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รุ่งเช้าของทุกวนั สตัว์ตวัเลก็ตวัน้อย

ต่างกจ็ูงมอืกนัไปโรงเรยีน ที่ยงัเป็นเดก็เล็ก

กเ็รยีนชั้นอนุบาล ที่โตขึ้นมาหน่อยกเ็รยีน

ชั้นประถม ทั้งเดก็ชายฮปิโป เดก็หญงิกระรอก 

ทุกตวักไ็ปเรยีนหนงัสอืกนัทั้งนั้น...

(TRACK 10)

(TRACK 20)

Every day at dawn all the animals 

walked hand in hand to their school in 

the woods; the smaller ones attended 

kindergarten, the bigger ones attended

elementary class. Big or small, they all 

loved studying.

 Long ago, there’s a land,

Somewhere far away,

Animals spoke like us today. 

 From the trees, from the sky, 

From the hills, from the bay, 

Off to school they would learn and play.

               A                    D
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 This dragon never joined a school.

Was he a fool? Was he a king?

He thought he knew everything.

Omit “even” 

แต่ในถ�้ามดื ๆ ข้างป่าแสนสวยแห่งนี้นี่ส ิ

มันมีสัตว์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ จะว่ามันเป็น

เดก็ชายกไ็ม่เชงิ เพราะว่ามนัอาศยัอยู่ในถ�้า

มาเกอืบพนัปีแล้ว มนัคอื “เจ้ามงักรไฟ”

(TRACK 11)

Not far from this beautiful woods, 

in a dark cave laid a gigantic beast. 

It was hard to tell how old he was as 

he had been there for nearly a thousand years. 

He was a dragon!

(TRACK 21)
               A                                           D
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        A                               E              A
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ความที่ไม่ยอมเรยีนหนงัสอื เจ้ามงักรไฟกเ็ลยอ่านหนงัสอื

ไม่ออก มนัไม่เคยอ่านหนงัสอือะไรเลยสกัเล่มเดยีว 

มนักเ็ลยไม่รู้ว่าในโลกนี้มสีตัว์อะไรอยู่บ้าง

วนันี้เจ้ามงักรไฟตื่นขึ้นมาด้วยความหวิ

หลงัจากที่มนันอนหลบัไป 752 ปี มนัเดนิเข้าไปใกล้โรงเรยีน 

แล้วมนักแ็ปลกใจว่าท�าไมถงึมสีตัว์มากมายมารวมกนัอยู่

“ที่นี่คอืที่ไหน” มนัร้องถามออกไป

“ที่นี่คอืโรงเรยีน” สตัว์ทั้งหลายกต็ะโกนตอบขึ้นมาพร้อมกนั

“โรงเรยีนร”ึ มงักรไฟก้มตวัลงมาหาพวกสตัว์

“ดจีรงิ ฉนัจะกนิพวกเจ้าให้หมดทั้งโรงเรยีนเลย!”

The dragon did not know how to read or write 

because he never joined a school. He never read 

a book in his life, so he had no idea what other 

creatures there could be in this world.

On that day he woke up starving after a

752-year sleep. He left his cave and when he was 

getting near the school, he wondered why it was 

crowded.

“What is this place?” yelled the dragon.

“It’s our school,” shouted others in reply.

“School?” the dragon bent down to them. 

“Perfect. I’ll eat all of you at YOUR SCHOOL!”
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