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พ่อไก่กับแม่แมว 

Hanen og katten
– en fortelling fra Litauen
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Det var en gang en katt og en hane som bodde sammen i et lite trehus i en stor skog i Litauen.

De var bestevenner og passet godt på hverandre.

กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ ลกึเขา้ไปในป่าใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศลิทวัเนีย ภายในบา้นไมห้ลงัเลก็ๆหลงัหนึ่ง ยงัมีแมวตัวหนึ่งและไก่ตวัผูต้วัหนึ่ง

อาศยัอยู่ดว้ยกนั ทัง้สองเป็นเพ่ือนรกักนั และตา่งก็คอยดแูลซึง่กนัและกนั 
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En dag skulle katten ut på jakt og sa til 

hanen: «Ikke åpne døra for noen, i 

hvert fall ikke for reven!» Hanen lovte 

å gjøre som katten sa.

วนัหนึ่งแม่แมวก าลงัจะออกไปล่าสตัว์

เพ่ือเป็นอาหาร แม่แมวจงึพดูกบัพ่อไก่

ว่า “อย่าเปิดประตใูหใ้ครนะ โดยเฉพาะ

เจา้หมาจิง้จอก” พ่อไก่ใหส้ญัญา
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Katten dro av gårde. Hanen gikk 

og la seg og sovnet og 

«zzzzzzzzz».

แลว้แม่แมวก็ออกเดินทาง 

“ซซซซซซซซซ” สว่นพ่อไก่ก็เดินเขา้

ไปนอนอีก “ซซซซ”
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«Bank, bank!» 

Hanen skvatt!

“ปัง ปัง!”

พ่อไก่ตกใจต่ืน!
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Han gikk til døra og spurte: «Hvem er det?» «Det er meg, reven! 

Vær så snill, åpne opp døra!» Men hanen husket hva katten hadde 

sagt og åpnet ikke opp. «Vær så snill, jeg fryser, » gråt reven mens 

hun sto og skalv. «Stakkars reven» tenkte hanen og åpnet døra.

แลว้พ่อไก่ก็เดินไปท่ีประต ูและถามวา่ “ใครกนันั่น” “ขา้เอง หมา

จิง้จอกไง” ช่วยเปิดประตใูหข้า้หน่อยไดไ้หม? แตพ่่อไก่จ าค าท่ีแม่

แมวบอกไวไ้ดด้ี พ่อไก่จึงไม่เปิดประตใูหเ้จา้หมาจิง้จอก “ช่วยเปิด

ประตใูหข้า้เถอะ ขา้หนาวสั่น” เจา้มาจิง้จองรอ้งไหข้ณะท่ีมนัยืนตวั

สั่นไปดว้ย “น่าสงสารเจา้หมาจิง้จอก" พ่อไก่คิด และก็เปิดประตู
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Da hoppet reven på hanen, tok ham i 

potene sine og løp av gårde mot 

huset sitt.

ทนัใดนัน้เจา้หมาจิง้จอกก็กระโจนใสพ่่อ

ไก่ มนัตะครุบและจบัพ่อไก่ดว้ยอุง้เทา้

ของมนั ก่อนที่จะว่ิงกลบัไปท่ีบา้นของ

ตนเอง
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«Hjelp, hjelp! Pusekatt! 

Hjelp!» skrek hanen. 

“ช่วยดว้ย ช่วยดว้ย!” แม่แมว! ช่วย

ดว้ย!” พ่อไก่กรดีรอ้ง
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Katten var ikke så langt 

unna og hørte at hanen 

ropte. Da løp katten alt hun 

kunne bort til hanen.

แม่แมวซึง่อยู่ไม่ไกลจากท่ีนั่น 

ไดยิ้นเสียงแผดรอ้งของพ่อไก่ 

แม่แมวจงึวิ่งอย่างรวดเรว็เท่าท่ี

เธอจะท าได ้
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Katten fant reven og grep fatt i den 

stakkars hanen og fikk ham løs fra 

revens poter.

เม่ือเจอเจา้หมาจิง้จอก แม่แมวก็ขว่น

ตะกยุจนช่วยพ่อไก่ผูน้่าสงสารหลดุออก

จากอุง้เทา้ของเจา้หมาจิง้จอก

สว่นเจา้หมาจิง้จอกก็วิ่งหนีอยา่งรวดเรว็

เท่าท่ีมนัจะวิ่งได ้และก็หายลกึเขา้ไปใน

ป่า
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Reven løp vekk så fort hun kunne og 

forsvant dypt inni skogen. «Hvorfor hørte 

du ikke på meg?!» spurte katten sint. 

Hanen sa unnskyld og lovte: "Kors på 

halsen, jeg skal aldri mer åpne døra for 

reven".

“ท าไมเธอไม่ฟังที่ฉนับอก?” แม่แมวถาม

ดว้ยความโมโห พ่อไก่บอกขอโทษและ

สญัญาดว้ยหวัใจวา่จะไม่เปิดประตใูหเ้จา้

หมาจิง้จอกอีกต่อไป
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En annen dag skulle katten ut på 

jakt igjen. Igjen ba hun hanen om 

ikke å åpne døra for noen. Hanen 

lovte nok en gang å gjøre som 

katten sa.

อีกวนัหนึ่ง แม่แมวจะออกไปหา

อาหารอีกครัง้ และเธอไดก็้ขอรอ้งพ่อ

ไก่อีกครัง้วา่ไม่ใหเ้ปิดประตใูหใ้ครอ่ืน

อีก พ่อไก่ก็ใหค้  าสญัญา
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«Bank, bank!» «Hvem er det som banker på 

døra?» spurte hanen. Igjen var det reven som ville 

inn. Igjen begynte reven å gråte, og igjen åpnet hanen 

døra.

“ปัง ปัง!” “ใครกนัทีม่าเคาะประต?ู” พ่อไกถ่าม

อกีคร ัง้ เป็นเจา้หมาจิง้จอกน่ันเองทีก่ าลงั

พยายามจะเขา้มาขา้งใน

เจา้หมาจิง้จอกเริม่รอ้งไหอี้กครัง้ และพ่อไก่ก็ประตใูหม้นัอีก

ครัง้ และอีกครัง้เจา้หมาจิง้จอกก็จบัพ่อไก่และวิ่งหนีไป และก็

อีกครัง้ที่พ่อไก่แผดเสียงรอ้ง “ช่วยดว้ย! ช่วยดว้ย!” 
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Igjen fanget reven hanen og løp av sted, 

og igjen ropte hanen: «Hjelp, hjelp!»

«Hjelp, hjelp! Pusekatt! Hjelp!» Men 

denne gangen var katten langt unna og 

hørte ikke hanen rope.

“ช่วยดว้ย ช่วยดว้ย!” แม่แมว! ช่วยดว้ย!” พ่อ

ไก่กรดีรอ้ง
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Dermed tok reven hanen med seg og 

løp hjem til ungene sine og låste hanen 

inn i en bod.

แตว่นันีแ้ม่แมวอยู่ไกลออกไป จึงไม่ไดยิ้น

เสียงเจา้พ่อไก่รอ้งใหช้่วย ดงันัน้เจา้หมา

จิง้จอกก็จบัพ่อไก่และวิ่งไปท่ีบา้นหาลกูๆ

ของมนั และไดข้งัพ่อไก่ไวใ้นหอ้งเก็บของ
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Om kvelden da katten kom hjem, så hun at 

døra sto oppe.

ตกเย็นขณะท่ีแม่แมวกลบัมาถึงบา้น เธอ
เห็นวา่ประตเูปิดอยู่
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Huset var rotete og hanens fjær lå strødd 

over alt. «Reven!» sa katten sint og bet 

tennene sammen. Katten viste fram klørne 

sine. Hun tok frem et balltre, tok på 

seg gummistøvler...

บา้นรกกระจดักระจาย และมีขนของพ่อไก่

กระจายเกลื่อนอยู่เตม็ไปหมด “หมาจิง้จอก!” 

แม่แมวพดูพรอ้มกดัฟันดว้ยความโมโห
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... og begynte å gå med 

raske skritt gjennom 

skogen. 

แม่แมวไดโ้ชวก์รงเลบ็ของเธอ เธอ

หยิบกระบองไมอ้อกมา สวมรองเทา้

บทูยาง และเริม่เดินอย่างรวดเรว็เขา้

ไปในป่า
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Hun gikk og gikk, helt 

til hun kom frem til 

revens hi. 

เธอเดิน และเดิน จนเธอมาถึง

ถ า้ของเจา้หมาจิง้จอก
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Inne i hiet, bak gitteret på boden, satt hanen 

redd og så på revungene som danset rundt gryta 

med kokende vann. «Hanesuppe! Hurra, 

hurra!» ropte de og ventet utålmodig på at reven 

skulle lage suppe med hanekjøtt til dem.

ภายในถ า้หลงัลกูกรงในหอ้งเก็บของ เห็นพ่อไก่นั่ง

อยู่อย่างหวาดกลวั และเห็นลกูๆของเจา้สนุขั

จิง้จอกเตน้ร  าอยู่รอบหมอ้ตม้น า้ท่ีก าลงัเดือด

พลา่น «ซุปไก่! ไชโย! ไชโย! » พวกเขาตะโกนและ

แทบจะรอแม่จิง้จอกท าซปุไก่ใหไ้ม่ไหว
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Plutselig brøt noen opp døra med 

et balltre! Det var katten som 

braste inn i hiet...

ทนัใดนัน้ ประตก็ูถกูพงัดว้ยไมก้ระบอง

จากใครสกัคน! มนัคือแม่แมวนั่นเองท่ี

โผลพ่รวดเขา้มาในถ า้ และไลล่า่ทัง้เจา้

แม่หมาจิง้จอก และลกูๆของเธอ
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...og jaget både reven og 

ungene hennes. Forskrekket 

løp de til hver sin kant og 

forsvant dypt inn i skogen.

ดว้ยความตกใจกลวั เหลา่หมา

จิง้จอกต่างก็วิ่งหนีกนัไปคนละ

ทิศคนละทาง และหายลกึเขา้ไป

ในป่า



23

Da tok katten fram 

balltreet igjen og 

knuste døra til boden 

og slapp hanen fri. 

จากนัน้แม่แมวก็เอากระบอกไม้

ออกมาอีกครัง้ แลว้ก็พงัประตู

หอ้งเก็บของ และแลว้พ่อไก่ก็เป็น

อิสระ จากนัน้ทัง้สองก็เดินทาง

กลบับา้นดว้ยกนั
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Så dro de sammen hjem. 

ตัง้แตว่นันัน้มา ก็ไม่มีใครเห็นสนุขั

จิง้จอกและลกู ๆ ของเธออีกเลย เจา้

สนุขัจิง้จอกไม่กลา้เขา้มาใกลบ้า้นของ

พ่อไก่และแม่แมวเหมียวอีกเลย



Snipp snapp snute, så er eventyret ute. 
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และแลว้นิทานเรือ่งนีก็้จบลงอย่างมีความสขุ



Siste side

Finn flere fortellinger på

nafo.oslomet.no

Fortellingen er laget med illustrasjoner fra Svetlana Voronkova
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https://morsmal.no/no/

