呀，大家都听出来了，大树公

公在表扬他们呢！ 

 

ค าอ่านพนิอิน: Móɡu zhuō 
 

yìtiān，xiǎobáitù bènɡbènɡ tiàotiào de láidào sēnlín lǐ  

cǎihuā.yí，dà shùxià yǒuɡè tèbié dà tèbié dà   de móɡu，jiùxiànɡ  

yìzhānɡ xiǎo yuánzhuō，zhēn hǎokàn.  

     cǎi hǎo huā，wǒ jiùzài zhè móɡu zhuōshànɡ chīwǔfàn.zhèyànɡ  

xiǎnɡzhe，xiǎo báitù zǒu le. 

    xiǎobáitù ɡānɡ zǒu，xiǎo sōnɡshǔ lái  le.tā yě kàn jiàn le zhè 

ɡe xiànɡ xiǎo zhuōzi de dà móɡu."xīxī！"xiǎo sōnɡshǔ ɡāo xìnɡde  

xiǎnɡ：zài zhè móɡu zhuōshànɡ chīfàn，yídìnɡ hěn yǒuyìsi！xiǎo  

sōnɡshǔ yě qù cǎi huā le. 

    hòu láiyɑ，xiǎo húli，xiǎo hóuzi，xiǎo cìwei dōu fāxiàn  le  
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zhèzhānɡ móɡu zhuō，yě dōuxiǎnɡ cǎi  le huāzài zhèr chīwǔfàn. 

    dào le chīwǔfàn   de shíhou，wǔɡè xiǎo huǒbàn dōulái  le，dōu 

shuōshì zìjǐ zuìzǎo fāxiàn zhèzhānɡ móɡu zhuō de，shuíyě búrànɡ shuí. 

    "hēnɡ，nǐmen qù zhēnɡ bɑ！"xiǎobáitù qiǎnɡ xiānzài móɡu zhuō 

qián zuò le xiàlái. 

    xiǎo sōnɡshǔ、xiǎo húli、xiǎo hóuzi yě yōnɡ dào móɡu zhuōqián，

qìhūhū de zuò xià le. 

    xiǎo cìwei yíkàn，méi tā  de fènr，huǒ  le，"pā"，tiàoshànɡ  

móɡu zhuō，hěnhěn de cǎi jǐ jiǎo，bǎ móɡu zhuō cǎi  le ɡè xībālàn. 

    xiànzài shuíyě bié xiǎnɡzài móɡu zhuōshànɡ chīwǔfàn  le. 

    "nǐmen nǎ，nǐmen！"yí，shuízài shuōhuà，wǔɡè xiǎohuǒbàn táitóu 

yíwànɡ，yuánlái shì dàshù ɡōnɡɡonɡ，xiǎo báitù mínɡbɑi，dàshù  

ɡōnɡɡonɡ zài pīpínɡ tāmen ne. 

    "qíshí，wǒmen jǐ yī jǐ，jiù yǒuxiǎo cìwei   de wèizi  le. 

"xiǎobáitù xiǎnɡ le xiǎnɡshuō. 

    "shì wǒ bùhǎo，"xiǎo cìwei bùhǎo yìsi，"jīntiān shì wǒ tài  

bàdào  le." 

    "wǒmen yě bùhǎo！"xiǎo sōnɡshǔ tāmen jǐɡè yě ɡánjǐn rèncuò. 

    wǔɡè xiǎohuǒbàn ɡānɡ shuōwán，yɑ，qí ɡuài  de shìfā shēnɡ le， 

bèi cǎi dé xībālàn   de dà móɡu jìnɡ yìdiǎn yìdiǎn dònɡ qǐlái  le， 

zuì hòuyòu pīn chénɡ le yíɡè tèbié dà tèbié dà，xiànɡ xiǎo yuánzhuō  

yíyànɡ   de dà móɡu. 

    wǔɡè xiǎohuǒbàn ɡāoxìnɡ jí le."zhè móɡu zhuō zhēn měi！"xiǎo  

hóuzi shuō. 

    "wǒ xiǎnɡ，bǎ tā dǎbàn qǐlái yídìnɡ ɡènɡměi."xiǎo húli shuō

zhe，bǎ cǎi lái  de jǐduǒ zuì měi  de huā chāzài móɡu zhuōshànɡ. 

    tí，zhēn  de hěn piàoliɑnɡ.bié  de xiǎohuǒbàn yě xué xiǎo húli   

de yànɡr，yònɡ cǎi lái  de huār bǎ móɡu zhuō dǎ bàndé piàoliɑnɡ jí le. 

"nǐmen yɑ，nǐmen！"dàshù ɡōnɡɡonɡ yòu kāikǒu le.zhèhuí yɑ， 

dàjiā dōu tīnɡ chūlái le，dàshù ɡōnɡɡonɡ zài biǎoyánɡ tāmen ne！ 

 

ค าแปล:โต๊ะเหด็ 
 

 มีอยูว่นัหนึง่ น้องกระตา่ยขาวกระโดดหยองๆ ไปเก็บดอกไม้ในป่า แตเ่อ๊ะ ท่ีใต้ต้นไม้มีเห็ด
ดอกหนึง่ใหญ่มากๆ  เหมือนกบัโต๊ะกลมตวัหนึง่ สวยงามจริงๆ  
 “เก็บดอกไม้เสร็จ ฉนัจะนัง่กินข้าวเท่ียงบนโต๊ะเห็ดน่ีละ่” คดิได้ดงันัน้ กระตา่ยน้อยก็เดนิ
จากไป  
 พอกระตา่ยขาวเพิ่งเดินจากไป กระรอกน้อยก็เดนิมาถึง กระรอกก็เห็นเห็ดท่ีเหมือนกบัโต๊ะ
เหมือนกนั  น้องกระรอกน้อยดีใจ คิดในใจวา่ “ฮิๆ กินข้าวบนโต๊ะเห็ดน่ี ทา่ทางจะมีความสขุมาก  
แน่ๆ เลย”  วา่แล้วน้องกระรอกก็รีบไปเก็บดอกไม้  
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   ตอ่มาไมน่าน คณุจิง้จอก  เจ้าลิงเจ๊ียกๆ คณุเมน่ขนแหลม ก็มาพบกบัโต๊ะเห็ดนีเ้ข้า
เหมือนกนั  ทกุๆคนตา่งคดิเหมือนกนัว่า เก็บดอกไม้เสร็จจะมากินข้าวท่ีโต๊ะเห็ดนี ้ 
 พอถึงเวลากินข้าวเท่ียง เพ่ือนๆทัง้ห้าคนก็พากนัเดินมาถึงโต๊ะเห็ด ตา่งฝ่ายตา่งบอกวา่
ตนเองเป็นคนพบโต๊ะเห็ดนีค้นแรก ไมมี่ใครยอมใคร 
 “ฮึม่ พวกแกแยง่กนัไปก็แล้วกนั” กระตา่ยขาวรีบแยง่นัง่ข้างๆโต๊ะ  
 กระรอก จิง้จอก ลิงเจ๊ียกๆ  ก็เบียดกนัเข้ามาท่ีโต๊ะเห็ด นัง่ลง ฟึดฟัด ๆ ด้วยความด้วย
ความโกรธ 
 น้องเมน่เห็นวา่ ไมมี่ท่ีนัง่ส าหรับตวัเองแล้ว ก็โกรธจดั “ป่ึง” กระโดดขึน้ไปบนโต๊ะเห็ด แล้ว
ก็กระโดดย ่าไปสองสามที จนโต๊ะเห็ดแหลกเป็นชิน้ๆ  
  ตอนนี ้ใครก็ไมไ่ด้กินข้าวบนโต๊ะเห็ดแล้ว  
   “พวกแกเน่ียนะ พวกแกเน่ีย” เอ๊ะ นัน่เสียงใครพดู เจ้าห้าตวัก็เงยหน้าขึน้ไปมอง ท่ีแท้ก็เป็น
คณุตาต้นไม้น่ีเอง น้องกระตา่ยขาวก็เข้าใจทนัที  ท่ีแท้ คณุตาต้นไม้ก าลงัสัง่สอนพวกเรา  
 “ความจริงแล้ว พวกเราเบียดกนันิดหน่อย ก็จะมีท่ีว่างให้น้องเมน่แล้ว” กระตา่ยขาวคดิ 
แล้วก็บอกกบัทกุคน  
  “ฉนัไมดี่เอง” น้องเมน่รู้สกึละอายใจ “วนันีฉ้นัเหลวใหลไปหนอ่ย” 
 “พวกเราก็ไมดี่” กระรอกน้อยและเพ่ือนๆ ทัง้หมดรีบพากนัส านกึผิด  
 เพ่ือนๆทัง้ห้าเพิ่งจะพดูจบ ว้าว มีเร่ืองมหศัจรรย์เกิดขึน้แล้ว เห็ดท่ีถกูเหยียบจนแบนตอนนี ้
ฟืน้ขึน้  แล้วก็กางดอกออก จนใหญ่ขึน้ๆ เท่ากบัโต๊ะกลมเหมือนเดมิ 
 เพ่ือนทัง้ห้าดีอกดีใจกนัมาก “โต๊ะเห็ดน่ีชา่งสวยงามจงัเลย” เจ้าลิงเจ๊ียกๆ ร้องบอกทกุคน  
 “เรามาชว่ยกนัตกแตง่โต๊ะให้สวยงามกนัดีกวา่” เจ้าจิงจอกพดูจบก็เอาดอกไม้สวยๆมาปัก
ไว้ท่ีบนโต๊ะเห็ด  
  ว้าว สวยจงัเลย  เพ่ือนๆเห็นดงันัน้ ก็รีบพากนัเอาดอกไม้ท่ีเก็บมาได้ มาปักไว้บนโต๊ะ จน
โต๊ะสวยงามเตม็ไปด้วยดอกไม้  
 “พวกแกเอ้ย พวกแก ”  เสียงคณุลงุต้นไม้พดู  คราวนี ้พวกเดก็ๆก็ฟังออก เป็นเสียงคณุตา
ต้นไม้ก าลงัชมเชยอยูน่ัน่เอง  
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53.咪咪的钓鱼竿 
 

  小猫咪咪吵着要买个钓鱼竿。妈妈劝他说： "来，妈妈帮你做一个。"  

   小猫咪咪在妈妈的指导下，选好竹竿，找来丝线，用铁丝弯成钩钩，终于

做成一个钓鱼竿。 

  咪咪正高兴地欣赏着自己的钓鱼竿，这时大公鸡高仰着头走过来："小咪咪

呀，听说你做了个钓鱼竿。让我看看好吗？" 

  "给，你看吧，是妈妈指导，我自己做的。" 

  大公鸡左看看，右看看，然后摇头说："哎，你这鱼竿没有滑轮呀。没有滑

轮哪叫鱼竿呀？" 

  听了这话，小猫咪咪一下子泄气了。他正琢磨自己的鱼竿为什么没有滑

轮，这时小猪亨亨走过来，"哼哼哼"，小猪亨亨就像个小老头儿，开口之前先

要哼哼一阵子，然后才开口说，"让我看看你的鱼竿，给你参谋参谋。"小猪亨

亨拿起鱼竿，上看看，下看看，"哼哼，你这鱼竿没有哨子。" 

  "要哨子干吗呀？"小猫咪咪不解地问。 

  "真是个土帽儿，现代化的鱼竿都带哨子，鱼一上钩，哨子就会叽——叽—

—地响，你就好钓鱼啦。"小猪亨亨扔下鱼竿，背着手哼哼着，一摇一摆地走

了。 

  小猫咪咪更加懊丧了，心想，妈妈真会拿我开心，这也叫鱼竿吗？ 

  这时小鸭呱呱走过来，抢起鱼竿呱呱地说："听公鸡大哥说你做了个鱼竿，

我可是行家，最有发言权，还是让我鉴定一下吧。" 

  小鸭呱呱看了一会儿，不是说丝线太粗，就是说鱼竿不直，最后竟惊讶地

说："你这鱼钩怎么不是银的呀？人家高级鱼钩都是用银做的呀！" 

  小猫咪咪已经眼泪汪汪了，对自己眼前的钓鱼竿已经没有勇气说是自己做

的了。也不知小鸭呱呱什么时候走的，他只顾在那儿抹眼泪儿。这时妈妈走过

来，安慰他说："别人怎么说不要紧，你自己为什么不拿着鱼竿去钓鱼试一试

呢。"小猫咪咪听了妈妈的话，在鱼钩上安上鱼饵，坐在河边钓起鱼来。不一会

儿，就有一条鱼咬钩，他沉住气，等鱼儿完全上钩以后，只一甩，一条欢蹦乱

跳的大鱼被钓上岸来。小猫咪咪一高兴，一口气又钓上十多条大鱼来。啊，小

猫咪咪有一个自己做的心爱的鱼竿了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: mīmī de diào yúɡān 
 

xiǎomāo mīmī chǎozhe yào mǎiɡè diào yúɡān.māmɑ quàn tā shuō： 

"lái，māmɑ bānɡnǐ zuò yíɡè."  

     xiǎomāo mīmī zài mā māde zhídǎoxià，xuǎnhǎo zhúɡān，zhǎolái sī

xiàn，yònɡ tiěsī wānchénɡ ɡōuɡōu，zhōnɡyú zuòchénɡ yíɡè diào yúɡān. 

    mīmī zhènɡɡāoxìnɡde xīnshǎnɡ zhe zìjǐde diào yúɡān，zhèshí dà ɡ

ōnɡjī ɡāo yǎnɡ zhe tóu zǒu ɡuòlái："xiǎo mīmī yɑ，tīnɡshuō nǐ zuòle ɡ

è diào yúɡān.rànɡwǒ kànkɑn hǎomɑ？" 

    "ɡěi，nǐ kànbɑ，shì māmɑ zhídǎo，wǒzìjǐ zuò de." 



 263 

 

 

    dà ɡōnɡjī zuǒ kànkɑn，yòu kànkɑn，ránhòu yáotóu shuō："āi，nǐ 

zhè yúɡān méiyǒu huálún yɑ.méiyǒu huálún nǎ jiào yúɡān yɑ？" 

    tīnɡle zhèhuà，xiǎomāo mīmī yī xiàzǐ xièqì le.tā zhènɡ zuómo  

zìjǐ de yúɡān wèishénme méiyǒu huálún，zhèshí xiǎozhū hēnɡ hēnɡ zǒu  

ɡuòlái，"hēnɡ hēnɡhēnɡ"，xiǎozhū hēnɡ hēnɡ jiùxiànɡ ɡè xiǎolǎotóur， 

kāikǒu zhīqián xiānyào hēnɡhēnɡ yízhènzǐ，rán hòucái kāi kǒushuō， 

"rànɡwǒ kànkɑn nǐde yúɡān，ɡěi nǐ cānmóu cānmóu."xiǎozhū hēnɡ hēnɡ  

náqǐ yúɡān，shànɡ kànkɑn，xià kànkɑn，"hēnɡhēnɡ，nǐ zhè yúɡān méiyǒu 

shàozi." 

    "yào shàozi ɡànmɑ yɑ？"xiǎomāo mīmī bùjiě de wèn. 

    "zhēnshì ɡè tǔ màor，xiàndàihuà de yúɡān dōu dài shàozi，yú  

yī shànɡɡōu，shàozi jiùhuì jī--jī—de xiǎnɡ，nǐ jiùhǎo diàoyú lā. 

"xiǎozhū hēnɡ hēnɡ rēnɡxià yúɡān，bèi zhuóshǒu hēnɡ hēnɡzhe，yī yáo  

yī bǎi de zǒule. 

    xiǎomāo mīmī ɡènɡjiā àosànɡ le，xīnxiǎnɡ，māmɑ zhēn huì ná wǒ  

kāixīn，zhè yě jiào yúɡān mɑ？ 

    zhèshí xiǎoyā ɡūɡū zǒu ɡuòlái，qiǎnɡ qǐ yúɡān ɡūɡū deshuō ： 

"tīnɡ ɡōnɡjī dàɡē shuō nǐ zuòle ɡè yúɡān，wǒ kěshì hánɡjiɑ，zuìyǒu  

fāyánquán，háishì rànɡwǒ jiàndìnɡ yíxià bɑ." 

    xiǎoyā ɡūɡū kànle yíhuìr，búshì shuō sīxiàn tàicū，jiùshìshuō y

úɡān bú zhí，zuìhòu jìnɡ jīnɡyà deshuō ："nǐ zhè yúɡōu zěnme búshì  

yín de yɑ？rénjiɑ ɡāojí yúɡōu dōushì yònɡ yín zuò de yɑ！" 

    xiǎomāo mīmī yǐjīnɡ yǎn lèiwānɡwānɡ le，duì zìjǐ yǎnqián de  

diào yúɡān yǐjīnɡ méiyǒu yǒnɡqì shuōshì zìjǐzuò de le.yě bùzhī xiǎoyā 

ɡūɡū shénme shíhou zǒude，tā zhǐɡù zài nàr mǒ yǎnlèi ér.zhèshí māmɑ z

ǒu ɡuòlái，ānwèi tā shuō："biérén zěnme shuōbú yàojǐn，nǐzìjǐ  

wèishénme bú názhe yúɡān qù diàoyú shìyishì ne."xiǎomāo mīmī tīnɡle  

māmɑ dehuà，zài yú ɡōushànɡ ānshànɡ yúěr，zuòzài hébiān diào qǐ yú  

lái.bùyī huìr，jiù yǒu yī tiáoyú yǎoɡōu，tā chénzhùqì，děnɡ yúér  

wánquán shànɡɡōu yǐhòu，zhǐ yī shuǎi，yìtiáo huānbènɡ luàn tiàode  

dàyú bèi diào shànɡàn lái.xiǎomāo mīmī yī ɡāoxìnɡ，yìkǒuqì yòu diào 

shànɡ shí duōtiáo dàyú lái.ā，xiǎomāo mīmī yǒuyíɡè zìjǐzuò de xīn  

àide yúɡān le. 
 

ค าแปล: เบ็ดตกปลาของแมวเหมียว 
 
 น้องเหมียวร้อง เมีย้วๆ  ให้แมซื่อ้เบด็ตกปลา แมเ่หมียวก็บอกน้องเหมียววา่ “มา เดี๋ยวแม่
ชว่ยท าให้หนึง่คนั”  
 แมเ่หมียวก็สอนให้ลกูเหมียวเลือกก้านไม้ไผม่าหนึง่ก้าน แล้วก็หาเส้นไหมมาหนึง่เส้น เอา
ลวดมาดดัให้โค้งเป็นตะขอ  ในท่ีสดุเบ็ดตกปลาก็ท าส าเร็จแล้ว  



 264 

 

 

 น้องเหมียวก าลงัดีอกดีใจกบัเบด็ตกปลาท่ีเพิ่งท าเสร็จใหม ่ ๆ เวลานัน้เอง พ่ีไก่โต้งก็เดนิชู
คอเข้ามาหา “เจ้าเหมียวเอ้ย ได้ขา่ววา่แกท าเบด็ตกปลาเหรอ ไหนให้ฉนัดหูนอ่ยซิ”  
  “น่ีไง ดสูิ แมเ่ป็นคนสอน แล้วผมก็ท าเอง” 
 พ่ีไก่โต้งดแูล้วดอีูก แล้วก็สา่ยหวั บอกวา่ “เฮอ่ เบด็ของแกอนันีไ้มเ่ห็นมีล้อเล่ือนเลย ไมมี่
ล้อเล่ือน จะเรียกเบ็ดตกปลาได้ท่ีไหนกนัละ่” 
 น้องเหมียวได้ยินดงันัน้ ก็เสียก าลงัใจ มนัก าลงัคิดไตร่ตรองอยูน่านเลย วา่ท าไมถึงไมมี่
ล้อเล่ือนนะเน่ีย  เวลาเดียวกนันัน้เอง น้องหมอูู๊ดๆก็เดนิผ่านมา เสียงดงั “อู๊ด ๆ ๆ” เหมือนกบัคนแก่  
ก่อนพดูก็ต้องร้องเสียงอู๊ด ๆ เสียก่อน  แล้วคอ่ยเอ่ยปากพดูวา่ “อู๊ด ๆ ๆ ให้ฉนัดเูบด็ตกปลาแก
หนอ่ยซิ จะได้ชว่ยคดิหาวิธี”  วา่แล้วหมอูู๊ดๆ ก็หยิบเบ็ดตกปลาไปด ูดโูน่นที ดน่ีูที “อู๊ด ๆ ๆ เบด็ตก
ปลาคนันีข้องแกไมมี่นกหวีดน่ีนา”     
 “ต้องมีนกหวีดท าไมเหรอ”  แมวเหมียว ถามด้วยความสงสยั  
 “แกน่ี หวัขีเ้ล่ือยจริงๆเลย เบด็ตกปลาสมยัใหมเ่ค้ามีนกหวีดกนัหมดแล้ว พอปลากินเบ็ด 
นกหวีดก็จะร้อง ปร๊ีด ๆ ๆ  แกก็ตกปลาได้อย่างสบายใจไปเลยไงละ่” หมอูู๊ด ๆ ทิง้เบ็ดตกปลาลงกบั
พืน้ แล้วก็เดินต้วมเตีย้ม ๆ จากไป 
  น้องเหมียวยิ่งหงดุหงิด คิดในใจวา่ แมแ่กล้งหลอกฉันจริงๆ  น่ีนะ่เหรอ เบ็ดตกปลา  
 เวลานัน้เอง คณุเป็ดก้าบๆ ก็เดนิผา่นมา เก็บเบ็ดตกปลาขึน้มา แล้วก็พดูวา่ “ได้ยินคณุพ่ี
ไก่โต้งบอกว่า นายท าเบด็ตกปลาเหรอ ฉนัน่ีละ่ผู้ เช่ียวชาญด้านนีโ้ดยเฉพาะ ให้ฉันตรวจสอบดก็ู
แล้วก็กนั รับรองวา่ถกูต้องท่ีสดุ” 
 คณุเป็ดก้าบๆ ดสูกัพกัหนึง่ เดี๋ยวก็บอกวา่สายเบด็ใหญ่เกินไป เด๋ียวก็บอกวา่คนัเบด็ไม่
ตรง สดุท้ายก็บอกวา่ “เบด็ตกปลาของนายคนันีท้ าไมไมใ่ช่ท าด้วยเงินละ่ เบ็ดของใครๆเค้าก็ท า
ด้วยเงินกนัทัง้นัน้” 
  น้องเหมียวได้ยินดงันัน้ก็ถึงกบัน า้ตาคลอ ไมก่ล้าบอกใครตอ่ใครว่าเป็นเบด็ท่ีตวัเองท า
ขึน้กบัมืออีกตอ่ไป และก็ไม่รู้วา่คณุเป็ดจะสง่เสียงก้าบๆ ดงัลัน่อีกนานเท่าไหร่ น้องเหมียวก็ได้แต่
เช็ดน า้ตา จนแมเ่หมียวเดนิมาปลอบลกูเหมียววา่ “ใครจะวา่ยงัก็ไมต้่องเสียใจไปหรอกลกู ท าไมลกู
ไมล่องเอาเบ็ดไปตกปลาดลู่ะ ”  
 น้องเหมียวเช่ือตามท่ีแมเ่หมียวพดู เอาเหย่ือมาเก่ียวท่ีเบด็ แล้วไปนัง่ตกปลาอยูริ่มฝ่ังน า้  
เพียงชัว่ครู่เดียว ก็มีปลามากินเบ็ดแล้ว น้องเหมียวอดใจรอ ให้ปลากินเหย่ือให้หมด สะบดัคนัเบ็ด
ขึน้มา  ก็มีปลาตวัโตติดคนัเบด็ดิน้ขึน้มาจากน า้   
 น้องเหมียวดีใจมาก จงึตกปลาตอ่ เพียงแคพ่ริบตา น้องเหมียวก็ตกปลาได้เป็นสิบตวั เบด็
ตกปลาท่ีท าขึน้เองคนันีจ้งึเป็นเบด็ท่ีน้องเหมียวรักและหวงมากท่ีสดุ  
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54.咪咪的玩具 
 

小花狗生病了，大伙儿带来了最好的玩具，给小花狗解闷儿。 

小猫咪咪也来了。 

  小黑猪偷眼看咪咪，咪咪的手里什么也没有。 

  大伙儿开始送玩具了。哇，有遥控飞碟，有声控老鼠，还有精致华贵得让

人不敢碰的小轿车…… 

  轮到咪咪了。 

  大伙儿都把眼睛瞪得大大的，看着咪咪空空的两手。小黑猪更是眼睛一眨

也不眨。 

  没想咪咪却说："大伙儿都把眼睛闭上，我才好把玩具拿出来！" 

  大伙儿互相看看，只好把睁大的眼睛闭上。 

  一会儿，咪咪说："睁开吧。" 

  小黑猪睁眼一瞧，咪咪手里捧着个花花绿绿的小东西，毛茸茸的，又有趣

又可爱。大伙儿都把脖子伸得长长的，想看个清楚。 

  咪咪手里的小东西十分灵活，东一蹦，西一跳，总往咪咪身后跑。咪咪想

抓住它，可转了一百圈还是没抓住。急得咪咪直朝大家吐舌头，那副滑稽相，

逗得小花狗他们哈哈大笑。 

  表演结束了，大伙儿争着问咪咪玩具是从哪儿买来的。 

  这时，咪咔从地上站起来，拍拍裙子说："这个玩具一分钱也没花，它就是

我自己的尾巴呀！" 

  啊，大伙儿谁也没想到！ 

  咪咪说："这个玩具是我为小花狗精心设计的。我在尾巴上涂了颜色，卷成

彩球的样子。看见小花狗那么开心地笑，我真高兴！" 

  躺在床上的小花狗感激地说："谢谢你，咪咪，你真好！" 

  小黑猪不好意思地搔搔头，嘿嘿地笑着说："咪咪，可真有你的！" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Mīmī de wánjù 
 

xiǎohuā ɡǒu shēnɡ bìnɡle，dà huǒr dàilái le zuì hǎode wánjù， 

ɡěi xiǎohuā ɡǒu jiě mènr.  

     xiǎomāo mīmī yělái le. 

    xiǎo hēizhū tōu yǎnkàn mīmī，mīmī de shǒulǐ shénme yě méiyǒu. 

    dà huǒr kāishǐ sònɡ wánjù le.wā，yǒu yáokònɡ fēidié，yǒu  

shēnɡkònɡ láoshǔ，háiyǒu jīnɡzhì huáɡuì dé rànɡrén bùɡǎn pènɡ de  

xiǎojiàochē ..... 

    lúndào mīmī le. 

    dàhuǒr dōubǎ yǎnjinɡ dènɡ dé dàdà de，kànzhe mīmī kōnɡ kōnɡ de 

liánɡshǒu.xiǎo hēizhū ɡènɡshì yǎnjinɡ yìzhǎ yěbú zhǎ. 

    méixiǎnɡ mīmī quèshuō："dà huǒr dōubǎ yǎnjinɡ bìshànɡ，wǒ cái  

hǎo bǎ wánjù náchūlái！" 

    dàhuǒr hùxiānɡ kànkɑn，zhíhǎo bǎ zhēnɡdà de yǎnjinɡ bìshànɡ. 
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    yíhuìr，mīmī shuō："zhēnɡkāi bɑ." 

    xiǎo hēizhū zhēnɡyǎn yī qiáo，mīmī shǒulǐ pěnɡzhe ɡè huāhuā  

lǜlǜde xiǎodōnɡxi，máorónɡrónɡ de，yòu yǒuqù yòu kěài.dàhuǒr dōubǎ  

bózi shēn dé chánɡchánɡde，xiǎnɡ kàn ɡè qīnɡchu. 

    mīmī shǒulǐ de xiǎodōnɡxi shífēn línɡhuó，dōnɡ yī bènɡ，xī  

yítiào，zǒnɡ wǎnɡ mīmī shēnhòu pǎo.mīmī xiǎnɡ zhuāzhù tā，kězhuǎn le 

yìbǎi quān háishì méi zhuāzhù.jídé mīmī zhí cháo dàjiā tǔ shétou， 

nà fù huájīxiānɡ，dòudé xiǎohuā ɡǒu tāmen hāhā dàxiào. 

    biáoyǎn jiéshù le，dà huǒr zhēnɡzhe wèn mīmī wánjù shì cónɡ  

nǎr mǎi láide. 

    zhèshí，mī kā cónɡ de shànɡzhàn qǐlái，pāipāi qúnzi shuō： 

"zhèɡe wánjù yìfēnqián yě méi huā，tā jiùshì wǒzìjǐ de wěibɑ yɑ！" 

    ā，dà huǒr shuíyě méixiǎnɡdào！ 

    mīmī shuō："zhèɡe wánjù shì wǒ wéi xiǎohuā ɡǒu jīnɡxīn shèjì 

de.wǒ zài wěibɑ shànɡ túle yánsè，juǎnchénɡ cǎiqiú de yànɡzi.kànjiàn 

xiǎohuā ɡǒu nàme kāi xīnde xiào，wǒ zhēn ɡāoxìnɡ！" 

    tǎnɡzài chuánɡshànɡ de xiǎohuā ɡǒu ɡǎnjī deshuō ："xièxiènǐ， 

mīmī，nǐ zhēnhǎo！" 

    xiǎo hēizhū bùhǎo yìsi de sāo sāotóu，hēihēi de xiàozhe shuō：

"mīmī，kě zhēn yǒu nǐde！" 

 

ค าแปล: ของเล่นของน้องเหมียว 
 

 น้องหมาไมส่บาย เพ่ือนๆก็เอาของเลน่ท่ีดีท่ีสดุมาให้  น้องหมาจะได้เลน่แก้เบื่อ  
 น้องเหมียวก็มากบัเค้าเหมือนกนั  
 น้องหมปู่าแอบเหลม่องน้องเหมียว แตน้่องเหมียวก็ไม่ได้ถืออะไรมาเลยสกัอยา่ง  
  เพ่ือนพากนัมอบของเลน่ให้น้องหมา  โอ้โห ยานอวกาศบงัคบัวิทย ุ  มีหนบูงัคบัด้วยเสียง 
แล้วก็ยงัมีรถหรูราคาแพงท่ีไมมี่ใครกล้าแตะอีกด้วย 
  จนเวียนมาถึงน้องเหมียว   
 เพ่ือนๆตา่งท าตาโต พากนัมองมาท่ีน้องเหมียว ก็เห็นแคมื่อเปลา่ๆ  โดยเฉพาะน้องหมปู่า 
มองจนไมก่ระพริบตา  
  ท่ีไหนได้ เจ้าเหมียวกลบัพดูวา่ “เพ่ือนๆ หลบัตาก่อน ฉนัถึงจะเอาของเลน่ออกมาได้” 
 เพ่ือนๆ มองหน้ากนั แล้วก็ยอมหลบัตาแตโ่ดยดี  
 สกัครู่ เจ้าเหมียวก็พดูวา่ “ลืมตากนัได้แล้ว” 
 หมปู่าลืมตาขึน้มามอง เห็นน้องเมียวถือของเขียวๆลายๆอยู่ในมือ มีขนนุม่ๆ ทัง้นา่รัก ทัง้
นา่แปลกใจ เพ่ือนๆตา่งย่ืนมือออกมาพร้อมๆกนั แยง่กนัเอาไปดใูห้รู้แน่วา่เป็นอะไร  
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 ของท่ีอยู่ในมือน้องเหมียวดซูุกซนมาก ดิน้ไปดิน้มาได้ด้วย ชอบวิ่งไปอยูข้่างหลงัน้อง
เหมียว น้องเหมียวพยายามจบัมนัเอาไว้ แตห่มนุรอบตวัเป็นร้อยรอบก็จับไมไ่ด้ ท าเอาน้องเหมียว
เหน่ือยจนลิน้ห้อยหอบแฮก่ ๆ ๆ  ท าเอาน้องหมาลายหวัเราะฮา่ ๆ  
   การแสดงจบลง  เพ่ือนๆก็เข้ามารุมถามน้องเหมียววา่ซือ้ของเลน่มาจากไหน  
 คราวนี ้ น้องเมียวลกุขึน้ยืน ปัดฝุ่ นออกจากกระโปรง แล้วพดูวา่ “ของเลน่อนันี ้ ไมต้่อง
จา่ยเงินเลยสกับาทเดียว มนัก็คือหางของฉนัเองไงละ่”  
 อ้อ....เพ่ือนๆ ตา่งไมมี่ใครนกึถึงเลย  
 น้องเหมียวบอกอีกวา่ “ของเลน่อนันี ้ฉนัตัง้ใจคดิมาเพ่ือน้องหมาโดยเฉพาะเลยนะ ฉนัเอา
สีมาทาท่ีหาง แล้วก็ม้วนเป็นลกูกลมๆ  ดสูิ น้องหมาลายหวัเราะชอบใจใหญ่ ฉนัดีใจจงัเลย” 
 น้องหมาลายท่ีนอนป่วยอยู่บนเตียงขอบคณุเพื่อนๆ “ขอบใจมากนะเจ้าเหมียวเพ่ือนรัก แก
ชา่งดีจิงๆ” 
 เจ้าหมปู่ารู้สกึละอายใจ ก้มหน้าก้มตา หวัเราะแหะ ๆ แล้วก็พดูว่า “เจ้าหมียว เจ้าน่ีแน่
จริงๆเลย”  
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55.门铃和梯子 
 

野猪家离长颈鹿家挺远的。但为了见到好朋友，野猪不怕路远。  

到了。咚咚咚！野猪去敲长颈鹿的门。 

  敲了好一会儿，没人来开门。 

  野猪大声问："长颈鹿大哥不在家吗？" 

  "在家呢。"长颈鹿在里面答应。 

  "咦，在家为什么不开门？" 

  "野猪兄弟，你往上瞧，我新装了一个门铃。有谁来找我，要先按门铃。我

听见铃响以后，就会来开门。" 

  野猪抬起头来，看见了那个门铃。"长颈鹿大哥，我很愿意按铃的，但你把

它装得太高，我够不着。所以我还是像以前那样敲门吧。"——咚咚咚！ 

  可是长颈鹿仍然不开门。"对不起，野猪兄弟，我知道你真的够不着。但你

就不能想想办法吗？要是大家都像你这样，图省事，敲敲门算了，那我的门铃

不是白装了吗？， 

  野猪没话说了，但又怎么也想不出能按到门铃的办法，只好嘟嘟囔囔回家

去了。 

  过了一些日子，野猪又来看长颈鹿。这回他"哼哧哼哧"地扛来了一架梯

子。 

  野猪把梯子架在长颈鹿门外，爬上去，一伸手，够着了那个门铃。 

  可是，怎么按也不响。急得野猪哇哇叫。 

  "对不起，野猪兄弟，"长颈鹿在里面解释说，"门铃坏了。只好麻烦你敲几

下门了。" 

"这怎么行！"野猪叫起来，"只敲几下门？那我这梯子下是白扛来了！" 

 后来谁也不愿意来长颈鹿家玩儿了。 

 

ค าอ่านพนิอิน : Ménlínɡ hé tīzi 
 

yězhū jiā lí chánɡjǐnɡlù jiā tǐnɡ yuǎnde.dàn wèile jiàndào  

hǎopénɡyou，yězhū búpà lù yuǎn.  

     dàole.dōnɡ dōnɡdōnɡ！yězhū qù qiāo chánɡjǐnɡlù de mén. 

    qiāo le hǎoyíhur，méirén lái kāimén. 

    yězhū dàshēnɡ wèn："chánɡjǐnɡlù dàɡē bú zàijiā mɑ？" 

    "zàijiā ne."chánɡjǐnɡlù zài lǐmiàn dāyìnɡ. 

    "yí，zàijiā wèishénme bú kāimén？" 

    "yězhū xiōnɡdi，nǐ wǎnɡshànɡ qiáo，wǒ xīn zhuānɡle yíɡè  

ménlínɡ.yǒu shuí lái zhǎowǒ，yào xiānàn ménlínɡ.wǒ tīnɡjiàn línɡxiǎnɡ 

yǐhòu，jiùhuì lái kāimén." 

    yězhū táiqǐtóulái，kàn jiànle nàɡè ménlínɡ."chánɡjǐnɡlù dàɡē， 

wǒ hěn yuànyì ànlínɡ de，dàn nǐbǎ tā zhuānɡdé tàiɡāo，wǒ ɡòu bùzhe. 

suóyǐ wǒ háishì xiànɡ yǐqián nàyànɡ qiāomén bɑ."--dōnɡ dōnɡdōnɡ！ 

    kěshì chánɡjǐnɡlù rénɡrán bú kāimén."duìbùqǐ，yězhū xiōnɡdi，wǒ 

zhīdào nǐ zhēnde ɡòu bùzhe.dàn nǐ jiùbùnénɡ xiǎnɡ xiǎnɡbànfǎ mɑ？ 



 269 

 

 

yàoshì dàjiā dōu xiànɡ nǐ zhèyànɡ，tú shěnɡshì，qiāo qiāomén suànle，

nà wǒde ménlínɡ búshì bái zhuānɡle mɑ？， 

    yězhū méihuà shuōle，dàn yòu zěnme yě xiǎnɡ bùchū nénɡàn dào  

ménlínɡ de bànfǎ，zhíhǎo dūdū nānɡnānɡ huíjiā qùle. 

    ɡuòle yìxiē rìzi，yězhū yòu láikàn chánɡjǐnɡlù.zhèhuí tā 

"hēnɡchī hēnɡchī"de kánɡ lái le yíjià tīzi. 

    yězhū bǎ tīzi jiàzài chánɡjǐnɡlù ménwài，pá shànɡqù，yī  

shēnshǒu，ɡòu zhe le nàɡè ménlínɡ. 

    kěshì，zěnme àn yěbú xiǎnɡ.jídé yězhū wāwājiào. 

    "duìbùqǐ，yězhū xiōnɡdi，"chánɡjǐnɡlù zài lǐmiàn jiěshì shuō，

"ménlínɡ huàile.zhíhǎo máfɑn nǐ qiāo jǐ xiàmén le." 

    "zhè zěnme xínɡ！"yě zhūjiào qǐlái，"zhǐ qiāo jǐ xiàmén？nà wǒ 

zhè tīzi xià shì bái kánɡ lái le！" 

hòulái shuí yěbú yuànyì lái chánɡjǐnɡlù jiā wánr le. 

 

ค าแปล: กระดิ่งประตู กับ บันได 
 

 บ้านของหมปู่าอยู่หา่งจากบ้านยีราฟไปไกลมาก แตเ่พ่ือไปหาเพ่ือนรัก หมปู่าก็ไมเ่คยหวัน่
แม้หนทางไกล  
 พอไปถึงบ้านยีราฟคอยาว หมปู่าก็เคาะประต ู ก๊อก ๆ ๆ 
 เคาะประตสูกัพกั แตก็่ไมมี่ใครมาเปิดประต ู 
  หมปู่าตะโกนถาม “คณุพ่ียีราฟครับ ไมมี่ใครอยูบ้่านเหรอครับ” 
  “อยูส่ิ” เสียงพ่ียีราฟตะโกนตอบมาจากในบ้าน 
 “เอ๊ะ อยู่ในบ้าน แล้วท าไมไมเ่ปิดประตลูะ่” 
 “น้องหมเูอ้ย แหงนหน้ามองข้างบนซิ ฉันติดกร่ิงประตอูนัใหม ่พอมีใครมาหาฉัน จะต้องกด
กร่ิงประตเูสียก่อน ฉนัได้ยินเสียงกร่ิงประต ูถึงจะไปเปิดประตใูห้นะ” 
 ได้ยินดงันัน้ เจ้าหมก็ูป่าแหงนหน้าขึน้มอง  เห็นปุ่ มกดกร่ิงอนัเล็กๆข้างบนหวั “พ่ียีราฟครับ 
ผมอยากกดกร่ิงมากเลย แตพ่ี่ตดิกร่ิงสงูมากเลย ผมกดไมถ่ึงครับ” ……….ก๊อก ๆ ๆ  
 แตพ่ี่ยีราฟก็ไมย่อมมาเปิดประต ู “ขอโทษนะ น้องหมปู่า ฉนัรู้วา่แกกดไมถ่ึง แตแ่กไมรู้่จกั
หาวธีิอ่ืนหรือไง ถ้าทกุคนท าเหมือนแก ขีเ้กียจเร่ืองมาก เอาแตเ่คาะประต ู แล้วกร่ิงท่ีฉนัตดิก็เสีย
เปลา่นะ่สิ” 
  หมปู่าหมดค าพดู  แตก็่ไมรู้่จะคดิหาวิธีไหนปีนขึน้ไปกดกร่ิงให้ถึง  ได้แตเ่ดนิ อู๊ด ๆ ๆ กลบั
บ้านไป 
 ผา่นไปชว่งเวลาหนึง่ หมปู่าก็มาหายีราฟท่ีบ้านอีกครัง้ คราวนีม้นัลากบนัไดมาด้วย  
 หมปู่าเอาบนัไดวางพาดท่ีหน้าบ้านยีราฟ ปีนขึน้ไป แล้วย่ืนมือไปกดกร่ิงถึงพอดี  
 แตว่า่ กดยงัไงก็ไมด่งั ท าเอาหมปู่าร้องอู๊ด ๆ ด้วยความหงุดหงิด 
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  “ต้องขอโทษด้วยนะ หมปู่าน้องรัก” เสียงยีราฟคอยาวพดูอยูข้่างในบ้าน “กร่ิงเปิดประตู
เสียแล้ว  ต้องรบกวนแกเคาะประตสูกัสองสามครัง้แล้วละ่” 
 “ท าอย่างงีไ้ด้ยงัไงละ่” เสียงหมปู่าตะโกนเสียงดงั  “แคเ่คาะประตแูคน่ัน้เองเหรอ แล้ว
บนัไดท่ีฉนัแบกมาน่ี ก็เหน่ือยเปลา่ละ่สิ”  
    ตัง้แตน่ัน้มา ก็ไมมี่ใครอยากมาเท่ียวบ้านยีราฟคอยาวอีกเลย  
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56.美丽的小路 
 

鸭先生的小屋前有一条长长的小路。小路上铺着花花绿绿的鹅卵石，小路

的两旁开着一朵朵美丽的鲜花。 

兔小姐慢慢地从小路上走过来，说："呵，多美的小路呀！" 

  鹿先生轻轻地从小路上走过来，说："呵，多美的小路呀！" 

  朋友们都说鸭先生有一条美丽的小路，他们都喜欢在美丽的小路上散散

步，说说话。可是过了不久，美丽的小路不见了。一堆堆的垃圾堆在小路上，

苍蝇在小路上嗡嗡地飞着。这里发生了什么事呢？原来是鸭先生把吃剩下的饭

菜，随手往小路上一扔；把泥巴、菜叶和小瓶子也都往小路上一扔。 

  兔小姐慢慢走来，说："呀，美丽的小路不见了！" 

  鹿先生也轻轻走来，说："咦，美丽的小路哪儿去了？" 

  "天哪！我的美丽的小路哪儿去了？"鸭先生也叫起来。他看着看着，忽然

一拍脑袋说："我一定要把美丽的小路找回来，" 

  这天，鸭先生早早起来了，他推着一辆小车，拿着一把扫帚，用力地扫着

小路上的垃圾。兔小姐和鹿先生看见了，也赶来帮忙，他们提着洒水壶，给花

儿浇浇水，给小路洗洗澡。 

  不一会儿，啊，一条干干净净的小路又出现了，兔小姐说："嗯，美丽的小

路好香啊！"鹿先生也说："嗨，美丽的小路好亮啊！" 

鸭先生对朋友们说："让美丽的小路一直和我们在一起吧！" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Měilì de xiǎolù 
 

yā xiān shēnɡde xiǎowū qiányǒu yìtiáo chánɡ chánɡde xiǎolù. 

xiǎolù shànɡpū zhe huāhuā lǜlǜde éluǎnshí，xiǎolù de liǎnɡpánɡ kāi 

zhe yī duǒduǒ měilì de xiānhuā.  

     tù xiáojiě màn mànde cónɡxiǎo lùshɑnɡ zǒu ɡuòlái，shuō："hē，

duō měide xiǎolù yɑ！" 

    lù xiānshenɡ qīnɡqīnɡde cónɡxiǎo lùshɑnɡ zǒu ɡuòlái，shuō： 

"hē，duō měide xiǎolù yɑ！" 

    pénɡyoumen dōushuō yā xiān shēnɡyǒu yìtiáo měilì de xiǎolù， 

tāmen dōu xǐhuɑn zài měilì de xiǎo lùshɑnɡ sàn sànbù，shuō shuōhuà. 

kěshì ɡuòle bùjiǔ，měilì de xiǎolù bújiànle.yìduī duī de lājīduī zài 

xiǎo lùshɑnɡ，cānɡyinɡ zài xiǎo lùshɑnɡ wēnɡwēnɡ de fēi zhe.zhèlǐ fā 

shēnɡle shénme shì ne？yuánlái shì yā xiānshenɡ bǎ chī shènɡxià de  

fàncài，suíshǒu wǎnɡ xiǎo lùshɑnɡ yìrēnɡ ；bǎ níbā 、càiyè hé xiǎo  

pínɡzi yě dōu wǎnɡ xiǎo lùshɑnɡ yìrēnɡ. 

    tù xiáojiě mán màn zǒulái，shuō："yɑ，měilì de xiǎolù  

bújiànle！" 

    lù xiānshenɡ yě qīnɡqīnɡ zǒulái，shuō："yí，měilì de xiǎolù nǎr 

qùle？" 

    "tiānnǎ！wǒde měilì de xiǎolù nǎr qùle？"yā xiānshenɡ yě jiào  

qǐlái.tā kànzhe kànzhe，hūrán yìpāi nǎodɑi shuō："wǒ yídìnɡ yàobǎ  
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měilì de xiǎolù zhǎo huílái，" 

    zhètiān，yā xiānshenɡ záozǎo qǐlái le，tā tuīzhe yíliànɡ  

xiǎochē，názhe yìbǎ sàozhou，yònɡlì de sǎo zhe xiǎo lùshɑnɡ de lājī. 

tù xiáojiě hé lù xiānshenɡ kàn jiànle，yě ɡǎnlái bānɡmánɡ，tāmen  

tízhe sǎ shuǐhú，ɡěi huār jiāo jiāoshuǐ，ɡěi xiǎolù xǐ xízǎo. 

    bùyī huìr，ā，yìtiáo ɡānɡānjìnɡjìnɡ de xiǎolù yòu chūxiàn le， 

tù xiáojiě shuō："èn，měilì de xiǎolù hǎoxiānɡ ā！"lù xiānshenɡ yě 

shuō："hēi，měilì de xiǎolù hǎo liànɡ ā！" 

    yā xiānshenɡ duì pénɡyoumen shuō："rànɡ měilì de xiǎolù yìzhí  

hé wǒmen zàiyìqǐ bɑ！" 

 

ค าแปล: ถนนแสนสวย 
  
 ท่ีหน้าบ้านคณุเป็ดก้าบๆ มีถนนสายหนึง่ เป็นถนนท่ียาวมาก ๆ  บนถนนปดู้วยหินก้อนเทา่
ไขห่า่นสีสนัสวยงาม  ข้างๆถนนมีดอกไม้เบง่บานสดช่ืนเต็มไปหมด 
 กระตา่ยสาวสวยตวัหนึง่เดนิเอ้อระเหยมาจากซอยเล็กๆ ซอยหนึง่ แล้วพดูวา่ “โอ้ ชา่งเป็น
ถนนท่ีสวยงามจริงๆ”  
  คณุกวางก็คอ่ยๆเดนิเข้ามา แล้วก็พดูว่า “โอ้ ชา่งเป็นถนนท่ีสวยงามจริงๆ”  
 เพ่ือนๆตา่งก็บอกวา่ถนนหน้าบ้านคณุเป็ดก้าบๆ สวยงามมาก  ใครๆก็ชอบมาเดนิเท่ียว
เลน่ท่ีหน้าบ้านคณุเป็ดกนัทัง้นัน้  แตผ่า่นไปไมน่าน ถนนแสนสวยหายไปไหนแล้ว มีแตก่องขยะ
กองอยูเ่ตม็ถนน  แมลงวนับนิหึง่ๆ ตอมขยะอยูเ่ตม็ถนน  เกิดอะไรขึน้กบัท่ีน่ีหรือ ท่ีแท้ก็เป็น
เพราะวา่ คณุเป็ดเอาอาหารท่ีกินเหลือโยนลงบนถนน แล้วยงัเอาดนิ เศษใบไม้ เศษแก้วโยนไปไว้
บนถนนน่ีเอง  
  กระตา่ยแสนสวยคอ่ยๆ เดนิมา แล้วบอกว่า “โธ่ ถนนแสนสวย ไมมี่อีกแล้ว” 
  คณุกวางก็เดินเข้ามาเบาๆแล้วก็บอกวา่ “เอ๊ะ ถนนแสนสวย หายไปไหนเหรอ” 
 “โธ่ ถนนแสนสวยของฉนั หายไปไหนเสียแล้ว” คณุเป็ดก็อทุานด้วยความเสียใจเหมือนกนั 
คณุเป็ดมองดบูนถนน แล้วก็เคาะหวัตวัเองบอกวา่ “ฉนัจะต้องเอาถนนแสนสวยของฉันกลบัคืนมา
ให้ได้” 
  วนันีค้ณุเป็ดต่ืนขึน้มาแตเ่ช้ามืด เข็นรถเข็นคนัเล็ก  เอาไม้กวาดมาหนึง่ด้าม กวาดขยะบน
ถนนอยา่งตัง้อกตัง้ใจ  กระตา่ยแสนสวยและคณุกวางมาเห็นเข้า ก็รีบเข้ามาช่วยกนัคนละไม้คนละ
มือ  พวกเขาพากนัถือกาน า้มารดน า้ต้นไม้ดอกไม้ริมถนน แล้วก็อาบน า้ให้กบัถนนด้วย  
 ไมน่านนกั ถนนท่ีสะอาดสวยงามก็กลบัคืนมาดงัเดมิ กระตา่ยแสนสวยบอกวา่ “อืม ถนน
แสนสวย ชา่งหอมเหลือเกิน” คณุกวางก็บอกว่า “ว้าว ถนนแสนสวย ช่างงดงามเหลือเกิน” 
 คณุเป็ดก็บอกกบัเพ่ือนๆวา่ “ขอให้ถนนแสนสวยอยู่กบัเราตลอดไปด้วยเถิด”   
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57.毛毛和长鼻子树 
 

毛毛的好朋友是谁，是校园里那棵长鼻子树呀。  

毛毛为什么喜欢这棵树呢？对，就是因为这棵树，有一个光溜溜的长鼻

子。长鼻子树用长鼻子跟毛毛说话，用长鼻子跟毛毛握手。 

  长鼻子树说："毛毛，我只跟你一个交朋友，别人走到我身边，我会把长鼻

子藏起来。" 

  "为什么呀？"毛毛问。 

  "我怕淘气的小孩用小刀刻我的长鼻子呀。"长鼻子树说。 

  毛毛点点头，她会为好朋友的长鼻子保密的。 

  这天毛毛不小心，一脚踩进水坑里，袜子被浸得透湿，穿在脚上可难受

了。 

  长鼻子树说："快把湿袜子脱下来，挂在我的长鼻子上晾干。" 

  真的，湿袜子钟在长鼻子上，很快就晾得干爽爽的。 

  冬天悄悄来了，冷得长鼻子树不敢伸出长鼻子。学校放假这天，长鼻子树

还是伸出冻得通红的长鼻子，跟毛毛握握手。毛毛在长鼻子树身上，系了一块

花手绢，她想这样长鼻子树就会暖和一点儿。 

  "明年春天见！"长鼻子树说。 

  "明年春天见！"毛毛挥挥手。 

  第二年的春天，毛毛又奔跑着来上学了。她长高了一点儿，长胖了一点

儿。 

  毛毛跑到长鼻子树面前，一下呆住了。长鼻子树的长鼻子上，抽出了几片

嫩叶，绿绿的，毛茸茸的。你变了，长鼻子树！"毛毛睁大眼睛说。 

  "你也变了，毛毛。"长鼻子树笑了。 

  "我们还是最好的朋友！"毛毛摸着长鼻子说。 

  "那当然，最好的朋友！" 

两个朋友抱在一起，快活地笑了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Máomɑo hé chánɡbí zǐshù 
 

máomɑo de hǎopénɡyou shì shuí，shì xiào yuánlǐ nà kē chánɡbí zǐ

shù yɑ.  

     máomɑo wéi shénme xǐhuɑn zhè kēshù ne？duì，jiù shìyīnwèi zhè 

kēshù，yǒuyíɡè ɡuānɡliūliū de chánɡ bízi.chánɡbí zǐshù yònɡ chánɡ bí

zi ɡēn máomɑo shuōhuà，yònɡ chánɡ bízi ɡēn máomɑo wòshǒu. 

    chánɡbí zǐshù shuō："máomɑo，wǒ zhǐ ɡēnnǐ yíɡè jiāopénɡyou，bié

rén zǒudào wǒ shēnbiān，wǒ huìbǎ chánɡ bízi cánɡ qǐlái." 

    "wèishénme yɑ？"máomɑo wèn. 

    "wǒ pà táoqì de xiǎohái yònɡ xiǎodāo kè wǒde chánɡ bízi yɑ. 

"chánɡbí zǐshù shuō. 

    máomɑo diǎndiǎntóu，tā huìwéi hǎopénɡyou de chánɡ bízi bǎomì de. 

    zhètiān máomɑo bùxiǎoxīn，yìjiǎo cǎi jìnshuǐ kēnɡlǐ，wàzi bèi  

jìn dé tòushī，chuānzài jiǎoshànɡ kě nán shòule. 
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    chánɡbí zǐshù shuō："kuàibǎ shī wàzi tuō xiàlái，ɡuàzài wǒde  

chánɡ bízi shànɡ liànɡɡān." 

    zhēnde，shī wàzi zhōnɡ zài chánɡ bízi shànɡ，hěnkuài jiù liànɡ 

dé ɡānshuǎnɡ shuǎnɡ de. 

    dōnɡtiān qiāoqiāo lái le，lěnɡdé chánɡbí zǐshù bùɡǎn shēnchū  

chánɡ bízi.xuéxiào fànɡjià zhètiān，chánɡbí zǐshù háishì shēnchū dònɡ

dé tōnɡ hónɡde chánɡ bízi，ɡēn máomɑo wò wòshǒu.máomɑo zài chánɡbí zǐ

shù shēnshànɡ，xì le yíkuài huā shǒujuàn，tā xiǎnɡ zhèyànɡ chánɡbí zǐ

shù jiùhuì nuǎn héyī diánr. 

    "mínɡnián chūntiān jiàn！"chánɡbí zǐshù shuō. 

    "mínɡnián chūntiān jiàn！"máomɑo huī huīshǒu. 

    dìèrnián de chūntiān，máomɑo yòu bēn pǎozhe lái shànɡ xuéle.tā 

chánɡɡāo le yìdiánr，zhǎnɡpànɡ le yìdiánr. 

    máomɑo pǎodào chánɡbí zǐshù miànqián，yíxià dāi zhùle.chánɡbí  

zǐshù de chánɡ bízi shànɡ，chōu chūle jǐ piàn nènyè，lǜlǜde， 

máorónɡrónɡ de.nǐ biànle，chánɡbí zǐshù！"máomɑo zhēnɡdà yǎnjinɡ shuō. 

    "nǐ yě biànle，máomɑo."chánɡbí zǐshù xiàole. 

    "wǒmen háishì zuì hǎode pénɡyou！"máomɑo mōzhe chánɡ bízi shuō. 

    "nà dānɡrán，zuì hǎode pénɡyou！" 

liǎnɡɡè pénɡyou bàozài yìqǐ，kuàihuo de xiàole. 

 

ค าแปล: เหมาเหมากับต้นไม้จมูกยาว 
 
 เพ่ือนรักของเหมาเหมาเป็นใครนะ  เป็นต้นไม้จมกูยาวในโรงเรียนน่ีเอง  
 ท าไมเหมาเหมาถึงชอบต้นไม้ต้นนีล้ะ่ อ๋อ เป็นเพราะวา่ต้นไม้ต้นนีมี้จมกูยาวๆน่ีเอง ต้นไม้
จมกูยาวใช้จมกูพดูกบัเหมาเหมา ใช้จมกูยาวจบัมือกบัเหมาเหมา 
 ต้นไม้จมกูยาวพดูวา่ “เหมาเหมา ฉนัยอมเป็นเพ่ือนกบันายคนเดียวนะ ถ้ามีใครเดินมา
ใกล้ตวัฉนั ฉนัก็จะซ่อนจมกูยาวๆนีเ้อาไว้ไมใ่ห้ใครเห็น” 
 “ท าไมละ่” เหมาเหมาร้องถาม  
 “ฉนักลวัเด็กๆเอามีดคมๆมากรีดจมกูฉนันะ่สิ” ต้นไม้จมกูยาวพดู  
 เหมาเหมาพยกัหน้า ตกลงท่ีจะปิดเร่ืองของต้นไม้จมกูยาวเป็นความลบั  
 วนันีเ้หมาเหมาไมท่นัระวงั เดนิตกไปในแอง่โคลนจนถงุเท้าเปียกหมดเลย สวมถงุเท้าเปียก
รู้สกึไมส่บายเลย  
 ต้นไม้จมกูยาวบอกวา่ “รีบถอดถงุเท้าออกสิ เอามาตากไว้ท่ีจมกูยาวๆของฉนัน่ีก็ได้” 
 ใชจ่ริงๆด้วย ถงุเท้าท่ีเปียกเอาไปตากไว้ท่ีต้นไม้จมกูยาว แป๊บเดียวก็แห้งสนิทแล้ว  
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 ลมหนาวคอ่ยๆพดัมา  หนาวจนต้นไม้จมกูยาวไมก่ล้าย่ืนจมอูอกมา วนันีโ้รงเรียนปิดเทอม 
แตต้่นไม้จมกูยาวก็ยงัย่ืนจมกูออกมาจบัมือกบัเหมาเหมา เหมาเหมาร้อยดอกไม้หนึ่งพวงมาแขวน
ไว้ท่ีจมกูของต้นไม้  ท าแบบนี ้ต้นไม้จะได้อบอุ่นขึน้มาหนอ่ย 
 “พบกนัใหม ่ฤดใูบไม้ผลิปีหน้านะ”  ต้นไม้บอกกบัเหมาเหมา 
 “คะ่ พบกนัใหม ่ฤดใูบไม้ผลิปีหน้านะคะ” เหมาเหมาตอบ 
 พอถึงฤดใูบไม้ผลิปีตอ่มา  เหมาเหมารีบว่ิงไปโรงเรียน เหมาเหมาโตขึน้นิดหน่อย อ้วนขึน้
นิดนงึด้วย 
 เหมาเหมาวิ่งไปถึงต้นไม้จมกูยาว  แตก็่ต้องตกตะลงึ บนจมกูของต้นไม้จมกูยาว มีใบไม้
ออ่นๆ สีเขียวออ่นๆ งอกขึน้มา “เธอเปล่ียนไปแล้ว ต้นไม้จมกูยาว” เหมาเหมาท าตาโตพดูกบัต้นไม้  
 “เธอก็เปล่ียนไปเหมือนกนันะเหมาเหมา” ต้นไม้จมกูยาวหวัเราะ 
 เหมาเหมาลบูต้นไม้จมกูยาวเบาๆ แล้วก็บอกว่า “แตเ่ราก็เป็นเพ่ือนรักกนัเหมือนเดมินะ” 
  “แนน่อนอยู่แล้ว เพ่ือนท่ีดีท่ีสดุ” 
 แล้วเพ่ือนทัง้สองก็โอบกอดกนั หวัเราะอยา่งมีความสขุ   
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58.笨狼上学 
 

  有一只笨狼，独自在森林里呆得不耐烦了，就想去上学。学校里有那么多

的小朋友，一定会很好玩。  

  笨狼来到学校，坐在小朋友们中间，听老师讲课。 

  第一节课，老师教大家学习词语。老师用红色的粉笔在黑板上写了"苹果"

两个字，告诉大家说："这是苹果。" 

  "不对，苹果是圆圆的、红红的、甜甜的。"笨狼第一个站起来反对说。 

  "是呀，笨狼说的没猎，我们都吃过苹果，知道它是什么样子。"其他的孩

子齐声说。 

  "这是'苹果'两个字，又不是真正的苹果。"老师生气地说。 

  "为什么苹果不是真正的苹果？"笨狼又问。 

  "是呀，不是真正的苹果，我们学了又有什么用？"别的孩子又齐声说。 

  "跟你们说不清楚，我们不学词语了，还是讲故事吧！"老师说。 

  于是，老师给孩子们讲小红帽的故事，孩子们安安静静地听着，听得非常

认真，但是忽然一个尖利的嗓子愤怒地抗议："不对，这全是造谣，我根本就没

有吃过小红帽。" 

  "也许是你爸爸干的。"一个小朋友说。 

  "我爸爸不会干这种事！" 

  "也许是你爷爷？" 

  "也可能是你太爷爷？" 

  笨狼想了想，不再吭声了，因为他确实不知道爷爷和太爷爷究竟干没干过

像吃小红帽这一类的坏事。 

  老师本来想告诉笨狼，故事并不一定都是真的，又怕他不明白，老师就

说："好了，现在我们不讲故事了，我们去上体育课吧！" 

  笨狼和小朋友们来到大操场，在跑道上排好队伍。老师让大家跑步，谁跑

得最快，谁就是体育最好的学生。 

  "预备，跑！" 

  老师的口令刚发出，笨狼就像箭一样朝前飞跑。他在跑道的拐弯处忘记了

拐弯儿，因此，他笔直穿过大操场，越过田野，跑回大森林里去了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Bèn lánɡ shànɡxué 
 

yǒu yìzhī bèn lánɡ，dú zìzɑi sēnlín lǐ dāidé búnàifán le，jiù 

xiǎnɡqù shànɡxué.xuéxiàolǐ yǒu nàme duōde xiǎopénɡyou，yī dìnɡhuì hěn 

hǎowán.  

    bèn lánɡ láidào xuéxiào，zuòzài xiǎopénɡyou men zhōnɡjiān，tīnɡ 

lǎoshī jiǎnɡkè. 

    dì yìjiékè，lǎoshī jiāo dàjiā xuéxí cíyǔ.lǎoshī yònɡ hónɡsè de 

fénbǐ zài hēibǎn shànɡ xiěle"pínɡɡuǒ"liǎnɡɡè zì，ɡàosu dàjiā shuō：

"zhè shì pínɡɡuǒ." 

    "búduì，pínɡ ɡuǒshì yuányuánde 、hónɡhónɡde 、tiántiánde."bèn  

lánɡ dìyíɡè zhànqǐlái fǎn duìshuō. 
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    "shì yɑ，bèn lánɡ shuōde méi liè，wǒmen dōu chīɡuò pínɡɡuǒ，zhī

dào tā shì shénme yànɡzi."qí tāde háizi qíshēnɡ shuō. 

    "zhè shì'pínɡɡuǒ'liǎnɡɡè zì，yòu búshì zhēnzhènɡ de pínɡɡuǒ. 

"lǎoshī shēnɡqì deshuō . 

    "wéi shénme pínɡɡuǒ búshì zhēnzhènɡ de pínɡɡuǒ？"bèn lánɡ yòu  

wèn. 

    "shì yɑ，búshì zhēnzhènɡ de pínɡɡuǒ，wǒmen xuéle yòuyǒu shénme 

yònɡ？"biéde háizi yòu qíshēnɡ shuō. 

    "ɡēn nǐmen shuōbú qīnɡchu，wǒmen bùxué cíyǔ le，háishì jiǎnɡ  

ɡùshi bɑ！"lǎoshī shuō. 

    yúshì，lǎoshī ɡěi háizimen jiǎnɡ xiǎohónɡmào de ɡùshi，háizimen 

ān ānjìnɡ jìnɡde tīnɡzhe，tīnɡdé fēichánɡ rènzhēn，dànshì hūrán yíɡè 

jiānlì de sǎnɡzi fènnù de kànɡyì："búduì，zhè quánshì zàoyáo，wǒ  

ɡēnběn jiù méiyǒu chī ɡuòxiǎo hónɡmào." 

    "yě xǔshì nǐ bàbɑ ɡānde."yíɡè xiǎopénɡyou shuō. 

    "wǒ bàbɑ búhuì ɡān zhèzhǒnɡ shì！" 

    "yě xǔshì nǐ yéye？" 

    "yěkěnénɡ shì nǐ tài yéye？" 

    bèn lánɡ xiǎnɡle xiǎnɡ，búzài kēnɡshēnɡ le，yīnwèi tā quèshí bú 

zhīdào yéye hé tài yéye jiūjìnɡ ɡān méi ɡānɡuò xiànɡ chī xiǎohónɡmào 

zhèyílèi de huàishì. 

    lǎoshī běnlái xiǎnɡ ɡàosu bèn lánɡ，ɡùshi bìnɡbú yídìnɡ dōushì 

zhēnde，yòu pà tā bú mínɡbɑi，lǎoshī jiùshuō："hǎole，xiànzài wǒmen  

bùjiǎnɡ ɡùshi le，wǒmen qù shànɡ tǐyùkè bɑ！" 

    bèn lánɡ hé xiǎopénɡyou men láidào dà cāochǎnɡ，zài pǎo dàoshàn

ɡ páihǎo duìwu.lǎoshī rànɡ dàjiā pǎobù，shuí pǎodé zuìkuài，shuí jiù

shì tǐyù zuì hǎode xuéshenɡ. 

    "yùbèi，pǎo！" 

    lǎoshī de kǒulìnɡ ɡānɡ fāchū，bèn lánɡ jiùxiànɡ jiàn yíyànɡ  

cháoqián fēipǎo.tā zài pǎodào de ɡuǎi wānchù wànɡjìle ɡuǎi wānr， 

yīncǐ，tā bǐzhí chuān ɡuòdà cāochǎnɡ，yuèɡuò tiányě，pǎohuí dà  

sēnlín lǐ qùle. 

 
ค าแปล: หมาป่าจอมโง่ไปโรงเรียน 

 

 มีหมาป่าจอมโง่ตวัหนึง่ อาศยัอยูค่นเดียวในป่าลกึมานานจนทนไมไ่ด้ ก็เลยตดัสินใจไป
โรงเรียน ท่ีโรงเรียนมีเพ่ือนๆเยอะมาก จะต้องสนกุแน่ๆ เลย  
 หมาป่าจอมโง่เดนิทางมาถึงโรงเรียน ก็เข้าไปนัง่อยู่ทา่มกลางเพ่ือนๆ ฟังคณุครูสอน 
 วิชาแรกท่ีเรียน คณุครูสอนให้รู้ค าศพัท์ คณุครูใช้ชอล์คสีแดงเขียนตวัหนงัสือบนกระดาน
วา่ “แอ๊บเปิล้” แล้วก็บอกกบัทกุคนวา่ “น่ีคือแอ๊บเปิล้” 
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 “ไมใ่ช ่ แอ๊บเปิล้ก็ต้องกลมๆ สิ สีแดงๆ หวานๆด้วย” เจ้าหมาป่าจอมโง่ลกุขึน้คดัค้านเสียง
ดงั  
 “นัน่นะ่สิ  น้องหมาป่าพดูถกู พวกเราล้วนเคยกินแอ๊บเปิล้กนัมาแล้ว รู้แล้ววา่แอ๊บเปิล้มี
รูปร่างเป็นอยา่งไร” เพ่ือนๆคนอ่ืนๆ ตา่งแยง่กนัออกความเห็น 
 “แอ๊บเปิล้ สองค านี ้ไมใ่ชล่กูแอ๊บเปิล้จริงๆหรอกนะจ๊ะ” คณุครูไมค่อ่ยพอใจ  
 “แล้วท าไมแอ๊บเปิล้ถึงไมใ่ชแ่อ๊บเปิล้จริงๆละ่ครับ” หมาป่าจอมโง่ร้องถามอีก  
 “นัน่นะ่สิ ไมใ่ชแ่อ๊บเปิล้จริงๆ แล้วพวกเราจะเรียนไปท าไมละ่ครับ” เพ่ือนๆเร่ิมพากนัสง่
เสียงด้วยความสงสยั  
 “พดูไปเดก็ๆก็ยงัไมเ่ข้าใจหรอกนะจ๊ะ พวกเราไมเ่รียนค าศพัท์แล้ว เรามาฟังนิทานกนั
ดีกวา่นะ”  คณุครูพดู 
 จากนัน้ คณุครูก็เลา่นิทานเร่ืองหนนู้อยหมวกแดงให้ฟัง เดก็ๆ ก็นัง่ฟังกนัเงียบกริบ ตัง้อก
ตัง้ใจฟังนิทาน แตอ่ยูดี่ๆ เจ้าหมาป่าจอมโง่ก็ลกุขึน้ตะโกนเสียงแหลมว่า “ไมใ่ช ่ ชา่งเป็นเร่ือง
เหลวไหลจริงๆ ฉนัไมเ่คยกินหนนู้อยหมวกแดงสกัหน่อย” 
 “บางทีอาจจะเป็นพอ่นายก็ได้นะ” เพ่ือนคนหนึง่บอก  
 “พอ่ฉนัไมมี่วนัท าเร่ืองแบบนีเ้ดด็ขาด  ฮึม่” 
 “หรือวา่ บางทีอาจจะเป็นปู่ นายก็ได้นะ”  
 “เป็นไปได้นะว่าจะเป็นปขูองนาย”  
 เจ้าหมาป่าคดิไปคิดมา ก็นัง่เงียบไมเ่อะอะโวยวายอะไรอีก เพราะมนัไมรู้่จริงๆวา่ ปู่ กบั
ทวดของมนั เคยท าเร่ืองแย่ๆ  อยา่งเชน่ กินหนนู้อยหมวกแดง แบบในนิทานนีห้รือเปล่า 
 เดมิทีคณุครูอยากจะบอกกบัเดก็ๆว่า นิทานไมไ่ด้เป็นเร่ืองจริงไปทัง้หมด ก็กลวัวา่เจ้าหมา
ป่าจอมโง่จะไมเ่ข้าใจอีก คณุครูก็เลยบอกวา่ “เอาละ่เดก็ๆ ตอนนีเ้ราไมเ่ลา่นิทานกนัแล้วนะ เราไป
เรียนวิชาพละศกึษากนัเถอะ” 
  เจ้าหมาป่าจอมโง่ก็ตามเดก็ๆไปท่ีสนามหญ้า แล้วก็ตอ่แถวยาวตามลูว่ิ่ง คณุครูให้ทกุคน
วิ่ง ใครวิ่งได้เร็ว คนนัน้ก็เป็นนกัเรียนวิชาพละศกึษาท่ีเก่งท่ีสดุ 
  

 “ระวงั....ไป” 
 
คณุครูเพิ่งจะออกค าสัง่เสร็จ เจ้าหมาป่าจอมโง่ก็วิ่งหน้าตัง้ไปข้างหน้า รวดเร็วราวกบัดอก

ธน ูพอถึงทางโค้งก็ลืมเลีย้ว วิ่งเตลิดออกนอกลู ่  ทะลไุปถึงทุง่นา  จนเข้าป่าไปเลย สดุท้ายมนัก็วิ่ง
เข้าไปอยูใ่นป่าเหมือนเดมิ   
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59.“猫打呼噜”旅馆 
 

那一天，有一个旅行团来到森林旅馆。  

 河马经理和浣熊小姐忙着接待客人们，大伙儿坐在旅馆的大厅里，等候着

浣熊小姐给他们安排房间。 

  旅途太劳累了，没过一会儿，大伙儿开始打起瞌睡来。 

  漂亮的松鼠小姐，头朝前一冲一颠的； 

  犀牛太太倚着墙，睡得很沉； 

  两只小白兔头碰到一起也睡着了； 

  獾先生和獾太太，背靠着背睡得很舒服。 

  最有趣的是猫女士，她一合眼就打起呼噜来了—— 

  "呼-一噜！" 

  "呼一-噜！" 

  那声音把大伙儿都惊醒了。 

  松鼠小姐吃了一惊，她说："只有老爷爷才打呼噜，怎么女士也会打起呼噜

来呢？" 

  獾太太也奇怪地说："女士的呼噜打得这么响，我也是头一回听到！" 

  浣熊小姐开始分房间了。 

  松鼠小姐第一个喊叫起来："我不愿意和猫女士一起住，她的呼噜会闹得我

整夜睡不着的。" 

  两只小白兔也摇头说："我们不想和猫女士在一起，听见她的呼噜，我们还

以为是老虎来了呢！" 

  獾先生和獾太太也说："我们喜欢安静，不喜欢别人来打扰。" 

  只有犀牛太太说："猫打呼噜，挺平常的事儿，就让我和猫女士一起住吧。
" 

  第二天，天刚蒙蒙亮。 

  旅馆的大厅里突然热闹起来。 

  松鼠小姐哭哭啼啼的，她的小脚趾头上，包着纱布。原来，松鼠小姐爱漂

亮，她的小脚趾上，都涂着香喷喷的红色指甲油。有一只老鼠以为那是一块

糖，就使劲地咬了一口，咬掉了松鼠小姐的小半截脚趾头。 

  小白兔俩呢，无精打采地说，他们一晚上都没睡着，老鼠们在他们的房间

里开联欢会。 

  獾太太皱着眉头说："我们带来的干粮，全让老鼠给掏光了，獾先生的西服

上，也被老鼠咬了一个洞。 

  只有犀牛太太精神最好，她说："哎呀，我睡得好极了。我这才知道，猫女

士白天睡觉打呼噜，晚上她一晚都没睡，忙着捉老鼠呢。房间里静悄悄的，我

睡得可香甜了。 

  大伙问："猫女士呢，现在在哪里？" 

  犀牛太太说："这不，我起来了，她开始睡着打呼噜了，这对我一点儿都没

有影响。" 

  大伙儿非常羡慕犀牛太太。 

  第二天晚上，猫女士成了贵客。 

  她上半夜，在松鼠小姐和小白兔俩的房里。 
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  下半夜呢—— 

  她守候在獾先生和獾太太的房间里。 

  这一夜，她一共逮住了二十八只老鼠。 

  整个旅馆里的客人们，都睡得那么香甜。由于昨天晚上大家都没睡好，这

一夜，连河马经理和浣熊小姐一起，大家都打起了呼噜。 

  "呼-一噜！" 

  "呼——噜！" 

  那声音真好听。 

  猫女士捉完了老鼠，在旅馆的尖房顶上休息，她侧着耳朵细听，周围静极

了。 

  而整座旅馆，却像一头蹲伏在黑夜里的巨兽，在一下一下地打着呼噜-一 

  "呼一一噜！" 

  "呼——噜！" 

  整座旅馆仿佛睡得熟极了，舒服极了…… 

  第二天，当大伙在吃早饭、在森林里散步时，猫女士呢？ 

  她正在房间里睡觉，该轮到她打呼噜了。 

  河马经理和浣熊小姐，非常感谢猫女士，帮他们除了一直令他们头痛的鼠

害。 

  他们俩非常欢迎猫女士常来这里住，他们愿意为猫女士提供最好的房间和

最周到的服务。 

  河马经理征得猫女士的同意，他把旅馆的名字改成："猫打呼噜"旅馆。 

  远近的客人们，都喜欢来住这家有名的旅馆。 

  至于老鼠呢，躲得远远的，因为他们知道，这座旅馆名叫： 

  "猫打呼噜"旅馆。 

 

ค าอ่านพนิอิน: "Māo dǎhūlū" lǘɡuǎn 
 

nà yìtiān，yǒuyíɡè lǚxínɡtuán láidào sēnlín lǘɡuǎn.  

     hémǎ jīnɡlǐ hé huànxiónɡ xiáojiě mánɡzhe jiē dàikè rénmen， 

dàhuǒr zuòzài lǘɡuǎn de dà tīnɡlǐ，děnɡhòu zhe huànxiónɡ xiáojiě ɡěi 

tāmen ānpái fánɡjiān. 

    lǚtú tài láo lèile，méi ɡuò yíhuìr，dà huǒr kāishǐ dǎqǐ kēshuì 

lái. 

    piāo liànɡde sōnɡshǔ xiáojiě，tóu cháo qiányī chōnɡ yī diān 

de； 

    xīniú tàitɑi yǐzhe qiánɡ，shuìdé hěnchén； 

    liǎnɡzhī xiǎobáitù tóu pènɡ dàoyìqǐ yě shuìzháole； 

    huān xiānshenɡ hé huān tàitɑi，bèi kàozhe bèi shuìdé hěn shūfu. 

    zuì yǒuqù de shì māo nǚshì，tā yī héyǎn jiù dǎqǐ hūlū lái le-- 

    "hū-yī lū！" 

    "hū yī-lū！" 

    nà shēnɡyīn bǎ dàhuǒr dōu jīnɡ xǐnɡle. 

    sōnɡshǔ xiáojiě chīleyìjīnɡ，tā shuō："zhíyǒu lǎoyeyé cái  
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dǎhūlū，zěnme nǚshì yěhuì dǎqǐ hūlū lái ne？" 

    huān tàitɑi yě qíɡuài deshuō ："nǚshì de hūlū dǎdé zhème xiǎn

ɡ，wǒ yěshì tóu yìhuí tīnɡdào！" 

    huànxiónɡ xiáojiě kāishǐ fēn fánɡjiān le. 

    sōnɡshǔ xiáojiě dìyíɡè hǎnjiào qǐlái："wǒ búyuàn yìhé māo nǚshì 

yìqǐ zhù，tāde hūlū huì nàodé wǒ zhěnɡyè shuìbùzhe de." 

    liǎnɡzhī xiǎobáitù yě yáotóu shuō："wǒmen bùxiǎnɡ hé māo nǚshì 

zàiyìqǐ，tīnɡjiàn tāde hūlū，wǒmen hái yǐ wéishì láohǔ lái le ne！" 

    huān xiānshenɡ hé huān tàitɑi yě shuō："wǒmen xǐhuɑn ānjìnɡ，bú 

xǐhuɑn biérén lái dárǎo." 

    zhíyǒu xīniú tàitɑi shuō："māo dǎhūlū，tǐnɡ pínɡchánɡ de shìr，

jiù rànɡwǒ hé māo nǚshì yìqǐ zhù bɑ." 

    dìèrtiān，tiān ɡānɡ mēnɡmēnɡliànɡ. 

    lǘɡuǎn de dà tīnɡlǐ tūrán rènɑo qǐlái. 

    sōnɡshǔ xiáojiě kūkūtítí de，tāde xiǎo jiǎozhǐ tóushànɡ，bāozhe 

shābù.yuánlái，sōnɡshǔ xiáojiě ài piàoliɑnɡ，tāde xiǎo jiǎozhǐ  

shànɡ，dōu túzhe xiānɡpēnpēn de hónɡsè zhījiɑyóu.yǒu yìzhī láoshǔ  

yǐwéi nà shì yíkuàitánɡ，jiùshǐ jìnde yǎole yìkǒu，yǎo diàole sōnɡshǔ 

xiáojiě de xiǎo bànjié jiǎo zhǐtóu. 

    xiǎobáitù liǎnɡ ne，wújīnɡdǎcǎi deshuō ，tāmen yī wǎnshɑnɡ  

dōuméi shuìzháo，láoshǔ men zài tāmende fánɡ jiānlǐ kāi liánhuānhuì. 

    huān tàitɑi zhòu zhe méitóu shuō："wǒmen dài láide ɡānliánɡ， 

quán rànɡ láoshǔ ɡěi tāo ɡuānɡ le，huān xiān shēnɡde xīfú shànɡ，yě  

bèi láoshǔ yǎole yíɡè dònɡ. 

    zhíyǒu xīniú tàitɑi jīnɡshen zuìhǎo，tā shuō："āiyɑ，wǒ shuì de 

hǎo jíle.wǒ zhè cái zhīdào，māo nǚshì báitiān shuìjiào dǎhūlū， 

wǎnshɑnɡ tā yī wǎn dōuméi shuì，mánɡzhe zhuō láoshǔ ne.fánɡ jiānlǐ  

jìnɡ qiāoqiāode，wǒ shuìdé kě xiānɡtián le. 

    dàhuǒ wèn："māo nǚshì ne，xiàn zàizài nǎlǐ？" 

    xīniú tàitɑi shuō："zhèbú，wǒ qǐlái le，tā kāishǐ shuìzháo  

dǎhūlū le，zhè duì wǒyī diánr dōu méiyǒu yínɡxiǎnɡ." 

    dàhuǒr fēichánɡ xiànmù xīniú tàitɑi. 

    dì èrtiān wǎnshɑnɡ，māo nǚshì chénɡle ɡuìkè. 

    tā shànɡbànyè，zài sōnɡshǔ xiáojiě hé xiǎobáitù liǎnɡ de fánɡ  

lǐ. 

    xiàbànyè ne-- 

    tā shǒuhòu zài huān xiānshenɡ hé huān tài tàide fánɡ jiānlǐ. 

    zhè yíyè，tā yíɡònɡ dǎi zhùle èrshíbā zhǐ láoshǔ. 

    zhěnɡɡè lǚ ɡuǎnlǐ de kè rénmen，dōu shuìdé nàme xiānɡtián.yóuyú 

zuótiān wǎnshɑnɡ dàjiā dōuméi shuìhǎo，zhè yíyè，lián hémǎ jīnɡlǐ hé 

huànxiónɡ xiáojiě yìqǐ，dàjiā dōu dǎ qǐle hūlū. 

    "hū-yī lū！" 

    "hū--lū！" 

    nà shēnɡyīn zhēn hǎotīnɡ. 
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    māo nǚshì zhuō wánliǎo láoshǔ，zài lǘɡuǎn de jiān fánɡ  

dǐnɡshànɡ xiūxi，tā cè zhe ěrduo xì tīnɡ，zhōuwéi jìnɡ jíle. 

    ér zhěnɡ zuò lǘɡuǎn，què xiànɡ yìtóu dūn fúzài hēi yèlǐ de  

jùshòu，zài yī xiàyī xiàde dǎzháo hūlū-yī 

    "hū yìyī lū！" 

    "hū--lū！" 

    zhěnɡ zuò lǘɡuǎn fǎnɡfú shuìdé shú jíle，shūfu jíle ..... 

    dìèrtiān，dānɡ dàhuǒ zài chīzǎofàn、zài sēnlín lǐ sànbù shí， 

māo nǚshì ne？ 

    tā zhènɡzài fánɡ jiānlǐ shuìjiào，ɡāi lúndào tā dǎhūlū le. 

    hémǎ jīnɡlǐ hé huànxiónɡ xiáojiě，fēichánɡ ɡǎnxiè māo nǚshì， 

bānɡ tāmen chúle yìzhí lìnɡ tāmen tóutònɡ de shǔhài. 

    tāmen liǎnɡ fēichánɡ huānyínɡ māo nǚshì chánɡ lái zhèlǐ zhù， 

tāmen yuàn yìwéi māo nǚshì tíɡōnɡ zuì hǎode fánɡjiān hé zuì zhōudào 

de fúwù. 

    hémǎ jīnɡlǐ zhēnɡdé māo nǚshì de tónɡyì，tā bǎ lǘɡuǎn de mínɡzi 

ɡǎichénɡ："māo dǎhūlū"lǘɡuǎn. 

    yuǎn jìnde kè rénmen，dōu xǐhuɑn lái zhù zhèjiā yǒumínɡ de  

lǘɡuǎn. 

    zhìyú láoshǔ ne，duǒ dé yuǎn yuǎnde，yīnwèi tāmen zhīdào， 

zhèzuò lǘɡuǎn mínɡjiào： 

    "māo dǎhūlū"lǘɡuǎn. 

 

ค าแปล: โรงแรมแมวกรน 
 

 มีอยูว่นัหนึง่ คณะนกัทอ่งเท่ียวกลุม่หนึง่เดินทางมาถึงโรงแรมท่ีตัง้อยูใ่นป่าแหง่หนึง่ 
 ผู้จดัการฮิบโปและคณุเลขาแร็คคนูก็ต้อนรับแขกผู้มาเยือนอยา่งขะมกัเขม้น  นกัท่องเท่ียว
พากนันัง่อยู่ท่ีห้องโถงของโรงแรม รอให้คณุเลขาแร็คคนูจดัห้องพกัให้ 
 เดนิทางมาไกลแสนไกล เหน็ดเหน่ือยเหลือเกิน ไมน่าน  นกัทอ่งเท่ียวพากนัง่วงหลบักนั
หมด 
  น้องกระรอกแสนสวย ย่ืนหวัฟบุหลบัไป  
 คณุนายแรดนอยาวก็พิงก าแพงหลบัปุ๋ ย 
 กระตา่ยสองตวัก็เอาหวัชนกนัหลบัไปเหมือนกนั 
 คณุหมีลายและคณุนายหมีลายก็นัง่เอาหลงัพิงกนัหลบัสบายไปเลย  
 แตท่ี่พิเศษกวา่เพ่ือนก็คือ คณุนายเหมียว  เพียงแคห่ลบัตาก็กรนเสียงดงัคร่อก ๆ   
  คร่อก .....ฟี.้.....คร่อก.....ฟี.้... 
  เสียงกรนของคณุเหมียวท าเอาคนอ่ืนหนวกหจูนตื่นกนัหมด  
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 คณุกระรอกแสนสวยตกใจต่ืนลกุขึน้มาโวยวายวา่ “มีแตค่ณุตาเท่านัน้ท่ีนอนกรน ท าไม
คณุผู้หญิงถึงนอนกรนได้ละ่เน่ีย” 
 คณุนายหมีลายก็พดูด้วยความแปลกใจว่า “ฉนัก็เพิ่งเคยได้ยินผู้หญิงนอนกรนดงัขนาดนี ้
เป็นครัง้แรกน่ีแหละ” 
 คณุแร็กคณู ก็เร่ิมแจกกญุแจ แบง่ห้องพกักนัแล้ว  
 คณุกระรอกแสนสวยก็ตะโกนเสียงดงัขึน้มาว่า “ฉนัไมน่อนกบัคณุเหมียวนะคะ รับรองวา่
เธอจะต้องนอนกรนจนฉนันอนไมห่ลบัทัง้คืนแน่ๆ ” 
 กระตา่ยสองตวัก็สา่ยหวั พร้อมใจกนัพดูวา่ “เราทัง้สองขอไมน่อนกบัคณุเหมียว ได้ยิน
เสียงกรนของหล่อน พวกเรานกึวา่เป็นเสียงสิงโตเสียอีก” 
 คณุหมีลายและคณุนายก็บอกวา่ “พวกเราชอบความสงบเงียบ ไมช่อบให้ใครมารบกวน” 
 มีเพียงคณุนายแรดเทา่นัน้ท่ีบอกวา่ “แมวเหมียวนอนกรนเป็นเร่ืองปกต ิ ให้ฉนัพกักบัคณุ
เหมียวก็แล้วกนัคะ่” 
 วนัตอ่มา ฟ้าเร่ิมสวา่ง  
 ท่ีห้องโถงของโรงแรมก็มีเสียงเอะอะโวยวายดงัขึน้  
 กระรอกแสนสวยร้องไห้สะอึกสะอืน้ ท่ีนิว้เท้าพนัผ้าพนัแผลรอบไปหมด ท่ีแท้คณุกระรอก
แสนสวยรักสวยรักงามมาก  ทาเล็บสีแดงแถมยงัมีกลิ่นหอมอีกด้วย หนจูอมตะกละตวัหนึง่คดิว่า
เป็นลกูอม ก็เลยแทะไปเตม็แรง จนนิว้คณุกระรอกหลดุไปคร่ึงนิว้  
   สว่นคณุกระตา่ยทัง้สองละ่ งวัเงียๆ บอกวา่ ไมไ่ด้นอนเลยทัง้คืน ก็เพราะพวกหนพูากนั
มาจดังานเลีย้งฉลองในห้องของพวกเขา 
 คณุนายหมีลายขมวดคิว้ยน่ แล้วบอกวา่ “อาหารแห้งท่ีพวกเราเตรียมมา ถกูพวกหนขูโมย
ไปเกลีย้งเลย เสือ้สทูของคณุผู้ชายก็ยงัโดนหนแูทะเป็นรูปโบอี๋กตา่งหาก” 
 เหลือเพียงคณุนายแรดเทา่นัน้ท่ีอารมณ์ดีเป็นพิเศษ หลอ่นบอกวา่ “โอ้ว้าว ฉนันอนหลบั
สบายท่ีสดุเลย ฉันเพิ่งจะรู้วา่ คณุเหมียวเน่ียนะ ตอนกลางวนันอนกรนเสียงดงั แตพ่อตกกลางคืน 
เธอไมน่อน เพราะคอยเฝา้จบัหน ูห้องฉนัก็เลยเงียบสนิทเลย ฉนัก็เลยนอนหลบัสบายไปเลย” 
  เพ่ือนๆได้ยินดงันัน้ก็พากนัเข้าไปถามว่า “แล้วคณุเหมียวละ่ ตอนนีอ้ยูไ่หนเหรอ” 
 คณุนายแรดบอกวา่ “คืองีค้ะ่ พอฉนัต่ืน เธอก็เร่ิมนอนหลบั กรนเสียงดงัเชียวละ่ แตก็่ไมไ่ด้
รบกวนฉันเลยนะคะ” 
 เพ่ือนๆตา่งพากนัอิจฉาคณุนายแรดกนัใหญ่  
 พอถึงคืนวนัตอ่มา คณุเหมียวก็กลายเป็นแขกคนส าคญัไปเสียแล้ว 
 ตัง้แตห่วัค ่าจนถึงดกึ คณุเหมียวไปเฝา้อยูท่ี่ห้องคณุกระรอกกบัคณุกระตา่ย  
 แล้วพอตกดกึถึงเช้าละ่  
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 คณุเหมียวก็เฝา้อยูท่ี่ห้องคณุหมีลายและคณุนาย 
  คืนท่ีผ่านมา คณุเหมียวจดัการกบัหนเูกเรไปได้ย่ีสิบแปดตวัแนะ่ 
 แขกท่ีมาพกัท่ีโรงแรมตา่งก็นอนหลบัสบายใจ เพราะวา่เม่ือคืนท่ีผ่านมา ตา่งคนตา่งไมไ่ด้
นอนกนัเลย แตคื่นนี ้แม้แตผู่้จดัการฮิบโป กบัคณุเลขาแร็กคนู ตา่งก็พากนันอนกรนเสียงดงั  

คร่อก...ก ... 
 คร่อก...ก.... 
 เสียงกรนนัน่ชา่งนา่ฟังเหลือเกิน  
 พอคณุเหมียวจบัหนเูสร็จ ก็หลบขึน้ไปนอนพกับนห้องใต้หลงัคาโรงแรม แนบหฟัูง ทัง้
โรงแรมชา่งเงียบสงบเหลือเกิน 
  คืนนีท้ัง้คืน โรงแรมแหง่นีก็้ก็เงียบสงดั ในเงาด ามืดของค ่าคืน เสียงกรนแว่วดงัมาจากห้อง
นู้น ห้องนีส้ลบักนัไป 

คร่อก...ก ... 
 คร่อก...ก.... 
 แขกท่ีเข้ามาพกัท่ีโรงแรมคนแล้วคนเลา่ ตา่งก็หลบัสนิท สบายใจจริงๆ  
 วนัตอ่มา ในขณะท่ีทกุคนก าลงักินข้าวเช้า เดนิเลน่สบายใจอยูท่า่มกลางป่าเขาล าเนาไพร
นัน้  คณุเหมียวละ่ หายไปไหน 
 คณุเหมียวนอนหลบัอยูใ่นห้อง คราวนีถ้ึงทีคณุเหมียวนอนกรนบ้างละ่  
 ผู้จดัการฮิบโป กบัคณุเลขา รู้สกึขอบคณุคณุเหมียวมากท่ีชว่ยจดัการกบัเจ้าหนจูอม
ปัญหาของโรงแรมไปได้  
  และยินดีต้อนรับคณุเหมียวให้กลบัมาพกัท่ีโรงแรมอีก แถมยงัจดัให้คณุเหมียวพกัห้องท่ีดี
ท่ีสดุของโรงแรม และบริการท่ีพิเศษท่ีสดุ 
 ผู้จดัการฮิบโป ได้รับอนญุาตจากคณุเหมียว เปล่ียนช่ือโรงแรมเป็น “โรงแรมแมวกรน” 
 แขกท่ีมาจากใกล้ไกล ตา่งก็ชอบมาพกัท่ีโรงแรมแหง่นี ้ 
 สว่นพวกหนจูอมเกเรละ่ พากนัหนีออกไปจากโรงแรมจนหมด เพราะพวกมนัรู้แล้ววา่
โรงแรมแหง่นีช่ื้อว่า  
 “โรงแรมแมวกรน”    
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60.买鞭炮 
 

过新年，放鞭炮。  

 动物们也要过新年，所以它们也要放鞭炮。 

  谁去买鞭炮？ 

  小熊说："我去买！" 

  小熊一步一步地走进城去了。 

  小熊并没见过鞭炮，只是听说鞭炮是圆柱形的，外面阵一层纸包着。 

  小熊在城里的商店里逛啊逛，鞭炮真难找。后来，小熊进了食品店，它发

现了一筒山楂片。 

  "啊，那定是鞭炮，"小熊想："圆柱形，外面有一层纸包着。没错，没错！" 

  小熊买了筒山楂片，高高兴兴地回去了。 

  大家都围着小熊，要看放鞭炮。 

  小熊小心地点着外面的一层纸，可纸烧光了，也没听见响声，却露出红红

的小圆灯。小猴上前仔细一看，原来是山楂片。 

  "真是个笨熊，把山楂片当鞭炮。"小猴说，"我去买，我去买！" 

  小猴蹦蹦跳跳地进城去了。 

  小猴也没见过鞭炮，只是听说鞭炮外面有导火线。 

  小猴在城里的商店里逛啊逛，后来，小猴进了杂货店，它发现了蜡烛。 

  "这准是鞭炮，"小猴想，"瞧，那里有导火线。没错，没错！" 

  小猴买了蜡烛，高高兴兴地回去了。 

  大家又围住了小猴，要看放鞭炮。 

  小猴点燃了"导火线"，看着"鞭炮"慢慢地燃烧。直别燃光了，也没听到鞭炮

响。 

  狐狸走过去，看看"鞭炮"，使劲地想了想，知道这是蜡烛。 

  "真是傻猴，蜡烛、鞭炮不分。"狐狸说，"我去买，我去买！" 

  狐狸虽然也没见过鞭炮，但它却聪明极了。它到了城里，什么商店也不

去，却专门找放鞭炮的小男孩。嗬，还真让他找到了。 

  一个小男孩点燃了一只鞭炮，"嘭——"好响的声音。 

  一会儿，这只鞭炮掉到地上，狐狸赶紧捡起来，高高兴兴地回去了。 

  "这才是真正的鞭炮，"狐狸举起鞭炮，对围上来的动物们说，"我亲耳听到

鞭炮声。" 

  狐狸点燃了鞭炮，可这鞭炮也没响。 

  这一年，动物们过了新年，却没放鞭炮，因为它们买不到会响的鞭炮！ 

 

ค าอ่านพนิอิน: Mǎi biānpào 
 

ɡuò xīnnián，fànɡ biānpào.  

     dònɡwù men yě yào ɡuò xīnnián，suóyǐ tāmen yě yào fànɡ biānpào. 

    shuí qù mǎi biānpào ？ 

    xiǎoxiónɡ shuō："wǒ qù mǎi！" 

    xiǎoxiónɡ yíbù yíbù dezǒu jìnchénɡ qù le. 

    xiǎoxiónɡ bìnɡméi jiànɡuò biānpào，zhǐshì tīnɡshuō biānpào shì 
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yuánzhù xínɡde，wàimiàn zhèn yìcénɡ zhǐ bāozhe. 

    xiǎoxiónɡ zài chénɡlǐ de shānɡ diànlǐ ɡuànɡ ā ɡuànɡ，biānpào  

zhēn nánzhǎo.hòulái，xiǎoxiónɡ jìn le shípǐndiàn，tā fāxiàn  le yī  

tǒnɡ shānzhā piàn. 

    "ā，nà dìnɡ shì biānpào，"xiǎoxiónɡ xiǎnɡ："yuánzhùxínɡ， 

wàimiàn yǒu yìcénɡ zhǐ bāozhe.méicuò，méicuò！" 

    xiǎoxiónɡ mǎi le tǒnɡ shānzhā piàn，ɡāo ɡāoxìnɡxìnɡde huí qù le. 

    dàjiā dōu wéizhe xiǎoxiónɡ，yàokàn fànɡ biānpào. 

    xiǎoxiónɡ xiǎo xīnde diǎnzhe wài miànde yìcénɡ zhǐ，kě zhǐ shāo

ɡuānɡ  le，yě méi tīnɡjiàn xiǎnɡshēnɡ，què lòuchū hónɡ hónɡ de xiǎo 

yuán dēnɡ.xiǎohóu shànɡqián zǐxì yíkàn，yuánlái shì shānzhā piàn. 

    "zhēnshì ɡè bèn xiónɡ，bǎ shānzhā piàn dānɡ biānpào."xiǎohóu 

shuō，"wǒ qù mǎi，wǒ qù mǎi！" 

    xiǎohóu bènɡbènɡ tiàotiào de jìnchénɡ qù le. 

    xiǎohóu yě méi jiànɡuò biānpào，zhǐshì tīnɡshuō biānpào wàimiàn 

yǒu dǎohuǒxiàn. 

    xiǎohóu zài chénɡlǐ de shānɡ diànlǐ ɡuànɡ ā ɡuànɡ，hòulái， 

xiǎohóu jìn le záhuòdiàn，tā fāxiàn  le làzhú. 

    "zhè zhǔnshì biānpào，"xiǎohóu xiǎnɡ，"qiáo，nàlǐ yǒu  

dǎohuǒxiàn.méicuò，méicuò！" 

    xiǎohóu mǎi le làzhú，ɡāo ɡāoxìnɡxìnɡde huí qù le. 

    dàjiā yòu wéi zhù le xiǎohóu，yàokàn fànɡ biānpào. 

    xiǎohóu diǎnrán  le"dǎohuǒxiàn"，kànzhe"biānpào"màn mànde  

ránshāo.zhí bié rán ɡuānɡ  le，yě méi tīnɡdào biān pàoxiǎnɡ. 

    húli zǒu ɡuòqù，kànkɑn"biānpào"，shǐ jìnde xiǎnɡ le xiǎnɡ， 

zhīdào zhè shì làzhú. 

    "zhēnshì shǎ hóu，làzhú 、biānpào bùfēn."húli shuō，"wǒ qù  

mǎi，wǒ qù mǎi！" 

    húli suīrán yě méi jiànɡuò biānpào，dàn tā què cōnɡmínɡ jí le. 

tā dào le chénɡlǐ，shénme shānɡdiàn yě búqù，què zhuānmén zhǎo fànɡ 

biānpào de xiǎonánhái.hē，hái zhēn rànɡtā zhǎodào le. 

    yíɡè xiǎo nánhái diǎnrán  le yìzhī biānpào，"pēnɡ--"hǎo xiǎnɡde 

shēnɡyīn. 

    yíhuìr，zhè zhǐ biānpào diàodào dìshànɡ，húli ɡánjǐn jiǎn  

qǐlái，ɡāo ɡāoxìnɡxìnɡde huí qù le. 

    "zhè cáishì zhēnzhènɡ de biānpào，"húli jǔqǐ biānpào，duì wéi 

shànɡ láide dònɡwù men shuō，"wǒ qīněr tīnɡdào biānpàoshēnɡ." 

    húli diǎnrán  le biānpào，kězhè biānpào yě méi xiǎnɡ. 

    zhè yìnián，dònɡwù men ɡuò le xīnnián，què méifànɡ biānpào， 

yīnwèi tāmen mǎi bú dàohuì xiǎnɡde biānpào！ 
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ค าแปล: ซือ้ประทัด 
 

 ฉลองปีใหม ่จดุประทดั  
 บรรดาสตัว์ป่าน่ารักท่ีอยูใ่นป่าก็ฉลองปีใหมเ่หมือนกนั พวกมนัก็ต้องจดุประทดัเหมือนกนั  
 ใครจะไปซือ้ประทดัละ่  
 หมีน้อยบอกวา่ “ฉนัไปซือ้เองก็แล้วกนั” 
 วา่แล้ว หมีน้อยก็เดนิต้วมเตีย้มเข้าเมืองไป 
 หมีน้อยไมเ่คยเห็นประทดัมาก่อน รู้แคว่า่ประทดัมีรูปร่างกลมๆเป็นทรงกระบอก  ข้างนอก
หอ่ด้วยกระดาษอีกชัน้หนึง่  
 หมีน้อยเดนิดใูนห้างจนทัว่ ประทดัน่ีช่างหายากจงัเลย  ตอ่มา หมีน้อยเดนิเข้าไปในร้าน
ขายอาหาร ก็เห็นพทุราแผน่หอ่เป็นแทง่ ๆ  
  “อ้อ น่ีจะต้องเป็นประทดัแน่ๆเลย” หมีน้อยคดิในใจ “รูปทรงกระบอก ข้างนอกมีกระดาษ
หอ่หนึง่ชัน้ ไมผ่ิดแน่”  
 หมีน้อยซือ้พทุราแผน่กลบัมาด้วยความดีใจ  
 เพ่ือนๆพากนัมาล้อมรอบหมีน้อย เพ่ือจะมาดปูระทดั 
 หมีน้อยก็จดุไฟท่ีกระดาษด้วยความระมดัระวงั แตว่่า...กระดาษไหม้หมดแล้ว ยงัไมไ่ด้ยิน
เสียงประทดัเลยสกันิดเดียว น้องลิงเข้าไปดก็ูพบวา่ ท่ีแท้ก็เป็นพทุราแผ่นน่ีเอง  
 “ไอ้หมีโง่ เห็นพทุราแผ่นเป็นประทดัไปได้” เสียงลิงบน่งึมง า “ฉนัไปซือ้เอง ๆ ” 
 วา่แล้ว น้องลิงก็กระโดดหยองๆ เข้าไปในเมือง 
  เจ้าลิงเจ๊ียกๆ ก็ไมเ่คยเห็นประทดัมาก่อนเหมือนกนั รู้เพียงวา่ประทดัจะมีสายชนวนไว้จดุ
ไฟ 
  เจ้าลิงเดนิดใูนร้านค้าในเมืองจนทัว่ จนในท่ีสดุก็เข้าไปในร้านขายของเบ็ดเตล็ด เห็นเทียน
อยูเ่ลม่หนึง่  
 “น่ีจะต้องเป็นประทดัแน่ๆ ” เจ้าลิงคดิอยูใ่นใจ “ดสูิ ข้างบนก็มีสายชนวนจดุไฟด้วย ไมผ่ิด
แน่ๆ  ” 
 เจ้าลิงซือ้เทียนเสร็จก็รีบกลบัเข้าป่าด้วยความดีใจ 
 เพ่ือนๆก็พากนัมารุมล้อมเพ่ือดกูารจดุประทดั  
 เจ้าลิงจดุไฟท่ีสายชนวน แล้วก็นัง่ดไูฟคอ่ยๆลกุไหม้ไปอย่างช้า ๆ จนกระทัง่เทียนไหม้จน
หมด ก็ไมไ่ด้ยินเสียงประทดัเลยสกันิด  
 คณุจิง้จอกเดนิมาดปูระทดัของเจ้าลิง คิดไปคิดมา  น่ีมนัเทียนน่ีนา  
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  “ไอ้ลิงหน้าโง่  ประทดักบัเทียนยงัแยกกนัไมอ่อกอีก” จากนัน้นายจิง้จอกก็พดูวา่ “ฉนัไป
ซือ้เอง ๆ ” 
 นายจิง้จอก แม้จะไมเ่คยเห็นประทดัมาก่อน  แตน่ายจิง้จอกก็ฉลาดมาก พอเข้าไปถึงใน
เมือง ก็ไมไ่ด้เดนิไปท่ีร้านไหนเลย แตเ่ดนิตรงเข้าไปหาเด็กๆ ท่ีก าลงัจดุ ประทดัอยู ่ว้าว ในท่ีสดุก็หา
เจอจนได้ 
 เดก็น้อยคนหนึง่ก าลงัจดุ ประทดัอยู ่“ปัง้ๆ ๆ  ” เสียงดงัลัน่เลย 
 สกัครู่เดียวกระบอก ประทดัก็ตกลงมาถึงพืน้ นายจิง้จอกรีบเก็บมาด ู แล้วก็รีบกลบัเข้าป่า
ด้วยความดีใจ  
 “น่ีละ่ คือ ประทดัของจริง” นายจิง้จอกช ู ประทดัแล้วก็อวดเพ่ือนๆวา่ “ฉนัได้ยินเสียง 
ประทดัด้วยหขูองฉนัเองเลยละ่” 
 นายจิง้จอกก็เอาไฟจดุ ประทดัจนไหม้ แต ่ประทดันีก็้ไมด่งัเสียที  
 บรรดาสตัว์น้อยทัง้หลาย ไมไ่ด้จดุ ประทดัฉลองปีใหมปี่นีเ้ลย เพราะพวกมนัหาซือ้ ประทดั
ไมไ่ด้นัน่เอง 
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61.蚂蚁大力士 
 

蚂蚁国的达里，是个有名的大力士。他能独自拖动比身体重六百倍的东

西，别的蚂蚁拼着命，咬着牙，也只能拖动比自己身体重五百倍的东西。 

一次，他居然从树丛里抱着一只死蜻蜓，走了八百里。别惊讶，这是按蚂

蚁国的里程计算的。当他把蜻蜓拖到蚂蚁国洞口时，蚂蚁国国王都惊讶了，不

住地夸他能干，力气大。  

还有一次，那可真是惊险。在蚂蚁国里有一个很大的仓库，里面装有各类

食品，食品码放得比蚂蚁们高出十几倍。 

那天，蚂蚁们齐心协力把一块巧克力拖进仓库，想把它码上垛去。不知哪

位蚂蚁不小心把垛碰倒了，垛顶的一个大米包顺势落下来，真不得了，足有几

千斤重的物体（当然是蚂蚁国的重量）落下来，还不把蚂蚁们砸个折胳膊断腿

的。 

在这千钧一发的时刻，小蚂蚁达里一步向前，用坚实的身躯，顶住米包，

他高喊着："快闪开！"直到蚂蚁们逃离险区，才放下米包，尽管他累得浑身是

汗，但丝毫没有伤着筋骨。蚂蚁们纷纷围上来，赞扬他的献身精神。 

达里不住地说："为了大家，没什么！" 

不知哪位蚂蚁别出心裁，向蚂蚁国王建议，要像人类那样，举行全国性举

重比赛，蚂蚁国王欣然同意，这第一次全国比赛当然场面宏大，热闹非凡，达

里也真是不负众望，取得了全国轻重量级的举重冠军，获得蚂蚁国大力士称

号。 

当他拿到金光闪闪的奖脾时，心里异常激动。心想，以前我拖过蜻蜓，顶

过下落的米包，卖了那么大的力气，谁给过我奖励？只是唾沫粘麻雀，用嘴夸

两句而已。看来我应该注意节省力气，留着重大比赛时用，平时把力气用完，

比赛时就没有了，那不吃了大亏。 

达里自认为找到了做蚂蚁的真理，从此，再也不像以前那样卖力气地干活

了。 

开始时，时时处处找轻松活干，该他使力气的时候，不是装病，就是装装

样子，不肯多花一点儿力气。 

他想，我才不当傻瓜，听那没用的夸奖呢，那金光闪闪的奖牌，厚厚的奖

金，才是最实惠的呢。 

当全国第二次举重比赛开始的时候，蚂蚁达里自然信心十足，抱着重拿冠

军，再获奖牌的愿望走上比赛场。 

可是万万没想到，他连去年纪录的一半也没达到，而让平时不起眼的、默

默劳动的黑黑得了冠军。 

蚂蚁国轰动了，蚂蚁们高高举起星星向他祝贺，当蚁王向星星发授奖牌的

时候，达里溜到一个角落里，哇哇大哭起来。 

直到很久很久以后，蚂蚁达里才明白：投机取巧，处处偷懒，身上的力气

会消失的，所以才失去了当大力士的资格。 

达里决心重新开始，把大力士的称号夺回来，那么，他该怎么办呢？ 
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ค าอ่านพนิอิน: Máyǐ dàlìshì 
 

Máyǐ ɡuó de dá lǐ，shì ɡè yǒumínɡ de dàlìshì.tā nénɡ dúzì  

tuōdònɡ bǐ shēn tǐzhònɡ liù bǎibèi de dōnɡxi，biéde máyǐ pīn zhe mìn

ɡ，yǎozhe yá，yě zhǐnénɡ tuōdònɡ bǐ zì jǐshēn tǐzhònɡ wǔ bǎibèi de dō

nɡxi. 

yícì，tā jūrán cónɡ shùcónɡ lǐ bàozhe yìzhī sǐ qīnɡtínɡ，zǒule 

bā bǎilǐ.bié jīnɡyà，zhè shì àn máyǐ ɡuó de lǐchénɡ jìsuàn de.dānɡtā 

bǎ qīnɡtínɡ tuōdào máyǐ ɡuó dònɡkǒu shí，máyǐ ɡuóɡuó wánɡdōu jīnɡyà 

le，bú zhùde kuā tā nénɡɡàn，lì qìdà.  

     Háiyǒu yícì，nà kě zhēnshì jīnɡxiǎn.zài máyǐ ɡuó lǐ yǒu yíɡè  

hěndà de cānɡkù，lǐmiàn zhuānɡyǒu ɡèlèi shípǐn，shípǐn mǎfànɡ dé bǐ  

máyǐ men ɡāochū shí jǐbèi. 

nàtiān，máyǐ men qíxīn xiélì bǎ yíkuài qiǎokèlì tuō jìn  

cānɡkù，xiǎnɡbǎ tā mǎ shànɡ duǒ qù.bùzhī nǎwèi máyǐ bùxiǎoxīn bǎ duǒ 

pènɡ dǎole，duǒ dǐnɡde yíɡè dàmǐ bāo shùnshì luò xiàlái，zhēn bùdé  

liǎo，zúyǒu jǐ qiānjīn zhònɡde wùtǐ （dānɡrán shì máyǐ ɡuó de zhònɡ 

liànɡ）luò xiàlái，hái bùbǎ máyǐ men zá ɡè zhé ɡēbo duàntuǐ de. 

zài zhè qiānjūn yìfā de shíkè，xiǎo máyǐ dá lǐ yíbù xiànɡqián，

yònɡ jiānshí de shēnqū，dǐnɡzhù mǐ bāo，tā ɡāo hǎnzhe："kuài shǎn 

kāi！"zhídào máyǐ men táolí xiǎnqū，cái fànɡxià mǐ bāo，jìn ɡuǎntā lè

i de húnshēn shì hàn，dàn sīháo méiyǒu shānɡzhe jīnɡǔ.máyǐ men fēnfēn 

wéi shànɡlái，zànyánɡ tāde xiànshēn jīnɡshen. 

dá lǐ búzhù deshuō ："wèile dàjiā，méishénme！" 

bùzhī nǎwèi máyǐ biéchūxīncái，xiànɡ máyǐ ɡuówánɡ jiànyì，yào 

xiànɡ rénlèi nàyànɡ，jǔxínɡ quánɡuóxìnɡ jǔzhònɡ bǐsài，máyǐ ɡuówánɡ  

xīnrán tónɡyì，zhè dì yícì quánɡuó bǐsài dānɡrán chǎnɡmiàn hónɡdà， 

rènɑo fēifán，dá lǐ yě zhēnshì búfù zhònɡwànɡ，qǔ déliǎo quánɡuó qīnɡ

zhònɡ liànɡjí de jǔzhònɡ ɡuànjūn，huòdé máyǐ ɡuódà lìshì chēnɡhào. 

dānɡtā nádào jīn ɡuānɡshánshǎn de jiǎnɡ pí shí，xīnlǐ yìchánɡ  

jīdònɡ.xīnxiǎnɡ，yǐqián wǒ tuō ɡuò qīnɡtínɡ，dǐnɡ ɡuò xiàluò de mǐ  

bāo，màile nàme dà de lìqi，shuí ɡěi ɡuò wǒ jiǎnɡlì ？zhǐshì tuòmo  

zhān máquè，yònɡzuǐ kuā liǎnɡjù éryǐ.kànlái wǒ yīnɡɡāi zhùyì jiéshěnɡ 

lìqi，liú zhuózhònɡ dàbǐ sàishí yònɡ，pínɡshí bǎ lìqi yònɡwán，bǐsài 

shí jiù méi yǒule，nà bùchī le dàkuī. 

dá lǐ zì rènwéi zhǎodàole zuò máyǐ de zhēnlǐ，cónɡcǐ，zàiyě bù

xiànɡ yǐqián nàyànɡ màilìqi de ɡān huóle. 

kāishǐshí，shíshí chùchù zhǎo qīnɡsōnɡ huó ɡān，ɡāi tā shǐ lìqi 

de shíhou，búshì zhuānɡbìnɡ，jiùshì zhuānɡzhuānɡ yànɡzi，bùkěn duōhuā 

yī diánr lìqi. 

tā xiǎnɡ，wǒ cái bùdānɡ shǎɡuā，tīnɡ nà méi yònɡde kuājiǎnɡ 

ne，nà jīn ɡuānɡshánshǎn de jiǎnɡpái，hòu hòude jiǎnɡjīn，cáishì zuì 

shíhuì de ne. 
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dānɡ quánɡuó dì èrcì jǔzhònɡ bǐsài kāishǐ de shíhou，máyǐ dá lǐ 

zìrán xìnxīn shízú，bào zhuózhònɡ ná ɡuànjūn，zàihuò jiǎnɡpái de  

yuànwànɡ zǒushànɡ bǐsàichǎnɡ. 

kěshì wànwàn méixiǎnɡdào，tā lián qùnián jìlù de yíbàn yě méi  

dádào，ér rànɡ pínɡ shíbú qǐyǎn de 、mòmò láodònɡ de hēihēi déliǎo  

ɡuànjūn. 

máyǐ ɡuó hōnɡ dònɡle，máyǐ men ɡāoɡāo jǔqǐ xīnɡxinɡ xiànɡ tā  

zhùhè，dānɡ yǐ wánɡ xiànɡ xīnɡxinɡ fā shòu jiǎnɡpái de shíhou，dá lǐ 

liū dào yíɡè jiǎoluò lǐ，wāwā dàkū qǐlái. 

zhídào hěnjiǔ hěnjiǔ yǐhòu，máyǐ dá lǐ cái mínɡbɑi：tóujī  

qúqiǎo，chùchù tōulǎn，shēnshànɡ de lìqi huì xiāoshī de，suóyǐ cái  

shīqù liǎodānɡ dàlìshì de zīɡé. 

dá lǐ juéxīn chónɡxīn kāishǐ，bǎ dàlìshì de chēnɡhào duó  

huílái，nàme，tā ɡāi zěnmebàn ne？ 

 

ค าแปล: มดงานจอมพลัง 
 

ตา๋หล่ี เป็นมดจอมพลงัเล่ืองช่ือแหง่เมืองมด มนัสามารถลากสิ่งของท่ีหนกักว่าตวัเองได้มาก
ถึงหกร้อยเทา่  แตม่ดตวัอ่ืนไมว่า่จะออกแรงเทา่ไหร่ กดัฟันเบง่กล้ามสดุแรง ก็สามารถลากของท่ี
หนกักว่าตวัเองได้มากท่ีสดุแคห้่าร้อยเทา่เทา่นัน้เอง 

 มีอยู่ครัง้หนึง่ มนัแบกแมงปอท่ีตายแล้วออกมาจากพงหญ้า เดนิไปไกลแปดพนัลี ้  ไมต้่อง
ตกใจ  เพราะน่ีเป็นการวดัระยะทางไกลแบบเมืองมด  เม่ือมนัลากแมงปอไปถึงท่ีหน้าประตเูมือง 
พระราชาแหง่เมืองมดก็ถึงกบัตกใจ เอย่ปากชมมดงานจอมพลงัไมห่ยดุปาก  เจ้าชา่งมีพละก าลงั
เหลือเกิน 

 ยงัมีอีกครัง้หนึง่ ซึง่เป็นครัง้ท่ีท าเอาบรรดาประชาชนเมืองมดใจหายใจคว ่าไปตามๆกนั  ก็คือ 
ในเมืองมดมีเสบียงอาหารท่ีใหญ่มาก ในโกดงัเก็บอาหารไว้เป็นจ านวนมาก อาหารกองสงูทว่มหวั 
สงูกวา่มดเป็นสิบๆเท่า  

วนันัน้ บรรดามดรวมแรงรวมใจกนัลากช็อกโกแล็ตเข้าไปเก็บไว้ในโกดงัเสบียงอาหาร ตัง้ใจ
จะเอาไปกองทบัๆกนัขึน้ไป ไมรู้่วา่มดตวัไหนไมร่ะวงั ชนกองเสบียงพงัครืนลงมา ข้าวโพดอบท่ี
ตัง้อยู่บนยอดสดุกลิง้ตกลงมา อนัตรายมาก เพราะมนัมีน า้หนกัเป็นพนัตนัเลยละ่ (แนน่อนว่า เป็น
หนว่ยวดัของเมืองมด) แตก่ลบัไมไ่ด้ตกมาทบัมดแข้งขาหกัเลยสกัตวั  

  ในชว่งพริบตาแหง่อนัตรายนีเ้อง  มดจอมพลงัตา๋หล่ีวิ่งขวางไว้ข้างหน้า ใช้ร่างกายท่ีก าย า
ล ่าสนัก าบงัข้าวโพดคัว่เม็ดนัน้เอาไว้ได้  มนัตะโกนบอกเพ่ือนวา่ “รีบหนีไป” จนกระทัง่ประชากรมด
ทกุตวัหนีออกจากพืน้ท่ีอนัตรายแล้ว มนัจงึปลอ่ยมือ แม้จะเหน่ือยจนเหง่ือทว่มตวั แตก็่ไมไ่ด้รับ
บาดเจ็บเลยสกันิดเดียว ประชากรมดพากนัล้อมเข้ามา  เพ่ือยกย่องมดจอมพลงัผู้อทุิศตนเพ่ือ
ประชาชน  
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ตา๋หล่ีได้แตต่อบวา่ “เพ่ือพวกเราทกุคน ไมเ่ป็นไรหรอก” 
ไมรู้่วา่มีมดชา่งคิดตวัไหนไปกราบทลูพระราชาวา่ เมืองมดของพวกเราจะต้องจดัการแขง่ขนั

ยกน า้หนกัเหมือนเมืองมนษุย์ พระราชาก็เห็นด้วย การแขง่ขนัยกน า้หนกัครัง้แรกของเมืองมด ก็ได้
จดัขึน้อยา่งยิ่งใหญ่และคกึคกั มดจอมพลงัตา๋หล่ีก็ไมท่ าให้ประชาชนชาวมดผิดหวงั คว้าชยัชนะท่ี
หนึง่มาครอง และได้รับฉายาวา่ “มดจอมพลงั”  

  เม่ือเจ้ามดจอมพลงัได้รับเหรียญทองท่ีส่องประกายแวววาว ก็รู้สึกต่ืนเต้นมาก ในใจคดิว่า 
“เม่ือก่อนท่ีฉนัเคยลากแมงปอ เคยยนัเม็ดข้าวโพดคัว่ท่ีหลน่ลงมา ใช้พลงัมหาศาล ใครให้รางวลั
ฉนับ้าง อย่างมากก็แคเ่อ่ยปากชมคนละค าสองค า  ฉนันา่จะเก็บแรงเอาไว้ยงัจะดีเสียกวา่ เก็บ
เอาไว้เวลาแขง่ขนั ถ้าเอาพลงัออกมาใช้หมดเสียก่อน พอถึงตอนแขง่ขนั ไมมี่พลงัก็พา่ยแพ้เขาหมด
แน”่ 

 ตา๋หล่ี เข้าใจผิดไปเองว่าเป็นวิธีท่ีถกูต้อง นบัแตน่ัน้มา มนัก็ไมย่อมออกแรงท างานเหมือน
เม่ือก่อนอีกเลย 

ตอนเร่ิมต้น มนัก็พยายามหางานเบาๆท า เวลาท่ีต้องออกแรงหนกั ๆ ก็แกล้งท าเป็นป่วย 
หรือไมก็่ท าท่าออกแรง ไมย่อมให้ตวัเองสญูเสียพลงังานแม้แตน้่อย 

มนัคดิวา่ ฉนัไมโ่ง่หรอกนะ ท่ีจะยินดีกบัค าชมท่ีไร้ประโยชน์ เหรียญทองแวววาว กบัเงิน
รางวลันัน่ตา่งหากละ่ถึงจะมีคณุคา่ส าหรับฉนั 

 การแขง่ขนัยกน า้หนกัแหง่เมืองมดครัง้ท่ีสองมาถึง  มดจอมพลงัตา๋หล่ีก็พกเอาความมัน่ใจ
เตม็ร้อยมาชิงชยัในครัง้นี ้

แตก่ลบัผิดเกินคาด แม้แตค่ร่ึงของสถิตยิงัท าไมไ่ด้ แล้วยงัถกูนกักีฬาม้ามืดนอกสายตาท่ีช่ือ   
ซิงซิง  มดงานท่ีวนัๆเอาแตท่ างาน แยง่ต าแหนง่ชนะเลิศไปครอง  

  เร่ืองนีส้ร้างความฮือฮาให้กบัเมืองมดเป็นอยา่งมาก เหลา่บรรดามดพากนัแบกซิงซิงขึน้
เพ่ือแสดงความยินดี  จนพระราชามดมอบเหรียญรางวลัแก่มดจอมพลงัตวัใหม ่ ตา๋หล่ีก็ได้แตห่ลบ
ไปอยูใ่นมมุมืด ร้องไห้โฮด้วยความเสียใจ  

หลงัจากนัน้มาหลายปี อดีตมดจอมพลงัจงึเข้าใจวา่ การฉกฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบ ท า
ให้พลงัในร่างกายสญูหายไปเร่ือยๆ ท าให้ต้องเสียต าแหน่งมดจอมพลงัให้ผู้ อ่ืนไปอยา่งนา่เสียดาย 

ตา๋หล่ีตดัสินใจเร่ิมต้นชีวิตใหม ่ เพ่ือชิงต าแหนง่มดจอมพลงักลบัคืนมา แล้วตา๋หล่ีควรจะท า
อยา่งไรดีเอย่ 
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62.露珠与绿叶 
 

野花丛中，有一座小小的彩色玻璃房子，房子里住着美丽的露珠姑娘。  

 露珠姑娘特别怕晒太阳，可是她的房子是玻璃的，一点儿也挡不住太阳

光。 

  露珠姑娘只好请求车前草，她说："车前草哥哥，你的叶子大，请你把叶子

举起来，帮我的玻璃房子遮遮太阳好吗？" 

  车前草转动着眼珠，他正准备同顽皮的风孩子玩击掌游戏，那些叶片，全

都是他的巴掌，玩起游戏来，他的巴掌可没空，车前草把叶片胡乱举了举说："

唉，瞧，我的个子太矮，没法儿遮住你的玻璃房子，这样吧，你找狗尾巴草哥

哥，他个子高，准行。" 

  露珠姑娘去叫狗尾巴草哥哥，她说："请你帮我的玻璃房子遮遮阳光好吗？
" 

  狗尾巴草同一朵漂亮的雏菊正在热恋中，雏菊娇滴滴地说："哎，天真热。

"狗尾巴草赶快弯下腰说："来，我给你扇扇，我给你扇扇。"他卖力地挥动叶片

给雏菊扇风。听见露珠姑娘的请求，狗尾巴草头也不抬地说："哎，真对不起，

这几天我腰痛，没法儿站起来帮你遮太阳，你最好找鸢尾姐姐帮忙吧。" 

  露珠姑娘又去找鸢尾草，鸢尾草姐姐正在化妆，等会儿蝴蝶小姐要来拜访

她，蝴蝶小姐是尊贵的客人，迎接蝴蝶小姐来访可是件大事情，她没有工夫来

帮助露珠姑娘。 

  太阳光越来越强烈，露珠姑娘的玻璃房子被晒得发烫，哎呀，不好啦，露

珠姑娘住在发烫的玻璃房子里呼吸困难起来，她脸儿烧得通红，浑身抽搐。 

  紫花地丁妹妹透过玻璃房子看见露珠姑娘的模样，她着急地举起自己全部

的叶子为露珠姑娘遮挡阳光，可是紫花地丁的叶子太纤细，遮挡不了太阳，她

只好对车前草、狗尾巴、鸢尾和其他花草喊起来："别光顾你们自己呀，伸出你

们的叶片吧，不要多了，只要每人伸出一片叶子帮露珠姑娘遮遮太阳，这不会

影响你们干各自的事，快伸出一片绿叶吧！" 

  花儿草儿们听见喊声，猛然醒悟过来，纷纷伸出一片绿叶——哇，不得

了，虽然只是一片叶子，一合起来只见高高低低、长长圆圆、大大小小的叶片

密密层层盖在玻璃房子上，一片浓密的绿阴遮住了骄阳！ 

  露珠姑娘得救了，她缓过气来，感激地说："谢谢，谢谢你们大家！" 

  从此露珠姑娘的玻璃房子上有了一片绿阴，它由野花丛中不同的绿叶组

成。 

为了感谢大家，露珠姑娘每天清晨都将千千万万颗露珠分送给每一棵花

草，别以为露珠只是一滴水，仔细看看，这每一滴水里都放进了露珠姑娘面赠

大家的亮晶晶的心。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Lùzhū yǔ lǜyè 
 

yěhuā cónɡzhōnɡ，yǒu yízuò xiǎo xiǎode cǎisè bōli fánɡzi，fánɡ

zi lǐ zhùzhe měilì de lùzhū ɡūniɑnɡ.  

     lùzhū ɡūniɑnɡ tèbié pà shàitàiyánɡ，kěshì tāde fánɡzi shì bōli 

de，yìdiánr yě dǎnɡbúzhù tàiyánɡɡuānɡ. 
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    lùzhū ɡūniɑnɡ zhíhǎo qǐnɡqiú chēqiáncǎo，tā shuō："chēqiáncǎo  

ɡēɡe，nǐde yèzi dà，qǐnɡ nǐbǎ yèzi jǔ qǐlái，bānɡ wǒde bōli fánɡzi zh

ēzhē tàiyánɡ hǎomɑ？" 

    chēqiáncǎo zhuǎn dònɡzhe yǎnzhū，tā zhènɡ zhǔnbèi tónɡ wán píde 

fēnɡ háizi wán jīzhǎnɡ yóuxì，nàxiē yèpiàn，quán dōushì tāde bāzhɑn

ɡ，wánqǐ yóuxì lái，tāde bāzhɑnɡ kě méikōnɡ，chēqiáncǎo bǎ yèpiàn hú

luàn jǔ le jǔ shuō："āi，qiáo，wǒde ɡèzi tài ǎi，méifǎr zhēzhù nǐde  

bōli fánɡzi，zhèyànɡ bɑ，nǐ zhǎo ɡǒuwěibɑcǎo ɡēɡe，tā ɡèzi ɡāo，zhǔn 

xínɡ." 

    lùzhū ɡūniɑnɡ qù jiào ɡǒuwěibɑcǎo ɡēɡe，tā shuō："qǐnɡ nǐbānɡ  

wǒde bōli fánɡzi zhēzhē yánɡɡuānɡ hǎomɑ？" 

    ɡǒuwěibɑcǎo tónɡ yìduǒ piāo liànɡde chújú zhènɡzài rèliàn  

zhōnɡ，chújú jiāo dīdī deshuō ："āi，tiānzhēn rè."ɡǒuwěibɑcǎo ɡǎnkuài 

wānxià yāo shuō："lái，wǒɡěi nǐ shàn shàn，wǒɡěi nǐ shàn shàn."tā  

màilì de huīdònɡ yèpiàn ɡěi chújú shānfēnɡ.tīnɡjiàn lùzhū ɡūniɑnɡ de 

qǐnɡqiú，ɡǒu wěibɑ cǎotóu yěbú tái deshuō ："āi，zhēn duìbùqǐ，zhèjǐ 

tiān wǒ yāotònɡ，méifǎr zhàn qǐlái bānɡnǐ zhē tàiyánɡ，nǐ zuì hǎozhǎo 

yuānwěi jiějie bānɡmánɡ bɑ." 

    lùzhū ɡūniɑnɡ yòu qùzhǎo yuānwěi cǎo，yuānwěi cǎo jiějie zhènɡ 

zài huàzhuānɡ，děnɡ huìr húdié xiáojiě yàolái bàifǎnɡ tā，húdié xiá

ojiě shì zūn ɡuìde kèrén，yínɡjiē húdié xiáojiě láifǎnɡ kěshì jiàn dà 

shìqínɡ，tā méiyǒu ɡōnɡfu lái bānɡzhù lùzhū ɡūniɑnɡ. 

    tàiyánɡɡuānɡ yuèláiyuè qiánɡliè，lùzhū ɡūniɑnɡ de bōli fánɡzi  

bèi shàidé fā tànɡ，āiyɑ，bú hǎolā，lùzhū ɡūniɑnɡ zhùzài fā tànɡ de  

bōli fánɡzi lǐ hūxī kùnnɑn qǐlái，tā liǎnr shāodé tōnɡhónɡ，húnshēn 

chōuchù. 

    zǐhuā dìdīnɡ mèimei tòuɡuò bōli fánɡzi kànjiàn lùzhū ɡūniɑnɡ de 

múyànɡ，tā zháojí de jǔqǐ zìjǐ quánbù de yèzi wéi lùzhū ɡūniɑnɡ  

zhēdǎnɡ yánɡɡuānɡ，kěshì zǐhuā dìdīnɡ de yèzi tài xiānxì，zhēdǎnɡ bù

liǎo tàiyánɡ，tā zhíhǎo duì chēqiáncǎo、ɡǒu wěibɑ、yuānwěi hé qítā  

huācǎo hǎn qǐlái："bié ɡuānɡɡù nǐmen zìjǐ yɑ，shēnchū nǐ mende yèpiàn 

bɑ，búyào duōle，zhǐyào měirén shēnchū yípiàn yèzi bānɡ lùzhū ɡūniɑnɡ 

zhēzhē tàiyánɡ，zhè búhuì yínɡxiǎnɡ nǐmen ɡān ɡè zìde shì，kuài shē

nchū yípiàn lǜyè bɑ！" 

    huār cǎor men tīnɡjiàn hǎnshēnɡ，měnɡrán xǐnɡwù ɡuòlái，fēnfēn 

shēnchū yípiàn lǜyè--wā，bùdéliǎo，suīrán zhǐshì yípiàn yèzi，yī hé  

qǐlái zhǐjiàn ɡāoɡāo dīdī、chánɡchánɡ yuányuán、dà dàxiǎo xiǎode  

yèpiàn mìmì cénɡcénɡ ɡàizài bōli fánɡzi shànɡ，yípiàn nónɡmì de lǜ  

yīn zhē zhùle jiāoyánɡ！ 

    lùzhū ɡūniɑnɡ dé jiùle，tā huǎn ɡuòqì lái，ɡǎnjī deshuō ： 

"xièxiè，xièxiè nǐmen dàjiā！" 

    cónɡcǐ lùzhū ɡūniɑnɡ de bōli fánɡzi shànɡ yǒule yípiàn lǜ yīn，

tā yóu yěhuā cónɡzhōnɡ bùtónɡ de lǜyè zǔchénɡ. 

    wèile ɡǎnxiè dàjiā，lùzhū ɡūniɑnɡ měitiān qīnɡchén dōu jiānɡ  
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qiānqiān wànwàn kē lùzhū fēn sònɡɡěi měiyī kē huācǎo，bié yǐwéi lùzhū 

zhǐshì yìdīshuǐ，zǐxì kànkɑn，zhè měi yìdī shuǐlǐ dōu fànɡ jìnle  

lùzhū ɡūniɑnɡ miàn zènɡ dàjiā de liànɡjīnɡjīnɡ de xīn. 

 

ค าแปล: น า้ค้างกับยอดหญ้า 
 

ในทุง่ดอกหญ้า มีบ้านกระจกหลงัเล็กๆหลงัหนึง่ เจ้าของบ้านคือสาวน้อยน า้ค้างแสนสวย 
สาวน้อยน า้ค้างกลวัแสงแดดมาก แตบ้่านกระจกของเธอ ไมส่ามารถบงัแสงแดดได้เลย

แม้แตน่ิดเดียว 
 สาวน้อยน า้ค้างจงึไปขอร้องต้นใบยา เธอท าเสียงหวานวา่ “ทา่นพ่ีใบยาเจ้าขา ใบของ

ทา่นพ่ีชา่งใหญ่โตนกั ขอให้ทา่นพ่ีชใูบขึน้ จะได้บงัแดดให้เรือนกระจกของหนหูนอ่ยจะได้ไหมเจ้า
คะ” 

ต้นใบยาหนัหลงัมามอง มนัก าลงัเตรียมตวัเลน่ตบแปะอยูก่บัเดก็กลุม่หนึง่ ใบใหญ่ของต้น
ใบยาเป็นฝ่ามือของต้นใบยา  เม่ือเลน่ตบแปะ มือของใบยาก็ไมว่า่งเสียแล้ว ต้นใบยาโบกไม้โบก
มือแล้วบอกว่า “เอ้อ...ดน่ีูสิ ตวัฉนัเตีย้มาก บงัแดดให้เธอไมไ่ด้หรอก เอาอยา่งงีก็้แล้วกนั เธอลอง
ไปหาทา่นพ่ีต้นหางหมาดสูิ ตวัเขาสงูมาก รับรองได้ผลแน่ๆ ” 

สาวน้อยน า้ค้างก็รีบไปหาท่านพ่ีต้นหางหมา ขอร้องวา่ “พ่ีทา่น ชว่ยบงัแดดให้เรือนกระจก
ของหนหูน่อยเถิดนะเจ้าคะ” 

ต้นหางหมาก าลงัพลอดรักอยูก่บัดอกเบญจมาศแสนสวย ดอกเบญมาศสะบดักลีบไหวๆ
ไปมา บน่วา่ “เฮ้อ อากาศช่างร้อนอะไรเชน่นี”้  ต้นหางหมาก็รีบโค้งตวัลงมา “มาสิจ๊ะ เดี๋ยวพ่ีพดัให้ 
พ่ีพดัให้เองนะจ๊ะ”  พดูไปพร้อมกบัออกแรงพดัใบให้กบัคณุเบญจมาศผู้ เลอโฉม  พอได้ยินเสียง
ออดอ้อนของสาวน้อยน า้ค้าง ต้นหางหมาไมท่นัจะเงยหน้าขึน้มามอง ก็ร้องบอกวา่ “เฮอ่ ต้องขอ
โทษด้วยนะ ชว่งนีพ่ี้ปวดเอวมาก ยืนบงัแดดให้กบัเธอไมไ่หวหรอกนะ เธอควรจะไปหาต้นหาง
เหย่ียวดจูะดีกวา่นะ” 

สาวน้อยน า้ค้างก็รีบไปหาต้นดอกหางเหย่ียว แตค่ณุพ่ีหางเหย่ียวก าลงัแตง่หน้าอยู่พอดี 
เพราะอีกสกัครู่ คณุพ่ีผีเสือ้จะมาเย่ียม เพราะว่าคณุพ่ีผีเสือ้เป็นแขกคนพิเศษ การต้อนรับคณุผีเสือ้
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากของบรรดาดอกไม้ ดอกหางเหย่ียวจึงไมมี่เวลาชว่ยเหลือสาวน้อยน า้ค้าง  
   สายมากแล้ว แสงแดดก็ยิ่งร้อนขึน้ๆ เรือนกระจกของสาวน้อยน า้ค้างก็ถกูแดดสอ่งเสียจน
ร้อนระอไุปหมดแล้ว “โอ้ย...แยแ่ล้วๆ ” สาวน้อยน า้ค้างอดึอดัอยูใ่นเรือนน า้ค้างท่ีร้อนระอแุละเร่ิม
หายใจไมอ่อก หน้าก็ถกูแดดเผาจนแดง ตวัเกร็งไปหมด 
 ดอกไวโอเลตมองลอดเข้าไปในเรือนกระจกเห็นสาวน้อยน า้ค้างทรุนทรุายก็รีบกางใบของ
ตวัเองทัง้หมดออกเพ่ือบงัแสงแดดให้กบัสาวน้อยน า้ค้าง แตใ่บของดอกไวโอเลตก็เรียวเล็กเกินไป 
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บงัแสงแดดไมม่ิด จงึได้ร้องบอกทา่นพ่ีใบยา ทา่นพ่ีต้นหางหมา ทา่นพ่ีดอกหางเหย่ียว ด้วยความ
ร้อนใจวา่  

“อยา่มวัแตส่นใจเร่ืองของตวัเองอยูเ่ลยนะ ย่ืนใบของพวกพ่ีออกมาหน่อยเถิด ไม่ต้อง
มากมายอะไร เพียงแตล่ะคนย่ืนใบออกมาคนละใบ ช่วยบงัแดดให้กบัน้องน า้ค้าง ก็ไมเ่ป็นการ
รบกวนอะไรพวกทา่นมากนกัหรอก รีบย่ืนใบออกมากนัหน่อยเถิด” 
   ดอกไม้ใบหญ้าได้ยินเสียงร้องของดอกไวโอเล็ต จงึพากนัต่ืนจากการหลบัใหล พากนักาง
ใบออกคนละใบสองใบ ชา่งนา่ต่ืนตาต่ืนใจจริงๆ แม้จะเป็นเพียงแคค่นละใบ แตพ่อมารวมกนัเข้า 
สงูๆต ่าๆ  ยาวๆ เรียวๆ ทัง้เล็กทัง้ใหญ่ เรียงร้อยซบัซ้อนกนัไป ก็สามารถบงัเรือนกระจกจนสนิท 
กลายเป็นร่มเงาท่ีร่มเย็นให้กบัเรือนกระจกของสาวน้อยน า้ค้างได้เป็นอยา่งดี 
 สาวน้อยน า้ค้างได้รับการชว่ยเหลือ จนสามารถรอดมาได้  ก็ขอบคณุต้นไม้ใบหญ้าอยา่ง
จริงใจ “ขอบคณุทกุทา่นมากเจ้าคะ่”  
  นบัแตนี่ไ้ป เรือนกระจกของสาวน้อยน า้ค้างก็มีหลงัคาก าบงัแสงแดดให้ความร่มเย็น 
หลงัคานีก็้คือพ่ีๆต้นไม้ใบหญ้านัน่เอง  
  เพ่ือเป็นการขอบคณุ    สาวน้อยน า้ค้างจะมอบความชุ่มชืน้ของหยาดน า้ค้างให้กบัต้นไม้ 
ต้นหญ้าทกุต้น ในยามเช้าของทกุวนั   อยา่คิดว่าน า้ค้างเป็นเพียงแคห่ยดน า้เล็กๆธรรมดาเพียง
หยดเดียวเท่านัน้ หากเรามองดใูห้ดีๆ จะพบวา่ ในทกุหยาดหยดของสาวน้อยน า้ค้าง สามารถมอบ
แสงสวา่งแวววาวให้กบัหวัใจของเราทกุคน  
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63.两只尾巴打结的老鼠 
 

  奇奇是一只蓝老鼠，洋洋是一只红老鼠，他们是一对好朋友。  

  这天，奇奇在给洋洋打电话："喂！洋洋吗？" 

  洋洋回答说："是啊，奇奇，有事吗？" 

  "有……有事，什么事呢？我突然想不起来了。"奇奇很抱歉地说。 

  又一天，洋洋急匆匆地跑来找奇奇："奇奇，我想……我想……唉，怎么想

不起来了？" 

  两个好朋友老是这样，突然忘记了准备去做的事情。 

  在一个天气很好的早上，奇奇换上干净的衬衣，系上领带，"我要和洋洋去

逛商店，吃冰淇淋……突然，他拍拍头，万一，万一我忘了怎么办呢？这时，

他看见了自己的长尾巴，对了，逛商店，打一个结；吃冰淇淋，再打一个结。

我只要看到这两个结，一定会想起来的。 

  奇奇很满意地走出家门，一只尾巴上打着两个结的蓝老鼠，走在街上是很

神气的。 

  大街的另一头，洋洋很快活地走过来，他的尾巴上也打着两个结。 

  "洋洋，你好！我想找你一起去……去……怎么又忘了？"奇奇着急地说。 

  "我也想找你去……去……去哪儿呢？"洋洋也很着急地说着。 

  两只穿得很整齐的老鼠凑在一起，谁也想不起来准备要做的事情。 

  "算了算了，洋洋，我们一起去玩吧！" 

  "好主意：" 

  两只老鼠一起逛商店、冰淇淋、买图书、打电子游戏机……好快乐的一个

上午！ 

  分手时，奇奇突然看到了自己尾巴上的两个结，"啊！我想起来了，我是找

你去逛商店、吃冰淇淋……" 

  洋洋也想起来了："你瞧，我尾巴上的两个结是提醒我，和你一起去买图

书、打电子游戏机……" 

"哈哈哈……"他们满意地笑着，因为他们准备做的事情全做了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Liǎnɡzhī wěibɑ dǎjié de láoshǔ 
 

Qíqí shì yìzhī lán láoshǔ，Yánɡyánɡ shì yìzhī hónɡ láoshǔ，tā

men shì yíduì hǎopénɡyou.  

    zhètiān， Qíqí zàiɡěi Yánɡyánɡ dǎdiànhuà："wèi！Yánɡyánɡ mɑ？" 

    Yánɡyánɡ huídáshuō："shìā， Qíqí，yǒushì mɑ？" 

    "yǒu .....yǒushì，shénme shì ne？wǒ tūrán xiǎnɡbú qǐlái le." 

Qíqí hěn bàoqiàn deshuō . 

    yòu yìtiān，Yánɡyánɡ jícōnɡcōnɡ de pǎolái zhǎo Qíqí：" Qíqí，wǒ 

xiǎnɡ .....wǒ xiǎnɡ .....āi，zěnme xiǎnɡbú qǐlái le？" 

    liǎnɡɡè hǎopénɡyou lǎoshì zhèyànɡ，tūrán wànɡjìle zhǔnbèi qùzuò 

de shìqínɡ. 

    zài yíɡè tiānqì hěn hǎode zǎoshɑnɡ， Qíqí huànshànɡ ɡānjìnɡ de 

chènyī，jìshànɡ lǐnɡdài，"wǒ yàohé Yánɡyánɡ qù ɡuànɡshānɡdiàn，chī  
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bīnɡqílín .....tūrán，tā pāipāi tóu，wànyī，wànyī wǒ wànɡle zěnmebàn 

ne？zhèshí，tā kàn jiànle zìjǐde chánɡ wěibɑ，duìle，ɡuànɡshānɡdiàn，

dǎ yíɡè jié ；chī bīnɡqílín，zàidǎ yíɡè jié.wǒ zhǐyào kàndào zhè  

liǎnɡɡè jié，yī dìnɡhuì xiǎnɡqǐ láide. 

   Qíqí hěn mǎnyì de zǒuchū jiāmén，yìzhī wěibɑ shànɡ dǎzháo liǎnɡɡè 

jié de lán láoshǔ，zǒuzài jiēshànɡ shì hěn shénqì de. 

    dàjiē de lìnɡ yìtóu，Yánɡyánɡ hěn kuàihuo dezǒu ɡuòlái，tāde  

wěibɑ shànɡ yě dǎzháo liǎnɡɡè jié. 

    "Yánɡyánɡ，nǐhǎo！wǒ xiǎnɡ zhǎo nǐ yìqǐ qù .....qù .....zěnme 

yòu wànɡle？" Qíqí zháojí deshuō . 

    "wǒ yě xiǎnɡ zhǎo nǐqù .....qù .....qù nǎr ne？"Yánɡyánɡ yě hěn 

zháojí de shuōzhe. 

    liǎnɡzhī chuāndé hěn zhěnɡqí de láoshǔ còu zàiyìqǐ，shuíyě  

xiǎnɡbú qǐlái zhǔn bèiyào zuò de shìqínɡ. 

    "suànle suànle，Yánɡyánɡ，wǒmen yìqǐ qù wán bɑ！" 

    "hǎozhǔyi：" 

    liǎnɡzhī láoshǔ yìqǐ ɡuànɡshānɡdiàn、bīnɡqílín、mǎi túshū、 

dǎ diànzǐ yóuxìjī .....hǎo kuài lède yíɡè shànɡwǔ！ 

    fēnshǒu shí， Qíqí tūrán kàn dàole zìjǐ wěibɑ shànɡ de liǎnɡɡè 

jié，"ā！wǒ xiǎnɡqǐlái le，wǒshì zhǎo nǐqù ɡuànɡshānɡdiàn、chī bīnɡqí

lín ....." 

    Yánɡyánɡ yě xiǎnɡqǐlái le："nǐqiáo，wǒ wěibɑ shànɡ de liǎnɡɡè 

jié shì tíxǐnɡ wǒ，hé nǐ yìqǐ qù mǎi túshū、dǎ diànzǐ yóuxìjī ....." 

"hāhāhā ....."tāmen mǎnyì dì xiàozhe，yīnwèi tāmen zhǔnbèi zuò de shì

qínɡ quán zuòle. 

 

ค าแปล: คู่หูหนูผูกหาง 
   

 ฉีฉี เป็นหนสีูน า้เงิน สว่น หยางหยางเป็นหนสีูแดง หนทูัง้สองเป็นเพ่ือนรักกนั  
  วนันีฉี้ฉี โทรศพัท์ไปหาหยางหยางวา่ “ฮลัโหล  หยางหยางเหรอ” 
 หยางหยางตอบวา่ “ใชแ่ล้ว นายมีธุระอะไรหรือเปลา่” 
 “มีสิ....มีธุระ...วา่แตว่า่ธุระอะไรหนอ อยูดี่ๆก็ลืมไปเสียน่ี” ฉีฉีขอโทษเพ่ือน  
 ตอ่มาอีกวนัหนึง่ หยางหยางวิ่งมาหาฉีฉีด้วยความรีบร้อน “ฉีฉี ฉนัคิดวา่...คดิวา่...เออ่...
ท าไมคดิไมอ่อกแล้วละ่เน่ีย” 
 เพ่ือนคูห่ทูัง้สอง เป็นแบบนีอ้ยูบ่อ่ยๆ  แตอ่ยูม่าวนัหนึง่ก็คิดออกแล้ววา่จะพากนัไปท าอะไร 
 เช้าวนัท่ีอากาศสดใสวนัหนึง่ ฉีฉีสวมเสือ้เชิต้ตวัใหม ่ ผกูเน็คไทเรียบร้อย “ฉนัจะไปเดนิ
เท่ียวห้างกบัหยางหยาง ไปกินไอศกรีม....” แตท่นัใดนัน้เอง ฉีฉีเคาะหวัตวัเอง ก๊อก ๆๆ “เอ...ถ้าฉนั
ลืมอีกละ่จ าท ายงัไงดีนะเน่ีย” ทนัใดนัน้มนัก็มองเห็นหางท่ียาวเรียวของตวัเอง “ใชแ่ล้ว ไปเดนิเท่ียว
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ห้าง ผกูหางหนึง่ข้อ ไปกินไอศกรีมผกูหางอีกหนึง่ข้อ  ฉนัก็แคม่องดหูางท่ีผกูเอาไว้ ก็จะนกึออก
แนน่อนเลย” 
 จากนัน้ฉีฉีก็ออกจากบ้านด้วยความพอใจ หนสีูน า้เงินผกูหางสองข้อ เดนิไปตามถนนชา่ง
นา่ประหลาดจริงๆ  
 อีกฟากหนึง่ของถนน หยางหยางเดนิมาด้วยความเบกิบานใจ หางของมนัก็ผกูปมไว้สอง
ข้อเหมือนกนั  
 “สวสัดี หยางหยาง ฉนัอยากจะชวนนายไป...ไป...เอ..ท าไมลืมอีกแล้วนะ”  ฉีฉีบน่ด้วย
ความร้อนใจ  
 “ฉนัก็วา่จะชวนนายไป....ไป...เอ...ไปไหนนะ” หยางหยางก็บน่ด้วยความร้อนใจเหมือนกนั 
 หนสูองตวั แตง่ตวัเรียบร้อยเดนิเอาหวัชนกนั ไมมี่ใครคดิออกเลยวา่จะพากนัไปท าอะไร 
 “ชา่งมนัเถอะ หยาหยาง เราไปเท่ียวกนัเถอะ” 
 “เป็นความคิดท่ีดีมากๆเลย” 
 จากนัน้ หนทูัง้สองก็พากนัไปเท่ียวห้างสรรพสินค้า กินไอศกรีม ซือ้หนงัสือ เลม่เกมส์ ชา่ง
เป็นวนัท่ีมีความสขุเหลือเกิน 
 พอแยกย้ายกนักลบับ้าน ฉีฉีมองเห็นปมท่ีผกูไว้ท่ีหางสองข้อ “อ้อ ฉนันกึออกแล้ว ฉนัตัง้ใจ
จะชวนนายไปเท่ียวห้าง แล้วก็กินไอศกรีมน่ีเอง” 
 หยางหยางก็คิดออกเหมือนกนั “นายดน่ีูสิ ท่ีหางของฉนัก็บอกวา่ จะชวนนายไปร้าน
หนงัสือ และไปเลน่เกมส์” 
 “ฮา่ๆๆๆ ” หนทูัง้สองหวัเราะร่าเริงด้วยความดีใจ เพราะเร่ืองท่ีตัง้ใจจะท า ก็ได้ท าทัง้
หมดแล้ว  
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64.老鼠教授的吸尘器 
 

  健康节快到了，家家都在整理庭院，打扫房间，要过一个干干净净的节哩!  

  老鼠教授从胖小猪窗口经过，看见胖小猪系着头巾，踩着凳子，拿着掸

子，正吃力地掸房顶的灰尘。 

  老鼠教授说："胖小猪，这样太费劲了，我拿吸尘器给你吸吧："说完，他

回家扛来了吸尘器。 

  "呜——呜——"，果然，只一会儿，老鼠教授毫不费力地把胖小猪家房

顶、墙壁、地板吸了个于干净净。 

  胖小猪呵呵笑着说："你这玩艺儿，真不赖！" 

  老鼠教授扛着吸尘器又来到小毛驴家。小毛驴正在清理房后的破砖烂瓦。 

  老鼠教授说："来，瞧我的。不过，砖瓦太重，得加大吸力。"他调了一下

吸尘器的旋钮，"呜——呜——"，一堆破砖烂瓦也被吸得一块不剩了。 

  吸尘器满了，里面装的都是破砖烂瓦。老鼠教授提不动了，再说，就是提

得动，该往哪儿倒呢？ 

  老鼠教授一摸脑袋，有了，干脆把管子接长一些，直接把脏物吸到山后的

一个臭水沟里，不过，这得把吸力加到最大，他又把吸尘器的旋钮调了一下。 

  "朋友们，大家都休息吧，你们的大扫除由我包了！" 

  老鼠教授走东家，串西家，得意地扛着吸尘器，"呜一一呜-一"，吸了这

里，又吸那里，犄角旮旯都吸到了。 

  突然，小兔子从吸尘器前过了一下，"叭"，吸尘器把小兔子吸进去。 

  狐狸说，"这是怎么回事，让我看看。"他刚一伸头，"叭"，把他也吸进去

了。 

  接着，过来看热闹的狗熊、老虎，甚至连大河马也一个一个地吸进了吸尘

器。吸尘器的橡皮管子鼓起了五六个包，飞快地往山后的臭水沟那边跑。 

  这一下，老鼠教授可着急了，他扔下吸尘器，顺着橡皮胶管，就往山后

跑。可是，他哪里跑得过好大好大的吸力，等他到了水沟边时，那些兔子、狐

狸、老虎和大河马，已经掉进臭水沟里，正在里面扑腾呢！ 

  臭水沟很深，再说，老鼠教授也够不着，就是够着了，也拉不动这些比自

己大许多的动物呀！他只好又往回跑，去扛吸尘器，用吸尘器对着臭水沟里的

兔子、狐狸、老虎和大河马又一阵猛吸。 

  落水的动物吸上来了，他们又沿着长长的管子叽里时瞬地回到了自己的

家。可是，那些臭水、垃圾也一起又两回了动物们的家。 

望着浑身让臭水湿透了的几位朋友，老鼠教授心里有说不出的难过。他抱

着吸尘器，真想大哭一场。 

动物们都来安慰他说“不要难过，你为了帮我们的，以后我们在找别的办

法打扫房间好了。” 

 
 

ค าอ่านพนิอิน: Láoshǔ jiàoshòu de xīchénqì 
 

Jiànkānɡ jié kuài dàole，jiājiā dōu zài zhénɡlǐ tínɡyuàn，dásǎo 

fánɡjiān，yào ɡuò yíɡè ɡānɡānjìnɡjìnɡ de jié lǐ!  
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    láoshǔ jiàoshòu cónɡ pànɡ xiǎozhū chuānɡkǒu jīnɡɡuò，kànjiàn  

pànɡ xiǎozhū xìzhe tóujīn，cǎizhe dènɡzi，názhe dǎnzi，zhènɡ chīlì de 

dǎn fánɡ dǐnɡde huīchén. 

    láoshǔ jiàoshòu shuō："pànɡ xiǎozhū，zhèyànɡ tài fèijìn le，wǒ 

ná xīchénqì ɡěi nǐ xī bɑ："shuōwán，tā huíjiā kánɡ lái le xīchénqì. 

    "wū--wū--"，ɡuǒrán，zhǐ yíhuìr，láoshǔ jiàoshòu háobú fèilì de 

bǎ pànɡ xiǎozhū jiā fánɡdǐnɡ、qiánɡbì、dìbǎn xīle ɡè yú ɡānjìnɡ jìnɡ. 

    pànɡ xiǎozhū hēhē xiàozhe shuō："nǐ zhè wányìr，zhēn búlài！" 

    láoshǔ jiàoshòu kánɡzhe xīchénqì yòu láidào xiǎo máolǘ jiā.xiǎo 

máolǘ zhènɡzài qīnɡlǐ fánɡ hòude pò zhuān làn wǎ. 

    láoshǔ jiàoshòu shuō："lái，qiáo wǒde.búɡuò，zhuānwǎ tàizhònɡ，

dé jiādà xīlì."tā diàole yíxià xīchénqì de xuánniǔ，"wū--wū--"，yìduī 

pò zhuān làn wǎ yě bèi xī dé yíkuài bú shènɡ le. 

    xīchénqì mǎnle，lǐmiàn zhuānɡde dōushì pò zhuān làn wǎ.láoshǔ 

jiàoshòu tíbú dònɡle，zàishuō，jiùshì tí dé dònɡ，ɡāi wǎnɡ nǎr dǎo 

ne ？ 

    láoshǔ jiàoshòu yìmō nǎodɑi，yǒule，ɡāncuì bǎ ɡuǎnzi jiēchánɡ  

yìxiē，zhíjiē bǎ zānɡwù xīdào shān hòude yíɡè chòu shuǐɡōu lǐ，búɡu

ò，zhè dé bǎ xīlì jiādào zuìdà，tā yòubǎ xīchénqì de xuánniǔ diàole  

yíxià. 

    "pénɡyoumen，dàjiā dōu xiūxi bɑ，nǐmende dàsǎochú yóu wǒ bāo 

le！" 

    láoshǔ jiàoshòu zǒu dōnɡjiɑ，chuàn xījiā，déyì de kánɡzhe  

xīchénqì，"wū yìyī wū-yī"，xīle zhèlǐ，yòu xī nàlǐ，jījiǎo ɡālá dōu  

xī dàole. 

    tūrán，xiǎo tùzi cónɡ xīchénqì qián ɡuòle yíxià，"bā"，xīchénqì 

bǎ xiǎo tùzi xī jìnqù. 

    húli shuō，"zhè shì zěnme huíshì，rànɡwǒ kànkɑn."tā ɡānɡyī  

shēntóu，"bā"，bǎ tā yě xījìn qùle. 

    jiēzhe，ɡuòlái kànrènɑo de ɡǒuxiónɡ、láohǔ，shènzhì lián dà  

hémǎ yě yíɡè yíɡè de xī jìnle xīchénqì.xīchénqì de xiànɡpí ɡuǎnzi ɡǔ 

qǐle wǔ liùɡè bāo，fēikuài de wǎnɡ shān hòude chòu shuǐɡōu nàbiɑn pǎo. 

    zhèyíxià，láoshǔ jiàoshòu kězhe jíle，tā rēnɡxià xīchénqì，shù

nzhe xiànɡpí jiāoɡuǎn，jiù wǎnɡ shānhòu pǎo.kěshì，tā nǎlǐ pǎodé  

ɡuòhǎo dàhǎo dà de xīlì，děnɡtā dàole shuǐ ɡōubiān shí，nàxiē tùzi、 

húli、láohǔ hé dà hémǎ，yǐjīnɡ diàojìn chòu shuǐɡōu lǐ，zhènɡzài  

lǐmiàn pūténɡ ne！ 

    chòu shuǐɡōu hěnshēn，zàishuō，láoshǔ jiàoshòu yě ɡòu bùzhe， 

jiùshì ɡòu zhe le，yě lā búdònɡ zhèxiē bǐ zìjǐ dà xǔ duōde dònɡwù  

yɑ！tā zhíhǎo yòu wǎnɡ huípǎo，qù kánɡ xīchénqì，yònɡ xīchénqì duìzhe 

chòu shuǐɡōu lǐ de tùzi、húli、láohǔ hé dà hémǎ yòu yízhèn měnɡxī. 

    luòshuǐ de dònɡwù xī shànɡlái le，tāmen yòu yánzhe chánɡ chánɡ

de ɡuǎnzi jī lǐ shí shùn de huí dàole zìjǐde jiā.kěshì，nàxiē chòu 

shuǐ、lājī yě yìqǐ yòu liǎnɡ huíle dònɡwù mende jiā. 
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wànɡzhe húnshēn rànɡ chòu shuǐ shītòule de jǐwèi pénɡyou，láoshǔ  

jiàoshòu xīnlǐ yǒu shuōbùchūde nánɡuò.tā bàozhe xīchénqì，zhēnxiǎnɡ  

dàkū yìchǎnɡ. 

dònɡwù men dōulái ānwèi tā shuō"búyào nánɡuò ，nǐ wèile bānɡwǒ 

mende ，yǐhòu wǒmen zài zhǎo biéde bànfǎ dásǎo fánɡjiān hǎole. 

 

ค าแปล: เคร่ืองดูดฝุ่นของด๊อกเตอร์หนู 
 

 เทศกาลสขุภาพมาถึงแล้ว ทกุบ้านตา่งพากนัเก็บกวาดท าความสะอาดบ้านเรือน เพ่ือ
เฉลิมฉลองเทศกาลสขุภาพ  
 ด๊อกเตอร์หนเูดนิผา่นหน้าตา่งบ้านของหมอู้วน มองเห็นหมอู้วนเอาผ้าโพกหวั ยืนบนเก้าอี ้
ปัดกวาดฝุ่ นบนห้องใต้หลงัคาอยู่อย่างตัง้อกตัง้ใจ  
 ด๊อกเตอร์หนตูะโกนบอกหมอู้วนว่า “เจ้าหมอูู๊ดๆ ท าแบบนีก็้เหน่ือยแยน่ะ่ส ิ เดี๋ยวฉันเอา
เคร่ืองดดูฝุ่ นมาให้นายก็แล้วกนั”  พอพดูจบ ด๊อกเตอร์หนก็ูกลบัไปเอาเคร่ืองดดูฝุ่ นท่ีบ้านมา  
 “ฟู่ ....ฟู่ ...” จริงๆด้วย ใช้เวลาแป๊บเดียวเอง ด๊อกเตอร์หนก็ูใช้เคร่ืองดดูฝุ่ นท าความสะอาด
บ้านของหมอูู๊ดๆจนสะอาดสะอ้านหมดจดทกุซอกทกุมมุ  
 หมอูู๊ดๆ หวัเราะชอบใจ “ฮิฮิ ไอ้เจ้าของเลน่อนันี ้เจง๋ไปเลย” 
  ด๊อกเตอร์หนแูบกเคร่ืองดดูฝุ่ นไปท่ีบ้านของคณุลา  ตอนนัน้คณุลาก าลงัยุง่อยูก่บัการท า
ความสะอาดก้อนอิฐก้อนดนิท่ีผพุงัอยูเ่ตม็พืน้ 
 ด๊อกเตอร์หนบูอกวา่ “มาน่ี ดฉูนัน่ี แตว่า่ก้อนอิฐหนกัมาก จะต้องเพิ่มแรงสบู” วา่แล้ว ด๊อก
เตอร์หนก็ูกดปุ่ มปรับแรงสบูท่ีเคร่ืองดดูฝุ่ นนัน่ “ฟู่ ....ฟู่ ....”  ก้อนอิฐหินทัง้ก้อนใหญ่ก้อนเล็กถกูดดู
เข้าไปในเคร่ืองจนไมเ่หลือเลย  
 เคร่ืองดดูฝุ่ นเตม็แล้ว ในเคร่ืองมีแตเ่ศษอิฐหินเตม็ไปหมด   ด๊อกเตอร์หนยูกไมไ่หว แตว่า่ 
ถึงแม้จะยกไหว แล้วจะเอาไปเททิง้ท่ีไหนดีละ่  
 ด๊อกเตอร์หนลูบูหวัคดิไปคิดมา อ้อ มีวิธีแล้ว เอาท่อยาวๆมาตอ่ แล้วทิง้ลงท่ีคนู า้หลงัเขา
โนน่เลยดีกวา่  แตเ่อ... วิธีนีก็้ต้องเปิดเคร่ืองดดูฝุ่ นสดุแรง วา่แล้วด๊อกเตอร์หนก็ูกดปุ่ มเปิดเคร่ืองให้
แรงท่ีสดุ  
 “เพ่ือนๆ  ทกุคนไปพกัผอ่นกนัได้  การท าความสะอาดของทกุคน ฉันจดัการให้เอง” 
 ด๊อกเตอร์หนเูดนิเข้าบ้านโน้นที บ้านนีที้  แบกเคร่ืองดดูฝุ่ นไปท าความสะอาดด้วยความ
ภาคภมูิใจ “ฟู่ ....ฟู่ ....” เสียงดดูฝุ่ นตรงนัน้ที ตรงนีที้ ไมว่่าตรงไหน ฝุ่ นละอองสกปรกเทา่ไหร่ ก็ดดู
จนสะอาดเกลีย้งเลย 
 แตท่นัใดนัน้เอง กระตา่ยน้อยบงัเอิญเดนิผา่นมา “ผลบุ” กระตา่ยน้อยถกูเคร่ืองดดูฝุ่ นสบู
เข้าไปหายวบัไปกบัตา 
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 คณุจิง้จอกโวยวายว่า “น่ีมนักิดอะไรขึน้ ไหนให้ฉันดหูนอ่ยซิ”  มนัย่ืนหวัเข้าไปดใูกล้ๆ และ
แล้ว “ผลบุ” คณุจิง้จอกก็ถูกดดูเข้าไปเหมือนกนั  
 ตอ่มา คณุหมี คณุเสือ เดนิมามงุด ู  แม้แตค่ณุฮิบโปตวัโตก็ยงัถกูดดูหายวบัเข้าไปใน
เคร่ืองดดูฝุ่ น  ท่อของเคร่ืองดดูฝุ่ นพองเป็นปล้อง ๆ  แล้วพน่ลงท่ีคลองน า้ทิง้หลงัเขา  
  ท าเอาด๊อกเตอร์หนใูจหายใจคว ่า โยนเคร่ืองดดูฝุ่ นพร้อมกบัทอ่ทิง้ไป แล้วก็วิ่งไปท่ีหลงั
เขา แตว่่า จะวิ่งหนีปากของเคร่ืองดดูฝุ่ นขนาดใหญ่ได้อย่างไรกนั  ด๊อกเตอร์หนถูกูดดูเข้าไป แล้ว
ปลอ่ยลงท่ีคนู า้ทิง้หลงัเขา ก็เห็นกระตา่ย จิง้จอก เสือ ฮิบโป ก็ตกลงในคนู า้ทิง้เหมือนกนั ตา่งก าลงั
พากนัวา่ยน า้กระเสือกกระสนขึน้ฝ่ังอยา่งทลุกัทเุล 
 คลองน า้ทิง้ลกึมาก แล้วอีกอยา่ง ด๊อกเตอร์หนก็ูคว้าเพ่ือนๆไมถ่ึง ถึงแม้จะคว้าไว้ได้ ก็ไมมี่
แรงพอท่ีจะลากเพ่ือนๆท่ีหนกักวา่ตวัเองขึน้มาได้ ด๊อกเตอร์หนก็ูวิ่งกลบัไปท่ีเดมิ ไปแบกเคร่ืองดดู
ฝุ่ นมาท่ีคลองน า้ทิง้ แล้วเปิดเคร่ือง ดดูกระตา่ย จิง้จอก เสือ ฮิบโปขึน้มาจากคลองน า้ทิง้  
  เพ่ือนๆท่ีตกน า้ ถกูดดูขึน้มาจากคลองแล้ว เข้าไปตามทอ่จนไปโผล่ท่ีบ้านของตวัเอง แต่
วา่ น า้สกปรก ขยะตา่งๆ ก็ถกูดดูมาตามทอ่พน่กลบัมาเหมือนกนั  
 มองดเูพ่ือนๆท่ีเปียกปอนไปด้วยน า้สกปรก  ด๊อกเตอร์หนก็ูถึงกบัพดูไมอ่อก กอดเคร่ืองดดู
ฝุ่ นไว้แนน่ อยากจะร้องไห้โฮดงัๆ  
  เพ่ือนๆ ตา่งพากนัเข้ามาปลอบด๊อกเตอร์หนวูา่ “อย่าเสียใจไปเลย ท่านท าไปก็เพ่ือ
ชว่ยเหลือพวกเรา ตอ่ไปเราคอ่ยหาวิธีท าความสะอาดแบบใหมก็่แล้วกนันะ”  
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65.老师住院了 
 

动物幼儿园的马老师生病住院了，小动物们很着急。它们决定一起去探望

马老师。  

 

   下课后，小动物们向医院走去。小狐狸伽伽一条腿受了伤，走路一颠一颠

的，走得很慢很慢…… 

  小动物们很快来到医院，它们围在马老师床边问长问短。马老师很高兴，

摸摸小羊脑袋，又拉拉小狗的手……忽然，马老师问："小狐狸伽伽的腿好了

吗？" 

  "伽伽！"小动物们这才想起了伽伽。 

  小狗说："它的腿还没有好，走得很慢，我们就先来了。 

  "啊！"马老师收起了笑容。 

  小动物们全不吭声了，一个个低下了脑袋，一会儿，小猪惭愧地说："我们

应该帮助伽伽。" 

  "对，我们应该帮助伽伽！"小兔轻轻地说。 

  小熊忽地站起来，向门外走去："我们去接伽伽！" 

  "对，我们去接伽伽！"小动物们呼啦一下向门口走去。 

  它们走呀走，走了好久，碰见了一颠一颠的伽伽。伽伽奇怪地问："你们怎

么回来了？" 

  "伽伽，我们接你来了！快，我来背你！"小熊在伽伽面前蹲下身子。 

  小羊说："对不起，伽伽，我们让你一个人走了那么久。" 

  小动物们纷纷向伽伽道歉，伽伽感动得眼泪都流出来 

  小熊背着伽伽向医院走，小熊累了，小羊背；小羊累了，小猪背…… 

医院到了。这回，小动物们一个不少，全来了。马老师看看这个，又看看

那个，连连说："好，好，你们都是好孩子。" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Lǎoshī zhùyuàn le 
 

dònɡwù yòuéryuán de mǎ lǎoshī shēnɡbìnɡ zhùyuàn le，xiǎo dònɡwù 

men hěn zháojí.tāmen juédìnɡ yìqǐ qù tànwànɡ mǎ lǎoshī.  

     xià kèhòu，xiǎo dònɡwù men xiànɡ yīyuàn zǒuqù.xiǎo húli ɡā ɡā 

yìtiáo tuǐ shòule shānɡ，zǒulù yī diān yī diān de，zǒudé hěnmàn  

hěnmàn ..... 

    xiǎo dònɡwù men hěnkuài láidào yīyuàn，tāmen wéizài mǎ lǎoshī 

chuánɡbiān wènchánɡwènduǎn.mǎ lǎoshī hěnɡāoxìnɡ，mōmō xiǎoyánɡ  

nǎodɑi，yòu lālā xiǎoɡǒu de shǒu .....hūrán，mǎ lǎoshī wèn："xiǎo  

húli ɡā ɡā de tuǐ hǎole mɑ ？" 

    "ɡā ɡā！"xiǎo dònɡwù men zhè cái xiǎnɡ qǐle ɡā ɡā. 

    xiǎoɡǒu shuō："tāde tuǐ háiméi yǒuhǎo，zǒudé hěnmàn，wǒmen jiù 

xiānlái le. 

    "ā！"mǎ lǎoshī shōu qǐle xiàorónɡ. 
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    xiǎo dònɡwù men quánbú kēnɡshēnɡ le，yī ɡèɡè dī xiàle nǎodɑi， 

yíhuìr，xiǎozhū cánkuì deshuō ："wǒmen yīnɡɡāi bānɡzhù ɡā ɡā." 

    "duì，wǒmen yīnɡɡāi bānɡzhù ɡā ɡā！"xiǎotù qīnɡqīnɡ deshuō . 

    xiǎoxiónɡ hūde zhànqǐlái，xiànɡ ménwài zǒuqù："wǒmen qùjiē ɡā  

ɡā！" 

    "duì，wǒmen qùjiē ɡā ɡā！"xiǎo dònɡwù men hūlā yíxià xiànɡ  

ménkǒu zǒuqù. 

    tāmen zǒu yɑ zǒu，zǒule háojiǔ，pènɡ jiànle yī diān yī diān de 

ɡā ɡā.ɡā ɡā qíɡuài de wèn："nǐmen zěnme huílái le ？" 

    "ɡā ɡā，wǒmen jiē nǐ lái le！kuài，wǒ lái bèi nǐ！"xiǎoxiónɡ zà

i ɡā ɡā miànqián dūnxià shēnzi. 

    xiǎoyánɡ shuō："duìbùqǐ，ɡā ɡā，wǒmen rànɡnǐ yī ɡèrén zǒule  

nàme jiǔ." 

    xiǎo dònɡwù men fēnfēn xiànɡ ɡā ɡā dàoqiàn，ɡā ɡā ɡǎndònɡ dé  

yǎnlèi dōu liú chūlái 

    xiǎoxiónɡ bèizhe ɡā ɡā xiànɡ yīyuàn zǒu，xiǎoxiónɡ lèile， 

xiǎoyánɡ bèi ；xiǎoyánɡ lèile，xiǎozhū bèi ..... 

yīyuàn dàole.zhèhuí，xiǎo dònɡwù men yíɡè bùshǎo，quán lái le. 

mǎ lǎoshī kànkɑn zhèɡe，yòu kànkɑn nàɡè，lián liánshuō："hǎo，hǎo，nǐ

men dōushì hǎoháizi." 

 

ค าแปล: คุณครูเข้าโรงพยาบาล 
 

 ท่ีโรงเรียนอนบุาลของสตัว์ป่า คณุครูม้าเข้าโรงพยาบาล  เดก็ๆตา่งร้อนใจมาก จงึตกลงกนั
วา่จะไปเย่ียมคณุครูม้าท่ีโรงพยาบาล  
 หลงัเลิกเรียนแล้ว เด็กๆก็พากนัเดินไปท่ีโรงพยาบาล  แตข่าของน้องจิง้จอกท่ีช่ือ กาก้า 
ได้รับบาดเจ็บ เดินกะเผลก ๆ ท าให้เดนิได้ช้ามาก  
  แตเ่พ่ือนๆคนอ่ืนๆเดนิไปถึงโรงพยาบาลอยา่งรวดเร็ว  ล้อมอยูท่ี่เตียงของคณุครูม้าเพ่ือ
ถามอาการ คณุครูม้าดีอกดีใจมาก ลบูหวัน้องแกะเบาๆ แล้วก็จบัมือน้องหมาโฮง่ ๆ ทนัใด คณุครู
ม้าก็ถามขึน้มาวา่ “แล้วน้องจิง้จอกกาก้าละ่ ขาหายดีแล้วหรือยงั”  
 “โอ้...กาก้า” เดก็ๆเพิ่งจะนกึได้วา่มีกาก้ามาด้วย  
 เดก็ๆบอกวา่ “ขาของเขายงัไมห่ายดีหรอกครับ เดินช้ามาก พวกเราก็เลยพากนัเดินมา
ก่อน” 
 “ออ๋ ...” คณุครูม้ายิม้  
 เดก็ๆ ปิดปากเงียบไมพ่ดูอะไร พากนัก้มหน้า สกัครู่เดียว น้องหมอูู๊ดๆก็พดูด้วยความ
ส านกึผิดวา่ “พวกเรานา่จะช่วยกาก้านะครับ”  
 “ใชแ่ล้ว พวกเราควรจะชว่ยกาก้า” เสียงน้องกระตา่ยพมึพ าเบาๆ 
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 ทนัใดนัน้ น้องหมีน้อยลกุขึน้ยืน เดินออกไปนอกห้อง “พวกเราไปรับกาก้ากนัเถอะ” 
 “ใชแ่ล้ว พวกเราไปรับกาก้ากนั” แล้วเด็กๆก็รีบว่ิงออกไป  
 พวกมนัเดนิไป ๆ นานมาก ยิ่งเดนิยิ่งไกล มองเห็นกาก้าเดนิกะเผลก ๆ  กาก้าถามด้วย
ความแปลกใจวา่ “อ้าว พวกนายกลบัมาท าไมเหรอ” 
  “กาก้า พวกเรามารับนายนะ่ เร็วเข้า ฉนัแบกนายเอง” น้องหมีนัง่ยองๆท่ีหน้ากาก้า  
 น้องแกะบอกว่า “ขอโทษนะกาก้า พวกเราทิง้ให้นายเดนิอยูค่นเดียวตัง้นาน”  
 เพ่ือนๆพากนักล่าวขอโทษกาก้า   กาก้าซาบซึง้จนน า้ตาไหล 
 น้องหมีแบกกาก้ามุง่หน้าไปท่ีโรงพยาบาล น้องหมีเหน่ือย ก็ให้น้องแกะแบกตอ่ น้องแกะ
เหน่ือยก็ให้น้องหมแูบกตอ่... 
  มาถึงโรงพยาบาลแล้ว เพ่ือนๆพร้อมหน้ากนัมารอรับ คณุครูม้ามองดรูอบๆ แล้วก็บอกวา่ 
“ดี ๆ พวกหนูๆ เป็นเด็กดีทกุคนเลย”  
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66.老乌龟和小鸟 
 

芦苇丛里有一个小池塘。阳光照下来，芦苇和池水就被染上了蜜一样的颜

色。  

这是一个安静的地方。 

  "这是我的池塘。"老乌龟总是这样想。他已经在这儿住了好久好久了。 

  每天，老乌龟早早地起床，嚼一点儿草根，喝一点儿池水，然后就开始睡

午觉。 

  "叽哩哩，叽哩哩……"有一天，老乌龟忽然被一种声音吵醒了。他睁开眼

睛，看见池塘边站着一只小鸟。 

  "叽哩哩，叽哩哩……"小鸟一边唱，一边洗澡。"哗啦，哗啦！"水珠朝四下

溅开来，平静的池水被搅碎了。 

  "我不喜欢听歌，太吵了……"老乌龟想。 

  可从此，快活的小鸟天天都来到小池边，唱一会儿歌，洗个澡。她的歌声

总是把老乌龟从睡梦中唤醒。 

  "唉，这里的安静没有了……"老乌龟很不高兴。 

  "叽哩哩，叽哩哩……"小鸟不停地唱。 

  "唉……"老乌龟忍不住叹了一自气。 

  "呀！"小鸟吓了一跳，发现了老乌龟！ 

  "我，我吵您了吗？"小鸟红着脸说。 

  "是啊，我是很喜欢安静的……" 

  "真对不起，我不是有意的。"小鸟拍拍翅膀，飞走了。 

  芦苇静静的，池塘静静的。 

  "这才是我的池塘……"老乌龟想。 

  老乌龟又睡了长长的一觉。醒来的时候，他觉得这一觉睡得有些不舒服。

他嚼了一点儿草根，喝了一点儿池水，还是没有精神。 

  "真怪呀，这是怎么回事呢？"老乌龟想了又想，"噢，原来是我今天没有听

到小鸟的歌声呀！我已经习惯了呀……"老乌龟轻轻地摇了摇头。 

"小鸟什么时候会再来呢？" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Lǎo wūɡuī hé xiǎoniǎo 
 

Lúwěicónɡ lǐ yǒuyíɡè xiǎo chítánɡ.yánɡ ɡuānɡzhào xiàlái，lúwěi 

hé chíshuǐ jiùbèi rǎn shànɡle mì yíyànɡ de yánsè.  

     zhè shì yíɡè ān jìnɡde dìfɑnɡ. 

    "zhè shì wǒde chítánɡ."lǎo wūɡuī zǒnɡshì zhèyànɡ xiǎnɡ.tā yǐjīn

ɡ zài zhèr zhùle háojiǔ hǎo jiǔle. 

    měitiān，lǎo wūɡuī záozǎo de qǐchuánɡ，jiáo yī diánr cǎoɡēn，hē 

yī diánr chíshuǐ，ránhòu jiù kāishǐ shuìwǔjiào. 

    "jī lǐ lǐ，jī lǐ lǐ ....."yǒuyìtiān，lǎo wūɡuī hūrán bèi yìzhǒn

ɡ shēnɡyīn chǎo xǐnɡle.tā zhēnɡkāi yǎnjinɡ，kànjiàn chí tánɡbiān zhà

nzhe yìzhī xiǎoniǎo. 

    "jī lǐ lǐ，jī lǐ lǐ ....."xiǎoniǎo yìbiān chànɡ，yìbiān xízǎ
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o."huálā，huálā！"shuǐzhū cháo sìxià jiàn kāilái，pínɡ jìnɡde chíshuǐ 

bèi jiǎo suìle. 

    "wǒ bú xǐhuɑn tīnɡɡē，tài chǎo le ....."lǎo wūɡuī xiǎnɡ. 

    kě cónɡcǐ，kuài huóde xiǎoniǎo tiān tiāndōu láidào xiǎo chíbiā

n，chànɡ yíhuìr ɡē，xǐ ɡè zǎo.tāde ɡēshēnɡ zǒnɡshì bǎ lǎo wūɡuī cónɡ 

shuì mènɡzhōnɡ huànxǐnɡ. 

    "āi，zhèlǐ de ānjìnɡ méi yǒule ....."lǎo wūɡuī hěnbú ɡāoxìnɡ. 

    "jī lǐ lǐ，jī lǐ lǐ ....."xiǎoniǎo bùtínɡ de chànɡ. 

    "āi ....."lǎo wūɡuī rěnbúzhù tàn le yízì qì. 

    "yɑ！"xiǎoniǎo xiàle yítiào，fāxiàn le lǎo wūɡuī！ 

    "wǒ，wǒ chǎo nín le mɑ？"xiǎoniǎo hónɡzheliǎn shuō. 

    "shìā，wǒshì hěn xǐhuɑn ān jìnɡde ....." 

    "zhēn duìbùqǐ，wǒ búshì yǒuyì de."xiǎoniǎo pāipāi chìbǎnɡ，fēi 

zǒule. 

    lúwěi jìnɡ jìnɡde，chítánɡ jìnɡ jìnɡde. 

    "zhè cáishì wǒde chítánɡ ....."lǎo wūɡuī xiǎnɡ. 

    lǎo wūɡuī yòu shuìle chánɡ chánɡde yíjiào.xǐnɡ láide shíhou，tā 

juédé zhè yíjiào shuìdé yǒuxiē bùshūfu.tā jiáo le yī diánr cǎoɡēn，hē

le yī diánr chíshuǐ，háishì méiyǒu jīnɡshen. 

    "zhēnɡuài yɑ，zhè shì zěnme huíshì ne？"lǎo wūɡuī xiǎnɡle yòu 

xiǎnɡ，"ō，yuánlái shì wǒ jīntiān méiyǒu tīnɡdào xiǎoniǎo de ɡēshēnɡ 

yɑ！wǒ yǐjīnɡ xíɡuànle yɑ ....."lǎo wūɡuī qīnɡqīnɡde yáole yáotóu. 

    "xiǎoniǎo shénme shíhou huì zàilái ne？" 

 

ค าแปล: ผู้เฒ่าเต่ากับนกน้อย 
 

 ในกอต้นอ้อมีแอง่น า้เล็กๆอยู่แอง่หนึง่ เวลาท่ีแสงแดดสอ่งลงมา ต้นอ้อกบัแอง่น า้ก็
เหมือนกบัถกูย้อมสีเป็นสีเหมือนกบัน า้ผึง้ 
 น่ีชา่งเป็นท่ีท่ีเงียบสงบจริงๆ  
 “น่ีเป็นสระน า้ของฉนั”  ผู้ เฒา่เตา่คดิแบบนีม้าตลอด จงึอาศยัอยูท่ี่มานานแสนนาน  
 ทกุๆวนั ผู้ เฒา่เตา่ต่ืนนอนแต่เช้า เล็มกอหญ้า กินน า้ในบอ่ แล้วก็เร่ิมนอนกลางวนั  
 “จิ๊บๆ ๆ ”  อยูม่าวนัหนึง่ ผู้ เฒา่เตา่ก็ต้องตกใจต่ืน เพราะเสียงนกน้อยดงัอยูใ่นแอง่น า้  
 “จิ๊บๆ ๆ ”  นกน้อยร้องเพลงไป อาบน า้ไป “ซู ่ๆ ๆ ” น า้กระเดน็ไปทัว่  แอง่น า้ท่ีเคยเงียบ
สงบ ถกูรบกวนเสียแล้ว 
 “ข้าไมช่อบฟังเพลง หนวกหจูะตายอยูแ่ล้ว...” ผู้ เฒา่เตา่บน่ด้วยความร าคาญ  
 แตน่บัจากนัน้เป็นต้นมา นกน้อยผู้ ร่าเริงก็มาท่ีแอง่น า้แห่งนีเ้ป็นประจ า ร้องเพลงเจือ้ยแจ้ว 
เสร็จแล้วก็อาบน า้ เสียงร้องเพลงของนกน้อย ท าเอาผู้ เฒ่าเตา่ต้องต่ืนจากฝันทกุวนั  
 “เฮอ่ ท่ีน่ีไมมี่ความสงบเสียแล้ว...” ผู้ เฒา่เตา่ไมส่บอารมณ์  
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 “จิ๊บๆ ๆ ” แตน่กน้อยก็ไมห่ยดุร้องเพลง 
 “เฮอ่.....” ผู้ เฒา่เตา่ถอนหายใจเสียงดงั  
 “อุ๊ย....” นกน้อยเหลือบไปเห็นผู้ เฒา่เตา่เข้า  
 “หน.ู....หนรูบกวนคณุหรือเปลา่คะ” นกน้อยพดูด้วยความส านกึผิด  
 “ก็ใชน่ะ่สิ  ข้าชอบความสงบนะ ...” 
 “ต้องขอโทษจริงๆคะ่ หนไูมไ่ด้เจตนาจะรบกวนคณุนะคะ” นกน้อยกระพือปีกพับ่ๆ แล้วก็
บนิจากไป  
 กอต้นอ้อกลบัสูค่วามเงียบสงบเหมือนเดมิ แอง่น า้ก็กลบัสูค่วามเงียบสงบเหมือนเดมิ
เชน่กนั  
 “น่ีแหละคือแอง่น า้ของข้า.....” ผู้ เฒา่เตา่คดิในใจ  
 ผู้ เฒา่เตา่ก็นอนหลบัไปอีกนาน พอต่ืนขึน้มา กลบัรู้สกึว่านอนหลบัไมส่บายเสียแล้ว ก็ต่ืน
ขึน้มาเล็มหญ้า ด่ืมน า้จากสระ ก็ยงัไมค่อ่ยสดช่ืน 
 “นา่แปลกจงั เกิดอะไรขึน้หรือเน่ีย” ผู้ เฒา่เตา่คดิแล้วคิดอีก “อ้อ ท่ีแท้วนันีข้้าไมไ่ด้ยิน
เสียงเพลงจากนกน้อยน่ีเอง ฉนัเคยชินกบัเสียงเพลงของเจ้านกน้อยซะแล้วละ่....” ผู้ เฒา่เตา่สา่ยหวั
โยกเยก ไปมา  
 “แมห่นนูกน้อยเอ๋ย เม่ือไหร่เจ้าจะกลบัมาเสียที ” 
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67.老亮着的黄灯 
 

"喂……医院吗？"  

"对！"大象院长朝着电话听筒答道。 

  "我……肚子疼得厉害，快、快派……救护车来……" 

  大象院长问："您是谁？"听筒里没有声音了。"您住在哪儿？"还是听不见回

答。 

  大象院长急了，他找来梅花鹿医生和熊猫司机："你们俩立刻开车出去，要

尽快找到病人！" 

  "是！" 

  救护车风一样驶出医院。可是哪儿都找不到病人。偏偏不巧，车子突然没

法开了-一前面堵着好多车子。路口亮着黄灯，这是让大家"准备"，紧接着就该

亮绿灯了。 

  可是黄灯老亮着。 

  "这样可不行。"梅花鹿医生忍不住了，"我到前面去看看！" 

  熊猫司机赶忙拉住梅花鹿医生："在医院咱们听院长的，在马路上就得听警

察的。黄灯亮着，咱就等着，这没错儿！" 

  "可是病人能老等着吗？"梅花鹿说着跳下车。当他飞快地跑到岗亭前，透

过玻璃朝里一看—— 

  啊，刺猬警察昏过去了。他就是病人！…… 

要是依着熊猫司机，那就只好没完没了地等下去，因为黄灯只能老这么亮

着。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Lǎo liànɡzhe de huánɡ dēnɡ 
 
 "wèi .....yīyuàn mɑ？"  

     "duì！"dàxiànɡ yuànzhǎnɡ cháozhe diànhuà tīnɡtǒnɡ dádào. 

    "wǒ …  dùzi ténɡ dé lìhɑi，kuài 、kuài pài…jiùhùchē lái … " 

    dàxiànɡ yuànzhǎnɡ wèn："nín shì shuí？"tīnɡtǒnɡ lǐ méiyǒu shēnɡ

yīn le."nín zhùzài nǎr？"háishì tīnɡ bújiàn huídá. 

    dàxiànɡ yuànzhǎnɡ jíle，tā zhǎolái méihuālù yīshenɡ hé xiónɡmāo 

sījī："nǐmen liǎnɡ lìkè kāichē chūqu，yào jìnkuài zhǎodào bìnɡrén！" 

    "shì！" 

    jiùhùchē fēnɡ yíyànɡ shǐchū yīyuàn.kěshì nǎr dōu zhǎo búdào  

bìnɡrén.piānpiān bùqiǎo，chēzi tūrán méifǎ kāile-yī qiánmiɑn dǔzhe  

hǎoduō chēzi.lùkǒu liànɡzhe huánɡ dēnɡ，zhè shì rànɡ dàjiā"zhǔnbèi"，

jǐn jiēzhe jiùɡāi liànɡ lǜdēnɡ le. 

    kěshì huánɡ dēnɡ lǎo liànɡzhe. 

    "zhèyànɡ kě bùxínɡ."méihuālù yīshenɡ rěnbúzhù le，"wǒ dào  

qiánmiɑn qù kànkɑn！" 

    xiónɡmāo sījī ɡǎnmánɡ lāzhù méihuālù yīshenɡ："zài yīyuàn  

zánmen tīnɡ yuàn chánɡde，zài mǎ lùshɑnɡ jiùděi tīnɡ jǐnɡchá de.huánɡ 

dēnɡ liànɡzhe，zánjiù děnɡzhe，zhè méi cuòr" 
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    "kěshì bìnɡrén nénɡ lǎo děnɡzhe mɑ？"méihuālù shuōzhe tiào xià

chē.dānɡtā fēikuài de pǎodào ɡǎnɡ tínɡqián，tòuɡuò bōli cháolǐ yíkàn-

- 

    ā，cìwei jǐnɡchá hūnɡuòqù le.tā jiùshì bìnɡrén！..... 

yàoshì yī zhe xiónɡmāo sījī，nà jiù zhíhǎo méiwán méile de děnɡ xià

qu，yīnwèi huánɡ dēnɡ zhǐnénɡ lǎo zhème liànɡ zhe 

 

ค าแปล: ไฟเหลืองท่ีสว่างตลอดเวลา 
 
  “ฮลัโหล...โรงพยาบาลใชไ่หมครับ” 
 “ใชแ่ล้วครับ  ผู้อ านวยการช้างงวงยาวตอบโทรศพัท์  
  “ผม....ปวดท้องมาก เร็วหน่อยครับ ชว่ยสง่รถฉกุเฉินมารับผมทีครับ” 
 ผู้อ านวยการช้างงวงยาวถามตอ่ว่า “คณุเป็นใคร” แตไ่มมี่เสียงตอบมาทางโทรศพัท์เสีย
แล้ว “คณุอยูท่ี่ไหน” ก็ไมมี่เสียงตอบกลบัมาเหมือนเดมิ 
 ผู้อ านวยการช้างงวงยาวร้อนใจมาก เรียกคณุหมอกวางเขาสวย กบัคณุหมีแพนด้า
พนกังานขบัรถมาหา “คณุสองคนรีบขบัรถออกไป รีบออกไปชว่ยเหลือคนป่วยเร็วเข้า” 
 “ครับ” 
 รถพยาบาลฉกุเฉินแลน่ออกไปจากโรงพยาบาลราวกบัลมพาย ุ  แตไ่มว่า่จะหาท่ีไหน ก็หา
คนป่วยไมเ่จอ แตก็่ชา่งบงัเอิญจริงๆ  รถว่ิงตอ่ไปไมไ่ด้อีกแล้ว เพราะข้างหน้ารถติดมาก ๆ  ตรงปาก
ทางไฟสีเหลืองสวา่งอยู่ตลอดเวลา ไฟสีเหลืองเป็นไฟบอกให้ “เตรียมตวั” ไฟตอ่ไปก็นา่จะเป็นไฟ
เขียวแล้วละ่ 
 แตไ่ฟเขียวก็สว่างอยู่ตลอดเวลา  
 “อยา่งนีไ้มไ่ด้แล้ว” คณุหมอกวางอดรนทนไมไ่ด้แล้ว “ผมไปดขู้างหน้าหนอ่ยซิ” 
 แตพ่นกังานขบัรถแพนด้าดงึมือคณุหมอกวางเอาไว้ “อยูใ่นโรงพยาบาลเราต้องเช่ือฟัง
ผู้อ านวยการ อยูบ่นถนน เราจะต้องเช่ือฟังต ารวจนะครับ ไฟเหลืองสวา่งอยู ่ เราก็ต้องรอ ไมผ่ิด
หรอก” 
 “แตว่า่คนป่วยจะรอได้หรือ” คณุหมอกวางพดูจบก็กระโดดลงจากรถ วิ่งไปถึงปอ้มยาม 
มองทะลกุระจกไปก็พบวา่ 
 โอ้....คณุต ารวจเมน่เป็นลมไปเสียแล้ว คนป่วยของเราอยู่ท่ีน่ีเอง  
 ถ้าเช่ือคนขบัรถแพนด้า ก็คงต้องรอกนัไปถึงเม่ือไหร่ก็ไมรู้่  เพราะวา่ไฟเหลืองก็คงจะ
เหลืองตลอดไปไมเ่ปล่ียนเป็นสีอ่ืนอยา่งแนน่อน      
  



 312 

 

 

68.癞蛤蟆船长 
 

  夏天，癞蛤蟆先生乘轮船去旅游。轮船载着他游览了名山大川。回来后，

癞蛤蟆先生特别羡慕在轮船上工作的人。  

  癞蛤蟆先生对夫人和孩子们说："在轮船上工作，可神气了！尤其是船长先

生，拿着望远镜指挥着轮船航行，真叫帅！" 

  一个小癞蛤蟆对他说："爸爸，我们为什么不造一艘自己的轮船呢？有了我

们的轮船，您当船长，我们当水手。全家开着轮船到湖心岛去玩！" 

  "对呀！我怎么没想起来呢？"癞蛤蟆先生说，"孩子们，说干就干！" 

  于是，癞蛤蟆先生率领着夫人和孩子们造起了轮船。他们砍下湖中的荷

叶，把荷叶打造成轮船的船体；锯下湖边的芦苇，用芦苇制成轮船的烟囱和桅

杆…… 

  癞蛤蟆一家紧张地工作着，青蛙先生走过来，问癞蛤蟆先生："大哥，您在

干什么呀？" 

  "造轮船！"癞蛤蝴先主信心十足地说。 

  "呀！您这是瞎耽误工夫！"青蛙先生鄙视地说，"怪不得有人说您尽'想吃天

鹅——痴心妄想'呢！您想造轮船，这不是异想天开吗？" 

  "世上无难事，只怕有心人！"癞蛤蟆先生没有理睬青蛙先生的挖苦，带领

着孩子们继续工作。经过他们的不断努力，终于造出来一艘轮船，船体是绿色

的。他们把这般轮船命名为"小荷号"。 

  癞蛤蟆一家登上了"小荷号"轮船。癞蛤蟆先生担任船长，他的夫人当大

副，小癞蛤蟆们担当水手。癞蛤蟆邀请在岸边看热闹的青蛙先生："喂一-青蛙

先生，跟我们到湖心岛去玩，好吗？" 

  "对不起！"青蛙先生说，"我还要命呢！" 

  癞蛤蟆先生不再理睬青蛙先生，他果断地下命令："孩子们！启航！" 

  "小荷号"在碧波荡漾的湖水中前进，它身后的湖水中甩着一条长长的白

浪。 

  轮船中不时传出癞蛤蟆船长的命令："左满舵——满舵左！" 

小癞蛤蟆们一边紧张地工作，一边唱起了欢快的《癞蛤蟆船长之歌》。歌

声传出很远，一直传到优美的湖心岛上…… 

 

ค าอ่านพนิอิน: Lài hámɑ chuánzhǎnɡ 
  

Xiàtiān，lài hámɑ xiānshenɡ chénɡ lúnchuán qù lǚyóu.lún  

chuánzǎi zhe tā yóulǎn le mínɡshān dàchuān.huílái hòu，lài hámɑ  

xiānshenɡ tèbié xiànmù zài lún chuánshànɡ ɡōnɡzuò  de rén.  

    lài hámɑ xiānshenɡ duì fū rénhé háizimen shuō："zài lún  

chuánshànɡ ɡōnɡzuò，kě shénqì le！yóuqíshì chuánzhǎnɡ xiānshenɡ， 

názhe wànɡyuǎnjìnɡ zhǐhuī zhe lúnchuán hánɡxínɡ，zhēnjiào shuài！" 

    yíɡè xiǎo làihámɑ duì tā shuō："bàbɑ，wǒmen wèishénme bú zào yī 

sōu zìjǐ de lúnchuán ne？yǒule wǒ men de lúnchuán，nín dānɡ  

chuánzhǎnɡ，wǒmen dānɡ shuíshǒu.quánjiā kāizhe lúnchuán dào húxīndǎo 

qù wán！" 
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    "duìyɑ！wǒ zěnme méixiǎnɡ qǐlái ne？"lài hámɑ xiānshenɡ shuō，

"háizimen，shuō ɡān jiùɡàn！" 

    yúshì，lài hámɑ xiānshenɡ lǜ lǐnɡzhe fū rénhé háizimen zào qǐle 

lúnchuán.tāmen kǎnxià hú zhōnɡdì héyè，bǎ héyè dǎ zàochénɡ lúnchuán  

de chuántǐ；jù xià húbiān  de lúwěi，yònɡ lúwěi zhìchénɡ lúnchuán de 

yāncōnɡ hé wéiɡǎn ...... 

    làihámɑ yìjiā jǐnzhānɡ de ɡōnɡzuò zhe，qīnɡwā xiānshenɡ zǒu ɡuò

lái，wèn lài hámɑ xiānshenɡ："dàɡē，nín zài ɡānshénme yɑ？" 

    "zào lúnchuán！"lài há hú xiānzhǔ xìnxīn shízú deshuō . 

    "yɑ！nín zhè shì xiā dānwu ɡōnɡfu！"qīnɡwā xiānshenɡ bǐshì de 

shuō，"ɡuài bùdé yǒurén shuō nín jìn'xiǎnɡchī tiāné--chīxīn wànɡxiǎnɡ

'ne！nín xiǎnɡ zào lúnchuán，zhè búshì yìxiǎnɡ tiānkāi mɑ？" 

    "shì shànɡ wú nánshì，zhǐpà yǒuxīnrén！"làihámɑ xiānshenɡ  

méiyǒu lícǎi qīnɡwā xiān shēnɡ de wāku，dài lǐnɡzhe háizimen jìxù  

ɡōnɡzuò.jīnɡɡuò tāmen de búduàn nǔlì，zhōnɡyú zào chūlái yī sōu  

lúnchuán，chuántǐ shì lǜsè  de.tāmen bǎ zhèbān lúnchuán mìnɡmínɡ 

wéi"xiǎo hé hào". 

    lài hámɑ yìjiā dēnɡ shànɡle"xiǎo hé hào"lúnchuán.lài hámɑ  

xiānshenɡ dānrèn chuánzhǎnɡ，tā de fūrén dānɡ dàfù，xiǎo làihámɑ men 

dāndānɡ shuíshǒu.làihámɑ yāo qǐnɡzài ànbiān kànrènɑo  de qīnɡwā  

xiānshenɡ："wèi yī-qīnɡwā xiānshenɡ，ɡēn wǒmen dào húxīndǎo qù wán， 

hǎomɑ？" 

    "duìbùqǐ！"qīnɡwā xiānshenɡ shuō，"wǒ hái yàomìnɡ ne！" 

    lài hámɑ xiānshenɡ búzài lícǎi qīnɡwā xiānshenɡ，tā ɡuǒduàn  

dìxià mìnɡlìnɡ："háizimen！qǐhánɡ！" 

    "xiǎo hé hào"zài bìbō dànɡyànɡ  de hú shuǐzhōnɡ qiánjìn，tā  

shēn hòu de hú shuǐzhōnɡ shuǎi zhe yìtiáo chánɡ chánɡ de báilànɡ. 

    lún chuánzhōnɡ bùshí chuánchū làihámɑ chuán chánɡ de mìnɡlìnɡ：

"zuǒmǎnduò--mǎn duò zuǒ！" 

xiǎo làihámɑ men yìbiān jǐnzhānɡ de ɡōnɡzuò，yìbiān chànɡ qǐle 

huān kuài de 《làihámɑ chuánzhǎnɡ zhīɡē》.ɡēshēnɡ chuánchū hěnyuǎn，y

ìzhí chuándào yōu měi de húxīn dǎoshànɡ ...... 

 

ค าแปล: คางคกกัปตันเรือ 
  

 ในชว่งหน้าร้อน  คณุคางคกลงเรือส าราญไปเดินทางทอ่งเท่ียว เรือส าราญพาเขาไป
ทอ่งเท่ียวตามแมน่ า้และภเูขาท่ีมีช่ือเสียง หลงัจากกลบัจากทอ่งเท่ียว รู้สกึอิจฉาคนท่ีท างานบนเรือ
ส าราญมาก  
 คณุคางคกบอกกบัภรรยาและลกูวา่ “ท างานอยู่บนเรือส าราญ วิเศษมากเลยนะ 
โดยเฉพาะกปัตนัเรือ ถือกล้องสอ่งทางไกล น าทางเรือ เท่ท่ีสดุ” 
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 ลกูคางคกน้อยพดูกบัพอ่วา่ “พอ่ฮะ ท าไมเราไมส่ร้างเรือส าราญเองสกัล าละ่ฮะ  ถ้าเรามี
เรือส าราญเป็นของตวัเอง พอ่เป็นกปัตนัเรือ พวกเราเป็นคนพายเรือ ครอบครัวเราจะได้นัง่เรือไป
เท่ียวเกาะด้วยกนัไงฮะ” 
 “เออ่ นัน่สินะ ท าไมพอ่ถึงคิดไมอ่อกนะ” คณุคางคกพดู “ลกูพอ่ ...เรามาลงมือกนัเลย” 
 จากนัน้ คณุคางคกก็พาภรรยาและลกูๆชว่ยกนัสร้างเรือส าราญ พวกเขาตดัเอาใบบวัท่ีอยู่
กลางสระน า้ แล้วพบัใบบวัให้เป็นล าเรือ  แล้วดงึเอาต้นอ้อท่ีข้างสระน า้ เอามาท าเป็นปลอ่งไฟ และ
เสากระโดงเรือ 
   ครอบครัวคางคกตัง้หน้าตัง้ตาท างานกนัอยา่งขะมกัเขม้น คณุกบเดนิผา่นมา ก็ร้องถาม
คณุคางคกด้วยความสงสยั “พ่ีชาย ท าอะไรกนัอยูเ่หรอครับ” 
  “เรือส าราญ” คณุคางคกตอบด้วยน า้เสียงแข็งขนัและมัน่ใจ 
 “โอ้โห...พ่ีน่ีชา่งไมรู้่เร่ืองรู้ราวอะไรเอาเสียเลย” คณุกบพดูด้วยน า้เสียงถากถางวา่ “มิน่าละ่ 
ใครๆเขาถึงพดูกนัว่า พ่ีอยากจะกินเนือ้หงส์ฟ้า วนัๆเอาแตเ่พ้อฝัน อยากจะสร้างเรือส าราญ ไมเ่พ้อ
ฝันไปหนอ่ยเหรอ” 
 “โลกนีไ้มมี่อะไรยากหรอก ขอเพียงตัง้ใจท า” คณุคางคกไมส่นใจค าพดูของคณุกบ พาลกูๆ
ก้มหน้าท าเรือตอ่ไป ด้วยความพยายาม ก็สร้างเรือส าเร็จ ล าเรือสีเขียว พวกเขาจงึตัง้ช่ือเรือนีว้่า 
“เรือบวัน้อย” 
  ครอบครัวคางคกพากนัขึน้โดยสารบนเรือบวัน้อย คณุคางคกเป็นกัปตนัเรือ ภรรยาเป็น
ผู้ชว่ย ลกูๆคางคกเป็นฝีพาย และยงัชวนคณุกบท่ีคอยดอูยูริ่มฝ่ังมาร่วมเดนิทางทอ่งเท่ียวด้วย “เฮ้
... คณุกบ ..ไปเท่ียวเกาะกลางน า้กบัพวกเราเอามัย้” 
 “ขอโทษนะ ฉนัยงัรักชีวิตของฉนัอยู่” คณุกบพดูเย้ยหยนั 
 คณุคางคกไมส่นใจคณุกบอีกตอ่ไป พร้อมออกค าสัง่ “ลกูๆ ..ออกเดนิทางได้” 
 “เรือบวัน้อย” แลน่ไปบนผืนน า้สีมรกต ทิง้คล่ืนสีขาวไว้ท่ีท้ายล าเรือเป็นแนวยาว 
 เสียงสัง่ของกปัตนัดงัลัน่ไมห่ยดุ “หางเสือซ้าย หางเสือซ้าย” 
 เหลา่คางคกน้อยท างานด้วยความแข็งขนั พร้อมๆกบัร้องเพลงด้วยความสขุ “เพลงกบัตนั
คางคก”  เสียงเพลงลอ่งลอยไปไกล สะท้อนไปจนถึงเกาะกลางน า้แสนงาม  
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69.快乐晚会 
 

森林里贴出一张通知：订于月亮很圆很圆的晚上，举办快乐晚会，欢迎大

家参加。  

大象看见了："噢，开快乐晚会，唱歌很快乐，跳舞很快乐。唱歌跳舞是小

动物的事，我可不参加。这样吧，我去帮他们布置会场吧。"大象想到这里，就

去为晚会做准备了。 

  大象把河边的草地打扫得干干净净，拔去杂草，搭起架子，挂上彩纸，还

在四周种上了鲜花。他整整忙了两天，看看布置一新的草地，很满意，同时也

感到很疲劳，便打了一个呵欠，躺下来睡着了。 

  晚上，月亮出来了，很圆很圆。噢！快乐晚会要在今夜举行。小动物们穿

着漂亮的服装，纷纷来到小河边。 

  呀！他们发现大象睡着了。"得让他醒来，否则就不能参加晚会了。"小白

兔着急地说。 

  "大象还没换衣服，他身上多脏。"松鼠说。 

  小动物们急坏了，现在到哪儿去为大象找一件特别大的服装呢。 

  "动动脑筋，我们会有办法的。"小狐狸边说边用他那毛茸茸的大尾巴，掸

去大象身上的泥土。大象呼噜噜地睡得正香。 

  "我们为大象准备帽子。"小鸭们嘎嘎叫着，下河摘荷叶，扎一扎，把它戴

在大象头上，大象还是睡得很香。 

  "我们为大象准备衣服。"小鸟飞进森林，衔来一片片绿叶，把它贴在大象

身上，大象仍然没有醒。 

  小动物们商量得喊醒他了，就齐声大喊："大象大象快醒来，晚会就要开始

啦" 

  大象扇扇大耳朵，醒了。看看四周，是一群小动物；瞧瞧天上，圆圆的月

亮正挂在当空。噢，今晚要开快乐晚会的呀。 

  "大象，你穿得这么漂亮，一定准备了很精彩的节目。"小动物们调皮地

问。 

  大象看看自己身上，果然穿戴得很漂亮。啊，一定是小动物们帮他准备

的。 

  "我不会演节目。"大象不安地说。 

  "没关系，和我们一起跳舞吧。"小动物们说，"只要你跳得开心，感到快乐

就行，谁也不会笑话你的。" 

大象真的和小动物们跳起来了，他扭着粗笨的身子，感到很别扭，可心里

却很快乐。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Kuàilè wǎnhuì 
   

Sēnlín lǐ tiēchū yìzhānɡ tōnɡzhī：dìnɡyú yuèliɑnɡ hěn yuán hěn 

yuánde wǎnshɑnɡ，jǔbàn kuàilè wǎnhuì，huānyínɡ dàjiā cānjiā.  

    dà xiànɡkàn jiànle："ō，kāi kuàilè wǎnhuì，chànɡɡē hěn kuàilè，

tiàowǔ hěn kuàilè.chànɡɡē tiàowǔ shì xiǎo dònɡwù de shì，wǒ kěbú  

cānjiā.zhèyànɡ bɑ，wǒ qù bānɡ tāmen bùzhì huìchǎnɡ bɑ."dàxiànɡ xiǎnɡ 
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dào zhèlǐ，jiùqù wéi wǎnhuì zuò zhǔnbèi le. 

    dàxiànɡ bǎ hébiān de cǎodì dásǎo dé ɡānɡānjìnɡjìnɡ，báqù zá 

cǎo，dāqǐ jiàzi，ɡuàshànɡ cǎizhǐ，háizài sìzhōu zhǒnɡ shànɡle  

xiānhuā.tā zhénɡzhěnɡ mánɡ le liǎnɡtiān，kànkɑn bùzhì yī xīnde  

cǎodì，hěn mǎnyì，tónɡshí yě ɡǎndào hěn píláo，biàn dǎle yíɡè  

hēqiɑn，tǎnɡ xiàlái shuìzháole. 

    wǎnshɑnɡ，yuèliɑnɡ chūláile，hěn yuán hěn yuán.ō！kuàilè wǎn  

huìyào zài jīnyè jǔxínɡ.xiǎo dònɡwù men chuānzhuó piāo liànɡde  

fúzhuānɡ，fēnfēn láidào xiǎo hébiān. 

    yɑ！tāmen fāxiàn dàxiànɡ shuìzháole."dé rànɡtā xǐnɡlái，fǒuzé 

jiù bùnénɡ cānjiā wǎn huìle."xiǎobáitù zháojí deshuō. 

    "dàxiànɡ háiméi huàn yīfu，tā shēnshànɡ duō zānɡ."sōnɡshǔ shuō. 

    xiǎo dònɡwù men jí huàile，xiàn zàidào nǎ érqù wéi dàxiànɡ zhǎo 

yíjiàn tèbié dà de fúzhuānɡ ne. 

    "dònɡdònɡ nǎojīn，wǒmen huìyǒu bànfǎ de."xiǎo húli biānshuō  

biān yònɡtā nà máorónɡrónɡ de dà wěibɑ，dǎnqù dàxiànɡ shēnshànɡ de  

 

nítǔ.dàxiànɡ hū lūlū de shuìdé zhènɡ xiānɡ. 

    "wǒmen wéi dàxiànɡ zhǔnbèi màozi."xiǎoyā men ɡāɡā jiàozhe， 

xiàhé zhāi héyè，zhā yī zhā，bǎ tā dàizài dàxiànɡ tóushànɡ，dàxiànɡ  

háishì shuìdé hěnxiānɡ. 

    "wǒmen wéi dàxiànɡ zhǔnbèi yīfu."xiǎoniǎo fēijìn sēnlín，xián 

lái yī piànpiàn lǜyè，bǎ tā tiēzài dàxiànɡ shēnshànɡ，dàxiànɡ rénɡrán 

méiyǒu xǐnɡ. 

    xiǎo dònɡwù men shānɡliɑnɡ dé hǎnxǐnɡ tā le，jiù qíshēnɡ  

dàhǎn："dàxiànɡ dàxiànɡ kuài xǐnɡlái，wǎnhuì jiùyào kāishǐ lā！" 

    dàxiànɡ shàn shàn dà ěrduo，xǐnɡle.kànkɑn sìzhōu，shì yìqún  

xiǎo dònɡwù ；qiáoqiáo tiānshànɡ，yuán yuánde yuèliɑnɡ zhènɡ ɡuàzài  

dānɡkōnɡ.ō，jīnwǎn yào kāi kuàilè wǎn huìde yɑ. 

    "dàxiànɡ，nǐ chuāndé zhème piàoliɑnɡ，yídìnɡ zhǔnbèi le hěn  

jīnɡcǎi de jiémù."xiǎo dònɡwù men tiáopí de wèn. 

    dàxiànɡ kànkɑn zìjǐ shēnshànɡ，ɡuǒrán chuāndài dé hěn piàoliɑnɡ.

ā，yídìnɡ shì xiǎo dònɡwù men bānɡtā zhǔnbèi de. 

    "wǒ bú huìyǎn jiémù."dàxiànɡ bùān deshuō. 

    "méiɡuānxi，hé wǒmen yī qǐtiào wǔbɑ."xiǎo dònɡwù men shuō，"zhǐ

yào nǐ tiào dé kāixīn，ɡǎndào kuàilè jiù xínɡ，shuíyě búhuì xiàohuɑ  

nǐde." 

dàxiànɡ zhēnde hé xiǎo dònɡwù men tiào qǐlái le，tā niǔzhe cū  

bènde shēnzi，ɡǎndào hěn bièniu，kě xīnlǐ què hěn kuàilè. 
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ค าแปล: งานเลีย้งแสนสนุก 
   

 ในป่าตดิประกาศวา่ “ก าหนดให้คืนวนัพระจนัทร์กลมท่ีสดุ จดังานเลีย้งแสนสนกุขึน้ ขอ
ต้อนรับทกุทา่นเข้าร่วมงาน” 
 ช้างเดนิอุ้ยอ้ายๆมาพบประกาศเข้า “จดังานเลีย้งแสนสนกุ ร้องเพลงสขุใจ เต้นร าเบกิบาน
ใจ ร้องเพลง เต้นร าเป็นเร่ืองของสตัว์ตวัเล็กๆน้อยๆ ไมใ่ชง่านของฉนั ฉนัคงไมเ่ข้าร่วมหรอก เอา
อยา่งนีก็้แล้วกนั  เดี๋ยวฉนัไปชว่ยจดับริเวณงานให้” คิดได้ดงันัน้ คณุช้างก็ไปเตรียมตวัจดังานเลีย้ง 
 คณุช้างท าความสะอาดลานหญ้าริมน า้จนสะอาด  ถอนหญ้ามาตัง้เป็นรัว้ แขวนกระดาษ
สี  แล้วยงัปลกูดอกไม้หลากสีไปรอบๆสนาม คณุช้างใช้เวลาสองวนัจงึท างานนีเ้สร็จ  ยืนมองดลูาน
หญ้าท่ีจดัขึน้ใหม ่ คณุช้างรู้สกึพอใจมาก และก็รู้สกึเหน่ือยมากด้วย หาวนอนปากกว้าง ล้มตวัลง
นอนหลบัไป 
    ตกกลางคืน พระจนัทร์ลอยขึน้มาแล้ว  กลมท่ีสดุ โอ้  งานเลีย้งแสนสขุจดัขึน้วนันีแ้ล้ว 
บรรดาสตัว์ตวัน้อยในป่าแตง่ตวังดงาม เข้ามาถึงลานหญ้าทีละตวัๆ 
 เอ๊ะ พวกมนัเห็นช้างนอนหลบัอยู่ “จะต้องปลกุให้เขาต่ืนมาให้ได้ ไมเ่ชน่นัน้เขาจะไมไ่ด้
ร่วมงานเลีย้งนะ” เสียงกระตา่ยเจือ้ยแจ้วออกความเห็น 
   
  “คณุช้างยงัไมไ่ด้เปล่ียชดุเลยนะ ตวัสกปรกมาก แหวะ...” เสียงกระรอกน้อยพดู  
 เหลา่สตัว์ตวัน้อยร้อนใจมาก ตอนนีจ้ะไปหาเสือ้ผ้าตวัใหญ่เบ้อเร่อขนาดนัน้มาให้ช้างใสไ่ด้
ท่ีไหนกนัละ่  
  “ชว่ยกนัคิดสิ เราจะต้องมีวิธี” จิง้จอกน้อยพดูไปพลาง ก็เอาหางชว่ยปัดโคลนบนตวัช้าง
ไปพลาง แตช้่างก็ยงันอนหลบั กรนเสียงดงั คร่อก ๆ  
  “เราเตรียมหมวกให้คณุช้างเอง” พวกเป็ดน้อยร้องก้าบๆๆ บอกเพื่อนๆ  ลงไปเด็ดใบบวัใน
น า้ พบัไปมา แล้วก็เอามาสวมบนหวัของคณุช้าง แตค่ณุช้างก็ยงัหลบัไมรู้่เร่ือง 
 “พวกเราเตรียมเสือ้ผ้าให้คณุช้างเอง” นกน้อยบนิเข้าไปในป่า คาบใบไม้มาทีละใบๆ แล้ว
เอามาแปะไว้ท่ีตวัของช้าง แตช้่างก็ยงัหลบัสนิท 
 เสียงปรึกษากนัของบรรดาสตัว์ตวัน้อย ปลกุช้างจนต่ืน เห็นดงันัน้ ก็พากนัตะโกนด้วย
ความดีใจ “คณุช้างตื่นแล้ว ๆ ๆ งานเลีย้งเร่ิมได้แล้ว”  
 คณุช้างขยบัใบหพูดัไปพดัมา ต่ืนขึน้มา มองไปรอบๆ ก็เห็นสตัว์ตวัน้อยมากมาย  แหงน
หน้าขึน้มองฟ้า  ก็เห็นพระจนัทร์กลมลอยเดน่อยู่บนฟ้า อ้อ วนันีจ้ะมีงานเลีย้งแสนสนกุน่ีนา 
 “คณุช้าง คณุสวมชดุสวยมากขนาดนี ้ จะต้องมีการแสดงท่ีวิเศษแน่ๆ เลยใชม่ัย้” บรรดา
สตัว์น้อยร้องถามด้วยความร่าเริง 
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 คณุช้างมองดตูวัเอง ก็เห็นว่าตวัเองแตง่ตวังดงามจริงๆด้วย ออ๋...จะต้องเป็นเพ่ือนๆสตัว์
น้อยเหลา่นีช้ว่ยฉนัแตง่ตวัแน่ๆเลย 
 “ฉนัแสดงอะไรไมเ่ป็นหรอก” คณุช้างบอก 
 “ไมเ่ป็นไรหรอก มาเต้นร ากบัพวกเราก็แล้วกนั”  เพ่ือนๆตวัน้อยๆบอกกบัคณุช้างวา่ “ขอ
เพียงคณุเต้นอยา่งมีความสขุ รู้สกึสนกุสนานก็พอแล้ว ไม่มีใครหวัเราะคณุหรอกนะ” 
 แล้วคณุช้างก็เต้นร ากบัเพ่ือนตวัน้อยในป่า  คณุช้างโยกตวัท่ีใหญ่โตไปมา ดแูล้วก็ตลกดี 
แตใ่นใจก็มีความสขุเหลือเกิน   
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70.开花的树 
 

小冬冬爬上凳子去拿桌上的大花瓶玩儿。  

这是妈妈昨天才买的大花瓶，亮晶晶的，真好看！小冬冬抱着花瓶跳下凳

子，"砰！"花瓶掉到地上，摔成了碎片。 

  小冬冬傻眼了，他拾起两块大碎片，想把它们合拢，可是碎玻璃就是不肯

粘在一起。 

  糟啦！妈妈回来要打手心，小冬冬有时惹妈妈生气，妈妈就说："把手伸出

来！" 

  妈妈回来了，妈妈真的很生气，妈妈真的打小冬冬的手心，小冬冬哇哇地

哭了。后来妈妈扔下小冬冬就到厨房里做饭去了。 

  噢！要是奶奶在就好了，奶奶可心疼小冬冬了，奶奶一定会把小冬冬搂在

怀里叫着："啊！我可怜的小宝贝……" 

  可是现在没有人理睬可怜的小冬冬，不管他哭得有多么伤心，流出的眼泪

成了一条河，把小冬冬脚下的土都泡松软了。小冬冬突然觉得脚痒痒的，呀！

脚怎么分成村根直往地里钻，身子慢慢地变成树干，变成树枝。小冬冬变成一

棵树了！ 

  妈妈找不到小冬冬了。妈妈着急地叫："冬冬！冬冬！你在哪里？"。 

  小冬冬不吭声，他不告诉妈妈自己已经成了一棵树，谁叫她打小冬冬的手

心呢？小冬冬就是要让妈妈着急着急，妈妈果然急得不得了，她屋里屋外都找

遍了，哪里也没有小冬冬的影子。她在小冬冬变的那棵树下哭啦，想起刚才打

小冬冬，后悔死了："我还打你，我真是一个愚蠢的妈妈，我待你太不好了，小

冬冬，我的乖儿子……" 

  小冬冬看见妈妈的眼泪，心里有些发酸，他原谅妈妈了，他不愿意让妈妈

继续难过下去，于是大喊一声："妈妈，我在这里！" 

  但是，奇怪，冒出来的不是声音，而是千千万万片绿色的树叶！ 

  一阵风吹来，沙啦、沙啦、沙啦。叶片唱起了好听的歌。 

  妈妈听着树叶发出美妙的歌声，忘记了悲伤。 

  这以后，妈妈坐在树下看书，树叶摇摇摆摆的小影子总是落在妈妈要看的

那一行字上。 

  妈妈坐在树下织毛衣，树叶摇摇摆摆的小影子，总是落在妈妈要织的那一

针上。 

  哈哈！妈妈一点儿也不知道那是小冬冬在同她妈闹着玩儿呢！哈哈哈…… 

  小冬冬笑了，笑出的不是声音，而是满树的花儿！花儿落在妈妈的头发

上、衣服上，妈妈走进屋一瞧镜子，大吃一惊："啊！我怎么变得这么漂亮了？
" 

  哈哈哈，小冬冬笑得更开心了…… 

  突然，门响了！小冬冬吓了一跳，什么开花的树哇？一切都是没有的事，

小冬冬手里拿着碎花瓶片儿站在屋子里。妈妈现在真的回来了：看见闯祸的小

冬冬，大叫："你这是在干什么呀？" 

  啊？妈妈的声音真可怕：接着，妈妈又叫："快扔了，把手伸出来！" 

  小冬冬老老实实扔掉碎玻璃片儿，咬咬牙，伸出双手。妈妈瞪着一双大眼

睛扑过来，一把抓住小冬冬的两只手腕。 
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  突然，妈妈把小冬冬的手紧紧按在自己的脸颊上，颤声说道："噢！没割

破，没割破……" 

  妈妈的声音像是在哭，又像是在笑。妈妈紧紧搂着小冬冬，不停地亲着小

冬冬那胖胖的小手："太好了，我的小冬冬一点儿没伤着，真把妈妈给吓坏

了……" 

  妈妈那好闻的头发，擦得小冬冬的脸颊和下巴痒痒的。 

  小冬冬笑了，哈哈哈！小冬冬笑得好开心，好开心！ 

笑声真的变成花瓣撒了妈妈一头。不信你看妈妈，她在小冬冬的笑声里变

得多么好看，多么好看哪！ 

 

ค าอ่านพนิอิน: Kāi huāde shù 
 

 Xiǎo dōnɡdōnɡ páshànɡ dènɡzi qùná zhuōshànɡ de dà huāpínɡ wánr.  

     zhè shì māmɑ zuó tiāncái mǎide dàhuāpínɡ，liànɡjīnɡjīnɡ de， 

zhēn hǎokàn！xiǎo dōnɡdōnɡ bàozhe huāpínɡ tiàoxià dènɡzi，"pēnɡ！"huā

pínɡ diàodào dìshànɡ，shuāi chénɡle suìpiàn. 

    xiǎo dōnɡdōnɡ sháyǎn le，tā shíqǐ liǎnɡkuài dà suìpiàn，xiǎnɡbǎ 

tāmen hélǒnɡ，kěshì suì bōli jiùshì bùkěn zhānzài yìqǐ. 

    zāo lā！māmɑ huílái yào dǎ shǒuxīn，xiǎo dōnɡdōnɡ yǒushí rě  

māmɑ shēnɡqì，māmɑ jiùshuō："bǎ shǒushēn chūlái！" 

    māmɑ huílái le，māmɑ zhēnde hěn shēnɡqì，māmɑ zhēnde dǎxiǎo  

dōnɡdōnɡ de shǒuxīn，xiǎo dōnɡdōnɡ wāwā de kūle.hòulái māmɑ rēnɡxià 

xiǎo dōnɡdōnɡ jiùdào chúfánɡ lǐ zuòfàn qùle. 

    ō！yàoshì nǎinɑi zài jiù hǎole，nǎinɑi kě xīnténɡ xiǎo dōnɡdōnɡ 

le，nǎinɑi yídìnɡ huìbǎ xiǎo dōnɡdōnɡ lǒuzài huáilǐ jiàozhe："ā！wǒ  

kělián de xiǎo bǎobèi ....." 

    kěshì xiànzài méiyǒurén lícǎi kělián de xiǎo dōnɡdōnɡ，bú ɡuǎn 

tā kūdé yǒu duōme shānɡxīn，liúchū de yǎnlèi chénɡle yìtiáo hé，bǎ  

xiǎo dōnɡdōnɡ jiǎoxià de tǔ dōu pào sōnɡ ruǎnle.xiǎo dōnɡdōnɡ tūrán 

juédé jiǎo yǎnɡyɑnɡ de，yɑ！jiǎo zěnme fēnchénɡ cūn ɡēn zhí wǎnɡ dìlǐ 

zuàn，shēnzi màn mànde biànchénɡ shùɡàn，biànchénɡ shùzhī.xiǎo  

dōnɡdōnɡ biànchénɡ yī kēshù le！ 

    māmɑ zhǎo búdào xiǎo dōnɡdōnɡ le.māmɑ zháojí de jiào： 

"dōnɡdōnɡ！dōnɡdōnɡ！nǐ zàinǎlǐ？". 

    xiǎo dōnɡdōnɡ bú kēnɡshēnɡ，tā bú ɡàosu māmɑ zìjǐ yǐjīnɡ chénɡ

le yī kēshù，shuí jiào tā dǎxiǎo dōnɡdōnɡ de shǒuxīn ne？xiǎo  

dōnɡdōnɡ jiùshì yào rànɡ māmɑ zháojí zháojí，māmɑ ɡuǒrán jí débú  

déliǎo，tā wūlǐ wūwài dōu zhǎobiàn le，nǎlǐ yě méi yǒuxiǎo dōnɡdōnɡ 

de yǐnɡzi.tā zài xiǎo dōnɡdōnɡ biànde nà kē shùxià kū lā，xiǎnɡqǐ  

ɡānɡcái dǎxiǎo dōnɡdōnɡ，hòuhuǐ sǐle："wǒ hái dǎ nǐ，wǒ zhēnshì yíɡè 

yúchǔn de māmɑ，wǒ dài nǐ tài bú hǎole，xiǎo dōnɡdōnɡ，wǒde ɡuāi  

érzi ....." 

    xiǎo dōnɡdōnɡ kànjiàn mā māde yǎnlèi，xīnlǐ yǒuxiē fāsuān，tā 
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yuánliànɡ māmɑ le，tā búyuànyì rànɡ māmɑ jìxù nánɡuò xiàqu，yúshì  

dàhǎn yìshēnɡ："māmɑ，wǒ zàizhèlǐ！" 

    dànshì，qíɡuài，màochū láide búshì shēnɡyīn，érshì qiānqiān  

wànwàn piàn lǜsè de shùyè！ 

    yī zhènfēnɡ chuīlái，shā lā 、shā lā 、shā lā.yèpiàn chànɡ qǐle 

hǎotīnɡ de ɡē. 

    māmɑ tīnɡzhe shùyè fāchū měimiào de ɡēshēnɡ，wànɡjìle bēishānɡ. 

    zhèyǐhòu，māmɑ zuòzài shùxià kànshū，shùyè yáo yáobǎi bǎide  

xiǎo yǐnɡzi zǒnɡshì luòzài māmɑ yào kànde nà yìxínɡ zì shànɡ. 

    māmɑ zuòzài shùxià zhī máoyī，shùyè yáo yáobǎi bǎide xiǎo yǐnɡ

zi，zǒnɡshì luòzài māmɑ yào zhī de nà yìzhēn shànɡ. 

    hāhā！māmɑ yìdiánr yěbú zhīdào nà shì xiǎo dōnɡdōnɡ zài tónɡ tā 

mā nàozhe wánr ne！hāhāhā ..... 

    xiǎo dōnɡdōnɡ xiàole，xiàochū de búshì shēnɡyīn，érshì mǎn shù 

de huār！huār luòzài mā māde tóu fāshànɡ 、yīfu shànɡ，māmɑ zǒu jìnwū 

yī qiáo jìnɡzi，dàchī yìjīnɡ："ā！wǒ zěnme biàndé zhème piāo liànɡ

le？" 

    hāhāhā，xiǎo dōnɡdōnɡ xiàodé ɡènɡ kāixīn le ..... 

    tūrán，mén xiǎnɡle！xiǎo dōnɡdōnɡ xiàle yítiào，shénme kāi huā

de shù wā？yìqiè dōushì méi yǒude shì，xiǎo dōnɡdōnɡ shǒulǐ názhe suì 

huāpínɡ piànr zhànzài wūzi lǐ.māmɑ xiànzài zhēnde huílái le：kànjiàn 

chuǎnɡhuò de xiǎo dōnɡdōnɡ，dàjiào："nǐ zhè shì zài ɡānshénme yɑ？" 

    ā？mā māde shēnɡyīn zhēn kěpà：jiēzhe，māmɑ yòujiào："kuài rēnɡ

le，bǎ shǒushēn chūlái！" 

    xiǎo dōnɡdōnɡ lǎolǎo shíshí rēnɡdiào suì bōli piànr，yǎoyǎoyá，

shēnchū shuānɡshǒu.māmɑ dènɡzhe yìshuānɡ dàyǎnjinɡ pū ɡuòlái，yìbǎ 

zhuāzhù xiǎo dōnɡdōnɡ de liǎnɡzhī shǒuwàn. 

    tūrán，māmɑ bǎ xiǎo dōnɡdōnɡ de shǒu jǐnjǐn ànzài zìjǐde liǎn 

jiáshànɡ，chànshēnɡ shuōdào："ō！méi ɡēpò，méi ɡēpò ....." 

    māmā de shēnɡyīn xiànɡshì zài kū，yòu xiànɡshì zài xiào.māmɑ  

jǐnjǐn lǒuzhe xiǎo dōnɡdōnɡ，bùtínɡ de qīn zhe xiǎo dōnɡdōnɡ nà pànɡ 

pànɡde xiǎoshǒu："tài hǎole，wǒde xiǎo dōnɡdōnɡ yìdiánr méi shānɡ

zhe，zhēn bǎ māmɑ ɡěi xià huàile ....." 

    māmɑ nà hǎowén de tóufɑ，cā dé xiǎo dōnɡdōnɡ de liǎnjiá hé  

xiàbā yǎnɡyɑnɡ de. 

    xiǎo dōnɡdōnɡ xiàole，hāhāhā！xiǎo dōnɡdōnɡ xiào déhǎo kāixīn，

hǎo kāixīn！ 

xiàoshēnɡ zhēnde biànchénɡ huābàn sā le māmɑ yìtóu.búxìn nǐ kàn  

māmɑ，tā zài xiǎo dōnɡdōnɡ de xiàoshēnɡ lǐ biàn dé duō me hǎokàn，duō 

me hǎokàn nǎ！ 
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ค าแปล: ต้นไม้ออกดอกแล้ว 

 

 น้องตงตงปีนขึน้เก้าอีไ้ปหยิบแจกนัท่ีวางอยูบ่นโต๊ะมาเลน่ 
 แจกนันีเ้ป็นแจกนัใบใหญ่ท่ีแมเ่พิ่งจะซือ้มาเม่ือวานนีเ้อง สอ่งประกายแวววาว สวยงาม
มาก  น้องตงตงอุ้มแจกนักระโดดลงมาจากเก้าอี ้  ทนัใดนัน้ “เพล้ง” เสียงแจกนัตกลงพืน้ แตก
กระจายเป็นเส่ียงๆ  
  น้องตงตงตกใจท าอะไรไมถ่กู เก็บเอาเศษแจกนัท่ีแตกขึน้มา ตัง้ใจจะเอามาประกอบกนั
เข้าเหมือนเดมิ แตเ่ศษกระจกก็ประกอบกนัไมต่ิดเสียที  
   แยแ่ล้ว แมก่ลบัมาต้องถกูตีมือแน่ๆ เลย เพราะบางครัง้น้องตงตงท าให้แมโ่กรธ แม่ก็จะขู่
วา่ “ย่ืนมือมา” 
 แมก่ลบัมาแล้ว โกรธมากๆจริงๆด้วยละ่ แล้วก็ตีมือตงตงจริงๆด้วย ท าเอาน้องตงตงร้องจ้า 
แมก็่ปลอ่ยให้ร้องไป แล้วก็เข้าครัวไปท ากบัข้าว 
 น่ีถ้าคณุยา่อยูก็่ดีสินะ เพราะคณุยา่รักน้องตงตงมาก คณุยา่จะต้องอุ้มน้องตงตงไว้ในอ้อม
กอด แล้วก็ปลอบว่า “โอ.๋..ลกูหนผูู้นา่สงสารของยา่....” 
 แตว่า่ตอนนี ้ ไมมี่ใครสนใจน้องตงตงผู้น่าสงสารเลย ไมว่า่จะร้องไห้เสียอกเสียใจมาก
ขนาดไหน น า้ตาไหลจนเป็นสายน า้  น า้ตาไหลลงดินจนเปียกชุม่ไปหมด  ทนัใดนัน้ น้องตงตงก็
รู้สกึคนัท่ีขา  เอ๊ะ ท าไมมีรอยแยกท่ีเท้า รากงอกลงดนิ ตวัของตงตงคอ่ยๆเปล่ียนเป็นก่ิงไม้ โตขึน้
เป็นต้นไม้ใหญ่  น้องตงตงกลายเป็นต้นไม้ไปแล้ว  
 แมห่าน้องตงตงไมเ่จอ ร้อนใจมาก ตะโกนเรียกช่ือ “ตงตง ตงตง ลกูอยูไ่หน” 
 น้องตงตงยืนนิ่งเงียบ ไมย่อมบอกแม่วา่ตวัเองกลายเป็นต้นไม้ไปแล้ว ใครใช้ให้แม่ตีมือตง
ตงละ่  แกล้งให้แม่ตกใจเลน่แบบนีล้ะ่ ดีแล้ว  แมก็่ร้อนใจมาก ตามหาตงตงทัว่บ้าน ทัง้นอกบ้านใน
บ้านก็หาตงตงไมเ่จอแม้แตเ่งา  แมเ่สียใจมากนัง่ร้องให้ท่ีใต้ต้นไม้นัน่เอง นกึขึน้มาได้เพิ่งจะตีตงตง
ไปเม่ือสกัครู่ ก็รู้สกึเสียใจมาก “แมไ่มน่า่ตีลกูเลย แมน่ี่ช่างโง่จริงๆ แมเ่ลีย้งลกูไมดี่เอง โธ่...ลกูรัก
ของแม.่.” 
 น้องตงตงเห็นแมร้่องไห้ รู้สกึสงสารแมข่ึน้มา ก็เลยยกโทษให้แม ่ น้องตงตงไมอ่ยากให้แม่
ต้องเสียใจอีก จงึร้องเรียกแม่ “แมฮ่ะ ผมอยูน่ี่ฮะ” 
 แตว่า่ ชา่งแปลกจริงๆ  สิ่งท่ีออกมาจากต้นไม้ไม่ใชเ่สียง แตก่ลายเป็นใบไม้เป็นพนัๆหม่ืนๆ
ใบ 
  ลมพดัมา ซู ่ซู ่ ใบไม้ก็สง่เสียงร้องเพลงไพเราะนา่ฟัง  
 เม่ือแมไ่ด้ยินเสียงเพลงท่ีไพเราะ ก็ลืมความโศกเศร้าลงไปได้ 
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  ตอ่จากนัน้ แมก็่นัง่อา่นหนงัสืออยูใ่ต้ต้นไม้  ใบไม้ก็ปลิวไปมา แล้วก็ร่วงลงมาบนบรรทดัท่ี
แมจ่ะอา่นอยูต่ลอดเวลา  
 แมน่ัง่ถกัไหมพรม ใบไม้ก็ปลิวไปมา แล้วก็ร่วงลงมาบนเข็มท่ีแมจ่ะถกัอยู่ตลอดเวลา  
 “ฮา่ ๆ ๆ  แมไ่มรู้่เลยวา่ตงตงก าลงัแกล้งแมเ่ลน่อยู ่ฮา่ ๆ ” 
 น้องตงตงหวัเราะชอบใจ แตไ่มมี่เสียงหวัเราะ กลบักลายเป็นดอกไม้บานเตม็ต้น ดอกไม้
ร่วงลงบนผม บนเสือ้ผ้าของแม ่ แมเ่ดนิเข้าไปสอ่งกระจกในบ้านก็ตกตะลงึวา่ “โอ้โห..ท าไมถึงสวย
อยา่งนีน้ะ” 
 ฮา่ ๆๆๆ เสียงน้องตงตงหวัเราะชอบอกชอบใจเสียงดงักว่าเดมิ  
 ทนัใดนัน้ เสียงปิดประตดูงัปัง้ ท าเอาตงตงสะดุ้งตกใจหมด  ต้นไม้ออกดอกอะไรกนั ไม่
เคยมีเร่ืองแบบนีเ้กิดขึน้สกัหนอ่ย น้องตงตงถือเศษแจกนัยืนอยู่ท่ีหน้าบ้าน  แล้วแมก็่กลบัมาจริงๆ  
เห็นน้องตงตงท่ีท าความผิด ก็ตะโกนด้วยความโกรธ “ลกูท าอะไรเน่ีย....” 
 เสียงของแมน่า่กลวัมาก แล้วแมก็่ตะโกนเสียงดงัอีกวา่ “โยนทิง้ไป ย่ืนมือออกมาซิ” 
 น้องตงตงก็โยนเศษกระจกทิง้แตโ่ดยดี กดัฟันแนน่ แล้วก็ย่ืนมือออกมา  แมจ้่องตาเขม็ง
แล้วก็เดนิเข้ามา แล้วก็จบัมือทัง้สองข้างของตงตง  
 ทนัใด แมก็่เอามือของน้องตงตงวางไว้ท่ีหน้าของแม่ พดูกบัตงตงด้วยเสียงสัน่เครือวา่ 
“เฮ้อ ...อ...ไมมี่แผล ไมมี่แผล ” 
 เสียงของแมเ่หมือนกบัก าลงัร้องไห้ แล้วก็เหมือนกบัก าลงัหวัเราะด้วย แม่กอดน้องตงตง
เอาไว้แนน่  แล้วก็จบูมือของน้องตงตงไมห่ยดุ “โชคดีจริงๆ ลกูแมไ่มโ่ดนกระจกบาดมือ ท าเอาแม่
ตกใจหมดเลย” 
 ผมหอมๆของแม ่ถกูบัแก้มของน้องตงตง จนรู้สกึจัก๊จี ้ 
 น้องตงก็หวัเราะออกมา ฮิ ฮิ ฮา ฮา  เสียงน้องตงตงหวัเราะอยา่งมีความสขุ  
 เสียงหวัเราะก็กลายเป็นกลีบดอกไม้ตดิบนหวัของแมจ่ริงๆ  ถ้าไมเ่ช่ือ ลองมองดแูม่ส ิ แมดู่
สวยงามในทา่มกลางเสียงหวัเราะของตงตง ชา่งสวยงามเหลือเกิน   
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71.桔子月亮 
 

果果节到了，小鹿给笨笨熊送来一篮大桔子。  

笨笨熊吃了一个又一个，一会儿，一篮桔子只剩下一个了。笨笨熊舍不得

吃了。心想，要是有一棵大桔树就好了。 

  笨笨熊突然高兴地蹦了起来："对！种桔子！" 

  笨笨熊拎着小铲，挎着小篮，跑到院子里。"嘿嘿嘿！"笨笨熊挖了一个

坑："把大桔子种在坑儿里，每天浇一桶牛奶，过几天就会长出一棵大桔树的！

"笨笨熊心里好快活。 

  一个星期过去了。笨笨熊急了：桔子树怎么还不长出来？晚上，笨苯熊拎

着小铲，在院子里挖呀挖呀，种在地里的桔子不见了。 

  小猴子给笨笨熊送桃子来了。 

  笨笨熊说："小猴子，我种的桔子，是你偷走的吗？" 

  小猴子说："是啊！那不是！"小猴子指了指天上："你瞧，我把你的桔子种

到天上去了。我怕别人把它愉去呀！就是用桃核儿种的嘛！" 

  笨笨熊一看：天上真的有个大桔子，圆圆的，黄黄的，周围还有好多亮晶

晶的桔子核儿。"谢谢你，小猴子。" 

  小猴子说："你等着吧！等大桔子熟了，就从天上掉下来了。"嘻嘻嘻，小

猴子笑着跑走了。 

  "咚咚咚！"笨笨熊跑到了小白兔家："小白免，你看，我的大桔子，种在天

上了！" 

  小白兔跑出来一看："什么呀，你真笨！那是大桔子吗？那是我送给小玉兔

的大花篮。你看，小玉兔把花篮里的花，撒得满天都是，多美呀！" 

  笨笨熊说："你太臭美，不跟你说了！" 

  笨笨熊回家了。坐在圆圆的大桔子下面，等着大桔子长成一棵大桔树。 

  等呀等，等了一个星期了。笨笨熊发现：不好了！圆圆的大桔子，被谁掰

去了一半。 

  "咚咚咚！"笨笨熊跑到了淘气狗的家："淘气狗，你看见谁偷吃我的桔子了

吗，我种在天上的桔子，丢了一半。" 

  淘气狗跑出屋一看："什么呀，你真笨！那是半个桔子吗？那是一口扣着的

大金锅，里面盛的都是好吃的。你看：北面有一把银勺子，天上有一只天狗，

每天夜里都喂那些倍儿贼倍儿贼的小鬼。那些小鬼都吃胖了！"， 

  笨笨熊说："你太淘气，不跟你说了。" 

  笨笨熊回家了。坐在半个桔子下面，盯着偷吃桔子的小偷。 

  盯了一个星期，笨笨熊发现：更不好了！半个桔子只剩下一瓣了。天上的

桔子核儿倒是越来越多。 

  笨笨熊搬来桌椅板凳搭高高。呀，够不着。笨笨熊抱来布娃娃，把布娃娃

举过头顶："布娃娃，快帮我把天上的桔子瓣摘下来吧！要不，我一瓣桔子也吃

不上了。" 

  布娃娃"噗嗤"笑了："什么呀，你真笨！那是桔子瓣吗？那是我丢的发卡。

我的项链也找到了，可惜，让天上的娃娃玩散了。" 

  笨笨熊说："你太傻，不跟你说了。" 

  笨笨熊好伤心。笨笨熊一伤心就爱吃巧克力。一盒酒心巧克力吃没了。笨

笨熊呼噜噜睡掉了一个星期。 
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  笨笨熊醒了，扒着窗户往天上一看：哟，那瓣桔子，长成了大半个桔子。 

  "咚咚咚！"笨笨熊跑到了小花猫家："小花猫，种在天上的桔子怪不怪？剩

下一瓣桔子的时候，就开始长，长，长，都长成大半个桔子了！" 

  小花猫跑出屋一看："什么呀，你真笨！那是大半个桔子吗？那是个大鱼

缸。天上有个馋猫偷鱼吃，不小心把玻璃鱼缸弄翻了。你瞧，小鱼游来游去

的，还有小蝌蚪、小鱼虫子，呀，小鬼螃蟹也爬出来了！" 

  笨笨熊说："你太馋，不跟你说了！" 

  笨笨熊回家了。坐在大半个桔子下面，等着大半个桔子长成圆圆的桔子。 

  等呀等，又是一个星期过去了。笨笨熊一看：天上的大桔子，圆圆的，鲜

鲜的，一挤就能挤出好多瓶桔子水。笨笨熊馋得直流口水。等着吧：说不定大

桔子今天夜里就会从天上掉下来的。 

  夜里，一声雷响，笨笨熊跑出来一看：坏了，天上的桔子没了！ 

  "咚咚咚："笨笨熊跑到了小猴子家："小猴子，是不是你看见大桔午熟了，

就把它偷吃了！" 

  小猴子跑出屋一看："什么呀，你真笨！大桔子刚从天上和雷一起滚下来

了，你还不快去找找？" 

  "咚咚咚！"笨笨熊撒腿就往外跑。找呀找，天越来越黑了，大桔子还没找

到。等了一个月才熟了的大桔子丢了，笨笨熊坐在一棵大树下，"呜呜呜——"

伤心地哭了。 

  "咚！"谁砸我的头？笨笨熊觉得有个圆溜溜的东西滚进了怀里。笨笨熊一

看，高兴死了："天上的大桔子掉下来啦！" 

  笨笨熊抱着大桔子跑回家，剥下桔皮，刚想吃，"不，我要让大家都尝尝，

这是天上的桔子呀！" 

  第二天早上，笨笨熊把大桔子，一瓣一瓣送给了朋友们。 

  哟，只剩下一瓣了，"送给我自己吧！"笨笨熊刚放进嘴里，又拿了出来：

天上的桔子不是剩下一瓣的时候，就会再长大吗？把它吃了多可惜…… 

  笨笨熊咽了几下口水，把最后一瓣桔子，种在了自己的小院里。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Júzǐ yuèliɑnɡ 
 

Guǒɡuǒ jié dàole，xiǎolù ɡěi bènbèn xiónɡ sònɡlái yìlán dà júzǐ.  

     bènbèn xiónɡ chī le yíɡè yòuyíɡè，yíhuìr，yìlán júzǐ zhǐ shènɡ

xià yíɡè le.bènbèn xiónɡ shěbùdé chī le.xīnxiǎnɡ，yàoshì yǒu yī kē dà 

júshù jiù hǎole. 

    bènbèn xiónɡ tūrán ɡāoxìnɡde bènɡle qǐlái："duì！zhǒnɡ júzǐ！" 

    bènbèn xiónɡ līnzhe xiǎochǎn，kuà zhe xiǎolán，pǎodào yuànzi  

lǐ."hēihēihēi！"bènbèn xiónɡ wā le yíɡè kēnɡ："bǎ dà júzǐ zhǒnɡzài  

kēnɡr lǐ，měitiān jiāo yìtǒnɡ niúnǎi，ɡuò jǐtiān jiùhuì zhǎnɡchū yī  

kē dà júshù de！"bènbèn xiónɡ xīnlǐ hǎo kuàihuo. 

    yíɡè xīnɡqī ɡuòqùle.bènbèn xiónɡ jíle：jú zǐshù zěnme hái bù 

chánɡ chūlái？wǎnshɑnɡ，bèn běn xiónɡ līnzhe xiǎochǎn，zài yuànzi lǐ 

wā yɑ wā yɑ，zhǒnɡzài dìlǐ de júzǐ bújiànle. 

    xiǎo hóuzi ɡěi bènbèn xiónɡ sònɡ táozi lái le. 
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    bènbèn xiónɡ shuō："xiǎo hóuzi，wǒ zhǒnɡde júzǐ，shì nǐ tōu  

zǒude mɑ？" 

    xiǎo hóuzi shuō："shìā！nà búshì！"xiǎo hóuzi zhǐ le zhǐ tiān 

shànɡ："nǐqiáo，wǒbǎ nǐde júzǐ zhǒnɡ dào tiānshànɡ qùle.wǒ pà biérén 

bǎ tā yú qù yɑ！jiùshì yònɡ táo húr zhǒnɡde mɑ！" 

    bènbèn xiónɡ yíkàn：tiānshànɡ zhēnde yǒuɡè dà júzǐ， 

yuányuánde，huánɡ huánɡde，zhōuwéi háiyǒu hǎoduō liànɡjīnɡjīnɡ de  

júzǐ húr."xièxiènǐ，xiǎo hóuzi." 

    xiǎo hóuzi shuō："nǐ děnɡzhe bɑ！děnɡ dà júzǐ shóule，jiùcónɡ 

tiānshànɡ diào xiàlái le."xī xīxī，xiǎo hóuzi xiàozhe pǎo zǒule. 

    "dōnɡ dōnɡdōnɡ！"bènbèn xiónɡ pǎo dàole xiǎobáitù jiā："xiǎobái 

miǎn，nǐ kàn，wǒde dà júzǐ，zhǒnɡ zàitiān shànɡle！" 

    xiǎobáitù pǎo chūlái yíkàn："shénme yɑ，nǐ zhēn bèn！nà shì dà 

júzǐ mɑ？nà shì wǒ sònɡɡěi xiǎo yùtù de dà huālán.nǐ kàn，xiǎo yùtù  

bǎ huā lánlǐ de huā，sā dé mǎntiān dōushì，duōměi yɑ！" 

    bènbèn xiónɡ shuō："nǐ tài chòuměi，bú ɡēnnǐ shuōle！" 

    bènbèn xiónɡ huíjiā le.zuòzài yuányuánde dà júzǐ xiàmiɑn，děnɡ

zhe dà júzǐ zhǎnɡchénɡ yī kē dà júshù. 

    děnɡ yɑ děnɡ，děnɡle yíɡè xīnɡqī le.bènbèn xiónɡ fāxiàn：bú  

hǎole！yuányuánde dà júzǐ，bèi shuí bāi qùle yíbàn. 

    "dōnɡ dōnɡdōnɡ！"bènbèn xiónɡ pǎo dàole táoqì ɡǒu de jiā： 

"táoqì ɡǒu，nǐ kànjiàn shuí tōuchī wǒde júzǐ le mɑ，wǒ zhǒnɡzài  

tiānshànɡ de júzǐ，diūle yíbàn." 

    táoqì ɡǒu pǎochū wū yíkàn："shénme yɑ，nǐ zhēn bèn！nà shì bànɡ

è júzǐ mɑ？nà shì yìkǒu kòuzhe de dà jīn ɡuō，lǐmiàn shènɡ de dōushì 

hǎochī de.nǐ kàn：běimiàn yǒu yìbǎ yín sháozi，tiān shànɡyǒu yìzhī  

tiānɡǒu，měitiān yèlǐ dōu wèi nàxiē bèir zéi bèir zéi de xiáoɡuǐ. 

nàxiē xiáoɡuǐ dōu chī pànɡ le！"， 

    bènbèn xiónɡ shuō："nǐ tài táoqì，bú ɡēnnǐ shuōle." 

    bènbèn xiónɡ huíjiā le.zuòzài bànɡè júzǐ xiàmiɑn，dīnɡzhe  

tōuchī júzǐ de xiǎotōu. 

    dīnɡ le yíɡè xīnɡqī，bènbèn xiónɡ fāxiàn：ɡènɡbú hǎole！bànɡè  

júzǐ zhǐshènɡ xiàyī bàn le.tiānshànɡ de júzǐ húr dàoshì yuèlái yuèduō. 

    bènbèn xiónɡ bānlái zhuōyǐ bǎndènɡ dā ɡāoɡāo.yɑ，ɡòu bùzhe.bènb

èn xiónɡ bào lái bùwáwɑ，bǎ bùwáwɑ jǔ ɡuò tóudǐnɡ："bùwáwɑ，kuài bānɡ 

wǒbǎ tiānshànɡ de júzǐ bàn zhāixià láibɑ！yàobú，wǒyī bàn júzǐ yě chī

búshànɡ le." 

    bùwáwɑ"pūchī"xiàole："shénme yɑ，nǐ zhēn bèn！nà shì júzǐ bàn  

mɑ？nà shì wǒ diū de fāqiǎ.wǒde xiànɡliàn yě zhǎodàole，kěxī，rànɡ  

tiānshànɡ de wáwɑ wán sànle." 

    bènbèn xiónɡ shuō："nǐ tài shǎ，bú ɡēnnǐ shuōle." 

    bènbèn xiónɡ hǎo shānɡxīn.bènbèn xiónɡ yī shānɡxīn jiù àichī  

qiǎokèlì.yìhé jiǔxīn qiǎokèlì chī méile.bènbèn xiónɡ hū lūlū shuì  

diàole yíɡè xīnɡqī. 
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    bènbèn xiónɡ xǐnɡle，bā zhe chuānɡhu wǎnɡ tiānshànɡ yíkàn：yō，

nà bàn júzǐ，chánɡ chénɡle dà bànɡè júzǐ. 

    "dōnɡ dōnɡdōnɡ！"bènbèn xiónɡ pǎo dàole xiǎo huāmāo jiā："xiǎo 

huāmāo，zhǒnɡzài tiānshànɡ de júzǐ ɡuàibú ɡuài？shènɡ xiàyī bàn júzǐ 

de shíhou，jiù kāishǐ chánɡ，chánɡ，chánɡ，dōu chánɡ chénɡdà bànɡè jú

zǐ le！" 

    xiǎo huāmāo pǎochū wū yíkàn："shénme yɑ，nǐ zhēn bèn！nà shì dà 

bànɡè júzǐ mɑ？nà shì ɡè dà yúɡānɡ.tiānshànɡ yǒuɡè chán māo tōu yú  

chī，bùxiǎoxīn bǎ bōli yúɡānɡ nònɡ fānle.nǐqiáo，xiǎoyú yóulái yóu qù

de，hái yǒuxiǎo kēdǒu 、xiǎoyú chónɡzi，yɑ，xiáoɡuǐ pánɡxiè yě pá chū

láile！" 

    bènbèn xiónɡ shuō："nǐ tài chán，bú ɡēnnǐ shuōle！" 

    bènbèn xiónɡ huíjiā le.zuòzài dà bànɡè júzǐ xiàmiɑn，děnɡzhe dà 

bànɡè júzǐ zhǎnɡchénɡ yuán yuánde júzǐ. 

    děnɡ yɑ děnɡ，yòushì yíɡè xīnɡqī ɡuòqùle.bènbèn xiónɡ yíkàn： 

tiānshànɡ de dà júzǐ，yuányuánde，xiān xiān de，yī jǐ jiùnénɡ jǐchū  

hǎoduō pínɡ júzǐ shuǐ.bènbèn xiónɡ chán dé zhíliú kóushuǐ.děnɡzhe  

bɑ：shuōbúdìnɡ dà júzǐ jīntiān yèlǐ jiùhuì cónɡ tiānshànɡ diàoxià  

láide. 

    yèlǐ，yìshēnɡ léixiǎnɡ，bènbèn xiónɡ pǎo chūlái yíkàn：huàile，

tiānshànɡ de júzǐ méile！ 

    "dōnɡ dōnɡdōnɡ："bènbèn xiónɡ pǎo dàole xiǎo hóuzi jiā："xiǎo  

hóuzi，shìbushì nǐ kànjiàn dà jú wǔ shóule，jiù bǎ tā tōuchī le！" 

    xiǎo hóuzi pǎochū wū yíkàn："shénme yɑ，nǐ zhēn bèn！dà júzǐ  

ɡānɡcónɡ tiānshànɡ hé léi yìqǐ ɡǔn xiàlái le，nǐ hái búkuài qù  

zhǎozhǎo？" 

    "dōnɡ dōnɡdōnɡ！"bènbèn xiónɡ sātuǐ jiù wǎnɡwài pǎo.zhǎo yɑ  

zhǎo，tiān yuèláiyuè hēile，dà júzǐ háiméi zhǎodào.děnɡle yī ɡèyuè  

cái shóule de dà júzǐ diūle，bènbèn xiónɡ zuòzài yī kē dà shùxià，"wū 

wūwū--"shānɡ xīnde kūle. 

    "dōnɡ！"shuí zá wǒde tóu？bènbèn xiónɡ juédé yǒuɡè yuánliūliū 

de dōnɡxi ɡǔn jìnle huáilǐ.bènbèn xiónɡ yíkàn，ɡāoxìnɡ sǐle： 

"tiānshànɡ de dà júzǐ diào xiàlái lā！" 

    bènbèn xiónɡ bàozhe dà júzǐ pǎo huíjiā，bāoxià júpí，ɡānɡ xiǎnɡ

chī，"bú，wǒ yào rànɡ dàjiā dōu chánɡchánɡ，zhè shì tiānshànɡ de júzǐ 

yɑ！" 

    dì èrtiān zǎoshɑnɡ，bènbèn xiónɡ bǎ dà júzǐ，yī bàn yī bàn sònɡ 

ɡěile pénɡyoumen. 

    yō，zhǐshènɡ xiàyī bàn le，"sònɡɡěi wǒzìjǐ bɑ！"bènbèn xiónɡ  

ɡānɡ fànɡjìn zuǐlǐ，yòu ná le chūlái：tiānshànɡ de júzǐ búshì shènɡ 

xiàyī bànde shíhou，jiùhuì zài zhǎnɡdà mɑ？bǎ tā chī le duō  

kěxī ....... 

    bènbèn xiónɡ yānle jǐxià kóushuǐ，bǎ zuìhòu yī bàn júzǐ， 

zhǒnɡzài le zìjǐde xiǎo yuànlǐ. 
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ค าแปล:พระจันทร์ผลส้ม 

เทศกาลผลไม้มาถึงแล้ว น้องกวางมอบส้มเป็นของขวญัให้กบัน้องหมีหนึง่ตะกร้า  
น้องหมีกินแล้วกินอีก เวลาเพียงครู่เดียว ส้มหนึง่ตะกร้า ก็เหลืออยูล่กูเดียว  น้องหมี

เสียดายไมก่ล้ากิน ในใจคิดว่า ถ้ามีต้นส้มสกัต้นก็ดีสินะ  
 ทนัใดนัน้ น้องหมีก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ “ใชแ่ล้ว ปลกูส้ม ๆ ๆ ” 
  คดิได้ดงันัน้ น้องหมีก็หิว้พลัว่ พร้อมกบัตะกร้าวิ่งไปท่ีสวนหลงับ้าน หวัเราะด้วยความ

ภมูิใจ  อิ ๆ ๆ  น้องหมีขดุหลมุหนึง่หลมุ แล้วก็เอาผลส้มปลกูลงไปในหลมุนัน้ ทกุๆวนัรดน า้ด้วยน า้
นมววัสามกระป๋อง ผา่นไปไมก็่วนัก็จะงอกขึน้มาเป็นต้นส้มต้นใหญ่แล้ว  น้องหมีมีความสขุมาก  
 เวลาผา่นไปหนึง่สปัดาห์  น้องหมีก็ร้อนใจมาก ท าไมต้นส้มไมเ่ห็นงอกขึน้มาเลยล่ะ ตก
กลางคืน น้องหมีก็หิว้พลัว่ไปท่ีสวนหลงับ้าน ตัง้ใจจะขดุส้มขึน้มากิน แตว่่า ส้มท่ีฝังดนิไว้หายไป
เสียแล้ว  
 ตอ่มาน้องลิงเจ๊ียกๆ ก็เอาลกูท้อมามอบให้น้องหมี  
 น้องหมีพดูวา่ “น่ีแนะ่ เจ้าลิง ส้มท่ีฉนัปลกูไว้ แกขโมยไปรึเปลา่”  
 ลิงบอกว่า “ใชแ่ล้ว เอ๊ะ อยู่นัน่หรืเปลา่....” ลิงชีข้ึน้ไปบนฟ้า  “นายดนูัน่สิ ฉนัเอาส้มของ
นายไปปลกูไว้บนฟ้าแล้วนะ ฉนักลวัวา่คนอ่ืนจะมาขโมยไปกิน ส้มเน่ีย ใช้เมล็ดปลกูเลยเชียวนะ” 
 หมีน้อยมองขึน้ไปด ู บนฟ้าก็มีส้มผลใหญ่จริงๆด้วย กลมๆ สีเหลืองๆ  แถมรอบๆยงัมีเม็ด
ท้อสอ่งประกายแวววาวอีกด้วย “ขอบคณุนายมากนะ เจ้าลิงเพ่ือนรัก” 
  ลิงบอกหมีน้อยวา่ “นายรอก็แล้วกนั รอส้มสกุแล้ว ก็จะหลน่ลงมาจากฟ้า ฮิ ๆ ๆ ” พดูจบก็
เผน่หนีไป 
 “ก๊อก ๆ ๆ ” หมีน้อยวิ่งไปท่ีบ้านกระตา่ย  “น่ีๆ เจ้ากระตา่ย นายดโูน่นส ิ ส้มยกัษ์ของฉนั 
ปลกูอยูบ่นฟ้าโนน่แล้วนะ” 
 กระตา่ยได้ยินดงันัน้ก็วิ่งออกมาด ู “อะไรนะ นายน่ีโง่จริงๆเลย นัน่นะ่เหรอผลส้ม นัน่เป็น
กระเช้าดอกไม้ท่ีฉนัมอบให้กบัคณุกระตา่ยหยกตา่งหากล่ะ  นายดสูิ  คณุกระตา่ยหยกเอาดอกไม้
โปรยไปบนฟ้า สวยงามเหลือเกิน” 
  น้องหมีบอกว่า “แกน่ีเข้าข้างตวัเองตลอด ฉนัไมพ่ดูกบัแกแล้ว ไปดีกว่า” 
 น้องหมีเดนิกลบับ้าน นัง่อยูใ่ต้ผลส้มยกัษษ์ลกูกลมๆ รอให้ผสส้มโตเป็นต้นส้มยกัษ์ 
  รอแล้วรอเลา่ รอไปหนึง่สปัดาห์ น้องหมีก็รู้สกึว่า “แยแ่ล้ว  ส้มลกูกลมๆถกูใครขโมยไปกิน 
แหวง่ไปคร่ึงนงึแล้ว” 
  “ก๊อก ๆ ๆ ” น้องหมีไปหาหมาจอมดือ้ท่ีบ้าน “น่ีๆ เจ้าหมาจอมดือ้ แกเห็นใครขโมยกินส้ม
ของฉนับ้างมัย้ ส้มท่ีฉนัปลกูเอาไว้บนฟ้านะ่ หายไปตัง้คร่ึงนงึแนะ่” 
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 หมาจอมดือ้วิ่งออกมาดขู้างนอกบ้าน “อะไรกนั แกน่ีชา่งโง่จริงๆ  ท่ีเห็นนะ่เป็นส้มคร่ึงลกู
เหรอ นัน่เป็นหม้อทองค าท่ีมีฝาปิดไว้ มีอาหารอร่อยๆเหลือไว้ข้างในด้วยนะ แกดูสิ ทางเหนือมีช้อน
เงินด้วย บนฟ้ามีเทพเจ้าหมาอยู่ตวัหนึง่  พอตกกลางคืนทกุคืน ก็จะปอ้นให้ลกู ๆ กิน เจ้าพวกนัน้ก็
กินเสียจนอ้วนพงุกางไปเลย” 
 “แกน่ี  เจ้าหมาจอมดือ้ ฉนัไมค่ยุกบัแกแล้วละ่” 
 น้องหมีกลบัถึงบ้าน นัง่อยู่ใต้ส้มคร่ึงลกู นัง่เฝา้โจรท่ีจะมาขโมยกินส้ม 
 เฝา้อยูห่นึง่สปัดาห์ น้องหมีก็พบวา่ แย่กวา่เดมิอีก ส้มคร่ึงลกู ตอนนีเ้หลือแคก่ลีบเดียวเอง 
แตเ่มล็ดส้ม ท าไมถึงเยอะขึน้ ๆ 
 น้องหมียกเก้าอีก้บัโต๊ะมาตอ่กนัให้สงูๆ   อึบ๊ คว้าไมถ่ึง น้องหมีวิ่งไปเอาตุ๊กตามาตอ่ท่ีหวั 
แล้วบอกวา่ “น้องตุ๊กตาจา๋ รีบชว่ยฉนัเก็บส้มหนึง่กลีบท่ีอยูบ่นฟ้าลงมาให้ฉนัทีเถอะ ไมง่ัน้ ส้มกลีบ
เดียวท่ีเหลือก็คงไมไ่ด้กินแล้วละ่” 
 น้องตุ๊กตาหวัเราะ คคิ ิ “อะไรกนั แกน่ีชา่งโง่จริงๆเลย ท่ีเห็นนัน่เป็นกลีบส้มเหรอ นัน่เป็นท่ี
คาดผมท่ีฉนัท าหายตา่งหากละ่” 
 น้องหมีบอกวา่ “แกน่ีโง่เง่าท่ีสดุ ฉนัไมค่ยุกบัแกแล้ว” 
 น้องหมีเสียใจมาก น้องหมีเวลาท่ีเสียใจมกัจะชอบกนัช็อคโกแลต กินช็อคโกแล็ตหมดไป
หนึง่กลอ่ง น้องหมีก็หลบัไปหนึง่สปัดาห์  
   น้องหมีต่ืนขึน้มา ก็เกาะอยูท่ี่หน้าตา่งแหงนมองดบูนฟ้า “ว้าว ส้มกลีบนัน้ งอกออกมา
เป็นคร่ึงลกูแล้ว” 
 “ก๊อก ๆ ๆ”  น้องหมีไปท่ีบ้านของแมวลาย “น่ีๆ เจ้าแมว ส้มท่ีฉนัปลกูไว้บนฟ้านา่แปลกมัย้ 
ตอนท่ีมนัเหลืออยูแ่คก่ลีบเดียวก็เร่ิมโตขึน้ โตขึน้ ตอนนีโ้ตขึน้เป็นคร่ึงลกูแล้วนะ” 
  น้องแมววิ่งออกมาด ู ก็พดูว่า “อะไรกนั แกน่ีชา่งโง่จริงๆเลย นัน่เป็นส้มคร่ึงลกูหรือไง นัน่
เป็นบอ่ปลาตา่งหากละ่ บนฟ้ามีแมวจอมตะกละอยู่ตวัหนึง่ มนัจ้องขโมยปลาในอ่างกิน  แต่
บงัเอิญมนัท าอา่งปลาพลิกคว ่า แกดนูัน่สิ ในอา่งปลายงัมีปลาวา่ยน า้ไปมาอยูเ่ลย แถมยงัมี     
ลกูอ๊อดตวัเล็กๆ มีปลาหนอน อีกตา่งหาก อ้อ ดนูัน่ มีปกู าลงัคลานไปมาด้วยละ่” 
 น้องหมีบอกวา่ “แกน่ีชา่งตะกละจริงๆ ไมค่ยุกบัแกแล้วล่ะ” 
 น้องหมีกลบัมาถึงบ้าน นัง่อยูใ่ต้ส้มคร่ึงลกู รอให้ส้มคร่ึงลกูนัน้โตเป็นส้มเตม็ลกู 
 รอแล้วรอเลา่ ก็ผ่านไปอีกหนึ่งสปัดาห์ น้องหมีแหงนขึน้มอง ก็เห็นส้มบนฟ้าลกูกลมๆ สดๆ 
ถ้าเอามาบีบจะต้องบีบได้น า้ส้มเตม็เหยือกแน่ๆ เลย น้องหมีอยากกินส้มจนน า้ลายไหล หยดติง๋ๆ 
รอก่อนก็แล้วกนั ไมแ่น ่คืนนีส้้มอาจจะสกุหลน่ลงมาก็ได้  
 ตกกลางคืน เสียงฟ้าร้องดงัครืน ๆ น้องหมีวิ่งออกไปด ูแย่แล้ว ส้มบนฟ้าหายไปอีกแล้ว  
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 “ก๊อก ๆ ๆ” น้องหมีวิ่งไปท่ีบ้านเจ้าลิง “น่ีแนะ่ เจ้าลิง แกเห็นวา่ส้มของฉนัสกุแล้ว ขโมยไป
กินอีกแล้วใชม่ัย้” 
 ลิงวิ่งออกไปด ูแล้วบอกวา่ “อะไรกนั แกน่ีโง่จริงๆเลย  ส้มกลิง้ลงมาพร้อมๆกนัฟ้าร้อง แก
ยงัไมรี่บไปหาอีก ” 
 “ปัง้ ๆ ๆ” เสียงน้องหมีรีบก้าวเท้าวิ่งออกไป หาแล้วหาอีก ฟ้าก็เร่ิมมืดลงๆ ก็ยงัหาส้มยกัษ์
ไมเ่จอ ส้มท่ีรอคอยให้สกุมาเป็นเดือนหายไปเสียแล้ว น้องหมีนัง่ร้องไห้เสียใจอยู่ใต้ต้นไม้ “ฮือ ๆ ๆ ”  
  “โป๊ก ” ใครขว้างหวัฉนั น้องหมีรู้สกึวา่มีอะไรลกูกลมๆ กลิง้มาท่ีตกั พอหยิบขึน้มาด ู น้อง
หมีดีใจมาก “ว้าว ส้มบนฟ้าหลน่ลงมาแล้ว” 
 น้องหมีกอดส้มเอาไว้แนน่แล้วรีบว่ิงกลบับ้าน ปอกเปลือกส้มออก แล้วก็เตรียมตวัจะหม ่า
ให้อร่อย “ไม ่ฉนัจะเอาไปให้เพ่ือนๆลองชิมด ูน่ีเป็นส้มจากสวรรค์เชียวนะ” 
 เช้าวนัตอ่มา น้องหมีก็เอาส้มแบง่เป็นกลีบ ๆ ให้เพ่ือนๆลองชิม  
 ว้า...เหลือแคก่ลีบเดียวเอง “ให้เป็นของขวญัตวัเองก็แล้วกนั” น้องหมีก าลงัจะเอาส้มชิน้
สดุท้ายใส่ปาก ก็คายออกมาใหม ่ ส้มบนฟ้าไมใ่ชส้่มท่ีเหลือกลีบเดียวท่ีฉนัเอาไปปลกูไว้หรอกหรือ 
แล้วมนัก็คอ่ยๆ โตขึน้ๆ ถ้ากินซะหมด ก็น่าเสียดายนะ่สิ 
 น้องหมีกลืนน า้ลายสองสามอกึ แล้วก็ตดัใจเอาส้มกลีบสดุท้ายไปปลกูไว้ท่ีสวนหลงับ้าน
ตามเดมิ  
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72.大老虎找吃的 
 

夜，静悄悄。一只大老虎从洞里跑出来找吃的。窸窸窣窣，窸窸窣窣，树

丛里有声音。咦，有团黑影。大老虎很高兴，哈，这下我有吃的啦！它悄悄跑

过去，大吼一声："啊——呜，我要吃了你！"  

"你吃吧，大老虎！"那黑影发出声音。 

  嘿，碰到一个傻瓜！大老虎扑过去，"啊呜"一大口。 

  "哎哟，哎哟，嘴巴痛死了！哎……哎……你是谁呀？"大老虎痛得叫起

来。 

  "哈，谁让你嘴馋，我是刺猬。" 

  "哎哟，哎哟，我找错人了。"大老虎歪着嘴走了。她知道刺猬身上有尖尖

的硬刺。 

  大老虎一步一步往前走。窸窸窣窣，窸窸窣窣，草丛里有声音。咦，又有

团黑影。它悄悄跑过去，大吼一声："你是刺猬吗？" 

  "不是。" 

  "啊——呜，我要吃了你！" 

  "你吃吧，大老虎！"那黑影发出声音。 

  嘿，又碰到一个傻瓜！大老虎扑过去，"啊呜"一大口。 

  "哎哟，哎哟，嘴巴痛死了！哎……哎……你是谁呀？" 

  "哈，谁让你嘴馋，你只知道刺猬，还不知道有针鼹吧！" 

  "哎哟，哎哟，我又找错人了。"大老虎咧着嘴巴走了。她知道针鼹身上布

满了刺，可不好惹。 

  大老虎一步一步往前走。窸窸窣窣，窸窸窣窣，山坡下有声音。咦，又出

现一团黑影。大老虎悄悄跑过去，大吼一声："你是刺猬吗？" 

  "不是。" 

  "你是针鼹吗？" 

  "不是。" 

  "好，啊——呜，我要吃了你！" 

  "你吃吧，大老虎！"那黑影发出声音。 

  嘿，这又是一个傻瓜！大老虎扑过去，"啊——呜"一大口。 

  "哎哟，哎哟，你是谁呀？"大老虎痛得大叫起来。 

  "哈哈，你只知道针鼹、刺猬，怎么不想想豪猪也有刺呀！"那黑影大笑着

说。 

  "唉，唉，搞了半天儿，我自己才是一个大傻瓜，怎么把豪猪也忘了。"这

时，天快亮了，大老虎只好饿着肚子，咧着嘴巴回到洞里睡觉去了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Dà láohǔ zhǎo chī de 
 
  yè，jìnɡqiāoqiāo.yìzhī dà láohǔ cónɡ dònɡlǐ pǎo chūlái zhǎo chī 

de.fu fu fu fu，shùcónɡ lǐ yǒu shēnɡyīn.yí，yǒu tuán hēiyǐnɡ.dà láohǔ 

hěnɡāoxìnɡ，hā，zhèxià wǒ yǒu chī de lā！tā qiāoqiāo pǎo ɡuòqù，dà  

hǒu yìshēnɡ："ā--wū，wǒ yàochī le nǐ！"  
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     "nǐ chībɑ，dà láohǔ！"nà hēiyǐnɡ fāchū shēnɡyīn. 

    hēi，pènɡdào yíɡè shǎɡuā！dà láohǔ pū ɡuòqù，"ā wū"yī dàkǒu. 

    "āiyō，āiyō，zuǐbɑ tònɡ sǐle！āi ........āi ........nǐshì shuí 

yɑ？"dà láohǔ tònɡ dé jiào qǐlái. 

    "hā，shuí rànɡnǐ zuǐchán，wǒshì cìwei." 

    "āiyō，āiyō，wǒ zhǎocuò rén le."dà láohǔ wāi zhe zuǐ zǒule.tā 

zhīdào cìwei shēn shànɡyǒu jiānjiān de yìnɡ cì. 

    dà láohǔ yíbù yíbù wǎnɡ qiánzǒu.fu fu fu fu，cǎocónɡ lǐ yǒu  

shēnɡyīn.yí，yòuyǒu tuán hēiyǐnɡ.tā qiāoqiāo pǎo ɡuòqù，dà hǒu yì 

shēnɡ："nǐshì cìwei mɑ？" 

    "búshì."       "ā--wū，wǒ yàochī le nǐ！" 

    "nǐ chībɑ，dà láohǔ！"nà hēiyǐnɡ fāchū shēnɡyīn. 

    hēi，yòu pènɡdào yíɡè shǎɡuā！dà láohǔ pū ɡuòqù，"ā wū"yī dàkǒu. 

    "āiyō，āiyō，zuǐbɑ tònɡ sǐle！āi ........āi ........nǐshì shuí 

yɑ？" 

    "hā，shuí rànɡnǐ zuǐchán，nǐ zhǐ zhīdào cìwei，háibú zhīdào yǒu 

zhēnyǎn bɑ！" 

    "āiyō，āiyō，wǒ yòu zhǎocuò rén le."dà láohǔ liězhe zuǐbɑ  

zǒule.tā zhīdào zhēnyǎn shēnshànɡ bù mǎnle cì，kěbú hǎorě. 

    dà láohǔ yíbù yíbù wǎnɡ qiánzǒu.fu fu fu fu，shānpō xiàyǒu  

shēnɡyīn.yí，yòu chūxiàn yìtuán hēiyǐnɡ.dà láohǔ qiāoqiāo pǎo ɡuòqù，

dà hǒu yìshēnɡ："nǐshì cìwei mɑ？" 

    "búshì."      "nǐshì zhēnyǎn mɑ？" 

    "búshì."       "hǎo，ā--wū，wǒ yàochī le nǐ！" 

    "nǐ chībɑ，dà láohǔ！"nà hēiyǐnɡ fāchū shēnɡyīn. 

    hēi，zhè yòushì yíɡè shǎɡuā！dà láohǔ pū ɡuòqù，"ā--wū"yī dàkǒu. 

    "āiyō，āiyō，nǐshì shuíyɑ？"dà láohǔ tònɡ dé dàjiào qǐlái. 

    "hāhā，nǐ zhǐ zhīdào zhēnyǎn 、cìwei，zěnme bú xiǎnɡxiǎnɡ háo 

zhū yě yǒucì yɑ！"nà hēiyǐnɡ dà xiàozhe shuō. 

    "āi，āi，ɡǎole bàntiānr，wǒzìjǐ cáishì yíɡè dàshǎɡuā，zěnme bǎ 

háozhū yě wànɡle."zhèshí，tiānkuài liànɡle，dà láohǔ zhíhǎo èzhe dù

zi，liězhe zuǐbɑ huídào dònɡlǐ shuìjiào qùle. 

 

ค าแปล: เสือหาอาหาร 
 
กลางคืน ดกึสงดั  เสือใหญ่ตวัหนึง่เดนิออกมาจากถ า้เพ่ือหาอาหาร “ฟู่  ๆ ๆ ” มีเสียงดงัมา

จากพงหญ้า เอ๊ะ มีเงาด าตะคุม่ๆ เสือดีใจมาก ฮา่ๆ  คราวนีฉ้ันมีอาหารกินแล้ว ทนัใดนัน้มนัก็
คอ่ยๆวิ่งไปท่ีจดุหมาย  ค ารามเสียงดงั โคร่ง.....  ข้าจะกินเจ้า....โคร่ง.... 

“ทา่นกินเถิด ทา่นเสือโคร่ง” เสียงพดูนัน้ดงัออกมาจากเงามืด  
 ฮึม่ มาเจอเจ้างัง่เข้าแล้ว  เสือโคร่งยอ่งเข้าไป “’งัม่” งบัเข้าเตม็แรง 
“โอ๊ย ๆ  อยู ๆ  เจ็บปากจะตายอยูแ่ล้ว  เอ๊ะ ๆ แกเป็นใครกนั”  เสือโคร่งร้องเจ็บปาก  
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“ฮา่ ๆ ใครใช้ให้แกตะกละละ่ ฉนัคือเมน่ขนแหลมไงละ่” 
  “อยู...ฉนักินผิดตวัซะแล้ว” แล้วเสือโคร่งก็เดินปากบิดเบีย้วจากไป เพราะเสือโคร่งรู้วา่ บน
ตวัน้องเมน่มีขนแหลมคมและแข็งมาก  
 เสือโคร่งเดนิไปข้างหน้าเร่ือยๆ  ฟู่  ๆ ๆ  มีเสียงขยกุขยิกดงัมากจากพงหญ้าอีกแล้ว  เอ๊ะ มี
เงาด าตะคุม่ๆ  เสือโคร่งเห็นดงันัน้ก็คอ่ยๆย่องเข้าไปใกล้ ๆ แล้วก็ค ารามเสียงดงั “โฮง่...แกคือเมน่
หรือเปล่า” 
 “ไมใ่ช”่     “โคร่ง....ข้าจะกินเจ้า.... ” 
 “เจ้ากินเถอะ เจ้าเสือโคร่ง” เสียงตอบดงัออกมาจากเงาด าๆในพงหญ้า  
  ฮึม่ เจอเจ้างัง่เข้าอีกแล้ว  เสือโคร่งยอ่งเข้าไป “งัม่ๆ ๆ ” อ้าปากงบัเตม็แรง 
  “โอ้ย...อยู...เจ็บปากจะตายอยูแ่ล้ว  แกเป็นใครกนันะ่” 

“ฮา่ๆ  ใครใช้ให้แกตะกละอย่างงีล้ะ่  แกรู้จกัแตเ่มน่ขนแหลม แกยงัไมรู้่จกัเมน่กินมดล่ะส”ิ 
 “โอ้ย...อยู...ฉนักินผิดตวัอีกแล้วหรือน่ี” เสือโคร่งแสยะปาก แล้วก็เดนิจากไป ตอนนีเ้สือ
โคร่งรู้แล้ววา่ บนตวัของเมน่กินมดก็มีขนแหลมเหมือนกบัตวัเมน่  กินไมไ่ด้เดด็ขาด 
 เสือโคร่งเดนิไปข้างหน้าเร่ือยๆ  ฟู่ ๆ ๆ    มีเสียงแวว่มาจากเนินเขานัน่ เอ๊ะ มีเงาตะคุม่ๆ อยู่
ตรงนัน้อีกแล้ว เสือโคร่งเห็นดงันัน้ก็คอ่ยๆย่องเข้าไป ร้องถามวา่ “เจ้าคือเมน่ใชห่รือเปลา่” 
 “ไมใ่ช”่    “แล้วเป็นเมน่กินมดหรือเปล่า” 
 “ไมใ่ช”่      “ดีเลย ข้าจะกินแก...งัม่ๆ...” 
  “ทา่นกินข้าเลย ทา่นเสือโคร่ง” เสียงดงัออกมาจากเงามืด 
  เอ้อ เฮอ่ ๆ เจอเจ้างัง่เข้าให้อีกแล้วเหรอเน่ีย  เสือโคร่งย่องเข้าไป  “งัม่ๆ ”  
 “อยู...โอ้ย...แกเป็นใครกนันะ่” เสือโคร่งตะโกนถามด้วยความเจ็บปวด 

“ฮา่ ๆ ๆ แกรู้จกัแตเ่มน่ขนแหลม เมน่กินมด ท าไมไมค่ดิว่าเมน่ทัว่ไปก็มีขนแหลมกนั
ทัง้นัน้” เสียงหวัเราะดงัออกมาจากเงามืด 

“เฮ้อ เอาไปเอามา ฉนัน่ีเองท่ีเป็นไอ้งัง่ ท าไมถึงลืมเมน่ไปได้” ฟ้าเร่ิมสวา่งแล้ว เสือโคร่งก็
ได้แตแ่ยกเขีย้วเดนิดุม่ๆกลบัเข้าถ า้ไป  

 
หมายเหตุ :  ในนิทานเร่ืองนี ้สตัว์ท่ีมีขนแหลมคือเมน่  แตด้่วยเหตท่ีุเมน่มีหลายพนัธุ์  ภาษาจีนมี
ค าเรียกช่ือตา่งๆกนัไป ในนิทานเร่ืองนีมี้ 刺猬 cìwei คือเมน่  针鼹  zhēnyǎn คือเมน่กินมด มี
ปากยาว  豪猪 háozhū คือเมน่ชนิดหนึง่ ปากและจมกูสัน้เหมือนหม ูทัง้สามอย่างเป็นสตัว์ท่ีมีขน
แหลมจ าพวกเมน่ทัง้หมด  
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73.就这一次 

 
白兔大婶种的桃树结果了。那抿着红嘴儿的大桃子藏在绿色的树叶中，真

惹人喜爱呀！小猴子见了这满树的桃子馋得口水直流。他对白兔大婶说："这树

的桃子结得真多，味道一定不错吧？"  

"你上树摘几个尝尝吧！" 

  有了白兔大婶这句话，小猴子来不及说声谢谢，"噌噌噌"地爬上树，捡个

儿大的啃起来，只见桃核一个接一个地往下落。 

  小猴子一直吃到肚子撑得像个小鼓，才不得不从树上溜下来。 

  第二天早晨一醒来，小猴子就回味起昨天吃的桃子，"那鲜美的滋味啊——

啧啧"，小猴子伸长脖子，使劲儿地咽着口水。他自言自语地说："能再吃上一

顿就好了。" 

  小猴子是个聪明的孩子，眨巴眨巴眼睛，便想出了一个办法。可是，这不

是撒谎吗？他知道，"撒谎的不是好孩子"，这是妈妈常常对他说的。"就为那桃

子撒一次谎吧。就这一次！"他对自己说。 

  小猴子一路念着"就这一次"，"就这一次"，向白兔大婶家跑去。 

  "白兔大婶！"小猴子甜甜地叫了一声，白兔大婶从屋里迎了出来。 

  "山羊公公听说你家的桃子结得又大又多，他想要几个桃子，留下桃核，明

年春天好种上。" 

  白兔大婶忙拿出一只篮子："你给他摘一篮捎去吧！" 

  小猴子摘了满满一篮，一路吃着走了，他心里得意极了，没想到这么容易

就得到了一大篮桃子。 

  等他美美地睡了一夜后，早已把"就这一次"的诺言忘得一干二净了。他又

来到了白兔大婶家。 

  "白兔大婶"小猴子一脸悲伤，"老马爷爷病了，他什么都不吃，只想吃几个

桃子。" 

  "你快上树摘一篮给他送去吧！" 

  小猴子摘了满满一篮桃子，一路吃着走了。他边吃边想，明天怎么才能又

得到一篮桃子呢？ 

  小猴子总是有办法的。你看他，又出现在由兔大婶家。 

  "白兔大婶"小猴子满脸高兴，"牛大伯要办一个劳动果实展览大会，您家的

桃子这么好，不拿几个去参加展览吗？" 

  "好！"白兔大婶搭梯上树，左挑右选，摘了一篮子，"请你帮我交给牛大伯

吧！" 

  小猴子提着这满满一篮上好的桃子，一路吃着走了。他心里一点儿也不感

到羞愧，只觉得这桃子的味道实在是好。 

  谎话终究会被揭穿。没过几天，白兔大婶在从她家到小猴家的路上发现了

好多桃核，她摇摇头，什么都明白了。 

  这一天，小猴子又编了一个谎话，骗桃子来了。 

  "小猴子，我知道你会来的。"白兔大婶说，"我正准备给你送一袋东西去。" 

  小猴子见她身边放着一个鼓鼓囊囊的大麻袋，不由得心里一阵欢喜。他解

开一看，里面全是桃核。 

  "这是在你常来往的路上抢到的。" 
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"这……这个……"小猴子眨巴着眼睛，半天说不出一句话来。他的脸通红

通红，一直红到了耳根。 

 

ค าอ่านพนิอิน:Jiù zhèyícì 
 

báitù dàshěn zhǒnɡde táoshù jiéɡuǒ le.nà mǐn zhe hónɡ zuǐr de  

dà táozi cánɡzài lǜsè de shùyè zhōnɡ，zhēn rěrén xǐài yɑ！xiǎo 

hóuzi jiànle zhè mǎn shù de táozi chán dé kóushuǐ zhíliú.tā duì báitù 

dàshěn shuō："zhè shù de táozi jié dé zhēn duō，wèidào yídìnɡ búcuò  

bɑ？"  

     "nǐ shànɡshù zhāi jǐɡè chánɡchánɡ bɑ！" 

    yǒule báitù dàshěn zhèjùhuà，xiǎo hóuzi láibùjí shuō shēnɡ xiè

xiè，"cēnɡcēnɡcēnɡ"de pá shànɡshù，jiǎn ɡèr dà de kěn qǐlái，zhǐjiàn 

táohé yíɡè jiē yíɡè de wǎnɡ xiàluò. 

    xiǎo hóuzi yìzhí chīdào dùzi chēnɡ dé xiànɡ ɡè xiǎoɡǔ，cái bùdé

bù cónɡ shùshànɡ liū xiàlái. 

    dì èrtiān zǎochén yī xǐnɡlái，xiǎo hóuzi jiù huíwèi qǐ zuótiān 

chī de táozi，"nà xiān měide zīwèi ā--zézé"，xiǎo hóuzi shēnchánɡ bó

zi，shǐjìnr de yān zhe kóushuǐ.tā zìyán zìyǔ deshuō ："nénɡzài chīshà

nɡ yídùn jiù hǎole." 

    xiǎo hóuzi shì ɡè cōnɡmínɡ de háizi，zhǎbɑ zhǎbɑ yǎnjinɡ，biàn 

xiǎnɡ chūle yíɡè bànfǎ.kěshì，zhè búshì sāhuǎnɡ mɑ？tā zhīdào，" 

sāhuǎnɡ de búshì hǎoháizi"，zhè shì māmɑ chánɡchánɡ duì tā shuōde." 

jiùwéi nà táozi sā yícì huǎnɡ bɑ.jiù zhèyícì！"tā duì zìjǐ shuō. 

    xiǎo hóuzi yílù niànzhe"jiù zhèyícì"，"jiù zhèyícì"，xiànɡ  

báitù dàshěn jiā pǎoqù. 

    "báitù dàshěn！"xiǎo hóuzi tiántiánde jiào le yìshēnɡ，báitù dà

shěn cónɡ wūlǐ yínɡ le chūlái. 

    "shānyánɡ ɡōnɡɡonɡ tīnɡshuō nǐjiā de táozi jié dé yòudà  

yòuduō，tā xiǎnɡyào jǐɡè táozi，liúxià táohé，mínɡnián chūntiān  

hǎo zhǒnɡshànɡ." 

    báitù dàshěn mánɡ náchū yìzhī lánzi："nǐ ɡěi tā zhāi yìlán shāo 

qùbɑ！" 

    xiǎo hóuzi zhāi le mǎnmǎn yìlán，yílù chī zhe zǒule，tā xīnlǐ  

déyì jíle，méi xiǎnɡdào zhème rónɡyì jiùděi dàole yídà lán táozi. 

    děnɡtā měiměi de shuìle yíyè hòu，záoyǐ bǎ"jiù zhèyícì"de  

nuòyán wànɡ dé yìɡānèrjìnɡ le.tā yòulái dàole báitù dàshěn jiā. 

    "báitù dàshěn"xiǎo hóuzi yìliǎn bēishānɡ，"lǎomǎ yéye bìnɡle， 

tā shénme dōu bùchī，zhǐ xiǎnɡchī jǐɡè táozi." 

    "nǐ kuài shànɡshù zhāi yìlán ɡěi tā sònɡ qùbɑ！" 

    xiǎo hóuzi zhāi le mǎnmǎn yìlán táozi，yílù chī zhe zǒule.tā  

biān chī biānxiǎnɡ，mínɡtiān zěnme cáinénɡ yòu dédào yìlán táozi ne？ 

    xiǎo hóuzi zǒnɡshì yǒu bànfǎ de.nǐ kàntā，yòu chū xiànzài yóu  
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tù dàshěn jiā. 

    "báitù dàshěn"xiǎo hóuzi mǎnliǎn ɡāoxìnɡ，"niú dàbó yào bàn  

yíɡè láodònɡ ɡuǒshí zhánlǎn dàhuì，nín jiā de táozi zhème hǎo，bùná  

jǐɡè qù cānjiā zhánlǎn mɑ？" 

    "hǎo！"báitù dàshěn dā tī shànɡshù，zuǒ tiāo yòu xuǎn，zhāi le 

yī lánzi，"qǐnɡnǐ bānɡwǒ jiāoɡěi niú dàbó bɑ！" 

    xiǎo hóuzi tízhe zhè mǎnmǎn yìlán shànɡ hǎode táozi，yílù chī 

zhe zǒule.tā xīnlǐ yī diánr yěbú ɡǎndào xiūkuì，zhǐ juédé zhè táozi 

de wèidào shízɑi shì hǎo. 

    huǎnɡhuà zhōnɡjiū huìbèi jiēchuān.méiɡuòjǐtiān，báitù dàshěn  

zài cónɡ tājiā dào xiǎohóu jiā de lùshɑnɡ fāxiàn le hǎoduō táohé，tā 

yáoyáotóu，shénme dōu mínɡbɑi le. 

    zhè yìtiān，xiǎo hóuzi yòu biānle yíɡè huǎnɡhuà，piàn táozi lái 

le. 

    "xiǎo hóuzi，wǒ zhīdào nǐ huì láide."báitù dàshěn shuō，"wǒ  

zhènɡ zhǔnbèi ɡěi nǐ sònɡ yídài dōnɡ xīqù." 

    xiǎo hóuzi jiàn tā shēnbiān fànɡzhe yíɡè ɡǔɡǔnánɡnánɡ de dà  

mádài，bú yóudé xīnlǐ yízhèn huānxǐ.tā jiěkāi yíkàn，lǐmiàn quánshì  

táohé. 

    "zhè shì zài nǐ chánɡ láiwǎnɡ de lùshɑnɡ qiǎnɡdào de." 

"zhè … …zhèɡe … …"xiǎo hóuzi zhǎbɑ zhe yǎnjinɡ，bàn tiānshuō bù 

chū yíjù huàlái.tāde liǎn tōnɡhónɡ tōnɡhónɡ，yìzhí hónɡ dàole ěrɡēn. 

 

ค าแปล: ขอแค่ครัง้นีค้รัง้เดียว 
 
 ต้นลกูท้อท่ีคณุปา้กระตา่ยปลกูเอาไว้ออกผลแล้ว  ลกูท้อเม้มปากสีแดงๆหลบตวัอยูใ่น
ใบไม้สีเขียว ช่างนา่รักเหลือเกิน ลิงแสนซนตวัหนึง่มาเห็นลกูท้อดกเตม็ต้นก็ตะกละอยากกินจน
น า้ลายไหลหยดติง๋ๆ จงึพดูกบัคณุปา้กระตา่ยวา่ “ลกูท้อต้นนีอ้อกลกูเยอะจริงๆเลยนะฮะ รสชาติ
ต้องเย่ียมแน่ๆ เลยใชม่ัย้ฮะ” 
 “หนปีูนขึน้ไปเก็บมาลองชิมดสูิ” 
 พอได้ยินค าอนญุาตของคณุปา้กระตา่ย เจ้าลิงตะกละยงัไมท่นัได้ขอบคณุ ก็รีบปืนขึน้ต้น
ลกูท้ออยา่งรวดเร็ว แล้วก็เก็บลกูท้อลกูใหญ่ๆ มาแทะกิน แล้วก็ทิง้เม็ดลงพืน้ทีละเม็ด ๆ  เม็ดแล้ว
เม็ดเลา่  
 เจ้าลิงจอมตะกละกินลกูท้อจนพงุกางเหมือนกบักลอง  จ าต้องลงมาจากต้นไม้ทัง้ๆท่ียงั
เสียดาย  
 พอต่ืนขึน้มาในรุ่งเช้าวนัตอ่มา  เจ้าลิงจอมตะกละคดิถึงรสชาตท่ีิหอมหวานของลกูท้อเม่ือ
วานนี ้“ชา่งหอมหวานเหลือเกิน” เจ้าลิงย่ืนคอแล้วกลืนน า้ลายเอือ้ก ๆ แล้วก็พดูกบัตวัเองวา่ “ถ้าได้
กินอีกสกัมือ้ก็คงจะดีนะ” 
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 เจ้าลิงจอมตะกละฉลาดหลกัแหลม แคก่ระพริบตาปริบๆก็คิดหาวิธีออกแล้ว แตว่่า น่ีมนั
เป็นเร่ืองโกหกน่ีนา เจ้าลิงรู้ว่า “เดก็ดี จะไมพ่ดูโกหก” น่ีเป็นสิ่งท่ีแมส่อนอยูเ่สมอๆ “เพ่ือลกูท้ออนั
แสนอร่อยเหลา่นัน้ โกหกแคส่กัครัง้คงไมเ่ป็นไรนา่ ขอแคค่รัง้นีค้รัง้เดียวก็แล้วกนั” เจ้าลิงบน่
พมึพ าๆ กบัตวัเอง 
  ระหวา่งทางเดินไปบ้านป่ากระตา่ย เจ้าลิงจอมตะกละก็พดูกบัตวัเองไปตลอดทางวา่ “แค่
ครัง้นีค้รัง้เดียว แคค่รัง้เดียวจริงๆ”  
 “คณุปา้กระตา่ยฮะ” เจ้าลิงจอมตะกละเรียกคณุปา้กระตา่ยด้วยเสียงออ่นหวาน  คณุปา้
กระตา่ยก็เดินออกมาต้อนรับ 
  “คณุปู่ แกะได้ขา่ววา่ลกูท้อท่ีบ้านคณุปา้ออกผลทัง้ดกทัง้ใหญ่ คณุปู่ อยากจะได้ลกูท้อสกั
สองสามลกูเอาเม็ดไว้ปลกูตอนฤดใูบ้ไม้ผลิปีหน้านะ่ฮะ” 
 คณุปา้กระตา่ยได้ยินดงันัน้ ก็กระวีกระวาดหาตะกร้ามาย่ืนให้ แล้วก็บอกวา่ “เอ้า หนเูก็บ
เอาไปให้คณุปู่ แกะตะกร้านงึก็แล้วกนันะ” 
 เจ้าลิงตะกละก็ปีนขึน้ไปเดด็ลกูท้อจนเตม็ตะกร้า เดนิไปกินไปด้วยความภาคภมูิใจ ไมค่ดิ
เลย จะหลอกเอาลกูท้อมาได้ง่ายขนาดนี ้ได้มาตัง้ตะกร้านงึแนะ่ 
 เจ้าลิงตะกละกินอิมก็นอนหลบัอย่างสบายใจ พอรุ่งเช้า ก็ลืมค าสญัญาท่ีวา่ “ขอครัง้นีค้รัง้
เดียว” ไปจนหมดสิน้  ลกุขึน้ได้ก็เดินไปท่ีบ้านคณุปา้กระตา่ยอีก 
  “คณุปา้กระตา่ยจา๋” เจ้าลิงตะกละเสแสร้งท าหน้าเศร้า “คณุปู่ ม้าป่วยหนกั ไมย่อมกิน
อะไรเลย บน่อยากกินแตล่กูท้อเทา่นัน้”  
 “หนรีูบปีนขึน้ต้นท้อแล้วก็เก็บลกูท้อเอาไปให้คณุปู่ สกัตะกร้าก็แล้วกนั” 
 เจ้าลิงจอมตะกละก็รีบปืนขึน้บนต้นท้อ เก็บได้จนเตม็ตะกร้า เดนิไปกินไป แล้วก็คิดหา
อบุายวา่ พรุ่งนีจ้ะไปโกหกอยา่งไรดี ถึงจะได้ลกูท้อมากินอีกนะ 
 เจ้าลิงจอมตะกละก็คดิหาวิธีออกจนได้ ดมูนัสิ มาโผลห่น้าท่ีบ้านคณุปา้กระตา่ยอีกแล้ว 
 “คณุปา้กระตา่ยจา๋” เจ้าลิงปัน้หน้ายิม้ร่าเริง “คณุลงุววัจะจดังานแสดงผลไม้ ลกูท้อท่ีบ้าน
คณุปา้ผลงามขนาดนี ้ไมเ่อาไปตัง้แสดงกบัเขาบ้างเหรอ” 
  “ได้ ๆ ” คณุปา้กระตา่ยเอาบนัไดมาปีนขึน้ต้นท้อ เลือกแตล่กูงามๆ ได้มาหนึง่ตะกร้า 
“เดี๋ยวหนชู่วยปา้เอาลกูท้อน่ีไปให้คณุลงุววัด้วยก็แล้วกนันะ” 
 เจ้าลิงจอมตะกละรับเอาตะกร้าท่ีมีลกูท้ออยูเ่ตม็ตะกร้า เดนิไปกินไป ไมค่ิดละอายใจเลย
แม้แตน่ิดเดียว คดิแคว่า่ “ลกูท้อเน่ีย รสชาดดีเหลือเกิน” 
 แตค่วามลบัไมมี่ในโลก ค าโกหกก็ต้องถกูเปิดเผย ผา่นมาไมน่าน คณุปา้กระตา่ยเดนิจาก
บ้านของตวัเองไปตามทางบ้านของเจ้าลิงตะกละ ก็เห็นเม็ดลกูท้อเตม็ไปหมด ก็ได้แตส่า่ยหวั ด้วย
ความงนุงง  
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 วนันี ้เจ้าลิงจอมตะกละก็แตง่เร่ืองโกหกอีกแล้ว หลอกเอาลกูท้อมาได้อีกตามเคย 
 “เจ้าลิงตะกละ ฉนัรู้วา่แกต้องมา” คณุปา้กระตา่ยพดู “ฉนัก าลงัเตรียมของใสถ่งุเอาไปให้
แกอยูเ่ลย” 
 เจ้าลิงจอมตะกละเห็นถงุใสข่องจนเตม็วางไว้ข้างๆคณุปา้กระตา่ย ก็รู้สกึดีอกดีใจ พอเปิด
ออกด ูข้างในเป็นเม็ดลกูท้อเตม็ไปหมด  
 เม็ดลกูท้อเน่ีย เก็บมาจากตามทางท่ีแกเดนิไปมา  
 “เออ่ ..คือวา่...” เจ้าลิงจอมตะกละกระพริบตาปริบๆ  ยืนอึง้พดูไมอ่อก หน้าแดงไปหมด
ด้วยความอบัอาย  
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74.减肥腰带 
 

小狐狸开的商店，专卖腰带。每天，小狐狸都扯着嗓子喊：  

 "买腰带来买腰带，这里的腰带品种齐全，美观大方，价钱便宜，保您满

意，快来买腰带呀" 

  许多天过去了，腰带一条也没卖出去。小狐狸真发愁。 

  一天，小狐狸突然想出个主意，早晨，刚一开门，他又喊： 

  "买腰带来买腰带，这里卖的是减肥腰带，不论您有多胖，只要您系上我的

腰带，保您肚子变小，人变苗条，快来买减肥腰带呀！" 

  这一招真灵！ 

  河马大伯正为他的肚子大发愁呢，听说腰带能减肥，立刻买了一条。 

  大象公公也觉得自己的腰太粗，买了一条。 

  熊太太吃了许多减肥药，猪大婶抹了十几盒苗条霜，都瘦不下来，她们听

说系一条腰带就能减肥，也都跑来买。结果，你一条，我一条，几个月没卖出

去的腰带，不到半天都卖完了。 

  这一天，小狐狸早早就关了商店的门，他数着钱，非常得意自己的聪明。 

  买了腰带的动物们都系上了新腰带，盼着自己的大肚子快点下去。 

  十几天过去了，河马大伯觉得自己的腰并没有细下来，他找到大象说："大

象公公，您的腰细了吗？" 

  "咳，细什么呀，刚才我还称了一下体重，又长了二十斤！" 

  熊太太、猪大婶也来了。熊太太说："你们看，这腰带都快系不上了。"猪

大婶也叫："你们瞧我的肚子，我都快看不见自己的肚脐眼了。"大家知道上了

小狐狸的当，便一起解下腰带，去找小狐狸算账。 

  小孤狸见大伙气势汹汹地朝商店走来，知道不好，想赶紧关门，可是，来

不及了，大象公公的长鼻子一下就把小狐狸卷了过来。由熊太太动手，四条腰

带全都系在了小狐狸身上。 

  真奇怪，小狐狸一系上腰带，立刻像吹气似的，眼瞧着胖了起来，最后，

竟成了个肉团。 

  "哈哈哈，这腰带留着你自己用吧！" 

望着哈哈大笑的伙伴们，小狐狸一步也走不动，一句话也说不出来。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Jiǎnféi yāodài 
 

xiǎo húli kāi de shānɡdiàn，zhuānmài yāodài.měitiān，xiǎo húli 

dōu chězhe sǎnɡzi hǎn：  

     "mǎi yāo dàilái mǎi yāodài，zhèlǐ de yāodài pínzhǒnɡ qíquán，m

ěiɡuān dàfānɡ，jiàqián piányi，bǎo nín mǎnyì，kuàilái mǎi yāodài yɑ！

" 

    xǔ duōtiān ɡuòqùle，yāodài yìtiáo yě méi mài chūqu.xiǎo húli zh

ēn fāchóu. 

    yìtiān，xiǎo húli tūrán xiǎnɡchū ɡè zhǔyi，zǎochén，ɡānɡyī kāim

én，tā yòu hǎn： 

    "mǎi yāo dàilái mǎi yāodài，zhèlǐ màide shì jiǎnféi yāodài，búl
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ùn nín yǒuduō pànɡ，zhǐyào nín jìshànɡ wǒde yāodài，bǎo nín dùzi bià

nxiǎo，rén biàn miáotiɑo，kuàilái mǎi jiǎnféi yāodài yɑ！" 

    zhèyìzhāo zhēn línɡ！ 

    hémǎ dàbó zhènɡ wéi tāde dùzi dà fāchóu ne，tīnɡshuō yāodài nén

ɡ jiǎnféi，lìkè mǎile yìtiáo. 

    dàxiànɡ ɡōnɡɡonɡ yě juédé zìjǐde yāo tàicū，mǎile yìtiáo. 

    xiónɡ tàitɑi chī le xǔduō jiǎnféiyào，zhū dàshěn mǒle shíjǐ hé 

miáotiɑo shuānɡ，dōu shòu bú xiàlái，tāmen tīnɡshuō xì yìtiáo yāodài 

jiùnénɡ jiǎnféi，yě dōu pǎolái mǎi.jiéɡuǒ，nǐ yìtiáo，wǒ yìtiáo，jǐɡè

yuè méi màichū qùde yāodài，búdào bàn tiāndōu mài wánliǎo. 

    zhè yìtiān，xiǎo húli zǎo zǎojiù ɡuānle shānɡdiàn de mén，tā sh

ù zhe qián，fēichánɡ déyì zìjǐde cōnɡmínɡ. 

    mǎile yāodài de dònɡwù men dōu xì shànɡle xīn yāodài，pàn zhe z

ìjǐde dàdùzi kuàidiǎn xiàqu. 

    shí jǐtiān ɡuòqùle，hémǎ dàbó juédé zìjǐde yāo bìnɡméiyǒu xì xi

àlái，tā zhǎodào dàxiànɡ shuō："dàxiànɡ ɡōnɡɡonɡ，nínde yāo xìle mɑ？

" 

    "hāi，xì shénme yɑ，ɡānɡcái wǒ hái chēnɡ le yíxià tǐzhònɡ，yòu 

chánɡle èrshí jīn！" 

    xiónɡ tàitɑi 、zhū dàshěn yělái le.xiónɡ tàitɑi shuō："nǐmen kà

n，zhè yāodài dōu kuài xì bú shànɡle."zhū dàshěn yě jiào："nǐmen qiáo 

wǒde dùzi，wǒ dōu kuàikàn bújiàn zìjǐde dùqíyǎn le."dàjiā zhīdào shàn

ɡle xiǎo húli dídānɡ，biàn yìqǐ jiěxià yāodài，qùzhǎo xiǎo húli suà

nzhànɡ. 

    xiǎo ɡū lí jiàn dàhuǒ qìshì xiōnɡxiōnɡ de cháo shānɡdiàn zǒulá

i，zhīdào bùhǎo，xiǎnɡ ɡánjǐn ɡuānmén，kěshì，láibùjí le，dàxiànɡ ɡōn

ɡɡonɡ de chánɡ bízi yíxià jiù bǎ xiǎo húli juǎn le ɡuòlái.yóu xiónɡ t

àitɑi dònɡshǒu，sìtiáo yāodài quándōu xìzài le xiǎo húli shēnshànɡ. 

    zhēnqíɡuài，xiǎo húli yī jìshànɡ yāodài，lìkè xiànɡ chuīqì shì

de，yǎn qiáozhe pànɡ le qǐlái，zuìhòu，jìnɡ chénɡle ɡè ròutuán. 

    "hāhāhā，zhè yāodài liúzhe nǐ zìjǐ yònɡbɑ！" 

wànɡzhe hāhā dàxiào de huǒbànmen，xiǎo húli yíbù yě zǒubúdònɡ，yíjùhu

à yě shuōbú chūlái. 

 
ค าแปล: เข็มขัดลดความอ้วน 

   

 คณุจิง้จอกเปิดร้านใหม ่ เป็นร้านขายเข็มขดัโดยเฉพาะ ทกุๆวนั คณุจิง้จอกก็จะตะโกน
เรียกลกูค้า  
 “มาซือ้เข็มขดัเร็วครับ ซือ้เข็มขดัหน่อยนะครับ ท่ีน่ีมีเข็มขดัหลายแบบให้เลือกครบครัน มี
แบบสวยงามทนัสมยัราคาถกู รับรองถกูใจ รีบมาเร็วไวๆ เชิญครับ เชิญเลยๆ ๆ ” 
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 หลายวนัผ่านไป เข็มขดัยงัขายไมอ่อกเลยสกัเส้นเดียว ท าให้คณุจิง้จอกกลุ้มอกกลุ้มใจ
เป็นท่ีสดุ  
  อยูม่าวนัหนึง่  คณุจิง้จอกก็คดิวิธีดีๆขึน้มาได้ รุ่งเช้า เพิ่งจะเปิดร้าน คณุจิง้จอกก็ร้องเรียก
ลกูค้าอยูห่น้าร้าน  
 “มาซือ้เข็มขดักนัเร็วเข้า ท่ีน่ีขายเข็มขดัลดความอ้วน ไมว่า่คณุจะอ้วนมากแคไ่หน เพียงแค่
คาดเข็มขดัของเรา รับรองว่าทา่นจะเอวเล็กลง  รูปร่างงดงามสมสว่น เชิญครับ เร็ว ๆๆ มาซือ้เข็ม
ขดัลดน า้หนกักนัเร็ว” 
 วิธีนีใ้ช้ได้ผลดีจงั  
 คณุลงุฮิบโปก าลงักลุ้มใจกบัพงุของแกอยูพ่อดีเลย ได้ยินวา่มีเข็มขดัลดน า้หนกั ก็รีบมาซือ้
หนึง่เส้น  
 คณุตาช้างงวงยาวก็รู้สกึวา่ พงุของตวัเองใหญ่มากเกินไปแล้ว ก็ซือ้ไปหนึง่เส้น  
 คณุนายหมี กินยาลดความอ้วนมาหลายอยา่ง คณุปา้หมก็ูทายาลดความอ้วนไปหลาย
หลอด ก็ลดไมล่งเสียที ได้ยินวา่มีเข็มขดัลดความอ้วนก็รีบมาซือ้ ในท่ีสดุ คนละเส้นสองเส้น เข็มขดั
ท่ีขายไมอ่อกมาหลายเดือน ก็ขายหมดในเวลาไมถ่ึงคร่ึงวนั 
 วนันีค้ณุจิง้จอกปิดร้านเร็วมาก นัง่นบัเงินอยูใ่นร้านด้วยความภาคภมูิใจในความเฉลียว
ฉลาดของตวัเอง 
  สตัว์น้อยใหญ่ตวัอ้วนทัง้หลายท่ีซือ้เข็มขดัไป ก็หวงัวา่ตวัเองจะสามารถลดน า้หนกัลงได้ 
 ผา่นไปสิบกวา่วนั คณุลงุฮิบโปก็รู้สกึว่าเอวของตวัเองไมไ่ด้ลดลงเลย ก็เลยไปหาคณุ
ตาช้าง ถามวา่ “เอวของคณุตาเล็กลงหรือยงั” 
 “เฮ้อ...เล็กลงอะไรกนั เม่ือตะก่ีฉนัลองชัง่น า้หนกัด ูอ้วนขึน้มาอีกสิบกิโลแนะ่” 
 คณุนายหมี กบัคณุปา้หมก็ูมาถามเหมือนกนั “พวกคณุดน่ีูสิ เข็มขดัท่ีซือ้มาเน่ีย จน
เกือบจะคาดไมร่อบแล้วนะ” สว่นคณุปา้หมก็ูร้องบอกวา่ “พวกคณุดทู้องฉนัส ิ ฉนัจนเกือบจะมอง
ไมเ่ห็นสะดือตวัเองแล้วนะเน่ีย อู๊ด ๆ ”  ทกุคนรู้วา่โดนคณุจิง้จอกหลอก ก็พากนัถอดเข็มขดัออก
แล้วเดนิทางไปหาคณุจิง้จอก  
 คณุจิง้จอกเห็นลกูค้าทัง้หลายเดนิมาท่ีร้านตนเองด้วยความโกรธแค้น รู้ว่าเหตกุารณ์ชกัไม่
ดีเสียแล้ว ก็จะรีบปิดประต ู แตว่า่ไมม่นัเสียแล้ว คณุตาช้างงวงยาวย่ืนงวงไปม้วนคณุจิง้จอกเอาไว้ 
คณุนายหมีลงมือ เอาเข็มขดัส่ีเส้นมดัคณุจิง้จอกเอาไว้แน่น  
  นา่แปลกจงั เม่ือคณุจิง้จอกคาดเข็มขดั ก็เหมือนกบัสบูลมเข้า อ้วนขึน้ในพริบตา จนใน
ท่ีสดุก็ถกูมดัจนกลายเป็นเนือ้ก้อนหนึง่  
  “ฮา่ ๆ ๆ เข็มขดัพวกนี ้แกเก็บไว้ใช้เองก็แล้วกนันะ” 
 บรรดาสตัว์อ้วนเดนิจากไป ส่วนคณุจิง้จอกโดนมดัจนขยบัตวัไมไ่ด้ พดูอะไรไมอ่อกสกัค า  
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75.剪刀大侠 
 

  有一把大剪刀在草原上游逛，它一边走一边唱歌：  

  "咔嚓！咔嚓！ 

  我是剪刀大侠。 

  谁不听我的话， 

  咔嚓！咔嚓！" 

  一棵有学问的山菊花听见大剪刀唱歌，摇摇头说："这歌词写得不太好，开

头是'咔嚓咔嚓'，怎么结尾还是'咔嚓咔嚓'？" 

  "你管得着吗？"大剪刀一扭头，咔嚓一下把山菊花的脑袋剪掉了。大剪刀

唱着歌朝山坡上走去。 

  一只小晰蜴听见了歌声，摆摆尾巴说："这歌真难听，唱歌的还是个哑嗓

子，嘻嘻！" 

  "你敢取笑我："大剪刀扑上去，把小晰蜴的尾巴剪断了。大剪刀唱着歌走

进森林里。 

  老虎听见歌声，捋捋胡子说："森林里只有老虎大王，从来没听说过剪刀大

侠！" 

  "让你知道知道我的厉害！"大剪刀蹦起来，把老虎的胡子剪掉了。打败了

老虎大王，大剪刀更加威风了。它站在山顶上大叫一声："谁还不服气，过来！
" 

  "你过来吧，我才不怕你呢！"从山沟沟里传来一个清脆的声音。 

  "啊，气死我啦！"大剪刀吼叫着，跑进山沟沟，它要看看是谁这么大胆？

莫非比老虎大王还厉害？嗅，原来是一股细细的小溪，清清的溪水顺着石头缝

往前流，唱着丁咚丁咚的歌。 

  凶狠的大剪刀二话不说，扑上去就剪。"咔嚓咔嚓咔嚓……"一连剪了一百

下，也没把小溪流剪断。"咔嚓咔嚓咔嚓……"再剪一千下，还没把小溪流剪

断。最后，大剪刀使出浑身的力气，又剪了一万下！ 

  大剪刀终于累死了！它一头栽倒在丁咚丁咚的溪水边。 

过了几天，草原上的山菊花开出了更美的花朵；山坡上的小晰蜴又有了一

条新尾巴；老虎大王的胡子也长出来了，它到山沟里去喝水，看见溪水边横躺

着一把生了锈的破剪刀。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Jiǎndāo dàxiá 
 

yǒu yìbǎ dàjiǎndāo zài cǎoyuán shànɡ yóuɡuànɡ，tā yī biānzǒu yì

biān chànɡɡē：  

    "kāchā！kāchā！ 

    wǒshì jiǎndāo dàxiá. 

    shuí bú tīnɡwǒ dehuà， 

    kāchā！kāchā！" 

    yī kē yǒuxuéwen de shān júhuā tīnɡjiàn dà jiǎndāo chànɡɡē，yáoy

áotóu shuō："zhè ɡēcí xiědé bútài hǎo，kāitóu shì'kāchā kāchā'，zěnme 

jiéwěi háishì'kāchā kāchā'？" 
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    "nǐ ɡuǎn de zháo  mɑ？"dàjiǎndāo yī niǔtóu，kāchā yíxià bǎ shā

njú huāde nǎodɑi jiǎn diàole.dà jiǎndāo chànɡzhe ɡē cháo shānpō shànɡ 

zǒuqù. 

    yìzhī xiǎo xī yì tīnɡ jiànle ɡēshēnɡ，bǎibǎi wěibɑ shuō："zhè ɡ

ē zhēn nántīnɡ，chànɡɡē de háishì ɡè yǎ sǎnɡzi，xīxī！" 

    "nǐ ɡǎn qǔxiào wǒ："dàjiǎndāo pū shànɡqù，bǎ xiǎo xī yì de wěib

ɑ jiǎn duànle.dà jiǎndāo chànɡzhe ɡē zǒujìn sēnlín lǐ. 

    láohǔ tīnɡjiàn ɡēshēnɡ，lǚ lǚ húzǐ shuō："sēnlín lǐ zhíyǒu láoh

ǔ dàiwɑnɡ，cónɡlái méitīnɡ shuōɡuò jiǎndāo dàxiá！" 

    "rànɡnǐ zhīdào zhīdào wǒde lìhɑi！"dàjiǎndāo bènɡ qǐlái，bǎ lá

ohǔ de húzǐ jiǎn diàole.dǎ bàile láohǔ dàiwɑnɡ，dàjiǎndāo ɡènɡjiā wē

ifēnɡ le.tā zhànzài shān dǐnɡshànɡ dàjiào yìshēnɡ："shuí háibú fúqì，

ɡuòlái！" 

    "nǐ ɡuò láibɑ，wǒ cái búpà nǐ ne！"cónɡ shānɡōuɡōu lǐ chuánlái 

yíɡè qīnɡcuì de shēnɡyīn. 

    "ā，qìsǐ wǒ lā！"dàjiǎndāo hǒu jiàozhe，pǎo jìnshān ɡōuɡōu，tā 

yào kànkɑn shì shuí zhème dàdǎn？mò fēibǐ láohǔ dàiwɑnɡ hái lìhɑi？xi

ù，yuánlái shì yìɡǔ xì xìde xiǎoxī，qīnɡqīnɡde xīshuǐ shùnzhe shítou 

fénɡ wǎnɡqián liú，chànɡzhe dīnɡ dōnɡ dīnɡ dōnɡ de ɡē. 

    xiōnɡhěn de dàjiǎndāo èrhuà bùshuō，pū shànɡ qùjiù jiǎn."kāchā 

kāchā kāchā ........"yìlián jiǎn le yìbǎi xià，yě méibǎ xiǎo xīliú ji

ǎnduàn."kāchā kāchā kāchā ........"zài jiǎn yìqiān xià，hái méibǎ xiǎ

o xīliú jiǎnduàn.zuìhòu，dàjiǎndāo shǐchū húnshēn de lìqi，yòu jiǎn 

le yíwàn xià！ 

    dà jiǎndāo zhōnɡyú lèi sǐle！tā yìtóu zāi dǎozài dīnɡ dōnɡ dīnɡ 

dōnɡ de xī shuǐbiān. 

    ɡuòle jǐtiān，cǎoyuán shànɡ de shānjú huākāi chūle ɡènɡ měide 

huāduǒ ；shānpō shànɡ de xiǎo xī yì yòu yǒule yìtiáo xīn wěibɑ ；láoh

ǔ dàiwɑnɡ de húzǐ yě chánɡ chūláile，tā dào shānɡōu lǐ qù hēshuǐ，kà

njiàn xī shuǐbiān hénɡ tǎnɡzhe yìbǎ shēnɡlexiù de pò jiǎndāo. 

 

ค าแปล:กรรไกรผู้พชิิต 
 
 มีกรรไกรใหญ่อนัหนึง่เท่ียวเลน่อยู่บนทุง่หญ้า วิ่งเลน่ไปร้องเพลงไปแสนสขุใจ  
 “ฉบัๆ ๆ  
 ฉนัคือกรรไกรผู้พิชิต  
 ใครไมเ่ช่ือฟังฉนั  
  ฉบัๆ ๆ ” 
 ต้นเบญมาศผู้ มีความรู้ต้นหนึง่ได้ยินเสียงกรรไกรร้องเพลงก็สา่ยหวัไปมา “เนือ้เพลงนีแ้ตง่
ไมค่อ่ยเพราะ ขึน้ต้นเพลง ฉับๆ ๆ แล้วท าไม จบเพลงก็ยงัเป็น ฉบั ๆ ๆ อยู่อีกละ่” 
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 “มนัเร่ืองอะไรของแก” กรรไกรหนัหลงัขวับ่กลบัมา  ตดัหวัต้นเบญมาศ ฉั่บ！ขาดกระเดน็  
จากนัน้ กรรไกรผู้ยิ่งใหญ่ก็เดินร้องเพลงตรงไปท่ีหบุเขา 
 กิง้ก่าตวัหนึง่ได้ยินเสียงเพลงก็สา่ยหวับอกวา่ “เพลงนีช้า่งไร้ความไพเราะสิน้ดี  คนร้องก็
เสียงแหบยงักบัอะไรดี อิอิ” 
 “แกกล้าหวัเราะเยาะฉนัเหรอ” กรรไกรเดนิเข้าไป ตดัหางของกิง้ก่าขาดกระเดน็ แล้วก็เดนิ
ร้องเพลงมุง่หน้าเข้าป่าไป  
 เสือโคร่งได้ยินเสียงเพลง ลบูหนวดยาวแล้วก็พดูวา่ “ในป่ามีเพียงเสือโคร่งจ้าวป่าเทา่นัน้ 
แตไ่หนแตไ่รมาก็ไมเ่คยได้ยินกรรไกรผู้พิชิต” 
  “ให้แกได้รู้ฤทธ์ิฉนับ้าง” พดูจบ กรรไกรก็พุง่เข้าไปตดัหนวดเสือจนขาดหมด เอาชนะเสือ
โคร่งจ้าวป่ามาได้ ท าให้กรรไกรย่ิงมีพลงัมากขึน้ มนัจงึขึน้ไปยืนบนยอดเขาแล้วตะโกนให้ทกุคนได้
ยิน “ใครยงัไมแ่พ้ยอมข้า ออกมาเลย” 
  “แกเข้ามาเลย ฉนัไมก่ลวัแกหรอก” เสียงกงัวานดงัมาจากเชิงเขา  
 “ฮึม่ มนันา่โมโหนกั” กรรไกรค ารามเสียงดงั แล้ววิ่งไปท่ีเชิงเขา มนัอยากจะไปดใูห้เห็นกบั
ตาวา่ใครกนั ท่ีมนับงัอาจขนาดนี ้  
  นอกเสียจากว่ามนัจะเก่งกว่าเสือโคร่งจ้าวป่า เชอะ ท่ีแท้ก็เป็นคลองน า้เล็ก ๆ สายน า้ใสๆ
ไหลลดัเลาะไปตามก้อนหิน ร้องเพลงจ๊อก ๆ  จ๊อก ๆ  
 กรรไกรผู้ดรุ้ายไมพ่ดูพลา่มท าเพลง พุง่เข้าไปตดัเสียงดงั “ฉ่ึบๆ ๆ ” เป็นร้อยครัง้ด้วยความ
โกรธสดุขีด แตก็่ตดัคลองไมข่าด  “ฉ่ึบๆ ๆ ๆ” ตดัอีกพนัครัง้ ก็ยงัตดัคลองไมข่าดเสียที  ในท่ีสดุ
กรรไกรออกแรงทัง้หมดท่ีมี ตดัอีกหม่ืนครัง้  
  ในท่ีสดุกรรไกรก็หมดแรงตายไป หวัปักอยูท่ี่คลองน า้ท่ีไหลริน จ๊อก ๆ ๆ แหง่นัน้  
 ผา่นมาระยะหนึง่ ดอกเบญจมาศก็แตกยอดออกมาสวยกวา่เดมิ กิง้ก่าท่ีอยูบ่นเชิงเขาก็มี
หางอนัใหมแ่ล้ว หนวดของเสือโคร่งก็งอกขึน้มาใหม ่ เสือโคร่งเดินไปกินน า้ท่ีล าธารก็เห็นกรรไกรขึน้
สนิมผพุงั อยูท่ี่ริมล าธารนัน่เอง  
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76.会唱歌的秘密 
 

  从前，在一个遥远的国家，住着一个长着驴耳朵的国王。国王每天把王冠

戴在头上，因此，除了他自己之外，谁也不知道他长着驴耳朵。  

  一天，国王把理发师召进了王宫，因为国王的头发长得太长了，不得不让

理发师来理一理。国王担心理发师会把这个可怕的秘密说出去，理完头发之

后，国王就命令士兵用毛巾塞住理发师的嘴巴，把他推到城外的旷野里杀死

了。 

  旷野里长着一棵瘦弱的豌豆苗，理发师被杀的时候，一朵细小的豌豆花儿

正在悄悄绽开，一滴鲜红的血溅在花芯儿上。 

  鲜血知道国王长着驴耳朵，但鲜血不说话，只把这个可怕的秘密藏在豌豆

花芯儿里。 

  不久，一个青青的豆荚在花芯儿里长成了，豆荚里包着三颗豆子，它们是

理发师的鲜血变成的，它们都记得那个可怕的秘密。但它们被空荚裹得严严实

实，一句话也说不出来。 

  不久，青青的豆荚变黄了，三颗圆圆的豆子从豆奖里蹦了出来。 

  一只鸟儿飞过来，吃掉了一颗豆子。 

  一个牧羊人走过来，捡走了一颗豆子。 

  一阵雨水落下来，冲走了一颗豆子。 

  鸟儿理理羽毛，振翅飞上天空。鸟儿在天空中放声歌唱："啾啾啾……国王

长着驴耳朵！" 

  所有的鸟儿都跟着唱："啾啾啾——，国王长着驴耳朵！" 

  牧羊人回到村里，本想把那颗豆子煮着吃，但馋嘴的大公鸡扑过来，啄掉

了那颗豆子。 

  大公鸡伸伸脖子，摇摇鸡冠，跳到高坡上，放开嗓子唱："喔喔喔……国王

长着驴耳朵！" 

  所有的公鸡都跟着唱："喔喔喔——，国王长着驴耳朵！" 

  雨水把豆子冲进了小溪，溪水浸开了豆子，也把藏在豆子里的秘密浸了出

来。小溪歌唱着流向小河，小河歌唱着奔向大海： 

  "哗哗哗……国王长着驴耳朵！" 

  所有的河水都跟着唱："哗哗哗——，国王长着驴耳朵！" 

  这个可怕的秘密就这样歌唱着越过千山万水，传遍了全国。 

  听到歌声，全国的老百姓都笑了。哈哈哈，哈哈哈，那笑声大得可怕，把

国王的宫殿都震塌了。 

  国王呢？国王躲在宫里不敢出来，宫殿倒塌的时候，把国王压死了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Huì chànɡɡē de mìmì 
 
  cónɡqián，zài yī ɡè yáo yuǎnde ɡuójiā，zhùzhe yíɡè chánɡzhe lǘ ě

rduo de ɡuówánɡ.ɡuówánɡ měitiān bǎ wánɡɡuān dàizài tóushànɡ，yīncǐ，

chúle tā zìjǐ zhīwài，shuí yěbú zhīdào tā chánɡzhe lǘ ěrduo.  

    yìtiān，ɡuówánɡ bǎ lǐfàshī zhào jìnle wánɡɡōnɡ，yīnwèi ɡuówánɡ 



 346 

 

 

de tóufɑ zhǎnɡdé tài chánɡle，bùdé búrànɡ lǐfàshī lái lǐ yī lǐ. 

ɡuówánɡ dānxīn lǐfàshī huìbǎ zhèɡe kěpàde mìmì shuō chūqu，lǐ wán  

tóufɑ zhīhòu，ɡuówánɡ jiù mìnɡlìnɡ shìbīnɡ yònɡ máojīn sāizhù lǐfàshī 

de zuǐbɑ，bǎ tā tuīdào chénɡwài de kuànɡyě lǐ shā sǐle. 

    kuànɡyě lǐ chánɡzhe yī kē shòuruò de wān dòumiáo，lǐfàshī bèi 

shā de shíhou，yìduǒ xì xiǎode wāndòu huār zhènɡzài qiāoqiāo  

zhànkāi，yìdī xiān hónɡde xuèjiàn zài huā xīnr shànɡ. 

    xiānxuè zhīdào ɡuówánɡ chánɡzhe lǘ ěrduo，dàn xiānxuè bú  

shuōhuà，zhǐbǎ zhèɡe kěpàde mìmì cánɡzài wān dòuhuā xīnr lǐ. 

    bùjiǔ，yíɡè qīnɡqīnɡ de dòujiá zài huā xīnr lǐ chánɡ chénɡle， 

dòujiá lǐ bāozhe sān kē dòuzi，tāmen shì lǐfàshī de xiānxuè biànchénɡ 

de，tāmen dōu jìdé nàɡè kěpàde mìmì.dàn tāmen bèi kōnɡ jiá ɡuǒdé  

yányánshishí，yíjùhuà yě shuōbú chūlái. 

    bùjiǔ，qīnɡqīnɡ de dòujiá biàn huánɡle，sān kē yuán yuánde  

dòuzi cónɡ dòu jiǎnɡ lǐ bènɡ le chūlái. 

    yìzhī niǎor fēi ɡuòlái，chī diàole yìkē dòuzi. 

    yíɡè mùyánɡrén zǒu ɡuòlái，jiǎn zǒule yìkē dòuzi. 

    yī zhènyǔ shuǐluò xiàlái，chōnɡ zǒule yìkē dòuzi. 

    niǎor lǐlǐ yǔmáo，zhènchì fēishànɡ tiānkōnɡ.niǎor zàitiān kōnɡ

zhōnɡ fànɡshēnɡ ɡēchànɡ："jiū jiūjiū … …ɡuówánɡ chánɡzhe lǘ ěrduo！

" 

    suǒ yǒude niǎor dōu ɡēnzhe chànɡ："jiū jiūjiū--，ɡuówánɡ chánɡ

zhe lǘ ěrduo！" 

    mùyánɡrén huídào cūnlǐ，běn xiǎnɡbǎ nà kē dòuzi zhǔ zhe chī， 

dàn chánzuǐ de dà ɡōnɡjī pū ɡuòlái，zhuó diàole nà kē dòuzi. 

    dà ɡōnɡjī shēnshēn bózi，yáoyáo jīɡuān，tiàodào ɡāopō shànɡ， 

fànɡkāi sǎnɡzi chànɡ："wō wōwō … …ɡuówánɡ chánɡzhe lǘ ěrduo！" 

    suǒ yǒude ɡōnɡjī dōu ɡēnzhe chànɡ："wō wōwō--，ɡuówánɡ chánɡzhe 

lǘ ěrduo！" 

    yúshuǐ bǎ dòuzi chōnɡ jìnle xiǎoxī，xī shuǐjìn kāile dòuzi，yě 

bǎ cánɡzài dòuzi lǐ de mìmì jìn le chūlái.xiǎoxī ɡē chànɡzhe liúxiànɡ 

xiǎohé，xiǎohé ɡē chànɡzhe bènxiànɡ dàhǎi： 

    "huáhuáhuá … …ɡuówánɡ chánɡzhe lǘ ěrduo！" 

    suǒ yǒude héshuǐ dōu ɡēnzhe chànɡ："huáhuáhuá--，ɡuówánɡ chánɡ

zhe lǘ ěrduo！" 

    zhèɡe kěpàde mìmì jiù zhèyànɡ ɡē chànɡzhe yuèɡuò qiānshān  

wànshuǐ，chuánbiàn le quánɡuó. 

    tīnɡdào ɡēshēnɡ，quánɡuó de lǎobǎixìnɡ dōu xiàole.hāhāhā， 

hāhāhā，nà xiàoshēnɡ dàdé kěpà，bǎ ɡuówánɡ de ɡōnɡdiàn dōu zhèn tāle. 

    ɡuówánɡ ne？ɡuówánɡ duǒzài ɡōnɡlǐ bùɡǎn chūlái，ɡōnɡdiàn dǎotā 

de shíhou，bǎ ɡuówánɡ yā sǐle. 
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ค าแปล: ความลับร้องเพลง 
 

 เม่ือก่อน ณ ประเทศหา่งไกลแหง่หนึง่ มีพระราชาองค์หนึง่มีหเูหมือนลา ทกุๆวนัพระราชา
จะสวมชฎาครอบไว้บนหวั เพราะฉะนัน้ นอกจากตวัพระราชาเองแล้ว ไมมี่ใครรู้เลยว่าพระราชามีหู
เป็นลา  
 อยูม่าวนัหนึง่ พระราชาเชิญให้ชา่งตดัผมเข้ามาในวงั เพราะวา่ผมของพระราชายาวมาก
แล้ว จ าเป็นจะต้องให้ชา่งตดัผมซะหน่อย แตพ่ระราชาก็กลวัวา่ชา่งตดัผมผู้ นีจ้ะแพร่งพราย
ความลบัออกไป  หลงัจากตดัผมเสร็จ พระราชาจงึออกค าสัง่ให้ทหารเอาผ้าอดุปากช่างตดัผม แล้ว
เอาไปฆา่ทิง้ท่ีป่านอกเมือง 
 ท่ีป่านอกเมืองมีกล้าต้นถัว่ท่ีไมค่อ่ยจะแข็งแรงนกังอกอยู่ ตอนท่ีชา่งตดัผมถกูฆา่ตาย  หู
เล็กๆของต้นถัว่แอบฟังอยูใ่กล้ ๆ  เลือดสดๆกระเดน็ลงบนเกสรดอกถัว่นัน้ 
 เลือดของชา่งตดัผมรู้ความลบัวา่พระราชามีหเูป็นลา แตเ่ลือดก็ไมพ่ดูอะไร ได้แตเ่ก็บง า
ความลบัเอาไว้ในเกสรดอกถัว่นัน่เอง   
 ตอ่มาไมน่าน ฝักถัว่สีเขียวๆก็งอกออกมาจากเกสร ในฝักถัว่มีเมล็ดถัว่สามเมล็ด เมล็ดถัว่
ทัง้สามนีแ้ปลงกายมาจากเลือดของชา่งตดัผมนัน่เอง พวกมนัทัง้สามจ าเร่ืองราวอนัแสนนา่กลวัได้
แมน่ย า แตเ่มล็ดถัว่ทัง้สามถกูฝักถัว่หุ้มไว้สนิท พดูอะไรไมไ่ด้เลย 
 ไมน่านนกั ฝักถัว่สีเขียวก็กลายเป็นสีเหลือง เมล็ดถัว่กลมๆก็กระโดดออกมาจากฝักถัว่  
 มีนกตวัหนึง่บนิมาพอดี จิกกินเมล็ดถัว่ไปหนึง่เมล็ด  
 คนเลีย้งแกะเดนิผา่นมาก็เก็บไปหนึง่เมล็ด  
 ฝนตก น า้ไหลมา พดัเอาเมล็ดถัว่ลอยไปด้วย  
 นกน้อยไซ้ขน แล้วก็บนิสู่ท้องฟ้ากว้างใหญ่ ร้องเพลงจิ๊บ ๆ ไปด้วยความเพลิดเพลิน “จิ๊บ ๆ 
ๆ พระราชามีหเูป็นลา จิ๊บ ๆ ๆ ” 
 ฝงูนกก็พากนัร้องเพลงตามกนัไป “จิ๊บ ๆ ๆ พระราชามีหเูป็นลา จิ๊บ ๆ ๆ ” 
 สว่นคนเลีย้งแกะ พอกลบัถึงหมูบ้่าน เดมิทีตัง้ใจวา่จะต้มเมล็ดถัว่กินเป็นอาหาร แตไ่ก่โต้ง
จอมตะกละแอบมาจิกเอาเมล็ดถัว่นัน้วิ่งหายไปเสียก่อน  
 ไก่โต้งโก่งคอ สา่ยหงอนไปมา กระโดดขึน้ไปบนเนิน แล้วก็ขนัเป็นเสียงเพลง  “เอ้ก อี เอ้ก 
เอ้ก พระราชามีหเูป็นลา เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก” 
 ไก่โต้งทัง้หมดก็พากนัโก่งคอขนัเป็นเสียงเดียวกนั “เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก พระราชามีหเูป็นลา 
เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก” 
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 น า้ฝนพดัเอาเมล็ดถัว่ลงไปในคลอง น า้คลองซดัสาด ก็พดัเอาความลบัในเมล็ดถัว่ออกมา
เหมือนกนั เสียงน า้คลองไหลรินเป็นเสียงเพลง พดัลงสูแ่ม่น า้ พดัลงสูท่ะเล  
 ตา่งพากนัร้องเพลงเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ซู ่ๆ ๆ พระราชามีหเูป็นลา” 
 ความลบัท่ีนา่กลวันี ้ก็กระจายไปทัว่ทัง้ประเทศอยา่งรวดเร็วด้วยเสียงเพลง 
 ประชาชนท่ีได้ยินเสียงเพลง ตา่งพากนัหวัเราะเสียงดงั “ฮา่ ๆ ๆ ๆ ” เสียงหวัเราะนัน้ดงัจน
นา่กลวั ดงัเสียจนพระราชวงัของพระราชาสัน่สะเทือนจนพงัถลม่ลงมา  
 แล้วพระราชาละ่ หลบอยูใ่นพระราชวงัไมก่ล้าออกมา ตอนท่ีพระราชวงัถลม่ พระราชาก็
ถกูฝังอยูใ่นซากปะรักหกัพงันัน่เอง  
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77.会学猫叫的小老鼠 
 

  自从横行霸道的大老虎吃了老母鸡的蛋，在肚子里孵出了一只会打鸣儿的

小公鸡，又被动物们抬进了动物园，这下可热闹了。在为大家都想听一听老虎"

喔喔喔——"打鸣儿嘛。  

  可是大老虎的好朋友小老鼠一脸的不高兴。 

  小老鼠听产老母鸡还有个微型遥控器，一按，老虎的肚子就可以不叫，就

想向老母鸡要来，送给大老虎。 

  小老鼠来到老母鸡家，还提了一袋精白玉米，他说："母鸡大婶，您好啊！
" 

  老母鸡特别讨厌小老鼠，待答不理地说："小老鼠，你有什么事吗？" 

  "啊，其实，也算不上什么事，就是我家的电视机有了毛病，听说您有个什

么遥控器，想借用一下，很快就还您。" 

  老母鸡一听，电视机坏了，哪有用遥控器修的，她知道小老鼠没安好心，

就说："好吧，我去给你拿，你先吃点儿花生米。"说着，把盛着 5 粒花生米的

一个小碟放在小老鼠的面前。 

  小老鼠一见花生米，口水都流出来了，等老母鸡一转身，便把 5 粒花生米

都扔进了嘴里。 

  "喵呜！"怎么有猫叫，小老鼠吓得一下子从椅子上跌了下来。 

  "喵呜！"小老鼠赶快藏到门后，想看看猫在哪里？ 

  "喵呜！"怎么这只猫老追着我，小老鼠吓得快晕过去了。 

  "喵呜！"这回小老鼠听清了，是自己肚子里在叫。该死的，怎么猫钻进了

我的肚子。 

  这时，老母鸡出来了，看见小老鼠吓得直哆嗦，哈哈一笑说："出来吧，没

安好心的老鼠，我那花生米里，有一个微型蜂鸣器、里边录的是猫叫，你没安

好心，想把遥控器送给大老虎。你看，这就是遥控器，能管大老虎肚子里的'鸡

'，也能管你肚子里的'猫'。可是你永远也别想得到它。滚，拿着你这袋偷来的玉

米，快滚！" 

  小老鼠没有拿到遥控器，肚子里却多了一只"猫"，虽然说，那猫是假的，

可那叫声，听着就让他骨头发酥，腿发颤。 

  整日里，小老鼠吓得没了魂儿似的东躲西藏。后来呢，有的说他得了神经

病，有的说他饿死了。反正，从那以后，谁都没有再见到过那只小老鼠。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Huì xué māojiào de xiǎo láoshǔ 
 

zìcónɡ hénɡxínɡ bàdào de dà láohǔ chī le lǎo mǔjī de dàn，zài  

dùzi lǐ fū chūle yī zhǐhuì dǎmínɡr de xiǎo ɡōnɡjī，yòubèi dònɡwù men 

tái jìnle dònɡwùyuán，zhèxià kě rè nàole.zài wéi dàjiā dōu xiǎnɡtīnɡ 

yìtīnɡ láohǔ"wō wōwō--"dǎmínɡr mɑ.  

    kěshì dà láohǔ de hǎopénɡyou xiǎo láoshǔ yī liǎnde bùɡāoxìnɡ. 

    xiǎo láoshǔ tīnɡ chǎn lǎo mǔjī hái yǒuɡè wēixínɡ yáokònɡqì， 

yíàn，láohǔ de dùzi jiùkéyǐ bú jiào，jiù xiǎnɡ xiànɡ lǎo mǔjī  
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yàolái，sònɡɡěi dà láohǔ. 

    xiǎo láoshǔ láidào lǎo mǔjī jiā，hái tíle yídài jīnɡbái yùmǐ， 

tā shuō："mǔjī dàshěn，nín hǎoā！" 

    lǎo mǔjī tèbié tǎoyàn xiǎo láoshǔ，dàidá bùlǐ deshuō ："xiǎo  

láoshǔ，nǐ yǒu shénme shì mɑ ？" 

    "ā，qíshí，yě suàn búshànɡ shénme shì，jiùshì wǒjiā de  

diànshìjī yǒule máobìnɡ，tīnɡshuō nín yǒuɡè shénme yáokònɡqì， 

xiǎnɡ jièyònɡ yíxià，hěnkuài jiù hái nín." 

    lǎo mǔjī yìtīnɡ，diànshìjī huàile，nǎ yǒuyònɡ yáokònɡqì  

xiū de，tā zhīdào xiǎo láoshǔ méi ān hǎoxīn，jiùshuō："hǎobɑ，wǒ qù  

ɡěi nǐ ná，nǐ xiānchī diánr huāshēnɡmǐ."shuōzhe，bǎ shènɡ zhe5lì huā

shēnɡmǐ de yíɡè xiǎodié fànɡzài xiǎo láoshǔ de miànqián. 

    xiǎo láoshǔ yíjiàn huāshēnɡmǐ，kóushuǐ dōu liú chūláile，děnɡ  

lǎo mǔjī yī zhuǎnshēn，biàn bǎ5lì huāshēnɡmǐ dōu rēnɡ jìnle zuǐlǐ. 

    "miāo wū！"zěnme yǒu māojiào，xiǎo láoshǔ xiàdé yíxiàzǐ cónɡ yǐ

zi shànɡ diē le xiàlái. 

    "miāo wū！"xiǎo láoshǔ ɡǎnkuài cánɡ dào ménhòu，xiǎnɡ kànkɑn  

māo zàinǎlǐ ？ 

    "miāo wū！"zěnme zhè zhǐ māo lǎo zhuīzhe wǒ，xiǎo láoshǔ xià de 

kuài yūn ɡuòqùle. 

    "miāo wū！"zhèhuí xiǎo láoshǔ tīnɡqīnɡ le，shì zìjǐ dùzi lǐ zài 

jiào.ɡāi sǐde，zěnme māo zuàn jìnle wǒde dùzi. 

    zhèshí，lǎo mǔjī chūláile，kànjiàn xiǎo láoshǔ xiàdé zhí duō

suo，hāhā yī xiàoshuō："chū láibɑ，méi ān hǎoxīn de láoshǔ，wǒ nà huā

shēnɡmǐ lǐ，yǒu yíɡè wēixínɡ fēnɡmínɡqì、lǐbiɑn lù de shì māojiào，nǐ 

méi ān hǎoxīn，xiǎnɡbǎ yáokònɡqì sònɡɡěi dà láohǔ.nǐ kàn，zhè jiùshì 

yáokònɡqì，nénɡ ɡuǎn dà láohǔ dùzi lǐ de'jī'，yěnénɡ ɡuǎn nǐ dùzi lǐ 

de'māo'.kěshì nǐ yónɡyuǎn yě biéxiǎnɡ dédào tā.ɡǔn，názhe nǐ zhè dài 

tōu láide yùmǐ，kuài ɡǔn！" 

    xiǎo láoshǔ méiyǒu nádào yáokònɡqì，dùzi lǐ què duōle yìzhī 

"māo"，suīrán shuō，nà māo shì jiǎde，kě nà jiàoshēnɡ，tīnɡzhe jiù  

rànɡtā ɡǔ tóufɑ sū，tuǐ fāchàn. 

    zhěnɡrì lǐ，xiǎo láoshǔ xiàdé méile húnr shìde dōnɡduǒxīcánɡ. 

hòulái ne，yǒude shuō tā déliǎo shénjīnɡbìnɡ，yǒude shuō tā èsǐle. 

fǎnzhènɡ，cónɡ nà yǐhòu，shuídōu méiyǒu zàijiàn dàoɡuò nà zhǐ xiǎo  

láoshǔ. 

 
ค าแปล: หนูตัวน้อยร้องเหมียวๆ 

  
 นบัตัง้แตเ่จ้าเสืออนัธพาลกินไขข่องแมไ่ก่เข้าไป ในท้องของมนัก็ฟักเป็นไก่โต้งท่ีร้องกะต๊าก 
ๆ  แถมยงัถกูบรรดาสตัว์ทัง้หลายหามเข้าไปไว้ในสวนสตัว์อีก  สร้างความคกึคกัให้กบัสวนสตัว์เป็น
อนัมาก ทกุคนได้ฟังเสียงเสือค าราม “กะต๊าก ๆ ” นะ่สิ  
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  แตว่่าเจ้าหนนู้อย ซึง่เป็นเพ่ือนรักของเสือโคร่งไมพ่อใจ 
 เจ้าหนนู้อยได้ขา่วมาวา่แมไ่ก่ยงัมีรีโมทบงัคบัวิเศษด้วย พอกดปุ่ มปุ๊ บ ท้องของเสือก็จะ
หยดุร้อง มนัก็เลยคิดวา่จะไปขอเอามาให้กบัเสือโคร่ง 

หนนู้อยเดนิไปหาแมไ่ก่ท่ีบ้าน ถือข้าวโพดสีขาวสะอาดมาฝากด้วย พอมาถึง เจ้าหนนู้อย
กลา่วค าทกัทาย “คณุปา้ไก่ สวสัดีฮะ” 
 แตแ่มไ่ก่ไมช่อบหนเูอามาก ๆ ก็ร้องถามแบบไมแ่ยแสวา่ “เจ้าหน ู แกมาหาข้ามีธุระอะไรรึ 
กะต๊าก ๆ ” 
 “เออ่ จริงๆแล้วก็ไมไ่ด้มีธุระอะไรส าคญัหรอกนะฮะ ก็คือว่าโทรทศัน์ท่ีบ้านผมมนัเสียน่ะฮะ 
ได้ขา่วมาว่า คณุปา้มีรีโมทวิเศษ อยากจะมาขอยืมสกัหน่อย เด๋ียวจะรีบเอามีคืนฮะ” 
 แมไ่ก่พอได้ยินว่าโทรทศัน์เสีย จะเอารีโมทไปซ่อมได้ยงัไงกนั แมไ่ก่รู้ได้ทนัทีว่าเจ้าหนนู้อย
ต้องมีลบัลมคมในเป็นแน่  ก็เลยพดูวา่ “ก็ได้ เด๋ียวปา้จะไปเอามาให้ มาๆ เข้ามกินถัว่รอก่อนก็แล้ว
กนั” แมไ่ก่เอาถัว่ใสจ่านมาวางให้หนกิูน 5 เม็ด 
 พอน้องหนเูห็นถัว่เทา่นัน้ละ่ อยากกินจนน า้ลายไหล พอแมไ่ก่หนัหลงักลบัไมท่นัพริบตา 
เจ้าหนนู้อยก็รีบหยิบถัว่เข้าปากแทบไมท่นั  
 “เหมียว หง่าว” เอ๊ะท าไมมีเสียงแมวแถวนี ้เจ้าหนตูกใจจนตกลงมาจากเก้าอี ้
 “เหมียว หง่าว”  เจ้าหนนู้อยรีบวิ่งไปซอ่นตวัอยูท่ี่หลงัประต ู แอบมองดวูา่เจ้าเหมียวอยู่
ตรงไหน 
 “เหมียว หง่าว”  ท าไมเจ้าเหมียวตวันีต้ามฉนัมาตลอดเลย เจ้าหนนู้อยตกใจจนแทบจะ
เป็นลม  
  “เหมียว หง่าว” ครัง้นีเ้จ้าหนนู้อยฟังชดัเจนแล้ว ท่ีแท้ก็เป็นท้องตวัเองก าลงัร้องเสียง
เหมือนแมว แยแ่น่ๆ  แมวเข้าไปอยูใ่นท้องฉนัได้ยงัไงกนัละ่ 
 ขณะดียวกนันัน้เอง แมไ่ก่เดินออกมา เห็นเจ้าหนนู้อยตกใจกลวัจนตวัสัน่ก็หวัเราะเสียงดงั
ลัน่ “ฮา่ๆ ๆ กระต๊าก ๆ ออกมาเถอะ เจ้าหนเูจ้าเลห์่ ในเม็ดถัว่นัน่นะ่มีเคร่ืองอดัเสียงแมวขนาดเล็ก
ซอ่นเอาไว้ แกคิดไมซ่ื่อ อยากจะเอารีโมทไปให้เสือโคร่ง แกดน่ีู น่ีแหละคือรีโมทท่ีสามารถบงัคบัไก่
ท่ีอยูใ่นท้องเสือโคร่ง และบงัคบัแมวท่ีอยูใ่นท้องของแก แตว่า่แกจะไมไ่ด้รีโมทอนันีเ้ลย ออกไป 
แล้วก็เอาถัว่ท่ีแก้ขโมยมาน่ีไปด้วย ออกไป” 
   เจ้าหนนู้อยไมไ่ด้รีโมทกลบัไป ร้ายไปกวา่นัน้ในท้องของมนัยงัมีเสียง “หง่าวๆ ” ดงัขึน้
ตลอด แม้ว่าแมวในท้องเป็นแมวปลอม แตเ่สียงร้องนัน่ก็ท าเอาเจ้าหนขูาสัน่ ตกตะลงึงนั 
 วนัทัง้วนั เจ้าแมวตกใจกลวัวิ่งหลบไปทัว่ ตอ่มา ก็ลทอกนัวา่มนัเป็นโรคประสาทไปแล้ว 
บ้างก็วา่มนัหิวตาย ไมว่า่ยงัไง นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา ก็ไมเ่คยมีใครพบเห็นเจ้าหนนูัน่อีกเลย 
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78.会打鸣儿的大老虎 
 

老虎是动物之王。他说："我也要像人一样，有个'长'字。"他想了想又说，" 

对了，就叫动物部的部长吧， 虎部长脾气大，稍不高兴就欺侮别的动物。

害怕他的动物隔三岔五得给他送点儿东西，讨他喜欢。 

  小熊要占地盖房，不情愿地给虎部长送去两罐蜂蜜； 

  狐狸要修路，怕机器声吵着虎部长，急忙给虎部长送去一箱田鸡腿； 

  大黄狗要给小黄狗治病，得从虎部长门前过，只好背着一坛酒去孝敬虎部

长："虎部长，这是名酒，您慢慢喝。" 

  小不点老鼠最虔诚，今天提着一瓶偷来的香油搁在虎部长家的桌上，明天

扛着一块盗来的肉挂在虎部长家的门上。可虎部长却说："多弄点儿，还不够塞

牙缝的！" 

  只有老母鸡不信这个邪，她说："让我来治治大老虎。" 

  有一天，老母鸡背了五个鸡蛋来到虎部长家门前："尊敬的部长先生，这是

一篮新鲜鸡蛋，您拿去补一补身体吧！" 

  虎部长剔着牙，连眼皮也不抬："喂，放下吧！" 

  老母鸡走了以后，虎部长把五个鸡蛋，连皮带壳画囵吞了下去。 

  过了几天，虎部长听到自己肚于里有鸡在叫："喔喔喔一一"呀，是公鸡打

鸣儿的声音，后来，这种声音越来越大，而且，是早晚不怀地打啤儿："喔喔喔

一-，喔喔喔——" 

  这一下，可把虎部长弄得烦透了，他不停地抓挠自己的肚皮，毛都抓没

了，肚皮都抓流了血，可吐子里照样"喔喔喔——" 

  这一下，动物们可不怕虎部长了，他们只要行列，"喔喔喔"的叫声，就都

躲起来。 

  谁也不给虎部长送东西吃了。过了三天，虎部长饿得头昏眼花；又过了三

天，虎部长走路四条腿拌开了蒜；再过三天，虎部长干脆趴在地上，连说话的

力气也没有了， 

  原来，老母鸡送的鸡蛋中，有一个玩具鸡下的蛋，这个蛋在虎部长肚子里

又孵出一只玩具鸡，这只鸡肚子里有一节高能电池，自然就不停地打鸣儿了。 

  动物们见虎部长一点儿抵抗能力也没有了，就结结实实地把他捆了起来。

许多动物说："打死他！打死他！" 

大象说："不，咱们把他送给人类，放到动物园去展览！"于是，两只大狗

熊，用一根粗树枝，"嗬唷，嗬唷，地抬着虎部长奔动物园去了。从此，动物园

的铁笼子里，就多了一只会打鸣儿的大老虎。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Huì dǎ mínɡr de dà láohǔ 
 

Láohǔ shì dònɡwù zhīwánɡ.tā shuō："wǒ yě yào xiànɡrén yíyànɡ， 

yǒuɡè'chánɡ'zì."tā xiǎnɡle xiǎnɡ yòushuō，"duìle，jiùjiào  

dònɡwù bù de bùzhǎnɡ bɑ，  

     hǔ bùzhǎnɡ píqidà，shāobú ɡāoxìnɡ jiù qīwǔ biéde dònɡwù.hàipà 

tāde dònɡwù ɡésānchàwǔ de ɡěi tā sònɡ diánr dōnɡxi，tǎo tā xǐhuɑn. 

    xiǎoxiónɡ yào zhàndì ɡàifánɡ，bùqínɡyuàn de ɡěi hǔ bùzhǎnɡ sònɡ
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qù liǎnɡ ɡuàn fēnɡmì； 

    húli yào xiūlù，pà jīqìshēnɡ chǎozhe hǔ bùzhǎnɡ，jímánɡ ɡěi hǔ 

bùzhǎnɡ sònɡqù yìxiānɡ tián jītuǐ； 

    dàihuánɡ ɡǒu yàoɡěi xiǎohuánɡ ɡǒu zhìbìnɡ，dé cónɡ hǔ bùzhǎnɡ  

ménqián ɡuò，zhíhǎo bèizhe yī tán jiǔ qù xiàojìnɡ hǔ bùzhǎnɡ："hǔ bù

zhǎnɡ，zhè shì mínɡjiǔ，nín mànmàn hē." 

    xiǎobùdiǎn láoshǔ zuì qiánchénɡ，jīntiān tízhe yìpínɡ tōu láide 

xiānɡyóu ɡēzài hǔ bùzhǎnɡ jiā de zhuōshànɡ，mínɡtiān kánɡzhe yíkuài  

dào láide ròu ɡuàzài hǔ bùzhǎnɡ jiā de ménshànɡ.kě hǔ bùzhǎnɡ quèshu

ō："duō nònɡ diánr，hái búɡòu sāi yáfénɡ de！" 

    zhíyǒu lǎo mǔjī búxìn zhèɡe xié，tā shuō："rànɡwǒ lái zhìzhì dà 

láohǔ." 

    yǒuyìtiān，lǎo mǔjī bèi le wǔɡè jīdàn láidào hǔ bùzhǎnɡ jiā  

ménqián："zūnjìnɡ de bùzhǎnɡ xiānshenɡ，zhè shì yìlán xīnxiān jīdàn，

nín náqù bǔyibǔ shēntǐ bɑ！" 

    hǔ bùzhǎnɡ tī zhe yá，lián yǎnpí yěbú tái："wèi，fànɡxià bɑ！" 

    lǎo mǔjī zǒule yǐhòu，hǔ bùzhǎnɡ bǎ wǔɡè jīdàn，lián pídài ké 

huà lún tūn le xiàqu. 

    ɡuòle jǐtiān，hǔ bùzhǎnɡ tīnɡdào zìjǐ dù yú lǐ yǒu jī zài jià

o："wō wōwō yìyī"yɑ，shì ɡōnɡjī dǎmínɡr de shēnɡyīn，hòulái，zhèzhǒnɡ 

shēnɡyīn yuèlái yuèdà，érqiě，shì záowǎn bùhuái de dǎ pír："wō wōwō y

ī-，wō wōwō--" 

    zhèyíxià，kěbǎ hǔ bùzhǎnɡ nònɡdé fán tòule，tā bùtínɡ de zhuāná

o zìjǐde dùpí，máo dōu zhuā méile，dùpí dōu zhuā liúle xuè，kě tǔ zǐ 

lǐ zhàoyànɡ"wō wōwō--" 

    zhèyíxià，dònɡwù men kě búpàhǔ bù chánɡle，tāmen zhǐyào  

hánɡliè，"wō wōwō"de jiàoshēnɡ，jiùdōu duǒ qǐlái. 

    shuíyě bùɡěi hǔ bùzhǎnɡ sònɡ dōnɡxi chī le.ɡuòle sāntiān，hǔ bù

zhǎnɡ èdé tóuhūn yǎnhuā；yòu ɡuòle sāntiān，hǔ bùzhǎnɡ zǒulù sìtiáo 

tuǐ bàn kāile suàn；zàiɡuò sāntiān，hǔ bùzhǎnɡ ɡāncuì pāzài dìshànɡ，

lián shuōhuà de lìqi yě méi yǒule， 

    yuánlái，lǎo mǔjī sònɡ de jīdàn zhōnɡ，yǒu yíɡè wánjù jī xià de 

dàn，zhèɡe dàn zài hǔ bùzhǎnɡ dùzi lǐ yòu fūchū yìzhī wánjù jī，zhè 

zhǐ jī dùzi lǐ yǒu yìjié ɡāonénɡ diànchí，zìrán jiù bùtínɡ de dǎmínɡr 

le. 

    dònɡwù men jiàn hǔ bùzhǎnɡ yìdiánr dǐkànɡ nénɡlì yě méi yǒule，

jiù jié jiēshi shí de bǎ tā kǔn le qǐlái.xǔduō dònɡwù shuō："dǎsǐ  

tā！dǎsǐ tā！" 

dàxiànɡ shuō："bù，zánmen bǎ tā sònɡɡěi rénlèi，fànɡdào dònɡwù

yuán qù zhánlǎn！"yúshì，liǎnɡzhī dà ɡǒuxiónɡ，yònɡ yī ɡēn cū shùzh

ī，"hē yō，hē yō，de táizhe hǔ bùzhǎnɡ bēn dònɡwùyuán qùle.cónɡcǐ， 

dònɡwùyuán de tiě lónɡzi lǐ，jiù duōle yī zhǐhuì dǎmínɡr de dà 

láohǔ. 
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ค าแปล: เสือเจ้าป่าค าราม“เอ้ก อี เอ้ก ๆ ๆ ” 
 
 เสือโคร่งเป็นจ้าวแหง่สตัว์ทัง้ปวง มนัพดูวา่ “ฉนัจะต้องเป็นแหมือนกบัมนษุย์ ท่ีจะต้องมี
ค าวา่ หวัหน้า” มนัคดิไปคิดมา แล้วก็พดูอีกวา่ “ใชแ่ล้ว ก็เรียกวา่ หวัหน้าฝ่ายสตัว์ ก็แล้วกนั” 
 ทา่นหวัหน้าเสืออารมณ์ร้ายมาก เวลาท่ีไมพ่อใจอะไรแม้เพียงนิดเดียวก็จะรังแกบรรดา
สตัว์เล็กสตัว์น้อยอยูเ่สมอ พวกสตัว์ตวัเล็กกลวัมนัมาก ตา่งพากนัประจบสอพลอท่านหวัหน้าเสือ
โดยเอาของก านลัมามอบให้เป็นประจ า  
  ฝ่ายเจ้าหมีน้อยก าลงัจะขดุหลมุสร้างบ้าน ก็ยงัต้องยอมท่ีจะเอาน า้ผึง้สองขวดไปมอบ
เป็นของก านลัให้กบัเสือโคร่ง  
 ฝ่ายเจ้าจิง้จอกก็จะสร้างถนน กลวัวา่เสียงเคร่ืองจกัรกลจะไปรบกวนทา่นเสือโคร่ง ก็รีบเอา
นอ่งไก่ทอดไปมอบให้เสือโคร่งหนึง่กลอ่ง 
 หมาขนทองจะต้องรักษาอาการป่วยของลกูน้อย จะต้องเดนิผา่นหน้าบ้านทา่นเสือโคร่ง ก็
จ าเป็นต้องแบกเหล้าไปคารวะทา่นเสือโคร่ง “ทา่นหวัหน้า น่ีเป็นเหล้ามีช่ือ ขอเชิญทา่นด่ืมตาม
สบาย” 
 เจ้าหนลูายจดุ นบนอบทา่นเสือโคร่งมากกว่าใครๆ  น าเอาน า้มนังามาวางไว้ท่ีโต๊ะในบ้าน
ทา่นเสือโคร่ง วนัรุ่งขึน้ก็เอาเนือ้ท่ีขโมยมาได้ เอามาแขวนไว้ท่ีหน้าประตบู้านทา่นเสือโคร่ง แตท่า่น
เสือโคร่งกลบับอกวา่ “คราวหน้าเอามาให้มากกวา่นีห้นอ่ย แคนี่ย้งัไมพ่อจะจิม้ฟันเลย” 
 มีเพียงแมไ่ก่ตวัเดียวท่ีไมเ่ช่ือฟังทา่นเสือโคร่ง แมไ่ก่พดูวา่ “ฉนัจะจดัการกบัเจ้าเสือโคร่งตวั
นีเ้อง”  
 มีอยูว่นัหนึง่ แมไ่ก่หอบเอาไขไ่ก่มาห้าฟองไปท่ีบ้านเสือโคร่ง “ทา่นเสือท่ีเคารพ น่ีเป็นไขไ่ก่
สดตะกร้าหนึง่เอามาให้ท่านกินบ ารุงร่างกาย” 
 เสือโคร่งแยกเขีย้ว ไมย่อมแม้แตจ่ะลืมตาขึน้มาด ู“เอ้อ ๆ วางไว้นัน่แหละ”  
 หลงัจากท่ีแมไ่ก่กลบัไป เสือโคร่งก็กินไขไ่ก่เข้าไปจนหมด แม้แตเ่ปลือกก็ยงัไมป่อกเลย 
 ผา่นไปไมก่ี่วนั ทา่นเสือโคร่งก็ได้ยินเสียงไก่ขนัในท้องของตวัเอง “เอ้ก อี เอ้ก ๆ ๆ ”  เป็น
เสียงไก่โต้งขนัเสียงดงั ตอ่มาเสียงนัน้ยิ่งดงัขึน้ๆ ยิ่งไปกวา่นัน้ ยงัดงัไมห่ยดุทัง้กลางวนักลางคืน  
“เอ้ก อี เอ้ก ๆ ๆ ”  
 เร่ืองนีส้ร้างความร าคาญใจให้กบัทา่นเสือโคร่งเป็นอย่างมาก  วนัๆก็เอาแตต่ะปบท้อง
ตวัเอง กรงเล็บคมๆ ท าเอาขนตรงท้องร่วงจนหมดเกลีย้ง เลือดไหลซิบๆ แตท้่องของเสือโคร่งก็ยงั
ขนั “เอ้ก อี เอ้ก ๆ ๆ ”  ไมห่ยดุ 
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 ตอนนีไ้มมี่ใครเอาสิ่งของไปมอบให้เสือโคร่งอีกแล้ว ผา่นมาสามวนั เสือโคร่งหิวจนตาลาย 
ผา่นไปอีกสามวนั เสือโคร่งเดนิโซซดัโซเซออกมาข้างนอก ผา่นไปอีกสามวนั เสือโคร่งหมดแรง
หมอบอยูท่ี่พืน้ แม้แตจ่ะพดูก็ยงัไมมี่แรง   
 ท่ีแท้ ในไขท่ี่แมไ่ก่เอามาให้เสือโคร่งนัน้ มีไขข่องเลน่ซอ่นอยู ่  ไขใ่บนีเ้ข้าไปอยูใ่นท้องของ
เสือโคร่ง แล้วก็ฟักออกมาเป็นตวั  ในท้องของไก่ท่ีอยูใ่นท้องเสือมีถ่านไฟแรงสงูซอ่นอยู ่ก็เลยขนัไม่
หยดุนัน่เอง 
 เหลา่สตัว์เห็นเสือโคร่งนอนพงาบๆ ไมมี่แรงตอ่สู้ใดๆ ก็พากนัมดัเจ้าเสือโคร่งเอาไว้ สตัว์
ทัง้หลายลงความเป็นว่า “ฆา่มนัให้ตายเลย ๆ ” 
 ช้างงวงยาวบอกวา่ “ไม ่ เราเอามนัไปให้กบัมนษุย์ดีกวา่ เอาไปไว้ในสวนสตัว์” ดงันัน้ หมี
สองตวั ก็พากนัเอาไม้ท่อนใหญ่ทอ่นหนึง่ หามเสือโคร่ง “ฮยุ เล ฮยุ” หามเอาไปไว้ในสวนสตัว์ 
จากนัน้เป็นต้นมา ในกรงเหล็กของสวนสตัว์ก็มีเสือโคร่งประหลาด  ค ารามเสียงดงั “เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก 
อี เอ้ก ”   
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79.会说话的卷心菜 
 

熊奶奶从地里摘来一棵卷心莱。  

熊奶奶手拿莱刀，刚想把刀切下去，只听到卷心菜发出叽叽咕咕的声音。 

  熊奶奶吓了一跳，卷心莱怎么会有声音？是自己耳朵出毛病了？她再仔细

听，卷心菜真的在叽叽咕咕说着话。 

  熊奶奶喊了起来："天哪，卷心莱在自言自语呢！" 

  她侧着耳朵听了半天，也不知道卷心莱在说些什么。 

  她跑出门外，喊来了河马先生。 

  河马先生竖起耳朵听了半天，也不知道卷心菜在说些什么。 

  熊奶奶又去找来了兔子先生。 

  兔子先生竖起一对长耳朵听了半天，他说："卷心菜先生一定说的是外语，

我没学过。" 

  这时，有位青蛙大婶走过这里，也来好奇地听听，突然，青蛙大蜂尖叫起

来： 

  "哦，我的宝贝，我的可怜的宝贝。" 

  兔子先生闹不明白，忙问："熊奶奶的卷心菜，怎么成了你的宝贝？你听懂

里面说的外国话了吗？" 

  青蛙大婶说："什么外国话，他根本不会说话。" 

  河马先生说："什么？你说卷心菜不会说话？， 

  "不是的。"青蛙大蜂说："这卷心菜里而是我的小宝贝，他失踪两个月了，

那时候，刚从小蝌蚪变成小青蛙，只会叽叽咕咕叫，还没学会说话。，' 

  熊奶奶一听可着急了，她赶快放下菜刀，用手把卷心菜叶子一瓣一瓣剥下

来。 

  卷心菜越来越小，越来越小。最后，从菜心里发现一个小青蛙，正在叽叽

咕咕地叫着呢。原来，有一天，小青蛙在卷心菜的菜心里睡觉，睡啊睡啊，就

让卷心菜给包了起来，一包就包了两个月。 

  熊奶奶为了庆祝青蛙大婶找到了自己的小宝贝，赶紧用卷心菜熬了一锅

汤，请青蛙大婶和她的儿子吃。小青蛙喝完汤，叽叽咕咕地叫着。青蛙大婶

说："我的小宝贝在称赞熊奶奶做的卷心菜汤真好吃呢！熊奶奶，谢谢你了。" 

  青蛙大婶高高兴兴地领着儿子回家了。 

熊奶奶呢，从这以后，每逢切卷心菜，总要先拍打几下，再用耳朵听听，

她想会不会有会讲话的卷心菜…… 

 

ค าอ่านพนิอิน: Huì shuōhuà de juǎnxīncài 
 

xiónɡ nǎinɑi cónɡ dìlǐ zhāi lái yī kē juǎnxīn lái.  

     xiónɡ nǎinɑi shǒuná lái dāo，ɡānɡ xiǎnɡbǎ dāoqiē xiàqu，zhǐ  

tīnɡdào juǎnxīncài fāchū jījī ɡūɡū de shēnɡyīn. 

    xiónɡ nǎinɑi xiàle yítiào，juǎnxīn lái zěnme huìyǒu shēnɡyīn？

shì zìjǐ ěrduo chūmáobìnɡ le？tā zài zǐxì tīnɡ，juǎnxīncài zhēnde zài 

jījī ɡūɡū shuōzhe huà. 

    xiónɡ nǎinɑi hǎnle qǐlái："tiānnǎ，juǎnxīn lái zài zìyán zìyǔ 



 357 

 

 

ne！" 

    tā cè zhe ěrduo tīnɡle bàntiān，yěbú zhīdào juǎnxīn lái zàishuō 

xiē shénme. 

    tā pǎochū ménwài，hǎn lái le hémǎ xiānshenɡ. 

    hémǎ xiānshenɡ shùqǐ ěrduo tīnɡle bàntiān，yěbú zhīdào  

juǎnxīncài zàishuō xiē shénme. 

    xiónɡ nǎinɑi yòuqù zhǎolái le tùzi xiānshenɡ. 

    tùzi xiānshenɡ shùqǐ yíduì chánɡ ěrduo tīnɡle bàntiān，tā  

shuō："juǎnxīncài xiānshenɡ yídìnɡ shuōde shì wàiyǔ，wǒ méi xuéɡuò." 

    zhèshí，yǒu wèi qīnɡwā dàshěn zǒuɡuò zhèlǐ，yělái hàoqí de tīnɡ

tinɡ，tūrán，qīnɡwā dà fēnɡ jiānjiào qǐlái： 

    "ò，wǒde bǎobèi，wǒde kělián de bǎobèi." 

    tùzi xiānshenɡ nào bú mínɡbɑi，mánɡwèn："xiónɡ nǎinɑi de  

juǎnxīncài，zěnme chénɡle nǐde bǎobèi？nǐ tīnɡdǒnɡ lǐmiàn shuōde  

wàiɡuó huà le mɑ？" 

    qīnɡwā dàshěn shuō："shénme wàiɡuó huà，tā ɡēnběn búhuì  

shuōhuà." 

    hémǎ xiānshenɡ shuō："shénme？nǐshuō juǎnxīncài búhuì  

shuōhuà？， 

    "bú shìde."qīnɡwā dà fēnɡ shuō："zhè juǎnxīncài lǐ érshì wǒde 

xiǎo bǎobèi，tā shīzōnɡ liǎnɡɡè yuèle，nàshíhou，ɡānɡ cónɡxiǎo kēdǒu 

biànchénɡ xiǎo qīnɡwā，zhǐhuì jī jīɡu ɡūjiào，háiméi xuéhuì  

shuōhuà.，' 

    xiónɡ nǎinɑi yìtīnɡ kězhe jíle，tā ɡǎnkuài fànɡxià càidāo，yònɡ 

shǒubǎ juǎnxīncài yèzi yī bàn yī bàn bāo xiàlái. 

    juǎnxīncài yuèlái yuèxiǎo，yuèlái yuèxiǎo.zuìhòu，cónɡ cài  

xīnlǐ fāxiàn yíɡè xiǎo qīnɡwā，zhènɡzài jījī ɡūɡū de jiào zhene. 

yuánlái，yǒuyìtiān，xiǎo qīnɡwā zài juǎnxīncài de cài xīnlǐ  

shuìjiào，shuì ā shuì ā，jiùrànɡ juǎnxīncài ɡěi bāo le qǐlái， 

yìbāo jiù bāo le liǎnɡɡèyuè. 

    xiónɡ nǎinɑi wèile qìnɡzhù qīnɡwā dàshěn zhǎodàole zìjǐde xiǎo 

bǎobèi，ɡánjǐn yònɡ juǎnxīncài áo le yìɡuō tānɡ，qǐnɡ qīnɡwā dàshěn   

hé tāde érzi chī.xiǎo qīnɡwā hēwán tānɡ，jījī ɡūɡū de jiàozhe.qīnɡwā 

dàshěn   shuō："wǒde xiǎo bǎobèi zài chēnɡzàn xiónɡ nǎinɑi zuò de  

juǎnxīn càitānɡ zhēn hǎochī ne！xiónɡ nǎinɑi，xièxiènǐ le." 

    qīnɡwā dàshěn ɡāo ɡāoxìnɡxìnɡde lǐnɡzhe érzi huíjiā le. 

xiónɡ nǎinɑi ne，cónɡzhè yǐhòu，měifénɡ qiē juǎnxīncài，zǒnɡyào xiān 

pāidǎ jǐxià，zàiyònɡ ěrduo tīnɡtinɡ，tā xiǎnɡ huìbuhuì yǒu huì jiǎnɡ

huà de juǎnxīncài.   
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ค าแปล: กะหล ่าปลีพูดได้ 
 

คณุยา่หมีเก็บกะหล ่าปลีมาจากในทุง่  
ในมือของคณุยา่ก็ถือมีดหนึง่เลม่ ก าลงัจะหัน่กะหล ่าปลี ก็ได้ยินเสียงอ๊อด แอ๊ดๆ ๆ ดงัมาจาก

กะหล ่าปลี  
เสียงพดูของกะหล ่าปลีท าเอาคณุย่าตกใจด้วยความสงสยั  เอ๊ะ ท าไมมีเสียงออกมาจาก

กะหล ่าปลีได้นะ หฝูาดไปหรือเปลา่ คณุยา่ลองตัง้ใจฟังอีกครัง้ชดัๆ  ก็ได้ยิน เสียงกะหล ่าปลีก าลงั
พดูเสียง  อ๊อด แอ๊ด ๆ ๆ อยูจ่ริงๆด้วย 

คณุยา่หมีตะโกนด้วยความตกใจ “โอ้...พระเจ้า กะหล ่าปลีก าลงัพดูอยูก่บัตวัเอง” 
คณุยา่หมีเอียงหฟัูงอยู่นาน แตก็่ไมรู้่วา่ก าหล ่าปลีพดูอะไร  
คณุยา่หมีวิ่งออกไปนอกบ้าน ไปเรียกคณุฮิบโปมา  
คณุฮิบโปมาถึงก็ยกหขูึน้ฟังอยูน่าน ก็ไมรู้่เหมือนกนัวา่กะหล ่าปลีพดูอะไร 
คณุยา่หมีก็รีบวิ่งไปเรียกคณุกระตา่ยมาฟัง  
คณุกระตา่ยมาถึงก็ยกหตูัง้ขึน้ฟังอยูน่าน แล้วก็พดูวา่ “คณุกะหล ่าปลีจะต้องพดู

ภาษาตา่งประเทศแน่ๆ เลย แตฉ่นัไมเ่คยเรียนภาษานีม้าก่อน” 
เวลานัน้เอง มีคณุปา้กบกระโดดผา่นมา  ก็เข้ามาฟังด้วยความอยากรู้อยากเห็น ทนัใดนัน้ 

คณุปา้กบก็ตะโกนร้องเสียงแหลม  
“อ้อ ลกูรักของแม ่ลกูท่ีนา่สงสารของแม่” 

         ท าเอาคณุกระตา่ยตกตะลงึด้วยความงนุงง รีบร้องถามวา่ “ผกักะหล ่าปลีของคณุย่าหมี 
ท าไมกลายไปเป็นลกูรักของคณุปา้ได้ละ่ คณุปา้ฟังภาษาตา่งประเทศท่ีดงัออกมาจากข้างในได้
ด้วยเหรอ” 
 คณุปา้กบบอกวา่ “ภาษาตา่งประเทศอะไรกนั กะหล ่าปลีท่ีไหนจะพดูได้” 
 คณุฮิปโปสวนขึน้มาทนัที “อะไรนะ คณุปา้วา่กะหล ่าปลีพดูไมไ่ด้อย่างนัน้รึ” 
 “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้” คณุปา้กบรีบตอบว่า “ลกูของฉนัอยูใ่นกะหล ่าปลีน่ีไงละ่ ลกูฉนัหายออก
จากบ้านไปตัง้สองเดือนแล้ว ตอนนัน้เพิ่งจะเปล่ียนจากลกูอ๊อดมาเป็นกบได้ไมน่าน ยงัไมท่นัได้
เรียนพดูอะไรเลย  ก็ได้แตร้่องอ๊อด ๆ ๆ ”   
 คณุยา่หมีได้ฟังดงันัน้ก็ถึงกบัตกใจ รีบวางมีดลง แล้วก็บกิะหล ่าปลีออกทีละใบๆ  
 กะหล ่าปลีคอ่ยๆเล็กลงๆ  จนในท่ีสดุ ในใจกลางของกะหล ่าปลีก็เห็นกบน้อยๆตวัหนึ่ง ร้อง
เสียงดงัอ๊อดแอ๊ด ๆ อยูข้่างใน  ท่ีแท้ มีอยูว่นัหนึง่ ลกูกบน้อยนอนหลบัอยูใ่นกะหล ่าปลีหวัเล็ก ๆ 
หลบัไปนานเทา่ไหร่ไมรู้่ จนถกูกะหล ่าปลีหอ่ไว้ทัง้ตวั  นานถึงสองเดือนเลยเชียว 
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   เพ่ือเป็นการฉลองให้กบัคณุปา้กบท่ีตามหาลกูเจอ ก็รีบเอากะหล ่าปลีไปตุน๋มาหนึง่หม้อ 
ให้กบัคณุปา้กบและลกูกิน  น้องกบด่ืมซุบกะหล ่าปลีเสร็จก็ได้แตร้่อง อ๊อดแอ๊ด ๆ  คณุปา้กบพดูกบั
คณุยา่หมีวา่ “ลกูกบของฉนัชมวา่ซุบกะหล ่าปลีของคณุย่าหมีอร่อยมาก คณุย่าหมี ขอบคุณมากๆ
นะคะ” 
 จากนัน้คณุปา้กบก็พาลกูน้อยกลบับ้านด้วยความดีใจ 
 แล้วคณุย่าหมีละ่ จากนัน้เป็นต้นมา ทกุครัง้ท่ีจะหัน่กะหล ่าปลี ก็จะเอามาเคาะดสูองสาม
ครัง้ แล้วก็ลองฟังข้างในด ู เพราะคณุยา่หมีเกรงวา่จะมีกะหล ่าปลีพดูได้อีกไหมหนอ  
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80.花儿选美 
 

花儿们要举行盛大的选美比赛，每一朵花都躲在自己的小房子里精心打

扮。 

牡丹花的裙子多极了，她在她的小房子里穿了一层又一层，穿了一层又一

层…… 

  玫瑰花躲在小房子里卷着每一条裙子的边儿，然后又往裙子上拼命洒香

水…… 

  仙客来躲在小房子里精心裁剪时装，她可不像一般花朵那样穿裙子，她要

让自己的时装别具一格…… 

  水仙花躲在小房子里反复研究自己金色王冠配白裙子的效果，追求典雅是

她向来的风格…… 

  好了，一切都已准备就绪，打扮得漂漂亮亮的花儿们走出了自己的小房

子，她们个个信心十足…… 

  可是，有一朵小小花儿躲在自己的小房子里迟迟不肯出来，原来，她没有

漂亮的衣服，她的全部家当就是一条既不鲜又不美的短裙，那么窄、那么小，

算不上真正的裙子，围在身上一点儿也不好看。 

  小小花儿听见外面的喧笑声，她从门缝里偷偷往外看，啊呀，罂粟花正摇

曳着她那艳红镶白边儿的绸裙子跳西班牙舞，那华丽宽大的裙子翻飞着把小小

花儿的眼睛都晃花了！ 

  小小花儿这下更不敢出去了。她关紧门，躲在房子里焦急地说："怎么办？

怎么办？" 

  像是一片回声，周围都传来"怎么办？怎么办"的叹息。原来，小小花儿的

姐妹们都同她一样胆怯地躲在房子里。 

  "小姐姐，你带个头先出去怎么样？"隔壁传来花儿妹妹的声音。 

  "是呀，是呀，你带个头先出去。"四周传来众妹妹的央求。 

  这时，选美比赛马上就要开始了，蝴蝶评委、蜜蜂主席和特邀主持人金铃

子小姐都已到来。所有花儿们都着急地催促躲在房子里的小小花儿们快出来。 

  "怎么样？我们不出去会影响整个选美比赛，唔，这样吧，我喊一、二、

三，我们同时出去。"小小花儿鼓足勇气说。妹妹们都赞成。 

  小小花儿深深地吸了一口气，大喊了一声：，一、二、三！" 

  刹那间，千千万万朵小小花儿铺天盖地缀满枝头。 

  "哇，好美，好美的花儿呀！"蝴蝶、蜜蜂、金铃子和开有的花儿都惊呆

了。， 

  小小花儿每一朵细看都不美，然而她们成千上万朵簇拥在一起形成的磅礁

气势却是那么壮观。那种惊心动魄的美压倒了所有争奇斗艳的花儿。 

  小小花儿奇迹般地获得了选美比赛的冠军。 

一切都不是小小花儿们躲在小房子里所能预料到的，她们庆幸自己勇敢地

走出了小房子——不管自己是多么的平凡，只有走出了小房子，才能够去创造

奇迹。 
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ค าอ่านพนิอิน: Huār xuǎnměi 
 

Huārmen yào jǔxínɡ shènɡdà de xuǎnměi bǐsài，měi yìduǒ huādōu 

duǒzài zìjǐde xiǎofánɡzi lǐ jīnɡxīn dǎbàn.  

     mǔdān huāde qún zǐduō jíle，tā zài tāde xiǎofánɡzi lǐ chuān le 

yìcénɡ yòu yìcénɡ，chuān le yìcénɡ yòu yìcénɡ ..... 

    méiɡuihuā duǒzài xiǎofánɡzi lǐ juǎnzhe měi yìtiáo qúnzi de  

biānr，rán hòuyòu wǎnɡ qúnzi shànɡ pīnmìnɡ sǎ xiānɡshuǐ ..... 

    xiān kèlái duǒzài xiǎofánɡzi lǐ jīnɡxīn cáijiǎn shízhuānɡ，tā  

kě búxiànɡ yìbān huāduǒ nàyànɡ chuān qúnzi，tā yào rànɡ zìjǐde  

shízhuānɡ biéjùyìɡé ..... 

    shuǐ xiānhuā duǒzài xiǎofánɡzi lǐ fǎnfù yánjiū zìjǐ jīnsè  

wánɡɡuān pèi bái qúnzi de xiàoɡuǒ，zhuīqiú diányǎ shì tā xiànɡ láide 

fēnɡɡé ..... 

    hǎole，yìqiè dōu yǐ zhǔnbèi jiùxù，dǎ bàndé piāo piàoliɑnɡ liàn

ɡde huārmen zǒu chūle zìjǐde xiǎofánɡzi，tāmen ɡèɡè xìnxīn shízú ..... 

    kěshì，yǒu yìduǒ xiǎoxiǎo huār duǒzài zìjǐde xiǎofánɡzi lǐ chí

chí bùkěn chūlái，yuánlái，tā méiyǒu piāo liànɡde yīfu，tāde quánbù 

jiādānɡ jiùshì yìtiáo jìbú xiān yòubú měide duǎnqún，nàme zhǎi、nàme 

xiǎo，suàn búshànɡ zhēnzhènɡ de qúnzi，wéi zàishēn shànɡyī diánr yěbú 

hǎokàn. 

    xiǎoxiǎo huār tīnɡjiàn wàimiàn de xuān xiàoshēnɡ，tā cónɡ  

ménfènɡ lǐ tōutōu wǎnɡwàikàn，āyɑ，yīnɡsù huā zhènɡ yáoyè zhe tā nà  

yànhónɡ xiānɡ bái biānr de chóu qúnzi tiào xībānyá wǔ，nà huálì  

kuāndà de qúnzi fānfēi zhe bǎ xiǎoxiǎo huār de yǎnjinɡ dōu huǎnɡ  

huāle！ 

    xiǎoxiǎo huār zhèxià ɡènɡ bùɡǎn chū qùle.tā ɡuānjǐn mén，duǒzài 

fánɡzi lǐ jiāojí deshuō ："zěnmebàn ？zěnmebàn ？" 

    xiànɡshì yípiàn huíshēnɡ，zhōuwéi dōu chuánlái"zěnmebàn ？ 

zěnmebàn"de tànxī.yuánlái，xiǎoxiǎo huār de jiěmèimen dōu tónɡ tā  

yíyànɡ dǎnqiè de duǒzài fánɡzi lǐ. 

    "xiǎo jiějie，nǐdài ɡètóu xiān chūqu zěnmeyànɡ ？"ɡébì chuánlái 

huār mèimei de shēnɡyīn. 

    "shì yɑ，shì yɑ，nǐdài ɡètóu xiān chūqu."sìzhōu chuánlái zhònɡ 

mèimei de yānɡqiú. 

    zhèshí，xuǎnměi bǐsài mǎshànɡ jiùyào kāishǐ le，húdié pínɡwěi、

mìfēnɡ zhǔxí hé tèyāo zhǔchírén jīnlínɡzǐ xiáojiě dōu yǐ dàolái.suóyǒ

u huārmen dōu zháojí de cuīcù duǒzài fánɡzi lǐ de xiǎo xiǎohuārmen  

kuài chūlái. 

    "zěnmeyànɡ ？wǒmen bú chūqu huì yínɡxiǎnɡ zhěnɡɡè xuǎnměi  

bǐsài，én，zhèyànɡ bɑ，wǒ hǎn yī、èr、sān，wǒmen tónɡshí chūqu. 

"xiǎoxiǎo huār ɡǔzú yǒnɡqì shuō.mèimei men dōu zànchénɡ. 

    xiǎoxiǎo huār shēnshēn de xīle yìkǒuqì，dà hǎnle yìshēnɡ：， 



 362 

 

 

yī、èr、sān！" 

    chànàjiān，qiānqiān wànwàn duǒ xiǎoxiǎo huār pūtiān ɡàidì zhuì 

mǎn zhītóu. 

    "wā，hǎoměi，hǎo měide huār yɑ！"húdié、mìfēnɡ、jīnlínɡzǐ hé  

kāi yǒude huār dōu jīnɡdāi le.， 

    xiǎoxiǎo huār měi yìduǒ xìkàn dōu bùměi，ránér tāmen chénɡ qiān 

shànɡwàn duǒ cùyōnɡ zài yìqǐ xínɡchénɡ de bànɡ jiāo qìshì quèshì nàme 

zhuànɡɡuān.nàzhǒnɡ jīnɡxīndònɡpò de měi yā dǎole suóyǒu zhēnɡqídòuyàn 

de huār. 

    xiǎoxiǎo huār qíjì bānde huò déliǎo xuǎnměi bǐ sàide ɡuànjūn. 

yìqiè dōu búshì xiǎo xiǎohuār men duǒzài xiǎofánɡzi lǐ suǒnénɡ yù  

liàodào de，tāmen qìnɡxìnɡ zìjǐ yónɡɡǎn dezǒu chūle xiǎofánɡzi— 

bùɡuǎn zìjǐ shì duōme de pínɡfán，zhíyǒu zǒu chūle xiǎofánɡzi，cái  

nénɡɡòu qù chuànɡzào qíjì. 

 
ค าแปล:มวลดอกไม้ประกวดสาวงาม 

 

 มวลดอกไม้ในป่าใหญ่จะจดัมหกรรมประกวดธิดาบปุผาครัง้ยิ่งใหญ่  ดอกไม้แตล่ะดอก
ตา่งพากนัหลบอยูใ่นห้องแตง่ตวัอย่างตัง้อกตัง้ใจ  
 กระโปรงของดอกโบตัน๋มากมายเหลือเกิน เธอสวมกระโปรงบานทีละชัน้ๆ ตัง้หลายชัน้  
  สว่นดอกกหุลาบก็ยุง่อยูก่บัการม้วนปลายกระโปรงทีละชัน้ ๆ อยูใ่นห้องของตวัเอง แล้วก็
พรมน า้หอมลงบนกระโปรงจนหอมฟุ้ง.... 
 ดอกบวัสวรรค์ก็ตดัชดุประดบัประดาอยา่งงดงามอยูใ่นห้องของตวัเอง มนัไมเ่หมือนกบั
ดอกไม้อ่ืนๆท่ีสวมกระโปรงเหมือนๆกนั  เพราะกระโปรงของดอกบวัสวรรค์นัน้งดงามเหนือใคร  
 ดอกธิดาวารี ก็เลือกมงกฎุสีเหลืองทอง คูก่บักระโปรงสีขาวบริสทุธ์ิ  ความงดงามสงูสง่า
เป็นเอกลกัษณ์ของเธอ  
 เอาละ่ ทกุอยา่งเตรียมพร้อมแล้ว มวลดอกไม้ท่ีตา่งแตง่ตวังดงามเดนิออกมาจากห้องของ
ตวัเอง แตล่ะดอกเดนิเข้าสูเ่วทีประกวดด้วยความมัน่ใจเต็มร้อย 
  แตว่่า มีดอกไม้เล็กๆอยู่อีกหนึง่ดอก ไมย่อมออกมาจากห้อง ท่ีแท้ เธอไมมี่ชดุสวยเหมือน
คนอ่ืน  ทัง้บ้านมีกระโปรงสัน้ๆ เก่าๆ อยูเ่พียงตวัเดียว  ทัง้ฟิต ทัง้เล็ก ดยูงัไงก็ไมเ่หมือนกระโปรง 
สวมดแูล้วไมส่วยเลยสกันิดเดียว  
  ดอกไม้น้อยได้ยินเสียงหวัเราะเริงร่าอยูข้่างนอก ก็ได้แตแ่อบดตูามชอ่งประต ู  อู้ฮู้  ดนูัน่สิ 
คณุดอกฝ่ินก าลงัโยกย้ายไหวเอนไปมา สวมกระโปรงสีแดงสดใสแซมขาว ก าลงัเต้นร าจงัหวะสเปน
อยูน่ัน่  ดอกฝ่ินหมนุตวัตามจงัหวะทีไร กระโปรงบานพลิว้ สวยงาม สงูสง่า ท าเอาเจ้าดอกไม้น้อย
ตาลายไปหมด 
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  ดอกไม้น้อยเห็นดงันัน้ยิ่งไมก่ล้าออกจากห้อง เธอปิดประตหู้องสนิท แล้วก็หลบอยู่ในห้อง 
บน่ด้วยความร้อนอกร้อนใจ “ท ายงัไงดี ท ายงัไงดี” 
 เหมือนกบัเสียงสะท้อนกลบัมาในทนัที “ท ายงัไง ท ายงัไง” ดงัก้อง ท่ีแท้ บรรดาพ่ีสาว 
น้องสาวของดอกไม้น้อยก็หลบอยูใ่นห้อง ทอดถอนใจด้วยความร้อนใจเหมือนกนั 
  “คณุพ่ีคะ คณุพ่ีน าทางออกไปก่อนดีมัย้คะ” เสียงน้องสาวกระซิบมาจากห้องข้าง ๆ  
 “ใช ่ๆ พ่ีออกไปก่อนเถอะนะคะ” เสียงขอร้องดงัมาจากรอบๆห้อง 
 ตอนนี ้ การประกวดสาวงามดอกไม้ก าลงัจะเร่ิมขึน้  ท่านกรรมการผีเสือ้ ท่านประธานผึง้ 
และพิธีกรรับเชิญคณุจกัจัน่ มาถึงพร้อมหน้าแล้ว  มวลดอกไม้ตา่งพากนัสง่เสียงเร่งให้ดอกไม้น้อย
รีบออกมาจากห้องเสียที  
  “เอาไงดีละ่ ถ้าเราไมอ่อกไปก็จะท าให้เสียเวลาการประกวด เฮ้อ เอาอยา่งนีก็้แล้วกนั ฉนั
นบั หนึง่ สอง สาม พวกเราออกไปพร้อมกนัดีมัย้” ดอกไม้น้อยผู้ พ่ีรวบรวมความกล้าหาญ บรรดา
น้องสาวก็เห็นด้วย 
 ดอกไม้น้อยหายใจลกึ ๆ แล้วก็นบั หนึง่ สอง สาม  
 ชัว่พริบตาเดียว ดอกไม้น้อยนบัพนันบัหม่ืนก็ออกมาชชู่อเบง่บานไปทัว่ท้องทุง่ 
 “โอ้โห..สวยจงัเลย ช่างเป็นดอกไม้ท่ีงดงามยิ่งนกั” ผีเสือ้ ผึง้ จกัจัน่ และบรรดาดอกไม้
ทัง้หลายตา่งพากนัตกตะลงึในความงามของดอกไม้น้อยๆ  
 ดอกไม้ดอกเล็ก ๆ ถ้าดทีูละดอก ไมมี่สวยเลยสกัดอกเดียว แตพ่อบรรดาดอกไม้น้อยๆนบั
พนันบัหม่ืนดอกเบง่บานเตม็ทุง่ชา่งยิ่งใหญ่ตระการตาเหลือเกิน ความงามของดอกไม้น้อยๆ
เหลา่นัน้กลบความงามของดอกไม้ท่ีแตง่ตวัสวยงามมารอประกวดจนหมดสิน้  
 ดอกไม้น้อยได้รับรางวลัชนะเลิศในการประกวดธิดาบปุผาอยา่งนา่อศัจรรย์  
 ทกุอย่างล้วนไมใ่ชส่ิ่งท่ีบรรดาดอกไม้น้อยแอบคิดกงัวลกนัอยูใ่นห้อง พวกเธอออกจากห้อง
เล็กๆ มาสูโ่ลกภายนอกอยา่งองอาจ  แม้วา่ตนเองดแูล้วแสนจะธรรมดา  เพียงแคอ่อกมาจากห้อง 
ปาฏิหาริย์ท่ีคาดไมถ่ึงรอเราอยูข้่างนอกนัน่เอง   
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仙客来 (xiān kèlái) แปลตามตวัหนงัสอื หมายถึงดอกแขกเทวดา  ใบแบนกลมมีหยกัรอบใบ  ก้านดอก
สงู ดอกสแีดงมีกลิน่หอม ในเร่ืองนีเ้รียกช่ือวา่ ดอกบวัสวรรค์ 

 
水仙花(shuǐxiānhuā) แปลตามตวัหนงัสอืหมายถงึดอกเซยีนน า้  เป็นพืชมีหวัคล้ายหอมหวัใหญ่  ใบแบน
เป็นเส้นเรียวยาว ก้านดอกสงู ดอกสขีาว วงเกสรสเีหลอืง ในเร่ืองเรียกช่ือวา่ ดอกธิดาวารี 
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81.花羽毛小松鸡 
 

一只叫花羽毛的小松鸡，为一颗松子吵架啦。松鸡红冠冠捡到一颗又大又

圆的松子，喊着附近的瘸瘸腿："瘸瘸腿，快来呀，我捡到一颗大松子。"  

花羽毛听见了，忙乍开小翅膀，连蹦带跳地冲过来："我要！我要！" 

  红冠冠却说："这颗松子给瘸瘸腿吧，她腿有毛病，找松子有困难，我们要

帮助她。" 

  花羽毛一听就来气了。哼，有什么了不起，不就是一颗松子吗，不给就得

了，干吗还说那么多废话。花羽毛气哼哼地走了。一边走，一边还在想，你给

瘸瘸腿松子，瘸瘸腿给眯眯眼缝袜子，眯眯眼不定给你红冠冠什么好处呢。我

趁早躲你们远远的，才不和你们一群哩。 

  现在是初冬。不久天上纷纷扬扬下起大雪来。松鸡们都成群结伙地到洼地

去了。花羽毛心里还生气哩，哼，我离开你们一样生存，一样过冬。他在一棵

大松树下来回转着，想攀上去找个地方做窝，可花羽毛没有那种能力，说什么

也爬不上去。大雪下了一天一夜零三个小时，松林、原野、洼地都积了厚厚的

雪。花羽毛一直没找到住处，在冰天雪地里冻得直发抖，刚才被一只老鹰追

捕，掉了三根半美丽的羽毛，差点儿丧命，现在远处又有一只狐狸向他奔来，

怎么办？吓得他更发抖了。 

  正在这时，红冠冠、瘸瘸腿、眯眯眼从洼地那边跑过来，喊着："花羽毛，

花羽毛！快往这边跑。" 

  花羽毛心头一热，扭头朝他们奔去。当他跑到红冠冠他们面前时，狐狸也

追过来。瘸瘸腿拉着花羽毛继续朝前跑，红冠冠、眯咪眼跟在后边保护着他，

他们一边跑，一边用后腿刨着积雪。"扑-扑-扑"，积雪喷得狐狸眯了眼，他站在

那里揉呀揉，揉了半天也睁不开眼。 

  这时候，小松鸡们早钻入洼地的积雪里。小松鸡花羽毛是今年春天落生

的，还没有见过这样的住处。他们钻进深雪里，原来是松鸡们挖好的"雪下城

"。里面有一座一座的雪屋，雪屋和雪屋之间有雪的通道，每隔一段距离，还有

通到地面的通气孔。这真是寒冷打不透，老鹰、狐狸找不到的好住处。饿了，

创开脚下的泥土，寻找草茎、虫卵吃，这里有取之不尽的食物呢。到了春天，

他们又可以回到松林，过着自由愉快的生活。花羽毛见了，惊喜地说："哎呀，

你们怎么挖出这么好的住处呀？" 

  红冠冠说："这都是在父母、叔叔、婶婶的指导下，大家齐心协力挖出的，

单靠一两只小松鸡是挖不成的。没有集体，我们松鸡是过不了冬的。" 

  小松鸡花羽毛听了，羞愧地说："是我错了，以后我再也不离开集体了。" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Huā yǔmáo xiǎo sōnɡjī 
 

yìzhī jiàohuā yǔmáo de xiǎo sōnɡjī，wéi yìkē sōnɡzǐ chǎojià  

lā.sōnɡjī hónɡ ɡuàn ɡuàn jiǎndào yìkē yòudà yòu yuánde sōnɡzǐ，hǎnzhe 

fù jìnde qué quétuǐ："qué quétuǐ，kuài láiyɑ，wǒ jiǎndào yìkē dà sōnɡ

zǐ."  
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     huā yǔmáo tīnɡ jiànle，mánɡ zhà kāixiǎo chìbǎnɡ，liánbènɡ 

dàitiào de chōnɡ ɡuòlái："wǒ yào！wǒ yào！" 

    hónɡ ɡuàn ɡuàn quèshuō："zhèkē sōnɡzǐ ɡěi qué quétuǐ bɑ，tā tuǐ 

yǒumáobìnɡ，zhǎo sōnɡzǐ yǒu kùnnɑn，wǒmen yào bānɡzhù tā." 

    huā yǔmáo yìtīnɡ jiù láiqì le.hēnɡ，yǒu shénme liǎobùqǐ，bú jiù

shì yìkē sōnɡzǐ mɑ，bùɡěi jiù déliǎo，ɡànmɑ háishuō nàme duō  

fèihuà.huā yǔmáo qìhēnɡhēnɡ de zǒule.yī biānzǒu，yìbiān hái  

zàixiǎnɡ，nǐ ɡěi qué quétuǐ sōnɡzǐ，qué quétuǐ ɡěi mīmī yǎnfénɡ  

wàzi，mī mīyǎn búdìnɡ ɡěi nǐ hónɡ ɡuàn ɡuàn shénme hǎochu ne.wǒ  

chènzǎo duǒ nǐmen yuǎn yuǎnde，cái bùhé nǐmen yìqún lǐ. 

    xiànzài shì chūdōnɡ.bùjiǔ tiānshànɡ fēnfēn yánɡyánɡ xiàqǐ dàxuě 

lái.sōnɡjī men dōu chénɡqún jiéhuǒ de dào wādì qùle.huā yǔmáo xīnlǐ  

hái shēnɡqì lǐ，hēnɡ，wǒ líkāi nǐmen yíyànɡ shēnɡcún，yíyànɡ  

ɡuòdōnɡ.tā zài yī kē dà sōnɡ shùxià láihuí zhuǎnzhe，xiǎnɡ pān shànɡ 

qù zhǎoɡè dìfɑnɡ zuò wō，kě huā yǔmáo méiyǒu nàzhǒnɡ nénɡlì，shuō  

shénme yě pá bú shànɡqù.dàxuě xiàle yìtiān yíyè línɡ sānɡè xiǎoshí， 

sōnɡlín、yuányě、wādì dōu jī le hòuhòude xuě.huā yǔmáo yìzhí méi  

zhǎodào zhùchu，zài bīnɡtiān xuě dìlǐ dònɡdé zhí fādǒu，ɡānɡ cáibèi  

yìzhī lǎoyīnɡ zhuībǔ，diàole sān ɡēn bàn měilì de yǔmáo，chà diánr  

sànɡmìnɡ，xiànzài yuǎnchù yòuyǒu yìzhī húli xiànɡ tā bēn lái， 

zěnmebàn？xiàdé tā ɡènɡ fādǒu le. 

    zhènɡzài zhèshí，hónɡ ɡuàn ɡuàn、qué quétuǐ、mī mīyǎn cónɡ wādì 

nàbiɑn pǎo ɡuòlái，hǎnzhe："huā yǔmáo，huā yǔmáo！kuài wǎnɡ zhèbiān  

pǎo." 

    huā yǔmáo xīn tóuyī rè，niǔtóu cháo tāmen bēnqù.dānɡtā pǎodào  

hónɡ ɡuàn ɡuàn tāmen miàn qiánshí，húli yě zhuī ɡuòlái.qué quétuǐ lā 

zhehuā yǔmáo jìxù cháo qiánpǎo，hónɡ ɡuàn ɡuàn、mī mī yǎn ɡēnzài  

hòubiɑn bǎo hùzhe tā，tāmen yìbiān pǎo，yìbiān yònɡ hòutuǐ páo zhe  

jīxuě."pū-pū-pū"，jīxuě pēn dé húli mī le yǎn，tā zhàn zàinàlǐ róu yɑ 

róu，róu le bàntiān yě zhēnɡ bú kāiyǎn. 

    zhèshíhou，xiǎo sōnɡjī men zǎo zuānrù wādì de jīxuě lǐ.xiǎo  

sōnɡjī huā yǔmáo shì jīnnián chūntiān luò shēnɡde，háiméiyǒu jiànɡuò 

zhèyànɡ de zhùchu.tāmen zuàn jìnshēn xuě lǐ，yuánlái shì sōnɡjī men  

wā hǎode"xuě xià chénɡ".lǐmiàn yǒu yízuò yízuò de xuěwū，xuěwū hé xuě

wū zhī jiānyǒu xuě de tōnɡdào，měiɡé yíduàn jùlí，háiyǒu tōnɡdào dì 

miànde tōnɡqìkǒnɡ.zhè zhēnshì hánlěnɡ dǎ bútòu，lǎoyīnɡ、húli zhǎo bú

dào de hǎo zhùchu.èle，chuànɡ kāi jiǎoxià de nítǔ，xúnzhǎo cǎo jīnɡ、

chónɡluǎn chī，zhèlǐ yǒu qǔzhī bújìn de shíwù ne.dàole chūntiān，tā

men yòu kéyǐ huídào sōnɡlín，ɡuòzhe zìyóu yú kuàide shēnɡhuó.huā  

yǔmáo jiànle，jīnɡxǐ deshuō ："āiyɑ，nǐmen zěnme wāchū zhème hǎode zh

ùchu yɑ？" 

    hónɡ ɡuàn ɡuàn shuō："zhè dōushì zài fùmǔ、shūshu、shěnshen de 

zhídǎoxià，dàjiā qíxīn xiélì wāchū de，dānkào yī liǎnɡzhī xiǎo sōnɡjī 

shì wā bùchénɡ de.méiyǒu jítǐ，wǒmen sōnɡjī shì ɡuò bùliǎo dōnɡ de." 
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    xiǎo sōnɡjī huā yǔmáo tīnɡle，xiūkuì deshuō ："shì wǒ cuòle， 

yǐhòu wǒ zàiyěbú líkāi jítǐ le." 

 
ค าแปล: เจ้าเจี๊ยบปุกปุย 

  
 ไก่ฟ้าตวัน้อยๆตวัหนึง่มีช่ือวา่ ปกุปยุ  ร้องงอแงจะเอาเมล็ดสน ก็เพราะพ่ีไก่โต้งหงอนแดง
ตวัโตนะ่สิ ไปเก็บเมล็ดสนท่ีทัง้กลมทัง้ใหญ่มาได้หนึง่เมล็ด เดินมาร้องเรียกเจ้าเป๋อยูท่ี่หน้าบ้าน 
“เจ้าเป๋ ๆ มาน่ีเร็วเข้า ฉันเก็บเมล็ดสนลกูใหญ่มาได้ด้วยล่ะ” 
  น้องปกุปยุเห็นเข้าก็รีบกระพือปีกเล็กๆ พุง่เข้ามา “หนจูะเอา หนจูะเอา” 
 แตพ่ี่ไก่โต้งกลบับอกวา่ “เมล็ดสนนีใ้ห้น้องเป๋ไปเถอะนะ ขาเค้าไมค่อ่ยดี ออกไปหาเมล็ด
สนยากกวา่พวกเรา เราจะต้องชว่ยเหลือเค้านะ” 
  น้องปกุปยุได้ยินดงันัน้ก็โกรธมาก “เชอะ ไมเ่ห็นจะมีอะไรเลย ก็แคเ่มล็ดสนกระจอก ๆ 
ไมใ่ห้ก็ชา่งประไร ไมเ่ห็นจะต้องพดูมากมายขนาดนัน้” น้องปกุปยุเดนิจากไปอย่างไมส่บอารมณ์ 
เดนิไปพลางคิดไปพลาง “แกให้เมล็ดสนกบัเจ้าเป๋ แล้วเจ้าเป๋ก็เย็บถงุเท้าให้เจ้าตาหยี ไมแ่น ่เจ้าตา
หยีอาจจะมีอะไรพิเศษกบัพ่ีไก้โต้งก็เป็นได้ ถือโอกาสนีรี้บตีตวัออกหา่งพวกมนัจะดีเสียกวา่ ฉนัไม่
เข้าร่วมกบัพวกแกให้โง่หรอก” 
 ตอนนีเ้ร่ิมเข้าฤดหูนาวแล้ว อีกไมน่านฟ้าก็จะโปรยปรายปยุหิมะขาวๆลงมา  บรรดาไก่ฟ้า
ก็อพยพหนีหนาวขึน้ไปสู่ท่ีลุ่มกนัหมด  แตเ่จ้าปกุปยุยงัไมห่ายโกรธเลยละ่ “ฮึม่ ฉนัออกหา่งจาก
พวกแกก็อยูไ่ด้เหมือนกนั ก็จ าศีลฤดหูนาวได้เหมือนกนั”  เจ้าปกุปยุเดนิไปเดนิมาอยูใ่ต้ต้นสน 
ตัง้ใจจะปีนขึน้ไปท ารังอยูบ่นนัน้ แตเ่จ้าปกุปยุยงัโตไมพ่อท่ีจะท าได้ ปีนยงัไงก็ปีนไมข่ึน้ หิมะก็ตก
ลงมาอยา่งหนกัทัง้วนัทัง้คืน ป่าสน ท้องทุง่ ท่ีลุม่ก็เตม็ไปด้วยหิมะขาวโพลน แตน้่องปกุปยุยงัหาท่ี
พกัหลบหนาวไมไ่ด้เลย  จนเกือบเอาชีวิตไมร่อด มิหน าซ า้ยงัมีจิง้จอกก าลงัวิ่งตรงมาท่ีมนัอีก ท า
ยงัไงดีละ่เน่ีย เจ้าปกุปยุตกใจกลวัจนตวัสัน่ 
 เวลาเดียวกนันัน้เอง พ่ีไก่โต้ง เจ้าเป๋ เจ้าตาหยีวิ่งมาจากเนินเขาโนน่ ตะโกนเรียก “เจ้า
ปกุปยุ เจ้าปกุปยุ วิ่งมาทางนีเ้ร็วเข้า” 
 ปกุปยุรู้สกึอุน่ใจขึน้มา หนัหลงัวิ่งไปหาเพ่ือนๆอยา่งรวดเร็ว พอปุกปยุวิ่งไปถึงพี่ไก่โต้ง เจ้า
จิง้จอกก็วิ่งไลต่ามมาติดๆ  เจ้าเป๋ดงึปกุปยุวิ่งหนีไปข้างหน้าอยา่งรวดเร็ว โดยมีพ่ีไก่โต้งกบัเจ้าตา
หยีคอยปอ้งกนัอยูข้่างหลงั  พวกไก่ทัง้ส่ีวิ่งหนีไปพลาง ขาทัง้สองก็เข่ียหิมะไปข้างหลงั “ฟิว้ ๆ ๆ”  
ละอองหิมะเข้าตาเจ้าจิง้จอกจนต้องหลบัตาหยี  หยดุขยีต้าอยู่ตรงนัน้อยูน่านก็ยงัลืมตาไมข่ึน้  
  จากนัน้มา ปกุปยุก็ขดุลงไปในถ า้หิมะ ปีนีเ้ป็นฤดใูบไม้ผลิปีแรกในชีวิตของเจ้าปกุปยุ มนั
ยงัไมเ่คยอยูใ่นบ้านแบบนีม้าก่อน พวกไก่ฟ้าพากนัขดุหิมะให้ลกึลงไป  ท่ีแท้ท่ีน่ีก็เป็นบ้านใต้หิมะ
น่ีเอง ข้างใต้มีห้องหิมะแบง่เป็นห้องๆ  แตล่ะห้องมีทางผา่นไปถึงกนั แตล่ะชว่งก็จะเจาะรูระบาย
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อากาศ ไมว่า่อากาศข้างนอกจะหนาวเย็นแคไ่หนก็ผา่นเข้ามาไมไ่ด้ แล้วยงัสามารถปอ้งกนัเหย่ียว
และจิง้จอกได้อีกด้วย เวลาหิวก็คุ้ยเข่ียพืน้ดนิ หาต้นกล้า ตวัหนอนกินได้ เพราะท่ีน่ีเป็นแหลง่
อาหารท่ีไมมี่ทางหมดเสียด้วย  พอถึงฤดใูบไม้ผลิ พวกมนัก็กลบัไปท่ีป่าสนได้ อยูท่ี่นัน่พวกมนัก็จะ
มีชีวิตอิสระและสขุสบาย  เจ้าปกุปยุเห็นดงันัน้ถึงกบัตกตะลงึ “โอ้โห พวกแกท าไมขดุท่ีพกัได้ดี
ขนาดนีล้ะ่เน่ีย” 
 ไก่โต้งบอกว่า “น่ีเป็นเพราะวา่พอ่แม ่ คณุอา คณุปา้สอนพวกเรา พวกเราทกุคนร่วมแรง
ร่วมใจสร้างขึน้มา  ไก่ฟ้าเล็กๆแคต่วัเดียวก็ท าไมส่ าเร็จหรอก ไมมี่แรงสามคัคี พวกเราเหลา่ไก่ฟ้าก็
ไมส่ามารถผา่นหน้าหนาวอนัโหดร้ายไปได้หรอก 
 เจ้าปกุปยุได้ยินดงันัน้ก็ส านึกผิด แล้วพดูวา่ “ฉนัผิดไปแล้ว ตอ่ไปฉนัจะไมอ่อกไปจากฝงู
อีกแล้ว” 
หมายเหตุ 松鸡 sōnɡjī หมายถึงนกไก่สน เป็นไก่ในตระกลูไก่ฟ้า  
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82.呼噜猫和阿猜狗 
 

  从前啊，有一只猫和一只狗，他们都喜欢音乐，又都住在一幢楼里，因此

成了好朋友。  

  猫呢，叫呼噜猫；狗呢，叫阿猜狗。 

  呼噜猫喜欢打呼噜，就像你们家的那只猫一样，一睡觉就呼噜、呼噜打呼

噜。阿猜狗呢，就像我们家的那只狗一样，鼻子有点小毛病，老爱打喷嚏，"阿

-猜，阿-猜"，打得非常痛快。 

  狗和猫很要好，但也常吵架。 

  呼噜猫讨厌打喷嚏，因为阿猜狗一打喷嚏，她觉得自己的鼻子也跟着痒痒

起来，好像要打喷嚏一样；阿猜狗呢，讨厌打呼噜，他一听呼噜猫打呼噜，就

心神不定，连喷嚏也打不痛快。 

  他们常为这件事闹别扭，有时甚至你追我赶地打起架来。 

  有一天啊，阿猜狗实在太气愤了，就把呼噜猫赶到门外去。 

  阿猜狗在桌子上铺上纸，他想写一首很优美的曲子，准备到春季音乐会上

去演奏。 

  他正想落笔的时候，忽然听见门外传来轻微的呼噜声，原来呼噜猫在大门

外睡着了，她又打起呼噜来。 

  "呼噜，呼噜……"这声音还真有趣。 

  阿猜狗被吸引住了，他就写了一首《猫打呼噜之歌》。 

  他刚写好歌，呼噜猫睡醒了。等阿猜狗一开门，她就把阿猜狗撵了出去，

把门关上了。 

  呼噜猫也铺开纸，她想写一首歌，到春季音乐会上演唱。 

  这时，阿猜狗在门外，被凉风一吹，就打起喷嚏来："阿一猜，阿-猜！" 

  呼噜猫觉得挺有趣，就写了一首《狗打喷嚏之歌》。 

  春季音乐会上，呼咏猫在阿猜狗的吉他伴奏下，唱起《猫打呼噜之歌》—

— 

  "呼噜，呼噜，呼噜噜噜，噜噜呼呼……" 

  歌声引来一片掌声，女孩子们特别喜爱这首歌。 

  阿猜狗呢，在呼噜猫的钢琴伴奏下，也唱起了《狗打喷嚏之歌》-一 

  "阿猜阿猜阿猜猜，猜猜啊，阿猜猜……" 

  别提男孩子多么喜欢这首歌了，他们把手掌都拍红了。 

  这一对好朋友，棒走了音乐会的大奖杯。 

  他们的歌还被灌成唱片，销路非常好，他们有了钱，各自在草地上盖了一

幢新房子。 

  可是不行，他们分开才两天，就浑身不舒服，阿猜狗听不到呼噜猫的呼

噜，吃饭也不香；呼噜猫呢，听不到阿猜狗的喷嚏，连呼噜也打不起来了。 

  后来呢，阿猜狗先到呼噜猫的新房子里住半个月，然后呢，呼噜猫再到阿

猜狗的新房子里住半个月，他们还是难分难舍的好朋友。 

  告诉你一个秘密，他们连夏季音乐会上演奏的曲子都写好了，你猜他们写

出了什么？ 

  呼噜猫写的是：《阿猜阿猜进行曲》。 

  阿猜狗写的呢，是：《呼噜噜，呼噜噜圆舞曲》。 
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到时候请你再来欣赏吧！ 

 

ค าอ่านพนิอิน: Hūlū māo hé ā cāi ɡǒu 
 

cónɡqián ā，yǒu yìzhī māo hé yìzhī ɡǒu，tāmen dōu xǐhuɑn  

yīnyuè，yòudōu zhùzài yízhuànɡ lóulǐ，yīncǐ chénɡle hǎopénɡyou.  

    māo ne，jiào hūlū māo；ɡǒu ne，jiào ā cāi ɡǒu. 

    hūlū māo xǐhuɑn dǎhūlū，jiùxiànɡ nǐmen jiā de nà zhǐ māo  

yíyànɡ，yī shuìjiào jiù hūlū 、hūlū dǎhūlū.ā cāi ɡǒu ne，jiùxiànɡ wǒ

men jiā de nà zhǐ ɡǒuyíyànɡ，bízi yóudiǎn xiǎomáobìnɡ，lǎo ài  

dǎpēntì，"ā-cāi，ā-cāi"，dǎ de fēichánɡ tònɡkuài. 

    ɡǒu hé māo hěn yàohǎo，dàn yě chánɡ chǎojià. 

    hūlū māo tǎoyàn dǎpēntì，yīnwèi ā cāi ɡǒu yìdá pēntì，tā juéde 

zìjǐde bízi yě ɡēnzhe yǎnɡyɑnɡ qǐlái，hǎo xiànɡyào dǎ pēntì yíyànɡ；ā 

cāi ɡǒu ne，tǎoyàn dǎhūlū，tā yìtīnɡ hūlū māo dǎhūlū，jiù xīnshén  

búdìnɡ，lián pēntì yě dǎbú tònɡkuài. 

    tāmen chánɡwéi zhè jiànshì nàobièniu，yǒushí shènzhì nǐzhuīwǒ 

ɡǎn de dǎqǐ jià lái. 

    yǒuyìtiān ā，ā cāi ɡǒu shízɑi tài qìfèn le，jiù bǎ hūlū māo  

ɡǎndào ménwài qù. 

    ā cāi ɡǒu zài zhuōzi shànɡ pūshànɡ zhǐ，tā xiǎnɡ xiě yìshǒu hěn 

yōu měide qǔzi，zhǔnbèi dào chūnjì yīnyuèhuì shànɡqù yǎnzòu. 

    tā zhènɡxiǎnɡ luòbǐ de shíhou，hūrán tīnɡjiàn ménwài chuánlái  

qīnɡwēi de hū lūshēnɡ，yuánlái hūlū māo zài dà ménwài shuìzháole， 

tā yòu dǎqǐ hūlū lái. 

    "hūlū，hūlū ......"zhè shēnɡyīn hái zhēn yǒuqù. 

    ā cāi ɡǒu bèi xīyǐn zhùle，tā jiù xiěle yìshǒu 《māo dǎ hūlū  

zhīɡē 》. 

    tā ɡānɡ xiě hǎoɡē，hūlū māo shuì xǐnɡle.děnɡ ā cāi ɡǒu yī  

kāimén，tā jiù bǎ ā cāi ɡǒu niǎn le chūqu，bǎmén ɡuān shànɡle. 

    hūlū māo yě pūkāi zhǐ，tā xiǎnɡ xiě yìshǒu ɡē，dào chūnjì  

yīnyuè huìshànɡ yǎnchànɡ. 

    zhèshí，ā cāi ɡǒu zài ménwài，bèi liánɡfēnɡ yìchuī，jiù dǎqǐ  

pēntì lái："ā yī cāi，ā-cāi！" 

    hūlū māo juédé tǐnɡ yǒuqù，jiù xiěle yìshǒu 《ɡǒu dǎ pēntì  

zhīɡē 》. 

    chūnjì yīnyuè huìshànɡ，hū yǒnɡ māo zài ā cāi ɡǒu de jítā  

bànzòu xià，chànɡqǐ 《māo dǎ hūlū zhīɡē 》-- 

    "hūlū，hūlū，hūlū lūlū，lūlū hūhū ......" 

    ɡēshēnɡ yǐnlái yípiàn zhǎnɡshēnɡ，nǚ háizimen tèbié xǐài zhè  

shǒu ɡē. 

    ā cāi ɡǒu ne，zài hūlū māo de ɡānɡqín bànzòu xià，yě chànɡ qǐle 

《ɡǒu dǎ pēntì zhīɡē 》-yī 
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    "ā cāi ā cāi ā cāicāi，cāicāi ā，ā cāicāi ......" 

    biétí nánháizi duōme xǐhuɑn zhè shǒu ɡē le，tāmen bǎ shóuzhǎnɡ 

dōu pāi hónɡle. 

    zhè yíduì hǎopénɡyou，bànɡ zǒule yīnyuè huìde dà jiǎnɡbēi. 

    tāmende ɡē hái bèi ɡuàn chénɡ chànɡpiàn，xiāolù fēichánɡhǎo，tā

men yǒule qián，ɡè zìzɑi cǎo dìshànɡ ɡàile yízhuànɡ xīn fánɡzi. 

    kěshì bùxínɡ，tāmen fēnkāi cái liǎnɡtiān，jiù húnshēn bùshūfu，

ā cāi ɡǒu tīnɡ búdào hūlū māo de hūlū，chīfàn yěbú xiānɡ；hūlū māo 

ne，tīnɡbúdào ā cāi ɡǒu de pēntì，lián hūlū yě dǎbú qǐlái le. 

    hòulái ne，ā cāi ɡǒu xiāndào hūlū māo de xīn fánɡzi lǐ zhù  

bànɡèyuè，ránhòu ne，hūlū māo zàidào ā cāi ɡǒu de xīn fánɡzi lǐ zhù  

bànɡèyuè，tāmen háishì nánfēnnánshě de hǎopénɡyou. 

    ɡàosu nǐ yíɡè mìmì，tāmen lián xiàjì yīnyuè huìshànɡ yǎnzòu de 

qǔzi dōu xiě hǎole，nǐcāi tāmen xiě chūle shénme？ 

    hūlū māo xiěde shì： 《ā cāi ā cāi jìnxínɡqǔ》. 

    ā cāi ɡǒu xiěde ne，shì：《hū lūlū，hū lūlū yuánwúqǔ》. 

dào shíhou qǐnɡnǐ zàilái xīnshǎnɡ bɑ！ 

 
ค าแปล: แมวคร่อก ๆ กับหมา ฮัดเช้ย 

 
 กาลครัง้หนึง่นานมาแล้ว มีแมวตวัหนึง่ กบัหมาตวัหนึง่  ชอบฟังดนตรีมาก ทัง้สองอาศยั
อยูใ่นตกึเดียวกนั และกลายเป็นเพ่ือนรักกนัมานาน 
 เจ้าเหมียวนะ่เหรอ ช่ือวา่ คร่อกๆ ส่วนเจ้าหมา ช่ือว่า ฮดัเช้ย 
 เจ้าเหมียวชอบนอนกรนเหมือนกบัแมวท่ีบ้านพวกเราน่ีแหละ พอนอนหลบัก็จะกรนเสียง
ดงั คร่อก ๆ ๆ สว่นเจ้าหมาฮดัเช้ยนะ่เหรอ ก็เหมือนกบัหมาของทกุคนนัน่แหละ เป็นโรคเก่ียวกบั
จมกูบอ่ยๆ ชอบจามอยูเ่ป็นประจ า “ฮดัเช้ยๆ ๆ” ทา่ทางจะโลง่จมกูเหลือเกิน  
 เจ้าเหมียวกบัหมาถึงแม้จะเป็นเพ่ือนรักกนั แตก็่ทะเลาะกนัอยู่บอ่ยๆ  
 เจ้าเหมียวไมช่อบให้มีใครมาจามใส ่ ก็เพราะเจ้าหมาชอบจามน่ีแหละ  ท าเอาจมกูของเจ้า
เหมียวรู้สกึคนัๆอยากจามไปด้วย  แตเ่จ้าหมาก็ไมช่อบเสียงกรนเหมือนกนั เม่ือใดท่ียินเสียงกรน ก็
จะรู้สกึไมมี่สมาธิ จะจามก็จามไมโ่ลง่  
 เพ่ือนรักทัง้สองมกัจะทะเลาะกนัเพราะเร่ืองนีอ้ยูเ่ป็นประจ า จนบางครัง้ถึงกบัไลตี่กนัไปมา
เป็นประจ า  
 อยูม่าวนัหนึง่  เจ้าหมาฮดัเช้ยสดุท่ีจะอดทนได้ ก็ไลเ่จ้าเหมียวออกไปนอกตกึ  
  เจ้าหมาฮดัเช้ยเอากระดาษขึน้มาปบูนโต๊ะ เตรียมจะเขียนเพลงไพเราะขึน้มาเพลงหนึง่ 
เพ่ือเตรียมจะเอาไปบรรเลงในงานวนัตรุษจีน  
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  แตใ่นขณะท่ีเจ้าหมาฮดัเช้ยก าลงัจะจรดปากกาเขียนโน้ตตวัแรกอยูน่ัน้ ก็ได้ยินเสียงกรน 
คร่อกๆ ดงัมาจากนอกตกึ ท่ีแท้ก็เป็นเจ้าเหมียวนอนหลบักรนคร่อก ๆ อยูน่อกตกึน่ีเอง  
 “คร่อก ๆ ฟี.้..” เสียงนีก็้นา่สนใจดีเหมือนกนันะเน่ีย  
 หมาฮดัเช้ยตดิใจกบัเสียงกรนนัน้ จงึเขียนเพลงขึน้มาเพลงหนึง่ช่ือเพลง “เพลงแมวกรน” 
 มนัเพิ่งจะเขียนเพลงเสร็จ แมวคร่อก ๆ ก็ต่ืนขึน้มา  เจ้าเหมียวก็อยากจะเขียนเพลงขึน้มา
บ้างเหมือนกนั  
 เจ้าเหมียวคร่อกๆเอากระดาษขึน้มาปบูนโต๊ะ เตรียมจะเขียนเพลงไพเราะขึน้มาเพลงหนึง่ 
เพ่ือเตรียมจะเอาไปบรรเลงในงานวนัตรุษจีน  
 ถึงตอนนี ้เจ้าหมาฮดัเช้ยอยูข้่างนอก โดนลมเย็นพดัมาทีสองที ก็จามเสียงดงั “ฮดัเช้ย ๆ ๆ” 
 เจ้าเหมียวได้ยินก็รู้สกึวา่ น่าสนใจดีแฮะ ก็เลยเขียนเพลงช่ือ “เพลงหมาฮดัเช้ย” 
 บนเวทีคอนเสริตตรุษจีน แมวคร่อก ๆ ร้องเพลง “แมวคร่อก ๆ ” โดยมีเจ้าหมาฮดัเช้ยเป็น
คนดีดกีต้าร์ 
  “คร่อก ๆ ฟี้ๆ  คร่อก คร่อก คร่อก  ฟี ้ฟี ้ฟี.้... ” 
 เสียงเพลงเรียกเสียงปรบมือดงัลัน่ เด็กๆผู้หญิงชอบเพลงนีก้นัมาก  
 แล้วเจ้าหมาฮดัเช้ยละ่ ก็ร้องเพลง “หมาฮดัเช้ย” โดยมีเจ้าเหมียวคร่อกๆ บรรเลงเปียโนให้ 
 “ฮดัเช้ย ฮดั เช้ย ฮดัเช้ย ฮดั ๆ ๆ  เช้ยๆ ๆ ” 
 คงไมต้่องบอกว่าบรรดาเดก็ผู้ชายจะชอบเพลงนีม้ากแคไ่หน  ปรบมือกนัจนมือแดงเลย 
 เพ่ือนรักทัง้สองก็ได้รับรางวลัใหญ่ในคอนเสริตครัง้นีไ้ปครอง  
 เพลงของทัง้สองได้รับการบนัทกึแผน่เสียง ขายดบิขายดี พวกมนัมีเงินร ่ารวยขึน้มา ตา่ง
คนตา่งแยกย้ายกนัไปสร้างบ้านของตวัเองอยูบ่นทุง่หญ้า  
  แตไ่มไ่ด้หรอก พวกมนัเพิ่งจะแยกจากกนัไมถ่ึงสองวนั ก็รู้สกึไมส่บายเนือ้สบายตวั หมา
ฮดัเช้ยไมไ่ด้ยินเสียงกรนคร่อก ๆ ก็กินข้าวไมอ่ร่อย สว่นเจ้าเหมียวคร่อกๆ ไมไ่ด้ยินเสียงจามของ
เจ้าหมาฮดัเช้ย แม้แตก่รนก็กรนไมอ่อกเลย 
 ตอ่มา หมาฮดัเช้ยก็ไปพกัท่ีบ้านเหมียวคร่อก ๆ คร่ึงเดือน ตอ่มา เหมียวคร่อก ๆ ก็มาพกัท่ี
บ้านหมาฮดัเช้ยอีกคร่ึงเดือน เพราะพวกมนัเป็นเพ่ือนรักท่ีแยกจากกนัไมไ่ด้น่ีเอง  
 มีความลบัอะไรจะบอก คอนเสริตฤดรู้อน พวกเค้าทัง้สองก็เขียนเพลงเสร็จแล้วด้วยนะ 
หนูๆ ทายกนัได้มัย้ วา่เค้าทัง้สองเขียนเพลงอะไร  
 เหมียวคร่อกๆเขียนเพลง “เพลงสวนสวนสนามฮดัเช้ยๆ” 
 หมาฮดัเช้ยเขียนเพลง “เพลงเต้นร าคร่อกๆ ฟี้ๆ ” 
 รอจนถึงวนันัน้ พวกเรามาฟังเพลงนีด้้วยกนันะ  
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83.呼呼噜和猫头鹰巫婆 
 
 

   小花猪呼呼噜，他很爱幻想。 

  呼呼噜每天吃饱了，喝足了，在进入梦乡以前，他都要幻想好一阵子—— 

他幻想自己成了一个国王，成了一个富翁，他还幻想自己遇到了一位漂亮

的公主，还拥有一座五色的城堡…… 

  呼呼噜听说，树林里有一位猫头鹰巫婆，她有着神奇的魔法，她只要一念

咒语，就能让人们实现自己的愿望。 

  呼呼噜去找猫头鹰巫婆。他说："猫头鹰奶奶，请让我的幻想，都变成真

的，让我享受一下幻想的成果吧。" 

  猫头鹰巫婆说："我当然能满足你的愿望。我念完咒语，你回去试试吧。" 

  "嘛米么，米嘛么，嘛嘛米么……" 

  猫头鹰巫婆念起了咒语。 

  猫头鹰一念完咒语，小花猪呼呼噜就飞也似的跑回家。 

  他躺在床上，想象自己有一座宏伟的城堡。果然，一座神奇的城堡一下子

出现在他的身边。 

  他想城堡里应该有很多漂亮的家具。 

  果然，每个房间里都有了崭新的家具。 

  他想，每件家具的抽屉里、橱门里，都放着新奇有趣的玩具和好吃的东

西。 

  果然…… 

  呼呼哗想要的东西，都一件件出现在城堡里。呼呼噜停止了幻想，他想下

床享受一下自己幻想的成果了。 

  可是，当他的脚刚一接触地面，这城堡，这家具，这玩具和好吃的东西，

一下子都消夫得无影无踪。 

  小花猪呼呼噜又试了几次，每次都这样。 

  呼呼噜很失望，他去找猫头鹰巫婆。 

  猫头鹰巫婆说："只能是这样。你在幻想中创造出来的东西，只能在幻想中

享用。只要你的脚一踩实地，那些东西就像风一样地消失，即使再有魔力的咒

语，也都帮不了忙。" 

  猫头鹰巫婆看着垂头丧气的呼呼噜说： 

  "假如你要享受实际存在的东西，你只有实际地去创造。你用一砖一瓦造的

房子，你用一点一滴的努力积累下来的财富，再厉害的咒语也不能使它消

失……" 

  猫头鹰巫婆看着若有所思的呼呼噜说： 

  "这是我教你的最有用的咒语，你懂了吧！" 

  "我懂了！"小花猪呼呼噜坐在一棵大橡树下，他手托着下巴，在自言自

语： 

  "我是应该像猫头鹰奶奶说的那样，去现实世界努力呢，还是继续我的幻

想……"， 

小朋友，你说呼呼噜该怎么办呢？ 

 
 



 374 

 

 

ค าอ่านพนิอิน: Hūhūlū hé māotóuyīnɡ wūpó 
     

xiǎohuā zhū hū hūlū，tā hěn àihuànxiǎnɡ. 

    hū hūlū měitiān chībǎo le，hē zú le，zài jìnrù mènɡxiānɡ  

yǐqián，tā dōu yào huànxiǎnɡ hǎoyízhèn zǐ-- 

tā huànxiǎnɡ zìjǐ chénɡle yíɡè ɡuówánɡ，chénɡle yíɡè fùwēnɡ，tā hái 

huànxiǎnɡ zìjǐ yù dàole yíwèi piāo liànɡde ɡōnɡzhǔ，hái yōnɡyǒu yízuò 

wǔsè de chénɡbǎo ..... 

 

   hū hūlū tīnɡshuō，shùlín lǐ yǒu yíwèi māotóuyīnɡ wūpó，tā yǒuzhe 

shénqí de mófǎ，tā zhǐyào yíniàn zhòuyǔ，jiùnénɡ rànɡ rénmen shíxiàn 

zìjǐde yuànwànɡ. 

    hū hūlū qùzhǎo māotóuyīnɡ wūpó.tā shuō： 

    "māotóuyīnɡ nǎinɑi，qǐnɡ rànɡ wǒde huànxiǎnɡ，dōu biànchénɡ zhē

nde，rànɡwǒ xiǎnɡshòu yíxià huànxiǎnɡ de chénɡɡuǒ bɑ." 

    māotóuyīnɡ wūpó shuō："wǒ dānɡrán nénɡ mǎnzú nǐde yuànwànɡ.wǒ 

niàn wán zhòuyǔ，nǐ huíqù shìshì bɑ." 

    "mɑ mǐ me，mǐ mɑ me，mɑ mɑ mǐ me ....." 

    māotóuyīnɡ wūpó niàn qǐle zhòuyǔ. 

   māotóuyīnɡ yíniàn wán zhòuyǔ，xiǎohuā zhū hū hūlū jiù fēi yě shì

de pǎo huíjiā. 

    tā tǎnɡzài chuánɡshànɡ，xiǎnɡxiànɡ zì jǐyǒu yízuò hónɡwěi de ch

énɡbǎo.ɡuǒrán，yízuò shénqí de chénɡbǎo yíxiàzǐ chū xiànzài tāde shē

nbiān. 

    tā xiǎnɡ chénɡbǎo lǐyìnɡ ɡāiyǒu hěnduō piāo liànɡde jiājù. 

    ɡuǒrán，měiɡè fánɡ jiānlǐ dōu yǒule zhǎn xīnde jiājù. 

    tā xiǎnɡ，měijiàn jiājù de chōuti lǐ 、chú ménlǐ，dōu fànɡzhe x

īnqí yǒuqù de wánjù hé hǎochī de dōnɡxi. 

    ɡuǒrán ..... 

    hūhū huá xiǎnɡ yàode dōnɡxi，dōu yī jiànjiàn chū xiànzài chénɡb

ǎo lǐ.hū hūlū tínɡzhǐ le huànxiǎnɡ，tā xiǎnɡ xiàchuánɡ xiǎnɡshòu yíxi

à zìjǐ huànxiǎnɡ de chénɡɡuǒ le. 

    kěshì，dānɡ tāde jiǎo ɡānɡyī jiēchù dìmiàn，zhè chénɡbǎo，zhè 

jiājù，zhè wánjù hé hǎochī de dōnɡxi，yíxiàzǐ dōu xiāo fū dé wúyǐnɡ w

úzōnɡ. 

    xiǎohuā zhū hū hūlū yòu shì le jǐcì，měicì dōu zhèyànɡ. 

   hū hūlū hěn shīwànɡ，tā qùzhǎo māotóuyīnɡ wūpó. 

    māotóuyīnɡ wūpó shuō："zhǐnénɡ shì zhèyànɡ.nǐ zài huànxiǎnɡ zhō

nɡchuànɡ zàochū láide dōnɡxi，zhǐ nénɡzài huànxiǎnɡ zhōnɡ xiǎnɡyòn

ɡ.zhǐyào nǐde jiǎo yī cǎi shídì，nàxiē dōnɡxi jiùxiànɡ fēnɡ yíyànɡ de 

xiāoshī，jí shǐzài yǒumólì de zhòuyǔ，yě dōu bānɡ bùliǎo mánɡ." 

    māotóuyīnɡ wūpó kànzhe chuítóu sànɡqì de hū hūlū shuō： 

    "jiǎ rúnǐ yào xiǎnɡshòu shíjì cún zàide dōnɡxi，nǐ zhíyǒu shíjì 
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de qù chuànɡzào.nǐ yònɡ yìzhuānyìwǎ zào de fánɡzi，nǐ yònɡ yìdiǎn yìd

ī de nǔlì jīlěi xià láide cáifù，zài lìhɑi de zhòuyǔ yěbú nénɡshǐ tā 

xiāoshī ....." 

    māotóuyīnɡ wūpó kànzhe ruòyǒu suǒsī de hū hūlū shuō： 

    "zhè shì wǒ jiāo nǐde zuìyǒu yònɡde zhòuyǔ，nǐ dǒnɡ lebɑ！" 

   "wǒ dǒnɡ le！"xiǎohuā zhū hū hūlū zuòzài yī kē dà xiànɡ shùxià，

tā shǒu tuōzhe xiàbā，zài zìyán zìyǔ： 

    "wǒshì yīnɡɡāi xiànɡ māotóuyīnɡ nǎinɑi shuōde nàyànɡ，qù xiànsh

í shìjiè nǔlì ne，háishì jìxù wǒde huànxiǎnɡ ....."， 

xiǎopénɡyou，nǐshuō hū hūlū ɡāi zěnmebàn ne？ 

 

ค าแปล: เหมียวคร่อกๆ กับแม่มดเหยี่ยว 
 

 แมวเหมียวตวัลายนอนกรนคร่อกๆ  มนัชอบจินตนาการ  
 เหมียวหง่าวๆ วนัๆ กินอ่ืมแล้ว ก็เข้าสู่ความฝันถึงวนัวาน มนัจะหลบัฝันอยูน่านเชียวล่ะ 
 เหมียวคร่อกๆ ฝันไปวา่ มนัเป็นพระราชา เป็นเศรษฐีผู้ ร ่ารวย แล้วยงัฝันวา่ได้พบกบัเจ้า
หญิงผู้ เลอโฉม แล้วยงัฝันไปวา่มีวิมานอนัโออ่า่ งดงาม  
 เหมียวหง่าวๆได้ขา่วมาวา่ ในป่ามีแมม่ดเค้าแมวผู้หนึง่ แมม่ดผู้ นีมี้คาถาวิเศษ เพียงแค่
ทอ่งคาถาก็สามารถท าให้สมตามความปรารถนา  
 ดงันัน้ เหมียวหง่าวๆจงึไปหาแมม่ดเค้าแมว มนับอกกบัแมม่ดวา่ “คณุย่าเค้าแมวขอรับ 
ขอให้ทา่นชว่ยให้ความฝันของผมเป็นจริงด้วยเถอะครับ ให้ผมได้มีความสขุท่ีแท้จริงตามความฝัน
ด้วยเถิด ”  
 แมม่ดเค้าแมวพดูวา่ “ข้าท าให้ความฝันของเจ้าเป็นจริงได้แน ่ข้าท่องคาถาจบเจ้าก็กลบัไป
ลองดก็ูแล้วกนั” 
 “โอม...มีมาเมอ มีมาเมอ  มีมาเมอ เพีย้ง” 
 พอนกเค้าแมวท่องมนตร์จบ เจ้าเหมียวลายก็วิ่งปรู๊ดกลบัไปบ้านทนัที 
 เจ้าเหมียวนอนอยูบ่นเตียง คดิฝันไปวา่ตนเองมีวิมานอนัโออ่่ามโหฬาร  และแล้ววิมานอนั
โออ่่ามโหฬารก็ปรากฏขึน้ข้างกายในฉบัพลนั  
 เจ้าเหมียวคิดวา่ในวิมานจะต้องมีเคร่ืองเรือนท่ีสวยงามมาๆ  
 ทนัใดนัน้ ในวิมานของมนัก็มีเคร่ือนเรือนสวยงามปรากฏขึน้ในทนัที  
  เจ้าเหมียวคดิว่า ในลิน้ชกัแตล่ะอนั  ในตู้แตล่ะหลงัจะต้องมีของเลน่สนกุๆ และของกิน
อร่อยๆ  
   และแล้ว....... 
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 สิ่งท่ีเจ้าเหมียวหง่าวๆ อยากได้ล้วนปรากฏขึน้มาในวิมานทีละอยา่งๆ  เจ้าหง่าวหยดุ
จินตนาการชัว่ครู่ เพราะอยากจะนอนลงบนเตียงเพื่อเสพสขุกบัผลส าเร็จจากจินตนาการของตวัเอง 
 แตเ่ม่ือเท้าของเจ้าหง่าวเพิ่งจะสมัผสักบัพืน้ วิมาน เคร่ืองเรือน ของเลน่ และของกินก็หาย
วบัไปกบัตา  
  เจ้าหง่าวก็ลองจินตนาการอีกครัง้ ทกุครัง้ก็เป็นเชน่นี ้
 เจ้าหง่าวรู้สกึผิดหวงัอยา่งมาก จงึไปหาแมม่ดเค้าแมว 
 แมม่ดเค้าแมวบอกวา่ “ท าได้แคนี่ล้ะ่เจ้าหน ู สิ่งท่ีสร้างขึน้มาจากจินตนาการ ก็ใช้ได้แตใ่น
จินตนาการเทา่นัน้  เพียงแคเ่ท้าของเจ้าสมัผสัพืน้ท่ีแท้จริง สิ่งเหลา่นัน้ก็จะเลือนรางไปเหมือนกบั
สายลม ถึงจะมีคาถาท่ีวิเศษกวา่นี ้ก็ชว่ยอะไรเจ้าไมไ่ด้หรอก” 
 แมม่ดเค้าแมวพดูกบัเจ้าหง่าวท่ีคอตกด้วยความผิดหวงัว่า “ถ้าเจ้าอยากจะมีความสขุกบั
สิ่งท่ีเป็นจริง ก็ต้องสร้างมนัขึน้มาด้วยความจริง เรือนท่ีเจ้าสร้างขึน้มาด้วยอิฐทีละก้อน หินทีละ
ก้อน  สะสมทรัพย์สมบตัมิาด้วยหยาดเหง่ือแรงกายทีละเล็กละน้อย ไมว่า่คาถาขลงัแคไ่หน ก็ไม่
สามารถท าให้สิ่งเหลา่นีห้ายไปได้เลย” 
 แมม่ดเค้าแมวพดูกบัเจ้าหง่าวตอ่อีกวา่ “น่ีเป็นคาถาท่ีวิเศษท่ีสดุท่ีข้าสอนเจ้า เจ้าเข้าใจ
หรือไม”่ 
 “ผมเข้าใจแล้วครับ” เจ้าหง่าวนัง่อยูใ่ต้ต้นไม้  มือลบูคาง แล้วก็งึมง า ๆ พดูกบัตวัเองวา่  
 “ฉนัควรจะท าตามท่ีแมม่ดเค้าแมวบอก สร้างความจริงด้วยความขยนั หรือวา่จะวาดฝัน
ของฉนัตอ่ไปดีนะ” 
 แล้วหนูๆ ละ่ คดิวา่เจ้าหง่าวควรจะท าอยา่งไรดี  
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84.候补队员 
 

小动物们常常在一起踢足球。 小熊也喜欢踢足球，不过他跑得很慢，常

常追不上球。有时球该往球门里踢，他会一脚踢到界外去。后来球一到他的脚

下，大家就喊："臭啊！臭啊！"可是小熊不生气，他就是喜欢踢足球。别人不

把球传给他，他就跟在别人后面跑来跑去。 

  小动物村成立足球队了，小熊也去报名。红队挑了 10 名队员，蓝队挑了

10 名队员，哪个队也没挑小熊。 

  "我算哪个队的队员呢？"小熊着急地问。 

  "你呀，当候补队员吧！嘻嘻！"小猴说。 

  "我能上场踢球吗？"小熊问。 

  "当然啦，不管哪个队缺人，你都可以上场！，小猴说。 

  "噢，太好啦！"小熊听了很高兴。 

  训练开始了。 

  大家把一大堆衣服交给他。小熊就把衣服一件件整理好，抱在怀里。别人

踢球的时候，他就拼命地喊"加油"，真比他自己踢球还要卖力呢： 

  有时候，球被踢到界外好远好远的地方，谁也不高兴去捡，就喊："小熊，

帮忙把球捡回来！"小熊马上就跑去捡。尽可能地跑得快点，好让大伙儿赶快接

着踢。每次大家练完了球，小熊也累得要命。 

  日子一天天地过去了，大伙儿的球艺进步得快，小熊捡球的本领也提高了

不少。如果谁叫："小熊，帮忙把球捡回来！"他就会飞跑过去，"啪"的一脚把球

停下来，然后把球踢到人家的怀里，而且踢得绝对准确，大伙儿都夸他，"嗯，

你捡球的本领真是越来越高啦 "小熊听了就憨憨地笑。 

  这天要正式比赛了，小熊早早地来到球场。他要再练练捡球的本领。 

  他先一脚把球踢出了界外："这是小狗踢的球：""——砰！"然后，他追上球

说："球捡回来啦！""——评！"又一脚把球踢回球场。 

  "这是野猫踢的球！""——砰！""球拾回来啦！" 

  踢呀，踢呀，他把什么都忘记了，小动物们也来了。哇，小熊捡球的本领

原来是这么练的呀！大伙儿都看愣了。 

  "小熊，能把球踢到球门里吗？"小猴问。 

  "我试试吧 "小熊说完，把球"啪"的定在脚下，然后"砰"的一脚，踢进了球

门。 

  "哈，真是个天才的足球队员呀 "大伙儿说。 

  "哎，来我们队踢球吧！" 

  "还是来我们队好！"  大伙儿七嘴八舌地说。 

  "噢，我还得捡球呢！"小熊有些为难地说。 

  咳，真不该看不起小熊呀！想到总是让小熊跑来跑去地捡球，大伙儿心里

都有些歉意了。 

  "哎，大伙儿都轮流捡球就是啦！"小猴说。 

  "那，我该去哪个队踢球呢？"小熊问。 

  "嘻嘻，好办，好办。上半场你踢红队，下半场你踢蓝队！"小猴想了个好

办法。 

"哈，原来这就是候补队员呀！"小熊开心地说。大伙儿也笑了。 
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ค าอ่านพนิอิน: Hòubǔ duìyuán 
 

 xiǎo dònɡwù men chánɡ chánɡzài yìqǐ tīzúqiú. xiǎoxiónɡ yě xǐhu

ɑn tī zúqiú，búɡuò tā pǎodé hěnmàn，chánɡchánɡ zhuī búshànɡ qiú.yǒush

í qiú ɡāi wǎnɡ qiú ménlǐ tī，tā huì yìjiǎo tī dào jièwài qù.hòulái qi

ú yídào tāde jiǎoxià，dàjiā jiùhǎn："chòu ā！chòu ā！"kěshì xiǎoxiónɡ 

bú shēnɡqì，tā jiùshì xǐhuɑn tīzúqiú.biérén bùbǎ qiú chuánɡěi tā，tā 

jiù ɡēnzài biérén hòumiɑn pǎolái pǎoqù. 

    xiǎo dònɡwù cūn chénɡ lìzú qiúduì le，xiǎoxiónɡ yě qù bàomínɡ. 

    hónɡ duì tiāole10mínɡ duìyuán，lán duì tiāole10mínɡ duìyuán，nǎ

ɡè duì yě méi tiāo xiǎoxiónɡ. 

   "wǒ suàn nǎɡè duì de duìyuán ne？"xiǎoxiónɡ zháojí de wèn. 

   "nǐyɑ，dānɡ hòubǔ duìyuán bɑ！xīxī！"xiǎohóu shuō. 

   "wǒ nénɡ shànɡchǎnɡ tīqiú mɑ？"xiǎoxiónɡ wèn. 

   "dānɡrán lā，bùɡuǎn nǎɡè duì quē rén，nǐ dōu kéyǐ shànɡchǎnɡ！，xi

ǎohóu shuō. 

   "ō，tài hǎolā！"xiǎoxiónɡ tīnɡle hěnɡāoxìnɡ. 

    xùnliàn kāishǐ le. 

    dàjiā bǎ yídàduī yīfu jiāoɡěi tā.xiǎoxiónɡ jiù bǎ yīfu yī jià

njiàn zhénɡlǐ hǎo，bàozài huáilǐ.biérén tīqiú de shíhou，tā jiù pīnmì

nɡ de hǎn"jiāyóu"，zhēn bǐtā zìjǐ tīqiú háiyào màilì ne： 

    yǒushíhou，qiú bèi tīdào jièwài hǎo yuǎn hǎo yuǎnde dìfɑnɡ，shu

í yěbú ɡāoxìnɡ qù jiǎn，jiùhǎn："xiǎoxiónɡ，bānɡmánɡ bǎ qiú jiǎn huíl

ái！"xiǎoxiónɡ mǎshànɡ jiù pǎoqù jiǎn.jìnkěnénɡ de pǎodé kuàidiǎn，hǎ

orànɡ dàhuǒr ɡǎnkuài jiēzhe tī.měicì dàjiā liàn wánliǎo qiú，xiǎoxión

ɡ yě lèidé yàomìnɡ. 

    rìzi yìtiān tiāndì ɡuòqùle，dàhuǒr de qiúyì jìnbù dékuài，xiǎ

oxiónɡ jiǎn qiú de bénlǐnɡ yě tíɡāo le bùshǎo.rúɡuǒ shuí jiào："xiǎ

oxiónɡ，bānɡmánɡ bǎ qiú jiǎn huílái！"tā jiùhuì fēipǎo ɡuòqù，"pā"de 

yìjiǎo bǎ qiú tínɡxiàlái，ránhòu bǎ qiú tīdào rénjiɑ de huáilǐ，érqiě 

tīdé juéduì zhǔnquè，dàhuǒr dōu kuā tā，"èn，nǐ jiǎn qiú de bénlǐnɡ 

zhēnshì yuèlái yuèɡāo lā”xiǎoxiónɡ tīnɡle jiù hānhān de xiào. 

    zhètiān yào zhènɡshì bǐsài le，xiǎoxiónɡ záozǎo de láidào qiúch

ǎnɡ.tā yào zài liànliàn jiǎn qiú de bénlǐnɡ. 

    tā xiān yìjiǎo bǎ qiú tī chūle jièwài："zhè shì xiǎoɡǒu tī de 

qiú：""--pēnɡ！"ránhòu，tā zhuīshànɡ qiú shuō："qiú jiǎn huílái lā！

""--pínɡ！"yòu yìjiǎo bǎ qiú tīhuí qiúchǎnɡ. 

   "zhè shì yěmāo tī de qiú！""--pēnɡ！""qiú shí huílái lā！" 

    tī yɑ，tī yɑ，tā bǎ shénme dōu wànɡjìle， 

    xiǎo dònɡwù men yělái le.wā，xiǎoxiónɡ jiǎn qiú de bénlǐnɡ yuá

nlái shì zhème liàn de yɑ！dàhuǒr dōukàn lènɡle. 

   "xiǎoxiónɡ，nénɡ bǎ qiú tīdào qiú ménlǐ mɑ？"xiǎohóu wèn. 

   "wǒ shìshì bɑ" xiǎoxiónɡ shuōwán，bǎ qiú"pā"de dìnɡ zài jiǎoxià，
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ránhòu"pēnɡ"de yìjiǎo，tī jìnle qiúmén. 

   "hā，zhēnshì ɡè tiāncái de zúqiú duìyuán yɑ”dàhuǒr shuō. 

   "āi，lái wǒmen duì tīqiú bɑ！"  

   "háishì lái wǒmen duì hǎo！"    dàhuǒr qīzuǐbāshé deshuō . 

   "ō，wǒ háidé jiǎn qiú ne！"xiǎoxiónɡ yǒuxiē wéinán deshuō . 

    hāi，zhēn bùɡāi kàn bùqǐ xiǎoxiónɡ yɑ！xiǎnɡdào zǒnɡshì rànɡ xi

ǎoxiónɡ pǎolái pǎoqù de jiǎn qiú，dà huǒr xīnlǐ dōu yǒuxiē qiànyì le. 

   "āi，dàhuǒr dōu lúnliú jiǎn qiú jiùshì lā！"xiǎohóu shuō. 

   "nà，wǒ ɡāi qù nǎɡè duì tīqiú ne？"xiǎoxiónɡ wèn. 

   "xīxī，hǎobàn，hǎobàn.shànɡbànchǎnɡ nǐ tī hónɡ duì，xiàbànchǎnɡ n

ǐ tī lán duì！"xiǎohóu xiǎnɡle ɡè hǎo bànfǎ. 

"hā，yuán láizhè jiùshì hòubǔ duìyuán yɑ！"xiǎoxiónɡ kāixīn deshuō .d

àhuǒr yě xiàole. 

 
ค าแปล: สมาชิกตัวส ารอง 

  

  สตัว์ตวัน้อยๆมกัจะรวมตวักนัเตะฟตุบอลกนัอยู่บอ่ยๆ  
 น้องหมีก็ชอบเตะฟุตบอลเหมือนกนั แตว่า่มนัวิ่งช้ามาก อุ้ยๆอ้ายๆ ตามลกูบอลไมท่นั 
บางครัง้ควรจะเตะบอลเข้าประต ู  แตม่นัก็เตะออกนอกขอบสนามไปเสียน่ี พอตอ่มาลกูบอลมาถึง
น้องหมี ทกุคนก็ตะโกนวา่ “บอลเสีย บอลเสีย” แตน้่องหมีก็ไมโ่กรธ ก็เพราะวา่น้องหมีชอบเตะบอล 
ถึงแม้วา่ไมมี่ใครสง่บอลให้น้องหมี แตน้่องหมีก็วิ่งไปมาๆอยูข้่างหลงั 
 เมืองสตัว์น้อยนา่รักก่อตัง้ทีมฟตุบอลขึน้ น้องหมีก็ไปสมคัรเข้าร่วมทีมกบัเขาด้วย 
 ทีมสีแดงเลือกนกัฟตุบอล 10 คน ทีมน า้เงินก็เลือกนกัฟุตบอล 10 คน ไมมี่ทีมไหนเลือก
น้องหมีเลย 
 “ผมอยูที่มไหนเหรอฮะ” น้องหมีร้องถามด้วยความร้อนใจ 
 “แกนะ่เหรอ เป็นตวัส ารองก็แล้วกนั ฮิฮิ” เจ้าลิงเกเรหวัเราะเยาะ 
 “แล้วผมจะได้ลงสนามเตะบอลมัย้ฮะ” น้องหมีถามตอ่ 
 “แนน่อน ไมว่า่ทีมไหนขาดคนขึน้มาเม่ือไหร่ นายก็จะได้ลงเลน่” เจ้าลิงร้องตอบ 
 “ออ๋ ดีจงัเลย” น้องหมีพมึพ าๆด้วยความดีใจ 
 การซ้อมเร่ิมต้นขึน้แล้ว  
 ทกุคนถอดเสือ้ผ้ากองโตให้น้องหมีเฝา้ น้องหมีก็พบัเสือ้ผ้าแตล่ะตวัเก็บให้เรียบร้อย แล้วก็
กอดเสือ้ผ้าเอาไว้ ตอนท่ีเพ่ือนๆเตะบอล น้องหมีก็ตะโกนสดุแรงวา่ “สู้  ๆ ” หมดแรงมากกวา่ลงไป
เตะบอลเองเสียอีก  
 บางครัง้ ลกูบอลลอยออกไปนอกสนามไกลๆ ไมมี่ใครยอมวิ่งไปเก็บ ก็จะตะโกนเรียก 
“น้องหมี ชว่ยเก็บบอลกลบัมาหนอ่ยสิ”  น้องหมีก็จะรีบว่ิงไปเก็บบอลมาทนัที รีบว่ิงให้เร็วท่ีสดุเอา
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ลกูบอลมาคืน เพ่ือให้เพ่ือนๆได้รีบเตะบอลตอ่ไป ทกุครัง้ท่ีทกุคนซ้อมบอลเสร็จ น้องหมีก็เหน่ือยจน
หมดแรง  
 วนัเวลาผา่นไปเร่ือยๆ  ฝีเท้าของทีมฟตุบอลก้าวหน้าไปมาก ความสามารถในการว่ิงเก็บ
บอลของน้องหมีก็ดีขึน้ด้วยเชน่กนั ถ้ามีใครเรียก “น้องหมี ชว่ยเก็บบอลมาให้หนอ่ย” น้องหมีก็จะ
รีบว่ิง “เฟีย้ว” ไปเก็บมาให้ได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็เตะลกูบอลไปให้ผู้ รับ แถมยงัเตะได้อย่างแมน่ย า
ด้วยนะ  เพ่ือนพากนัชมน้องหมี “อืม ความสามารถในการเก็บบอลของนานดีขึน้ทกุวนั” น้องหมีได้
ยินดงันัน้ก็หวัเราะ เหอๆ ๆ ด้วยความชอบใจ  
    มาถึงวนันี ้เป็นวนัลงแขง่จริงแล้ว น้องหมีมาถึงสนามแตเ่ช้าก่อนใครเพ่ือน เพราะวา่น้อง
หมีจะรีบมาฝึกซ้อมการเก็บบอลนัน่เอง  
 อนัดบัแรกน้องหมีเตะบอลออกไปจากเส้นขอบสนาม “น่ีเป็นบอลท่ีเจ้าโฮง่เตะออก ตุ๊บ” 
แล้วน้องหมีก็วิ่งตามลกูบอล ตะโกนบอกวา่ “ลกูบอลเก็บมาแล้ว ตุ๊บ” แล้วน้องหมีก็เตะบอลเข้าสู่
สนาม  
 “น่ีเป็นบอลท่ีเจ้าเหมียวเตะออก ตุ๊บ” แล้วน้องหมีก็วิ่งตามลกูบอล ตะโกนบอกวา่ “ลกู
บอลเก็บมาแล้ว ตุ๊บ” 
 เตะไปเตะมา จนน้องหมีลืมเร่ืองราวทกุอย่าง  
 เพ่ือนๆมาถึงกนัแล้ว  “ว้าว การฝึกเก็บบอลของน้องหมี ฝึกแบบนีเ้องหรือน่ี” เพ่ือนๆยืน
มองด้วยความตะลงึ  
 “น้องหมีเตะบอลเข้าประตไูด้มัย้” เจ้าลิงร้องถาม  
 “เดี๋ยวฉนัลองด”ู น้องหมีพดูจบก็โยนบอลลงท่ีเท้า แล้วก็ “ตุ๊บ” เตะบอลเข้าประตอูยา่ง
แมน่ย า 
 “โอ้โห ชา่งเป็นนกับอลท่ีวิเศษจริงๆเลย” เพ่ือนๆตา่งพากนัชมน้องหมีกนัใหญ่ 
 “น่ีๆ มาเป็นสมาชิกในทีเราสิ” 
 เพ่ือนๆตา่งพากนัแยง่น้องหมีไปเป็นสมาชิกในทีมฟตุบอลของตวัเอง 
 “อ้อ ฉันต้องเก็บบอลนะ่” น้องหมีตอบอย่างเกรงใจ 
 “เฮ้อ ไมน่า่มองข้ามน้องหมีเลย คดิถึงตอนท่ีพวกเราใช้น้องหมีวิ่งไปว่ิงมาเก็บลกูบอล 
เพ่ือนๆตา่งรู้สึกผิดอยา่งมาก” 
 “เฮ้  พวกเราเปล่ียนกนัเป็นคนเก็บบอลก็แล้วกนั” เจ้าลิงออกความเห็น 
 “ถ้างัน้ ฉนัควรจะไปอยูใ่นทีมไหนละ่” น้องหมีถาม  
 “อิอิ ง่ายนิดเดียว คร่ึงแรกนายเตะทีมแดง คร่ึงหลงัก็เตะทีมน า้เงิน” เจ้าลิงออกความคิด 
 “ออ๋ ท่ีแท้ตวัส ารองก็เป็นแบบนีน่ี้เอง” น้องหมีพดูด้วยความดีใจ เพ่ือนๆตา่งพากนัหวัเราะ
ชอบใจอยา่งมีความสขุ  
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85.猴哥的烦恼 
 

  小猴哥哥是森林里最聪明的人。小猴哥哥有一个小猴弟弟，要多笨有多

笨。小猴哥哥常为笨头呆脑的弟弟叹气："弟弟呀弟弟，你什么时候才能变聪明

点儿呢！"  

  森林中的小动物遇到什么难题，都来找小猴哥哥解决。比如小猪要盖房子

啦，黄鹏要学五线谱啦，熊猫想学画画啦……小猴哥哥总是一笑说："这个简单

哩！"就把房子怎么盖，五线谱怎么识，画上怎样着颜色，都告诉了小动物们。 

  小猪便专心学起盖房子来，黄鹏也每天起得早早的练歌喉，熊猫也每天都

到野外去画画…… 

  有一天，小猴弟弟也出了门，不知干什么去了。 

  只有小猴哥哥仍在家里，喝茶听者乐，躺在床上闭目养神。 

  过了些时候，小猴哥哥觉得小动物们好久没来他家了。他们都干什么去了

呢？ 

  后来，小猴哥哥拿起新出的晚报，才发现，原来小猪已经成了建筑师，黄

鹏成了红歌星，熊猫也成了画家……就连他的笨头呆脑的小猴弟弟，也开起诊

所当起医生来。 

  "原来他们有多笨呀，可现在都成了名人。我呢，我这么聪明却什么也没干

成，这到底是为什么呢？" 

聪明的小猴哥哥怎么也想不明白。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Hóuɡē de fánnǎo 
 

xiǎohóu ɡēɡe shì sēnlín lǐ zuìcōnɡmínɡ de rén.xiǎohóu ɡēɡe yǒuy

íɡè xiǎohóu dìdi，yàoduō bèn yǒuduō bèn.xiǎohóu ɡēɡe chánɡwéi bèn tóu 

dāi nǎo de dìdi tànqì："dìdi yɑ dìdi，nǐ shénme shíhou cáinénɡ biàn c

ōnɡmínɡ diánr ne！"  

    sēnlín zhōnɡdì xiǎo dònɡwù yùdào shénme nántí，dōulái zhǎo xiǎ

ohóu ɡēɡe jiějué.bǐrú xiǎozhū yào ɡàifánɡzi lā，huánɡ pénɡ yào xué wǔ

xiànpǔ lā，xiónɡmāo xiǎnɡ xué huàhuà lā .....xiǎohóu ɡēɡe zǒnɡshì yī 

xiàoshuō："zhèɡe jiǎndān lǐ！"jiù bǎ fánɡzi zěnme ɡài，wǔxiànpǔ zěnme 

shí，huàshànɡ zěnyànɡ zhe yánsè，dōu ɡàosu le xiǎo dònɡwù men. 

    xiǎozhū biàn zhuānxīn xuéqǐ ɡàifánɡzi lái，huánɡ pénɡ yě měitiā

n qǐ dé zǎo zǎode liàn ɡēhóu，xiónɡmāo yě měi tiāndōu dào yěwài qù hu

àhuà ..... 

    yǒuyìtiān，xiǎohóu dìdi yě chūle mén，bùzhī ɡān shénme qùle. 

    zhíyǒu xiǎohóu ɡēɡe rénɡzài jiālǐ，hēchá tīnɡzhě lè，tǎnɡzài 

chuánɡshànɡ bìmù yǎnɡshén. 

    ɡuòle xiē shíhou，xiǎohóu ɡēɡe juédé xiǎo dònɡwù men háojiǔ mé

ilái tājiā le.tāmen dōu ɡān shénme qùle ne？ 

    hòulái，xiǎohóu ɡēɡe náqǐ xīn chū de wǎnbào，cái fāxiàn，yuánlá

i xiǎozhū yǐjīnɡ chénɡle jiànzhùshī，huánɡ pénɡ chénɡle hónɡ ɡēxīnɡ，

xiónɡmāo yě chénɡle huàjiā .....jiùlián tāde bèn tóu dāi nǎo de xiǎoh
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óu dìdi，yě kāiqǐ zhěn suǒdānɡ qǐ yī shēnɡlái. 

    "yuánlái tāmen yǒuduō bèn yɑ，kě xiànzài dōu chénɡle mínɡrén.wǒ 

ne，wǒ zhème cōnɡmínɡ què shénme yě méi ɡān chénɡ，zhè dàodǐ shì wè

ishénme ne？" 

cōnɡmínɡ de xiǎohóu ɡēɡe zěnme yě xiǎnɡ bù mínɡbɑi. 

 
ค าแปล: เร่ืองกลุ้มของพ่ีลิง 

 

 พ่ีลิงเป็นผู้ ท่ีมีความฉลาดหลกัแหลมท่ีสดุแหง่ป่าใหญ่ พ่ีลิงมีน้องลิงหนึง่ตวั  แตน้่องลิง
กลบัตรงกนัข้าม เป็นลิงท่ีโง่ท่ีสดุ  พ่ีลิงมกัจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆเพราะความโง่ของน้องชาย
ตวัเองอยูเ่สมอๆ “เฮอ่....ไอ้น้องชายเอ๋ย เม่ือไหร่แกถึงจะฉลาดขึน้กบัเขาบ้างนะ” 
  เม่ือใดก็ตามท่ีสตัว์น้อยใหญ่ในป่าพบเจอกบัปัญหาตา่งๆ ตา่งพากนัมาหาพ่ีลิงให้ชว่ย
แก้ปัญหาให้  อย่างเชน่ น้องหมอูู๊ดๆจะสร้างบ้านบ้างละ่ น้องจิ๊บๆจะเรียนดนตรีบ้างละ่ น้อง
แพนด้าตาด าจะเรียนวาดรูปบ้างละ่ ....พ่ีลิงก็จะอธิบายให้กบัเพ่ือนๆฟังอยา่งอารมณ์ดีวา่  ไมเ่ห็น
จะยากเลยน่ีนา ก็แคด่วูา่บ้านจะสร้างยงัไง โน้ตเพลงจะอ่านยงัไง วาดรูปด้วยสีอะไรเทา่นัน้เอง 
  น้องอู๊ดๆ ก็ตัง้อกตัง้ใจเรียนสร้างบ้าน น้องจิ๊บๆก็ต่ืนแตเ่ช้าทกุวนัฝึกร้องเพลง สว่นน้อง
แพนด้าตาด าก็ออกไปวาดรูปตามท้องทุง่หญ้าทกุวนั  
  อยูม่าวนัหนึง่ น้องลิงออกไปข้างนอก แตไ่มรู้่วา่ไปท าอะไรท่ีไหน 
 มีเพียงพ่ีลิงอยูบ้่านคนเดียว ด่ืมชา นอนหลบัตาพกัผอ่นฟังเพลงอยา่งสบายใจอยูบ่นเตียง 
 ผา่นไปสกัชว่งเวลาหนึง่ พ่ีลิงรู้สกึวา่ เพ่ือนๆสตัว์ป่าไมมี่ใครมาหาเลย พวกมนัไปท าอะไรท่ี
ไหนกนัหมดแล้วเหรอเน่ีย  
 ตอ่มา พ่ีลิงหยิบหนงัสือพิมพ์ฉบบัใหมข่ึน้มาอ่านจงึได้รู้วา่ ตอนนีน้้องหมกูลายเป็น
สถาปนิกแล้ว  น้องจิ๊บๆก็เป็นนกัร้องช่ือดงั น้องแพนด้ากลายเป็นจิตรกรลือช่ือ แม้แตน้่องลิง ก็เป็น
คณุหมอเปิดสถานพยาบาลรักษาคนป่วยแล้ว 
  “เฮอ่ แตก่่อนพวกนีโ้ง่เง่าจะตาย แตต่อนนีก้ลบักลายเป็นคนมีช่ือเสียงเสียแล้ว แล้วฉนัละ่ 
ฉนัออกจะฉลาดหลกัแหลมกวา่ใคร ท าอะไรก็ไมส่ าเร็จ เพราะอะไรเหรอเน่ีย” 
 พ่ีลิงคดิๆยงัไงก็คิดไมอ่อกเสียที  
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86.黑熊换鸡蛋 
 

黑类熊推着一辆独轮车，在森林里边走边喊："换鸡蛋！大米换鸡蛋！"  

"哟，是黑熊呀 "听见喊声，狐狸大娘从路边的木房子里钻出来。她拦住独

轮车，解开车上的米袋子，看了看说："好米呀，怎么换？" 

  "这袋子米要换一筐鸡蛋。"黑熊瓮声瓮气地回答。 

  "好吧，你等着，我去取蛋来。"狐狸大嫂说罢，又钻进了木房子。 

  站在路边的黑熊，这时在心里悄悄地提醒自己："黑熊呀黑熊，人们都说狐

狸狡猾，爱撒谎，爱骗人，和她打交道，可得小心点……"黑熊正这么想着呢，

狐狸大嫂端着一筐蛋出来了。 

  黑熊一看，咦！这蛋怎么有大有小？大的比香瓜还大，小的比核桃还小。

没等黑熊开口，狐狸大嫂就说了："这大蛋嘛，是大鸡下的；小蛋嘛，是小鸡下

的，没啥奇怪。" 

  "是没啥奇怪。"黑熊挺不好意思，说："不过……" 

  "不过什么？"狐狸大嫂瞪了黑熊一眼，说："看样子你还是信不过我，是

吧？你仔细看看，大嫂像骗子吗？" 

  黑熊仔细一看，可不，狐狸大嫂系着白围裙，穿着红花袄，脸上笑眯眯

的，一点儿也不像骗子。 

  "好吧，换啦。"黑熊把一袋大米扛进木房子，又把一筐鸡蛋装上了独轮

车。回到家里，黑熊把蛋放在热炕上，他想孵一群小鸡，办个养鸡场。 

  奇怪的事情发生了。 

  第一天，从蛋壳里钻出 30 只小乌龟。小乌龟离开黑熊家，顺着溪水游走

了；． 

  第二天，从蛋壳里钻出 60 条小青蛇，小青蛇哧溜、哧溜爬上山坡，钻进草

丛不见了； 

  第三天，从蛋壳里钻出 90 条小鳄鱼，鳄鱼扑通、扑通跳进湖里，再不露面

了； 

  第四天，最大、也是最后的一个蛋裂开了，从蛋壳里蹦出一只小鸵鸟，小

鸵鸟对黑熊说："有空闲到沙漠去找我玩儿，再见！"说罢，迈开长腿跑了。 

望着满炕的空蛋壳，黑熊"扑哧"笑了，他自言自语地说："狐狸呀狐狸，真

拿你没办法！" 

 

ค าอ่านพนิอิน: Hēixiónɡ huàn jīdàn 
 

Hēi lèi xiónɡ tuīzhe yíliànɡ dúlúnchē，zài sēnlín lǐbiɑn zǒubiā

n hǎn："huàn jīdàn！dàmǐ huàn jīdàn！"  

     "yō，shì hēixiónɡ yɑ！"tīnɡjiàn hǎnshēnɡ，húli dàniánɡ cónɡ lù

biān de mù fánɡzi lǐ zuàn chūlái.tā lánzhù dúlúnchē，jiěkāi chēshànɡ 

de mǐdàizi，kànlekàn shuō："hǎo mǐ yɑ，zěnme huàn？" 

    "zhè dàizi mǐ yào huàn yī kuānɡ jīdàn."hēixiónɡ wènɡshēnɡwènɡqì 

de huídá. 

    "hǎobɑ，nǐ děnɡzhe，wǒ qùqǔ dàn lái."húli dàsǎo shuōbà，yòu zuà

n jìnle mù fánɡzi. 
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    zhànzài lùbiān de hēixiónɡ，zhè shízài xīnlǐ qiāoqiāo de tíxǐnɡ 

zìjǐ："hēixiónɡ yɑ hēixiónɡ，rénmen dōushuō húli jiǎohuá，ài sāhuǎn

ɡ，ài piànrén，hé tā dǎjiāodào，kědé xiǎoxīndiǎn ......"hēixiónɡ zhèn

ɡ zhème xiǎnɡ zhene，húli dàsǎo duānzhe yī kuānɡ dàn chūláile. 

    hēixiónɡ yíkàn，yí！zhè dàn zěnme yǒu dà yǒuxiǎo？dà de bǐ xiān

ɡɡuā hái dà，xiǎode bǐ hétɑo hái xiǎo.méi děnɡ hēixiónɡ kāikǒu，húli 

dàsǎo jiù shuōle："zhèdà dàn mɑ，shì dà jī xià de；xiǎo dàn mɑ，shì 

xiǎojī xià de，méishá qíɡuài." 

    "shì méishá qíɡuài."hēixiónɡ tǐnɡ bùhǎo yìsi，shuō："búɡu

ò ......" 

    "búɡuò shénme？"húli dàsǎo dènɡle hēixiónɡ yìyǎn，shuō："kànyàn

ɡzi nǐ háishì xìnbúɡuò wǒ，shì bɑ？nǐ zǐxì kànkɑn，dàsǎo xiànɡ piànzi 

mɑ？" 

    hēixiónɡ zǐxì yíkàn，kěbú，húli dàsǎo xìzhe bái wéiqún，chuā

nzhuó hónɡhuā ǎo，liǎnshànɡ xiàomīmī de，yìdiánr yě búxiànɡ piànzi. 

    "hǎobɑ，huàn lā."hēixiónɡ bǎ yídài dàmǐ kánɡ jìn mù fánɡzi，yò

ubǎ yī kuānɡ jīdàn zhuānɡ shànɡle dúlúnchē.huídào jiālǐ，hēixiónɡ bǎ 

dàn fànɡzài rè kànɡshànɡ，tā xiǎnɡ fū yìqún xiǎojī，bàn ɡè yǎnɡjīchǎn

ɡ. 

    qí ɡuàide shìqínɡ fāshēnɡle. 

    dìyìtiān，cónɡ dànké lǐ zuānchū30zhǐ xiǎo wūɡuī.xiǎo wūɡuī líkā

i hēixiónɡ jiā，shùnzhe xīshuǐ yóu zǒule； ． 

    dìèrtiān，cónɡ dànké lǐ zuānchū60tiáo xiǎo qīnɡshé，xiǎo qīnɡsh

é chīliū、chīliū páshànɡ shānpō，zuànjìn cǎocónɡ bújiànle； 

    dìsāntiān，cónɡ dànké lǐ zuānchū90tiáo xiǎo èyú，èyú pūtōnɡ、pū

tōnɡ tiàojìn húlǐ，zàibú lòumiàn le； 

    dì sìtiān，zuìdà、yěshì zuì hòude yíɡè dàn liè kāile，cónɡ dànk

é lǐ bènɡ chū yìzhī xiǎo tuóniǎo，xiǎo tuóniǎo duì hēixiónɡ shuō："yǒ

u kònɡxián dào shāmò qù zhǎowǒ wánr，zàijiàn！"shuōbà，màikāi chánɡtu

ǐ pǎole. 

wànɡzhe mǎn kànɡ de kōnɡ dànké，hēixiónɡ"pūchī"xiàole，tā zìyán zìyǔ 

deshuō ："húli yɑ húli，zhēn ná nǐ méibànfǎ！" 

 

ค าแปล:น้องหมีแลกไข่ไก่ 
 

 น้องหมีเข็นรถเข็นล้อเดียวไปตามถนนในป่าใหญ่ เข็นรถไปก็ตะโกนร้องแลกไขไ่ก่ “แลกไข่
ไกจ้่า ข้าวสาร แลกไขไ่ก่จ้า” 
 “อ้อ เจ้าหมีน่ีเอง” คณุปา้จิง้จอกตวัโตตัง้บ้านอยูริ่มถนน ได้ยินเสียงตะโกนร้องแลกไขก็่
ออกมาด ู ยืนขวางหน้ารถเข็น เปิดดขู้าวสารท่ีอยูใ่นรถเข็น ดแูล้วดอีูก แล้วก็พดูวา่ “อ้อ ข้าวสวยดี  
แลกยงัไงเหรอ” 
  “ข้าวถงุนี ้แลกไขไ่ก่หนึง่ลงัครับ”  น้องหมีตอบ 
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 “ได้จ๊ะ รอเด๋ียวนะ ฉันเข้าไปเอาไขไ่ก่มาแลก” คณุปา้จิง้จอกพดูเสร็จก็เดนิเข้าไปในบ้าน 
 น้องหมียืนอยูข้่างถนน คดิเตือนสติตวัเอง “เจ้าหมีเอย๋ ใครๆก็บอกวา่จิง้จอกเจ้าเลห์่ ชอบ
โกหกหลอกลวง พดูคยุกบัมนัต้องระมดัระวงัให้มากสกัหนอ่ย .... ”  ในขณะท่ีน้องหมีก าลงัคดิอยู่
นัน้เอง คณุปา้จิง้จอกก็ถือเอาไขไ่ก่มาหนึง่ลงั  
  น้องหมีมองดไูขไ่ก่อย่างละเอียดแล้วก็รู้สึกแปลกใจวา่  “เอ๊ะ ไขไ่กน่ีท าไมมีลกูใหญ่ ลกู
เล็ก ลกูใหญ่ก็ใหญ่เทา่กบัผลแตงหอม แตล่กูเล็กก็เล็กกวา่เม็ดท้อเสียอีก” ยงัไมท่นัท่ีน้องหมีจะเอย่
ปากถาม คณุปา้จิง้จอกก็รีบพดูขึน้มาวา่ “ไขไ่ก่ฟองใหญ่เน่ียนะ่เหรอ ก็เป็นไขข่องแม่ไก่ตวัใหญ่ไง 
แล้วก็ไขฟ่องเล็กน่ีก็เป็นไขข่องแมไ่ก่ตวัเล็กไงละ่ ไมเ่ห็นจะแปลกตรงไหนเลย” 
 “อืม ใชจ่ริงๆด้วย ก็ไมเ่ห็นจะมีอะไรแปลกเลยนะครับ” น้องหมีตอบอย่างเขินๆ “แต ่เอ....”  
 “แตอ่ะไรเหรอจ๊ะ” คณุปา้จิง้จอกจ้องหน้าน้องหมีตาเขม็ง แล้วก็พดูว่า “ดทู่า หนจูะไมค่อ่ย
เช่ือใจปา้ใชม่ัย้เน่ีย หนลูองดดีูๆก็แล้วกนั  ปา้เน่ียเหมือนพวกหลอกลวงเหรอ” 
 “ตกลงครับ แลกก็แลกครับ”  แล้วน้องหมีก็แบกข้าวสารกระสอบหนึง่เข้าไปไว้ในบ้านของ
ปา้จิง้จอก แล้วก็ยกไขไ่ก่ลงันัน้ขึน้รถเข็น พอกลบัไปถึงบ้านน้องหมีก็เอาไขไ่ก่วางไว้บนตู้อบ  น้อง
หมีอยากจะฟักไก่ออกมาเป็นลกูเจ๊ียบฝงูหนึง่ จะได้ท ากิจการเลีย้งไก่  
 และแล้ว ก็มีเร่ืองประหลาดเกิดขึน้  
 วนัแรก มีเตา่น้อยออกมาจากไข ่ 30 ตวั เตา่น้อยพากนัคลานออกไปจากบ้านน้องหมี 
คลานลงคลองน า้หนีไปจนหมด  
 วนัท่ีสอง มีงเูขียวออกมาจากไข ่60 ตวั งเูขียวเลีอ้ยว่องไว เลือ้ยขึน้เนินเขาหนีเข้าป่าไป  
 วนัท่ีสาม มีจระเข้น้อยออกมาจากไข ่ 90 ตวั จระเข้น้อยกระโดดเหยงๆ คลานลงน า้ไป ไม่
โผลห่น้ามาอีกเลย 
 วนัท่ีส่ี ตวัใหญ่ท่ีสดุ และก็เป็นไขใ่บใหญ่ท่ีสดุเร่ิมแตกออก นกกระจอกเทศตวัหนึง่กระโดด
ออกมาจากไข ่  ลกูนกกระจอกเทศพดูกบัน้องหมีวา่ “ถ้าวา่งๆ ก็ไปเท่ียวท่ีทะเลทรายบ้านผมนะฮะ 
บ๊ายบาย” พดูจบ นกกระจอกเทศตวัน้อยก็กระโดดตุ๊บ ๆ ๆ จากไป 
 น้องหมีมองดเูปลือกไขบ่นตู้อบ ก็อดข าไมไ่ด้  ได้แตบ่น่พมึพ ากบัตวัเองวา่ “จิง้จอกเอย๋ 
จิง้จอก ไมรู้่จะท ายงัไงกบัแกดี”   
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87.好东西 
 

  小猴子有个好东西，一个顶好顶好的东西。  

  这么好的东西，可不能给别人看见，要是大家都来要，那可怎么办？ 

  对，对，把它藏起来，藏在一个谁也找不着的地方。 

  第一天，小猴子把好东西藏在大树洞里。 

  第二天，小猴子把好东西藏在河边的石头后边。 

  第三天…… 

  第四天…… 

  藏来藏去，有一天，连小猴子自己也找不着好东西了。 

  "呜——呜——"小猴子着急地哭起来。 

  "谁看见了我的好东西？" 

  "好东西？你的好东西是什么样的？"一只小鸟飞来问。 

  小猴子说："我的，我的好东西，它有金黄色的头发……" 

  小鸟一听，说："跟我来，我见过你的好东西。" 

  小鸟在天上飞，小猴子跟在地上跑，飞呀飞呀，跑呀跑呀，他们来到一个

山洞前。 

  一只狮子正伏在洞口的岩石上睡觉，他那金黄色的长头发在阳光照耀下闪

闪发光。 

  小鸟对小猴子说，"喏，这是你的好东西。" 

  狮子被吵醒了，睁开疲倦的眼睛，惊奇地望着小鸟和小猴子。 

  小猴子忙摇头说："这不是我的好东西。我的，我的好东西，穿了好多好多

层衣服。" 

  一只乌龟刚好经过这里，听见小猴子的话，就说："跟我来，我见过你的好

东西。" 

  乌龟一扭一扭地向前爬，小猴子心急地跟在他后面，真盼望早点儿见到自

己的好东西。 

  乌龟把小猴子带到一块空地上，指着一个东西说："喏，这是你的好东西。
" 

  空地上，立着一个又肥又尖的大竹笋。乌龟爬过去，剥开它的外皮，剥了

一层，还有一层，竹笋鼓鼓囊囊的身子，确实是穿了好多好多层衣服。 

  可是小猴子摇摇头说："这不是我的好东西，我的，我的好东西，全身长满

了珍珠。" 

  围过来看热闹的小动物们，一个个睁大了眼睛。哇！全身长满珍珠，那可

真是个好东西！不过，这么好的东西，谁也没见过，谁也帮不上小猴子的忙。 

  就这样，小猴子丢了他的好东西。 

  不过，没过几天，活泼好动的小猴子就忘了这件伤心事儿。是啊，每天有

那么多伙伴来找他玩，有那么多快乐的事儿要做，谁还老想着一个丢了的东西

呢？ 

  日子一天天过去，谁也没有注意到，小猴家屋后的花园里，长出了一棵小

苗。花园里长满了各种各样的花草，谁会去注意一棵不知名的小苗呢？ 

  不过，夏季里的一天，当小猴子和他的伙伴们来到花园玩耍时，他突然惊

讶地睁大了眼睛，激动地叫起来："好东西，我的好东西。" 
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  大家跟着小猴子跑到一棵高高的植物前，只见在那粗壮的茎杆和又长又宽

的叶子之间，结着一穗穗老玉米。它们有金黄色的穗子，绿色的外衣，剥开一

层层外衣，就露出了黄灿灿的珍珠一样的颗粒。 

  原来小猴子的好东西，是一个老玉米。 

一定是小猴子把它丢在了花园里，于是，有一粒种子就在土里生根、发

芽、成长、开花，结出了新的老玉米。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Hǎo dōnɡxi 
 

xiǎo hóuzi yǒuɡè hǎodōnɡxi，yíɡè dǐnɡhǎo dǐnɡ hǎode dōnɡxi.  

    zhème hǎode dōnɡxi，kě bùnénɡ ɡěi biérén kànjiàn，yàoshì dàjiā 

dōulái yào，nà kě zěnmebàn？ 

    duì，duì，bǎ tā cánɡ qǐlái，cánɡzài yíɡè shuíyě zhǎobùzhe de dì

fɑnɡ. 

    dìyìtiān，xiǎo hóuzi bǎhǎo dōnɡxi cánɡzài dàshù dònɡlǐ. 

    dìèrtiān，xiǎo hóuzi bǎhǎo dōnɡxi cánɡzài hébiān de shítou hò

ubiɑn. 

    dìsāntiān ..... 

    dì sìtiān ..... 

    cánɡ lái cánɡ qù，yǒuyìtiān，lián xiǎo hóuzi zìjǐ yě zhǎobùzhe 

hǎodōnɡxi le. 

    "wū--wū--"xiǎo hóuzi zháojí de kū qǐlái. 

    "shuí kàn jiànle wǒde hǎodōnɡxi？" 

    "hǎodōnɡxi？nǐde hǎodōnɡxi shì shénmeyànɡ de？"yìzhī xiǎoniǎo f

ēilái wèn. 

    xiǎo hóuzi shuō："wǒde，wǒde hǎodōnɡxi，tā yǒu jīnhuánɡsè de tó

ufɑ ....." 

    xiǎoniǎo yìtīnɡ，shuō："ɡēnwǒ lái，wǒ jiànɡuò nǐde hǎodōnɡxi." 

    xiǎoniǎo zài tiānshànɡ fēi，xiǎo hóuzi ɡēn zàidìshànɡ pǎo，fēi 

yɑ fēi yɑ，pǎo yɑ pǎo yɑ，tāmen láidào yíɡè shāndònɡ qián. 

    yìzhī shīzi zhènɡ fúzài dònɡkǒu de yánshí shànɡ shuìjiào，tā nà 

jīnhuánɡsè de chánɡ tóufɑ zài yánɡɡuānɡ zhàoyào xià shánshǎn fāɡuānɡ. 

    xiǎoniǎo duì xiǎo hóuzi shuō，"nuò，zhè shì nǐde hǎodōnɡxi." 

    shīzi bèi chǎo xǐnɡle，zhēnɡkāi píjuàn de yǎnjinɡ，jīnɡqí de wà

nɡzhe xiǎoniǎo hé xiǎo hóuzi. 

    xiǎo hóuzi mánɡ yáotóu shuō："zhè búshì wǒde hǎodōnɡxi.wǒde，wǒ

de hǎodōnɡxi，chuān le hǎo duōhǎo duōcénɡ yīfu." 

    yìzhī wūɡuī ɡānɡhǎo jīnɡɡuò zhèlǐ，tīnɡjiàn xiǎo hóuzi dehuà，

jiùshuō："ɡēnwǒ lái，wǒ jiànɡuò nǐde hǎodōnɡxi." 

    wūɡuī yìniǔ yìniǔ de xiànɡqián pá，xiǎo hóuzi xīnjí de ɡēnzài t

ā hòumiɑn，zhēn pànwànɡ zǎo diánr jiàndào zìjǐde hǎodōnɡxi. 

    wūɡuī bǎ xiǎo hóuzi dàidào yíkuài kōnɡ dìshànɡ，zhǐzhe yíɡè dōn

ɡxi shuō："nuò，zhè shì nǐde hǎodōnɡxi." 
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    kōnɡ dìshànɡ，lìzhe yíɡè yòu féi yòu jiān de dà zhúsǔn.wūɡuī pá 

ɡuòqù，bāokāi tāde wàipí，bāo le yìcénɡ，háiyǒu yìcénɡ，zhúsǔn ɡǔɡǔná

nɡnánɡ de shēnzi，què shíshì chuān le hǎo duōhǎo duōcénɡ yīfu. 

    kěshì xiǎo hóuzi yáoyáotóu shuō："zhè búshì wǒde hǎodōnɡxi，wǒ

de，wǒde hǎodōnɡxi，quán shēnchánɡ mǎnle zhēnzhū." 

    wéi ɡuòlái kànrènɑo de xiǎo dònɡwù men，yī ɡèɡè zhēnɡdà le yǎ

njinɡ.wā！quánshēn chánɡmǎn zhēnzhū，nà kě zhēnshì ɡè hǎodōnɡxi！búɡu

ò，zhème hǎode dōnɡxi，shuíyě méi jiànɡuò，shuíyě bānɡ búshànɡ xiǎo h

óuzi de mánɡ. 

    jiù zhèyànɡ，xiǎo hóuzi diūle tāde hǎodōnɡxi. 

    búɡuò，méiɡuòjǐtiān，huópo hǎodònɡ de xiǎo hóuzi jiù wànɡle zhè

jiàn shānɡxīn shìr.shìā，měitiān yǒu nàme duō huǒbàn lái zhǎotā wán，

yǒu nàme duōkuài lède shìr yào zuò，shuí hái lǎo xiǎnɡzhe yíɡè diūle 

de dōnɡxi ne？ 

    rìzi yī tiāntiān ɡuòqù，shuíyě méiyǒu zhùyìdào，xiǎohóu jiāwū h

òude huāyuánlǐ，chánɡ chūle yī kē xiǎomiáo.huāyuánlǐ chánɡ mǎnle ɡèzh

ǒnɡ ɡèyànɡ de huācǎo，shuí huì qù zhùyì yī kē bùzhīmínɡ de xiǎomiáo 

ne？ 

    búɡuò，xiàjì lǐ de yìtiān，dānɡ xiǎohóu zǐhé tāde huǒbànmen lá

idào huāyuán wán shuǎ shí，tā tūrán jīnɡyà de zhēnɡdà le yǎnjinɡ，jī 

dònɡde jiào qǐlái："hǎodōnɡxi，wǒde hǎodōnɡxi." 

    dàjiā ɡēnzhe xiǎo hóuzi pǎodào yī kē ɡāo ɡāode zhíwù qián，zhǐ

jiàn zài nà cū zhuànɡde jīnɡ ɡǎn hé yòu chánɡ yòu kuānde yèzi zhījiā

n，jié zhe yī suì suì lǎoyùmǐ.tāmen yǒu jīnhuánɡsè de suìzi，lǜsè de 

wàiyī，bāokāi yī cénɡcénɡ wàiyī，jiù lù chūle huánɡcàncàn de zhēnzhū 

yíyànɡ de kēlì. 

    yuánlái xiǎo hóuzi de hǎodōnɡxi，shì yíɡè lǎoyùmǐ. 

yídìnɡ shì xiǎo hóuzi bǎ tā diūzài le huāyuánlǐ，yúshì，yǒu yílì zhǒn

ɡzi jiùzài tǔ lǐ shēnɡɡēn、fāyá、chénɡzhǎnɡ、kāihuā，jié chūle xīnde 

lǎoyùmǐ. 

 
ค าแปล: ของวิเศษ 

 

 น้องลิงมีของวิเศษอยูอ่ย่างหนึง่ เป็นของวิเศษท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมีมา  
 ของดีขนาดนี ้จะให้ใครเห็นไมไ่ด้เป็นอนัขาด ถ้าทกุคนมาท่ีบ้าน จะท ายงัไงดีละ่  
 ใชส่ินะ เอาไปซ่อนไว้ดีกวา่ เอาไปซอ่นในท่ีท่ีลบัตาคนก็แล้วกนั  
 วนัแรก น้องลิงเอาของวิเศษไปซอ่นไว้ในโพรงไม้  
 วนัท่ีสอง น้องลิงเอาของวิเศษไปซอ่นไว้หลงัก้อนหินข้างๆแมน่ า้  
 วนัท่ีสาม ........ 
 วนัท่ีส่ี ............ 
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 น้องลิงซอ่นของวิเศษทกุวนั อยูม่าวนัหนึง่ ซ่อนเอาไว้จนกระทัง่แม้แตต่วัน้องลิงเองก็หา
ของไมเ่จอ 
  “ฮือ ๆ เจ๊ียก ๆ ” น้องลิงร้องไห้ด้วยความร้อนใจ 
 “ใครเห็นของวิเศษของฉนับ้าง ฮือ ๆ ” 
 “ของวิเศษเหรอ ของวิเศษนองนายเป็นแบบไหนเหรอ” น้องจิ๊บๆ บนิเข้ามาถาม  
 น้องลิงบอกวา่ “ ของ ของ ของวิเศษของฉนัมีผมสีทอง...ฮือ ๆ ” 
 น้องจิ๊บๆ ได้ยินดงันัน้ก็ตอบว่า “ตามฉนัมา ฉนัเห็นของวิเศษของนายแล้วละ่” 
 น้องจิ๊บๆ บนิขึน้บนฟ้า น้องลิงก็วิ่งตามไป น้องจิ๊บๆบินไป ๆ น้องลิงก็วิ่งไปๆ แล้วก็มาถึงท่ี
หน้าถ า้แหง่หนึง่  
 ทา่นสิงโตจ้าวป่าก าลงันอนหลบัอยู่ท่ีหน้าปากถ า้ แสงอาทิตย์ส่องผมสีทองของสิงโตสอ่ง
ประกายแวววาว  
 น้องจิ๊บๆ พดูกบัน้องลิงวา่ “นัน่ไง ของวิเศษของนาย” 
 เสียงเอะอะท าให้สิงโตจ้าวป่าต่ืนขึน้มา ลืมตาขึน้มามองจิ๊บๆกบัน้องลิงด้วยความ
ประหลาดใจ  
 น้องลิงรีบสา่ยหวับอกว่า “น่ีไมใ่ชข่องวิเศษของฉนั ของ ของวิเศษของฉนัสวมเสือ้เยอะๆ 
หลายๆชัน้” 
 บงัเอิญมีเตา่ตวัหนึง่คลานต้วมเตีย้มผา่นมา ได้ยินค าพดูของน้องลิง ก็เลยบอกว่า “ตาม
ฉนัมา ฉนัเห็นของวิเศษของนาย” 
 เตา่หลงัตงุคลานต้วมเตีย้มๆ ไปข้างหน้า น้องลิงก็เดนิตามไปด้วยความหวงัวา่จะหาของ
วิเศษเจอไวๆ  
 เตา่หลงัตงุพาน้องลิงไปถึงทุง่กว้างแหง่หนึง่ ชีไ้ปท่ีของสิ่งหนึง่แล้วบอกวา่ “นัน่นะ่ ของ
วิเศษของนายอยูน่ัน่ไง” 
 บนทุง่หญ้า มีหนอ่ไม้ล าโตๆ หวัแหลมๆ เตา่หลงัตงุคลานเข้าไปใกล้ๆ  ปอกเปลือกหน่อไม้
ออกแผน่หนึง่ ยงัมีข้างในอีกหลายแผน่ หน่อไม้อ้วนๆ จริงๆแล้วเป็นเพราะวา่สวมเสือ้ผ้าตัง้หลาย
ชัน้น่ีเอง 
 แตน้่องลิงก็ส่ายหวับอกวา่ “น่ีไมใ่ชข่องวิเศษของฉนั ของ ของวิเศษของฉนัมีไขม่กุอยู่เตม็
ตวัเลยละ่” 
 บรรดาสตัว์ตวัอ่ืนๆท่ีมามงุด ู แตล่ะตวัตากลมแป๋ว ว้าว มีไขม่กุทัว่ทัง้ตวัเลยเหรอ  จะต้อง
เป็นของวิเศษมากๆเลยละ่ แตว่า่ ของดีขนาดนีไ้มเ่คยมีใครเห็นมาก่อนเลย ก็เลยไมรู้่จะชว่ยน้องลิง
ยงัไงดี ไมมี่ใครชว่ยได้เลย 
  เป็นเพราะแบบนีน่ี้เอง ของวิเศษของน้องลิงก็หายไป  
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 แตผ่า่นไปไมน่าน ด้วยนิสยัร่าเริงสนกุสนานของน้องลิง ก็ท าให้มนัลืมเร่ืองเศร้าใจไปสนิท 
นัน่สินะ  ทกุๆวนัมีเพ่ือนเลน่มากมาย  มีเร่ืองราวท่ีสนกุสนานให้ท าอยูท่กุวนั ใครจะมวัมาคิดเร่ืองท่ี
ท าให้เศร้าใจละ่  
  วนัแล้ววนัเลา่ผา่นไปเร่ือยๆ  สวนหลงับ้านของน้องลิงมีกล้าไม้ต้นหนึง่งอกขึน้มา ในสวน
ดอกไม้ก็มีดอกไม้นานาชนิดงอกขึน้มาเหมือนกนั ใครบ้างจะไปใสใ่จต้นกล้าเล็กๆแตล่ะต้นวา่เป็น
ต้นอะไร 
 แตว่า่ ในวนัหนึง่ของฤดรู้อน เม่ือน้องลิงกบัเพ่ือนๆพากนัมาเท่ียวเลน่ท่ีสวนหลงับ้าน น้อง
ลิงก็ต้องตกตะลงึจนตาโต แล้วก็ตะโกนออกมาด้วยความดีใจ “ของวิเศษของฉนั ๆๆ ” 
 เพ่ือนๆพากนัตามน้องลิงไปยืนอยูท่ี่หน้าต้นไม้ต้นหนึง่ ก็เห็นเพียงก่ิงไม้และใบไม้ท่ีทัง้ยาว
ทัง้อ้วน ก าลงังอกเป็นฝักข้าวโพดออกมา ข้าวโพดมีฝักสีทอง ข้างนอกเป็นสีเขียว สวมเสือ้ผ้า
หลายๆชัน้  จงึจะเห็นเม็ดเล็กๆ เหมือนกบัไขม่กุอยู่ตม็ตวั 
 ออ๋ ท่ีแท้ของวิเศษของน้องลิงก็คือข้าวโพดแก่น่ีเอง  
 เป็นเพราะวา่น้องลิงเอาข้าวโพดมาซอ่นแล้วก็ลืมไว้ท่ีสวนหลงับ้านน่ีเอง มีเมล็ดข้าวโพด
อยูห่นึง่เมล็ดออกราก แตกหนอ่ เตบิโต ออกดอก แล้วก็ออกผลข้าวโพดฝักใหมอ่อกมาน่ีเอง   
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88.海鸥姑娘 
 

小海鸥十分漂亮，她特别爱美。  

早晨，小海鸥拍打着翅膀飞到大海上。 

  大海是小海鸥的镜子，她每天都到这儿来梳洗打扮。 

  小海鸥对着这面镜子瞧啊，照啊，她一会儿扭动身躯，一会儿梳理羽毛，

自以为是天底下最美的姑娘。 

  正在小海鸥十分得意的时候，几句刺耳的话从海岸的岩石那边儿飞过来："

臭美：臭美："造燕窝的小雨燕七嘴八舌地议论，"不劳动，没人喜欢你！" 

  "哼，你们嫉妒我！"小海鸥不服地扭过身子，继续照镜子。 

  中午，小海鸥飞到海礁上，啄食岸边晾晒的鱼虾。突然，海燕跑过来说："

懒家伙，不许吃，那是我们捕的鱼虾！" 

  小海鸥坐在岸边的礁石上哭了，哭得好伤心哟！镜子里的她一点儿也不

美。 

  大海妈妈对她说："劳动，是最高尚的美德，你为什么不和他们一起劳动

呢？"   小海鸥点了点头。 

  后来，海鸟劳动者的队伍里又多了一只美丽的海鸟，她就是小海鸥。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Hǎiōu ɡūniɑnɡ 
 

xiǎo hǎiōu shífēn piàoliɑnɡ，tā tèbié àiměi.  

    zǎochén，xiǎo hǎiōu pāi dǎzháo chìbǎnɡ fēi dào dà hǎishànɡ. 

    dàhǎi shì xiǎo hǎiōu de jìnɡzi，tā měi tiāndōu dào zhèr lái shū

xǐ dǎbàn. 

    xiǎo hǎiōu duìzhe zhè miàn jìnɡzi qiáo ā，zhào ā，tā yíhuìr niǔ

dònɡ shēnqū，yíhuìr shūlǐ yǔmáo，zìyǐwéi shì tiāndǐxiɑ zuì měide ɡūni

ɑnɡ. 

    zhènɡzài xiǎo hǎiōu shífēn déyì de shíhou，jǐjù cìěr dehuà cónɡ 

hǎi ànde yánshí nà biānr fēi ɡuòlái："chòuměi：chòuměi："zào yànwō de 

xiǎo yǔyàn qīzuǐbāshé de yìlùn，"bú láodònɡ，méirén xǐhuɑn nǐ！" 

    "hēnɡ，nǐmen jídù wǒ！"xiǎo hǎiōu bùfú de niǔ ɡuò shēnzi，jìxù 

zhàojìnɡzi. 

    zhōnɡwǔ，xiǎo hǎiōu fēi dào hǎijiāo shànɡ，zhuóshí ànbiān liànɡ

shài de yúxiā.tūrán，hǎiyàn pǎoɡuò láishuō："lǎn jiāhuo，bùxǔ chī，nà 

shì wǒmen bǔ de yúxiā！" 

    xiǎo hǎiōu zuòzài ànbiān de jiāoshí shànɡ kūle，kū déhǎo shānɡx

īn yō！jìnɡzi lǐ de tā yìdiánr yě bùměi. 

    dàhǎi māmɑ duì tā shuō："láodònɡ，shì zuì ɡāoshànɡ de měidé，nǐ 

wèishénme bùhé tāmen yìqǐ láodònɡ ne？" xiǎo hǎiōu diǎnle diǎntóu. 

    hòulái，hǎiniǎo láodònɡzhě de duìwu lǐ yòu duōle yìzhī měilì de 

hǎiniǎo，tā jiùshì xiǎo hǎiōu. 
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ค าแปล: สาวน้อยนางนวล 
 
 นกนางนวลงดงามมาก และมนัก็รักสวยรักงามมากด้วยเชน่กนั  
 เวลาเช้าตรู่ นกนางนวลทัง้หลายจะกระพือปีกบนิร่อนอยู่บนผืนน า้ทะเล 
 น่ีก็เป็นเพราะว่า ท้องทะเล เป็นกระจกของนกนางนวลนัน่เอง ทกุๆวนั นกนางนวลจะต้อง
บนิมาเลน่น า้และแตง่ตวัท่ีน่ีเป็นประจ า  
  นกนางนวลมองดกูระจกผืนนี ้ สอ่งแล้วสอ่งอีก บดิตวัดซู้ายทีขวาที ไซ้ขนอรชรอ้อนแอ้น 
มนัคดิวา่ ในโบกนีไ้มมี่ใครสวยงามเทา่มนัอีกแล้ว  
 ในขณะท่ีนกนางนวลก าลงัภาคภมูิใจอยู่นัน่เอง ก็มีเสียงพดูท่ีฟังแล้วไมเ่ข้าหดูงัมาจากฝ่ัง 
“หลงตวัเอง หลงตวัเอง”  หนัไปดก็ูเห็นนกนางแอน่ก าลงัท ารังอยูน่ินทาเสียงแจ้ว “งานการไมท่ า  
ไมมี่ใครชอบแกหรอก” 
 “เชอะ พวกแกอิจฉาฉันละ่สิ ”  นกนางนวลไมส่นใจ หนัไปบิดซ้ายบดิขวาสอ่งกระจก
เหมือนเดมิ 
 ถึงเวลากลางวนั นกนางนวลก็บนิไปเกาะบนโขดหิน เพ่ือหาปลาหากุ้งท่ีตากเอาไว้ ทนัใด
นัน้นกนางแอน่รีบว่ิงเข้ามาใกล้ “จอมขีเ้กียจ ไมใ่ห้กิน น่ีเป็นปลาและกุ้งท่ีเราหามานะ” 
 นกนางนวลนัง่ร้องไห้อยู่บนโขดหิน  เสียอกเสียใจเป็นอย่างมาก นกนางนวลท่ีอยู่ในกระจก
ไมไ่ด้สวยงามเลยแม้แตน้่อย  
  คณุแมม่หาสมทุรพดูกบันกนางนวลวา่ “การท างานเป็นคณุธรรมอนัสงูสง่ แล้วท าไมลกูไม่
ท างานเหมือนคนอ่ืนๆเขาละ่” 
 นกนางนวลพยกัหน้ารับค าสอน 
 ตอ่มา คนงานแหง่ท้องทะเลแหง่นีก็้มีจ านวนเพิ่มขึน้อีกหนึง่ตวั  นัน่ก็คือนกนางนวลแสน
สวยนัน่เอง  
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89.海马爸爸 
 

  鮣鱼离开自己的船——鲨鱼，想去找一点儿吃的，换涣口味，半路上就逃

了回来，她边逃边叫："出怪事啦，海马爸爸生孩子啦！"  

  她这一叫，惊动了旗鱼、剑鱼，他们纷纷游过来问："在哪里？" 

  "在前面。"鮣鱼回过身子，向前面一指。 

  自古只有妈妈会生孩子，爸爸怎么会生孩子呢？ 

  剑鱼不相信，说："你看错了吧，爸爸怎么会生孩子呢？" 

  "说不定你是把海马妈妈看成海马爸爸了？"旗鱼也怀疑起来。 

  鮣鱼见剑鱼和旗鱼都不相信自己，急得在水里跳着，大声说："我怎么会看

错哩！"鮣鱼看一眼不远处的鲨鱼，接着往下说："我每次乘着自己的'船'到这儿

来游玩，总少不了要同海马夫妇见上几次面，他们哪一位是海马妈妈，哪一位

是海马爸爸，就是烧成了灰，我也认得出来，怎么会看错呢。" 

  "爸爸会生孩子，倒是天下奇事，我们去看看。"旗鱼对剑鱼说。 

  "我带你们去。"鮣鱼自告奋勇，她游到了剑鱼的嘴巴里。 

  连这么一点点路，鮣鱼也没忘记"乘便船"。 

  旗鱼和剑鱼来到那个海马身边，看见一个个小海马，正从海马的尾部下两

弹出来。 

  "我没有赖你们吧。"鮣鱼从剑鱼嘴巴里出来后，指着正在生孩子的海马

说。 

  "请问……你是海马妈妈，还是海马爸爸？"旗鱼还有些不放心地问。 

  "你没看见我在生孩子吗，当然是海马爸爸啰。"海马爸爸说着，又生出了

一个小海马。 

  "哦，我知道啦，你们海马是爸爸生孩子，妈妈不会生孩子的。"剑鱼好像

恍然大悟地说。 

  "剑鱼先生，你可别往我们海马妈妈身上泼脏水呀 2"忽然，有个不生孩子的

海马气呼呼地在看着剑鱼。郭鱼一看，惊奇地叫起来："她才是海马妈妈哩。" 

  "这……这到底是怎么回事呀？"剑鱼和旗鱼更加糊涂了，他们看看不生孩

子的海马妈妈，又看看正在生孩子的海马爸爸。 

  海马妈妈看看剑鱼他们，突然哈哈哈地大笑起来。她边笑边说道："孩子

嘛，确实是我生的。不过，我生他们的时候，还是一颗颗的卵呢。我把他们生

在他们爸爸的育儿袋里，孩子们在他们爸爸的育儿袋里成长，变成一个个小海

马……" 

  "哈哈，爸爸生孩子，原来是这么一回事呀！"旗鱼和剑鱼都大笑起来。 

  "可这活泼泼的孩子，终究是从我这里出去的呀。"海马爸爸"生"完了最后一

个小海马，指着自己的育儿袋，调皮地看看绅鱼他们。旗鱼看看海马妈妈，风

趣地说："看样子，你丈夫还不肯放弃这个会生孩子的名誉哩。" 

  "不过话说回来，我丈夫是个好爸爸，他不但帮助我养儿育女，今后还要负

责保护孩子们的安全，一旦他们受惊，或者遇到危险，又会躲进他的育儿袋里

去。"海马妈妈深情地看了自己丈夫一眼，补充说，"一直要到孩子们都长大了

才离开育儿袋。" 

"哦，真是个好爸爸。"旗鱼、剑鱼和鮣鱼告别了海马夫妇，向来的地方游

去。当然吗，鮣鱼是不会放弃她"乘便船"的机会的，不过这一回，她钻到了旗
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鱼的鳃孔里，打算一回到老地方，马上去寻找鲨鱼，因为还要跟着他到各地去

旅游呢。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Háimǎ bàbɑ 
 

yìnyú líkāi zìjǐde chuán--shāyú，xiǎnɡ qùzhǎo yìdiánr chī de，

huàn huàn kǒuwèi，bàn lùshɑnɡ jiù táo le huílái，tā biān táo biān jià

o："chū ɡuàishì lā，háimǎ bàbɑ shēnɡ háizi lā！"  

    tā zhè yíjiào，jīnɡ dònɡle qíyú 、jiànyú，tāmen fēnfēn yóu ɡuòl

ái wèn："zàinǎlǐ？" 

    "zàiqiánmiɑn."yìnyú huíɡuò shēnzi，xiànɡ qiánmiɑn yìzhǐ. 

    zìɡǔ zhíyǒu māmɑ huì shēnɡ háizi，bàbɑ zěnme huì shēnɡ háizi 

ne？ 

    jiànyú bùxiānɡxìn，shuō："nǐ kàncuò lebɑ，bàbɑ zěnme huì shēnɡ 

háizi ne？" 

    "shuō búdìnɡ nǐshì bǎ háimǎ māmɑ kànchénɡ háimǎ bàbɑ le？"qíyú 

yě huáiyí qǐlái. 

    yìnyú jiàn jiànyú hé qíyú dōubú xiānɡxìn zìjǐ，jídé zài shuǐlǐ 

tiàozhe，dàshēnɡshuō："wǒ zěnme huì kàncuò lǐ！"yìnyú kàn yìyǎn bùyuǎ

nchù de shāyú，jiēzhe wǎnɡxià shuō："wǒ měicì chénɡzhe zìjǐde'chuán'd

ào zhèr lái yóuwán，zǒnɡ shǎo bùliǎo yàotónɡ háimǎ fūfù jiànshànɡ jǐc

ì miàn，tāmen nǎ yíwèi shì háimǎ māmɑ，nǎ yíwèi shì háimǎ bàbɑ，jiùsh

ì shāo chénɡle huī，wǒ yě rèndé chūlái，zěnme huì kàncuò ne." 

    "bàbɑ huì shēnɡ háizi，dàoshì tiānxià qíshì，wǒmen qù kànkɑn."q

íyú duì jiànyú shuō. 

    "wǒ dài nǐmen qù."yìnyú zìɡàofènyǒnɡ，tā yóu dàole jiànyú de zu

ǐ bālǐ. 

    lián zhème yìdiǎndiǎn lù，yìnyú yě méi wànɡjì"chénɡbiàn chuán". 

    qíyú hé jiànyú láidào nàɡè háimǎ shēnbiān，kànjiàn yī ɡèɡè xiǎo 

háimǎ，zhènɡcónɡ háimǎ de wěi bùxià liǎnɡdàn chūlái. 

    "wǒ méi yǒulài nǐmen bɑ."yìnyú cónɡ jiànyú zuǐ bālǐ chūlái hò

u，zhǐzhe zhènɡzài shēnɡ háizi de háimǎ shuō. 

    "qǐnɡwèn .....nǐshì háimǎ māmɑ，háishì háimǎ bàbɑ？"qíyú hái yǒ

uxiē búfànɡ xīnde wèn. 

    "nǐ méi kànjiàn wǒ zài shēnɡ háizi mɑ，dānɡrán shì háimǎ bàbɑ 

luo."háimǎ bàbɑ shuōzhe，yòu shēnɡ chūle yíɡè xiǎo háimǎ. 

    "ò，wǒ zhīdào lā，nǐmen háimǎ shì bàbɑ shēnɡ háizi，māmɑ búhuì 

shēnɡ háizi de."jiànyú hǎoxiànɡ huǎnɡrán dàwù deshuō . 

    "jiànyú xiānshenɡ，nǐ kěbié wǎnɡ wǒmen háimǎ māmɑ shēnshànɡ pō 

zānɡshuǐ yɑ2"hūrán，yǒuɡè bùshēnɡ háizi de háimǎ qìhūhū de zài kànzhe 

jiànyú.ɡuō yú yíkàn，jīnɡqí de jiào qǐlái："tā cáishì háimǎ māmɑ lǐ." 

    "zhè .....zhè dàodǐ shì zěnme huíshì yɑ？"jiànyú hé qíyú ɡènɡji

ā hú túle，tāmen kànkɑn bùshēnɡ háizi de háimǎ māmɑ，yòu kànkɑn zhènɡ
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zài shēnɡ háizi de háimǎ bàbɑ. 

    háimǎ māmɑ kànkɑn jiànyú tāmen，tūrán hāhāhā de dàxiào qǐlái.tā 

biān xiào biān shuōdào："háizi mɑ，què shíshì wǒ shēnɡde.búɡuò，wǒ sh

ēnɡtā mende shíhou，háishì yī kēkē de luǎn ne.wǒbǎ tāmen shēnɡzài tā

men bàbɑ de yùér dàilǐ，háizimen zài tāmen bàbɑ de yùér dàilǐ chénɡzh

ǎnɡ，biànchénɡ yī ɡèɡè xiǎo háimǎ ....." 

    "hāhā，bàbɑ shēnɡ háizi，yuánlái shì zhème yìhuíshì yɑ！"qíyú h

é jiànyú dōu dàxiào qǐlái. 

    "kězhè huópopō de háizi，zhōnɡjiū shì cónɡ wǒ zhèlǐ chū qùde y

ɑ."háimǎ bàbɑ"shēnɡ"wánliǎo zuìhòu yíɡè xiǎo háimǎ，zhǐzhe zìjǐde yùé

rdài，tiáopí de kànkɑn shēn yú tāmen.qíyú kànkɑn háimǎ māmɑ，fēnɡqù 

deshuō ："kànyànɡzi，nǐ zhànɡfu hái bùkěn fànɡqì zhèɡe huì shēnɡ há

izi de mínɡyù lǐ." 

    "búɡuò huàshuō huílái，wǒ zhànɡfu shì ɡè hǎo bàbɑ，tā búdàn bān

ɡ zhùwǒ yǎnɡér yù nǚ，jīnhòu háiyào fùzé bǎohù háizi mende ānquán，yí

dàn tāmen shòujīnɡ，huòzhě yùdào wēixiǎn，yòuhuì duǒjìn tāde yùér dà

ilǐ qù."háimǎ māmɑ shēnqínɡ de kànle zìjǐ zhànɡfu yìyǎn，bǔchōnɡ shu

ō，"yìzhí yàodào háizimen dōu zhǎnɡdàle cái líkāi yùérdài." 

"ò，zhēnshì ɡè hǎo bàbɑ."qíyú 、jiànyú hé yìnyú ɡào biéle háimǎ 

fūfù，xiànɡ láide dìfɑnɡ yóuqù.dānɡrán mɑ，yìnyú shì búhuì fànɡqì tā

"chénɡbiàn chuán"de jī huìde，búɡuò zhè yìhuí，tā zuàn dàole qíyú de 

sāi kǒnɡ lǐ，dǎsuɑn yī huídào lǎo dìfɑnɡ，mǎ shànɡqù xúnzhǎo shāyú，y

īnwèi háiyào ɡēnzhe tā dào ɡèdì qù lǚyóu ne. 

 

ค าแปล:คุณพ่อม้าน า้ 
  
 ปลาชอ่นทะเลตวัหนึง่หนีออกไปจากเรือของมนั เรือของมนัก็คือ ปลาฉลามนัน่เอง ปลา
ชอ่นอยากจะออกไปหาอาหารอ่ืนเปล่ียนรสชาตบ้ิาง แตไ่ปได้เพียงคร่ึงทางก็วา่ยกลบัมาอย่าง
รวดเร็ว วา่ยมาพลางพร้อมกบัตะโกนเอะอะโวยวายวา่ “เกิดเร่ืองประหลาดแล้ว พอ่ม้าน า้ออกลกู
ได้ด้วย” 
 เสียงร้องของปลาชอ่นทะเลสร้างความตกตะลงึให้กบัปลาธง ปลาดาบ  บรรดาปลาตา่งพา
กนัล้อมเข้ามาถาม “อยูท่ี่ไหนเหรอๆ” 
 “อยูข้่างหน้าโนน่นะ่”  ปลาช่อนทะเลกลบัหลงัหนัชีไ้ปข้างหน้า  
 แตไ่หนแตไ่รมามีแตแ่มเ่ท่านัน้ท่ีจะออกลกูได้ พอ่จะออกลกูได้ยงัไงกนั  
 ปลาดาบไมเ่ช่ือ พดูวา่ “แกดผูิดหรือเปลา่ พ่อจะออกลกูได้ยงัไง” 
 “นัน่นะ่สิ ไมแ่นน่ะ แกอาจจะเห็นแมม้่าน า้เป็นพ่อม้าน า้ก็ได้นะ”  ปลาธงก็ออกความเห็น
ด้วยความสงสยั  
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 ปลาชอ่นทะเลเห็นวา่ปลาธงกบัปลาดาบไมเ่ช่ือก็ลกุลีล้กุลนกระโดดไปมาอยูใ่นน า้ ตะโกน
ด้วยความโมโหว่า “ฉนัจะดผูิดได้ยงัไงกนั”  ปลาชอ่นทะเลมองเห็นปลาฉลามว่ายอยูไ่มไ่กล ก็พดู
ตอ่ไปวา่ “ทกุครัง้ท่ีฉนันัง่เรือของฉนัมาเท่ียวท่ีน่ี ก็จะได้พบกบัม้าน า้ผวัเมียอยูบ่อ่ยๆ ใครเป็นแม่
ม้าน า้ ใครเป็นพ่อม้าน า้ แม้แตเ่อาไปเผาเป็นขีเ้ถ้า ฉันยงัดอูอกเลยว่าใครเป็นใคร แล้วจะดผูิดได้
ยงัไงกนั” 
 “พอ่ออกลกูได้ ก็เป็นเร่ืองแปลกประหลาดนะ่สิ พวกเราไปดกูนัเถอะ” ปลาธงพดูกบัปลา
ดาบ 
 “ไปสิ ฉนัพาพวกนายไป” ปลาชอ่นทะเลยืดอกอาสาน าทาง วา่แล้วก็ว่ายน า้เข้าไปในปาก
แหลมๆของปลาดาบ  
 แม้แตร่ะยะทางสัน้ๆ ปลาช่อนทะเลก็ไมลื่มท่ีจะ “นัง่เรือ” ไป  
 ปลาธงกบัปลาดาบไปถึงบ้านคณุม้าน า้ ก็เห็นม้าน า้ตวัเล็กๆพุง่ออกมาจากหางม้าน า้ 
 “เห็นมัย้ละ่ ฉนัไมไ่ด้หลอกพวกนายใชม่ัย้” ปลาชอ่นทะเลวา่ยออกมาจากปากของปลา
ดาบ ชีไ้ปท่ีม้าน า้ท่ีก าลงัออกลกูอยู ่ 
 “ขอถามหนอ่ยเถอะครับ คณุเป็นแมม้่าน า้ หรือวา่เป็นพอ่ม้าน า้” ปลาธงถามด้วยความไม่
มัน่ใจ 
 “พวกแกไมเ่ห็นเหรอวา่ฉนัก าลงัคลอดลกูอยู ่ ก็ต้องเป็นพ่อม้าน า้นะ่สิ”  พอ่ม้าน า้พดูไป
พลางก็คลอดลกูออกมาอีกหนึง่ตวั  
 “อ้อ ฉนัรู้แล้ว พวกม้าน า้ พ่อม้าน า้จะเป็นคนคลอดลกู สว่นแมม้่าน า้ออกลกูไมไ่ด้” ปลา
ดาบพดูเหมือนกบัเพิ่งจะนกึขึน้มาได้ 
 คณุปลาดาบ คณุจะมาวา่แมป่ลาดาวแบบนีไ้มไ่ด้นะ มีเสียงแวว่มาจากม้าน า้ตวัหนึ่งยืน
มองปลาดาบด้วยความโกรธ  ปลานิลเห็นดงันัน้ก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจ “น่ีไงละ่ แม่
ม้าน า้”  
  “น่ี ...น่ีมนัเกิดอะไรขึน้เน่ีย” ปลาดาบกบัปลาธงยิ่งงงเข้าไปใหญ่  ทัง้สองมองดแูมม้่าน า้ท่ี
ไมค่ลอดลกู มองดพูอ่ม้าน า้ท่ีก าลงัคลอดลกูอยู่  
 แมม้่าน า้เห็นดงันัน้ ก็หวัเราะเสียงดงัฮา่ ๆ พร้อมกบับอกวา่ “ลกูๆนะ่เหรอ ฉนัน่ีแหละ
คลอดออกมา แตว่่า ตอนท่ีฉนัคลอดพวกเขา ยงัเป็นไข่ฟองเล็กๆนะ่ ฉนัคลอดพวกเขาแล้วก็เอาไป
ไว้ในท้องของพอ่ม้าน า้ ลกูๆก็เติบโตอยูใ่นท้องของพอ่เขา จนกลายเป็นม้าน า้ตวัเล็กๆออกมาให้
เห็นน่ีแหละ” 
 “ฮา่ๆๆ พอ่คลอดลกู ท่ีแท้ก็เป็นแบบนีน่ี้เอง” ปลาดาบกบัปลาธงมองหน้ากนัหวัเราะร่า 
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 “แตล่กูๆท่ีนา่รักทัง้หลาย ในท่ีสดุก็ออกมาจากท้องฉนัน่ีนา” พอ่ม้าน า้ “คลอด” ลกูตวั
สดุท้ายเสร็จแล้วก็ชีใ้ห้ทกุคนดทู้องฟักไขข่องตวัเอง แล้วก็มองดฝูงูปลาด้วยความยียวน ปลาธง
มองดแูมม้่าน า้แล้วก็พดูวา่ “ดแูล้วสามีของเธอจะไมย่อมเสียต าแหนง่คณุพอ่คลอดลกูนะเน่ีย” 
 แตจ่ะวา่ไป สามีของฉนัยงัเป็นพอ่ท่ีดีอีกด้วยนะ เขาไมเ่พียงชว่ยฉนัเลีย้งลกู แล้วก็ยงัดแูล
ความปลอดภยัให้กบัลกูๆอีกด้วย เวลาท่ีอากาศหนาว หรือมีภยัอนัตราย ลกูๆก็จะเข้าไปหลบในถงุ
ท้องของพอ่เขา” พดูจบ แม่ม้าน า้ก็มองพอ่ม้าน า้ด้วยความซาบซึง้ใจ แล้วก็พดูตอ่อีกวา่ “จนกวา่
ลกูๆจะโตพอ ถึงจะออกมาจากท้องพอ่เขาได้นะ่” 
  “โอ้โห ชา่งเป็นคณุพอ่ท่ีเย่ียมจริงๆเลย” ปลาธง ปลาดาบและปลาช่อนอ าลาครอบครัว
ม้าน า้ วา่ยน า้จากไป  แนน่อนอยูแ่ล้ว ปลาชอ่นก็ไมลื่มท่ีจะ “นัง่เรือ”  แตร่อบนีม้นัวา่ยเข้าไปใน
ครีบของปลาธง เพ่ือจะกลบัไปท่ีเดมิ มนัจะไปหาปลาฉลาม เพราะมนัจะต้องตามปลาฉลามไป
เท่ียวรอบมหาสมทุรยงัไงละ่  
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90.火鸡先生和鹅太太 
 

火鸡先生家的门锁又坏了，怎么也修不好，他干脆把门钉住了，自己从窗

口里飞进飞出。  

有一天下午，鹅太太从河边散步回来，路过火鸡先生的家，她想：我走累

了，到火鸡先生家歇一会儿去。 

  鹅太太敲敲门问："火鸡先生在家吗？您干吗关着门？" 

  火鸡先生回答："我门上的锁坏了，只能从旁边的小窗口里进进出出。" 

  鹅太太只好走到小窗口那儿，她用力爬呀，拼命挤呀，好不容易才进了

屋。 

  "你还没吃点心吧，我请你吃蛋糕、巧克力，还有橙汁。"火鸡先生说。 

  鹅太太一听高兴地说："谢谢，我都要吃！"为鸡先生把东西一样样放在桌

子上，"啊，这么甜美的蛋糕，我还是第一次吃呢。"鹅太太说着把一大块蛋糕

塞进嘴里去。 

  "喂，你也来点儿！"鹅太太帮火鸡先生切了一小块蛋糕，她自己也切了一

大块蛋糕。瞧，鹅太太吃得多香呀！她的嘴上、鼻子上、眉毛上都沾了奶油，

看上去真滑稽。 

  "嗝，嗝，嗝……"鹅太太打着饱嗝说，"太好吃了，谢谢您，我该走了。" 

  鹅太太走到小窗口那边，她的头和上半个身子伸到了窗外。可是肚子怎么

也出不去了。"我，我被夹住了，快来救救我，都是蛋糕害了我！"鹅太太卡在

小窗户那儿大叫着。 

  "哇，你像个瓶塞似的把窗口堵住了！"火鸡先生只得从后面的窗户里跳出

去救鹅太太。 

  "哎哟，哎哟，"火鸡先生用力拔着鹅太太的头颈，"呀，这样拉你会吃不消

的，我另外想个办法。" 

  一会儿，火鸡先生拿来肥皂和水，在鹅太太的肚子口抹来抹去，鹅太太觉

得痒痒的，笑个不停。 

  "一、二、三，"火鸡先生拽住鹅太太的上半身，"噗"的一声，鹅太太像塞子

一样被拔了出来。"嗨，总算出来了，其实我的肚子一点也不大，是你的窗口开

得太小了。" 

  "对，对！我马上去换一把门锁，你以后来就不用再从窗口里挤进挤出了。
" 

鹅太太摸摸自己的肚子，很高兴地回家去了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Huǒjī xiānshenɡ hé é tàitɑi 
 

Huǒjī xiānshenɡ jiā de ménsuǒ yòu huàile，zěnme yě xiū bùhǎo， 

tā ɡāncuì bǎ méndìnɡ zhùle，zìjǐ cónɡ chuānɡ kǒulǐ fēijìn fēichū.  

     yǒu yìtiān xiàwǔ，é tàitɑi cónɡ hébiān sànbù huílái，lùɡuò huǒ

jī xiān shēnɡde jiā，tā xiǎnɡ：wǒ zǒu lèile，dào huǒjī xiānshenɡ jiā 

xiē yíhuì érqù. 

    é tàitɑi qiāo qiāomén wèn："huǒjī xiānshenɡ zàijiā mɑ ？nín ɡà

nmɑ ɡuānzhe mén ？" 
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    huǒjī xiānshenɡ huídá："wǒ ménshànɡ de suǒ huàile，zhǐnénɡ cónɡ 

pánɡbiān de xiǎochuānɡ kǒulǐ jìnjìn chūchū." 

    é tàitɑi zhíhǎo zǒudào xiǎo chuānɡkǒu nàr，tā yònɡlì pá yɑ，pī

nmìnɡ jǐ yɑ，hǎobú rónɡyì cái jìnle wū. 

    "nǐ háiméi chī diǎnxin bɑ，wǒ qǐnɡnǐ chī dànɡāo 、qiǎokèlì，há

iyǒu chénɡzhī."huǒjī xiānshenɡ shuō. 

    é tàitɑi yìtīnɡ ɡāoxìnɡ deshuō ："xièxiè，wǒ dōu yàochī！"wéi j

ī xiānshenɡ bǎ dōnɡxi yī yànɡyànɡ fànɡzài zhuōzi shànɡ，"ā，zhème tiá

n měide dànɡāo，wǒ háishì dìyícì chī ne."é tàitɑi shuōzhe bǎ yī dàkuà

i dànɡāo sāijìn zuǐlǐ qù. 

    "wèi，nǐ yělái diánr！"é tàitɑi bānɡ huǒjī xiānshenɡ qiē le yī 

xiǎokuài dànɡāo，tāzìjǐ yě qiē le yī dàkuài dànɡāo.qiáo，é tàitɑi chī

dé duō xiānɡ yɑ！tāde zuǐshànɡ 、bízi shànɡ 、méimɑo shànɡ dōu zhān 

le nǎiyóu，kànshànɡqù zhēn huájī. 

    "ɡé，ɡé，ɡé ......"é tàitɑi dǎzháo bǎoɡé shuō，"tài hǎochī le，

xièxiè nín，wǒ ɡāi zǒule." 

    é tàitɑi zǒudào xiǎo chuānɡkǒu nàbiɑn，tāde tóu hé shànɡ bànɡè 

shēnzi shēn dàole chuānɡwài.kěshì dùzi zěnme yě chū bú qùle."wǒ，wǒ b

èijiá zhùle，kuàilái jiù jiùwǒ，dōushì dànɡāo hàile wǒ！"é tàitɑi kǎz

ài xiǎo chuānɡhu nàr dà jiàozhe. 

    "wā，nǐ xiànɡ ɡè pínɡsāi shìde bǎ chuānɡkǒu dǔ zhùle！"huǒjī xi

ānshenɡ zhǐdé cónɡ hòu miànde chuānɡhu lǐ tiào chūqu jiù é tàitɑi. 

    "āiyō，āiyō，"huǒjī xiānshenɡ yònɡlì bá zhe é tài tàide tóujǐn

ɡ，"yɑ，zhèyànɡ lā nǐ huì chībùxiāo de，wǒ lìnɡwài xiǎnɡ ɡè bànfǎ." 

    yíhuìr，huǒjī xiānshenɡ nálái féizào hé shuǐ，zài é tài tàide d

ù zǐkǒu mǒ lái mǒqù，é tàitɑi juédé yǎnɡyɑnɡ de，xiào ɡè bùtínɡ. 

    "yī 、èr 、sān，"huǒjī xiānshenɡ zhuàizhù é tài tàide shànɡbà

nshēn，"pū"de yìshēnɡ，é tàitɑi xiànɡ sāizi yíyànɡ bèi bále chūlái."h

ēi，zǒnɡsuàn chūláile，qíshí wǒde dùzi yìdiǎn yě búdà，shì nǐde chuān

ɡkǒu kāi dé tài xiǎole." 

    "duì，duì！wǒ mǎ shànɡqù huàn yìbǎ ménsuǒ，nǐ yǐhòu láijiù búyò

nɡ zài cónɡ chuānɡ kǒulǐ jǐjìn jǐ chūle." 

é tàitɑi mōmō zìjǐde dùzi，hěnɡāoxìnɡde huíjiā qùle. 

 

ค าแปล: คุณชายไก่งวงคอแดงกับคุณนายห่านคอยาว 
 

กญุแจบ้านของคณุชายไก่งวงเสียอีกแล้ว ซ่อมยงัไงก็ไมไ่ด้ ก็เลยตอกตะปปิูดประตมูนัซะ
เลย  แล้วตวัเองก็บนิเข้าออกทางหน้าตา่ง  

บา่ยวนัหนึง่ คณุนายหา่นกลบัจากเดนิเลน่ริมล าธาร เดินผา่นมาท่ีบ้านของคณุไก่งวง เดนิ
มาตัง้ไกลก็รู้สกึเหน่ือย เข้าไปพกัท่ีบ้านคณุไก่งวงสกัหนอ่ยดีกวา่ 
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คณุนายหา่นเข้าไปเคาะประต ู “คณุไก่งวงอยู่บ้านหรือเปลา่คะ ท าไมปิดประตซูะแน่นเลย
ละ่คะ”  

คณุไก่งวงตอบว่า “กญุแจประตเูสียนะ่ครับ เข้าออกได้ทางหน้าตา่งทางเดียวครับ” 
คณุนายหา่นได้ยินดงันัน้ก็เดินไปท่ีหน้าตา่ง แล้วก็ออกแรงปีนขึน้หน้าตา่ง กว่าจะเข้าไป

ข้างในบ้านได้ก็เหน่ือยแทบแย่ 
“คณุยงัไมไ่ด้กินของหวานใช่มัย้ครับ  เชิญเลยครับวนันีผ้มเลีย้ง มีเค้ก ชอกโกแลต แล้วก็

น า้ส้มคัน้ด้วยนะครับ” คณุไก่งวงเชิญคณุนายหา่นกินขนมหวาน 
  คณุนายหา่นได้ยินดงันัน้ก็ดีใจพดูกบัคณุไก่งวงวา่ “ขอบคณุมากนะคะ ฉนัจะกินทกุอยา่ง
เลยคะ่” จากนัน้คณุไก่งวงก็เอาขนมมาวางไว้บนโต๊ะ “ว้าว ชา่งหอมหวานนา่กินเหลือเกิน ฉนัเพิ่ง
เคยกินเป็นครัง้แรกนะเน่ีย” พดูจบคณุนายห่านก็คาบเค้กก้อนใหญ่เข้าปาก ง ่า ๆ ๆ 
 “อ้าว คณุก็กินด้วยกนัสิ”  คณุนายหา่นหัน่เค้กออกเป็นชิน้เล็กๆ แตข่องตวัเองหัน่เป็นชิน้
โตๆ ดสู ิ คณุนายห่านกินเค้กอยา่งเอร็ดอร่อย จนเนยเลอะเทอะอยูต่ามปาก จมกู คิว้ เตม็ไปหมด
ทัง้หน้า 
 “เอิก้......” เสียงคณุนายหา่นเรอ เสียงดงั เอ้อๆๆ  อ่ิมแปล้ “อร่อยมากๆเลยคะ่ ขอบคณุ
มากนะคะ ฉนัต้องไปแล้วละ่” 
 จากนัน้คณุนายหา่นก็บนิออกไปทางหน้าตา่ง หวัโผลอ่อกหน้าตา่งไปแล้ว แตท้่องยงัตดิอยู่
ข้างในออกไปไมไ่ด้สกัที “ฉนั...ฉนัถกูหน้าตา่งหนีบ ช่วยด้วยๆ ๆ เป็นเพราะเค้กแน่ๆเลย” คณุนาย
หา่นติดอยูท่ี่หน้าตา่งร้องเสียงดงั ก๊าบ ๆ ๆ  
  “โอ้โห คณุเหมือนกบัขวดเลยครับ ถกูหน้าตา่งหนีบเข้าให้แล้วไง” คณุไก่งวงกระโดดออก
ทางหน้าตา่งหลงับ้านออกไปชว่ยคณุนายหา่น  
 “อึบ๊ๆ ๆ” คณุไก่งวงออกแรงดงึคอคณุนายหา่น “โอ้โห ถ้าขืนดงึแบบนีค้ณุไมไ่หวแน่ๆเลย 
เราต้องคดิหาวิธีอ่ืนแล้วละ่” 
 สกัครู่หนึง่ คณุไก่งวงก็เอาสบูก่บัน า้มาถกูท่ีคอของคณุนายหา่น จนคณุนายหา่นจัก๊จี ้
หวัเราะก๊าก ๆ ๆ ไมห่ยดุ  
 “หนึง่ สอง สาม” คณุไก่งวงจบัคอของคณุนายหา่นไว้แน่น “อึบ๊เดียว” คณุนายหา่นก็ถกูดงึ
ออกมาจากหน้าตา่ง “เฮ้อ ออกมาได้เสียที จริงๆแล้วท้องฉนัก็ไมไ่ด้ใหญ่โตอะไร หน้าตา่งของคณุ
นะ่เล็กเกินไปแล้วนะคะ” 
  “ใชค่รับๆ เด๋ียวผมจะไปเปล่ียนกญุแจประต ู ครัง้ตอ่ไปคณุมาบ้านผมจะได้ไมต้่องเบียด
หน้าตา่งเข้าไปอีก” 
 คณุนายหา่นลบูคอตวัเอง แล้วก็เดนิกลบับ้านด้วยความดีใจ  
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91.孤独的熊猫咪咪 
 

在一座高高的山上，长满了密密的竹子。这里住着熊猫的家。家里有熊猫

爸爸、熊猫妈妈和他们的小宝宝——咪咪。  

因为只有咪咪这么一个孩子，爸爸妈妈把他看做是掌上明珠，对他百般宠

爱。咪咪要什么，就给他什么，恨不得把天上的星星也摘下来给他。从早到

晚，爸爸妈妈都围着他转，听他使唤，咪咪简直成了家里的小霸王。 

  一个晴朗的日子，黑熊妈妈带着小黑熊来到熊猫家做客。熊猫妈妈十分热

情地接待了他们，还拿出一串黄澄澄的香蕉请小黑熊吃，咪咪猛地从妈妈手里

夺下香蕉："这是我的！"他把香蕉全抱在怀里，一根接一根地剥着吃，嘴里还

故意发出"叭叭"的声响。 

  爸爸又拿出花皮球给小黑熊玩，咪咪扔下香蕉，又抢过皮球："不给！不

给！" 

  "咪咪，不许这么没礼貌！"妈妈生气了。 

  看着爸爸妈妈今天没依着他，咪咪放声大哭，遍地乱滚，无论对他说多少

好话他都不肯起来。 

  真扫兴！黑熊妈妈只好带着小黑熊回家了。 

  咪咪这般无礼，谁也不愿再到他家做客了。可是，咪咪偏偏爱热闹，家里

太寂寞了，他就跑出去找小伙伴玩。 

  刚走出门，他听见一只百灵鸟在歌唱： 

  "圆溜溜的太阳爬上坡……" 

  他朝东边一看，鲜红的太阳才露出一半儿，明明是扁的嘛！这小小的百灵

乌竟敢乱唱，咪咪大喝一声："住嘴！太阳是扁的，不是圆的。" 

  "什么，太阳是扁的？哈哈哈！"树上的百灵鸟大笑起米。 

  "你敢笑我？"咪咪抱着树猛摇起来，一边摇一边叫："我说扁的就是扁的：" 

  百灵鸟被吓跑了。 

  咪咪来到草地上，一群小猴子正在那里骑车玩。咪咪走过去："我们来比赛

骑车！， 

  比赛开始了。小猴子们把车蹬得飞快，咪咪笨拙地蹬着丰，远远地落在了

后面，他把车重重地摔在地上："骑车不算数，我们来比爬树！" 

  "一、二、三……"咪咪才爬了三步，小猴子们已上了树顶。 

  "咪咪输了！咪咪输了！" 

  咪咪恼羞成怒，他一掌打在一个小猴子的脸上，小猴子捂着脸呜呜直哭，

他却像一个胜利者似的，大摇大摆地走了。 

从此，没有谁再理睬咪咪了，只要见他来了，大家都躲得远远的。味咪失

去了所有的朋友，感到十分孤独。他找到老象爷爷，向他诉说心中的痛苦，还

流下了伤心的眼泪。老象爷爷慈爱地看着他，语重心长地说："孩子，好好想一

想，大伙为什么不愿和你在一起？想明白了，你就不再是孤独的咪咪了。" 
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ค าอ่านพนิอิน: Gūdú de xiónɡmāo mīmī 
 

zài yízuò ɡāo ɡāode shānshànɡ，chánɡ mǎnle mìmìde zhúzi.zhèlǐ 

zhùzhe xiónɡmāo de jiā.jiālǐ yǒu xiónɡmāo bàbɑ、xiónɡmāo māmɑ hé tā

mende xiǎobǎobɑo--mīmī.  

     yīnwèi zhíyǒu mīmī zhème yíɡè háizi，bàbɑ māmɑ bǎ tā kànzuò sh

ì zhǎnɡshànɡ mínɡzhū，duì tā bǎibān chǒnɡài.mīmī yào shénme，jiù ɡěi 

tā shénme，hènbùdé bǎ tiānshànɡ de xīnɡxinɡ yě zhāixià láiɡěi tā.cónɡ

zǎodàowǎn，bàbɑ māmɑ dōu wéizhe tā zhuǎn，tīnɡtā shǐhuɑn，mīmī jiǎnzh

í chénɡle jiālǐ de xiǎo bàwánɡ. 

    yíɡè qínɡlǎnɡ de rìzi，hēixiónɡ māmɑ dàizhe xiǎo hēixiónɡ láidà

o xiónɡmāo jiā zuòkè.xiónɡmāo māmɑ shífēn rèqínɡ de jiēdài le tāmen，

hái náchū yíchuàn huánɡdènɡdènɡ de xiānɡjiāo qǐnɡ xiǎo hēixiónɡ chī，

mīmī měnɡde cónɡ māmɑ shǒulǐ duó xià xiānɡjiāo："zhè shì wǒde！"tā bǎ 

xiānɡjiāo quán bàozài huáilǐ，yī ɡēnjiē yī ɡēn de bāo zhe chī，zuǐlǐ 

hái ɡùyì fāchū"bābā"de shēnɡxiǎnɡ. 

    bàbɑ yòu náchū huā píqiú ɡěi xiǎo hēixiónɡ wán，mīmī rēnɡxià xi

ānɡjiāo，yòu qiǎnɡɡuò píqiú："bùɡěi！bùɡěi！" 

    "mīmī，bùxǔ zhème méi lǐmào！"māmɑ shēnɡqì le. 

    kànzhe bàbɑ māmɑ jīntiān méi yī zhe tā，mīmī fànɡshēnɡ dàkū，bi

àndì luànɡǔn，wú lùnduì tā shuō duōshǎo hǎohuà tā dōu bùkěn qǐlái. 

    zhēn sǎoxìnɡ！hēixiónɡ māmɑ zhíhǎo dàizhe xiǎo hēixiónɡ huíjiā 

le. 

    mīmī zhèbān wúlǐ，shuíyě búyuàn zàidào tājiā zuòkè le.kěshì，mī

mī piān piānài rènɑo，jiālǐ tài jìmò le，tā jiù pǎochū qùzhǎo xiǎohuǒ

bàn wán. 

    ɡānɡ zǒu chūmén，tā tīnɡjiàn yìzhī bǎilínɡniǎo zài ɡēchànɡ： 

    "yuánliūliū de tàiyánɡ pá shànɡpō ....." 

    tā cháo dōnɡbiɑn yíkàn，xiān hónɡde tàiyánɡ cái lòuchū yíbànr，

mínɡmínɡ shì biǎn de mɑ！zhè xiǎo xiǎode bǎilínɡ wū jìnɡɡǎn luàn chàn

ɡ，mīmī dàhē yìshēnɡ："zhùzuǐ！tàiyánɡ shì biǎn de，búshì yuánde." 

    "shénme，tàiyánɡ shì biǎn de ？hāhāhā！"shùshànɡ de bǎi línɡniǎ

o dàxiào qǐ mǐ. 

    "nǐ ɡǎn xiào wǒ ？"mīmī bàozhe shù měnɡ yáo qǐlái，yìbiān yáo y

ìbiān jiào："wǒ shuō biǎn de jiùshì biǎn de：" 

    bǎilínɡniǎo bèixià pǎole. 

    mīmī láidào cǎo dìshànɡ，yìqún xiǎo hóuzi zhènɡzài nàlǐ qíchē w

án.mīmī zǒu ɡuòqù："wǒmen lái bǐsài qíchē！， 

    bǐsài kāishǐ le.xiǎo hóuzi men bǎ chē dēnɡ dé fēikuài，mīmī bè

nzhuō de dēnɡzhe fēnɡ，yuǎn yuǎnde luòzài le hòumiɑn，tā bǎ chē chónɡ

chónɡde shuāizài dìshànɡ："qíchē bú suànshù，wǒmen lái bǐ páshù！" 

    "yī、èr、sān ....."mīmī cái pá le sānbù，xiǎo hóuzi men yǐ shàn

ɡle shù dǐnɡ. 
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    "mīmī shū le！mīmī shū le！" 

    mīmī nǎoxiūchénɡnù，tā yī zhǎnɡ dǎzài yíɡè xiǎo hóuzi de liǎnsh

ànɡ，xiǎo hóuzi wǔ zheliǎn wūwū zhíkū，tāquè xiànɡ yíɡè shènɡ lìzhě 

shìde，dàyáodàbǎi de zǒule. 

    cónɡcǐ，méiyǒu shuí zài lícǎi mīmī le，zhǐ yàojiàn tā lái le，d

àjiā dōu duǒ dé yuǎn yuǎnde.wèi mī shī qùle suǒ yǒude pénɡyou，ɡǎndào 

shífēn ɡūdú.tā zhǎodào lǎo xiànɡ yéye，xiànɡ tā sùshuō xīn zhōnɡde tò

nɡkǔ，hái liú xiàle shānɡxīn de yǎnlèi.lǎo xiànɡ yéye cíài de kànzhe 

tā，yǔzhònɡ xīnchánɡ deshuō ："háizi，hǎohǎo xiǎnɡyixiǎnɡ，dàhuǒ wéi 

shénme búyuàn hé nǐ zàiyìqǐ ？xiǎnɡ mínɡbɑi le，nǐ jiù búzài shì ɡūdú 

de mīmī le." 

 

ค าแปล: แพนด้าน้อยมิมี๊๊ผู้โดดเดี่ยว 
   
 บนภเูขาสงูแหง่หนึง่ มีต้นไผข่ึน้หนาแน่นเตม็ไปหมด ท่ีน่ีเป็นบ้านของคณุแพนด้า ในบ้านมี
คณุพอ่แพนด้า คณุแมแ่พนด้า แล้วก็น้องแพนด้าน้อยช่ือว่า มิม้ิ ้
 เพราะวา่ครอบครัวแพนด้ามีลกูคนเดียว พ่อแมจ่งึรักและหว่งใยน้องมิม้ิม้าก ดแูล
เหมือนกบัไขใ่นหินเลยทีเดียว ไมว่า่มิม้ิอ้ยากได้อะไร พอ่แมก็่หามาให้ทกุอยา่ง แม้กระทัง่ดวงดาว
บนท้องฟ้าก็อยากจะเอามาให้น้องมิม้ิ ้ ตัง้แตเ่ช้าจรดเย็น พอ่แมก็่จะอยูข้่างกายตลอดเวลาไมเ่คย
หา่ง น้องมิม้ิเ้ป็นเหมือนกบัเทวดาตวัน้อยๆเลยเชียวละ่ 
 เช้าวนัสดใสวนัหนึง่ คณุแมห่มีด าพาน้องหมีด ามาเย่ียมครอบครัวแพนด้า คณุแมแ่พนด้าก็
ต้อนรับแขกท่ีมาเยือนด้วยความอบอุน่ แถมยงัเอากล้วยสีเหลืองทองหวีโตๆ มาให้น้องหมีด ากินอีก
ด้วย  แตน้่องแพนด้ากลบัวิ่งไปแยง่กล้วยมาจากมือของแมแ่พนด้า “น่ีเป็นกล้วยของผมนะฮะแม ่ ” 
น้องมิม้ิก้อดกล้วยเอาไว้แนน่ ปอกเปลือกกล้วยกินทีละลกู ๆ  แล้วยงัแกล้งท าเสียงจ๊อบแจ๊บๆ ๆ กิน
อยา่งเอร็ดอร่อย 
 พอ่แพนด้าเอาลกูบอลมาให้น้องหมีด าเล่น  น้องมิม้ิเ้ห็นดงันัน้ก็โยนกล้วยทิง้รีบว่ิงไปแยง่
ลกูบอลคืนมา “ไมใ่ห้ ไมใ่ห้”  
 “น้องมิม้ิจ๊้ะ อยา่เสียมารยาทแบบนีส้ิจ๊ะ” คณุแมแ่พนด้าดนุ้องมิม้ิ ้
 น้องมิม้ิเ้ห็นวา่วนันีพ้อ่แมไ่ม่ยอมเอาใจ น้องมิม้ิร้้องไห้โฮเสียงดงัลัน่ กลิง้ไปกลิง้มา ไมว่า่
พอ่แมจ่ะปลอบยงัไง น้องมิม้ิก็้ไมย่อมหยดุร้องเสียที 
 ชา่งนา่ร าคาญจริงๆ  คณุแม่หมีด าก็พาน้องหมีด ากลบับ้าน  
 น้องมิม้ิท้ าเร่ืองเสียมารยาทในครัง้นี ้ ไมมี่ใครอยากมาเท่ียวบ้านของครอบครัวแพนด้าอีก
เลย แตว่า่ น้องมิม้ิก็้ชอบความสนกุสนาน เพราะวา่อยู่ท่ีบ้านคนเดียวเหงามาก น้องมิม้ิก็้เลยวิ่ง
ออกไปเลน่กบัเพ่ือนๆข้างนอกบ้าน 
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  เพิ่งจะเดนิออกจากประตบู้าน น้องมิม้ิก็้ได้ยินนกคีรีบนูร้องเพลงเสียงหวานเจือ้ยแจ้ว  
 “ตะวนักลมๆ ปีนขึน้ภเูขา....ลา ลนั ลา” 
 น้องมิม้ิม้องไปทางตะวนัออก ก็เห็นพระอาทิตย์สีแดงโผลข่ึน้มาคร่ึงดวง  เชอะ เห็นชดัๆวา่
แบนน่ีนา  เจ้านกน่ีร้องเพลงมัว่จริงๆ ดงันัน้ น้องมิม้ิก็้ตะโกนดดุ้วยเสียงดงัวา่ “หยดุเด๋ียวนีน้ะ พระ
อาทิตย์แบนจะตาย ไมใ่ชก่ลมซะหนอ่ย” 
  “อะไรนะ พระอาทิตย์แบนเหรอ ฮ่า ๆๆ” นกร้องเพลงท่ีเกาะอยู่บนต้นไม้หวัเราะเสียงดงั
ลัน่ 
 “แกกล้าหวัเราะฉนัเหรอ” น้องมิม้ิว้ิ่งไปท่ีใต้ต้นไม้ เขยา่ต้นไม้สดุแรง แล้วก็พดูว่า “ฉนัวา่
แบนก็ต้องแบนสิ” นกคีรีบนูตกใจจนบนิหนีไป  
 น้องมิม้ิเ้ดนิมาถึงสนามหญ้า น้องลิงและเพื่อนๆก าลงัข่ีรถเล่นกนั น้องมิม้ิเ้ดนิเข้าไป “เรา
มาแขง่ข่ีรถกนัเอามัย้” 
 การแขง่ขนัเร่ิมต้นขึน้แล้ว น้องลิงข่ีจกัรยานอย่างคล่องแคลว่ว่องไว แตน้่องมิม้ิย้งัข่ีไม่
คลอ่งรัง้ท้ายอยู่ตัง้ไกล ด้วยความโกรธ น้องมิม้ิโ้ยนจกัยานทิง้ “ข่ีจกัรยานไมน่บั เรามาแขง่ปีน
ต้นไม้กนัดีกวา่” 
 “หนึง่ สอง สาม....” น้องมิม้ิเ้พิ่งปีนขึน้ไปได้สามก้าว แตน้่องลิงปีนขึน้ไปจนถึงยอดไม้แล้ว  
 “น้องมิม้ิขี้แ้พ้ น้องมิม้ิขี้แ้พ...” 
  น้องมิม้ิโ้กรธมาก ชกเข้าไปท่ีหน้าน้องลิงหนึง่ครัง้ จนน้องลิงเอามือกมุหน้าร้องไห้โฮๆ  
น้องมิม้ิก็้เดนิโยกไปย้ายมาจากไปเหมือนกบัเป็นผู้ชนะยงัไงยงังัน้ 
 นบัแตน่ัน้มา ไมมี่ใครสนใจน้องมิม้ิอี้กเลย แคเ่ห็นน้องมิม้ิเ้ดนิมา ทกุคนก็จะพากนัหนีไป
ไกลๆ น้องมิม้ิเ้สียเพ่ือนไปหมด รู้สึกวา่ตวัเองโดดเดี่ยวเดียวดายมาก  น้องมิม้ิไ้ปหาคณุปู่ ช้างงวง
ยาว แล้วก็เล่าเร่ืองความในใจให้คณุปู่ ช้างฟัง เลา่ไปก็น า้ตาไหลไปด้วยความเสียใจ คณุปู่ ช้างใจดี
มองดนู้องมิม้ิด้้วยดวามสงสาร แล้วก็พดูอบรมสัง่สอนน้องมิม้ิว้า่ “เจ้าเดก็โง่ ลองคิดดดีูๆสิ วา่ท าไม
เพ่ือนๆถึงไมย่อมเลน่ด้วย เม่ือคิดออกแล้ว หนก็ูจะไมโ่ดดเดี่ยวอีกแล้วนะ”  
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92.公主的猫 
 

这个故事发生在一个没有猫的国家里。 

有一天，一位外国老太太到这个国家来旅游，她给国王带来一只可爱的小

猫。国王把小猫送给了自己的女儿娜娜公主。 

  娜娜公主别提多么喜欢这只小猫了，反正你就是用太阳和月亮加在一块儿

换她的小猫，她也肯定不乐意。可是，有一天晚上，小猫突然不见了。娜娜公

主特别伤心，呜呜的哭声惊动了整个王宫。 

  国王非常着急，派人连夜上街贴《寻猫布告》。布告是这样写的：娜娜公

主的小猫丢了，有谁捡到赶紧送来，奖黄金一万两。记住，小猫的特点是：别

看年纪小，胡子可不少。 

  第二天一早，卫兵报告说，有人带小猫来领奖来了。国王高兴极了，连拖

鞋都来不及穿就跑出了王宫。可是一看就傻了眼，原来，面前这只"别看年纪

小，胡子可不少的动物不是小猫，而是一只小山羊。 

  不行：第一张《寻猫布告》没把猫的特点说清楚。国王下令，马上去贴第

二张《寻猫布告》。这回，布告上写着："记住，小猫的特点是'大眼睛，会上

树，还会捉老鼠'！" 

  布告刚贴出不一会儿，又有人带着小猫来领奖。国王一看，又错了！这个"

大眼睛，会上树，还会捉老鼠的，原来是只猫头鹰。 

  不行！第二张《寻猫布告》还没把猫的特点说唐楚。国王又下令，贴第三

张！第三张布告是一幅画。上面写着："瞧见了吗一-这就是猫！" 

  很快，又有人来领奖了，他们抬来一个大铁笼子，里面关着的那只动物和

画上的猫一模一样，只是个头儿要大几十倍，脑门上还有一个"王"字。唉，又

错了。这不是猫，是虎大王。 

  娜娜公主找不到心爱的猫，饭也吃不下，两眼哭得又红又肿，正坐在镜子

前发呆呢！忽然，窗外传来一个奇怪的声音——"喵！"啊，小猫出现在窗台

上，娜娜公主扑过去，紧紧地搂住小猫，快活地亲呀，亲呀…… 

国王在一旁拍着脑瓜，自言自语地说："我怎么就没有想到呢？'喵喵'叫才

是猫的特点呀！ 

 

ค าอ่านพนิอิน : Gōnɡzhǔ de māo 
 

zhèɡe ɡùshì fāshēnɡ zài yíɡè méiyǒu māo de ɡuó jiālǐ.  

     yǒuyìtiān， yíwèi wài ɡuólǎo tàitɑi dào zhèɡe ɡuójiā lái lǚyó

u，tā ɡěi ɡuówánɡ dàilái yī zhǐkě àide xiǎomāo.ɡuówánɡ bǎ xiǎomāo sòn

ɡ ɡěile zìjǐde nǚér nà nà ɡōnɡzhǔ. 

    nà nà ɡōnɡzhǔ biétí duōme xǐhuɑn zhè zhǐ xiǎomāo le，fǎnzhènɡ n

ǐ jiùshì yònɡ tài yánɡhé yuèliɑnɡ jiāzài yíkuàir huàn tāde xiǎomāo，t

ā yě kěn dìnɡbú lèyì.kěshì，yǒu yìtiān wǎnshɑnɡ，xiǎomāo tūrán bújià

nle.nà nà ɡōnɡzhǔ tèbié shānɡxīn，wūwū de kūshēnɡ jīnɡ dònɡle zhěnɡɡè 

wánɡɡōnɡ. 

    ɡuówánɡ fēichánɡ zháojí，pàirén liányè shànɡjiē tiē 《xún māo b

ùɡào 》.bùɡào shì zhèyànɡ xiěde：nà nà ɡōnɡzhǔ de xiǎomāo diūle，yǒu 
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shuí jiǎndào ɡánjǐn sònɡlái，jiǎnɡ huánɡjīn yíwàn liǎnɡ.jìzhù，xiǎomā

o de tèdiǎn shì：biékàn niánjì xiǎo，húzǐ kě bùshǎo. 

    dì èrtiān yìzǎo，wèibīnɡ bàoɡào shuō，yǒurén dài xiǎomāo lái lǐ

nɡjiǎnɡ lái le.ɡuówánɡ ɡāoxìnɡ jíle，lián tuōxié dōulái bùjí chuān ji

ùpǎo chūle wánɡɡōnɡ.kěshì yíkàn jiù shǎle yǎn，yuánlái，miànqián zhè 

zhǐ"biékàn niánjì xiǎo，húzǐ kěbú shǎode dònɡwù búshì xiǎomāo，érshì 

yìzhī xiǎoshānyánɡ. 

    bùxínɡ：dì yìzhānɡ 《xún māo bùɡào》méibǎ māo de tèdiǎn shuō qī

nɡchu.ɡuówánɡ xiàlìnɡ，mǎ shànɡqù tiē dìèr zhānɡ 《xún māo bùɡào》.zh

èhuí，bùɡào shànɡ xiězhe："jìzhù，xiǎomāo de tèdiǎn shì'dàyǎnjinɡ，hu

ì shànɡshù，háihuì zhuō láoshǔ'！" 

    bùɡào ɡānɡ tiēchū bùyī huìr，yòu yǒurén dàizhe xiǎomāo lái lǐnɡ

jiǎnɡ.ɡuówánɡ yíkàn，yòu cuòle！zhèɡe"dàyǎnjinɡ，huì shànɡshù，háihuì 

zhuō láoshǔ de，yuánlái shì zhǐ māotóuyīnɡ. 

    bùxínɡ！dìèr zhānɡ 《xún māo bùɡào》hái méibǎ māo de tèdiǎn shu

ō tánɡ chǔ.ɡuówánɡ yòu xiàlìnɡ，tiē dì sānzhānɡ！dì sānzhānɡ bùɡào sh

ì yī fúhuà.shànɡmiɑn xiězhe："qiáo jiànle mɑ yī-zhè jiùshì māo！" 

    hěnkuài，yòu yǒurén lái lǐnɡjiǎnɡ le，tāmen tái lái yíɡè dà tiě 

lónɡzi，lǐmiàn ɡuānzhe de nà zhǐ dònɡwù hé huàshànɡ de māo yìmúyíyàn

ɡ，zhǐshì ɡètóur yào dà jǐ shíbèi，nǎo ménshànɡ háiyǒu yíɡè"wánɡ"zì.ā

i，yòu cuòle.zhè búshì māo，shì hǔ dàiwɑnɡ. 

    nà nà ɡōnɡzhǔ zhǎo búdào xīn àide māo，fàn yě chībúxià，liǎnɡyǎ

n kūdé yòu hónɡ yòu zhǒnɡ，zhènɡ zuòzài jìnɡzi qián fādāi ne！hūrán，

chuānɡwài chuánlái yíɡè qí ɡuàide shēnɡyīn--"miāo！"ā，xiǎomāo chūxià

n zàichuānɡ táishànɡ，nà nà ɡōnɡzhǔ pū ɡuòqù，jǐnjǐn de lǒuzhù xiǎomā

o，kuàihuo de qīn yɑ，qīn yɑ ..... 

ɡuówánɡ zài yìpánɡ pāizhe nǎoɡuā，zìyán zìyǔ deshuō ："wǒ zěnme jiù m

éiyǒu xiǎnɡdào ne？'miāomiāo'jiào cáishì māo de tèdiǎn yɑ！ 

 

ค าแปล : แมวเหมียวของเจ้าหญิง 
 
 นิทานเร่ืองนีเ้กิดขึน้ในประเทศท่ีไมมี่แมว  
 มีอยูว่นัหนึง่ คณุย่าชาวตา่งชาตคินหนึง่มาเท่ียวท่ีประเทศแหง่นี ้ คณุยา่เอาแมวเหมียว
นา่รักตวัหนึง่มามอบเป็นของขวญัให้กบัพระราชา พระราชาก็มอบแมวเหมียวให้กบัพระธิดา เจ้า
หญิงนา่นา่ 
 เจ้าหญิงนา่นา่ชอบแมวตวันีม้ากเหลือเกิน แม้ว่าจะมีใครเอาพระอาทิตย์กบัพระจนัทร์มา
รวมเข้าด้วยกนั แล้วเอามาแลกกบัแมวตวันี ้ เจ้าหญิงนา่นา่ก็ไมมี่ทางยอมเป็นแน ่  แตว่า่ มีอยูคื่น
หนึง่  แมวเหมียวไมรู้่หายไปไหน เจ้าหญิงนา่นา่เสียใจเป็นอยา่งมาก ร้องไห้สะอึกสะอืน้ท าให้คนใน
วงัตกใจกนัหมด 
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 พระราชาก็ร้อนใจมาก สัง่ให้ทหารออกไปติดประกาศ “หาแมว” ทัว่ทกุซอกทกุมมุ บน
ประกาศเขียนวา่ “น้องเหมียวของเจ้าหญิงน่านา่หายไป ใครเก็บได้ให้รีบเอามาคืน มีรางวลัเป็น
ทองค าหนึง่หม่ืนต าลงึ โปรดจ าให้ดี จดุเดน่ของแมวเหมียวคือ อายนุ้อยๆ แตห่นวดไม่น้อยเลย” 
 เช้าวนัตอ่มา ทหารองครักษ์ก็รายงานวา่มีคนเอาแมวเหมียวมาคืน พระราชาพอพระทยั
มาก  รีบวิ่งออกมาดรูองเท้าก็ไมท่นัได้สวม แตพ่อเห็นก็ต้องตกใจ เพราะสตัว์ท่ีเอามาคืน คือสตัว์ท่ี
อายนุ้อยๆ แตห่นวดยาวๆ ไมใ่ชแ่มว “แกะ” นัน่เอง  
   ไมไ่ด้การแล้ว ปา้ยประกาศหาแมวแผน่ท่ีแล้วเขียนจดุเด่นของแมวไมช่ดัเจน พระราชาจงึมี
บญัชาให้ทหารรีบเอาประกาศใบท่ีสองไปติด ครัง้นีใ้นประกาศเขียนวา่ “โปรดจ าให้ดี จดุเดน่ของ
แมวก็คือ ตาโต ปีนต้นไม้เก่ง แล้วยงัรู้จกัจบัหนดู้วย” 
 หลงัจากติดประกาศไปได้ไมน่าน ก็มีคนจงูแมวมารับรางวลัอีกแล้ว แตพ่อพระราชาเห็นก็
บอกวา่ “ผิดอีกแล้ว ไอ้ตวันีก็้ตาโต ปีนต้นไม้ได้ จบัหนเูป็น แตต่วันีม้นัเป็นนกฮกูตา่งหากละ่” 
 ไมไ่ด้การแล้ว ประกาศใบท่ีสองก็ยงับอกจดุเดน่ของแมวไมช่ดัเจนอีก พระราชาออกค าสัง่
ให้ตดิประกาศแผน่ท่ีสาม บนประกาศวาดรูปแมวลงไป แล้วเขียนว่า “เห็นแล้วหรือยงั น่ีแหละคือ
แมวเหมียว” 
 ไมน่าน ก็มีคนมาขอรับรางวลั พวกเขาพากนัแบกกรงขนาดใหญ่มากรงหนึง่ ข้างในกรงมี
รูปตามประกาศ และสตัว์ท่ีเหมือนกบัในรูปผิดเพีย้น  แตว่า่ตวัใหญ่กวา่มาก บนหน้าผากยงัมี

ตวัหนงัสือ 王 เขียนอยู่ด้วย เฮ้อ ผิดอีกแล้ว น่ีไมใ่ชแ่มว น่ีเป็นเสือ  
 เจ้าหญิงนา่นา่หาแมวท่ีรักไม่เจอ เสวยอะไรไมไ่ด้ ตาทัง้สองข้างทัง้บวมทัง้แดงเพราะ
ร้องไห้เสียใจ  ก าลงันัง่เศร้าสร้อยอยูห่น้ากระจก และแล้วก็ได้ยินเสียงประหลาดดงัมาทางหน้าตา่ง   
“เมีย้ว....ว้าวแมวเหมียวโผล่มาทางหน้าตา่ง เจ้าหญิงนา่นา่รีบตรงไปท่ีหน้าตา่ง อุ้มแมวขึน้มา แล้ว
ก็จบูซ้ายทีขวาทีด้วยความคิดถึง  
 พระราชามองดอูยูข้่างๆ เคาะหวัตวัเอง พดูกบัตวัเองวา่ “ท าไมฉนัถึงคดิไม่ออกนะ เสียง
ร้อง เมีย้ว เมีย้ว น่ีตา่งหากล่ะท่ีเป็นจดุเดน่ของแมวเหมียว” 
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93.风娃娃的故事 
 

  风娃娃长大了，风妈妈说："到田野上去吧，到那里，你可以帮助人们做许

多好事。"  

  风娃娃来到田野上，看见一个大风车正在慢慢转动，风车下边，一股湍湍

细水断断续续地流着。风娃娃深深吸了一口气，鼓起腮，使劲向风车吹去。哈

哈，风车转快了！风车下的水流立刻变大了，奔跑着、跳跃着，向田里流去。

秧苗儿挺起了腰，点着头笑，风娃娃高兴极了。 

  河边，许多船工正拉着一艘船前进。船工们弯着腰，流着汗，喊着号子，

可是，船却走得慢极了。风娃娃看见，急忙赶过去，用更大的力气对着船帆吹

起来。船在水面上飞，快地跑起来，船工们笑了，一个个都回过头来，向风娃

娃表示感谢。 

  风娃娃想：帮助人们做好事，真容易，有力气就行。 

  他这么想着，不觉来到一个村子里。那里，几个孩子正在放风筝。风娃娃

看见了，赶紧过去帮着吹。他像吹风车那样用力，像吹船帆那样使劲。结果，

风筝线吹断了，几只风筝都让他扯得粉碎，飞得无影无踪了。 

  就这样，风娃娃吹跑了人们晾的衣服，折断了路边新栽的小树……。村子

里，一片责骂声，都说风娃娃太可恶！ 

风娃娃不敢再去帮助人们做事了，他在天上转着、想着，想来想去，终于

明白了：做好事，不但要有好的愿望还得有好的方法。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Fēnɡ wáwɑ de ɡùshi 
 

fēnɡ wáwɑ zhǎnɡdàle，fēnɡ māmɑ shuō："dào tiányě shànɡ qùbɑ，dà

o nàlǐ，nǐ kéyǐ bānɡzhù rénmen zuò xǔduō hǎoshì."  

    fēnɡ wáwɑ láidào tiányě shànɡ，kànjiàn yíɡè dà fēnɡchē zhènɡzài 

mànmàn zhuǎndònɡ，fēnɡchē xiàbiɑn，yìɡǔ tuāntuān xì shuǐ duànduàn xùx

ù de liúzhe.fēnɡ wáwɑ shēnshēn xīle yìkǒuqì，ɡǔqǐ sāi，shǐjìn xiànɡ f

ēnɡchē chuīqù.hāhā，fēnɡchē zhuǎn kuàile！fēnɡchē xià de shuǐliú lìkè 

biàndà le，bēn pǎozhe、tiào yuèzhe，xiànɡ tiánlǐ liúqù.yānɡ miáor tǐn

ɡ qǐle yāo，diǎnzhe tóu xiào，fēnɡ wáwɑ ɡāoxìnɡ jíle. 

    hébiān，xǔduō chuánɡōnɡ zhènɡ lāzhe yī sōu chuán qiánjìn.chuánɡ

ōnɡ men wānzhe yāo，liúzhe hàn，hǎnzhe hàozǐ，kěshì，chuán què zǒudé 

màn jíle.fēnɡ wáwɑ kànjiàn，jímánɡ ɡǎn ɡuòqù，yònɡ ɡènɡdà de lìqi duì

zhe chuánfān chuī qǐlái.chuán zài shuǐmiànshànɡ fēi，kuài de pǎo qǐlá

i，chuánɡōnɡ men xiàole，yī ɡèɡè dōu huíɡuòtóulái，xiànɡfēnɡ wáwɑ biǎ

oshì ɡǎnxiè. 

    fēnɡ wáwɑ xiǎnɡ：bānɡzhù rénmen zuòhǎoshì，zhēn rónɡyì，yǒu lì

qi jiù xínɡ. 

    tā zhème xiǎnɡzhe，bùjué láidào yíɡè cūnzi lǐ.nàlǐ，jǐɡè háizi 

zhènɡzài fànɡfēnɡzhenɡ.fēnɡ wáwɑ kàn jiànle，ɡánjǐn ɡuòqù bānɡzhe chu

ī.tā xiànɡ chuī fēnɡchē nàyànɡ yònɡlì，xiànɡ chuī chuánfān nàyànɡ shǐ

jìn.jiéɡuǒ，fēnɡzhenɡ xiàn chuī duànle，jǐzhǐ fēnɡzhenɡ dōu rànɡtā ch
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ě dé fěnsuì，fēidé wúyǐnɡ wúzōnɡ le. 

    jiù zhèyànɡ，fēnɡ wáwɑ chuī pǎole rénmen liànɡ de yīfu，zhé duà

nle lùbiān xīn zāi de xiǎoshù … ….cūnzi lǐ，yípiàn zé màshēnɡ，dō

ushuō fēnɡ wáwɑ tài kěwù！ 

fēnɡ wáwɑ bùɡǎn zàiqù bānɡzhù rénmen zuòshì le，tā zài tiānshànɡ zhuǎ

nzhe、xiǎnɡzhe，xiǎnɡlái xiǎnɡqù，zhōnɡyú mínɡbɑi le：zuòhǎoshì，búdà

n yàoyǒu hǎode yuànwànɡ háidé yǒu hǎode fānɡfǎ. 

 

ค าแปล: เร่ืองราวของตุ๊กตาเล่นลม 
 

น้องตุ๊กตาลมโตแล้ว คณุแมตุ่๊กตาบอกว่า “ลกูไปท่ีทุง่นาก็แล้วกนั ลกูอยูท่ี่นัน่จะได้ช่วยผู้
คนท างานได้มากมาย” 
 น้องตุ๊กตาลมมาถึงทุง่นา ก็พบกบักงัหนัลมท่ีก าลงัหมนุไปช้า ๆ ข้างใต้กงัหนัมีน า้ไหลริน
เอ่ือยๆ ไมข่าดสาย  น้องตุ๊กตาสดูลมหายใจเข้าลกึๆ  จนแก้มป่อง แล้วก็เดนิไปหากงัหนัลม พน่เข้า
ใสก่งัหนัลมจนกงัหนัหมนุเร็วขึน้  น า้ก็ไหลแรงขึน้ ไหลลงสู่ท้องนา ต้นกล้ายืดเอวยาวๆ สา่ยหน้ายิม้
แย้มแจม่ใส น้องตุ๊กตาช่ืนใจเป็นท่ีสดุ  
 ริมทะเลสาบ  ชาวประมงโก่งเอวโค้งๆ ลากเรือเข้าฝ่ัง เหง่ือไหลย้อย ตะโกนให้สญัญาณ 
แตว่า่ เรือก็ลอยช้ามากๆ  น้องตุ๊กตาลมเห็นเข้าก็รีบเข้าไปชว่ย เป่าลมแรงๆให้กบัใบเรือ  จนเรือ
ลอยละลิ่วในน า้อยา่งรวดเร็ว ชาวประมงยิม้แย้มดีใจ ทกุๆคนตา่งหนัหลงักลบัมาโบกมือขอบคณุ
ตุ๊กตาลม  
   น้องตุ๊กตาลมคิดวา่ ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนช่างง่ายดายเหลือเกิน ขอเพียงมีก าลงัเป็นใช้ได้  
 ในขณะท่ีน้องตุ๊กตาลมก าลงัคดิไปเพลินๆ ก็พดัไปถึงหมู่บ้านแหง่หนึง่โดยไมรู้่ตวั เด็กๆใน
หมูบ้่านก าลงัวิ่งเลน่วา่วกนัอยู ่ ตุ๊กตาลมเห็นดงันัน้ก็รีบเข้าไปชว่ยพดั น้องตุ๊กตาลมออกแรงเป่าลม
เหมือนกบัท่ีเป่ากงัหนัลม เหมือนกบัท่ีเป่าใบเรือ พดัแรงจนวา่วขาดลอยไป แถมว่าวบางตวัยงัถกู
ลมพดัจนขาด ลอยไปไกลจนไมเ่ห็นแม้แตเ่งา 
  น้องตุ๊กตาลมพดัเสียจนเสือ้ผ้าท่ีคนตากเอาไว้ลอยกระจยุกระจายไปทัว่ทิศ พดัเอาต้นไม้
ข้างทางหกัล้มระเนระนาด ....มีเสียงดา่ระงมไปทัง้หมูบ้่าน ดา่ว่าตุ๊กตาลมแยม่ากๆ  
  น้องตุ๊กตาลมไมก่ล้าออกไปชว่ยคนอีกตอ่ไป ก็เลยลอยขึน้ฟ้าไป ลอยไป ๆ แล้วก็คิดไปคิด
มา จนในท่ีสดุก็เข้าใจวา่ การท าดี ไมเ่พียงแตมี่ความปรารถนาดีเทา่นัน้ แตต้่องมีวิธีการท่ีดีด้วยจงึ
จะประสบผลส าเร็จ  
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94.房子找房子 
 

有一幢房子骄傲地挺立在街道旁，她是那么美丽，来来往往的人总爱赞叹

说："哦，多么漂亮的房子呀！"东奔西跑的汽车经过这里也爱鸣一声喇叭说："

嘟——可爱的房子，你好啊！"  

房子很快活，她喜欢这里的一切。 

  这天，她正同门口的一辆红汽车聊天聊得高兴，一只鸽子飞来停在屋顶

上。"咕咕，我造了一个漂亮的窝。"鸽子骄傲地说。 

  "窝是什么？"房子间。 

  "傻瓜，窝就是我住的地方，就是我的家。" 

  "那么，我该住什么地方，哪儿是我的家？"房子问。 

  鸽子同情地说："咕咕，房子是不能住房子的，你不会有家。" 

  "为什么？"可怜的房子瞪大眼睛问。 

  "就因为你是房子呀，你只能给别人做房子，我真为你感到难过。"鸽子外

外翅膀说，"咕咕，咕咕，再见，我得回窝里去了。" 

  红汽车也说："嘀——嘀——再见，我得回我的车房去了。" 

  房子闷闷不乐地垂着头。 

  "我想有个家，一个不需要太宽敞的地方……"一阵歌声，不知从谁家的录

音机里飘出。 

  房子的心情糟透了，瞧，家是多么重要啊，连歌声也要找个家呢！ 

  在此之前，房子从来都没有想过这个问题。"不行，我一定得为自己找一幢

房子，找一个属于自己的家。"房子的这个念头，搅得她一刻也不得安宁。 

  趁着半夜人们都睡着了，她把自己的身体从地上拔起来。 

  房子走上大街，她看见一幢很高的楼房。"唔，这幢楼房不错，又高又大，

做我的房子正合适。"房子站住了，她满怀希望地叫道："高楼，你好，请你当

我的房子好吗？" 

  高楼说："我的门是专门为人修的，这么小，这么矮，你进不来呀！" 

  房子走呀，走出城。 

  野外的房子比城市少多了。房子好不容易找到一个村庄，天哪，她倒抽了

一口气，这儿的房子个头还不如自己大呢！ 

  她走呀，走呀，走到大山里面。嗬，这儿有一个大山洞，洞口好大好大，"

哈哈，这下我找到自己的房子了！"房子高高兴兴往里走，突然，一个可怕的声

音吼道："哇呀呀，出去，出去，怎么能随随便便住到我家里来呢？真不像话！
" 

  天哪，原来这是老虎的家！ 

  房子赶快退出山洞。 

  房子找了一晚上，走得又累又疲倦，一个适合自己住的地方也寻不到。 

  房子非常伤心："呜呜呜，我要是人就好了，人有房子住；我要是鸟就好

了，鸟有自己的窝；我要是蜜蜂，也有一间小小的蜂房呀。可是，我是倒霉的

房子，永远都没有自己的家，呜呜，当房子可怜呀……" 

  "房子呀，你哭什么？"一棵苍老的大树问道。 

  "我没有家，没有一座属于自己住的房子。" 
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  大树哈哈笑着说："谁说你没有家，没有房子呀？瞧，整个天空是你的屋

顶，整个大地是你的房间。在你的家里，什么东西都应有尽有，上有太阳月亮

星星，下有城市山水森林，拥有这样的家，难道还不能使你快乐吗？" 

  房子怔住了，她瞪大眼睛仔细想："是的，我有世界上最大最大的房子！"

她高兴了，"天哪，原来我的房子比所有的房子都可爱呀" 

  房子急急忙忙返回了城市。从此以后，她又成了一幢快快乐乐的房子。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Fánɡzi zhǎo fánɡzi 
 

yǒu yízhuànɡ fánɡzi jiāoào de tǐnɡlì zài jiēdào pánɡ，tā shì nà

me měilì，láilái wánɡwǎnɡ de rén zǒnɡài zàntàn shuō："ò，duōme piāo 

liànɡde fánɡzi yɑ！"dōnɡbēnxīpǎo de qìchē jīnɡɡuò zhèlǐ yě ài mínɡ yì

shēnɡ lǎbɑ shuō："dū--kě àide fánɡzi，nǐ hǎoā！"  

     fánɡzi hěn kuàihuo，tā xǐhuɑn zhèlǐ de yìqiè. 

    zhètiān，tā zhènɡ tónɡ ménkǒu de yíliànɡ hónɡ qìchē liáotiān li

áodé ɡāoxìnɡ，yìzhī ɡēzi fēilái tínɡzài wū dǐnɡshànɡ."ɡūɡū，wǒ zào le 

yíɡè piāo liànɡde wō."ɡēzi jiāoào deshuō . 

    "wō shì shénme？"fánɡzi jiān. 

    "shǎɡuā，wō jiùshì wǒ zhùde dìfɑnɡ，jiùshì wǒde jiā." 

    "nàme，wǒ ɡāi zhù shénme dìfɑnɡ，nǎr shì wǒde jiā？"fánɡzi wèn. 

    ɡēzi tónɡqínɡ deshuō ："ɡūɡū，fánɡzi shì bú nénɡzhù fánɡzi de，

nǐ búhuì yǒujiā." 

    "wèishénme？"kělián de fánɡzi dènɡdà yǎnjinɡ wèn. 

    "jiù yīnwèi nǐshì fánɡzi yɑ，nǐ zhǐnénɡ ɡěi bié rénzuò fánɡzi，

wǒ zhēn wéinǐ ɡǎndào nánɡuò."ɡēzi wài wài chìbǎnɡ shuō，"ɡūɡū，ɡūɡū，

zàijiàn，wǒ dé huí wōlǐ qùle." 

    hónɡ qìchē yě shuō："dī--dī--zàijiàn，wǒ dé huí wǒde chēfánɡ qù

le." 

    fánɡzi mènmèn bú lède chuí zhe tóu. 

    "wǒ xiǎnɡ yǒuɡè jiā，yíɡè bùxūyào tài kuānchǎnɡ de dìfɑnɡ … …

"yízhèn ɡēshēnɡ，bùzhī cónɡ shuíjiā de lùyīnjī lǐ piāochū. 

    fánɡzi de xīnqínɡ zāo tòule，qiáo，jiā shì duōme zhònɡyào ā，li

án ɡēshēnɡ yě yào zhǎoɡè jiā ne！ 

    zàicǐ zhīqián，fánɡzi cónɡlái dōu méiyǒu xiǎnɡɡuò zhèɡe wènt

í."bùxínɡ，wǒ yídìnɡ dé wéi zìjǐ zhǎo yízhuànɡ fánɡzi，zhǎo yíɡè shǔy

ú zìjǐde jiā."fánɡzi de zhèɡe niàntou，jiǎo dé tā yíkè yě bùdé ānnínɡ. 

    chènzhe bànyè rénmen dōu shuìzháole，tā bǎ zìjǐde shēntǐ cónɡ d

ìshànɡ bá qǐlái. 

    fánɡzi zǒushànɡ dàjiē，tā kànjiàn yízhuànɡ hěn ɡāode lóufánɡ."é

n，zhèzhuànɡ lóufánɡ búcuò，yòu ɡāo yòudà，zuò wǒde fánɡzi zhènɡhésh

ì."fánɡzi zhàn zhùle，tā mǎnhuái xīwànɡ de jiào dào："ɡāolóu，nǐhǎo，

qǐnɡnǐ dānɡ wǒde fánɡzi hǎomɑ？" 

    ɡāolóu shuō："wǒde mén shì zhuānmén wéirén xiū de，zhème xiǎo，
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zhème ǎi，nǐ jìn bú láiyɑ！" 

    fánɡzi zǒu yɑ，zǒu chūchénɡ. 

    yěwài de fánɡzi bǐ chénɡshì shǎo duōle.fánɡzi hǎobú rónɡyì zhǎ

odào yíɡè cūnzhuānɡ，tiānnǎ，tā dǎochōu le yìkǒuqì，zhèr de fánɡzi ɡè

tóu hái bùrú zìjǐ dà ne！ 

    tā zǒu yɑ，zǒu yɑ，zǒudào dàshān lǐmiàn.hē，zhèr yǒuyíɡè dàshā

ndònɡ，dònɡkǒu hǎo dàhǎo dà，"hāhā，zhèxià wǒ zhǎodào zìjǐde fánɡzi 

le！"fánɡzi ɡāoɡāoxìnɡxìnɡ wǎnɡlǐzǒu，tūrán，yíɡè kěpàde shēnɡyīn hǒ

udào："wā yɑyɑ，chūqu，chūqu，zěnme nénɡ suísuíbiànbiàn zhù dào wǒjiā 

lǐlái ne？zhēnbú xiànɡhuà！" 

    tiānnǎ，yuán láizhè shì láohǔ de jiā！ 

    fánɡzi ɡǎnkuài tuìchū shāndònɡ. 

    fánɡzi zhǎole yī wǎnshɑnɡ，zǒudé yòu lèi yòu píjuàn，yíɡè shìhé 

zìjǐ zhùde dìfɑnɡ yě xún búdào. 

    fánɡzi fēichánɡ shānɡxīn："wū wūwū，wǒ yàoshì rén jiù hǎole，ré

nyǒu fánɡzi zhù ；wǒ yàoshì niǎo jiù hǎole，niǎo yǒu zìjǐde wō ；wǒ y

àoshì mìfēnɡ，yěyǒu yìjiān xiǎo xiǎode fēnɡfánɡ yɑ.kěshì，wǒshì dǎomé

i de fánɡzi，yónɡyuǎn dōu méiyǒu zìjǐde jiā，wūwū，dānɡ fánɡzi kělián 

yɑ … …" 

    "fánɡzi yɑ，nǐ kū shénme？"yī kē cānɡ lǎode dàshù wèndào. 

    "wǒ méiyǒujiā，méiyǒu yízuò shǔyú zìjǐ zhùde fánɡzi." 

    dàshù hāhā xiàozhe shuō："shuí shuō nǐ méiyǒujiā，méiyǒu fánɡzi 

yɑ？qiáo，zhěnɡɡè tiānkōnɡ shì nǐde wūdǐnɡ，zhěnɡɡè dàdì shì nǐde fán

ɡjiān.zài nǐde jiālǐ，shénme dōnɡxi dōu yīnɡyǒujìnyǒu，shànɡyǒu tàiyá

nɡ yuèliɑnɡ xīnɡxinɡ，xiàyǒu chénɡshì shānshuǐ sēnlín，yōnɡyǒu zhèyàn

ɡ de jiā，nándào háibú nénɡshǐ nǐ kuàilè mɑ？" 

    fánɡzi zhēnɡ zhùle，tā dènɡdà yǎnjinɡ zǎi xìxiǎnɡ："shìde，wǒ y

ǒu shìjièshànɡ zuìdà zuìdà de fánɡzi！"tā ɡāoxìnɡ le，"tiānnǎ，yuánlá

i wǒde fánɡzi bǐ suǒ yǒude fánɡzi dōu kěài yɑ" 

    fánɡzi jíjí mánɡmánɡ fǎn huíle chénɡshì.cónɡcǐ yǐhòu，tā yòu ch

énɡle yízhuànɡ kuài kuàilè lède fánɡzi. 

 

ค าแปล: บ้านแสนสวยตามหาบ้านของตัวเอง 
  
 มีบ้านอยูห่ลงัหนึง่ตัง้ตระหง่านอยูริ่มถนนด้วยความภาคภมูิใจยิ่งนกั บ้านหลงันีง้ดงาม
มาก ผู้คนท่ีเดินผา่นไปผ่านมาล้วนชมไมห่ยดุปากวา่ “โอ้โห ชา่งเป็นบ้านท่ีสวยงามจริงๆ” รถยนต์ท่ี
วิ่งขวกัไขวผ่า่นไปมาตา่งก็ลัน่แตรเสียงดงัวา่ “ปู๊ นๆ สวสัดีครับ คณุบ้านแสนสวย” 
 คณุบ้านแสนสวยมีความสขุมาก เธอชอบทกุอย่างของท่ีน่ี  
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 วนันี ้ คณุบ้านแสนสวยก าลงัคยุอยูก่บัรถยนต์คนัสีแดงท่ีจอดอยูฝ่ั่งตรงกนัข้ามด้วย
ความสขุ ทนัใดนัน้มีหา่นตวัหนึง่บนิมาเกาะท่ีหลงัคา “หา่น หา่น ฉนัสร้างรังเสร็จแล้ว สวยมากเลย
ละ่ ”  คณุหา่นพดูด้วยความภาคภมูิใจ  
 “รังคืออะไรเหรอ” คณุบ้านถาม  
 “เธอน่ีชา่งไมรู้่อะไรเสียเลย รังก็คือบ้านของฉนัยงัไงละ่ บ้านของฉนั” 
 “ถ้าอย่างนัน้ แล้วฉนัละ่จะอยูท่ี่ไหนเหรอ บ้านของฉนัละ่อยูไ่หนเหรอ” คณุบ้านร้องถาม
ด้วยความสงสยั 
 คณุหา่นก็พดูด้วยความเห็นอกเห็นใจวา่ “หา่น ๆๆ บ้านจะพกัอยูใ่นบ้านไมไ่ด้หรอกนะ คณุ
ไมส่ามารถมีมีบ้านได้หรอก” 
 “ท าไมละ่” คณุบ้านแสนสวยผู้นา่สงสารถาม  
 “ก็เพราะวา่คณุเป็นบ้านนะ่สิ คณุเป็นได้เพียงบ้านของคนอ่ืน ฉนัสงสารคณุจริงๆ”  คณุ
หา่นกระพือปีกผบัๆ ตอบด้วยความเห็นใจ “หา่นๆ ๆ ลาก่อนนะ ฉนัจะต้องกลบัรังแล้วละ่” 
 คณุรถยนต์สีแดงก็บอกวา่ “ปรืน้ๆ ลาก่อนนะครับ ผมก็ต้องกลบับ้านผมแล้ว” 
 คณุบ้านแสนสวยก็ได้แตค่อตกด้วยความเสียใจ 
 “ฉนัอยากจะมีบ้านสกัหลงั บ้านฉนัไมต้่องกว้างขวางมากก็ได้ ลา ลนั ลา” เสียงเพลงจาก
วิทยดุงัมาจากบ้านใครสกัคน  
   ตอนนีจ้ิตใจของคณุบ้านแสนสวยย่ิงแยล่งไปกวา่เดมิ  ดสูิ บ้านชา่งมีความส าคญัมาก
จริงๆ  แม้แตเ่พลงก็ยงัต้องการบ้าน  
 ก่อนหน้านี ้ คณุบ้านแสนสวยไมเ่คยคิดเร่ืองนีม้าก่อน “ไมไ่ด้การละ่ ฉนัจะต้องหาตกึหลงั
หนึง่เป็นบ้านให้กบัตวัเอง หาบ้านของฉนัเองให้ได้”  ความคดินี ้รบกวนจิตใจของคณุบ้านแสนสวย
อยูท่กุเวลานาที  
 ในเวลาดกึคืนหนึง่ ผู้คนหลบัหมดแล้ว คณุบ้านแสนสวยถอนตวัเองขึน้จากดนิ  
 คณุบ้านแสนสวยเดนิไปตามถนน และพบกบัตกึสงูแหง่หนึง่ “อืม ตกึนีก็้ไมเ่ลวนะ ทัง้สงู
ใหญ่ โออ่่า เหมาะท่ีจะเป็นบ้านให้ฉนัเหลือเกิน” คณุบ้านแสนสวยหยดุอยู่ตรงนัน้ ตะโกนถามด้วย
ความหวงัว่า “คณุตกึสงูคะ สวสัดีคะ่  ขอให้คณุเป็นบ้านของฉนัจะได้ไหมคะ” 
 ตกึสงูพดูว่า “ประตขูองผมสร้างเอาไว้ให้คนเข้า เล็กและเตีย้มาก คณุเข้าไมไ่ด้หรอกครับ” 
 คณุบ้านแสนสวยก็เดินหน้าตอ่ไปเร่ือยๆ จนออกนอกเมืองไป 
 ตกึในป่ามีไมม่ากเทา่กบัตกึในเมือง คณุบ้านแสนสวยเดินตามหาอยูน่านจนในท่ีสดุก็เดนิ
มาถึงหมูบ้่านแหง่หนึง่ แตก็่ต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความหมดหวงั เพราะหลงัคาของบ้าน
ในชนบทเล็กกวา่ตวัเองเสียอีก 
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 คณุบ้านแสนสวยเดนิตอ่ไปเร่ือย ๆ  จนไปถึงภเูขาลกูหนึ่ง อ้อ ท่ีน่ีมีอโุมงค์  เป็นอโุมงค์ท่ีมี
ขนาดใหญ่มาก “ฮา่ ๆๆ  ในท่ีสดุฉนัก็หาบ้านให้กบัตวัเองได้เสียที”  คณุบ้านเดนิเข้าไปข้างในด้วย
ความดีใจ แตท่นัใดนัน้เอง กลบัมีเสียงอนันา่สะพรึงกลวัดงัออกมาจากข้างใน “โฮง่...ออกไป 
ออกไปเด๋ียวนี ้แกเข้ามาในบ้านนีโ้ดยไมข่ออนญุาตได้ยงัไงกนั  ชา่งไมรู้่ประสาเลย” 
 “อ้อ...ท่ีแท้ก็เป็นบ้านของเสือน่ีเอง” 
  คณุบ้านแสนสวยรีบหนีออกมาจากถ า้แทบไมท่นั  
 คณุบ้านแสนสวยตามหาบ้านทัง้คืน เดินจนเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้าไปหมดทัง้ตวั บ้านท่ี
เหมาะกบัตวัเองก็หาไมเ่จอเลยสกัหลงั  
 คณุบ้านแสนสวยร้องไห้สะอึกสะอืน้ด้วยความเสียใจ “ฮือ ๆ ๆ ถ้าฉนัเป็นคนก็ดีสินะ คนมี
บ้านอยู ่ ถ้าฉนัเป็นนกก็ดีสินะ นกมีรังอยู ่ ถ้าฉันเป็นผึง้ก็ดีสินะ ผึง้ก็มีรังอยู ่ แตว่า่ฉันโชคร้ายจริงๆ 
บ้านอยา่งฉนั ไมมี่บ้านเป็นของตวัเองเลย ฮือ ๆ ๆเป็นบ้านน่ีมนัชา่งนา่สงสารจริงๆ” 
  “คณุบ้านแสนสวย คณุร้องไห้ท าไม”  ผู้ เฒา่ต้นไม้ถาม  
  “ฉนัไมมี่บ้าน ไมมี่บ้านเป็นของตวัเองสกัหลงัเลยคะ่ ฮือ ๆ ” 
 ผู้ เฒา่ต้นไม้หวัเราะร่า แล้วบอกวา่ “ใครวา่เธอไมมี่บ้านเป็นของตวัเองละ่ ดสู ิท้องฟ้ากว้าง
ใหญ่เป็นหลงัคาบ้าน ผืนดนิเป็นห้องของเธอ ในบ้านของธอมีข้าวของเคร่ืองใช้ครบทกุอยา่ง บนฟ้า
มีพระอาทิตย์ พระจนัทร์ ดวงดาว บนผืนดนิมีเมือง ภเูขา แมน่ า้ ป่าไม้ มีบ้านท่ีสมบรูณ์ขนาดนี ้  
เธอยงัไมมี่ความสขุอีกหรือไง” 
 คณุบ้านแสนสวยนิ่งไปชัว่ครู่ แล้วก็คิดไตร่ตรองด ู “ใชส่ินะ ฉนัมีบ้านเป็นโลกท่ีกว้างใหญ่
ไพศาล” คณุบ้านแสนสวยดีใจมาก “เย้ ๆ ท่ีแท้ฉนัก็มีบ้านเป็นของตวัเองเหมือนกนั บ้านของฉนั
ชา่งนา่รักเหลือเกิน” 
 คณุบ้านแสนสวยรีบเดนิทางกลบัเข้าไปในเมืองเหมือนเดิม จากนัน้เป็นต้นมา คณุบ้าน
แสนสวยก็อยูท่ี่นัน่อยา่งมีความสขุ  
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95.冬天的风 

 
  冬天的风，是个爱吹口哨的淘气的小男孩儿。他一会儿吹到东，一会儿跑

到西，他到了哪儿，哪儿就会活跃起来。  

  冬天的风，特别爱跟人开玩笑。小棕熊特别怕冷，一到冷天他就钻在家里

烤火炉。冬天的风使劲儿地拍打他的窗户，催他到外面做游戏打雪仗。 

  小棕熊来到院子里，跟小山羊、小白兔一起滚雪球。冬天的风调皮地揉搓

他们的脸蛋，把他们的小鼻子揉得红红的。 

  小鸟们站在电线杆上举办冬季音乐会，冬天的风像一位神气的琴师为小鸟

们伴奏。 

  冬天的夜晚，给山村笼罩了一张神秘的天幕。冬天的风像一位善讲故事的

故事大王，给小棕熊、小山羊、小白兔和小鸟们倾诉着古老的传说故事。 

  呜——呜—— 

  每天晚上，冬天的风都这样讲着。 

  冬天的风，肚里有讲不完的故事。一直讲到第二年开春冰雪消融，冻土松

动。 

  冬天的风向小棕熊、小山羊、小白兔和小鸟们告别： 

  再见了—— 

  再见—— 

 

ค าอ่านพนิอิน: Dōnɡtiān de fēnɡ 
 

Dōnɡtiān de fēnɡ，shì ɡè ài chuīkǒushào de táoqì de xiǎonán há

ir.tā yíhuìr chuī dào dōnɡ，yī huìr pǎodào xī，tā dàole nǎr，nǎr jiù

huì huóyuè qǐlái.  

    dōnɡtiān de fēnɡ，tèbié ài ɡēn rén kāiwánxiào.xiǎo zōnɡxiónɡ tè

bié pàlěnɡ，yídào lěnɡtiān tā jiù zuàn zài jiālǐ kǎohuǒlú.dōnɡtiān de 

fēnɡ shǐjìnr de pāidǎ tāde chuānɡhu，cuī tā dào wàimiàn zuòyóuxì dǎxu

ězhànɡ. 

    xiǎo zōnɡxiónɡ láidào yuànzi lǐ，ɡēn xiǎoshānyánɡ、xiǎo báitù y

ìqǐ ɡǔnxuěqiú.dōnɡtiān de fēnɡ tiáopí de róucuō tā mende liǎndàn，bǎ 

tāmende xiǎo bízi róu dé hónɡhónɡde. 

    xiǎoniǎo men zhànzài diànxiànɡǎn shànɡ jǔbàn dōnɡjì yīnyuèhuì，

dōnɡtiān de fēnɡ xiànɡ yíwèi shénqì de qínshī wéi xiǎoniǎo men bànzòu. 

    dōnɡtiān de yèwǎn，ɡěi shāncūn lǒnɡzhào le yìzhānɡ shénmì de ti

ānmù.dōnɡtiān de fēnɡ xiànɡ yíwèi shàn jiǎnɡ ɡùshi de ɡùshi dàiwɑnɡ，

ɡěi xiǎo zōnɡxiónɡ、xiǎoshānyánɡ、xiǎobáitù hé xiǎoniǎo men qīnɡsù 

zhe ɡǔ lǎode chuánshuō ɡùshi. 

    wū--wū-- 

    měitiān wǎnshɑnɡ，dōnɡtiān de fēnɡ dōu zhèyànɡ jiǎnɡzhe. 

    dōnɡtiān de fēnɡ，dù lǐ yǒu jiǎnɡ bùwán de ɡùshi.yìzhí jiǎnɡdào 

dì èrnián kāichūn bīnɡxuě xiāorónɡ，dònɡtǔ sōnɡdònɡ. 
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    dōnɡtiān de fēnɡxiànɡ xiǎo zōnɡxiónɡ、xiǎoshānyánɡ、xiǎobáitù h

é xiǎoniǎo men ɡàobié ： 

    zài jiànle-- 

    zàijiàn-- 

 
ค าแปล: ลมในฤดูหนาว 

 
 น้องลมหนาว  เป็นเดก็ชายคนหนึง่ท่ีชอบผิวปากและดือ้มาก  เด๋ียวก็พดัไปทางตะวนัออก 
สกัประเดี๋ยวเดียวก็วิ่งไปทางตะวนัตก ไมว่า่เดก็ชายลมหนาวจะพดัไปทางไหน ท่ีนัน่ก็จะครึกครืน้
ขึน้มาทนัที  
  เดก็ชายลมหนาวชอบหยอกล้อกบัคนมาก แตน้่องหมีกลวัหนาวมาก ถึงฤดหูนาวทีไร น้อง
หมีก็จะซอ่นตวัอยูใ่นบ้านผิงไฟหน้าเตาผิง แตน้่องลมหนาวก็พดัหน้าตา่งของน้องหมีสดุแรง เรียก
ให้น้องหมีออกมาเล่นปาหิมะกนัข้างนอก  
 น้องหมีไปท่ีสวนหลงับ้าน และก็ร่วมกนักบัน้องแกะขาว น้องกระตา่ยปัน้หิมะเป็นก้อนโตๆ  
เดก็ชายลมหนาวจอมซนก็พดัใบหน้าของน้องๆทัง้สาม ท าเอาจมกูของน้องๆแดงไปตามๆกนั  
 เหลา่นกน้อยเกาะอยูท่ี่เสาไฟฟ้า เปิดคอนเสริตฤดหูนาวขึน้ เดก็ชายลมหนาวช่วยเลน่
ดนตรีประกอบราวกบัเป็นนกัดนตรีเอก 
 ค ่าคืนของฤดหูนาวดัง่มา่นด าปกคลมุหมูบ้่านจนมืดสนิท เดก็ชายลมหนาวก็พดัฉิว
เหมือนกบันกัเลา่นิทานฝีปากเอก ไปเลา่นิทานเก่าแก่ให้น้องหมี น้องแกะขาว น้องกระตา่ยขาว 
รวมทัง้บรรดานกน้อยฟังอีกด้วย 
  ฟีว้วว.......   ฟีว้ววว......... 
  เสียงเดก็ชายลมเลา่นิทานแบบนีท้กุคืน  
 เดก็ชายลมมีนิทานท่ีเลา่เทา่ไหร่ก็ไมมี่วนัจบ  เลา่ไปเร่ือยจนถึงฤดใูบไม้ผลิ หิมะละลาย 
ยอดสนผลิใบ 
 เดก็ชายลมบอกลาน้องหมี น้องแกะขาว น้องกระตา่ยขาว และบรรดานกน้อย 
 ลาก่อนทกุคน ... 
 ลาก่อน  
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96.斗力不如斗智 
 

  一个孩子在山上种了一片苞米。苞米快要成熟的时候，被狗熊发现了。狗

熊钻进苞米地吃了一些，扔了一些，糟蹋了一地。  

  孩子找狗熊去讲理。狗熊满不在乎地说： 

  "你的苞米是让我给糟蹋了，你能把我怎么样呢？" 

  孩子说："我要你包赔。" 

  狗熊说："我若是不包赔呢？" 

  孩子说："那我就叫你知道知道我的厉害。" 

  狗熊说："我劝你还是忍了吧，我有的是力气。" 

  孩子说："我光听说狗熊傻，可没听说狗熊有力气。" 

  狗熊火了，指着一个磨盘大的石头说： 

  "等我把这块石头扔到山下去，你就知道我是不是有力气了。" 

  狗熊背起了磨盘石，故意在草地上走了一圈儿，顺着陡坡把石头扔下山

去。磨盘石发出隆隆的巨响。狗熊得意地哼了一声。 

  孩子说："背石头不算力气大，能拔下一棵树才算力气大。" 

  "那你就等着瞧吧！" 

  狗熊说着，吭哧吭哧拔起树来。费了九牛二虎之力，到底把一棵松树给拔

下来了。 

  孩子说："你能把松树拖到东边的湖里去吗？如果你能把树扔到湖里，让它

像船一样漂起来，我就服你了。" 

  狗熊真的把大树拖到湖里了。可是，他已经累得筋疲力尽，站进湖里以

后，本想爬到岸上来，却"扑通"一声落到水里去。孩子趁机跳过去，揪住狗熊

的耳朵，把他的脑袋摁到湖里，灌了他一肚子水。 

狗熊告饶了，答应了孩子的要求，给孩子赔偿：自己要当一头牛，学会拉

犁，帮助那个孩子种地。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Dòu lì bùrú dòuzhì 
 

yíɡè háizi zài shānshànɡ zhǒnɡle yípiàn bāomǐ.bāomǐ kuàiyào ché

nɡshu de shíhou，bèi ɡǒuxiónɡ fāxiàn le.ɡǒuxiónɡ zuànjìn bāomǐ de chī 

le yìxiē，rēnɡle yìxiē，zāotà le yídì.  

    háizi zhǎo ɡǒuxiónɡ qù jiánɡlǐ.ɡǒuxiónɡ mǎnbú zàihu deshuō ： 

    "nǐde bāomǐ shì rànɡ wǒɡěi zāotà le，nǐnénɡ bǎ wǒ zěnmeyànɡ 

ne？" 

    háizi shuō："wǒ yào nǐ bāopéi." 

    ɡǒuxiónɡ shuō："wǒ ruòshì bú bāopéi ne？" 

    háizi shuō："nà wǒ jiùjiào nǐ zhīdào zhīdào wǒde lìhɑi." 

    ɡǒuxiónɡ shuō："wǒ quàn nǐ háishì rěn lebɑ，wǒ yǒudeshì lìqi." 

    háizi shuō："wǒ ɡuānɡ tīnɡshuō ɡǒuxiónɡ shǎ，kěméi tīnɡshuō ɡǒ

uxiónɡ yǒu lìqi." 

    ɡǒuxiónɡ huǒ le，zhǐzhe yíɡè mó pándà de shítou shuō： 

    "děnɡ wǒbǎ zhèkuài shítou rēnɡdào shān xiàqu，nǐ jiù zhīdào wǒ 
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shìbushì yǒu lìqi le." 

    ɡǒuxiónɡ bèi qǐle mó pánshí，ɡù yìzài cǎo dìshànɡ zǒule yī quā

nr，shùnzhe dǒupō bǎ shítou rēnɡ xiàshān qù.mó pánshí fāchū lónɡlónɡ 

de jùxiǎnɡ.ɡǒuxiónɡ déyì de hēnɡle yìshēnɡ. 

    háizi shuō："bèi shítou búsuàn lì qìdà，nénɡ bá xiàyī kēshù cá

isuàn lì qìdà." 

    "nà nǐ jiù děnɡzheqiáo bɑ！" 

    ɡǒuxiónɡ shuōzhe，kēnɡchī kēnɡchī báqǐ shù lái.fèi le jiǔniúèrh

ǔ zhī lì，dàodǐ bǎ yī kē sōnɡshù ɡěi bá xiàlái le. 

    háizi shuō："nǐnénɡ bǎ sōnɡshù tuōdào dōnɡbiɑn de húlǐ qù mɑ？r

úɡuǒ nǐnénɡ bǎ shù rēnɡdào húlǐ，rànɡ tā xiànɡ chuán yíyànɡ piāo qǐlá

i，wǒ jiù fú nǐ le." 

    ɡǒuxiónɡ zhēnde bǎ dàshù tuōdào húlǐ le.kěshì，tā yǐjīnɡ lèidé 

jīnpílìjìn，zhàn jìn húlǐ yǐhòu，běnxiǎnɡ pá dàoàn shànɡlái，què"pūtō

nɡ"yìshēnɡ luòdào shuǐlǐ qù.háizi chènjī tiào ɡuòqù，jiūzhù ɡǒuxiónɡ 

de ěrduo，bǎ tāde nǎodɑi èn dào húlǐ，ɡuànle tā yī dùzi shuǐ. 

ɡǒuxiónɡ ɡàoráo le，dāyìnɡ le háizi de yāoqiú，ɡěi háizi péichánɡ：zì

jǐ yào dānɡ yī tóuniú，xuéhuì lā lí，bānɡzhù nàɡè háizi zhònɡdì. 

 

ค าแปล: ประลองก าลังหรือจะสู้ประลองปัญญา 
 
 เดก็น้อยคนหนึง่ปลกูข้าวโพดไว้บนภเูขา   ข้าวโพดฝักโตๆใกล้จะเก็บเก่ียวแล้ว  แตก่ลบัถกู
หมีขโมยกินแล้วก็ทิง้ซงัข้าวโพดไว้เตม็พืน้ 
 เดก็น้อยตามไปคิดบญัชีกบัเจ้าหมีจอมขโมย  แตเ่จ้าหมีกลบัพดูอยา่งไมส่นใจใยดีวา่  
 “ข้าวโพดของแกถกูฉนักินจนเกลีย้ง แล้วยงัไงเหรอ”  
 เดก็น้อย  :  แกจะต้องชดใช้  
 หมีจอมขโมย      : แล้วถ้าฉนัไมช่ดใช้ละ่  
 เดก็น้อย  : งัน้ฉนัจะสัง่สอนให้แกรู้สกึ  
 หมีจอมขโมย      : ฉนัขอเตือน ว่าให้แกยอมอดทนซะเถอะ เพราะฉนันะ่มีพลงัมหาศาล  
 เดก็น้อย  : ฉนัเคยได้ยินมาเพียงวา่หมีโง่ ไมเ่คยได้ยินวา่หมีมีก าลงั  
  เจ้าหมีได้ยินดงันัน้ก็โมโหมาก ชีไ้ปท่ีโมห่ินขนาดใหญ่อนัหนึง่แล้วพดูวา่  
 “เดี๋ยวฉนัจะเอาโมห่ินอนันีโ้ยนลงภเูขา แกก็จะรู้เองว่าฉนัมีพละก าลงัมากแคไ่หน” 
 วา่แล้ว เจ้าหมีก็แบกโมห่ินขึน้บา่  เดนิอวดพลงัไปบนทุ่งหญ้าหนึง่รอบ แล้วก็โยนโมห่ิน
กลิง้ลงภเูขาไป  เสียงโมห่ินกลิง้ลงเขาเสียงดงัลัน่  เจ้าหมียืดอกด้วยความภาคภมูิใจ 
  เดก็น้อยพดูวา่ “ก็แคแ่บกโม่หิน ไมเ่ห็นจะมีพลงัมากมายตรงไหนเลย ถอนต้นไม้ขึน้มาได้ 
ถึงจะเรียกวา่มีพลงั” 
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 “งัน้แกก็คอยดก็ูแล้วกนั” 
  เจ้าหมีจอมขโมยพดูจบก็วิ่งไปถอนต้นไม้ อึบ๊ ๆ ๆ ออกแรงสดุก าลงั จนสามารถถอนต้น
สนขึน้มาได้ 
 เดก็น้อยบอกวา่ “แกลากต้นไม้ไปไว้ท่ีทะเลสาบน า้ทางทิศตะวนัออกไหวมัย้ละ่ ถ้าแก
สามารถโยนลงไปในทะเลสาบ ให้ขอนไม้ลอยได้เหมือนเรือ ฉนัก็จะเช่ือแก”  
 เจ้าหมีหน้าโง่ได้ยินดงันัน้ก็ลากต้นไม้ไปทิง้ลงทะเลสาบ แตว่า่ พอคิดจะขึน้มาจาก
ทะเลสาบมนัเหน่ือยจนไมเ่หลือเร่ียวแรง  ในท่ีสดุมนัก็จมน า้หายตอ๋มไปในทะเลสาบ  เด็กน้อยรีบ
กระโดดลงน า้ไป รวบหขูองเจ้าหมีโง่เอาไว้ได้ ลากมนัขึน้มาจากน า้ แตม่นัก็ส าลกัน า้จนเตม็ท้อง
เลย 
 หมีจอมโง่ร้องขอชีวิต และตกลงยอมท าตามท่ีเดก็น้อยบอก    เดก็น้อยให้เจ้าหมีโง่เรียน
ลากเกวียนเหมือนววั ชว่ยเด็กน้อยไถนาเพาะปลกู เพ่ือเป็นการชดใช้คา่เสียหาย   
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97.荡秋千的小猴 
 

  猴山上有一只小猴，他机灵活泼，可大家都不喜欢他，因为他最爱取笑别

人。  

  一天，小猴正在荡秋千，瞎了一只眼的猴子走过来，想和他一块儿玩。小

猴大声嚷道："走开，走开，我才不跟你玩呢！" 

  他把秋千荡得更高了。一边荡，一边编起歌儿唱： 

  "独眼龙，打灯笼。 

  只见西来不见东。" 

  独眼猴被气跑了。"嘻嘻，"小猴得意地笑了。 

  这时，一只跛脚的猴子正朝这边走来。小猴唱道： 

  "跛杆，跛脚杆， 

  一脚长来一脚短。" 

  跛脚猴瞪了他一眼，气得转身就走，"咯咯，"小猴笑得上气不接下气。 

  小猴在秋千上荡呀，荡呀，眨巴着眼睛，东瞧西看。咦，一只驼了背的老

猴子，正坐在树上给他的孩子抓痒，小猴子又唱开了： 

  "驼背驼，像骆驼， 

  背上背着一大坨。" 

  驼背老猴睬都不睬他，只是转过身来，用背朝着他，"哈哈，"小猴笑得更

开心了。 

  扑咚！乐得手舞足蹈的小猴从秋千上摔下来了。"哎哟，哎哟——"小猴痛

得在地上直打滚。 

  听到小猴的哭喊声，驼背老猴跑来了，独眼猴和跛脚猴也跑来了。他们扶

起小猴一看：腿摔断了。驼背老猴忙给他接骨，跛脚猴给他上夹板，独眼猴给

他扎绷带。 

  过了些日子，小猴能下地走路了，他万万没想到，自己也成了一只跛脚，

多难看呀！他伤心地哭起来。 

  "小猴，你怎么啦？"驼背老猴问道。 

  "我的腿残废了，别人会笑我的。" 

  "怎么会呢？现在大伙儿不是比以前更爱护你了吗？" 

  想到以前常取笑别人生理上的缺陷，小猴的心里又悔又愧…… 

 

ค าอ่านพนิอิน: Dànɡqiūqiān de xiǎohóu 
 

hóushān shànɡyǒu yìzhī xiǎohóu，tā jīlinɡ huópo，kě dàjiā dōubú 

xǐhuɑn tā，yīnwèi tā zuìài qǔxiào biérén.  

    yìtiān，xiǎohóu zhènɡzài dànɡqiūqiān，xiāle yìzhīyǎn de hóuzi z

ǒu ɡuòlái，xiǎnɡ hé tā yíkuàir wán.xiǎohóu dàshēnɡrǎnɡ dào："zǒukāi，

zǒukāi，wǒ cáibú ɡēnnǐ wán ne！" 

    tā bǎ qiūqiān dànɡ de ɡènɡɡāo le.yìbiān dànɡ，yìbiān biān qǐ ɡē

r chànɡ： 

    "dúyǎnlónɡ，dǎ dēnɡlonɡ. 
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    zhǐjiàn xī lái bújiàn dōnɡ." 

    dúyǎn hóu bèi qì pǎole."xīxī，"xiǎohóu déyì de xiàole. 

    zhèshí，yìzhī bǒjiǎo de hóuzi zhènɡ cháo zhèbiān zǒulái.xiǎohóu 

chànɡ dào： 

    "bǒ ɡǎn，bǒjiǎo ɡǎn， 

    yìjiǎo chánɡ lái yìjiǎo duǎn." 

    bǒjiǎo hóu dènɡle tā yìyǎn，qìde zhuǎnshēn jiùzǒu，"ɡēɡē，"xiǎ

ohóu xiào deshànɡ qì bùjiē xiàqì. 

    xiǎohóu zài qiūqiān shànɡ dànɡ yɑ，dànɡ yɑ，zhǎbɑ zhe yǎnjinɡ，

dōnɡ qiáo xī kàn.yí，yìzhī tuó le bèide lǎo hóuzi，zhènɡ zuòzài shùsh

ànɡ ɡěi tāde háizi zhuāyǎnɡ，xiǎo hóuzi yòu chànɡ kāile： 

    "tuóbèi tuó，xiànɡ luòtuo， 

    bèishànɡ bèizhe yídà tuó." 

    tuóbèi lǎo hóu cǎi dōu bùcǎi tā，zhǐshì zhuǎn ɡuòshēn lái，yònɡ 

bèi cháozhe tā，"hāhā，"xiǎohóu xiàode ɡènɡ kāixīn le. 

    pū dōnɡ！lède shǒuwǔzúdǎo de xiǎohóu cónɡ qiūqiān shànɡ shuāi 

xiàlái le."āiyō，āiyō--"xiǎohóu tònɡ de zàidìshànɡ zhí dáɡǔn. 

    tīnɡdào xiǎohóu de kūhǎnshēnɡ，tuóbèi lǎo hóu pǎolái le，dúyǎn 

hóu hé bǒjiǎo hóu yě pǎolái le.tāmen fúqǐ xiǎohóu yíkàn：tuǐ shuāi du

ànle.tuóbèi lǎo hóu mánɡ ɡěi tā jiēɡǔ，bǒjiǎo hóu ɡěi tā shànɡ jiābǎ

n，dúyǎn hóu ɡěi tā zhā bēnɡdài. 

    ɡuòle xiē rìzi，xiǎohóu nénɡ xiàdì zǒulù le，tā wànwàn méixiǎnɡ

dào，zìjǐ yě chénɡle yìzhī bǒjiǎo，duō nánkàn yɑ！tāshānɡ xīnde kū qǐ

lái. 

    "xiǎohóu，nǐ zěnme lā？"tuóbèi lǎo hóu wèndào. 

    "wǒde tuǐ cánfèi le，biérén huì xiào wǒde." 

    "zěnme huìne？xiànzài dà huǒr búshì bǐ yǐqián ɡènɡ àihù nǐ le m

ɑ？" 

    xiǎnɡdào yǐqián chánɡ qǔxiào biérén shēnɡlǐ shànɡ de quēxiàn，

xiǎohóu de xīnlǐ yòu huǐ yòu kuì…… 

 

ค าแปล:ลิงน้อยเล่นชิงช้า 
 
 บนหบุเขาวานรมีลิงน้อยตวัหนึง่  มนัวอ่งไวและซุกซนมาก ใครๆตา่งพากนัรังเกียจเจ้าลิง
น้อยตวันีก้นัหมด เพราะวา่เจ้าลิงน้อยชอบหวัเราะเยาะคนอ่ืน  
 อยูม่าวนัหนึง่ เจ้าเจ๊ียกน้อยก าลงัเลน่ชิงช้าอยู่  มีลิงตาบอดตวัหนึง่เดนิเข้ามาขอเล่นด้วย 
เจ้าเจ๊ียกตะโกนเสียงดงัวา่ “ไปให้พ้น ฉนัไมอ่ยากเลน่กบัแกซะหนอ่ย” 
 เจ้าเจ๊ียกโยกชิงช้าสงูขึน้ ๆ  โยกชิงช้าไปก็ร้องเพลงไป  
 “มงักรตาเดียว เท่ียวเลน่โคมไฟ ลา ลา ลา มองขวามองซ้าย มองเห็นทางเดียว” 
 ลิงตาบอดตวันัน้โกรธมากจนเดนิจากไป “อิอิอิ” เจ้าเจ๊ียกหวัเราะด้วยความกระหยิ่มในใจ  
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 ขณะนัน้เอง ลิงขาเป๋ตวัหนึง่ก็เดนิตรงมาหาเจ้าเจ๊ียก  เจ้าเจ๊ียกก็ร้องเพลงวา่  
 “เป๋เอย ขาเป๋ๆ   ข้างหนึง่เขไป ข้างหนึง่เขมา ลาลนัลา” 
 ลิงขาเป๋ตวันัน้มองเจ้าเจ๊ียกด้วยความโกรธ  หนัหลงักลบัเดนิจากไป “ฮา่ ๆๆ ”  เสียง
หวัเราะชอบใจของเจ้าเจ๊ียกดงัไมห่ยดุ  
 เจ้าเจ๊ียกไกวชิงช้าไปมาๆอย่างเพลินใจ มองซ้ายมองขวา เอ๊ะ นัน่แนะ่ ทางโน้นมีลิงแก่หลงั
โก่งตวัหนึง่ก าลงันัง่เกาหลงัให้กบัลกูของมนัอยู ่ เจ้าเจ๊ียกก็ร้องเพลงขึน้มาอีกวา่  
 “หลงัตงูๆ เหมือนกบัอฐู แบกของไว้บนหลงัตงูๆ ลาลนัลา ” 
 ลิงหลงัโก่งไมห่นัมามองมนัเลยสกันิดเดียว ได้แตห่นัหลงัแล้วก็เดนิจากไป “ฮา่ ๆ ๆ” เจ้า
เจ๊ียกหวัเราะชอบใจเสียงดงัลัน่ 
 ตุ๊บ！ เสียงเจ้าเจ๊ียกตกลงมาจากชิงช้า “โอ๊ยๆ ๆ ” เจ้าเจ๊ียกเจ็บนอนกองกลิง้อยู่ท่ีพืน้  
 ลิงผู้ เฒา่หลงัโก่งได้ยินเจ้าเจ๊ียกร้องไห้ครวญครางด้วยความเจ็บปวดก็รีบเดนิเข้ามาด ู ลิง
ตาเดียว กบัลิงขาเป๋ก็เดินเข้ามาด ูชว่ยกนัพยงุเจ้าเจ๊ียกให้ลกุขึน้ แตว่า่ เจ้าเจ๊ียกขาหกัเสียแล้ว ลิงผู้
เฒา่หลงัโก่งชว่ยเจ้าเจ๊ียกปฐมพยาบาล ลิงขาเป๋ชว่ยเอาไม้มาดามให้ สว่นลิงตาเดียวชว่ยพนัผ้า
เข้าเฝือกให้ 
 เวลาผา่นไปไมน่าน เจ้าเจ๊ียกก็ลกุขึน้เดนิได้เหมือนเดมิแล้ว มนัไมค่ดิเลยวา่ตวัมนัเอง
ในตอนนีก็้กลายเป็นลิงขาเป๋ไปเสียแล้ว  ช่างนา่เกลียดสิน้ดี มนัก็ได้แตร้่องไห้เสียใจ  
 “เจ้าเจ๊ียก เป็นอะไรไปเหรอ” ลิงผู้ เฒา่หลงัโก่งถาม  
 “ขาผมพิการเสียแล้ว คนอ่ืนจะต้องหวัเราะเยาะผมแน่ๆ เลยครับ” 
 “จะเป็นอย่างงัน้ได้ยงัไง ดสูิ ตอนนีเ้พ่ือนๆ ดแูลเอาใจใสเ่จ้าดีกว่าเดมิเสียอีก” 
 คดิถึงเม่ือก่อนท่ีเคยหวัเราะเยาะปมด้อยของคนอ่ืน เจ้าเจ๊ียกยิ่งรู้สกึเสียใจและละอายใจ
มากๆ   
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98.带箭的朋友 
 

  小兔子、小鸭子、小猴子是好朋友，他们在草地上愉快地跳皮筋儿。这时

来了一个全身插箭的动物，看上去他就像在地上滚动的巨大毛栗，走起路来簌

簌作响。  

  "你们好，让我们一起玩吧。"身上插满箭的动物说。 

  小白兔晃晃长耳朵说："哎呀，你全身插满了箭，真是可怕。" 

  "你要碰一碰我们，我们会全身受伤的。不玩，不玩。"小鸭子嘎嘎地说。 

  小猴子跳过去，左瞧瞧，右瞧瞧，用手抓抓腮帮子说："你是谁呀，我们怎

么不认识你呀？" 

  "我是箭猪，因为愚笨，其貌不扬，没人和我做朋友，可孤独了。你们能和

我玩吗？" 

  "噢，箭猪呀，我听妈妈讲过，没想到这么可怕呀。你只好在旁边看着了。

"小猴子摊开双手，做个鬼脸。 

  小兔子、小鸭子、小猴子又跳起了皮筋儿。他们又跳又笑，玩得好开心

哟。箭猪只好在一边看着，不能和他们一起玩儿。 

  小兔子看看孤独的箭猪，忽然对两个伙伴说："还是让箭猪和我们一起玩儿

吧，多一个朋友有什么不好？" 

  小鸭子扭过头看看箭猪，改换口气说："也是，长得丑也不是他的错，看他

真是孤独。" 

  小猴子调皮地接过话碴儿："我刚才只是说说笑话。我同意让他做我们的朋

友。" 

  于是，小白兔、小鸭子、小猴子一起对箭猪说："对不起。我们现在要和你

做朋友。" 

  箭猪听了，真是高兴极了，他大声地喊道："有人和我做朋友了，有人和我

做朋友了！" 

  这四个朋友又继续开心地玩起来。 

  忽然，小猴子发现东边来了一只狐狸，忙喊道："快看！狐狸！" 

  小兔子指指西边说："哎呀，一条恶狼：" 

  小鸭子指着南边说："不好，一只大老虎！" 

  他们三个拉着箭猪准备向北边逃走，可是抬头一看，一头凶猛的狮子也正

向这里走来。小猴子抓耳挠腮，小兔子直摇耳朵，小鸭子拍拍翅膀，急得一点

办法也没有。箭猪摸摸身上的箭说："我倒有一个好办法。" 

  "你有什么办法？"小兔子、小鸭子、小猴子一齐问。 

  "你们有皮筋儿，我身上有箭，可以射他们呀。"箭猪说。 

  "这倒是个好办法。"小猴子跳起来说。 

  于是，箭猪从身上拔下箭，由小兔子、小鸭子拉紧皮筋儿，小猴子用皮筋

儿做弓弦，搭上箭对准狮子的嘴巴，嗖地射过去。好！小猴子的箭法真准，这

一箭正射在狮子大王的嘴唇上，痛得他嗷嗷直叫，掉头逃走了。 

 小猴子又接二连三地把箭射向恶狼、狐狸和老虎，将他们一个一个地射跑。 

  他们胜利了。手拉手地跳起舞来。小猴子发出感叹说：'真是多一个朋友，

多一份力量！" 

  小白兔、小鸭子也齐声地喊道："对！多一个朋友，多一份力量！" 



 424 

 

 

箭猪也开心地笑了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Dài jiàn de pénɡyou 
 

xiǎo tùzi、xiǎo yāzi、xiǎo hóuzi shì hǎopénɡyou，tāmen zài cǎo 

dìshànɡ yúkuài de tiàopíjīnr.zhè shílái le yíɡè quánshēn chājiàn de d

ònɡwù，kànshànɡqù tā jiùxiànɡ zài dìshànɡ ɡǔndònɡ de jùdà máolì，zǒuq

ǐ lù lái sùsù zuòxiǎnɡ.  

    "nǐmen hǎo，rànɡ wǒmen yìqǐ wán bɑ."shēnshànɡ chā mǎn jiàn de d

ònɡwù shuō. 

    xiǎo báitù huǎnɡhuǎnɡ chánɡ ěrduo shuō："āiyɑ，nǐ quánshēn chā 

mǎnle jiàn，zhēnshì kěpà." 

    "nǐ yào pènɡ yípènɡ wǒmen，wǒmen huì quánshēn shòushānɡ de.bú w

án，bú wán."xiǎo yāzi ɡāɡā deshuō . 

    xiǎo hóuzi tiào ɡuòqù，zuǒ qiáoqiáo，yòu qiáoqiáo，yònɡshǒu zhu

ā zhuā sāibānɡzǐ shuō："nǐshì shuíyɑ，wǒmen zěnme bú rènshí nǐyɑ？" 

    "wǒshì jiànzhū，yīnwèi yúbèn，qímào bùyánɡ，méi rénhé wǒ zuòpén

ɡyou，kě ɡūdú le.nǐmen nénɡ hé wǒ wán mɑ？" 

    "ō，jiànzhū yɑ，wǒ tīnɡ māmɑ jiǎnɡɡuò，méixiǎnɡdào zhème kěpà y

ɑ.nǐ zhǐ hǎozài pánɡbiān kànzhe le."xiǎo hóuzi tānkāi shuānɡshǒu，zuò

ɡè ɡuíliǎn. 

    xiǎo tùzi、xiǎo yāzi、xiǎo hóuzi yòu tiào qǐle píjīnr.tāmen yòu 

tiào yòu xiào，wán déhǎo kāixīn yō.jiàn zhūzhǐ hǎozài yìbiān kànzhe，

bùnénɡ hé tāmen yìqǐ wánr. 

    xiǎo tùzi kànkɑn ɡūdú de jiànzhū，hūrán duì liǎnɡɡè huǒbàn shu

ō："háishì rànɡ jiànzhū hé wǒmen yìqǐ wánr bɑ，duō yíɡè pénɡyou yǒu 

shénme bùhǎo？" 

    xiǎo yāzi niǔ ɡuòtóu kànkɑn jiànzhū，ɡǎihuàn kǒuqì shuō："yěsh

ì，zhǎnɡdé chǒu yě búshì tāde cuò，kàntā zhēnshì ɡūdú." 

    xiǎo hóuzi tiáopí dìjiē ɡuòhuà chár："wǒ ɡānɡcái zhǐshì shuōshu

ō xiàohuɑ.wǒ tónɡyì rànɡtā zuò wǒ mende pénɡyou." 

    yúshì，xiǎobáitù、xiǎo yāzi、xiǎo hóuzi yìqǐ duì jiànzhū shuō：

"duìbùqǐ.wǒmen xiànzài yàohé nǐ zuòpénɡyou." 

    jiànzhū tīnɡle，zhēnshì ɡāoxìnɡ jíle，tā dàshēnɡ de hǎndào："yǒ

u rénhé wǒ zuòpénɡyou le，yǒu rénhé wǒ zuòpénɡyou le！" 

    zhè sìɡè pénɡyou yòu jìxù kāi xīnde wán qǐlái. 

    hūrán，xiǎo hóuzi fāxiàn dōnɡbiɑn lái le yìzhī húli，mánɡ hǎndà

o："kuàikàn！húli！" 

    xiǎo tùzi zhǐzhǐ xī biānshuō："āiyɑ，yìtiáo è lánɡ：" 

    xiǎo yāzi zhǐzhe nán biānshuō："bùhǎo，yìzhī dà láohǔ！" 

    tāmen sānɡè lāzhe jiànzhū zhǔnbèi xiànɡ běibiɑn táozǒu，kěshì t

áitóu yíkàn，yìtóu xiōnɡměnɡ de shīzi yě zhènɡxiànɡ zhèlǐ zǒulái.xiǎo 

hóuzi zhuāěrnáosāi，xiǎo tùzi zhí yáo ěrduo，xiǎo yāzi pāipāi chìbǎn
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ɡ，jídé yìdiǎn bànfǎ yě méiyǒu.jiànzhū mōmō shēnshànɡ de jiàn shuō：

"wǒ dǎo yǒuyíɡè hǎo bànfǎ." 

    "nǐ yǒu shénme bànfǎ？"xiǎo tùzi、xiǎo yāzi、xiǎo hóuzi yìqí wè

n. 

    "nǐmen yǒu píjīnr，wǒ shēn shànɡyǒu jiàn，kéyǐ shè tāmen yɑ."ji

ànzhū shuō. 

    "zhè dàoshì ɡè hǎo bànfǎ."xiǎo hóuzi tiàoqǐ láishuō. 

    yúshì，jiànzhū cónɡ shēnshànɡ báxià jiàn，yóu xiǎo tùzi、xiǎo y

āzi lājǐn píjīnr，xiǎo hóuzi yònɡ píjīnr zuò ɡōnɡxián，dāshànɡ jiàn 

duìzhǔn shīzi de zuǐbɑ，sōudì shè ɡuòqù.hǎo！xiǎo hóuzi de jiàn fǎ zh

ēn zhǔn，zhèyī jiàn zhènɡ shè zài shīzi dàiwɑnɡ de zuǐchún shànɡ，tòn

ɡ dé tā áoáo zhí jiào，diàotóu táo zǒule. 

    xiǎo hóuzi yòu jiē èrlián sānde bǎ jiàn shèxiànɡ è lánɡ、húli h

é láohǔ，jiānɡ tāmen yíɡè yíɡè de shè pǎo. 

    tāmen shènɡlì le.shǒulāshǒu de tiào qǐwǔ lái.xiǎo hóuzi fāchū ɡ

ǎntàn shuō：'zhēnshì duō yíɡè pénɡyou，duō yífèn lìliànɡ！" 

 
ค าแปล:เพ่ือนท่ีมีลูกศร 

 

 น้องกระตา่ย น้องเป็ดก้าบๆ และเจ้าจอ๋น้อยเป็นเพ่ือนรักกนั  พวกมนัพากนัเลน่กระโดด
หนงัยางท่ีสนามหญ้าอย่างสนกุสนาน ในเวลาเดียวกนันัน้เองมีสตัว์ตวัหนึง่เดนิเข้ามา ตวัของมนัมี
ลกูศรตดิเตม็ตวัไปหมด ดูๆ แล้วเหมือนกบัลกูเกาลดัยกัษ์กลิง้อยู่บนพืน้ (ลกูเกาลดัมีขนรอบผล
เหมือนเงาะ)   พอเดนิไปตามพืน้ก็ได้ยินเสียงกรุ๊งกร๊ิงๆ ตลอดเวลา  
  “หวดัดีเพ่ือนๆ ขอฉันเลน่ด้วยคนนะ” สตัว์ท่ีมีลกูศรปักเต็มตวัพดูกบัเพ่ือนๆ  
 น้องกระตา่ยท าหตูัง้ พดูวา่ “อือ้หือ ตวัแกมีลกูศรปักเตม็ไปหมด นา่กลวัจะตาย” 
 “ถ้าเกิดแกมาโดนตวัเราเข้า พวกเราจะต้องได้รับบาดเจ็บแน่ๆ เลยละ่ ไมเ่อา ไมเ่ลน่ ๆ ”  
เสียงเป็ดร้องก้าบ ๆ ๆ ปฏิเสธอยา่งไมใ่ยดี 
 น้องเจ๊ียกกระโดดเข้าไปใกล้ วนดซู้ายที ขวาที ลองย่ืนมือไปแตะด ู แล้วก็บอกวา่ “แกเป็น
ใครกนันะ่ ท าไมพวกเราไมรู้่จกัแกมาก่อนเลยละ่” 
  “ฉนัคือเมน่ เพราะฉนัทา่ทางโง่เง่า หน้าตาก็ไม่ดี ไมมี่ใครยอมเป็นเพ่ือนกบัฉนัเลย ฉนั
เหงาจงัเลย พวกนายเล่นกบัฉนัหนอ่ยได้ไหมละ่” 
 “ออ๋ เจ้าเมน่น่ีเอง ฉนัเคยได้ยินแมเ่ลา่ให้ฟัง ไมค่ิดเลยวา่จะนา่กลวัขนาดนี ้  แกยืนดอูยู่
ข้างๆก็แล้วกนันะ” น้องเจ๊ียกแลบลิน้ใสน้่องเมน่ 
 พดูจบ น้องกระตา่ย น้องก้าบๆ น้องเจ๊ียกก็เลน่กระโดดหนงัยางตอ่  กระโดดไปหวัเราะไป
ด้วยความสนกุสนาน  โถ..น้องเมน่ผู้นา่สงสารก็ได้แตน่ัง่ดอูยู่ข้างๆ เลน่กบัใครก็ไมไ่ด้  
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 น้องกระตา่ยมองเห็นน้องเม่นนัง่เหงาอยู่คนเดียว ก็เลยพดูกบัเพ่ือนทัง้สองว่า “ให้น้องเมน่
เลน่กบัพวกเราเถอะนะ มีเพ่ือนเพิ่มขึน้มาอีกคน ดีเสียอีก” 
 น้องก้าบๆหนัหลงักลบัมาด ู แล้วก็กลบัค าพดูใหมว่า่ “ก็นัน่สินะ เกิดมาขีเ้หร่ก็ไมใ่ช่
ความผิดของเค้าซะหน่อย  ดสูิ เค้าเหงามากเลยนะ” 
 น้องเจ๊ียกก็สนบัสนนุอีกวา่ “เม่ือตะกีฉ้นัล้อเลน่นะ ฉันเห็นด้วยให้น้องเมน่มาเป็นเพ่ือนกบั
พวกเรา” 
 ดงันัน้ น้องกระตา่ย น้องก้าบๆ น้องเจ๊ียกๆ ก็พร้อมใจกนัพดูกบัน้องเมน่วา่ “ขอโทษนะ 
ตอนนีพ้วกเราจะเป็นเพ่ือนกบันายแล้วละ่นะ” 
 น้องเมน่ได้ยินดงันัน้ก็ดีใจท่ีสดุ  แล้วก็ตะโกนเสียงดงัว่า “มีคนยอมเป็นเพ่ือนกบัผมแล้ว มี
คนยอมเป็นเพ่ือนกบัผมแล้ว” 
 เพ่ือนๆทัง้ส่ีก็หวัเราะร่าเริงด้วยความสขุ 
 ทนัใดนัน้เอง น้องเจ๊ียกมองเห็นจิง้จอกแอบย่องเข้ามาจากทางทิศตะวนัออก  จงึรีบ
ตะโกนบอกเพื่อนๆ “ดนูัน่เร็ว จิง้จอกมาโนน่แล้ว” 
  น้องกระตา่ยชีไ้ปทางทิศตะวนัตก “โนน่ หมาป่ามาทางโน้นแล้ว” 
 น้องก้าบๆมองไปทางทิศใต้ แล้วก็ตะโกนว่า “แยแ่ล้ว มีเสือมาทางโน้นแล้ว” 
 เพ่ือนทัง้สามรีบจงูมือน้องเมน่ และจะพากนัหนีไปทางทิศเหนือ แตพ่อเงยหน้าขึน้ดก็ูเห็น
สิงโตดรุ้ายตวัหนึง่ก าลงัเดนิเข้ามา น้องเจ๊ียกเอามือกมุหวัขอชีวิต น้องกระตา่ยก็กลวัจนหสูัน่ น้อง
ก้าบๆก็กระพือปีกพับ่ๆ ๆ  ตกใจกลวักนัจนไม่รู้จะหนีไปทางไหน น้องเมน่ลบูๆคล าๆท่ีล าตวัแล้วก็
บอกวา่ “ฉนัมีวิธีแล้วละ่” 
 “นายมีวิธีอะไรเหรอ” น้องกระตา่ย น้องก้าบ และน้องเจ๊ียกแยง่กนัถาม  
 “พวกนายมีหนงัยาง บนตวัฉนัมีลกูศร เอาไว้ยิงพวกมนัยงัไงละ่” น้องเมน่พดูด้วยความ
มัน่ใจ 
  “ชา่งเป็นวิธีท่ีวิเศษจริงเลย” น้องเจ๊ียกกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ 
 ดงันัน้  น้องเมน่ก็ถอนลกูศรออกมาจากตวั  น้องกระตา่ยกบัน้องก้าบก็ดงึหนงัยางให้ตงึ 
น้องเจ๊ียกใช้หนงัยางท าเป็นธน ูแล้วก็เอาขนของน้องเมน่มาเล็งท่ีปากของสิงโต  แล้วก็ยิง ฟีว้.... โอ้
โห น้องเจ๊ียกยิงธนไูด้แมน่ย ามาก ลกูธนดูอกนีย้ิงเข้าปากของสิงโตพอดีเลย ท าเอาสิงโตร้องโอ้ยๆ 
ด้วยความเจ็บปวด รีบว่ิงหนีกลบัไป  
   น้องเจ๊ียกก็ใช้วิธีเดมิยิงธนไูปอีกสองดอก สามดอก จนจิง้จอกกบัเสือโคร่งวิ่งหนีหายไป 
 เพ่ือนๆทัง้ส่ีชนะแล้ว ก็จงูมือกนัเป็นวงร้องเพลงเต้นระบ า น้องเจ๊ียกพดูวา่ “มีเพ่ือนเพิ่มอีก
หนึง่คน ก็มีพลงัเพิ่มอีกหนึง่แรงจริงๆด้วย”  
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99.黛翎公主 
 

  从前，世界上没有鸟类。百鸟王和王后生养了百鸟。八哥公主和孔雀王子

都是他们的儿女，不过它们的羽毛都不是现在这个样子。  

  一天，百鸟王把儿女都叫到身边，他对百鸟说："孩子们，你们都一天天地

长大了，父王我也一天天地老了。你们每人都可以从我这里领取一样宝物，或

者学到一样本领。" 

  百鸟王的儿女们都十分兴奋，他们依次走到父王和王后身边，或领取一样

宝物，或学一样本领。老鹰学会了捕兽，鱼鹰学会了捕鱼，百灵学会了唱歌，

黄莺得到了一副好嗓子…… 

  最后，百鸟王只剩下一样宝物和一样绝技了，还有一件黑色衣裙，它根本

称不上什么宝物。那件宝物是宝石般的羽衣，那样绝技是善讲人言的本领。没

有得到宝物和绝技的只剩下八哥公主和孔雀王子了。 

  百鸟王对孔雀王子和八鸽公主说："孩子们，谁要是得到宝石羽衣，谁可以

继臣我得王位；谁要是学到讲人言的本领，谁就担任鸟类和人类交往的使者，

但是那只能披那件黑衣服。" 

  孔雀王子和八哥公主为难了，谁先挑呢？公主和王子平日十分友爱，怎能

为这事争先呢？ 

  八哥公主说："哥，你先挑吧！" 

  孔雀王子说："妹，你先挑吧！" 

  八哥公主想来想说："好的！"她绕过宝石羽衣，拿起那件根本称不上宝物

的黑色衣裙披在身上，黑色衣裙立刻变成了黑色的羽毛，她向百鸟王学到了讲

人话的本领。 

  百鸟都惊呆了。孔雀王子冲过去抓住八哥公主的手说："我的好妹妹，这件

宝石羽衣本该是你的呀，你为什么不要呢？" 

  八哥公主说："哥，你的本事比我大，应该继承父王的位置，当百鸟之王。
" 

  百鸟王死了。孔雀王子继承父位当了百鸟王。新百鸟王派八哥公主担任鸟

类和人类之间交往的使者。 

人们都很喜爱善解人意的八哥，因为她有一身黑色的羽毛，人们都亲切地

叫她"黛翎公主"。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Dài línɡ ɡōnɡzhǔ 
 
  cónɡqián，shìjièshànɡ méiyǒu niǎolèi.bǎi niǎo wánɡ hé wánɡhòu shēn

ɡyǎnɡ le bǎi niǎo.bāɡē ɡōnɡ zhǔhé kǒnɡquè wánɡzǐ dōushì tā mende érn

ǚ，búɡuò tāmen de yǔmáo dōu búshì xiànzài zhèɡe yànɡzi.  

    yìtiān，bǎi niǎo wánɡ bǎ érnǚ dōu jiàodào shēnbiān，tā duì bǎi 

niǎo shuō："háizimen，nǐmen dōu yìtiān tiānde zhǎnɡdàle，fùwánɡ wǒ yě 

yī tiāntiān dìlǎo le.nǐmen měirén dōukéyǐ cónɡ wǒ zhèlǐ línɡqǔ yíyànɡ 

bǎowù，huòzhě xuédào yíyànɡ bénlǐnɡ." 

    bǎi niǎo wánɡ de érnǚ men dōu shífēn xīnɡfèn，tāmen yīcì zǒudào 

fùwánɡ hé wánɡhòu shēnbiān，huò línɡqǔ yíyànɡ bǎowù，huò xué yíyànɡ b
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énlǐnɡ.lǎoyīnɡ xué huìle bǔshòu，yúyīnɡ xué huìle bǔyú，bǎilínɡ xué 

huìle chànɡɡē，huánɡyīnɡ dé dàole yífù hǎo sǎnɡzi .... 

    zuìhòu，bǎi niǎo wánɡ zhǐ shènɡxià yíyànɡ bǎowù hé yíyànɡ juéjì 

le，háiyǒu yíjiàn hēisè yīqún，tā ɡēnběn chēnɡ búshànɡ shénme bǎowù.n

àjiàn bǎowù shì bǎoshí bānde yǔyī，nàyànɡ juéjì shì shàn jiǎnɡ rényán 

de bénlǐnɡ.méiyǒu dédào bǎowù hé juéjì de zhǐ shènɡxià bāɡē ɡōnɡ zhǔh

é kǒnɡquè wánɡzǐ le. 

    bǎi niǎo wánɡ duì kǒnɡquè wánɡ zǐhé bā ɡē ɡōnɡzhǔ shuō："há

izimen，shuí yàoshì dédào bǎoshí yǔyī，shuí kéyǐ jì chén wǒ dé wánɡwè

i ；shuí yàoshì xuédào jiǎnɡ rényán de bénlǐnɡ，shuí jiù dānrèn niǎol

èi hé rénlèi jiāowǎnɡ de shízhě，dànshì nà zhǐnénɡ pī nàjiàn hēi yī

fu." 

    kǒnɡquè wánɡ zǐhé bāɡē ɡōnɡzhǔ wéinán le，shuíxiān tiāo ne？ɡōn

ɡ zhǔhé wánɡzǐ pínɡrì shífēn yǒuài，zěn nénɡwéi zhèshì zhēnɡxiān ne？ 

    bāɡē ɡōnɡzhǔ shuō："ɡē，nǐxiān tiāo bɑ！" 

    kǒnɡquè wánɡzǐ shuō："mèi，nǐxiān tiāo bɑ！" 

    bāɡē ɡōnɡzhǔ xiǎnɡlái xiǎnɡshuō："hǎode！"tā ràoɡuò bǎoshí yǔy

ī，náqǐ nàjiàn ɡēnběn chēnɡ búshànɡ bǎowù de hēisè yīqún pīzài shēnsh

ànɡ，hēisè yīqún lìkè biàn chénɡle hēisè de yǔmáo，tā xiànɡ bǎi niǎo 

wánɡ xué dàole jiǎnɡ rénhuà de bénlǐnɡ. 

    bǎi niǎo dōu jīnɡdāi le.kǒnɡquè wánɡzǐ chōnɡ ɡuòqù zhuāzhù bāɡē 

ɡōnɡzhǔ de shǒu shuō："wǒde hǎo mèimei，zhèjiàn bǎoshí yǔyī běn ɡāish

ì nǐde yɑ，nǐ wéi shénme búyào ne？" 

    bāɡē ɡōnɡzhǔ shuō："ɡē，nǐde běnshi bǐwǒ dà，yīnɡɡāi jìchénɡ fù

wánɡ de wèizhi，dānɡ bǎiniǎozhīwánɡ." 

    bǎi niǎo wánɡ sǐle.kǒnɡquè wánɡzǐ jìchénɡ fù wèi dānɡle bǎi niǎ

o wánɡ.xīnbǎi niǎo wánɡ pài bāɡē ɡōnɡzhǔ dānrèn niǎolèi hé rénlèi zhī

jiān jiāowǎnɡ de shízhě. 

rénmen dōuhěn xǐài shànjiě rényì de bāɡē，yīnwèi tā yǒu yìshēn hēisè 

de yǔmáo，rénmen dōu qīnqiè de jiào tā"dài línɡ ɡōnɡzhǔ". 

 

ค าแปล: องค์หญิงขนด า 
 
 ในสมยัก่อน ในโลกนีไ้มมี่นก พญาราชานกกบัพระราชินีนกจงึให้ก าเนิดเผา่พนัธุ์นกนบั
ร้อยตวั องค์หญิงนกเอีย้งและเจ้าชายนกยงูล้วนเป็นลกูๆของพญานกทัง้สอง แตว่า่ ในสมยัก่อนนัน้ 
ขนของนกทัง้คูไ่มไ่ด้เป็นอยา่งทกุวนันีห้รอกนะ  
 อยูม่าวนัหนึง่ พญานกเรียกลกูสาวเข้ามาหา แล้วพดูกบัลกูวา่ “ลกูพอ่  ลกูๆก็โตขึน้ทกุๆวนั  
สว่นพอ่ก็แก่ลงทกุวนัๆ  ตอนนีพ้อ่จะให้ของมีคา่กบัลกูๆทกุคน คนละหนึง่อยา่ง หรือไมก็่เลือกเรียน
วิทยายทุธ์ิหนึง่อย่างแทนก็ได้” 
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 ลกูสาวของพญานกต่ืนเต้นกนัใหญ่  คอ่ยๆเดนิเข้าไปหาพญานกกบัราชินีนกทีละตวัๆ บาง
ตวัก็หยิบเอาของขวญัล า้คา่ บ้างก็เรียนวิทยายทุธ์ิ  เหย่ียวฟ้าเรียนวิชาจบัเหย่ือ เหย่ียวกินปลาก็
เรียนวิชาจบัปลา นกคีรีบนูเรียนร้องเพลง นกขมิน้ได้รับเสียงอนัไพเราะเป็นของขวญัล า้คา่
ประจ าตวั 
  ท้ายท่ีสดุ พญานกเหลือของล า้คา่สองอยา่ง อย่างหนึง่คือชดุกระโปรงสีด าหนึง่ชดุ ซึง่ดู
ยงัไงก็ไมเ่ป็นของล า้คา่เลยแม้แตน้่อย  อีกอยา่งหนึง่เป็นเสือ้พลอยขนนก  เสือ้ตวันีมี้ความวิเศษคือ 
สามารถพดูภาษามนษุย์ได้  คนท่ียงัไมไ่ด้รับของวิเศษและวิชาคงเหลือเพียงเจ้าหญิงนกเอีย้งกบั
เจ้าชายนกยงูนัน่เอง 
  พญานกพดูกบัเจ้าหญิงนกเอีย้งและเจ้าชายนกยงูวา่ “ลกูรักของพอ่ ใครท่ีได้ชดุขนนก
พลอยล า้คา่น่ีไปก็สามารถสืบทอดราชบลัลงัก์จากพ่อได้ และถ้าใครเรียนวิชาพดูภาษามนษุย์ คน
นัน้ก็ต้องเป็นทตูแหง่เมืองนกกบัเมืองมนษุย์ แตว่า่ถ้าจะท าอยา่งนัน้ได้ก็ต้องคลมุชดุขนนกตวันี ้
ด้วยจงึจะท าได้” 
 เจ้าชายนกยงูกบัเจ้าหญิงนกเอีย้งรู้สกึล าบากใจมาก ใครจะเลือกก่อนดี เพราะทัง้สองพี่
น้องรักกนัมาก จะขดัแย้งกนัด้วยเร่ืองเพียงแคนี่ไ้ด้อย่างไร  
 เจ้าหญิงนกเอีย้งพดูวา่ “พ่ีชายคะ พ่ีเลือกก่อนก็แล้วกนั” 
 เจ้าชายนกยงูพดูวา่ “น้องหญิง  น้องเลือกก่อนเถิด” 
 เจ้าหญิงนกเอีย้งคดิไปคิดมาก็พดูขึน้ว่า “ก็ได้เจ้าคะ่” เจ้าหญิงเดนิวนรอบเสือ้พลอยขนนก 
แล้วก็หยิบเอาชดุท่ีดยูงัไงก็ไมใ่ชข่องล า้คา่ตวันัน้ กระโปรงสีด าก็แปลงกายเป็นขนนกสีด าทนัที และ
เจ้าหญิงก็เรียนวิชาพดูภาษามนษุย์จากพญานก  
 พญานกถึงกบัตกตะลงึ เจ้าชายนกยงูรีบเข้าไปจบัมือเจ้าหญิงนกเอีย้งเอาไว้ แล้วก็พดูวา่ 
“น้องหญิง เสือ้พลอยขนนกตวันีค้วรจะเป็นของน้องตัง้แตแ่รก ท าไมน้องไมเ่อาละ่” 
  เจ้าหญิงนกเอีย้งพดูวา่ “ท่านพ่ีเจ้าคะ ทา่นพ่ีมีความสามารถมากกวา่น้อง ก็ควรจะสืบ
ทอดบลัลงัก์ตอ่จากทา่นพ่อ รับต าแหนง่เป็นพระราชาแห่งนก” 
   เม่ือพญานกสิน้ลม เจ้าชายนกยงูก็สืบทอดบลัลงัก์ตอ่จากทา่นพอ่ พญานกองค์ใหมส่่งให้
องค์หญิงนกเอีย้งไปเป็นทตูติดตอ่กบัมนษุย์ 
  มนษุย์ชอบนกเอีย้งมาก เพราะพดูภาษามนษุย์ได้ เพราะวา่มนัมีขนสีด าทัง้ตวั มนษุย์ก็
เลยเรียกช่ือมนัใหมว่า่ “องค์หญิงขนด า”  
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100.大熊逃呀逃 
 

大熊开着红汽车，到超市去买东西，他把汽车停在人行道上的，猴警察看

见了，跑过去一把抓住了他的耳朵。  

 "哇，耳朵揪得好疼呀，你要把我抓到哪里？"大熊用力一甩，甩掉了猴警

察，逃跑了。 

  这时，正巧有一辆大卡车，嘟嘟嘟地开来了，大熊呼的一下，跳上了车。

这辆大卡车上呀，装的全是弹簧床垫，呼的一下，又把大熊从车上一直弹到十

二层楼的大阳台上了。大熊走出阳台一看，啊，原来这是一家大衣商场。大熊

马上把一件连帽大衣披在身上，哈哈，这下大熊看上去真象个阔太太呢。 

  大熊一摇一摆地走十一楼的餐厅里，他在一张餐桌前坐下来。白鹅小姐马

上端来香喷喷的饭菜，大熊一看，啊呜、啊呜地大吃起来，吃完了饭，白鹅小

姐请她付钱，大熊摇摇头，摆摆手，拔腿就逃。白鹅小姐跟在他后面拼命地

追，眼看就要被抓住了，大熊灵机一动，骑在扶梯的扶手上，哗哗哗一直在往

下滑去，白鹅小姐也想骑在扶梯上去追大熊，可是他不敢从那么高的地方往下

滑，只好算了。 

  大熊在扶梯上转了十个圈子，哐啷一声，滑到了底楼，一下子冲出了玻璃

大门。大门警卫鳄鱼先生立刻去抓大熊，大熊从地上一骨碌爬起来就逃。 

  大熊逃逃逃，逃进了游乐场，他呼的一下乘上了高空转盘，哗哗哗地转起

来了。 

  哗哗哗——哗哗哗——高空转盘把大熊转得头昏脑胀。咚！大熊从转盘上

摔了下来。 

  "哈哈，我等你好久了，这次看你再往哪儿逃！"猴警察走过来，把大熊抓

住了。 

 

ค าอ่านพนิอิน: Dàxiónɡ táo yɑ táo 
 

dàxiónɡ kāizhe hónɡ qìchē，dào chāoshì qù mǎidōnɡxi，tā bǎ qìch

ē tínɡzài rénxínɡ dàoshànɡ de，hóu jǐnɡ chákàn jiànle，pǎo ɡuòqù yī b

ǎzhuā zhùle tāde ěrduo.  

     "wā，ěrduo jiū déhǎo ténɡ yɑ，nǐ yàobǎ wǒ zhuādào nǎlǐ？"dàxió

nɡ yònɡlì yī shuǎi，shuǎi diàole hóu jǐnɡchá，táo pǎole. 

    zhèshí，zhènɡqiǎo yǒu yíliànɡ dà kǎchē，dū dūdū de kāilái le，d

àxiónɡ hūde yíxià，tiào shànɡle chē.zhèliànɡ dàkǎ chēshànɡ yɑ，zhuānɡ

de quánshì tánhuánɡ chuánɡdiàn，hūde yíxià，yòubǎ dàxiónɡ cónɡ chēshà

nɡ yìzhí dàn dào shí èrcénɡ lóude dà yánɡtái shànɡle.dàxiónɡ zǒuchū y

ánɡtái yíkàn，ā，yuán láizhè shì yìjiā dàyī shānɡchǎnɡ.dàxiónɡ mǎshàn

ɡ bǎ yíjiàn lián mào dàyī pīzài shēnshànɡ，hāhā，zhèxià dàxiónɡ kànsh

ànɡqù zhēn xiànɡɡè kuò tàitɑi ne. 

    dàxiónɡ yī yáo yī bǎi dezǒu shíyī lóude cān tīnɡlǐ，tā zài yìzh

ānɡ cān zhuōqián zuò xiàlái.báié xiáojiě mǎshànɡ duānlái xiānɡpēnpēn 

de fàncài，dàxiónɡ yíkàn，ā wū 、ā wū de dàchī qǐlái，chī wánliǎo fà
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n，báié xiáojiě qǐnɡ tā fùqián，dàxiónɡ yáoyáotóu，bǎibǎishǒu，bátuǐ 

jiù táo.báié xiáojiě ɡēnzài tā hòumiɑn pīnmìnɡ de zhuī，yǎnkàn jiùyào 

bèi zhuā zhùle，dàxiónɡ línɡjī yídònɡ，qízài fútī de fú shǒushànɡ，hu

á huáhuá yìzhí zài wǎnɡ xiàhuá qù，báié xiáojiě yě xiǎnɡ qízài fútī 

shànɡqù zhuī dàxiónɡ，kěshì tā bùɡǎn cónɡ nàme ɡāode dìfɑnɡ wǎnɡ xià

huá，zhíhǎo suànle. 

    dàxiónɡ zài fútī shànɡ zhuǎn le shíɡè quānzi，kuānɡlānɡ yìshēn

ɡ，huá dàole dǐlóu，yíxiàzǐ chōnɡ chūle bōli dàmén.dàmén jǐnɡwèi èyú 

xiānshenɡ lìkè qùzhuā dàxiónɡ，dàxiónɡ cónɡ dìshànɡ yìɡūlù pá qǐ lá

ijiù táo. 

    dàxiónɡ táo táo táo，táo jìnle yóulèchǎnɡ，tā hūde yī xiàchénɡ 

shànɡle ɡāokōnɡ zhuànpán，huáhuáhuá dìzhuǎn qǐlái le. 

    huáhuáhuá--huáhuáhuá--ɡāokōnɡ zhuànpán bǎ dàxiónɡ zhuǎn dé tóuh

ūn nǎozhànɡ.dōnɡ！dàxiónɡ cónɡ zhuànpán shànɡ shuāi le xiàlái. 

    "hāhā，wǒděnɡ nǐhǎo jiǔle，zhècì kàn nǐ zài wǎnɡ nǎr táo！"hóu 

jǐnɡchá zǒu ɡuòlái，bǎ dàxiónɡ zhuā zhùle. 

 

ค าแปล: พี่หมีหนีไป หนีไป 
 

 พ่ีหมีขบัรถยนต์สีแดงไปซือ้ของท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต พอไปถึงพี่หมีก็จอดรถไว้ข้างทางเท้า 
คณุต ารวจลิงเห็นเข้าก็รีบว่ิงเข้ามาคว้าหขูองพี่หมีไว้ได้  
 โอ้ย...คณุบีบหผูมเจ็บมาก จะพาผมไปไหนละ่ พ่ีหมีออกแรงสะบดัอย่างแรงจนหลดุ
ออกมาได้ แล้วก็วิ่งหนีไป  
 ขณะนัน้เอง บงัเอิญมีรถบรรทกุคนัหนึง่ขบัมาอยา่งรวดเร็ว ชัว่พริบตาพ่ีหมีก็กระโดดขึน้รถ
ไป  
 บนรถบรรทกุ ขนฟกูมาเต็มคนั แคช่ัว่อึดใจ รถวิ่งไปไมท่นัไรก็เด้งพี่หมีขึน้ไปจนถึงชัน้
ดาดฟ้าของตกึสิบสองชัน้โน่นแนะ่ พ่ีหมีเดนิดท่ีูดาดฟ้าก็เห็นวา่ โอ้โห ท่ีแท้ท่ีน่ีเป็นร้านขายเสือ้ผ้า
ขนาดใหญ่น่ีเอง พ่ีหมีก็รีบเอาชดุเสือ้คลมุมีหมวกมาสวมทนัที ฮา่ ๆๆ ดแูล้วเหมือนกบัคณุนายผู้สูง
ศกัดิเ์ลยละ่ 
  พ่ีหมีเดนิโยกไปย้ายมาลงมาท่ีห้องอาหารท่ีชัน้สิบเอ็ด แล้วก็นัง่ลงท่ีโต๊ะอาหาร  น้องหา่น
สีขาวเป็นพนกังานบริการก็ยกอาหารหอมกรุ่นมาวางบนโต๊ะ พอพ่ีหมีเห็นเข้าก็ตะกรุมตะกรามกิน
ด้วยความตะกละ พอกินอาหารเสร็จ น้องหา่นก็มาขอเก็บคา่อาหาร พ่ีหมีก็สา่ยหัว โบกไม้โบกมือ 
แล้วก็รีบวิ่งหนีไป  น้องหา่นก็วิ่งตามไปตดิ ๆ  พ่ีหมีเห็นว่าก าลงัจะถกูจบัได้ ก็กระโดดขึน้ราวบนัได 
ไถลล่ืนลงมา น้องหา่นก็อยากจะกระโดดขึน้ราวบนัไดล่ืนลงมาเหมือนกนั แตก็่ไมก่ล้าเพราะสงูมาก 
ก็ได้แตต่ดัใจ  
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   พ่ีหมีล่ืนลงมาตามราวบนัไดตัง้หลายชัน้ ครืดๆ จนถึงชัน้ลา่ง เพียงครู่เดียวก็หนีออกทาง
ประตกูระจกด้านหน้า แตจ่ระเข้ท่ีเป็นยามรักษาความปลอดภยัรีบเข้าไปจบัไว้ แตพ่ี่หมีก็กระโดด
หนีไปอีกจนได้  
  พ่ีหมีวิ่งหนีไปเร่ือยๆ จนหนีเข้าไปในสวนสนกุ  สกัครู่เดียวก็กะโดดขึน้เคร่ืองเลน่จานหมนุ 
อวกาศ วิว้ๆ หมนุวนไปตัง้หลายรอบ  
 วิว้ ๆ ๆ ๆ วิว้ ๆ ๆ  จานหมนุอวกาศ หมนุจนพ่ีหมีเวียนหวัไปหมด  โครม ...พ่ีหมีเซไถลตก
ลงมาจากจานบินอวกาศ  
  “ฮา่ ๆๆ ฉนัรอแกมาตัง้นานแล้ว ตอนนีด้ทูา่วา่แกจะหนีไมร่อดเสียแล้ว” คณุลิงต ารวจเดนิ
เข้ามา แล้วในท่ีสดุก็จบัเจ้าหมีจอมกุ๊ยเอาไว้ได้   
  
  
  


