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::  หมาปา  หมาจิ้งจอกและมา  :: 
 

 
 

หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งอายุยังนอย  แมจะมีเลหเหลี่ยมแพรวพราว แตเนื่องจากมีประสบการณไมมากนัก  เมื่อได
พบมาเปนครั้งแรกมันจึงไมรูจัก   
                  “ขาพบสัตวอะไรก็ไมรู  ตัวมันสูงใหญสงางามแตกินหญาเปนอาหาร”   หมาจิ้งจอกวิ่งออกมาบอกกับหมาปา
เพื่อนของมันซึ่งอยูในวัยไลๆ กัน 
                  “รูปรางหนาตามันเปนอยางไรละ”   หมาปาซัก                 
                    “บอกไมถูกหรอก  เจาตามขาไปดูเอาเองดีกวา 
                     เมื่อหมาจิ้งจอกพาเพื่อนของมันมาพบกับมา  ตอนแรกมาตกใจจะวิ่งหนี  แตเมื่อไดยินเสียงเรียกจึงหยุดยืนรั้ง
รออยูเพื่อดูทาที 
                     “ทานมีช่ือเรียกเผาพันธุวาอยางไร”  หมาจิ้งจอกเอยถาม  “ชวยบอกใหเรารูหนอยเถอะ” 
                      มาแสยะยิ้มเพราะเมื่อไดยินคําถามก็รูวาทั้งสองยังไมคอยเดียงสานัก  “ช่ือของขานะรึ  มาดูใกลๆ เทานี่
ซิ  ชางทําเกือกมาไดสลักช่ือของขาไวตรงนี้ไง” 
                      เมื่อเห็นมายกเทาขึ้น  หมาจิ้งจอกเกรงอันตรายจึงหันไปกลาวกับหมาปาผูเปนสหายวา  “ฉันยังไมไดเขา
โรงเรียนเลย  เธออานหนังสือเกงไมใชหรือ  ลองเขาไปอานหนอยซิ” 
                      “ออ  ไดเลย  ฉันนะสอบไดที่ 1 เปนประจําเชียวนะ  หมาปากลาวอยางภาคภูมิ  เดินยืดไหลชูคอเขาไปอยาง
สงางาม  แตทันใดนั้นมันก็ถูกมาใชเทาถีบเขาใสอยางแรงแลวว่ิงหนีไป 
                       “เพื่อนเอย”   หมาจิ้งจอกเขามาดูอาการหมาปาผูโชคราย  “คราวหลังก็ระมัดระวังตัวใหมากกวานี้                  
หนอยนะ” 
 นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา   
            "คนฉลาดอาจยอมทําตัวเปนผูโงเขลาในบางสถานการณ  แตคนโงมักอวดตัววาฉลาดทุกเวลา"  

 
 



                        ::  แมวกบัหนู  :: 

      

 
 

 แมวชราตัวหนึ่งไรเรี่ยวแรงที่จะจับหนู   มันพยายามหาอุบายลอใหหนูเขามาใกลๆ จะไดจับกินโดยงาย  ดวย
การเก็บอุงเล็บที่เทาทั้งสี่เอาไวอยางมิดชิด  นอนแนบตัวอยูกับพื้นเหมือนซากกระตายที่ตายแลว 
                  "มาดูกระตายตัวนี้ซิ"   หนูตัวหนึ่งแกลงกลาวกับเพื่อนๆ ของมันดวยเสียงอันดัง  "ทายไดเลยวาเมื่อเราเขาไป
ใกล  มันจะไมยอมนอนเฉยเหมือนที่กําลังเปนอยูในเวลานี้" 
                   * นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา  "ผูมีสติปญญาและความรอบคอบยอมไมหลงในอุบายของศัตรู"  

                       ::    มากับกวาง  ::  

  
 
           ครั้งหนึ่งนานมาแลว  สัตวทั้งหลายตางมีชีวิตความเปนอยูอยางอิสระเสรี  สวนมนุษยนั้นยังอาศัยอยูตามถ้ํา  เพราะ
ไมรูวิธีการเลี้ยงสัตวและเพาะปลูกเหมือนในปจจุบัน  อยูมาวันหนึ่งพวกกวางและมาเกิดทุมเถียงกัน  โดยตางอางวาพวก
ตนเปนผูครอบครองกรรมสิทธิ์ทุงหญาอันกวางใหญและเขียวขจี  ในที่สุดถึงขึ้นตอสูกัน  มาสูไมไดเพราะมีกําลังนอยกวา
จึงเดินทางมาขอใหพวกมนุษยชวยไปสังหารพวกกวาง  เพื่อหวังครอบครองทุงหญาตามลําพัง  "เรื่องนั้นไมยากหรอก  ขา
จะชวยเจาเอง"  มนุษยรับอาสา  "แตพวกเจาตองยอมใหใชบังเหียนรอยจมูก  ยอมใหนําอานวางไวบนหลังแลวใหพวกเรา
ขี่ไปจัดการกับศัตรูของเจา"   มาตกลงตามขอเสนอ  เมื่อมนุษยขี่มาไลกวดกวางจนทันและสังหารเพื่อนําเนื้อมาเปน
อาหารไดแลว  มาจึงขอใหมนุษยปลดบังเหียนและถอดอานออก  แตมนุษยกลับนํามาไปขังไวในคอกและเลี้ยงไวเปน
สัตวพาหนะรวมทั้งใชงานตาง ๆ เพื่อแบงเบาภาระนับแตนั้นมา 
                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "การคิดรายอาฆาตพยาบาทตอผูอื่น ตนเองก็ยอมไดรับผลนั้นเชนกัน"  



           :: ราชสีห  หมาปาและหมาจิ้งจอก  ::  

 
 

           ในปาแหงหนึ่ง  มีสัตวที่ยึดอาชีพหมดออยูสองตัว  คือหมาปากับหมาจิ้งจอก  ทั้งสองเปน
คูแขงและคอยชิงดีชิงเดนกันอยูเสมอ  วันหนึ่งเมื่อราชสีหผูเปนเจาปาลมปวย  จึงประกาศใหหมอมาทํา
การรักษา  หมอหมาปารีบเดนิทางมาที่ถํ้าของราชสีห  ขณะทําการรักษาก็หาเรื่องใสความหมาจิ้งจอกซึ่ง
เปนคูแขงของตนทันท ี "ขาเกือบจะไดไดมารักษาทานเจาปาอยูแลว  เพราะเจาหมาจิง้จอกบอกวาอาการ
ของทานถงึรักษาไปก็ไมหายมีแตตายกับตาย  และแมผูใดสามารถรักษาหายก็คงไมมีทางไดเงินหรือ
รางวัลตอบแทนใดๆ   แตนั่นไมใชส่ิงสําคัญเพราะมันเปนหนาที่ของหมออยางขา 

                       ราชสีหรูสึกโกรธมาก  รีบสั่งใหบริวารของตนไปคุมตัวหมาจิ้งจอกมาสอบสวนทันที  หมา
จิ้งจอกเมื่อรูวาถูกหมาปาใสความ  จึงคิดหาหนทางเอาตวัรอด  ในที่สุดก็คิดหาวิธีแกสถานการณไดสําเร็จ 
เมื่อมาถึงถํ้าราชสีห  ซ่ึงเปนเวลาที่หมาปากลับไปแลว  หมาจิ้งจอกจึงรีบเขาไปกระซบิที่หูของเจาปา  "ที่
หมาปาพูดมาทั่งหมดนัน้ทานเจาปาอยาเชือ่เปนอันขาด  เพราะมันเกรงวาขาจะบอกสูตรยาวิเศษแกทานจึง
พยายามวางแผนใหขาถูกทานสังหาร"  "สูตรยาที่เจาวานัน่คืออะไร  แลวจะสามารถรักษาโรคของขาให
หายไดแนหรือ"  ราชสีหซักอยางสนใจ  "ไดซิทาน  เพียงแตตองใชหัวใจของหมาปาเปนเครื่องปรุง
เทานั้น  ที่ขาไมรีบรอนเดินทางมาทําการรักษาใหทานกเ็พราะเสียเวลาไปเสาะหาหัวใจจากศพหมาปาตัว
อ่ืน ๆ ที่แกตายตามธรรมชาติ  เนื่องจากเกรงวาหมอหมาปาเพื่อนของขาจะตองเดือดรอน"  ราชสีหเชื่อ
คําพูดของหมาจิ้งจอก  จึงสั่งใหบริวารสังหารหมอหมาปาเพื่อเอาหวัใจมาปรุงยา 

                นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา   " เมื่อคิดรายตอผูอ่ืนยอมถูกเขาคิดรายตอบแทนเชนกัน  
 
 
 
 
 
 



::    ลูกหมูกับฝูงแกะ :: 
 

 
 

           ลูกหมูตวัหนึ่งหลงเขาไปอยูในฝูงแกะและหลบซอนอยูที่นัน่เรื่อยมา  วันหนึ่งเมือ่คนเลี้ยง
แกะมาพบเขาจึงพยายามไลจับ  ลูกหมูรองเสียงหลงวิ่งหนีไปรอบ ๆ คอก “เจาจะวิ่งใหเหนื่อยและสงเสียง
รองใหหนวกหูทําไม”  แกะตัวหนึ่งกลาวตาํหน ิ “ทุกครั้งพวกขาก็ยืนใหมนุษยจับแตโดยด”ี “มันตาง
สถานการณกนันี่เพื่อน  มนษุยจับพวกเจาไปตัดขน  สวนขาถูกจับไปเชือด”  ลูกหมตูอบพรอมกับสงเสียง
รองและพยายามวิ่งหนีสุดฝเทา 

                นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา   "เราไมควรใชความคดิเห็นของตนเองเปนเครื่องตัดสินหรือประเมิน
ผูอ่ืน" 
    

 
 
 
 
 



:    มดกับตัก๊แตน  :: 
 

 
 

                  ตั๊กแตนเจาสําราญตัวหนึ่งนิสัยเกียจครานชอบความสะดวกสบาย   ตลอดชวงฤดูรอน
ที่สัตวอ่ืนๆ พากันหาอาหารไปเก็บสะสมไวในรัง มันมวัแตรองรําทําเพลงสนุกสนานไปวันๆ คร้ังถึงฤด
หนาวหิมะตกหนัก  ตั๊กแตนไมสามารถหาอาหารกินได  อดอยูหลายวันจนในที่สุดตองซมซานมาเคาะ
ประตูรังของมดที่เคยรูจกั 
                            "ไดโปรดเถิดเพื่อน   ขออาหารใหฉันประทังชีวิตสกัหนอยเมื่อพนฤดูหนาวอันแสน
ทารุณนี้แลว  ฉันสัญญาวาจะหามาใชคนืเปนเทาตัว"   ตัก๊แตนพยายามวิงวอน 
                              "อาว.....กเ็มื่อตอนฤดูรอนที่ใครๆ  เขาพากันทํามาหากินตัวเปนเกลียว   เจามัวทําอะไร
อยู"   มดยอนถาม 
                               "ฉันไมไดอยูเปลาๆ หรอกนะ  แตไดรองรําทําเพลงตลอดเวลา  เมื่อตอนที่เธอและ
เพื่อนๆ ขนอาหารผานมาก็ไดยินมใิชหรือ" 
                                "ไดยนิซิ....ในเมื่อเจามวัแตรองเพลงตลอดฤดูรอน   เมื่อถึงฤดูหนาวก็จงเตนรําให
สนุกเถิด  กลาวจบมดก็ปดประตูทันท"ี 

                นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา  "ผูที่ปลอยวันเวลาใหผานเลยไปอยางไรคา   ชีวิตยอมพบเพยีงความ
วางเปลา" 
    
 
 
 
 



::    กระตายกับไกปา  :: 

 
 

              กระตายตัวหนึ่งออกมาหากินกลางทุง  ครั้นไดยินเสียงสุนัขลาเนื้อของนายพรานก็รีบว่ิงหนีหาทาง
กลับไปยังโพรงของตน แตสุนัขลาเนื้อมีหลายตัวจึงชวยกันตอนหนาตอนหลัง  กวากระตายจะหลุดรอดมาถึงที่อยูของ
ตัวเองไดก็สะบักสบอม  ไกปาตัวหนึ่งเห็นดังนั้นจึงกลาวเยาะเยยวา  “อาว..พอนักว่ิงลมกรด  ทําไมวันนี้ถึงไดตกอยูใน
สภาพนาทุเรศนักละ”  “ก็เหมือนกับวันกอน ที่เจาหนีเหยี่ยวจนเอาชีวิตแทบไมรอดนั่นแหละ”  โดนกระตายยอนเขาแบบ
นี้  ไกปาก็จําตองเงียบไปทันที 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "คนสวนมากมักมองเห็นขอบกพรองและความผิดพลาดของผูอื่น  แตมักจะลืมใน
สวนของตนเอง"   

::    แมปูกับลูกปู  :: 
     

 
 
 
 
 
 
 

               วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาน้ําลงงวด  ปูสองตัวแมลูกพากันขึ้นจากรูไตลงไปหาอาหารตามชายเลน  ลูกปูเดิน
นําหนาแมปูเดินตามหลัง  ครั้นสังเกตเห็นวาลูกของตนเดินคดเคี้ยวไมตรงทางแมปูจึงเอยขึ้นวา  “ลูกเอย  ทําไมเจาถึงเดิน
คดไปคดมาไมเปนระเบียบอยางนั้นเลา เดินใหตรง ๆ ซิ จะไดไปหากินเร็ว ๆ  มัวแตเดินซัดเซไปมาอยูอยางนี้ เดี๋ยวน้ําขึ้น
ก็จะไมทันการ”  ลูกปูไดยินดังนั้นจึงตอบกลับมาวา “แมจา แมชวยเดินใหหนูดูเปนตัวอยางกอนซิ หนูจะไดเดินตาม” แม
ปูไมสามารถเดินตรงอยางที่พูดได  ดวยวิสัยปูยอมเดินคดไปคดมาเปนธรรมชาติ แตแมปูนั้นมิไดรูสึกตัวเอง 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "ตัวอยางยอมเปนครูที่ดี การจะสั่งสอนผูอื่นในเรื่องใดเราตองมีความรูในเรื่องนั้น
อยางแทจริง"   



::    หมาปากับคนเลี้ยงแกะ  :: 

 
 

                 คนเลี้ยงแกะเห็นหมาปาตัวหนึ่งมาปวนเปยนยูแถวๆ ทุงหญาที่ตนนําแกะมาเลี้ยง  จึงคอยระวังเพราะ
เกรงหมาปาจะแอบมาขโมยจับแกะไปกิน  แตหมาปากลับมีทาทีเปนมิตรหมอบนอนดูฝูงแกะอยางสงบ  ไมไดแสดง
อากัปกิริยาวามีความประสงครายตอแกะในฝูงแตอยางใด  เมื่อเวลาผานไปหลาย   วันคนเลี้ยงแกะเขาใจวามันเปนหมาปา
เช่ืองๆ ไมมีอันตรายอะไรทําใหคลายความระแวดระวัง  จนวันหนึ่งเกิดมีความจําเปนตองเขาไปธุระในเมืองจึงฝากหมา
ปาใหชวยดูแลแกะของตน 

                ครั้งกลับมาเห็นแกะหลายตัวถูกหมาปากัดตาย  คนเลี้ยงแกะไดแตรําพึงรําพันกับตนเอง  “เรานี่โงแทๆ ที่วางใจ
ใหหมาปาเฝาแกะ  ใหแมวคอยดูปลายาง  สมน้ําหนานักเชียว” 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา  "ผูใดไวใจหรือคบหากับศัตรูคนพาลในไมชายอมพบกับความพินาศ" 

                    ::    สุนัขกับหนังวัว  :: 

 
 

                 สุนัขหิวโซฝูงหนึ่งเห็นคนฆาวัวนําหนังวัวไปทิ้งลงไปในสระน้ําที่มีน้ําอยูเต็ม    พวกมันไมสามารถ
นําหนังวัวขึ้นมากินไดจึงปรึกษาหาหนทางวาจะทําอยางไรดี  ในที่สุดก็เห็นพองตองกันวาควรกินน้ําในสระใหแหงก็จะ
สามารถลงไปเอาหนังวัวขึ้นมาได   แตสุนัขทั้งฝูงชวยกันกินน้ําจนทองแตกตายน้ําก็ยังไมหมดสระ 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา  "การกระทําในสิ่งที่เกินกําลังความสามารถของตนยอมเกิดโทษและพบกับความ
พินาศ" 



                ::    กระตายกับหมาไลเนื้อ :: 

 
 

           หมาไลเนื้อตัวหนึ่งเห็นกระตายปาอยูในพุมไมจึงสงเสียงเหากรรโชก  กระตายตกใจวิ่งผลุนผลันหนีไป
ตอหนา  หมาไลเนื้อพยายามวิ่งไลกวด  ตอนแรกวิ่งใกลในระยะกระชั้นชิด  แตในที่สุดกระตายปาก็ทิ้งหางออกไปทุกที ๆ 
จนหายลับตา  “นาขายหนาเหลือเกิน” แพะตัวหนึ่งในฝูงที่เห็นเหตุการณกลาวเยาะเยย “กระตายตัวเล็กนิดเดียว  แตเจาก็
ว่ิงไลกวดไมทัน”  “เอาไวถึงตาเจาบางในวันหนึ่งวันใดขางหนา”หมาไลเนื้อกลาวตอบ  เมื่อตอนที่ถูกไลลาจากหมา
ปา  เจาจะรูวาการวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจะทําไดเร็วกวาว่ิงไลจับเหยื่อเพื่อกินเปนอาหาร 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "ในสถานการณตางกัน  ผลงานและการกระทํายอมแตกตางกันแมจะเปนบุคคล
เดียวกัน" 
    

                         ::    เมียราชสีห  ::  

 
 

                เมื่อบรรดาเมียของสัตวทั้งหลายในปามาชุมนุมกัน           ตางก็นําเรื่องสัพเพเหระมาคุยกันอยางออก
รส  จนเมื่อมีการคุยประกวดประชันกันวาในบรรดาเมียของสัตวทุกชนิดในปาแหงนี้  ใครสามารถออกลูกครอกหนึ่งได
มากที่สุด  สัตวทั้งหลายตางคุยโออวดตนวาสามารถออกลูกไดครั้งละมากเทานั้นเทานี้  แตเมียราชสีหกลาวเสียงขรึมเมื่อ
ไดรับคําถามโดยตอบเพียงสั้นๆ วา   "ขาออกลูกไดครั้งละตัวเดียวเทานั้น  แตมันเปนลูกราชสีหนะ"   

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "คุณภาพยอมดีกวาปริมาณ" 
   



::  เขากวางกับขากวาง  :: 

 
 

                กวางปาตัวหนึ่งเดินเสาะหาน้ําดื่มในวันที่อบอาวกลางฤดูรอนครั้นพบลําธารใสสะอาดแหงหนึ่งจึงลง
ไปดื่มกินอยางหิวกระหาย  เมื่อเงยหนาขึ้นมาเห็นเงาของตนในน้ําก็รูสึกภาคภูมิใจ  “โอ...เราชางเปนกวางที่มีเขาสงางาม
อะไรเชนนี้  คุณคาของมันเปรียบประดุจมงกุฎบนพระเศียรของพระราชาเลยทีเดียว  ผิดกับขาอันเรียวเล็กของขา  ชางหา
ความงามอะไรไมไดเลย”  ทันใดนั้นเสียงสุนัขลาเนื้อก็ดังขึ้น  ตามดวยเสียงลูกธนูที่นายพรานยิงออกมาจากหนาไม  กวาง
ตกใจกระโจนขึ้นจากลําธารแลวว่ิงอยางสุดชีวิต  แตขณะว่ิงผานพุมไมเขาอันสวยงามของมันไดไปเกี่ยวติดกับกิ่งไมดิ้น
อยางไรก็ไมหลุด 
                             “ขาชางโงเขลาเหลือเกิน”  กวางรําพึงกับตัวเอง  “หลงดูแคลนสิ่งที่มีคุณประโยชนซึ่งชวยใหรอดพน
จากลูกศรอันแหลมคม  แตกลับไปยกยองช่ืนชมสิ่งอันเปนโทษแกตนเอง  ที่นายพรานออกตามลาเรานั้นก็เพราะตองการ
เนื้อและเขาอันสวยงามนี่มิใชหรือ”  ดวยเหตุนี้  เมื่อนายพรานตามมาทันจึงสามารถจับกวางไดอยางงายดาย 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "อยาหลงใหลในความสวยงาม  แตจงใหความสําคัญกับสิ่งที่มีประโยชนและคุณคา" 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



::    หนูนากับหนูเมือง  :: 
 

 
 

                 หนูนากับหนูเมืองเปนเพื่อนรักกัน  วันหนึ่งหนูเมืองเดินทางไปเยี่ยมหนูนาตามคําเชิญ  บานของหนู
นาอยูในโพรงดินที่มืดและคับแคบหนูนานําอาหารอยางดีที่สะสมไวมาเลี้ยงหนูเมืองมีทั้งขาวโพด  ถ่ัว  เศษเนื้อและ
ผลไม  " กินตามสบายเลยเพื่อน  รูไหมวาเราดีใจแคไหนที่เพื่อนอุตสาหเดินทางมาเยี่ยมเยียน"  หนูนากลาวอยาง
กันเอง  แตหนูเมืองมีทาทางไมคอยมีความสุขเทาใดนกั "เราไมเขาใจเลย" หนูเมืองกลาวเสียงเนือย ๆ "วาทําไมเพื่อนถึง
ตองมาทนอุดอูอยูในรูแคบ ๆ  และกินอาหารที่ไมมีรสชาติเชนนี้คฤหาสนหลังใหญในตัวเมืองที่ฉันอาศัยอยูมีทั้งอาหาร
สด  อาหารคาว  ขนมนมเนยสารพัดอยาง เพื่อนหนีความทุกขยากไปอยูดวยกันดีกวา" 

                หนูนาคิดอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายอยางหนูเมืองจึงตกลงจะไปอยูกับเพื่อนรักในคฤหาสนหลังใหญ เมื่อ
เดินทางมาถึงหนูเมืองรีบพาหนูนาเขาไปในหองครัวทันที หนูนารูสึกตื่นเตนเพราะเครื่องประดับตกแตงทุกช้ินเปนของที่
มีราคาแพงและสวยงาม  อาหารท่ีคนรับใชของเศรษฐีจัดไวลวนแตของดี ๆ ที่หากินไดยากในทองถิ่นชนบท ไมวาจะเปน
หมูเห็ดเปดไกหรือขนมนมเนย หนูนากับหนูเมืองไตขึ้นไปบนโตะและชิมอาหารทุกจานอยางเอร็ดอรอย  แตทันใดนั้น 
ประตูหองครัวก็เปดออก เศรษฐีเจาของคฤหาสนพรอมทั้งลูกๆ กลับมาจากไปธุระขางนอก เมื่อเห็นหนูทั้งสองตัว เศรษฐี
รีบตะโกนใหคนรับใชรวมทั้งเจาแมวหงาวนั่งคุมเชิงอยูปากรู เมื่อเศรษฐีเจาของคฤหาสนพรอมลูกๆ กินอาหารบนโตะ
กันอิ่มแลวและออกไปจากหองครัว หนูเมืองจึงหันมากลาวชวนหนูนา "เราออกไปกินเศษอาหารที่ตกอยูบนโตะและตาม
พ้ืนกันดีกวา ตอนนี้เจาแมวเหมียวคงไปหาที่นอนของมันแลว" แตหนูนาไดรีบเก็บขาวของแลวเดินทางกลับทองทุงอัน
เปนถิ่นที่อยูเดิมของตนทันที 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "แมตองอยูอยางยากไรทุกขทนแตปลอดภัยยอมดีกวาการอยูอยางสะดวกสบายแต
เต็มไปดวยภัยอันตราย"  
 
 
 
 



::  กากับนกยูง  :: 
 
 

 
 

     กาตัวหนึ่งรูสึกไมพอใจที่ตนเองเกิดมามีขนสีดําทําใหรางของมันไรความงดงามเมื่อรูวาทุกวันนกยูงจะไซขน
ออกทิ้งมันจึงไปเก็บมาแซมขนของตนเพื่อน ๆของการูสึกแปลกใจจึงพากันสอบถามดวยความสงสัย 

               “เจาจะเลิกเปนกาแลวหรือ” เพื่อนที่สนิทที่สุดของมันเอยถาม 

               “ใช.. ใครจะอยากเปนนกที่ตอยตํ่าไรขนอันสวยงามอยางพวกเจา” คําตอบของกาทําใหเพื่อนๆ ของมันไมพอใจ
ขับไลออกจากฝูง  แทนที่จะสํานึกตัวเจากากลบัทะนงตนคิดวาเวลานี้ขนของมันสวยงามเทียบเทากับพวกนกยูงจึงไป
ปะปนอยูในฝูง  นกยูงเห็นความไมเจียมตัวของกา  จึงตางก็พากันหัวเราะเยาะและรุมจิกตีดวยความมั่นไสที่กาคิดจะเทียบ
ช้ันกับพวกตน “ไปใหพนนะเจานกอัปลักษณ “นกยูงพากันขับไล  กาพารางอันสะบักสบอมกลับไปที่ฝูงของตนแตก็ไมมี
ใครยอมคบหาสมาคมดวย  มันอยูในฝูงกาก็ไมได  ไปอยูในฝูงนกยูงก็ถูกรังเกียจ  สุดทายจึงตองไปอยูลําพังเพียงตัวเดียว 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา  "จงพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนอยู  และการไปฉกฉวยเอาผลงานความดีงามของผูอื่นมา
เปนของตนนั้น  สุดทายเมื่อความจริงปรากฏออกมายอมไมมีใครเชื่อถือหรือยอมคบหาสมาคมดวย" 
   
 
 
 



::    กากับหงส  :: 

 

 
 

                 กาตัวหนึ่งอยากจะใหขนตัวเองขาวสวยเหมือนกับหงส  มันเขาใจวาคงเพราะหงสซึ่งอาศัยอยูใกลน้ํา
ไดอาบน้ําบอยๆ จึงทําใหขนขาวสะอาด  ดวยเหตุนี้กาจึงทิ้ง เทวสถานอันเปนที่อยูอาศัยและแหลงอาหารที่แสนอุดม
สมบูรณ  ยายไปอยูริมสระ  พยายามลงอาบและไซขนอยูเปนนิตย  แตขนของกาก็มิไดขาวสะอาดขึ้น  ยังคงดําสนิทอยู
เชนเดิม  อีกทั้งยังตองอดอาหารที่เคยไดกินอยางสมบรูณ  ในไมชากาก็ถึงแกความตาย 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา    "จงพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนอยู  การเปลี่ยนแปลงวิสัยของตนเปนสิ่งที่เหลือจะ                      
ทําได" 

                    ::    ลมกับพระอาทิตย  :: 

 
 

                 ครั้งหนึ่งนานมาแลว  ลมกับพระอาทิตยไดถกเถียงวาใครจะมีอํานาจเหนือกวากัน  ในที่สุดไดตกลง
กันวาใครสามารถทําใหคนเดินทางถอดเสื้อคลุมออกจากรางไดจะเปนผูชนะ  ลมขอทดลองกอนโดยการพัดดวยความเร็ว
ออนๆ จนคอยๆ หนักขึ้นทุกทีๆ  แตคนเดินทางกลับยิ่งกระชับเสื้อคลุมของตนไวแนน  สวนพระอาทิตยนั้นใชวิธีฉาย
แสงออนๆ ขับไลความหนาวเย็น  เมื่อแสงเริ่มทวีความรอนแรงมากขึ้นๆ คนเดินทางจึงถอดเสื้อคลุมของตนออก 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา    "แมจะตางมีอํานาจ  แตผูที่รูจักวิธีการชักชวนโนมนาวจิตใจผูอื่น  ยอมประสบ
ความสําเร็จมากกวาการบังคับขมขู" 
   



::    เด็กกับกบ  :: 

 
 

                 เด็กๆ หลายคนพากันไปเที่ยวเลนริมสระ  ตางชวยกันเอากอนหินขวางปาจนกบตายไปหลายตัวดวย
ความคึกคะนอง  เนื่องจากน้ําในสระนั้นตื้นและขอบสระอยูสูงพวกกบไมมีโอกาสหลบหนีได  กบใจกลาตัวหนึ่งได
ตะโกนบอกกับพวกเด็กๆ วา  “จงหยุดการกระทําอันไรเหตุผลของพวกเจาเสียเถิด  กอนที่พวกขาจะตองบาดเจ็บลมตาย
มากไปกวานี้” 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา  "การใชอํานาจของเราตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสม  ยอมสราง
ความทุกขรอนใหแกผูอื่น 

::    แพะสองตัว  :: 

 
 

               ในทองทุงแหงหนึ่งมีแพะสองฝูงหากินอยูคนละฟากลําธาร  บายวันหนึ่งแพะซึ่งเปนหัวหนาฝูงของทั้ง
สองฝายเดินมาที่สะพาน  ดวยตางฝายตางตองการขามลําธารไปอีกฟากหนึ่ง  “เจาจงหลีกไปใหพนจากสะพาน”  แพะ
หัวหนาฝูงที่อยูดานตะวันออกสงเสียงตวาด  “ไวใหขาเดินพนไปกอนแลวเจาคอยขาม”   
                                “เจาตางหากที่ควรหลีกทางใหขาขามไปกอน”  แพะหัวหนาฝูงที่อยูฝงตะวันตกไมยอมแพ  เมื่อตกลง
กันไมได  แพะทั้งสองตัวก็กาวเดินตามความยาวของแผนไมมาพบกันกลางสะพาน  แลวกระโจนเขาใสกันดวยตางคิดวา
ตนเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง  ทันใดนั้นสะพานไมเกาๆ ก็หักพังลง  แพะผูยิ่งใหญทั้งสองจึงตองรวงลงไปลอยคออยูในลําธาร 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "คนโงเขลามักหลงอยูในอํานาจความยิ่งใหญของตน  โดยหารูไมวานั้นคอืหนทาง
นําไปสูความพินาศ" 
   



                 :: ปลาใหญกับปลาเล็ก  :: 
 
      

 
 

               ชาวประมงคนหนึ่งทอดแหไดปลามากมายหลายตัว  ปลาตัวเล็กๆ หลุดออกจากชองแหไปหมด  สวน
ปลาตัวใหญติดรางแหไมอาจหลบหนีไดแมพยายามดิ้นรนอยางสุดกําลัง  ชาวประมงจึงจับใสของไดทุกตัว 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "ความไรอํานาจยศศักดิ์  แมไมโดดเดนแตกลับชวยใหเรารอดปลอดภัย"  
 

::    สิงโตกับแพะ  :: 

 
 

              ฤดูรอนวันหนึ่งแดดรอนจัด  สัตวทั้งหลายตางรูสึกกระหายน้ําจนทุรนทุราย  สิงโตกับแพะเดินมาพบ
แองน้ําพรอมกัน  แตเนื่องจากมีน้ําหลงเหลืออยูเพียงเล็กนอย  ทั้งสองจึงตกลงกันไมไดวาใครจะเปนผูไดกินน้ํากอน  ใน
ที่สุดไดเกิดการทะเลาะวิวาทตอสูกันอยางเอาเปนเอาตาย  และตางก็บาดเจ็บนอนหมอบอยางหมดแรงดวยกันทั้งสอง
ฝาย  บรรดาฝูงแรงที่บินอยูบนฟาซึ่งเฝาดูเหตุการณมาตั้งแตเริ่มบินฉวัดเฉวียนรอเวลาลงมากินเหยื่อ 
                             “เรามาแบงน้ําในแองกันคนละครึ่งดีกวา”  สิงโตเอยชวน  “เพราะถึงแมจะไดกินกันคนละนิดละ
หนอย  แตก็ยังดีกวาตองอดน้ําตายกลายเปนเหยื่อของแรงทั้งฝูง” 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "แมไดผลประโยชนเพียงนอยนิด  ดีกวาตองสูญเสียอยางใหญหลวง"  
 



::    หมาปากับหมาจิ้งจอกเจาเลห  :: 
 

 
 

           หมาปากับหมาจิ้งจอกเปนเพื่อนอาศัยอยูในปาเดียวกัน  วันหนึ่งหมาจิ้งจอกสงสัยวาเพราะเหตุใดหมาปา
ไมคอยออกมาหาอาหารเหมือนที่เคยปฏิบัติ  จึงเดินทางมาถึงถ้ําอันเปนที่อยูของหมาปาเพื่อสืบหาความจริง  “เพื่อน
เอย  นี่ขาเอง..ออกมาคุยกันหนอยไดไหม”  หมาจิ้งจอกตะโกนเรียกที่หนาถ้ํา  “เจาจิ้งจอกเหรอ  ขอโทษทีตอนนี้ขา
ออกไปไหนไมไดเพราะกําลังปวยหนัก  นอนซมมาหลายวันแลว”  หมาปาตองโกหกเพราะไมไวใจหมาจิ้งจอกและไม
อยากใหมายุมยามในถ้ําของตน  “โอ..อยางนั้นเหรอ”  หมาจิ้งจอกแสรงแสดงความหวงใย  “ขาขอเขาไปเยี่ยมหนอย
นะ”   “อยาเลย.....เดี๋ยวจะติดโรคจากขาซะเปลา ๆ”  แตหมาจิ้งจอกไมฟงคําเตือนของหมาปาเพราะคิดวาคงจะมีอะไร
แอบแฝงอยูแน  ครั้นถือวิสาสะเดินเขาไปในถ้ําจึงรูวาสาเหตุที่หมาปาไมตองออกไปหาอาหารบอย ๆ เพราะไดสะสม
เสบียงเอาไวมากมายนั้นเอง  ดวยความโลภและเจาเลห  หมาจิ้งจอกอยากไดอาหารของหมาปาจึงออกอุบายวาจะไปตาม
หมอมารักษา  แตความจริงมันไปหาคนเลี้ยงแกะซึ่งเปนศัตรูตัวฉกาจของหมาปา  “เมื่อสักครูนี้ขาเห็นหมาปานอนหลับ
อยูในถ้ํา  หากไมรีบฉวยโอกาสสังหารมัน  เมื่อต่ืนขึ้นมาหมาปาซึ่งกําลังหิวโหยคงจะแอบมาขโมยแกะของทานไปกิน
แน” หมาจิ้งจอกยุยง  เมื่อคนเลี้ยงแกะสังหารหมาปาแลว  หมาจิ้งจอกไดถือโอกาสครอบครองเสบียงอาหารในถ้ําที่หมา
ปาสะสมเอาไว  ทําใหมันมีความเปนอยูที่สุขสบาย  แตหลังจากนั้นไมนานคนเลี้ยงแกะคิดหวาดระแวงเกรงหมาจิ้งจอก
จะแอบมาขโมยแกะของตนไปกินเชนเดียวกับหมาปา  จึงยอนกลับมาที่ถํ้าและสังหารหมาจิ้งจอกเพื่อเปนการตัดไฟเสีย
แตตนลม 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา    "ผูคิดรายตอผูอื่นยอมไดรับผลรายตอบแทนเชนเดียวกัน"  
 
 
 
 
 
 



::    เงาของลา  :: 
 

 
 

             ชายหนุมคนหนึ่งเชาลาขี่เดินทางจากนครเอเธนสไปยังเมืองเมการา  ระหวางทางเมื่อถึงเวลาเที่ยงแดด
รอนจัดเพราะเปนชวงฤดูรอนชายหนุมจึงใหลาหยุดพักแลวลงไปนั่งหลบความรอนใตรมเงาของลา ผูเปนเจาของไมยอม
เพราะถือวาชายหนุมเชาแตลาไมไดเชาเงาของลาดวย 
                               “ขาจายคาเชาแลว  ยอมมีสิทธในเงาของมันดวย”  ชายหนุมพยายามชี้แจง  แตเจาของลาไมยอมรับฟง
จนทั้งสองเกิดการโตแยงทะเลาะวิวาทถึงขั้นชกตอยกัน  พักใหญทั้งสองฝายตางหมดเรี่ยวแรงลมตัวลงนอน  มองหาลา
แตก็ไมเห็นแมแตเงาของมัน  เพราะลาเตลิดหนีไปขณะที่ทั้งสองกําลังตอสูกัน  นับแตนี้ไปชายหนุมจะตองใชเทาเดินไป
ยังจุดหมาย  สวนเจาของลาก็จะตองหาซื้อลาตัวใหมมาใชงาน  

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา    "หากไมรูจักอะลุมอลวยเพราะตางเห็นแกผลประโยชนเล็กๆ นอยๆ อาจนําไปสูการสูญเสีย 
                                            อยางใหญหลวง" 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       :: หมาจิ้งจอกกบันกกระสา ::   
 

 
 

            หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งมีนิสัยชอบกลั่นแกลงผูอื่น  เห็นความเดือดรอนของเพื่อนเปนเรื่องสนุกสนาน  วัน
หนึ่งเมื่อเชิญนกกระสาผูเปนสหายมากินอาหารที่บานของตน  หมาจิ้งจอกไดนําซุปใสจานกนตื้นมาเลี้ยงแขก  นกกระ
สามีจะงอยปากเรียวแหลมจึงกินไมถนัดไดแตจิก ๆ พอเปนพิธี  “ทําไมเพื่อนถึงกินนอยนัก  หรือวาอาหารของเราไมคอย
อรอย”  หมาจิ้งจอกแกลงถามแลวกมหนากมตาเลียซุปในจานอยางตั้งอกต้ังใจ  “อรอยมาก..อรอยจริง ๆ..”  นกกระสา
พยายามขมความโกรธ “เพื่อตอบแทนความมีน้ําใจของเพื่อน  วันพรุงนี้เราจะขอเปนฝายเลี้ยงอาหารเจาบาง”  “ดี
ทีเดียว  ฉันจะรีบไปแตเชา” หมาจิ้งจอกรับปาก   

                วันรุงขึ้น  เมื่อมาถึงบานของนกกระสา  หมาจิ้งจอกก็ไดแตนั่งมองทําตาปริบ ๆ เพราะนกกระสานําคนโททรง
สูงคอคอดใสอาหาร  เนื่องจากมีจะงอยปากเรียวแหลม  นกกระสาจึงกินอาหารในคนโทไดอยางสะดวกหมาจิ้งจอกเริ่ม
สาํนึกตัวไดวา  ที่เปนเชนนี้ก็เพราะมันเคยกลั่นแกลงผูอื่นเอาไว  คราวนี้โดนกับตัวเองเขาบางจึงรูวาความจริงมันไมใช
เรื่องสนุกอะไรเลย 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา    "กระทําสิ่งใดไวก็ยอมไดรับผลเชนนั้นตอบแทน" 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



::    เด็กซุกซนกับแมงปอง  :: 

 
 

             เด็กซุกซนคนหนึ่งเดินเที่ยวจับตั๊กแตนตามรั้ว  เมื่อไดต๊ักแตนหลายตัวโดยกําไวในมือและเดินมาพบ
แมงปองตัวหนึ่งบนกิ่งไมเด็กซุกซนนึกวาเปนตั๊กแตนจึงเอื้อมมือไปหมายจะจับ  “ชากอนเจาเด็กนอย”  แมงปองสงเสียง
หามพรอมยกหางขึ้นขู  “ถาเจาจับขา  ขาจะตอยเจาดวยเหล็กใน  ซึ่งสามารถทําใหเจาเจ็บปวดจนตองทิ้งตั๊กแตนที่จับมา
ไดทั้งหมด” 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา   "การกระทําสิ่งใด  หากไมคิดหนาคิดหลังใหดีหรือคิดระรานผูอื่นเรื่อยไปอาจไดรับ 
                                                           โทษและเสียประโยชนของตนได" 

 ::    ไกกับพลอย  :: 

 
 

            ไกอูตัวหนึ่งพรอมดวยบรรดาแมไกในฝูงออกมาคุยเขี่ยหากินกันที่ลานขางโรงนา  ครั้นเมื่อไกอูเห็น
พลอยเม็ดหนึ่งสองประกายแวววับมันกลับรีบใชเทาเขี่ยทิ้งไป 
                           “เจาเปนสิ่งมีคาสําหรับมนุษยอยางแนแทแตสําหรับขาขาวเปลือกสักเมล็ดคงจะนายินดียิ่งกวา”  ปรารภ
ดังนั้นแลวพอไกอูก็คุยเขี่ยหาอาหารของมันตอไป 

                นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา  "ผูรูจักคุณคาของสิ่งใดจึงจะสามารถนําสิ่งนั้นมาใชใหเกิดประโยชนกับตนได" 
 
  
คัดลอกมาจาก  http://www.101netkids.com/story/story_22.htm   
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