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การศึกษา

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (236) 成语故事 (二三六)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน อ.ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (236) 成语故事 (二三六)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 名落孙山 mínɡ luò sūn shān (หมงิ
ล ั�ว ซุนฌาน) โดย คําวา่ 名 mínɡ (หมงิ) แปลวา่ ชื�อ รายชื�อ 落 luò  (ล ั�ว) แปลวา่ ตก หลน่ 孙山 Sūn
Shān (ซุนฌาน) แปลวา่ นามสกลุ และชื�อคน นามวา่ซนุ ฌาน เมื�อรวมกนัแลว้หมายถงึ อนัดบัตํ�ากวา่
ซนุฌาน ชื�อหลน่หลงัคนชื�อซนุฌาน หรอืชื�อตามหลงัคนชื�อซนุฌาน ซึ�งกค็อืในการแขง่ขนั หรอืการสอบ
ตา่งๆ แลว้นํารายชื�อผูผ้า่นการสอบ หรอืไมผ่า่นการสอบ มาตดิประกาศโดยเรยีงลําดบัจากคนแขง่ขนั
หรอืคนที�เขา้สอบที�ไดค้ะแนนสงูสดุไลลํ่าดบัลงมา

ในเรื�องนี�จงึหมายถงึคนที�ไดค้ะแนนตอ่หลงัจากคนชื�อซนุฌาน ซึ�งความหมายโดยตรงกค็อื คนที�สอบตก
นั�นเอง มาดนูทิานตวัอยา่งกนั

ประเทศจนีในชว่งราชวงศซ์ง่ (ซอ้ง) 宋朝 Sònɡcháo (ซง่เฉา) เป็นยคุทองแหง่ระบบการสอบบรรจุ
ราชการของจนี ซึ�งจัดโดยราชสํานัก การสอบในระดบัสงูสดุที�เรารูจั้กกนัดกีค็อื การสอบเคอจวี� 科举/科

� �

วนัที� 26 กนัยายน 2564 - 15:46 น.
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舉 Kējǔ นั�นเอง ซึ�งการสอบระบบนี�มหีลายระดบัชั �น เริ�มตั �งแตร่ะดบัทอ้งถิ�นไปจนถงึระดบัสดุทา้ย คอื
สอบตอ่เบื�องพระพักตรฮ์อ่งเต ้จัดเป็นการสอบในระดบัสงูสดุ ผูส้อบไดลํ้าดบัที�หนึ�งของชั �นสงูสดุนี� จะได ้
รับการเรยีกขานวา่ จวา้งหยวน 状元/狀元 หรอืจอหงวน สว่นการสอบในระดบัทอ้งถิ�นซึ�งเรยีกวา่ เซี
ยงฉื�อ 乡试/鄉試 Xiānɡshì ผูท้ี�สอบไดเ้ป็นที�หนึ�งกจ็ะไดรั้บเกยีรตเิรยีกวา่ เจี�ยหยวน 解元/解元 
 Jiěyuán แมเ้ป็นเพยีงการสอบระดบัทอ้งถิ�น กถ็อืเป็นเกยีรตยิิ�ง

ที�หมูบ่า้นแหง่หนึ�ง มนัีกเรยีนคนหนึ�งนามวา่ ซุน ฌาน 孙山 Sūn Shān เมื�อเขาเรยีนจบแลว้ กช็วน
เพื�อนสนทิเดนิทางเขา้เมอืงเขา้รว่มการสอบระดบัทอ้งถิ�น ในวนัเดนิทางไปสอบ คนในหมูบ่า้นกจั็ดงาน
เลี�ยงสง่อยา่งยิ�งใหญ ่เพราะคนจนีสมยักอ่นถอืวา่ ถา้คนในหมูบ่า้นสอบตดิจนไดตํ้าแหน่งจอหงวน จะนํา
มาซึ�งชื�อเสยีง และการพัฒนาของชมุชน ดงันั�น ผูท้ี�เป็นตวัแทนไปสอบแขง่ขนัจงึเสมอืนความหวงัของ
ชมุชนดว้ย ในวนัเดนิทางชาวบา้นชว่ยเตรยีมขา้วของเครื�องใช ้และเดนิทางมาสง่ถงึปากทางเขา้หมูบ่า้น

ที�มาภาพ: https://image.baidu.com/search

เมื�อซนุฌาน และเพื�อนเดนิทางถงึตวัเมอืงแลว้ กเ็ขา้รว่มมหกรรมการสอบในครั�งนี�สมตามปรารถนา หลงั
สอบเสร็จแลว้ ผูเ้ขา้สอบหลายรอ้ยคนตา่งกร็อผลสอบกนัดว้ยจติใจที�ตื�นเตน้กระวนกระวาย เพราะการ
สอบนี� นอกจากจะนํามาซึ�งอนาคตอนัรุง่โรจนข์องตน และครอบครัวแลว้ มนัยงัมคีวามหมายตอ่ชมุชน
และครบูาอาจารยข์องตนดว้ย ดงันั�น เมี�อเสยีงฆอ้งดงัขึ�น เป็นสญัญาณบอกวา่ผลสอบออกมาแลว้ ทกุ
คนจงึรบีไปยนืออกนัตรงที�ตดิประกาศ รายชื�อของผูเ้ขา้สอบทกุคนถกูจัดเรยีงจากผูไ้ดค้ะแนนสงูสดุที�
เรยีกวา่ เจี�ยหยวน 解元 จากนั�นอนัดบักจ็ะไลล่งไปจนถงึตํ�าสดุ โดยจะมเีสน้ขดีขั �นในจดุที�บอกวา่คนที�
อยูเ่หนอืเสน้ขึ�นไป คอืผูผ้า่นการสอบในรอบนี� สว่นผูท้ี�อยูใ่ตเ้สน้กค็อืผูส้อบตกนั�นเอง   ซนุฌาน กบั
เพื�อนกพ็ยายามหารายชื�อของตน แลว้ซนุฌานกต็อ้งยิ�มออกมา เมื�อเห็นวา่รายชื�อของตน คอืคนสดุทา้ย
ที�อยูเ่หนอืเสน้พอด ีสว่นเพื�อนกอ็ยูใ่ตเ้สน้ลงไป

เมื�อซนุฌาน และเพื�อนเดนิทางกลบัถงึหมูบ่า้น กม็คีนมาหอ้มลอ้มรมุถามผลสอบ เขากต็อบตามจรงิไป
วา่ตนเองสอบตดิ แตเ่มื�อถามถงึเพื�อนอกีคน ซึ�งตอนนี�ไมรู่ห้ลบไปไหนแลว้ ซนุฌานกร็ูส้กึกระอกักระอว่น
ใจที�จะตอบ เพราะจะพดูความจรงิ กเ็กรงทําลายนํ�าใจเพื�อน จะพดูโกหกกไ็มไ่ด ้จงึคดิคํากวนๆ คนฟังได ้
ประโยคหนึ�งวา่ 解元尽处是孙山, 贤郎更在孙山外/解元盡處是孫山，賢郎更在孫山外 Jiěyuán
 jǐn chù shì sūn shān,  xián lánɡ ɡènɡ zài sūn shān wài (เจี�ยหยวน จิ�น ชู ่ฉื�อ ซุน ฌาน,
เสยีนหลาง เก ิ�ง ไจ ้ซุน ฌาน ไว)่
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

ซึ�งมคีวามหมายวา่ คะแนนเรยีงจากเจี�ยหยวนลงมาตํ�าสดุคอืซนุฌานตวัเรา สว่นเพื�อนนั�นเลา่อยูตํ่�ากวา่
ซนุฌาน ชาวบา้นที�ไมรู่เ้รื�อง กไ็มอ่าจเขา้ใจความหมาย แตค่นรูเ้รื�องกจ็ะรูท้นัทวีา่ อกีคนสอบตกนั�นเอง
ตอ่มาในภายหลงัผูค้นจงึเอาคําพดูที�วา่ “อนัดบัตํ�ากวา่ซุนฌาน” มาใชอ้ธบิายคนที�สอบตก หรอืไม่
ผา่นการคดัเลอืกนั�นเอง

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：考试或选拔没有被录取。

成語比喻：考試或選拔沒有被錄取。

Chénɡyǔ bǐyù：Kǎoshì huò xuǎnbá méiyǒu bèi lùqǔ.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� :  ขา่วฉื�อ ฮั�ว เสวยีนป่า เหมยโหยว่ เป้ย ลูฉ่วี�

สภุาษิตเปรยีบวา่ ไมผ่า่นการสอบหรอืการคดัเลอืก

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

你平时不看书、不努力，当然这次考试名落孙山了。

你平時不看書、不努力，當然這次考試名落孫山了。

Nǐ pínɡshí bùkànshū, bù nǔlì, dānɡrán zhè cì kǎoshì mínɡ luò sūn shānle.

หนี� ผงิฉือ ปู๋ คั �น ช,ู ปู้  หนู่ลี�, ตงัหรา่น เจอ้ ชื�อ ขา่วฉื�อ หมงิ ลั�ว ซนุ ฌาน เลอะ

ในเวลาปกตคิณุไมเ่คยอา่นหนังสอื ไมม่คีวามพยายาม แน่นอนจงึไมผ่า่นการสอบครั�งนี�

อ.ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.
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