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ค�าน�าของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

 เป็นเวลา 150 ปีมาแล้ว ที่มิตรภาพระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย 

เจริญงอกงามนับตั้งแต่การลงนามหนังสือสัญญาไมตรี การค้า และการเดินเรือ เมื่อวันที่  

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2412 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งสยาม และ

สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ โยเซฟ ที่ 1 แห่งออสเตรีย-ฮังการี กระทรวงการต่างประเทศไทย

และกระทรวงการต่างประเทศออสเตรีย จึงถือโอกาสนี้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี 2562  

เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำาคัญดังกล่าว

 การจัดพิมพ์วรรณกรรมเด็กของออสเตรีย โดยแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย 

เล ่มนี้  เป ็นหนึ่ ง ในชิ้ นงานที่ ริ เริ่ ม โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง เวี ยนนา ในช ่ วง 

ของท ่านอดีตเอกอัครราชทูต ทรงศัก สายเชื้อ ด ้วยความเชื่อมั่นว ่า การอ ่านจะเป ็น 

การเปิดประตูบานสำาคัญไปสู่การทำาความรู้จักที่ลึกซ้ึง และมิตรภาพท่ียั่งยืนระหว่างสองประเทศ  

สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังว ่า เ น้ือหาที่สนุกสนานพร ้อมด ้วยภาพประกอบท่ีสวยงาม 

ในหนงัสือเล่มนีจ้ะชกัชวนให้เด็กและเยาวชนไทยสนใจท่ีจะทำาความรู้จกักับเพือ่น ๆ  ต่างวฒันธรรมยิง่ข้ึน  

และสานมิตรภาพระหว่างคนรุ ่นใหม่อันจะเป็นรากฐานของสัมพันธไมตรีที่แน ่นแฟ้นของ 

ทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต 

 วรรณกรรมเด็กเล่มนี้ประพันธ์เนื้อหาและวาดภาพประกอบโดยคุณแอร์วิน โมเซอร์  

นักประพันธ์ชาวออสเตรียผู ้มีผลงานด้านวรรณกรรมเด็กท่ีน่าสนใจจำานวนมากท่ีเล่าเรื่องราว 

ชวนขำาขันและสร้างรอยยิ้มเกี่ยวกับสัตว์นานาชนิดและมิตรภาพระหว่างกัน ซ่ึง “มิตรภาพ”  

นี้เองเป็นหลักสำาคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรียมาโดยตลอด อีกทั้ง 

เป็นแรงขับเคลื่อนให้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ขอขอบคุณศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำาภา โอตระกูล 

แห่งคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างยิ่ง ที่ได ้คัดเลือกวรรณกรรมเด็กเล่มนี ้

และถ่ายทอดเป็นภาษาไทยได้อย่างน่ารักและน่าสนใจ อีกท้ังได้กรุณาอำานวยความสะดวก 

ในการจดัพมิพ์เป็นรปูเล่มทีส่วยงามและควรค่าแก่การเกบ็รักษาสูเ่ยาวชนรุ่นหลงั สถานเอกอคัรราชทตูฯ 

หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะนำารอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาสู่ผู้อ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยทั่วกัน

(นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา



ค�าน�าของผู้แปล

 สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐออสเตรียที่ดำาเนินมาด้วยดีครบ 150 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2412  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จึงเห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือของนักเขียนชาวออสเตรีย 

แปลเป็นภาษาไทย มอบเป็นของขวัญสำาหรับเด็กไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านและเสริมสร้างจินตนาการ

 ดิฉัน ในฐานะผู้แปล ได้ เลือกหนังสือภาพสำาหรับเด็กเล็กของแอร์วิน โมเซอร์   

(Erwin Moser) เร่ือง หมูหริ่งนั่งเขียนใต้แสงเทียน (Der Dachs schreibt hier bei 

Kerzenlicht) มาแปลเป็นภาษาไทย ด้วยเหตุผลว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ในธรรมชาติ เข้าใจง่าย 

ไม่มีปัญหาเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิด ภาพวาดประกอบเร่ืองประณีต 

ละเอียดอ่อน สวยสะอาดตา น่าอ่าน เด็ก ๆ จะได้ รู้จักสัตว์จากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  

ด้วยภาษาและภาพท่ีแจ่มใส มีเสน่ห์น่ารัก ในการพิมพ์ฉบับภาษาไทยครั้งนี้ ได้ต้ังชื่อหนังสือ 

เป็นการเฉพาะว่า สัตว์นานาชนิดมาร่วมสานมิตรภาพเฉลิมฉลองสัมพันธไมตรี 150 ปี ไทย-ออสเตรีย

 ดิฉันขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ที่อนุมัติให้จัดแปลและพิมพ์หนังสือ 

ใหเ้ปน็ของขวญัแกเ่ดก็ ๆ  ในโอกาสสำาคญัครัง้นี ้และหวงัวา่หนงัสอืภาพทีส่วยงามของแอรว์นิ โมเซอร์ 

จะให้ความรู้ความเพลิดเพลินกับนักอ่านทุกผู้ทุกวัย

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อำาภา โอตระกูล)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



5

ราตรีมีจันทร์ เงียบ สงบสุข

ทุกผู้คนนอนหลับใหล ไม่มีใครตื่นอยู่

ดูซิ มีแต่นกฮูกใหญ่ นั่งอยู่บนปล่องไฟ

ออกจะเบื่อหน่าย ไม่มีอารมณ์จะท�าอะไร



6

เป็ดน้อยจูบหงส์ผู้ทรงสง่า

เพราะว่าหงส์จูบเก่ง จูบเป็น

เห็นไหม ความรักเกิดขึ้นได้เสมอ

แม้ว่าเขากับเธอจะแตกต่างกัน



7

หนูพเนจรเร่ร่อนไปทั่วบริเวณใกล้ไกล

เพราะบ้านที่อยู่เกิดไฟไหม้

หนูย�่าไปคนเดียว เหน็ดเหนื่อยเศร้าหมอง

เที่ยวมองหาที่อยู่ใหม่



8

แมวใช้อุ้งเท้าขูดข่วนผ้าผ่อน

ที่นอนบนเตียงขาดทะลุเป็นรูรู

ดูซิ ตะกุยตะกายสนุกใหญ่

แมวชอบใจ เมื่อได้ขูด ได้ข่วน



9

ลูกหมูหน้าตาน่ารัก 

แต่น่าเสียดาย เนื้อตัวสกปรกนัก

เพราะชอบขุดคุ้ยในโคลนตม 

ชอบเกลือกกลิ้งในอาจม

จะส่งเสียงดุว่าอย่างไรก็ไร้ผล

เพราะว่ามันเป็นลูกหมู ไม่ใช่ลูกคน



10

จากป่าต้นกกรก ๆ มีนกกระยางโผล่ออกมา

กบรีบกระโดดลงหนองน�้าไม่รอช้า

เพราะว่านกกระยางนั้นหนา

จะนึกอยากกินกบทุกเวลา เมื่อเห็นหน้า



11

แผ่นดินข้างบนเกิดพายุพัดรุนแรงเต็มที่

ใต้พื้นปฐพีข้างล่างเป็นบ้านของคุณหนอนอ้วนพี

นอนสงบสบายไม่มีปัญหา

มีทั้งแอปเปิ้ล เทียน และนวนิยายไว้อ่านเย็นอุรา



12

หนูต้องดื่มอึก ๆ เต็มพิกัด

เพราะหมูแฮมที่กินเข้าไปรสมันจัด

กระเพาะหนูก็เป็นอย่างนี้แหละ

บางครั้งต้องทนรับอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะ



13

หมาจิ้งจอกวางแผนโจรกรรมอย่างดี 

จะเข้าจับไก่ในเล้าคืนวันนี้

ขอบคุณสวรรค์ ประตูเล้าปิดไม่มีทางเข้า

เจ้าตัวร้ายจึงต้องเดินกลับ มือเปล่า



14

กระต่ายนั่งแทะแครอทของชอบ

เคี้ยวกรอบ ๆ เพลิดเพลินมีความสุข

แครอทนี่อร่อยจริงจริงหนา

เป็นของคุณฟรันซ์ชาวนา



15

หมูหริ่งนั่งเขียนโคลง

ภายใต้แสงเทียนนวลขาว

ถึงหมูหริ่งสาว เขียนว่า

“สุดที่รัก ยอดดวงใจ

พี่นี้จะรักเธอเสมอไป!”



16

หนอนผีเสื้ออาศัยอยู่บนใบไม้อย่างดี

จนถึงตอนที่มันเริ่มกัดกินใบไม้

มันไม่คิดมาก จัดการกัดกิน กิน กิน

จนทุกใบแหว่งวิ่น โล้นเตียนหมดสิ้น



17

อีกานั่งเรียงหน้าอยู่บนก�าแพง

ชาวไร่นั่งอยู่บนรถแทรกเตอร์ 

เขาขับรถคู่ใจสีแดงแสนรัก

เพื่อไปออกแรงท�างานในไร่ผัก

อีกาไม่มีอะไรจะท�า

นั่งอยู่บนก�าแพงสุขส�าราญ

มองดูทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องท�างาน



18

หมาป่านั่งร้องไห้อยู่ในป่าโอเด็น* 

เพราะมือเท้าหนาวเย็น

หมาป่าตัวร้ายเจ้าเล่ห์

หนาวสั่นท�าหน้าเหยเก

แต่คนที่คอยแอบจับสัตว์อื่นกิน เหลวไหล

เมื่อตกยาก ย่อมไม่มีใครอยากจะเห็นใจ

* ป่าโอเด็น (Odenwald) เป็นป่าใหญ่อยู่ทางใต้ของรัฐ Hessen ในประเทศเยอรมนี



19

สิงโตทะเลอาศัยอยู่ในทะเลน�้าแข็ง

น�้าแข็งไม่ท�าให้มันเดือดร้อนเท่าไร

เพราะมันมีไขมันหนาหุ้มอยู่ด้านใน

มันจึงอยู่ที่ทะเลน�้าแข็งได้อย่างสบาย

เหมือนที่เราเห็นอยู่ในรูปนี่ไง



20

สิงโตมีขนหัวฟู

ในปากก็มีเขี้ยวเต็ม อูฮู

บางครั้งมันก็ร้องค�ารามเสียงดัง

ผู้คนตกใจขนลุกตั้ง



21

พวกลิงชอบหม�่ากล้วย

และห้อยโหนอยู่กับเถาวัลย์

เปลือกกล้วยที่เหยียบแล้วลื่น

มันทิ้งลงไปข้างล่างที่พื้น

เมื่อเปลือกเปล่า ๆ ไม่มีกล้วยอยู่ด้านใน

มันก็ไม่มีประโยชน์ส�าหรับลิงอีกต่อไป



22

ช้างมีหนังหนา ไขมันแยะและอ้วนใหญ่

เสือดาวมีลายเป็นจุด ๆ คล่องแคล่วว่องไว 

มันกระโจนไปรวดเร็วราวกับฟ้าแลบ ปรู๊ดปร๊าด

ช้างรู้สึกนิยม นึกชมว่าแปลกประหลาด



23

เสือค่อย ๆ ย่องย�่าไปในป่าดงดิบ

มันมีลายเป็นทาง ๆ จากหัวถึงหาง

เดินอย่างเงียบสงบ อารมณ์ดี

แต่ถ้าใครตามล่าไล่มันล่ะก็

จะถูกมันกัดกินอย่างเกลียดโกรธทันที



24

ที่กลางทุ่งหญ้ามีกองไฟลุกสว่าง

เสือด�ารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นกองไฟในทุ่งกว้าง

ใครมาจุดไฟในกลางดึก

คนเฝ้าอุทยานผู้ปรานี

หรือนายพรานนักล่าสัตว์ป่า คนไม่ดี



25

งูใหญ่ดุร้ายน่ากลัวตัวยาว

เลื้อยมาในทุ่งหญ้าน่ากลัว

ถ้าเธอเห็นมัน ต้องรีบหลีกหนีให้ไกล

รีบวิ่งจี๋กลับบ้านโดยไว

เพราะงูใหญ่สีเหลืองน่าเกลียดนี้

มันชอบกินตะกละตะกลามเต็มที่



26

วันนี้อูฐรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

จึงนั่งลงตรงพีระมิดทางด้านหน้า

ณ ที่แห้งแล้งอย่างนี้

อูฐฝันถึงที่ชุ่มชื้นมีบ่อน�้าวารี



27

ชายอินเดียนแดงต้องคุ้มตัวก้มหน้า

เพราะเจ้าลามะก�าลังจะพ่นน�้าลายออกมา

คุณพระช่วย เราหวังว่า

เจ้าลามะจะไม่พ่นน�้าลายมาถูกเขานะ



28

จิงโจ้กระโดด เฟี้ยว

ไปทีเดียวได้สิบสามเมตรเชียว 

ที่ออสเตรเลียการกระโดดไกลเป็นเรื่องดี 

เพราะประเทศนี้

มีดินแดนกว้างใหญ่มหาศาล

เป็นที่รู้จักกันมานมนาน



29

นกมาราบูยืนอยู่บนฝั่ง

จ้องมองดูปลาในน�้าอย่างจริงจัง

พลางนึกในใจ อ้ายปลาน้อย

มาเป็นอาหารกลางวันวันนี้ให้หน่อย ดีไหม?

อย่านะ มาราบู อย่า

ปล่อยปลาน่ารักไปดีกว่า



30

ปลาหมึกนั่งหลบอยู่ในน�้าหมึก

เพราะปลาฉลามว่ายมาทางข้างหลังตัวใหญ่บึ้ก



31

หมีขั้วโลกนั่งอยู่ท่ามกลางหิมะขาว

นั่งต้มชาร้อนบนกองไฟลุก แสงสกาว

ตอนห้าโมงเย็นได้เวลา

นกเพนกวินน้อยย�่าหิมะมาหา

ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกัน

มีความสนิทสนมกลมเกลียวในมิตรสัมพันธ์



32

ช้างแมมมอธสัตว์โบราณ หมดทุกข์หมดโศก

เพราะว่ามันตายไปหมดแล้วจากโลก



33

ปลาหมึกชื่อเอดวร์ด อยู่ในขวด

ช่วยท�าให้หมึกของฉันสดสะอาด

มีหมึกใช้ได้เสมอ สีฟ้าครามใส

ทุกครั้งที่ฉันจุ่มปากกาลงไป

การหาค�าสัมผัสกันได้ส�าหรับฉัน สนุกนึก

ขอบใจเอดวร์ดในขวดหมึก



34

พระอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าสู่พื้นพสุธา

แสงแดดท�าให้อ่อนเพลียง่วงนอนหนา

แมวเหมียวสองตัวงีบหลับอยู่ในเปลเย็นสบาย

แกว่งไกวอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่



35

หนูตัวนี้มีชื่อว่าฟรีเดอริช

ปล่อยตัวไม่เคร่งเครียดกับชีวิต

ฟรีเดอริชไม่มีที่อยู่ ไม่มีเงิน

แต่ก็ไม่ขาดเหลืออะไร สบายจิต



36

พระจันทร์ส่องสว่างกลางท้องฟ้า

ประตูในป่าช้าเปิดออก

จากสุสานนั้นมีค้างคาวโผบินออกมา ดูซี

กระพือปีกพรึบพรับไปในอากาศยามราตรี



37

เจ้านกหัวขวานจอมซน

ชอบแกล้งผู้คนเป็นประจ�า

นี่ก็มาเจาะต้นสนหนวกหู

จนหมูหริ่งโมโหทนไม่ไหว



38

อีกาโรมูลท์ มีหน้าที่ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน

มันจะมาทันที เมื่อมีคนเรียกใช้

คนไข้หนู แมลงทับ แมลงสาบ

มันมาเอาไปส่งทางอากาศอย่างว่องไว

ศาสตราจารย์นกฟิงค์ประจ�าโรงพยาบาลใหญ่

เคยรักษาหนูหลายตัวจนหายจากไข้

เพราะฉะนั้นท่านคงช่วยชีวิตแมลงทับ แมลงสาบได้เช่นกัน เชื่อไหม



39

ในหอสูงเก่าแก่แห่งหนึ่ง

มีพวกหนูและฝูงตัวเหลือบไรอาศัยอยู่

พอพระจันทร์ขึ้นส่องแสงบนท้องฟ้า

บรรดาหนู เหลือบไร ก็ออกมาเต้นร�าเฮฮาหรรษา



40

กระต่ายนั่งชูหูอยู่ในสวนผักเสี้ยนเขียวขจี

พอเห็นนายพรานเดินมา

กระต่ายรีบหุบหูลงทันที



41

พวกจิ้งหรีดกรีดเสียงร้องในเวลากลางคืน

นกฮูกเพิ่งจะตื่น

ประเดี๋ยวมันจะบินไปจากต้นไม้

บินหายไป เงียบสงัดลึกลับ



42

“คุณกบ คุณกบ ฉันอยากจูบเธอสุดแสนเสน่หา

อยากบอกให้รู้นะจ๊ะ”

“ขอโทษ คุณนกกระยาง อย่าดีกว่านะ

ปากของเธอมันแหลมเกินไปส�าหรับฉัน

ปล่อยฉันนั่งอยู่ในนี้ก็แล้วกัน”



43

เสือส่งเสียงค�ารามอยู่ในป่าไผ่

ใครเดินไปนะ จะมีอายุสั้น

ใช่แล้ว ที่อินเดียแดนไกล

ผู้คนอาจหายไปได้ง่าย ๆ



44

กา กา กา ฤดูหนาวมาแล้วนา

อีกาห้าตัวนั่งอยู่บนรั้ว

ตีนขาหนาวเหน็บ เจ็บขาน่าสงสาร

ต้องเดินเท้าเปล่าหนาวสะท้าน

ไม่มีเงินจะซื้อบู๊ทใส่ในหน้าหนาว

น่าสงสารหนักหนา

กา กา กา ฤดูหนาวมาแล้วนา



45

หมาจิ้งจอกจอมโจร นักขโมยมือฉมัง

นั่นมันบรรทุกอะไรมาทางด้านหลัง

หมาจิ้งจอกไปขโมยห่านมา

บึ่งมอเตอร์ไซค์หนี สุดจะซ่า



46

เวลากลางคืน ดึกดื่นแล้วหนา

บรรดาสัตว์ต่างเข้านอน พักผ่อนกายา

ตุ่นตัวพ่อนอนหลับแล้ว

แต่คุณนายตุ่นยังอ่านหนังสือตาแป๋ว



 แอรว์นิ โมเซอร ์(Erwin Moser) เกิดเมือ่ป ีค.ศ. 1954 ทีก่รงุเวยีนนา  

เป็นนักเขียนหนังสือเด็กและเยาวชนประเภทนิยายสัตว์พร้อมวาดภาพ

ประกอบผู้มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรีย หนังสือเด็กพร้อมภาพวาด

ประกอบสวยงามของแอร์วิน โมเซอร์ มีความโดดเด่นมาตลอดระยะ  

30 ปีทีผ่า่นมา งานของเขาเปน็ทีช่ืน่ชอบของเดก็ ๆ  ทัง้ในและนอกประเทศ  

ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 20 ภาษา มีการนำาไปถ่ายทำา

เป็นภาพยนตร์การ์ตูนสำาหรับสถานีโทรทัศน์ของประเทศเยอรมนี รวมท้ัง 

ทำาเป็นปฏิทินสัตว์น่ารักออกจำาหน่ายด้วย

 แอร์วิน โมเซอร์ ได้รับรางวัลหนังสือเด็กและเยาวชนสำาคัญ ๆ  

หลากหลายรางวัล เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2017 ที่กรุงเวียนนา

และมพีพิธิภณัฑแ์อรว์นิ โมเซอร์ ท่ีแสดงผลงานมากกวา่ 100 ชิน้ ทีบ่า้นเกิด 

เมืองโกลส์ (Gols) ประเทศออสเตรีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014

แนะนำ�ผู้เขียน

แนะนำ�ผู้แปล

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อ�าภา โอตระกูล เป็นอาจารย์ประจำา

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เป็นนักเรียนทุน DAAD ศึกษาภาษาและวรรณคดีเยอรมันที่มหาวิทยาลัย 

Marbung ประเทศเยอรมนี  เ ป็นผู้นำ าในการแปลและเผยแพร่

วรรณกรรมเยอรมันเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นเยอรมัน 

ได้รับอิสริยาภรณ์ของประเทศเยอรมนี Bundesverdienstkreuz  

1. Klasse (1996), รางวัล “สุรินทราชา” ของสมาคมนักแปลและล่าม 

แห่งประเทศไทย (2007), รางวัล “นราธิป” (2014) ของสมาคมนักเขียน

แห่งประเทศไทย และรางวัลนักแปลประจำาปี 2010 ของกระทรวง 

การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศออสเตรีย 








