นิทานภาษาอังกฤษ:
ลูกเป็ ดขีเ้ หร (Ugly Duckling)

Near the river, Mother Duck was incubating five eggs. In due
time, four of the eggs except the one egg didn't hatch.
ใกล ๆ ริมแมน้ํ าแหงหนึ่ง มีแมเป็ ดกําลังกกไขหาฟอง เวลาผานไป
มีไขเพียงสี่ฟองที่ถูกฟั กเป็ นตัวออกมา ยกเวนไขฟองหนึ่งที่ยังไมฟัก
Suddenly, the egg gradually hatched. "Oh my goodness! How
ugly it is! But mother duck welcomed it into the flock.
ทันใดนัน
้ ! ...ไขฟองสุดทายก็คอย ๆ ฟั กตัวออก "คุณพระชวย ทําไม
ถึงขีเ้ หรอยางนี้" อยางไรก็ตามแมก็รับลูกเป็ ดตัวนี้เป็ นลูกของตน

One day Mother Duck took her five ducklings for a

swimming lesson in the pond. On the way they came across
a cow, a sheep, a pig. They made fun of the ugly Duckling

and laughed at him. "Hey! What is that ugly think supposed
to be?"

วันหนึ่งแมเป็ ดพาลูก ๆ ของมันไปหัดวายนํ้ า ระหวางทางไดพบกับ

วัว แกะ และหมู พวกมันพากันหัวเราะเยาะลูกเป็ ดขีเ้ หร "ฮา ๆๆ พวก
เราดูตัวอะไรนัน
่ ซิ นาเกลียดจริง ๆ"

In a moment the ducklings walked to come across cock

and hen "Hey! Have you ever seen anything so ugly?
สักครูหนึ่ง เหลาลูกเป็ ดไดเดินไปพบกับพอไกและแมไก

"นี่! เธอเคยเห็นตัวอะไรนาเกลียดบางไหม?" พอไกเอยถามแมไก

One day the ugly Duckling saw a flock of swans swimming

below. He was so amazed by their beauty that he decided to fly
closer to the stream. The ugly Duckling saw his shadow in the
water it was the reflection of a graceful swan.

วันหนึ่ง ลูกเป็ ดขีเ้ หรเห็นฝูงหงสกําลังเลนนํ้ าในลําธารที่มันอาศัยอยู

มันตะลึงในความสวยงามของหงสเหลานัน
้ จึงบินตไปดูใกล ๆ ลูกเป็ ด
ขีเ้ หรไดมองเงาของตนเองที่ปรากฏในนํ้ า เป็ นเงาของหงสที่
สวยงาม(สงางาม)

In fact he had never been an ugly Duckling but it was swan.
Finally it was able to find the real parents, and they lived
happily ever after in the stream.
อันที่จริงมันไมใชเป็ ดขีเ้ หร แตมันเป็ นหงสตางหาก ในที่สุดมันก็ได
พบกับพอแมที่แทจริงและอาศัยอยูที่ลําธารแหงนัน
้ อยางมีความสุข

Moral of the story: Don't judge a book by its cover or treat
people differently because they look different.

นิ ทานเรื่องนี ส
้ อนใหรูวา: อยาตัดสินอะไรที่ภายนอก หรืออยาปฎิบัติตอ
คนอื่นไมดี เพราะแคเพียงคนอื่นไมเหมือนตัวเอง

Interesting Vocabularies
คําศัพทนารู
incubate (v.) = ฟั กไข
hatch (v.) = ออกจากไข
pond (n.) = สระนํ้ า, บอนํ้ า
come across (PHRV) = พบโดยบังเอิญ
astray (adj.) = พลัด, หลง
amaze (v.) = ประหลาดใจ, ตกตะลึง
stream (n.) = ลําธาร
reflection (n.) = ภาพสะทอน
graceful (adj.) = สงางาม, ออนชอย
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