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วันหนึ่งในช่วงปิดภาคเรียนที่อากาศแจ่มใส

นิดหน่อยกำาลังนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างใจจดใจจ่อ

เพราะเธอกำาลังรออะไรบางอย่าง...

On a beautiful day during the school holidays,
Nidnoi is staring at her computer intently,
waiting for something...
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ชั่วเพียงอึดใจเดียว หน้าจอคอมพิวเตอร์ มีแสงสีรุ้งฉายออกมา 

พร้อมปรากฏข้อความว่า... 

In a moment, rainbow lights appear on the screen, displaying the message ... 

“You are a winner of 60,000,000.”
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“ไชโย เราได้รางวัลแล้ว” นิดหน่อยดีใจ ส่งเสียงดังล่ัน จนคุณแม่ท่ีกำาลังทำาอาหาร

อยู่ในครัวได้ยิน

“มีอะไรหรือจ๊ะนิดหน่อย ส่งเสียงดังไปถึงหน้าปากซอยแล้วจ้ะลูก” คุณแม่แกล้งกระเซ้า

นิดหน่อยเล่น

 “Bravo! I’m the winner.” Nidnoi is glad; she cries out so loud that Mother, cooking in 
the kitchen, hears her.
 “What’s up, Nidnoi. Your voice is so loud that people hear you far away,” Mother 
teases Nidnoi.
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นิดหน่อยว่ิงต๋ือเข้าไปหาคุณแม่ถึงในครัว พร้อมอวดให้คุณแม่ฟังด้วยใบหน้าอ่ิมสุขว่า 

“คุณแม่ขา นิดหน่อยได้รางวัลด้วยค่ะ นิดหน่อยเก่งไหมคะ”

Nidnoi runs swiftly to see Mother 
in the kitchen and shows off

with her happy face that, 
“Mom, I got a reward.

Am I not smart?” 
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“เดี๋ยวก่อนจ้ะ รางวัลอะไรหรือจ๊ะ เล่าให้แม่ฟังหน่อยซิ”
“นดิหนอ่ยตอบคำาถามถกูคะ่ วา่สมาชกิอาเซยีนมทีัง้หมด 10 ประเทศ กค็อื ไทย มาเลเซยี 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ แล้วก็กัมพูชาค่ะ”
“อืม... เก่งจ้ะเก่ง” แม่พูดพลางจับหัวนิดหน่อยเขย่าเบาๆ อย่างเอ็นดู 

“Just a minute! What reward? Tell me, dear.”
“I answered correctly that ASEAN members consist of 10 nations, namely, Thailand, 

Malaysia, the Philippines, Singapore, Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, 
Myanmar and Cambodia.”

“Um... good,” says Mother while lightly
and fondly shaking Nidnoi’s head.
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“คุณแม่ขา อาเซียนก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
                  ยังไงล่ะคะ” นิดหน่อยอวดภูมิ
                    “ถูกต้องจ้ะ” คุณแม่ชม

                      “หนูอยากรู้จังเลยว่า รางวัลคืออะไรน้า...”
 

“Mom, ASEAN stands for Association of 
Southeast Asian Nations,” 

Nidnoi shows her knowledge.
“That’s right,” Mother says with admiration.

“I wonder what the reward is ...”
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วันรุ่งขึ้น เสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้น นิดหน่อยวิ่งออกไปดู เมื่อเห็นเธอก็จำาได้ว่า 
เขาคือคุณลุงใจดีที่นำาของขวัญมามอบให้กับเด็กๆ ที่ตอบปัญหาของรายการได้ถูกต้อง

The next day, the doorbell rings. Nidnoi runs to see who is there.
She remembers that he is the kind uncle who delivers

the reward of the program to the winner.

รางวัล ผู้ชนะตอบคำาถาม
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“ขอบคุณค่ะ” นิดหน่อยรับกล่องของขวัญมาด้วยความต่ืนเต้นดีใจ เม่ือลุงใจดีลากลับไปแล้ว 
นิดหน่อยรีบว่ิงหอบกล่องของขวัญใบใหญ่ข้ึนไปบนห้อง แล้วแกะมันออกดูอย่างรวดเร็ว

“Thank you.” Nidnoi receives the gift box with excitement and gladness.
After the kind uncle leaves, Nidnoi hurriedly takes the big gift box 

to her bedroom and rapidly unwraps the gift.
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ทันทีที่ได้เห็นสิ่งของในกล่อง นิดหน่อยร้อง “ว้าว!” ด้วยความดีใจ
แล้วอุ้มตุ๊กตาที่มีผมเป็นรวงข้าวขึ้นมา

 At the moment that Nidnoi sees the object
in the box, she happily cries out, “Wow!”
She holds up a doll with spiked hair.
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“น่ารักจังเลย” นิดหน่อยส่งเสียง พลางกอดตุ๊กตาแน่นจนไปโดนปุ่มๆ หนึ่งเข้าอย่างไม่รู้ตัว

         “So cute!” cries Nidnoi and holds onto 
        the doll so tight that she touches  

         a button unintentionally.
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ทันใดนั้น ประกายแสงสีรุ้งพลันพุ่งออกมาจากตุ๊กตา นิดหน่อยตกใจ รีบวางมันลงทันที 
แล้วถอยหนีหนึ่งก้าว ในตอนนั้นเองที่ดวงตาของตุ๊กตามีแววสดใสขึ้นมา
“อาเซียนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ตุ๊กตานั่นพูดขึ้นมา
“เธอพูดได้” นิดหน่อยอุทาน
“ใช่จ้ะ” ตุ๊กตาตอบ

 Suddenly, rainbow
lights shine out of the doll.
Nidnoi is frightened.
She puts the doll down
and moves back one step.
Then, the eyes of the doll shine brightly.
“One unity of ASEAN,” says that doll.
“You can speak!” Nidnoi exclaims.
“Yes, I can,” answers the doll.
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นิดหน่อยอ้าปากค้างจ้องเจ้าตุ๊กตาประหลาดนั่นเขม็ง
“ฉันหนูน้อยรวงข้าว ผู้รอบรู้เรื่องอาเซียน เธอชื่ออะไรล่ะจ๊ะ” ตุ๊กตาแนะนำาตัว

พร้อมชวนคุยเมื่อเห็นนิดหน่อยนั่งนิ่งอยู่นาน
“เออ่...ชือ่ นะ... นะ... นะ... นดิหนอ่ย” นดิหนอ่ยตอบตะกกุตะกกัเพราะยงัตืน่เตน้ตกใจไมห่าย

 Nidnoi gazes at that strange doll.
 “I am little Ruangkaow, the expert
on ASEAN. What’s your name?”
 The doll introduces himself and
talks to Nidnoi when he sees that
she sits motionless for a long time.
 “Um…my name is
Na ...Na ...Na ...Nidnoi,”
Nidnoi stammers because
she is excited and nervous.
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“ไม่ต้องตกใจนะ ยินดีที่ได้รู้จัก นะ... นะ... นะ... นิดหน่อย ชื่อของเธอแปลกจัง” 
นิดหน่อยจึงหัวเราะออกมา แล้วตอบกลับว่า “ฉันชื่อนิดหน่อย สวัสดีจ้ะ”
“สวัสดี เป็นคำากล่าวทักทายของคนไทย” รวงข้าวพูดขึ้น
“เธอรู้ด้วยเหรอ” นิดหน่อยแปลกใจ
“โธ่ แค่นี้ของกล้วยๆ ฉันรู้มากกว่านี้อีกนะ” แล้วรวงข้าวก็พูดต่อว่า

 “Don’t be scared. Nice to meet you, Na ...Na ...Na ...Nidnoi.
 Your name sounds strange.”
 Nidnoi laughs and replies, “My name is Nidnoi, sawasdee.”
 “Sawasdee is the Thai greeting,” says Ruangkaow.
 “You know that,” Nidnoi is amazed.
 “Ha! A piece of cake,
 I know more than that.”
  Then Ruangkaow
 continues to speak.
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“ประเทศไทยมกีรงุเทพมหานครเปน็เมืองหลวง ประชากรสว่นใหญ่นบัถือ ศาสนาพุทธ ภาษา
ทางการคือภาษาไทย และดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำาชาติ ส่วนสัตว์ประจำาชาติน่ะก็คือ ช้าง
ยังไงล่ะ” พูดจบรวงข้าวก็ยืดอก

“โอ้โห สุดยอด” นิดหน่อยอุทาน
“ฉันน่ะหนูน้อยรวงข้าว ผู้รอบรู้เรื่องอาเซียนนะ อย่าลืมสิ” รวงข้าวพูดต่อ
“ฉันจะขอทดสอบความรูข้องคนทีจ่ะมาเปน็เจา้ของฉนัสักหนอ่ยแล้วกนันะวา่จะเกง่แคไ่หน”

	 “Bangkok	is	the	capital	of	Thailand.	Most	of	the	population	is	Buddhist.	The	official
language	is	Thai,	and	the	national	flower	is	the	golden	shower	cassia,	and	the	national
animal	is	the	elephant,”	Ruangkaow	finishes	his	speech	and	stretches	his	body	up.
 “Wow! Excellent,” exclaims Nidnoi.
 “I am little Ruangkaow, the expert on ASEAN; don’t forget it.”
 “I have a knowledge test for the one who will become my owner, to see how smart 
she is.”
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“ว่ามาเลย” นิดหน่อยท้า
“เซอลามัต ดาตัง” รวงข้าวพูดขึ้น
“เซอลามัต ดาตัง เป็นคำาทักทายของประเทศมาเลเซีย” นิดหน่อยตอบ
“มีเมืองหลวงชื่อกรุงกัวลาลัมเปอร์ ใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาทางการ ประชากรส่วนใหญ่

นับถือศาสนาอิสลาม ดอกไม้ประจำาชาติคือดอกบุหงารายา และเสือโคร่งมลายูเป็นสัตว์ประจำาชาติ
จ้ะ” พูดจบนิดหน่อยก็ยิ้ม

 “Go on,” Nidnoi challenges.
 “Selamat Datang,” says Ruangkaow.
 “Selamat Datang is the Malaysian greeting,” answers Nidnoi.
	 “The	capital	is	Kuala	Lumpur.	The	official	language	is	Bahasa	Malaysia.
Most	of	the	population	is	Muslim.	The	national	flower	is	the	red	hibiscus	and
the	national	animal	is	the	Malayan	tiger.”	Nidnoi	finishes	the	answer	with	a	smile.
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“ยอดเยี่ยมมากๆ เธอนี่ฉลาดเฉลียวสมเป็นเจ้าของหนูน้อยอัจฉริยะอย่างฉันจริงๆ”
นดิหนอ่ยคยุกบัรวงขา้วอยา่งสนกุสนาน และอศัจรรยใ์จจนไมอ่าจเกบ็ความตืน่เตน้นีไ้วค้นเดยีว 

จึงรีบวิ่งไปหาแม่

 “Excellent! You, smart girl, really
deserve to be the owner of a little
genius like me.”
 Nidnoi talks to
Ruangkaow joyfully. It is
so amazing that she cannot
contain this excitement within
herself, so she runs to see
Mother.
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“แม่คะๆ ตุ๊กตาพูดได้”
“กูมูสตา” รวงข้าวทักทายแม่ แต่แม่ไม่เข้าใจ
“เป็นคำาทักทายด้วยภาษาตากาลอกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแม่” นิดหน่อยอธิบาย
“ประเทศฟลิปิปนิสม์เีมอืงหลวงชือ่กรงุมะนลิา ประชากรสว่นใหญน่บัถอืศาสนาครสิต ์สตัว ์

และดอกไม้ประจำาชาติ คือกระบือ และดอกพุดแก้วฮะแม่” รวงข้าวอธิบายเพิ่ม

 “Mom, the doll can talk!”
 “Kumusta,” Ruangkaow greets Mother but Mother does not understand.
 “It’s the greeting in Tagalog of the Philippines, Mom,” explains Nidnoi.
 “The capital of the Philippines is Manila.
Most of the population is Christian. The national
animal	and	flower	are	the	buffalo	and
the sampaguita jasmine, Mom,”
Ruangkaow additionally explains.
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“แหม น่ารักแล้วยังเก่งอีกด้วย” แม่พูดชม 
แล้วนิดหน่อยก็พูดขึ้นว่า “หนูพารวงข้าวไปแนะนำาเพื่อนๆ ดีกว่า พวกเขาต้องชอบแน่ๆ เลย”

“Well! Cute and smart,” admires Mom.
Then, Nidnoi says, “I’ll introduce Ruangkaow to my friends; they’ll like him.”
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นิดหน่อยจูงมือรวงข้าว
ตั้งใจจะไปที่บ้านของแว่นก่อน

“หนีห่าว!” นิดหน่อยพูด
“เป็นคำาทักทายของประเทศสิงคโปร์” รวงข้าวต่อคำาทันที

Nidnoi holds Ruangkaow’s hand and
intends	to	go	to	Waen’s	house	first.
“Ni hao!” says Nidnoi.
“The greeting of Singapore,” abruptly says Ruangkaow.
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นิดหน่อยถามต่อว่า “แล้วเมืองหลวงชื่ออะไร” 
รวงข้าวตอบว่า “กรุงสิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 

แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำาชาติ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ดอกกล้วยไม้แวนด้าเป็นดอกไม้ประจำาชาติ สัตว์ประจำาชาติคือสิงโต”

“เอ๊ะ ไม่เปิดโอกาสให้ฉันถามเลยนะ” นิดหน่อยต่อว่า
แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะออกมาพร้อมกัน

Nidnoi further asks, “What is the name of its capital?”
Ruangkaow	answers,	“Singapore.	The	official	language	is	English,

but the national language is Bahasa Malaysia. Most of the population is Buddhist.
The	national	flower	is	the	Vanda	Miss	Joaquim.	The	national	animal	is	the	lion.”

“Well! You did not give me a chance to ask,” complains Nidnoi. Then, they laugh together.
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เจ้าสุนัขจรจัดตัวหนึ่ง มองเห็นรวงข้าวบนหัวของหนูน้อยรวงข้าวกระดกขึ้นๆ ลงๆ 
จึงกระโจนออกมา แล้วเห่าขู่ “โฮ่ง! โฮ่ง!”

รวงข้าวตกใจยืนนิ่ง นิดหน่อยฉุดมือพารวงข้าววิ่งหนี พร้อมกับร้อง “ช่วยด้วย ช่วยด้วย”

 A stray dog sees the spikes on little Ruangkaow’s head swing up and down;
it jumps and barks, “Bow wow!”
 Ruangkaow is scared and stands still. Nidnoi takes Ruangkaow’s hand,
runs, and cries out, “Help! Help!”
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ส่วนรวงข้าวกลับร้องว่า 
“ช่วยด้วย...มังกรโคโมโดแห่งประเทศอินโดนีเซีย ช่วยด้วย”

แล้วรวงข้าวก็ท่องข้อมูลของประเทศอินโดนีเซียออกมายาวยืดว่า 
“เมืองหลวงชื่อจาการ์ตา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

ใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาทางการ ดอกกล้วยไม้ราตรีคือดอกไม้ประจำาชาติ”

Ruangkaow shouts out, “Help!...the Komodo Dragon of Indonesia. Help!”
Then, Ruangkaow prattles on, “The capital is Jakarta, most of the population is

Muslim,	the	official	language	is	Bahasa	Indonesia,
the	national	flower	is	the	moon	orchid.”
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“ไม่เหนื่อยรึไงรวงข้าว” นิดหน่อยถามขณะกำาลังวิ่งหนี

“เวลาฉันตกใจ ฉันยิ่งพูดยิ่งมีแรงวิ่ง” 

รวงข้าวอธิบายพร้อมยิ้มแหยๆ

“Aren’t you tired, Ruangkaow?”
asks Nidnoi while they are running.
“When I’m scared, the more I talk

the more I have energy to run,”
explains Ruangkaow, smirking.
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ทั้งคู่วิ่งเร็วจี๋ ไม่รู้สักนิดว่าเจ้าสุนัขจรจัดหยุดวิ่งไล่ตั้งนานแล้ว จนรวงข้าวสะดุดล้ม 
หัวฟาดพื้น พร้อมตะโกนลั่นว่า “อินโดนีเซีย ทักทายด้วยคำาว่า เซอลามัต ปากี” 

นิดหน่อยจึงหยุดวิ่ง

Both run very fast, not knowing that the stray dog stopped chasing
	them	after	quite	a	long	time.

Ruangkaow stumbles and falls. He hits his head on the ground 
while shouting, “The greeting of Indonesia is Selamat pagi.”

  Nidnoi stops running.
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“เจ็บไหมรวงข้าว” นิดหน่อยถามอย่างเป็นห่วง
“ฉันเป็นใคร” รวงข้าวถามกลับ
“ก็รวงข้าวไง” นิดหน่อยตอบ
“รวงข้าวไหน” รวงข้าวถาม
นิดหน่อยเห็นรอยนูนปูดขึ้นมาบนหัวของรวงข้าว 

จึงอุทานว่า “แย่แล้ว เธอคงความจำาเสื่อม”
นิดหน่อยอุ้มรวงข้าวพาวิ่งไปยังบ้านแว่นทันที 

โดยไม่ได้สังเกตว่า ข้างๆ ตัวรวงข้าวมีอะไรบางอย่างหล่นอยู่

  “Does it hurt?” asks Nidnoi with concern.
  “Who am I?” asks Ruangkaow.
  “You are Ruangkaow!” answers Nidnoi.
  “Ruangkaow, what?” asks Ruangkaow.
  Nidnoi sees Ruangkaow’s swollen head and exclaims,  
 “Oh, you may have lost your memory.”
 Nidnoi holds Ruangkaow and runs straight
 to Waen’s house without noticing something
 drops beside Ruangkaow.
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ระหว่างทางนิดหน่อยเจอกับเก่ง จึงเล่าเรื่องราวให้ฟัง
“อย่ากังวลไป ฉันมีวิธี” เก่งพูดอย่างผู้รู้ “หัวถูกกระแทกแล้วความจำาเสื่อม 
ก็ต้องกระแทกซ้ำาตรงจุดนั้น ฉันเคยเห็นบ่อยๆ ในหนัง” 
พูดจบเก่งก็ใช้ไม้ตีแมลงวันตีไปยังหัวของรวงข้าวที่โนอยู่อย่างแรง

 On the way, Nidnoi meets Keng, and she tells him what happened.
	 “Don’t	worry,	I	have	a	solution,”	says	Keng	confidently.	“If	the	head	is	hit	and	the		
 person has memory disorders, we’ll need to hit the same point. I’ve seen that in a 
	 movie.”	Then,	Keng	swipes	at	Ruangkaow’s	swollen	head	with	a	flapper.
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“โอ๊ย!” รวงข้าวร้อง...

“โอ๊ย!” เก่งร้องลั่นตาม
เพราะไม้ตีแมลงวันกระเด้งกลับมา

โดนหน้าผากของเก่งแรงกว่าเสียอีก

“หยุดนะเก่ง ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว  

กรรมตามสนองแล้ว” นิดหน่อยฉุน

และแม้จะเจ็บกันทั้งสองฝ่าย

แต่ความจำาของรวงข้าวก็ไม่กลับคืนมา

“Ouch!” cries Ruangkaow.
“Ouch!”	cries	Keng	because	the	flapper

springs back faster than he swipes at Ruangkaow.
“Stop, Keng. An eye for an eye and a tooth for

a tooth. You get what you deserve!” Nidnoi is angry.
Though both are hurt, Ruangkaow’s memory does not 

come back.
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นิดหน่อยผ่านหน้าร้านของอ้วน
เมื่อฟังเรื่องจบ อ้วนก็หัวเราะลั่น

“ตุ๊กตาตลกๆ น่ีพูดได้ แถมรอบรู้เร่ืองอาเซียนซะด้วย 
เธอคงเรียนหนักจนเพี้ยนไปแล้วมั้ง...” 

อ้วนพูดแต่แล้วก็ต้องชะงักไป 
เพราะรวงข้าวพูดซ้ำาๆ ว่า “ฉันชื่อรวงข้าว” 
และนิดหน่อยก็จ้องตาเขม็งด้วยความโกรธ

Nidnoi passes Uan’s shop.
After	she	finishes	her	story,

Uan laughs very loud.
“This funny doll can speak and knows
a lot about ASEAN. It’s crazy, you may 

have studied too hard.” Uan says and stops 
because Ruangkaow repeatedly says,

“My name is Ruangkaow.”
And Nidnoi angrily stares at him.
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“ขอโทษๆ” แล้วอ้วนรีบเฉไฉไปเรื่องอื่นทันที “ความจำาเสื่อมก็ต้องกินแปะก๋วยสิ แม่เพิ่งสอนทำา
ขนมใส่แปะก๋วยพอดี” อ้วนวิ่งเข้าครัว แล้วกลับมาพร้อมขนมเต็มจาน ยื่นส่งให้รวงข้าว 
รวงข้าวหยิบขนมใส่ปากทันที แต่แล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไป

 “Sorry, sorry,” Uan changes the topic. “Ginkgo is good for memory disorders.
My mom just taught me how to make some ginkgo desserts.”
 Uan runs to the kitchen and comes back with a dishfull of dessert and gives it to
Ruangkaow. Ruangkaow puts the dessert into his mouth right away, and his face has a
strange expression.
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“อร่อยใช่ไหมล่ะ ฝีมือฉัน เอ๊ย ฝีมือแม่ฉันน่ะ 
ทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์ ต้องได้ผลแน่นอน ไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดู” 
พูดจบอ้วนก็ถามคำาถามรวงข้าว “รู้จักประเทศบรูไนดารุสซาลามไหม” 
 รวงข้าวพยักหน้า

“เซอลามัต ดาตัง” อ้วนเริ่มทักทายตามแบบประเทศบรูไน

“เซอลามัต ดาตัง” มีเสียงตอบกลับมา

 “Delicious, isn’t it? I... no... my mom made it, 
tasty and healthy. It must be good for you, wait and see.”
Then, Uan asks Ruangkaow “Do you know Brunei Darussalam?”
 Ruangkaow nods.
 “Selamat Datang,” Uan greets with the greeting of Brunei.

 “Selamat Datang,” comes the response.
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อ้วนถามคำาถามต่อไป
Uan	continues	and	asks	questions.
“เมืองหลวงของบรูไนชื่ออะไร”
“What is the capital of Brunei?”
“บันดาร์เสรีเบกาวัน”
“Bandar Seri Begawan.”
“ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา...”
“Most of the population is…”
“อิสลาม”
“Muslim.”
“ใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาทางการ”
“What	is	the	official	language?”
“ภาษามาเลย์”
“Bahasa Malaysia.”

“ดอกไม้ประจำาชาติคือ...”
“The	national	flower	is…”
“ดอกซิมปอร์”
“the simpor.”
“แล้วสัตว์ประจำาชาติล่ะ...”
“The national animal is…”
“ไม่มี นายจำาไม่ได้รึอ้วน เราพ่ึงทำารายงานกันไปนะ”
“None. Can’t you remember, Uan?
We just made a report on it.”
“แล้วกันเก่ง นายตอบคำาถามแทนรวงข้าวหรือเนี่ย 
ฉันจะทดสอบรวงข้าวนะ” อ้วนต่อว่า
“What a nuisance, Keng. Why do you answer for 
Ruangkaow? I’m testing Ruangkaow,”
Uan complains.
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“กข็นมสตูรพสิดารของนายนะ่มนัไมไ่ดเ้รือ่งหรอก ทำาเอารวงขา้วพดูไมเ่ปน็เลย” เกง่โต้กลบั
“มันอาจจะไม่ออกฤทธิ์กับตุ๊กตาก็ได้นี่นา” อ้วนพูดแบบอายๆ
ระหว่างนั้น ก็มีเสียง... “อ้วก!”
“อ้วน ขนมนี่ฝีมือนายแน่ๆ ใช่ไหม รวงข้าวอาเจียนออกมาหมดแล้ว” นิดหน่อยต่อว่า

“Well, your strange dessert is not good,
Ruangkaow can’t speak,” Keng replies.

“It may not affect the doll,” Uan says shyly.
Then, there is a sound... “Barf!”

“Uan, it’s you who did it, right? Ruangkaow completely 
vomits everything,” blames Nidnoi.
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นิดหน่อยรู้สึกเศร้าใจมาก จึงพารวงข้าวหลบไปนั่งในสวนสาธารณะ
“นี่ รวงข้าว ฉันจะทำายังไงให้เธอจำาได้นะ” รวงข้าวนั่งนิ่ง กะพริบตาถี่ๆ
“เอาอย่างนี้แล้วกัน ฉันจะช่วยรื้อฟื้นความจำาให้นะ”
“ซินจ่าว” นิดหน่อยทักทายรวงข้าวเป็นภาษาเวียดนาม
แต่รวงข้าวพูดขึ้นมาว่า “ฉันชื่อรวงข้าว”
“สวัสดี” นิดหน่อยลองเปลี่ยนทักทายเป็นภาษาไทยบ้าง
“ฉันชื่อรวงข้าว” รวงข้าวยังคงตอบเหมือนเดิม

 Nidnoi feels very sad, so she
takes Ruangkaow to sit in the park.
 “Well, Ruangkaow, what should
I do to make you remember things?”
Ruangkaow sits still and keeps blinking.
 “Well, I’ll help to restore your memory.”
 “Xin Chao,” Nidnoi greets Ruangkaow in Vietnamese,
but Ruangkaow says, “My name is Ruangkaow.”
 “Sawasdee,” Nidnoi, then, greets in Thai.
 “My name is Ruangkaow,” Ruangkaow answers with the same words.
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“ฟังฉันให้ดีนะรวงข้าว ฉันจะสอนเธอใหม่ต้องจำาดีๆ นะ”
“ประเทศเวยีดนามมเีมอืงหลวงชือ่กรงุฮานอย ใชภ้าษาเวยีดนามเป็นภาษาทางการ ประชากร

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำาชาติ และกระบือเป็นสัตว์ประจำาชาติ 
จำาได้ไหม ไหนลองพูดทวนซิ” รวงข้าวได้แต่นั่งทำาหน้างงๆ กะพริบตาถี่ๆ

“เฮอ้~เธอตอบไมไ่ดเ้หรอ คงเพราะฉันพดูเบาแลว้กเ็รว็เกนิไป เธอเลยฟงัไมทั่น งัน้ลองใหมน่ะ”
“สวัสดี!” นิดหน่อยตัดสินใจตะโกนแบบช้าๆ ชัดๆ ดังลั่นทั่วทั้งสวนสาธารณะ

 “Listen to me carefully, Ruangkaow. I’ll teach you, and you must try to remember.”
	 “The	capital	of	Vietnam	is	Hanoi,	the	official	language	is	Vietnamese,
most	of	the	population	is	Buddhist,	the	national	flower	is	the	lotus,	and	the	national
animal is the buffalo. Can you remember that? Let's repeat it.”
 Ruangkaow is stunned and continues to blink.
 “Oh, you can’t answer. Perhaps, I'm speaking too softly and fast that you cannot 
quite	comprehend.”
 “Try again, then.”
 “Sawasdee!” Nidnoi decides
to shout slowly and loudly in the park.
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“สวัสดี นิดหน่อย” มีเสียงประสานกันตอบกลับมา
“เอ๊ะ...โจ้ แว่น เธอสองคนเองรึ”
“นิดหน่อย เธอเพี้ยนอย่างที่เจ้าอ้วนพูดจริงๆ เหรอ” แว่นถามด้วยความเป็นห่วง
“ใช่ ทำาไมถึงได้มาตะโกนคนเดียวในสวนนี่ล่ะ” โจ้ถามด้วยความอยากรู้
“ใครว่า ฉันไม่ได้เพี้ยนนะ ฉันแค่หาทางช่วยรวงข้าว” นิดหน่อยทำาตาเขียว
“นั่นแหละ เพื่อนๆ ถึงไปตามฉันให้มาช่วยเธอนี่ไง” โจ้พูดพลางส่งรอยยิ้มทะเล้นให้
“เพื่อนที่แสนดีจริงๆ เลยนะพวกนายเนี่ย” นิดหน่อยส่งเสียงหยอกล้อ
“ใช่แล้ว” เก่งกับอ้วนโผล่หน้าออกมาจากหลังพุ่มไม้ ยิ้มให้นิดหน่อย

 “Sawasdee, Nidnoi,” voices answer in the meantime.
 “Oh… it’s you two, Joe and Waen.”
 “Nidnoi, are you really as crazy as Uan said?” asks Waen worriedly.
 “Quite right! Why do you shout alone in the park?” 
asks Joe with curiosity.
 “No, I’m not crazy. I'm just trying to help 
Ruangkaow,” Nidnoi makes an angry expression.
 “That’s it. Friends have asked me to 
help you,” says Joe with a playful smile.
 “Really good friends you are!” 
teases Nidnoi.
 “Certainly,” the faces of Keng 
and Uan appear from the bush, 
smiling at Nidnoi.
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“ไหนขอฉันตรวจดูเจ้าตุ๊กตาน่ีก่อนสิ” แว่นรับตุ๊กตามา
แล้วค่อยๆ จับตุ๊กตาพลิกไปมาช้าๆ

“เอ๊ะ นี่มีช่องว่างเอาไว้ทำาอะไรนะ” 
โจ้ชี้ให้ดูช่องเล็กๆ ตรงท้ายทอยรวงข้าว

“คงเป็นช่องใส่ชิพความจำาแน่ๆ เลย” 
แว่นตอบอย่างมั่นใจ

“ง้ันฉันรู้แล้ว ตอนท่ีรวงข้าวหกล้มกระแทกพ้ืน 
ชิพอาจหลุดออกมา” นิดหน่อยนึกข้ึนได้

“เรารีบไปหากันเถอะ ฉันอยากรู้เหมือนกันว่า 
เจ้านี่ฉลาดจริงหรือเปล่า” แว่นเสนอ

 “Let me check this doll,” Waen takes the doll 
and gently turns him over.
 “Oh! What is this hole for?” Joe points at a 
small slot at the back of Ruangkaow’s head.
 “It must be the slot for a memory chip,” 
Waen	answers	confidently.
 “Then, I know! When Ruangkaow fell down, 
the	memory	chip	may	have	been	flung	aside,”	
Nidnoi recalls.
 “Then, let’s search for it. I really want to 
know whether he’s really smart,” Waen suggests.
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เดก็ๆ กลบัมายงัจดุทีร่วงขา้วลม้หวัฟาดพ้ืนอีกครัง้ หลงัจากคน้หาอยู่นานโจก้เ็จอชพิขอ้มลูนัน่ 
แว่นรีบนำาไปใส่ให้รวงข้าวทันที

ทนัใดนัน้รวงขา้วพลนักระโดดดึง๋ ดวงตาเปล่งประกาย ชูมือทัง้สองข้างข้ึนรอ้งวา่ “แอ่น แอ๊น!”
“เธอหายสบายดีแล้ว” นิดหน่อยดีใจ
“สะบายดี เป็นคำาทักทายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มีเมืองหลวงชื่อเวียงจันทน์ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ดอกจำาปาลาวคือดอกไม้ประจำาชาติ ส่วนสัตว์ประจำาชาติก็คือช้าง แม่นบ่นิดหน่อย”

 All the children go back to the place
where Ruangkaow fell down. After a long search,
Joe	finds	the	memory	chip	and	Waen	puts	it	right	into	Ruangkaow.
 Suddenly, Ruangkaow jumps up, his eyes shine, and he holds his hands up, crying out,
 "Tan! Tan!”
 “You got well, right?” Nidnoi is glad.
 “Sabaidee is the greeting of the Lao People’s Democratic Republic, the capital is
Vientiane,	most	of	the	population	is	Buddhist,	the	national	flower	is	the	dok	champa,	and	
the national animal is the elephant. Is that right, Nidnoi?” 
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“ไชโย รวงข้าวจำาได้แล้ว” นิดหน่อยดีใจ จับรวงข้าวมากอดและหอมแก้มฟอดใหญ่
รวงข้าวสลบล้มลงต่อหน้าทุกคน
“หา... รวงข้าวเป็นอะไรไปอีกล่ะ” นิดหน่อยร้องด้วยความตกใจ
“สงสัยจุมพิตยายนิดหน่อยจะเป็นพิษนะ” อ้วนพูด
“หมดทางรักษาแล้วล่ะ ดูสิไม่กระดุกกระดิกเลย” เก่งเสริม
“ฮือๆ รวงข้าวเธออย่าเป็นอะไรนะ” นิดหน่อยร้องไห้
ไม่ทันไร รวงข้าวก็ทะลึ่งตัวขึ้นมานั่ง กะพริบตาถี่ พร้อมกับพูดว่า 
“ฉันสบายดี แค่รู้สึกตื่นเต้นสุดขีดเท่านั้นเอง”

“Bravo! Ruangkaow's memory returns,” Nidnoi is glad.
She hugs Ruangkaow and kisses him on his cheek.
Ruangkaow faints and falls in front of everyone.
“Hey… what’s up, Ruangkaow?” Nidnoi cries in dismay.
“Nidnoi’s kiss may be poisonous,” says Uan.
“No treatment. Look! He isn't moving,” adds Keng
“Boohoo! Ruangkaow, please don’t get
worse,” weeps Nidnoi.
In a few minutes, Ruangkaow rises
suddenly, blinks repeatedly, and says,
“I’m	fine,	just	feel	so	excited.”
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“ต่อจากนี้หากเกิดอะไรขึ้น ฉันจะตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ไม่ด่วนสรุปไปเองอีกแล้ว”
นิดหน่อยพูด
“เอาล่ะ ถึงเวลาทดสอบแล้ว” แว่นเอ่ยขึ้นแล้วพูดต่อว่า “มิงกะลาบา...”
“คำาทักทายของประเทศเมียนมาร์” รวงข้าวตอบ
“ซัวซะไดย” โจ้ทดสอบบ้าง
“คำาทักทายของประเทศกัมพูชา” รวงข้าวตอบ

 “From now on, I’ll check before
 reaching conclusions,” says Nidnoi.
 “Well, it’s time to test,”
 says Waen. “Mingalaba...”
 “It’s the greeting of Myanmar,” 
  answers Ruangkaow.
 “Suasadei,” Joe tests him.
 “It’s the greeting of Cambodia.”
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“ทั้งสองประเทศนี้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธด้วยนะ” รวงข้าวเพิ่มเติมข้อมูล
“เสือโคร่ง กับดอกประดู่” อ้วนพูดขึ้นบ้าง
“เป็นสัตว์ และดอกไม้ประจำาชาติของเมียนมาร์ไงล่ะ” รวงข้าวตอบรวดเร็ว 
“มีเมืองหลวงชื่อเนปิดอว์ ใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาทางการ” พูดจบรวงข้าวก็ยักคิ้วหนึ่งที

 “Most population of both countries are Buddhist,” adds Ruangkaow.
 “The tiger and the padauk,” says Uan.
	 “They're	the	national	animal	and	flower	of	Myanmar,”	quickly	answers	Ruangkaow.
	 “The	capital	is	Nay	Pyi	Taw,	and	the	official	language	is	Burmese,”	Ruangkaow
 says and raises his eyebrows once.
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“แล้วดอกลำาดวน และกูปรีล่ะ” เก่งเข้าร่วมวงด้วย
รวงข้าวก็ตอบได้อย่างง่ายดายว่า “เป็นดอกไม ้และสัตว์ประจำาชาติของกัมพูชา 

เมืองหลวงชื่อกรุงพนมเปญ ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาทางการ” คราวนี้รวงข้าวยักคิ้วสองที

“The rumdul and the kouprey,” Keng joins the test.
Ruangkaow	easily	answers	that,	“They	are	the	national	animal	and	flower	of	Cambodia.	

The	capital	is	Phnom	Penh,	and	the	official	language	is	Khmer.”	
Ruangkaow	finishes	and	raises	his	eyebrows	twice.
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“เอาล่ะ นายก็รอบรู้เรื่องอาเซียนพอสมควร”
ในที่สุดพวกเด็กผู้ชายก็ยอมรับในความเก่งของรวงข้าว 
แต่แว่นก็มิวายพูดว่า “ก็แค่ความรู้พื้นฐาน”
“งั้น ฉันจะพาพวกเธอไปเที่ยวประเทศสมาชิกอาเซียนจริงๆ ดีไหม” รวงข้าวเสนอ
“ดีสิ!” เด็กๆ พูดพร้อมกัน

“Well, you have a fair knowledge about ASEAN.”
Finally, the boys accept the ability of Ruangkaow.
However, Waen says, “It’s just the basic knowledge.”
“Then, I’ll take you all to visit the member countries of ASEAN. Isn't that a good
idea?” asks Ruangkaow.
“Good!” all the children respond at the same time.
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