
ท�ำดี ย่อมได้รับผลดีตอบแทน

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่ำ : 

มดกับนกพิราบ
 มดตัวหนึ่งเดินไปหานำ้าดื่มเพื่อดับกระหาย แต่มันกลับพลัดตกลงไปใน
แม่นำ้าโดยบังเอิญ โชคดีที่ นกพิราบ ซึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้บริเวณนั้นเห็นเข้า และ
รีบจิกใบไม้ไปปล่อยลงใกล้ ๆ ตัวเจ้า   มันก็รีบปีนขึ้นไป 
และได้อาศัยเกาะใบไม้ลอยกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย 

     จากนั้นไม่นาน มีนายพรานคนหนึ่งเข้าไปในป่า เพื่อ 
ยิงนก เมื่อเขาเห็นนกพิราบเกาะอยู่บนต้นไม้ก็ ง้างธนู 

เตรียมยิง แต่เจ้ามดสังเกตเห็นและอยากช่วยนกพิราบ
ผู้มีพระคุณ มันจึงตรงเข้ากัดที่เท้าของนายพรานจนเขา 
ร้องลัน่ ด้วยความเจ็บปวด และปล่อยคันธนูลงพื้น 
เมื่อนกพิราบได้ยิน เสียงดัง มันก็รู้ตัวและรีบบินหนี
ไปทันที
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ความพยายามคือหนทางสู่ความส�าเร็จ

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่ำ : 

กระต่ายป่ากับเต่า
 กระต่ายป่าตัวหนึ่งเที่ยวโอ้อวดไปทั่วป่าว่ามันวิ่งเร็วกว่าสัตว์ทุกตัว และท้าทายให้สัตว์ตัวอื่น ๆ ออกมา 
วิ่งแข่งกับมัน เมื่อเต่าตัวหนึ่งได้ยินก็บอกกับกระต่ายป่าว่า “ข้าขอรับค�าท้าของเจ้าเอง” กระต่ายป่าหัวเราะ
ด้วยความขบขันพลางพูดว่า “น่าขำาจริง ๆ ระหว่างวิ่งแข่งกับเจ้า ข้าเต้นรำาไปด้วยก็ยังได้” เต่าไม่สนใจคำาสบประมาท
นั้น มันตอบกระต่ายป่าว่า “อย่าคุยโวนักเลย รอให้จบการแข่งขันก่อนดีกว่า” 

 เมื่อถึงวันแข่ง กระต่ายป่ารีบ วิ่งฉิว ออกจากจุดเริ่มต้น และนำาห่างเต่าไปอย่างไม่เห็นฝุ่น เมื่อเห็นว่าเต่าตาม
มาไม่ทันแน่ ๆ มันก็หยุดวิ่งและแสดงอาการดูหมิ่นเต่า ด้วยการล้มตัวลงนอนสบาย ๆ ในขณะที่เต่าเพียรพยายาม
เดินก้าวแล้วก้าวเล่าอย่างไม่ย่อท้อ สุดท้ายเมื่อกระต่ายป่าตื่นขึ้นมา มันก็ต้อง ตกตะลึง เมื่อเห็นเต่าเดินนำาไปไกล 
จึงรีบลุกขึ้นวิ่งตามอย่าง กระหืดกระหอบ แต่ก็ไม่ทันเจ้าเต่าที่คลานเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้ว
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อย่าไว้ใจคนประจบสอพลอ

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่ำ : 

หมาจิ้งจอกกับอีกา
 หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเห็นอีกาที่คาบเนยแข็งไว้ในปาก บินลงมาเกาะบน
กิ่งไม้ มันรีบเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ที่อีกาเกาะอยู่ แล้วร้อง ทักทาย ว่า “แหม 
ขนของเจ้าช่างดำาเป็นมันเงา ดวงตาก็ สุกใส ดูดีราวกับราชินีแห่งนกเลยละ 
สงสัยว่าเสียงก็คงจะไพเราะยิ่งกว่านกตัวไหน ๆ ว่าแต่เจ้าช่วยร้องเพลงให้ข้า
ฟังสักเพลงได้ไหม” 

 อีกาได�ฟังคำาเยินยอก็ หลงกล เปล�งเสียงร�องออกมาตามที่
หมาจิ้งจอกขอ แต�ทันทีที่มันอ�าปาก เนยแข็งก็หลุดร�วงลงสู�พื้น หมาจิ้งจอก
ซึ่งรอเวลานี้อยู�แล�ว รีบเดินเข�าไป ตะครุบกิน ทันที ปล�อยให�อีกามอง
เนยแข็งของมันอย�างเสียดาย
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จงท�าดีต่อผู้อื่น ถ้าอยากให้ผู้อื่นท�าดีต่อเรา

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่ำ : 

หมาจิ้งจอกกับนกกระสา
 หมาจิ้งจอกกับนกกระสาคู่หนึ่ง ชอบ ไปมาหาสู กันเป็น
ประจำา จนดูเหมือนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน วันหนึ่ง หมาจิ้งจอกเชิญ
นกกระสาไปกิน อาหารเย็น ที่บ้านของมัน แต่พอนกกระสาไปถึงก็
พบว่า อาหารที่หมาจิ้งจอกเตรียมไว้ มีเพียงซุปที่เทใส่ในจานแบน ๆ 
เท่านั้น ซึ่งไม่มีทางที่นกกระสาจะใช้จะงอยปากแหลมยาวของมันกิน
ได้ มันจึงได้แต่มองหมาจิ้งจอกกินซุปในจานอย่าง หิวโหย 
 หลายวันต่อมา นกกระสาเชิญหมาจิ้งจอกไปกินอาหารเย็นบ้าง 
หมาจิ้งจอกรีบ ตอบรบั คำาเชิญด้วยความยินดี แต่เมื่อไปถึงมันก็
พบว่า นกกระสานำาเหยือกทรงสูงมาใส่อาหาร และปากเหยือกก็แคบ
มากจนหมาจิ้งจอกยื่นปากเข้าไปกินไม่ได้ สุดท้ายมันจึงได้แต่เลียด้าน
นอกของเหยือกเท่านั้น ในขณะที่นกกระสากินอาหารที่ตัวเองทำาอย่าง 
เอร็ดอร่อย
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การเสนอแนะย่อมง่ายกว่าการลงมือท�า

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่ำ : 

เอากระพรวนไปผูกคอแมว
 วันหนึ่งพวกหนูมาประชุมหารือกันอย่าง คร�่ำเคร่ง เพื่อหาวิธีเอาชนะเจ้าแมว ศัตรูตัว
ฉกาจของมัน หนูหลาย ๆ ตัวแย่งกันออกความเห็น สุดท้ายหนูหนุ่มตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นพูดว่า “ข้าว่าวิธี
ของข้านี่แหละดีที่สุด พวกเจ้าคงเห็นด้วยว่า ศัตรูของเรา เจ้าเล่ห์ และเข้าถึงตัวเราได้อย่างรวดเร็ว  
ดังนั้น ต้องมีอะไรเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่ามันกำาลังเข้ามาใกล้ เราจึงจะหลบหนีได้ทัน ข้าขอเสนอให้  
เอาลูกกระพรวนไปแขวนไว้ที่คอของมัน ทีนี้เมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงลูกกระพรวน พวกเราก็จะรู้ทันที
ว่ามันเข้ามาใกล้แล้ว จะได้รีบหนีไปก่อนที่จะถูกจับ” 

  พอฟังจบหนูทุกตัวกป็รบมือเห็นด้วยกันเกรียวกราว จนกระทั่งหนูแก่
ตัวหนึ่งถามขึ้นมาว่า “แล้วใครจะรับอาสาไปท�าหน้าที่นี้ล่ะ” 
คราวนี้หนูทุกตัวต่างพากันมองหน้าเงียบกริบ
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ความโลภจะท�าให้สูญเสียทุกอย่าง

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่ำ : 

แม่ห่านกับไข่ทองค�า
 วันหนึ่ง ชายคนหนึ่งเข้าไปเก็บไข่ในเล้าห่านของตน เขาได้พบไข่ห่านใบหนึ่ง ซึ่งมีสีเหลือง แวววาว และ
หนักกว่าไข่ทั่ว ๆ ไป เขารีบโยนมันทิ้งทันที แต่เมื่อนึกขึ้นได้ก็รีบเก็บขึ้นมาและเอากลับบ้าน จึงได้รู้ความจริงว่าที่แท้
มันเป็น ไข่ทองค�ำ หลังจากวันนั้น ทุก ๆ เช้า ชายผู้นี้จะพบไข่ทองคำาในเล้าห่านวันละ 1 ใบ เขาขายไข่เหล่านั้น
จนกลายเป็นเศรษฐีในเวลาไม่นาน แต่เมื่อรวยขึ้นเขายิ่งโลภมาก 

 วันหนึ่ง เขานึกอยากได้ไข่ทองคำาทั้งหมดในคราวเดียว แทนที่จะรอเพียงวันละใบเหมือนที่ผ่านมา เขาจึงจับ 
แม่ห่านตัวนั้นมาฆ่า แต่เมื่อ ผ่าท้อง ของมัน ชายผู้โลภมากกลับไม่พบอะไรเลย

• ถ้าเราเป็นเจ้าของแม่ห่านตัวนี้ จะท�าอย่างไรให้ได้ไข่ทองค�ามาก ๆ ในครั้งเดียว?
• น้องคิดว่าหลังจากท่ีชายคนนี้ฆ่าแม่ห่านไปแล้ว ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไร? 

ต่อเองสนุกจังคิด !
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จงช่วยเหลือตัวเอง ก่อนจะขอให้ผู้อื่นช่วย

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่ำ : 

เฮอร์คิวลิสกับคนขับเกวียน
 ชายคนหนึ่งขับเกวียนที่บรรทุกของหนักไปตามทางที่มีแต่ 
โคลน ในที่สุดเกวียนของเขาก็ติดหล่ม และไม่ว่าจะใช้ม้าฉุดลาก 
อย่างไร เกวียนก็ขึ้นจากหล่มไม่ได้เสียที ในที่สุดคนขับเกวียนก็โยน 
แส้ในมือทิ้ง ลงนั่งคุกเข่ากับพื้น แล้วสวด อ้อนวอน ให้เทพ 
เฮอร์คิวลิสผู้ทรงพละกำาลังมาช่วย แต่เมื่อเทพเฮอร์คิวลิส ปรากฏตัว 
ขึ้น พระองค์กลับบอกชายคนนั้นว่า “จงอย่ามัวแต่นั่งอ้อนวอนเทพเจ้า 
รีบลุกขึ้นมาเอาไหล่ดัน ล้อเกวียน สิ ประเดี๋ยวเกวียนของเจ้าก็ขึ้น
จากหล่มได้เองแหละ”

18

ตวั
อย
า่ง



รู้จักเก็บออมในวันนี้ จะไม่ล�าบากในวันหน้า

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่ำ : 

มดกับตั๊กแตน
 วันหนึ่งในฤดูร้อน ขณะที่เจ้าตั๊กแตน เพลิดเพลิน กับการร้องเพลงและกระโดดไปมา  
มันเห็นมดตัวหนึ่งกำาลังแบกเมล็ดข้าวโพดกลับรังอย่าง ขะมักเขม้น ก็ร้องทักทายและชวนให้มาเล่นสนุกด้วยกัน 
มดตัวนั้นตอบว่า “ข้ากับเพื่อน ๆ กำาลังสะสมอาหารไว้สำาหรับฤดูหนาว” ทั้งยังแนะนำาให้ตั๊กแตนเตรียมสะสมอาหาร
ไว้กินบ้าง ตั๊กแตนกลับตอบอย่าง สบายใจ ว่า “ทำาไมจะต้องกังวลถึงฤดูหนาวที่ยังมาไม่ถึงด้วยล่ะ ในเมื่อ 
ตอนนี้พวกเรามีอาหารมากพออยู่แล้ว” 

 มดได้ยินดังนั้นก็เลิกสนใจตั๊กแตน หันไปทำางานหนักของตนต่อ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว เจ้าตั๊กแตนซึ่งหาอาหารไม่
ได้เลยและกำาลัง หิวโซ เห็นพวกมดมีอาหารแจกจ่ายกันในฝูงอย่างเพียงพอตลอดฤดูหนาว มันได้แต่มองอย่าง 
เศร้าใจ

เสียงที่ ไพเราะของตั๊กแตน�เกิดจาก
การใช้ปุ่มเล็กๆ�ที่ขาหลัง�เสียดสีกับ
ขอบล่างของปีกหน้า�ตั๊กแตนตัวผู้
เท่านั้นที่ท�าเสียงได้
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เมื่อมีศัตรูอยู่แล้ว จงอย่าสร้างศัตรูเพิ่ม

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่ำ : 

หมาจิ้งจอกกับฝูงยุง
 หมาจิ้งจอกเคราะห์ร้ายตัวหนึ่ง หางไป พันติด อยู่กับพุ่มไม้ ดึงยังไงก็ดึงไม่ออก จึงต้องยืนอยู่ตรงนั้นไปไหน
ไม่ได้ ครั้นฝูงยุงบินมาเห็น ก็รีบเข้าไปดูดกินเลือดของหมาจิ้งจอกอย่างอิ่มหนำา ขณะนั้นเอง เฮจฮอกตัวหนึ่งเดนิ 
ผ่านมา เห็นหมาจ้ิงจอกกำาลงัลำาบาก มนันึก สงสาร จงึเดนิเข้าไปใกล้แล้วพดูว่า “ช่างโชคร้ายจรงิ ๆ เพือ่นเอ๋ย 
ข้าจะช่วยไล่ยุงพวกนี้ให้ดีมั้ย” หมาจิ้งจอกตอบว่า “ขอบคุณ แต่ไม่ต้องหรอก” เฮจฮอกได้ฟังก็ถามด้วย 
ความประหลาดใจ “อ้าว ทำาไมล่ะ”  

 “เจ้าลองดูสิ ยุงพวกนี ้ดูดเลือด ข้าจนอิ่มแล้ว ขืนเจ้าไล่มันไปตอนนี้ ก็เท่ากับเปิดทางให้ยุงตัวอื่นเข้ามา 
กัด ข้าต่อ คราวนี้ข้าคงถูกดูดเลือดจนตายกันพอดี” หมาจิ้งจอกตอบ

เฮจฮอกมีลักษณะคล้ายเม่น�
แต่ขนาดเล็กกว่าและมขีนหนาม
สั้นกว่า�เวลาเจอศัตร�ูมันจะ
ม้วนตัวชันขนเพื่อป้องกันตัว
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โลกนี้ยังมีคนที่ล�าบากกว่าเรา

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่ำ : 

กระต่ายป่ากับกบ
 กระต่ายป่าถูกสัตว์อื่น รังแก เป็นประจำา พวกมันจึงมีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัวตลอดเวลา เมื่อเห็นสัตว์ตัวใด
เข้ามาใกล้ ก็จะพากัน วิ่งหนี เตลิดไปไกล ๆ แต่ต้องทนอยู่ในป่าแห่งนั้นเพราะไม่รู้จะไปไหน วันหนึ่งกระต่ายป่า 
เหล่านั้นเจอฝูงม้าป่าที่กำาลังแตกตื่น พวกมันหวาดกลัวมาก รีบวิ่งหนีไปที่บึงนำ้าแห่งหนึ่ง และ ตัดสินใจ จะกระโดด
นำ้าตายทั้งหมด เพื่อจะได้ไม่ต้องทนอยู่อย่างทุกข์ทรมานอีก 

 แต่ขณะที่พวกมันเดินเข้าไปใกล้บึงนำ้า เหล่ากบที่อาศัยอยู่ริมบึง ก็พากัน ตื่นตกใจ และรีบกระโจนลงนำ้า
ทันที กระต่ายป่าตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นว่า “ดูสิ เจ้ากบเหล่านั้นกลัวเรา ลนลาน ทั้งที่เราไม่เห็นมีอะไรน่ากลัว ถ้าอย่าง
นั้นพวกเราก็ควรมีชีวิตอยู่ต่อไป และเลิกกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวได้แล้ว”
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