


‡®â“·¥àπ À¡“πâÕ¬‡æ◊ËÕπ√—°





กรุงเทพมหานคร  M Young, สำ�นักพิมพ์มติชน  ๒๕๕๖



เจ้�แด่น หม�น้อยเพื่อนรัก • ต่อบุญ
พิมพ์ครั้งแรก : สำานักพิมพ์มติชน, มิถุนายน ๒๕๔๙

พิมพ์ครั้งที่สอง : สำานักพิมพ์มติชน, กรกฎาคม ๒๕๕๖

ร�ค�  ๑๐๐  บ�ท

ข้อมูลท�งบรรณ�นุกรม

ต่อบุญ. เจ้าแด่น หมาน้อยเพื่อนรัก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๖. ๑๒๔ หน้า.
๑. นิทาน I. ชื่อเรื่อง

๓๙๘.๒
ISBN 978 - 974 - 02 - 1130 - 3

บริษัท มติชน จำ�กัด (มห�ชน) : ๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ต่อ ๑๒๓๕  โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๕๘๑๘

แม่พิมพ์สี-ข�วดำ� : กองพิมพ์สีี บริษัท มติชน จำากัด (มหาชน) ๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ ๑ 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ต่อ ๒๔๐๐-๒๔๐๒

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด ๒๗/๑ หมู่ ๕ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด
นนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๔-๒๑๓๓, ๐-๒๕๘๒-๐๕๙๖  โทรสาร ๐-๒๕๘๒-๐๕๙๗

จัดจำ�หน่�ยโดย : บริษัทงานดี จำากัด (ในเครือมติชน) ๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ ๑ 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ต่อ ๓๓๕๐-๓๓๕๓ โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๙๐๑๒

Matichon Publishing House a division of Matichon Public Co.,Ltd.
12 Tethsabannarueman Rd, Prachanivate 1, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อปกป้องธรรมชาติ  ลดภาวะโลกร้อน  และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้อ่าน

ที่ปรึกษาสำานักพิมพ์ : อารักษ์  คคะนาท, สุพจน์ แจ้งเร็ว, สุชาติ ศรีสุวรรณ, จุฬาลักษณ์ ภู่เกิด,

ปิยชนน์ สุทวีทรัพย์, ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์, ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์, นงนุช สิงหเดชะ

ผู้จัดการสำานักพิมพ์ : กิตติวรรณ เทิงวิเศษ • รองผู้จัดการสำานักพิมพ์ : รุจิรัตน์ ทิมวัฒน์

บรรณาธิการบริหาร : สุลักษณ์ บุนปาน • บรรณาธิการสำานักพิมพ์ :  พัลลภ สามสี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ : สุภชัย สุชาติสุธาธรรม • พิสูจน์อักษร : บุญพา มีชนะ 

คอมพิวต์กราฟิก : กรวลัย เจนกิจณรงค์ • ออกแบบปก-ภาพประกอบ : กฤษณะ กาญจนาภา

ศิลปกรรม : อริญชย์ ลิ้มพานิช • ประชาสัมพันธ์ : ชัชญา สกุณา

BY

www.matichonbook.com
ส�ำนักพิมพ์มติชน



§Ì “ πÌ “  Ì “ π— ° æ‘ ¡ æå

«√√≥°√√¡‡¬“«™π à«π„À≠à®–¡’‡√◊ËÕß√“«§«“¡ πÿ° π“π

‡æ≈‘¥‡æ≈‘π ·Ωß·ßà§‘¥ ·≈– √â“ß √√§å®‘πµπ“°“√„Àâ°—∫‡¥Á°Ê ·µà

Àπ—ß ◊Õ«√√≥°√√¡‡¬“«™π‰¡à‰¥â®”°—¥‡©æ“–ºŸâÕà“π∑’Ë‡ªìπ‡¥Á°‡∑à“π—Èπ

ºŸâ„À≠à®”π«π¡“°°Á™◊Ëπ™Õ∫Àπ—ß ◊Õ‡¥Á°¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π Õ“®®–‡π◊ËÕß

‡æ√“–‡π◊ÈÕÀ“ à«π„À≠à‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«„°≈âÊ µ—«  πÿ° π“π πà“√—° Õ∫Õÿàπ

·≈– Õπ„®

Õ¬à“ß‡√◊ËÕß ‡®â“·¥àπ À¡“πâÕ¬‡æ◊ËÕπ√—° °Á‡™àπ°—π

‡®â“·¥àπ À¡“πâÕ¬‡æ◊ËÕπ√—° ı



‡®â“·¥àπ‡ªìπ ÿπ—¢®√®—¥∑’Ë∑“ß»Ÿπ¬å ß‡§√“–Àå —µ«å·ÀàßÀπ÷Ëß

‡°Á∫¡“‡≈’È¬ß ·≈–Ωñ°Ωπ®π¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ °àÕπ®–π”‰ª¡Õ∫„ÀâºŸâ

 ŸßÕ“¬ÿ‰«â‡≈’È¬ß·°â‡Àß“

·µà™’«‘µ¢Õß ç‡®â“·¥àπé ‰¡à‰¥â√“∫√◊Ëπ‡À¡◊Õπ ÿπ—¢µ—«Õ◊ËπÊ ¡’

‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫¡—π¡“°¡“¬

∑—Èßµ◊Ëπ‡µâπ  πÿ° π“π πà“ ß “√ ·≈–µâÕß≈ÿâπ„Àâ°”≈—ß„®‡®â“

·¥àπ®πµ—«‚°àß

√Õ¬¬‘È¡·≈–‡ ’¬ßÀ—«‡√“–∑’Ë§ÿ≥®–‰¥â√—∫...„πÀπâ“∂—¥‰ª

‡√“¢Õ¬°Àπâ“∑’Ë„Àâ°—∫ ‡®â“·¥àπ À¡“πâÕ¬‡æ◊ËÕπ√—° ∑’Ë§ÿ≥®–

ª√–∑—∫„®‰¡à√Ÿâ≈◊¡

 ”π—°æ‘¡æå¡µ‘™π

ˆ µà Õ ∫ÿ ≠



§Ì “ πÌ “ ºŸâ ‡ ¢’ ¬ π

‡®â“·¥àπª√“°Øµ—«„π«—π∑’Ë™“¬™√“®Õ¡‡Œ’È¬∫°”≈—ß®–®“°

‚≈°π’È‰ªæ√âÕ¡°—∫À—«„®Õ—π¢ÿàπ¡—« ·≈–‡¥Á°πâÕ¬¡“¥‡¢â¡°”≈—ß‡µ‘∫

‚µ¢÷Èπæ√âÕ¡°—∫ ’Àπâ“∑à“∑“ß·ª≈°Ê

ç‡®â“·¥àπ®–µâÕß‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π∫â“πÀ≈—ßπ—Èπ‡À√ÕŒ–?é À¡“πâÕ¬

√âÕß∂“¡¢≥–¢â“æ‡®â“‡√‘Ë¡≈ß¡◊Õ‡¢’¬π

ç°Á∫â“πÀ≈—ßπ—ÈπµâÕß°“√‡®â“·¥àπ¥à«π®’Îπ’Ëπ“é

ç·µà‡¢“‡°≈’¬¥À¡“Õ¬à“ß°—∫Õ–‰√¥’é

ç°≈—«‡À√Õ?é

ç‰¡àÀ√Õ°Œ– ‡®â“·¥àπ‰¡à°≈—«Õ–‰√é

‡®â“·¥àπ À¡“πâÕ¬‡æ◊ËÕπ√—° ˜



çÕ◊¡!...°“√‡ªìπ ùÀ¡“πâÕ¬‡æ◊ËÕπ√—°û πà– ‡ªìπ¿“√°‘®∑’Ë ”§—≠

¡“°‡≈¬√Ÿâ¡—È¬?é

ç‡¥Á°§ππ—Èπ®–·°≈âß‡®â“·¥àπ¡—È¬Œ–?é

ç°≈—«‡À√Õ?é

ç‰¡àÀ√Õ°Œ– À«—ß«à“§ß´’Èªñô°°—π‰¥âé

ç·≈â«À≠‘ßÕâ«π§ππ—Èπ≈à– ¥ÿ¡—È¬?é

ç‡¥’Î¬«°Á√Ÿâ‡Õß·À≈–πà“ Õä–Õä– °≈—«„™à¡â“?é

ç‰¡àŒ– ·§à∂“¡¥Ÿé

çÕ◊¡é

ç·≈â« “«πâÕ¬§ππ—Èπ≈à–Œ–? „®¥’®√‘ßÀ√◊Õ‡ª≈à“? ∫“ß∑’‡∏Õ

Õ“®®–...é

ç°≈—«≈à–´’?é

ç‰¡àŒ– ·§àÕ¬“°√Ÿâé

çÕ◊¡é

ç·≈â«≈Ÿ°™“¬¢Õß...é

ç‡®â“·¥àπ!é
‡®â“·¥àπ∂Õ¬°√Ÿ¥‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ·««µ“ªï»“®¢Õß¢â“æ‡®â“

À¡“πâÕ¬«‘Ëß‡À¬“–Ê ®“°‰ªæ√âÕ¡°—∫‡ ’¬ßµ–‚°π°âÕß

ç‚Õ‡§! ‰¡à«à“∑’Ëπ—Ëπ®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ºŸâ§π®–‡ªìπ·∫∫‰Àπ ‡®â“

·¥àπ°Áæ√âÕ¡®–‡º™‘≠·≈â«≈à– §ÿ≥ºŸâÕà“π‡Õ“„®™à«¬‡®â“·¥àπ¥â«¬π–

§√â“∫...∫...é

µàÕ∫ÿ≠

¯ µà Õ ∫ÿ ≠





¯.ı π.
À“°§ÿ≥°”≈—ß‡¥‘π∑“ßÕ¬Ÿà∫π ç∂ππ “¬√ÿâßé §ÿ≥§ß®–‡ÀÁπ

À¡“¢“‡ªÜµ—«Àπ÷Ëß°”≈—ß«‘Ëß°–‚º≈°°–‡º≈°‰ª¢â“ßÀπâ“Õ¬à“ß¡ÿàß¡—Ëπ

·≈–‡¥Á¥‡¥’Ë¬« ∑’Ëª≈Õ°§Õ¢Õß¡—π¡’¡â«π°√–¥“… ’πÈ”µ“≈ÀâÕ¬µàÕß

·µàßÕ¬Ÿà¥â«¬ ¡Õß¥Ÿ‡À¡◊Õπ¢π¡∑Õß¡â«π¡“°°«à“®–‡ªìπ‡Õ° “√

 ”§—≠∑’Ë¡—π‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâπ”‰ª àß

º¡Õ¬“°∫Õ°„Àâ§ÿ≥√Ÿâ«à“‡®â“π’Ë§◊ÕÀ¡“ ç¬Õ¥Õ¥∑πé µ—«Àπ÷Ëß

Ò µà Õ∫ÿ≠



¡—πÕ¥∑πµàÕ°“√∂Ÿ°¥ÿ«à“¥à“µ–§Õ° ∂Ÿ°µ–‡æ‘¥‰≈à ∂Ÿ°¢«â“ß

¢Õß„ à ∂Ÿ°À¡“ß‡¡‘π‡¬Áπ™“ ∂Ÿ°√—ß‡°’¬®‡¥’¬¥©—π∑å ∂Ÿ°‡√’¬°™◊ËÕ¡“°

¡“¬ ´÷Ëß≈â«π·≈â«·µà‰¡àπà“øíß∑—Èß ‘Èπ ‡ªìπµâπ«à“

‰ÕâÀ¡“∫â“, ‰ÕâÀ¡“∑√¬», ‰ÕâÀ¡“‰√â ”π÷°, ‰ÕâÀ¡“ “√‡≈«,

‰ÕâÀ¡“µ‘ßµäÕß ·≈–Õ◊ËπÊ Õ’°¡“°¡“¬

À¡“µ—«π’È¬—ß‡§¬∫“¥‡®Á∫ “À—  ·µà°Á√Õ¥¡“‰¥â¥â«¬§«“¡Õ÷¥

¢Õß¡—π‡Õß

·≈–∂÷ß·¡â«à“®–∂Ÿ°‰≈àÕÕ°®“°∫â“π¡“π—∫§√—Èß‰¡à∂â«π ¡—π°Á

¬—ßπ—Ëß‡®ãÕÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ«—π·≈â««—π‡≈à“

·≈â«¥Ÿ ‘Œ–...∑—ÈßÊ ∑’Ë¢“‡ªÜ ¡—π°Á¬—ß∂Ÿ°„™â„ÀâÕÕ°¡“«‘Ëßªÿ‡≈ßÕ¬Ÿà

¢â“ß∂ππ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘¿“√°‘® ”§—≠

·µà¡—π°Á¬—ßµ—ÈßÀπâ“µ—Èßµ“«‘Ëß‰ªÕ¬à“ß‰¡à√Ÿâ‡Àπ◊ËÕ¬ ·≈–‰¡à°≈—«

µ“¬

‡æ’È¬ß! º¡¢Õ„ÀâÀ¡“πâÕ¬µ—«π’È‰ª∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ßÕ¬à“ß

ª≈Õ¥¿—¬¥â«¬‡∂Õ–!

‡®â“·¥àπ À¡“πâÕ¬‡æ◊ËÕπ√—° ÒÒ


