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การศึกษา

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (216) 成语故事 (二一六)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี

ผูเ้ขยีน ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.

นทิานสภุาษติจนี (216) 成语故事 (二一六)

วนัที� 13 มนีาคม 2564 - 11:03 น.
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นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 目不识丁/目不識 丁mù bù shí dīnɡ (มู่
ปู้  ฉอื ตงิ) โดย คําวา่ 目 mù  (มู)่ แปลวา่ ดวงตา  不bù (ปู้ ) แปลวา่ ไม ่ 识/識 shí (ฉอื) แปลวา่ รู ้รูจั้ก丁
dīnɡ (ตงิ) แปลวา่ ตะป ูนามสกลุหนึ�งของคนจนี เมื�อรวมกนัแลว้หมายถงึ ดวงตาไมรู่จั้กตวัอกัษรตงิ ไมรู่จั้ก
ตวัอกัษรตงิ  ใชอ้ธบิายถงึคนที�ไมม่กีารศกึษา คนที�ไมม่คีวามรู ้ มาดตูวัอยา่งจากนทิานสภุาษิตจนีนี�กนั

กาลครั�งหนึ�ง มคีรอบครัวคหบดตีระกลูหนึ�งแซต่งิ 姓丁 Xìnɡ Dīnɡ (ซิ�ง ตงิ) สมาชกิในครอบครัวกเ็หมอืน
ครอบครัวคนรวยทั�วไป คอืมพีอ่ แม ่ลกู และบรรดาคนใชม้ากมาย แตค่รอบครัวตงินี�พเิศษกวา่ชาวบา้นทั�วไป
ตรงที�ผูเ้ฒา่ตงิมบีตุรชายคนหนึ�ง อายอุานามกป็าไปสบิขวบแลว้ แตล่กูชายไมม่คีวามสามารถในการเรยีนรู ้
หนังสอืเอาเสยีเลย ผูเ้ป็นพอ่กส็ง่ลกูชายไปเรยีนตามสถานศกึษาในที�ตา่งๆ แตไ่ปไดไ้มน่านกถ็กูปฏเิสธ
และสง่ตวักลบัมาทกุครั �ง เพราะเด็กชายตงิไมอ่าจเรยีนรูจ้ดจําตวัอกัษรไดเ้ลยแมส้กัตวั แตผู่เ้ฒา่ตงิกลบัคดิ
วา่โรงเรยีนเหลา่นั�นไมม่คีณุภาพ จงึสอนลกูชายตวัเองไมไ่ด ้

หลงัจากหาโรงเรยีนใหล้กูตวัเองไมไ่ด ้ผูเ้ฒา่ตงิกเ็ลยจา้งครมูาสอนพเิศษที�บา้น ไมน่านผูเ้ฒา่ตงิกพ็บวา่ ครู
คนแลว้คนเลา่ที�มารับสอนใหเ้ด็กชายตงิ กต็อ้งโบกมอืยอมแพ ้และจากไปเสยีทกุคน คราวนี�ผูเ้ฒา่ตงิเริ�ม
ตระหนักแลว้วา่ ปัญหามนัอยูท่ี�ลกูชายตวัเอง เมื�อเขาหาครมูาสอนไมไ่ดอ้กี เขากเ็ลยใชว้ธิตีดิประกาศตาม
กําแพงเมอืง หาคนที�สามารถสอนใหล้กูชายของตนอา่นหนังสอืออกไดห้นึ�งตวั จะมเีหรยีญเงนิรางวลัให ้
หนึ�งชั�ง ซึ�งเขาคดิวา่มนัคงมากมายพอที�จะดงึดดูบรรดาครผููเ้กง่กาจทั �งหลายได ้แตเ่ขากร็อเสยีเป็นเวลา
นาน เพราะไมม่คีนมารับอาสาสอนลกูชายของตนเลย

จนวนัหนึ�ง มบีณัฑติเฒา่คนหนึ�งผา่นมายงัชมุชนนี� เห็นประกาศนี�เขา้ กด็ใีจ คดิวา่แคส่อนใหเ้ด็กรูอ้กัษรหนึ�ง
ตวัจะไดเ้งนิตั �งหนึ�งชั�ง มนัชา่งคุม้คา่เสยีเหลอืเกนิ วา่แลว้เขากเ็อาประกาศนั�นมาพบกบัผูเ้ฒา่ตงิ เมื�อตกลง
เงื�อนไขตามในประกาศไดแ้ลว้ บณัฑติเฒา่กเ็ริ�มสอนเด็กชายตงิ โดยเขาเริ�มจากคําที�คดิวา่งา่ยที�สดุ และจํา
ไดเ้ร็วที�สดุ นั�นกค็อืนามสกลุของเด็กชาย เขาจงึถามเด็กชายตงิวา่ แซอ่ะไร เด็กชายกต็อบได ้เขากใ็หอ้า่น
ตวัตงิ ทนีี�เด็กชายตงิอา่นไมไ่ด ้เขาจงึสอนอา่น สอนเขยีนตวัตงิ จนเวลาผา่นไปเกา้วนัเต็ม ผูเ้ฒา่ตงิจงึสั�งให ้
คนเชญิคร ูและเด็กชายตงิมาทดสอบด ูวา่ครสูอนลกูตวัเองไดส้กัคําหรอืยงั

ระหวา่งทางบณัฑติเฒา่ยงัเอาตะปเูลม่หนึ�งใหเ้ด็กชายตงิถอืไว ้แลว้บอกวา่ ถา้พอ่ถามแลว้เจา้เกดินกึไมไ่ด ้
คํานั�น ใหด้ตูะปใูนมอืเจา้นี�นะ เมื�อเด็กชายตงิมายนือยูต่อ่หนา้พอ่ พอ่กถ็ามลกูวา่ ลกูอา่นคําไหนไดแ้ลว้
ลกูชายกห็นัมาดหูนา้คร ูบณัฑติเฒา่จงึเขยีนตวัอกัษรตงิตวัโตลงบนกระดาษ แลว้ใหเ้ด็กชายตงิอา่น ปรากฏ
วา่ อา่นไมไ่ด ้บณัฑติเฒา่จงึพดูขึ�นวา่ อา้ในมอืเจา้ถอือะไรอยูล่ะ่ เด็กชายตงิดทูี�มอืตวัเองแลว้ตอบวา่ แทง่
เหล็กครับ บณัฑติเฒา่ตบะแตกตะโกนบอกวา่ เกา้วนัมานี�ที�ทุม่เทไป เจา้อา่นคําวา่ตงิไมไ่ดม้นัเรื�องของเจา้
แตเ่งนิหนึ�งชั�งของขา้นี�ส ิมลายหายไปสิ�น เจา้นี�มนัเป็นไมผ้ผุทุี�ไมอ่าจจะแกะสลกัไดอ้กีแลว้
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(ที�มาภาพ：http://image.baidu.com/search)

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：形容没有文化的人，一个字也不认得。

成語比喻：形容沒有文化的人，一個字也不認得。

Chénɡyǔ bǐyù： Xínɡrónɡ méiyǒu wénhuà de rén, yīɡè zì yě bú rèndé.
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� :  สงิหรง เหมยโหยว่ เหวนิฮวา่ เตอะ เหรนิ, อี�เกอ้ จื�อ เหย ่ปู๋  เริ�นเตอ๋

สภุาษิตเปรยีบวา่ อธบิายถงึบคุคลที�ไรก้ารศกึษา  ไมรู่ห้นังสอืสกัตวัเดยีว

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

当我去缅甸旅游时，面对满街缅文，我立刻变成目不识丁的人了。

當我去緬甸旅遊時，面對滿街緬文，我立刻變成目不識丁的人了。

Dānɡ wǒ qù miǎndiàn lǚyóu shí, miànduì mǎn jiē miǎnwén, wǒ lìkè biànchénɡ mù bù 
shí dīnɡ de rén le.

ตงั หวั�ว ชวี� เหมี�ยนเตี�ยน ลฺหวี�โหยว ฉือ, เมี�ยนตุย้ หมา่นเจยี เหมี�ยนเหวนิ, หวั�ว ลี�เคอ่ เปี�ยนเฉงิ มู ่ปู้  ฉือ ตงิ
เตอะ เหรนิ เลอะ

ตอนที�ฉนัไปเที�ยวประเทศเมยีนมาร ์เมื�อเจอกบัตวัอกัษรเมยีนมารท์ ี�เต็มไปทกุหนแหง่น ั�น ฉนักลาย
เป็นคนไมรู่ห้นงัสอืไปโดยทนัที
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