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En fortelling fra Polen

ลกูชายชา่งท ารอ้งเทา้
- นทิานจากประเทศโปแลนด์

SKOMAKERSØNNEN

- En polsk fortelling
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กาลครัง้หนึง่มาแลว้ มชีายหนุ่มคนหนึง่ไดอ้าศยัอยู่

กบัพอ่ของเขาซึง่มอีาชพีเป็นชา่งท ารอ้งเทา้ พอ่

ของเขาเป็นคนโมโหรา้ย และมักจะดดุา่ลกูชาย

เสมอๆ

อยูม่าวันหนึง่คณุพอ่เกดิความโมโหอยา่งมาก เขา

ไดไ้ลล่กูชายของเขาออกไปจากบา้น ลกูชายไดน้ า

ขนมปังตดิตวัไปดว้ยเล็กนอ้ย และเขาจากไปอยา่ง

ไมก่ลบัมาอกี

Det var en gang en gutt som bodde sammen med sin far 

som var skomaker. Faren var en sinnatagg og kjeftet på 

gutten hele tida. En dag ble faren så sint, at han kastet ut 

gutten sin hjemmefra.
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เขาไดเ้ดนิ และเดนิจนไปถงึป่าแหง่หนึง่ เขาเดนิผา่นป่า

และทุง่หญา้ จนในทีส่ดุเขารูส้กึเหนือ่ยลา้จงึตอ้งนอนพัก

เหนือ่ย

Gutten fikk bare med seg litt brød, og dro sin vei. Han gikk og gikk, 

helt til han kom til en skog.

Han gikk gjennom busker og kratt, og til slutt ble han så sliten at han 

la seg ned for å hvile.
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ทัน้ใดนัน้เขาเหลอืบตาเห็นมดจ านวนมากมายเดนิลอ้มรอบไปทั่ว พวกมันเดนิชนกนัและดวูุน่วายมาก “ มันเกดิอะไรขึน้
นะ” ชายหนุ่มคดิ

Plutselig så han masse maur som løp rundt til alle kanter, de krasjet med hverandre og det var virkelig kaos. 

«Hva har skjedd?» tenkte gutten.
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“อะฮา” ชายหนุ่มมองเห็นรังมดที่

พังทลาย “ฉันรูว้า่การตอ้งพลดัพลาก

จากบา้นเป็นอยา่งไร” ชายหนุ่มพดูและ

กวาดดนิกลบัไปยังทีเ่ดมิ

«Aha!» Gutten så at det var en maurtue 

som var ødelagt. «Jeg vet hvordan det er 

å miste hjemmet sitt,» sa gutten, og feiet 

jorda tilbake på plass.

Deretter tok han en håndfull 

med brødsmuler ut av lomma og 

strødde det rundt til maurene.
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จากนัน้เขาจงึน าเศษขนมปังออกจากกระเป๋า และโปรยไปรอบๆรังมด และขณะทีม่ดทัง้หลายก าลงักนิขนมปัง 

ชายหนุ่มจงึถอืโอกาสนอนพักผอ่นและหลบัไป

Mens maurene spiste brød, la gutten seg ned og sovnet. 
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วันตอ่มาชายหนุ่มไดต้ืน่ข ึน้และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเดนิทางตอ่ พวกมด

ไดม้ารวมกนัอยูล่อ้มรอบตวัเขาและพดูวา่ “ขอบคณุทีท่า่นเป็นคนดแีละ

มนี ้าใจ พวกเราจะไมล่มืทา่นเลยและเราสญัญาวา่จะไปหาและ

ชว่ยเหลอืทา่น”

“พวกทา่นจะชว่ยเหลอืขา้ไดอ้ยา่งไร” ชายหนุ่มพดูพรอ้มรอยยิม้และ

เดนิทางตอ่ไปตามเสน้ทางของเขา

Neste dag våknet gutten og gjorde seg klar til å dra videre.

Da samlet maurene seg rundt ham og sa: «Takk for at du var snill og grei, 

vi skal aldri glemme deg. 

Vi lover å komme og hjelpe deg». «Hvordan skal dere hjelpe meg?» sa 

gutten smilende og fortsatte på sin vei.
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เขาเดนิทางผา่นป่าและทุง่หญา้ จนไปถงึแมน่ ้าแหง่หนึง่ซ ึง่เต็มไปดว้ยปลามากมาย ปลาทองลว้นๆ

Han gikk gjennom skog og mark, helt til han kom til en elv - full av fisk - gullfisk!
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เมือ่ปลาทองมองเห็นชายหนุ่มคนนัน้ พวกปลาก็เริม่เกดิความกลัว พวก

มันกลวัวา่จะถกูจับกนิเป็นอาหาร พวกมันจงึเริม่วา่ยน ้าหน ี“ฉันรูว้า่การ

ตอ้งพลดัพลากจากบา้นเป็นอยา่งไร” ชายหนุ่มพดู ดงันัน้เขาจงึก าเศษ

ขนมปังออกจากกระเป๋าและโปรยลงในน ้า” 

Da gullfiskene så gutten, ble de så redde. De trodde at gutten skulle fange dem og spise dem opp. 

Dermed begynte de å svømme fort av sted. «Jeg vet hvordan det er å måtte forlate sitt hjem,» sa gutten. 

Dermed tok han en håndfull med brødsmuler ut av lomma si og kastet det ned i vannet.
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ปลาพวกนัน้ไดก้ลิน่ขนมปัง จงึวา่ยน ้า

ยอ้นกลบัไปอยา่งเร็วจนวา่ยชนกนั พวกมัน

จงึเริม่ตอ่สูแ้ยง่ชงิอาหารและกนิขนมปังกนั

อยา่งตะกละตะกลาม 

Fiskene luktet brødet, snudde seg og svømte 

fort tilbake mens de krasjet i hverandre.

De begynte å sloss om maten og spiste grådig 

opp alt sammen.
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ชายหนุ่มยิม้ และหลงัจากนัน้เขาลม้นอนตวัลงและนอนหลับไป

Gutten smilte, la seg ned og sovnet.
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วันตอ่มาขณะทีช่ายหนุ่มตืน่และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเดนิทาง 

Neste dag våknet gutten og gjorde seg klar til å dra videre.
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พวกปลาจงึลอยหวัขึน้มาจากน ้าและพดูวา่ “ขอบคณุทีท่า่นเป็น

คนดมีนี ้าใจ พวกเร็วจะไมล่มืทา่นเลย และสญัญาวา่จะไปหา

ทา่นและชว่ยเหลอืทา่น” “ เฮ เฮ พวก

Da stakk fiskene hodene opp av vannet og sa: «Takk for at du var 

snill og grei, vi skal aldri glemme deg. Vi lover å komme og hjelpe 

deg». «He, he, hvordan skal dere hjelpe meg?” sa gutten og 

fortsatte på sin vei.
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เขาเดนิทางผา่นป่าและทุง่หญา้ 

ไปจนถงึตน้ไมใ้หญต่น้หนึง่ เขา

รูส้กึเหนือ่ยลา้มากจนเขาตอ้งลม้

ตวันอนใตต้น้ไมแ้ละนอนหลบัไป

Skomakersønnen gikk gjennom 

mark og eng, helt til han kom til et 

stort tre. Da var han så sliten at han 

la seg under treet for å sove.
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ทันใดนัน้เขาก็ไดย้นิเสยีง“บซซซซซ”  เขาจงึลกุขึน้และมองไป

รอบๆ บนศรษีะของเขามผีึง้บนิวนไปวนมามากมาย “มอีะไร

เกดิขึน้” เขาคดิ “ อะฮา” เขาสงัเกตเุห็นวา่รังผึง้ถกูดงึออกจาก

โพรงไม ้และรังผึง้ไดถ้กูขวา้งกระจายอยูท่ั่วไป “ฉันรูว้า่การตอ้ง

พลดัพลากจากบา้นเป็นอยา่งไร”  ชายหนุ่มพดูและน ารังผึง้มาตอ่

รวมกนัอกีครัง้

«Bzzzzzzz,» hørte han plutselig. Han reiste seg og så seg rundt. Over hodet 

hans virvlet det mange bier til alle kanter.

«Hva har skjedd?» tenkte han.

«Aha!» Han la merke til noen bikuber som var dratt ut av trehuler, og bivoks 

som hadde blitt kastet rundt omkring.

«Jeg vet hvordan det er å miste et hjem,» sa gutten og satte kubene sammen 

igjen. Nå kunne biene samle honning og legge egg igjen.
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ตอนนีพ้วกผึง้ก็สามารถรวบรวมน ้าผึง้

และวางไขไ่ดอ้กีครัง้ จากนัน้เขาได ้

หยบิเศษขนมปังทีเ่หลอืซึง่อยูล่กึใน

กน้กระเป๋า และใหเ้ป็นอาหารแกผ่ึง้

Så tok han frem de siste 

brødsmulene som han fant 

nedi lomma, og matet biene.
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หลงัจากนัน้เขาก็นอนหลบัสนทิ Deretter sovnet han. 
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วันตอ่มาชายหนุ่มตืน่ขึน้และรูส้กึหวิมาก เขาไมม่เีศษขนมปังเหลอื

อกีแลว้ “ฉันตอ้งไปหาอาหาร” เขาพดู พวกผึง้บนิวนลอ้มรอบ

ศรษีะของเขาและพดูวา่ “ขอบคณุทีท่า่นเป็นคนดแีละมนี ้าใจ พวก

เราจะไมล่มืบญุคณุทา่นเลย และเราสญัญาวา่จะไปชว่ยเหลอื

ทา่น” “แลว้พวกทา่นจะชว่ยเหลอืขา้ไดอ้ยา่งไร” ชายหนุ่มพดูและ

ออกเดนิทางตามเสน้ทางของเขา

Neste dag sto gutten opp og merket at han var kjempesulten.

Han hadde ikke flere brødsmuler igjen. «Jeg må dra og finne noe mat,» sa han.

Da slo biene en sirkel rundt hodet hans og sa: «Takk for at du var snill og grei, vi 

skal aldri glemme deg. Vi lover å komme og hjelpe deg». «Hvordan 

skal dere hjelpe meg?» sa gutten og fortsatte på sin vei.
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เขาเดนิผา่นป่าและทุง่

หญา้ เขาเดนิจนถงึเมอืง

เมอืงหนึง่ ในเมอืงนัน้มี

บา้นอยูม่ากมาย กลาง

หมูบ่า้นมปีราสาทแหง่

หนึง่ตัง้อยู ่กลางปราสาท

มหีอคอยทีส่งูมาก

Han gikk gjennom mark og 

eng, helt til han kom til en 

by. I byen var det mange 

hus.

Midt mellom husene var 

det et slott. I midten av 

slottet var det et tårn.
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บนหอคอยมหีอ้งอยูห่นึง่หอ้ง ในหอ้งนัน้มเีจา้หญงิทีแ่สนงามอาศยัอยู่

Tårnet var kjempehøyt og oppe i tårnet var det et rom.
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นางถกูจับขงัในหอ้ง และกญุแจหอ้งได ้

สญูหายไป ผูท้ีส่ามารถหาเจอกญุแจหอ้ง

ของนาง จะไดแ้ตง่งานกบัเจา้หญงิ น่ัน

เป็นค าสัง่ของพระมารดา

Inni rommet var det en vakker prinsesse. Hun 

var låst inne og nøkkelen var borte. Den som 

klarer å finne nøkkelen til rommet hennes, 

skulle få gifte seg med henne, hadde moren 

hennes sagt.
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ลกูชายคนท ารองเทา้ตอ้งการไปเสีย่งโชค ดว้ยเหตนัุน้เขาจงึเดนิทางไปยังปราสาท และไปเคาะประต ูพระมารดาของเจา้

หญงิไดเ้ปิดประตู

Skomakergutten ville ta sjansen. Derfor dro han til slottet og banket på.
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พระนางมหีอูนัใหญโ่ต จมกูทีค่ดงอ และสวม

หมวกอนัยาวบนศรษีะและมไีมก้วาดระหวา่ง

ขาของนาง แน่นอนเธอคอืนางแมม่ด

Moren til prinsessa åpnet døra.

Hun hadde store ører, krokete nese, svart stor hatt på hodet og en 

feiekost mellom bena.

Hun var rett og slett en heks!
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“ทา่นมาถงึทีน่ีเ่พือ่จะแตง่งานกบัเจา้หญงิใชไ่หม” 

นางแมม่ดไตรถ่าม “ใชค่รับ” ลกูชายคนท ารองเทา้

ตอบดว้ยอาการตวัสัน่ “ถา้เชน่น่ันทา่นจะตอ้งตอบ

ปัญหาใหไ้ดส้ามขอ้” นางแมม่ดพดู “และถา้ทา่น

ตอบผดิหนึง่ขอ้ ฉันจะหกัคอทา่น” “ใหค้ าถามผมซิ

ครับ” ลกูคนท ารองเทา้พดูดว้ยความกลวั

«Er du her for å gifte deg med prinsessa?» spurte heksa.

«Ja,» svarte Skomakergutten skjelvende.

«Da må du greie å gjøre tre oppgaver,” sa heksa.

«Hvis du ikke klarer en av dem, vil jeg vri om halsen på 

deg!»

«Gi meg oppgavene,» sa Skomakergutten redd.
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เขาไดรั้บทรายหนึง่กองซึง่มเีมล็ดงาด าเล็กๆปะปนอยู่

มากมาย “ทา่นจะตอ้งคดัเมล็ดทรายออกจากเมล็ดงา

ด า” นางแมม่ดสัง่ “ถา้ท าไมส่ าเร็จจนถงึตอนพระ

อาทติยต์กดนิ ฉันจะหกัคอของทา่น”

Da tømte heksa en haug med sand og masse bittesmå 

valmuefrø foran ham.

«Du skal skille sanden fra valmuefrøene,» sa heksa.

«Rekker du det ikke til solnedgang, vrir jeg om halsen på 

deg!»
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ชายหนุ่มเริม่จัดการ เขาเริม่หยบิเมล็ดงาด าออกจากทราย ที

ละเม็ด เขาคดั และคดัเมล็ดงา จนกระทั่งพระอาทติยใ์กลจ้ะ

ตกดนิ “มันยังหลอือกีมากมาย” ชายหนุ่มพดูอยา่งเหนือ่ยลา้ 

“ฉันท าไมไ่ดอ้กีแลว้ นางแมม่ดคงจะมาหกัคอฉันแน่”

Gutten satte i gang. Han tok ett og ett av valmuefrøene ut fra 

sanda.

Han jobbet og jobbet, helt til sola begynte å gå ned. «Det er fortsatt 

masse igjen,» sa gutten sliten.

«Jeg klarer ikke mer. Nå kommer heksa til å vri om halsen på meg!”

Plutselig følte han noe som rørte på seg. Det var maurene som 

hadde kommet for å hjelpe ham!
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ทันใดนัน้เขารูส้กึวา่มอีะไรบางอยา่งขยับตวับนนิว้ของเขา น่ันคอืพวกมดทีพ่รอ้มใจกนัมาชว่ยเหลอืเขา พวกมดเริม่จัดการ และ

แยกเมล็ดงาด าออกจากทราย นับหนีง่ สอง สามชัว่พรบิตา งานก็ส าเร็จ

Maurene satte i gang og skilte valmuefrøene fra sanda. Og på én, to, og tre var jobben gjort!
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ชายหนุ่มนัน้ไดน้ ากระป๋องบรรจงุาด า
ปราศจากเมล็ดทรายและไดว้ ิง่ไป
หาทางนางแมม่ด “ตอนนีท้า่นโชคดี
นะ” นางพดูแบบเคอืงๆ

Gutten tok med seg bøtta med 

valmuefrø, fri for sand, og løp til heksa. 

«Nå hadde du flaks!» sa heksa irritert.
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วันตอ่มานางแมม่ดสัง่งานทีย่ากขึน้ “กญุแจของหอ้ง

เจา้หญงิมันไดต้กลงไปในแมน่ ้า ไปหามันใหเ้จอ

จนถงึคนืนี ้ถา้ท าไมไ่ด ้ฉันจะหกัคอทา่น” นางพดู

และหวัเราะเสยีงดงั

Dagen etter ga heksa Skomakergutten en 

enda vanskeligere oppgave:

«Nøkkelen til rommet til prinsessa har falt ned i elven.

Finn den! Rekker du det ikke til i kveld, vrir jeg 

om halsen på deg!” sa heksa mens hun lo høyt.
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ลกูชายคนท ารอ้งเทา้จงึเดนิลงไปยัง

แมน่ ้าและเริม่มองหากญุแจ แตเ่ขาคดิ

ขึน้มาไดว้า่ตวัเขาวา่ยน ้าไมเ่ป็น “แลว้

ฉันจะท าอยา่งไรดตีอนนี้” นางแมม่ด

ตอ้งมาหกัคอฉันแน่ ชายหนุ่มพดูใน

ขณะเดยีวกนัทีแ่สงอาทติยก์็ลบัหายไป

Skomakergutten gikk til elven og begynte 

å lete etter nøkkelen. Men så kom han på 

at han ikke kunne svømme! «Hva skal jeg 

gjøre nå, heksa kommer til å vri om 

halsen på meg», sa gutten i det sola 

begynte å gå ned.
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ทัน้ใดนัน้มใีครน ้าพน่น ้าใสห่นา้เขา เขามองลงดใูนแมน่ ้า

Plutselig sprutet det noen vanndråper i ansiktet hans. Han så ned i elven.
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ทีน่ั่นมเีจา้ปลาทองหลายตวั พวกมันมาเพือ่จะใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่ขา

Der var alle gullfiskene! De hadde kommet for å hjelpe ham.
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ปลาเหลา่นัน้วา่ยลงสูพ่ ึน้น ้า และหาเจอกญุแจทีถ่กูฝังอยูใ่ตโ้คลนทรายดา้นลา่ง

Fiskene svømte til bunnen og fant nøkkelen som var gravd ned i sandbunnen.
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และไดน้ าขึน้มาใหช้ายหนุ่ม

De ga nøkkelen til gutten.
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ชายหนุ่มจงึวิง่ไปหานางแมม่ดและพดูวา่ 

“ฉันไดเ้จอกญุแจแลว้”

“ทา่นโชคดอีกีแลว้นะ” นางพดูอยา่ง

ระคายเคอืง

Gutten sprang bort til heksa og sa: «Jeg 

har nøkkelen!» «Nå hadde du flaks,» sa 

heksa enda mer irritert.
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จากนัน้เขาทัง้สองจงึน่ังบนไมก้วาดของ

นางแมม่ด และบนิขึน้ไปสูบ่รรไดที่

หอคอยของปราสาท

Så satte Skomakergutten og heksa seg 

på feiekosten til heksa og fløy opp trappa 

til slottstårnet.

De satte inn nøkkelen og åpnet døra 

til prinsessens kammer.
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เขาเอากญุแจเปิดประตทูีห่อ้งของเจา้หญงิ ทีน่ั่นมหีญงิสาวสามคนน่ังอยู ่มผีา้สขีาวคลมุปิดหนา้อยู ่ทกุคนดเูหมอืนกนัหมด “ถา้

ทา่นสามารถทายถกูวา่คนไหนคอืเจา้หญงิตวัจรงิ แลว้ทา่นก็จะไดแ้ตง่านกบัเธอ” นางแมม่ดพดู “แตถ่า้ทายผดิ ฉันจะหกัคอทา่น”

Der satt det tre kvinner dekket med lange, hvite slør. Alle så like ut! «Hvis du gjetter hvem som er prinsessa, kan du gifte deg med henne.

Gjetter du feil, vrir jeg om halsen på deg!» sa heksa «De ser jo helt like ut!» sa gutten. 

Nå kommer heksa til å vri om halsen på meg!»
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“พวกเขาดเูหมอืนกนัหมด” ชายหนุ่มพดู “นางแมม่ด

ตอ้งหกัคอฉันแน่ตอนนี ้”บซซซซซ” ทันททีันใดเขา

ไดย้นิเสยีงเสยีงหนึง่ เขาจงึเงยหนา้ขึน้มอง และได ้

เห็นผึง้บนิเขา้มาทางหนา้ตา่งทีล่ะตวั ในไมช่า้พวก

ผึง้ทัง้หมดก็มาอยูท่ีน่ี่

«Bzzzzzzzzzzz», hørte han plutselig.

Han så opp, og inn gjennom vinduet fløy det inn bier, den 

ene etter den andre. Plutselig var alle biene der!



39

39

พวกผึง้บนิวนหญงิสาวหนึง่ในสามคนทีค่ลมุหนา้ และพวกมันบนิ

เป็นรปูมงกฎุทองทีส่วยงามบนศรษีะของนาง “นีค่อืเจา้หญงิ คนที่

มมีงกฎุทองอยูบ่นศรษีะ” ชายหนุ่มพดู เขาชึน้ิว้ไปยังหญงิสาวคน

ทีพ่วกผึง้บนิวนรอบเหนอืศรษีะ

Biene svermet rundt en av de tre tilslørte kvinnene, og sammen 

formet de en vakker gullkrone over hodet hennes. «Det er 

prinsessa! Hun med gullkronen på!» sa gutten og pekte på hun som 

var omsvermet av biene.
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พวกเขาเอาผา้คลมุหนา้ออก
และไดเ้ห็นวา่เขาไดท้ายถกู 
“ทา่นมโีชคอกีตามเคย” นางพดู
ดว้ยความโมโหและเคอืงใจ

Kvinnene fjernet ansiktsslørene sine, 

og det viste seg at gutten hadde 

gjettet riktig.

«Nå hadde du jammen meg flaks!» sa 

heksa sint og irritert.
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อยา่งไรก็ตามนางก็รักษาค าสญัญา ลกูชายคนท า

รอ้งเทา้จงึไดแ้ตง่งานกบัเจา้หญงิ และไดเ้ป็น

พระราชาของประเทศนัน้ จากนัน้ตอ่มาก็ไมม่คีนท า

รอ้งเทา้เจา้อารมณ์หรอืนางแมม่ดปรากฏอกีเลย 

ในทีส่ดุนทิานเรือ่งนีก้็จบลง

Heksa holdt ord og Skomakergutten fikk gifte seg 

med prinsessa og ble konge i landet.

Etter den dagen var det ingen sinte skomakere eller 

onde hekser som plaget dem lenger.

Snipp snapp snute, så var eventyret ute.
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