


Olipa kerran Possu ja Kirahvi
กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว มีเจ้าหมู และเจ้ายรีาฟ



Possu unelmoi 
maailman ympäri 
matkustamisesta. 

เจ้าหมูมคีวามฝันทีจ่ะเดินทาง
เทีย่วรอบโลก



Kirahvi unelmoi rauhassa 
savannilla olemisesta.

เจ้ายรีาฟ มคีวามฝันทีจ่ะอยู่อย่างสงบสุข
บนทุ่งหญ้าสะวนันา



เจ้าหมูต้องการทีจ่ะได้รับการบันทกึ
ส าหรับสัตว์โลก ส่วนเจ้ายรีาฟต้องการที่
จะขับรถ แต่เจ้ายรีาฟเป็นสัตว์ โดยสัตว์
ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถ

Possu halusi saada 
eläinten maailman 
ennätyksen. Kirahvi 
halusi myös ajaa autoa 
mutta Kirahvi on eläin. 
Eläin ei saa ajaa autoa.



ถา้ฉันไม่ท า
อะไรตอนนี้
มันจะช้า
เกินไปถา้ฉันไม่สร้าง

สถติิโลกตอนนี้
ก็จะช้าไป

Possu ei unelmoinut mistään 
muusta kuin maailman 
ennätyksestä. Possu mietti, että 
jos en tee maailman ennätystä 
nyt, on se jo kohta myöhäistä. 
Kirahvi ajatteli samoin, että jos 
en tee nyt mitään, on kohta liian 
myöhäistä.

เจ้าหมูไม่ได้ฝันถึงส่ิงอ่ืนใด นอกจากต้องการ
ท าสถิติโลก 
ทั้งเจ้าหมูและเจ้ายรีาฟต่างคิดว่า 



Possu sanoi itselleen:
-Minä teen sen!
Kirahvi sanoi itselleen 
samoin kuin Possu.
Kirahvi huusi kovaan 
ääneen:
-Minä teen sen!

เจ้าหมูและเจ้ายรีาฟต่างกพู็ดกบั
ตัวเองว่า

ฉันจะท ามนั!



Niin Possu ja Kirahvi lähtivät 
kotoaan. Possu otti mukaan 
vettä, leipää, karkkia ja mutaa. 
Kirahvi otti mukaan lehtiä ja 
lisää lehtiä ja tietysti vettä.

ทั้งเจ้าหมู และเจ้ายรีาฟได้ออกจากบ้าน โดย
เจ้าหมูได้พก น า้ ขนมปัง ขนมต่างๆพร้อม
ดินโคลนติดตัวไปด้วย ส่วนเจ้ายรีาฟได้น า
ใบไม้ต่างๆ และน า้พกติดตัวไป



ไป..... ออก
เดนิทาง

Possu sanoi:
- Mentiin!

Kirahvi sanoi:
- Ja sitten mentiin!

Kirahvi lähti itään päin ja possu 
länteen päin. Kirahvia alkoi 
pelottaa mitä tulee vastaan. 

เจ้ายรีาฟมุ่งหน้าเดินทางไปทางทศิตะวนัออก 
ส่วนเจ้าหมูเดินทางไปทางทศิตะวนัตก ทนัใด
น้ันเจ้ายรีาฟเร่ิมมคีวามกลวักบัส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้

ไป..... ออก
เดนิทาง



Possua ei pelottanut vaan jännitti 
hirveästi. Kirahvi ei enää pelottanut 
koska hän muisti isoäidin laulun. Laulu 
meni näin: ”Jos rohkelikko menee 
eteenpäin niin näkee että edessä ei ole 
ketään.” 
ส่วนเจ้าหมูไม่มคีวามรู้สึกว่ากลวัเลย มแีต่ความต่ืนเต้น
เป็นอย่างมาก ทันใดน้ันเจ้ายรีาฟ ได้คิดถึงเพลงหนึ่งของ
คุณยายที่กล่าวไว้ว่า "ถ้าใครที่กล้าจะเดนิไปข้างหน้า เขา
จะเห็นได้ว่า ไม่มใีครหรือส่ิงใดๆอยู่ข้างหน้าเลย" ซ่ึง
หมายถึง ข้างหน้าไม่มอีะไรที่หน้ากลวัเลยหากกล้าที่จะ
เดนิไป และแล้วเจ้ายรีาฟจงึไม่มคีวามรู้สึกกลวัอกีต่อไป 



Possua alkoi pelottamaan 
eikä jännittämään, koska 
alkoi tulemaan pimeä ilta 
ja aurinko alkoi punertaa 
taivaalla. 
Possu ajatteli: Nyt pitää 
loytää nukkumispaikka.

เจ้าหมูเร่ิมกลวั และไม่รู้สึกต่ืนเต้น
อกีต่อไป เน่ืองจากความสว่างค่อยๆ
ลดลง และดวงอาทติย์เร่ิมเปลีย่น
เป็นสีแดงบนท้องฟ้า
เจ้าหมูคดิว่า: ตอนนีต้้องหาทีน่อน

ตอนนี้
ต้องหาที่
นอน



Kirahvilla oli päivä, 
koska maapallo kiertää 
aurinkoa itään päin ja 
idässä oli tällä hetkellä 
päivä.

เจ้ายรีาฟ ขณะนีอ้ยู่ในช่วงกลางวนั
(สว่าง) เพราะโลกโคจรรอบดวง
อาทติย์ไปทางทศิตะวนัออก และ
ตอนนีท้างทศิตะวนัออกอยู่ในช่วง
กลางวนั(สว่าง)



ทุ่งหญ้าสะวนันา Possu ajatteli, olenkohan jo 
keskivälissä matkaa.
Kirahvi ei ajatellut niin vaan 
kirahvi etsi vaan savannia. 
Possu ja kirahvi näkivät toisensa 
toisella puolella maapalloa ja 
sanoivat yhteen ääneen: 

เจ้าหมูคิดว่า ฉันเดินทางมาได้คร่ึงทางแล้ว
ส่วนเจ้ายรีาฟไม่คิดอย่างน้ัน แต่ยรีาฟก าลงั
มองหาทุ่งหญ้าสะวนันา ทั้งเจ้าหมูและเจ้า
ยรีาฟต่างมองเห็นกนัและกนั ในอกีด้าน
หน่ึงของโลกและพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า

คร่ึงทางแล้วๆ



Hei kuka siellä? 
Kirahvi sanoi:
Onko sinulla vettä?
Possu vastasi:
On!

มนี า้หรือไม่?

มสิี

ใครอยู่ทีน่ั่น?
เจ้ายรีาฟพูดว่า: 
คุณมนี า้หรือไม่?
เจ้าหมูตอบ:
มสิี!



มาท าอะไรที่นี่

เจ้ายรีาฟมาท าอะไรทีน่ี่?
Possu kysyi:
Mitä Kirahvi tekee täällä? 
Kirahvi ei sanonut ääneen, mutta 
Kirahvi ajatteli, mitä Possu teki täällä. 

เจ้าหมูถาม: 
เจ้ายรีาฟมาท าอะไรทีน่ี่?

เจ้ายรีาฟไม่ได้พูดออกมาดัง ๆ แต่
เจ้ายรีาฟคดิ เจ้าหมูมาท าอะไรทีน่ี่นะ



Kirahvi sanoi: Oletko nähnyt savannia? 
Possu vastasi: En ole. Mitä teet siellä savannilla? 
Kirahvi sanoi: Yritän olla rauhassa.
Possu sanoi: Ok. 
Possu kulki kirahvin ohi ja jatkoi matkaa. 

เจ้ายรีาฟพูด: เจ้าหมูเคยเห็นทุ่งหญ้าสะวนันา
หรือไม่? 
เจ้าหมูตอบ: ไม่เคยเห็น คุณจะไปท าอะไรทีทุ่่งหญ้า
สะวนันา?
เจ้ายรีาฟพูด: ฉันจะไปอยู่อย่างสงบ
เจ้าหมูพูด: โอเค
เจ้าหมูเดินผ่านเจ้ายรีาฟ และเดินทางต่อไป



Kirahvi oli onnellinen Possusta, 
koska Possu antoi hänelle vettä.
Possu ajatteli: Milloinkohan olen 
takaisin kotona Suomessa. 
Kirahvi ajatteli: Miksi palaisin 
Suomeen. Savanni on tuolla. 
Wau! Täällä voin olla rauhassa 
koko loppu elämän. 

เจ้ายรีาฟรู้สึกดีใจ เพราะเจ้าหมูได้ให้น า้
ด่ืมกบัเขา
ทั้งเจ้าหมูและเจ้ายรีาฟต่างคิดว่า:

เม่ือไรจะได้กลับถึง
บ้านท่ีฟินแลนด์นะ

ท าไมฉันจะกลับไปฟินแลนด์ 
ทุ่งหญ้าสะวันนาอยู่ทางโน้น 
วาว! ท่ีน่ีฉันสามารถอยู่อย่าง
สงบสุขได้ตลอดชีวิตเลย



เจ้าหมูได้โทรเรียกสัตว์ทุกตัวให้มารอต้อนรับ
ทีส่นามบินและคิดว่าเม่ือเขามาถึงฟินแลนด์
ในโทรศัพท์ของเขาคงเต็มไปด้วยข้อความ
จ านวนมากจากสัตว์ทีจ่ะมาทีส่นามบินแน่ๆ

Possu soitti kaikille eläimille, että tulkaa 
katsomaan, kun saavun Suomeen lento 
kentälle. Possun puhelimeen tuli paljon 
viestejä eläimiltä, että he tulevat 
vastaan lentokentälle. Possu mietti 
mielessänsä, että enää muutama 
kilometri lento kentälle.

มเีวลาบินไปสนามบิน
อกีแค่ไม่กีก่โิลเมตร



Paljon eläimiä oli 
katsomassa, kun 
Possu tuli Suomeen. 
Kaikki eläimet 
hurrasivat: 
- Jee! Jihuu! Possu on 
maailmanmestari! 

มีสัตว์มากมายก าลงัเฝ้าดู
เม่ือเจ้าหมูมาถึงฟินแลนด์
สัตว์ทุกตัวต่างส่งเสียงเชียร์:
เย้! ยู้ฮู้! เจ้าหมูเป็นแชมป์โลก!



จบบริบูรณ์
LOPPU!

Niin possu ja kirahvi saavuttivat 
unelmansa. Possu sai maailman 
ennätyksensä ja kirahvi sai rauhallisen 
paikan elää koko loppu elämänsä.

ทั้งนี ้เจ้าหมูและเจ้ายรีาฟกไ็ด้ท าตามความฝัน
ได้ส าเร็จ โดยเจ้าหมูได้รับสถิติโลกจากการ
เดินทางรอบโลก และเจ้ายรีาฟกไ็ด้อยู่อย่าง
สงบสุขในทุ่งหญ้าสะวนันาไปตลอดชีวติ



เจ้าหมูและเจ้ายรีาฟมีความฝันว่าอย่างไร?
Mitkä possun ja kirahvin unelmat ovat?



https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xaefrika

Eri maanosien eläinten nimet ช่ือสัตว์ในทวปีต่างๆ
Suomeksi              Thaiksi

Afrikka ทวปีแอฟฟริกา

1.  Norsu             
2.  Sarvikuono        
3.  Virtahepo         
4.  Seepra
5.  Kirahvi  
6.  Leijona 
7.  Gepardi 
8.  Leopardi        
9.  Aavikkoilves      
10.  Kameli           

1. ช้าง 
2. แรด
3. ฮิปโปโปเตมัส
4. ม้าลาย
5. ยรีาฟ
6. สิงโต
7. เสือชีตาห์
8. เสือดาว
9. แมวป่าชนิดหน่ึง
10. อูฐ

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xaefrika


11. อแีร้ง
12. นกกระจอกเทศ
13.  ลงิบาบูน
14.  ชิมแปนซี -ชิมแปนซี
15.  กอริลลา
16.  เม่น
17.  หมู
18.  เต่า - เต่าเต่า
19.  จระเข้ 

Eri maanosien eläinten nimet ช่ือสัตว์ในทวปีต่างๆ
Suomeksi              Thaiksi

Afrikka ทวปีแอฟฟริกา

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xaefrika

11.  Korppikotka      
12.  Strutsi 
13.  Paviaani
14.  Simpanssi         
15.  Gorilla           
16.  Piikkisika        
17.  Pahkasika         
18.  Kilpikonna        
19.  Krokotiili

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xaefrika


https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xecheiy

1.  Kotka
2.  Haukka            
3.  Riikinkukko       
4.  Panda             
5.  Pikkupanda       
6.  Tiikeri          
7.  Musta pantteri    
8.  Puuleopardi       
9.  Lumileopardi      
10.  Oranki            

Eri maanosien eläinten nimet
Suomeksi              Thaiksi

Aasia ทวปีเอเซีย

ช่ือสัตว์ในทวปีต่างๆ

1.  นกอนิทรี
2. เหยีย่ว
3. นกยูง 
4. แพนด้า 
5. แพนด้า
6. เสือ 
7. เสือด า
8. เสือดาวลายเมฆ
9. เสือดาวหิมะ
10. ลงิอุรังอุตงั

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xecheiy


Eri maanosien eläinten nimet
Suomeksi              Thaiksi

Aasia ทวปีเอเซีย

ช่ือสัตว์ในทวปีต่างๆ

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xecheiy

11. ลงิงวง
12. ทาร์เซียร์
13. ควายน ้า
14. จากี้

11.  Nenäapina         
12.  Kummituseläin     
13.  Vesipuhveli      
14.  Jakki             

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xecheiy


https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xxsterleiy-
laea-hmu-keaa-ni-mhasmuthr-paesifik

1. Dingo             
2. Kenguru           
3. Koala
4. Vompatti
5. Emu            

Eri maanosien eläinten nimet
Suomeksi              Thaiksi

Australia ทวปีออสเตรเลยี

ช่ือสัตว์ในทวปีต่างๆ

1. ดิงโก
2. จิงโจ้
3. โคอาล่า
4. วอมแบท
5. นกอมูี

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xxsterleiy-laea-hmu-keaa-ni-mhasmuthr-paesifik


Eri maanosien eläinten nimet
Suomeksi              Thaiksi

Etelä-Amerikka ทวปีอเมริกาใต้

ช่ือสัตว์ในทวปีต่างๆ

1. ฮัมมิ่งเบิร์ด
2. จากวัร์
3. แมวป่า
4. หมาป่า 
5. สมเสร็จ 
6. ลงิฮาวเลอร์
7. เฉ่ือย
8. ตวักนิมด

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xmerikati

1. Kolibri           
2. Jaguaari          
3. Oselotti
4. Harjasusi
5. Tapiiri
6. Mölyapina
7. Laiskiainen
8. Muurahaiskarhu    

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xmerikati


Eri maanosien eläinten nimet ช่ือสัตว์ในทวปีต่างๆ
Suomeksi              Thaiksi

Etelä-Amerikka ทวปีอเมริกาใต้

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xmerikati

9. Vyötiäinen
10. Papukaija
11. Nandu
12. Pampahirvi
13. Laama    

9. ตวัน่ิม
10. นกแก้ว
11. นันดู
12. กวางมูส
13. ลามะ

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xmerikati


https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngt
ang/home/thwip-xmerikahenux

1. Puuma             
2. Kojootti          
3. Preeriakettu      
4. Biisoni
5. Preeriakoira      
6. Maaorava          
7. Opossumi        
8. Haisunäätä

Eri maanosien eläinten nimet
Suomeksi              Thaiksi

Pohjois-Amerikka ทวปีอเมริกาเหนือ

ชื่อสัตวใ์นทวีปต่างๆ

1.   เสือภูเขา - เสือพูมา
2. หมาป่าชนิดหน่ึง
3. สุนัขจิง้จอกชนิดหน่ึง
4. ววักระทงิ
5. กระรอกดินชนิดหน่ึง
6. กระรอกดิน
7. หนูชนิดหน่ึง
8. สัตว์พนัธ์เดียวกบัแรคคูน

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xmerikahenux


Eri maanosien eläinten nimet
Suomeksi              Thaiksi

Pohjois-Amerikka ทวปีอเมริกาเหนือ

ช่ือสัตว์ในทวปีต่างๆ

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xmerikahenux

9. จระเข้
10. แรคคูนธรรมดา
11. หมีด าอเมริกนั
12. แพะภูเขา
13. แกะอลาสก้า
14. ชะมด

9.   Alligaattori
10.  Pesukarhu
11.  Mustakarhu
12.  Lumivuohi        
13.  Alaskanlammas
14.  Myskihärkä

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-xmerikahenux


https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-yurop

1.  Villisika
2. Visentti          
3. Albatrossi         
4. Delfiini          
5. Valas             
6. Hai               
7. Mustekala

8. Merileijona      

Eri maanosien eläinten nimet
Suomeksi              Thaiksi

Eurooppa ja muut ทวปียุโรป และอ่ืนๆ

ช่ือสัตว์ในทวปีต่างๆ

1. หมูป่า
2. ววักระทงิ
3. นกอลับาทรอส
4. ปลาโลมา
5. ปลาวาฬ
6. ฉลาม
7. ปลาหมึกปลาหมึก
8. สิงโตทะเล

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-yurop


9. Mursu             
10. Pingviini         
11. Jääkarhu

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-yurop

ช่ือสัตว์ในทวปีต่างๆEri maanosien eläinten nimet
Suomeksi              Thaiksi

Eurooppa ja muut ทวปียุโรป และอ่ืนๆ

9. วอลรัส คล้ายสิงโตทะเล
10. เพนกวนิ
11. หมีข้ัวโลก

https://sites.google.com/site/pratheseleameuxngtang/home/thwip-yurop


Lähde: แหล่งทีม่า

[lähde: Wikipedia ja sanakirjat]

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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