
1 
 

เร่ืองที ่21  应该来个无来 jîn kój lòj kéː mòː lòj คนทีค่วรมากไ็ม่มา 

 

这个故事 发生 在一个学术  演讲 会 上. 学术  演讲 会个 

ʔì kéː kûː sɨ̂ː fàt siān hój jìt kéː hók sút  jén kòŋ  fíː   hóŋ.   hók sút   jén kòŋ fíː kéː  

เร่ืองน้ี  นิทาน  เกิดข้ึน  อยู ่ 1  แห่ง วชิาการ ปราศรัย ประชุม อยูใ่น  วชิาการ ปราศรัย ประชุม ของ 

主 持 人 邀 请 了  一个 经济学家 来演讲, 参 加 会 议个人, 
tsùː tshɨ̀ː  ŋìn jáw tshiâŋ liàw jìt kéː kīn tsîː hók kāː lòj jén kòŋ, tshām kāː fíː ŋíː kéː ŋìn,  

ผูด้าํเนินรายการ  เชิญ  แลว้ 1  คน เศรษฐศาสตร์   มา ปราศรัย ร่วมประชุม  คนท่ีมา 

一部分 係 由 主 持人  发出 邀 请  函 个.另 一部 分係自由 

jìt phúː fún héː jìw tsùː tshɨ̀ː ŋìn fàt tshùt jáw tshiâŋ hàm kéː. láŋ jìt phúː fún héː tshɨ̂ː jìw  

ส่วนหน่ึง   คือ มี  ผูด้าํเนินรายการ  แจก    บตัรเชิญ          อีก  ส่วนหน่ึง คือ    อิสระ 

参 加 个 人 士. 到了 演讲 个 时 间, 参 加 听讲个人都来齐 

tshām kāː kéː  ŋìn sɨ́ː. tâw lèː jén kòŋ kéː sɨ̀ː kiān, tshām kāː tháŋ kòŋ kéː ŋìn túː lòj tshèː  

มาประชุม    คน       ถึง       ปราศรัย    เวลา           คนท่ีมาฟังการประชุม   ทั้งหมด   มากนัครบ 

了. 竟係 个只 主 讲 还 无来. 时间过撇 半 个 钟 头.  

lè. kīn héː kéː tsàk tsùː kòŋ hàn mòː lòj. sɨ̀ː kiān kuó phèt pân kéː tsúŋ thèw.  

แลว้  แต่วา่    คนท่ีปราศรัย   ยงั    ไม่   ถึง  มา    เวลา  ผา่น   ไป      ครึง    ชัว่โมง 

台 下 听 众  等得唔耐烦, 都开 始 互 相 谈 话议论.  

thòj hāː  thāŋ tsûŋ   tèn tèt m̩̀ náj fàn, tūː khój sɨ̀ː fūː siɔ̄ŋ thàŋ fáː ŋíː lûn.  

เวทีขา้งล่าง   คนท่ีมาฟัง   ปรากฎชดั ไม่  อดทน ทั้งหมด เร่ิมตน้  ซ่ึงกนัและกนั คุยกนั  นินทา 

气 氛  噪 杂  混 乱.这 当 时 台 上个司 仪 看 恁样. 也 

tshîː fūn tshàw tsháp fún lôn. kèː tóŋ sɨ̀ː thōj hóŋ kéː sɨ́ː ŋìː khón tàw31 ʔàn jóŋ. jāː  

บรรยากาศ  เจ๊ียวจา๊ววุน่วาย   เวลานั้น อยูบ่นเวที  ผูด้าํเนินรายการ เห็น  ลกัษณะเช่นนั้น ก็ 

开 始 发 牢骚. 佢对同  在 台上 个 助手 讲, 应该来个无来, 
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khój sɨ̀ː fàt làw sàw.  kìː túj thùŋ hój thòj hóŋ kéː tshɨ́ː sùː kòŋ,  jîn kój lòj kéː mòː lòj,  

เร่ิมตน้         บ่น        อยูบ่ริเวณเดียวกนั   นั้น   ผูช่้วย    พูดวา่   ควรจะ มา  ก็  ไม่ มา 

唔应该来个都 先来. 佢 爱讲个话, 原意 係 该只 主 讲, 

m̩̀ jîn kój lòj kéː tūː sién lòj.   kìː ʔój kòŋ kéː fáː ,  ŋèn jíː héː kéː tsàk tsùː  kòŋ,   

ไม่ ควรจะ มา  ก็ ทั้งหมด ก่อน มา  เขา  ตอ้งการ  พูด สิงท่ี ความหมายแทจ้ริง  คือ คนท่ีจะปราศรัย 

本来应该按时来,倒 转无来.该 兜 可来可唔来个 听众都 先来. 

pùn lòj  jîn kój ʔón sɨ̀ː lòj,  táw tsòn  mòː lòj. kêː tēw khòː lòj  khòː m ̩̀ lòj kéː thāŋ tsúŋ tūː sién lòj.  

น่าจะมาตามเวลา   กลบั  ไม่ มา       พวกคนท่ี      มาก็ได ้   ไม่มาก็ได ้ คนท่ีมาฟัง  ทั้งหมด มาก่อน 

由于佢 讲个 话 唔清唔楚. 佢把原意 係 可 来 可 唔来 

 jīw jíː  kìː  kòŋ kéː fáː m ̩̀ tshín m ̩̀ tshɨ̀ː. kìː pàː ŋèn jíː   héː khòː lòj khòː  m ̩̀ lòj  

เน่ืองจาก  คาํพูดของเขา     ไม่ชดัเจน     เขา เอา  ความหมายแทจ้ริง  คือ มาก็ไดไ้ม่มาก็ได ้

讲 成  唔应该来, 刚 好 佢企呀离麦 克风 十分近个地 方,其 

kòŋ sàŋ  m ̩̀ jîn kój lòj, kóŋ hàw31 kìː  khiː ʔáː lìː màk khèt fūŋ súp fūn khiūn kéː  thîː fōŋ, kēː  

พูดเป็นวา่  ไม่ควรมา    พอดี     เขา   ยนือยู ่   ห่างจาก ไมโครโฟน  มาก   ใกล ้ ท่ี  นั้น 

个牢 骚 都 分 台下 个 听 从 听 倒.  参加会议个自由人士  

kéː làw sàw tūː pún thōj  hāː  kéː  thāŋ tsûŋ tháŋ tàw31.  tshām kāː fíː ŋíː kéː tshɨ̂ː jīw ŋìn sɨ̂ː  

ของเขา คาํบ่น  ทั้งหมด  ให ้ คนขา้งล่าง  ท่ีมาฟัง  ไดย้นิเขา้   คนท่ีมาประชุมน้ี  คนท่ีมาโดยอิสระ 

一听 倒  司仪讲 个话, 因为 司仪讲 佢 兜人 

jìt tháŋ tàw31   sɨ́ː ŋìː kòŋ  kéː fáː, jìn wíː   sɨ́ː ŋìː kòŋ  kìː téw ŋìn  

พอไดย้นิเขา้  ผูด้าํเนินรายการ  พูด  คาํพูดของเขา  คิดวา่ คาํพูดของผูด้าํเนินรายการ  พวกเขา 

唔应该来.所以佢兜人 都转屋下哩.司仪 看 倒 这种 情 形, 马 

m̩̀ jîn kój lòj.   sòː jīː kìː téw ŋìn tūː tsòn wùk khāː lè.. sɨ́ː ŋìː khón tàw31 ʔìː tsūŋ tshìn sìn, māː  

ไมควรมา   ดังน้ัน  พวกเขา  ทั้งหมด  กลับ  บาน     ผูดําเนินรายการ  เห็น  ลักษณะดังน้ัน  ก ็
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上对 台下离 席个人解释话,你兜人留下 来,  讲个唔係你兜人. 

sóŋ túj thòj hāː  lìː sít kéː ŋìn kèː sìt wáː, ŋìː tíw ŋìn lìw háː lòj,  ŋàj  kòŋ kéː m ̩̀ héː ŋìː tíw ŋìn.  

รีบ  ต่อ  ขา้งล่าง  ออกจากท่ีนัง่ คนท่ี ไปอธิบาย  พวกคุณ อยูก่่อน ส่ิงท่ีฉนัพูด  ไม่ใช่  พวกคุณ 

佢这句话 正 出 啄 捷 哩 邀 请 函来 参会个人 就 想, 既然 

kìː kèː kíː fáː  tsáŋ tshùt tsòj tsiàp ʔè jáw  tshiâŋ hàm lòj  tshām fíː kéː ŋìn tshíw siɔ̀ŋ, kîː jèn  

คาํพูดเหล่าน้ี เพิ่ง ออกจากปาก  ไดรั้บ  บตัรเชิญ  มา  ร่วมประชุม  คน  ก็ คิด ทนัที  ในเม่ือ 

司仪讲 个话 唔係 针对 自由 参 加 个人, 恁样, 司仪 

sɨ́ː ŋìː kòŋ kéː fáː m ̩̀ héː  tsɨ̀m túj tshɨ́ː jīw tshām kāː kéː ŋìn, ʔàn ŋiɔ́ŋ,  sɨ́ː ŋìː  

ผูด้าํเนินรายการ  พูด  ก็ ไม่ใช่ เจาะจง  มาโดยอิสระ มาประชุม  คน  อยา่งนั้น  ผูด้าํเนินรายการ   

讲 个 话一定 係 针对 自家  显 然个 兜 邀 请 函 也 唔係 

kòŋ kéː  fáː jìt thín héː tsɨ̀m túj tshɨ̂ː kāː  hièn jèn  kéː  tēw jáw tshièŋ hàm jáː m ̩̀ héː  

คาํพูด   แน่นอน  คือ  เจาะจง  ตวัเอง (ผูไ้ดรั้บบตัรเชิญ)    เห็นชดั บตัรเชิญทั้งหลายนั้น ก็ ไม่ใช่ 

诚意个邀 请. 所以佢 兜人也都退 场 该 当 时 台上 个 助 手 

tshìn jíː  kéː jáw tshièŋ. sòː jīː kìː téw ŋìn jāː túː thúj tshòŋ kéː tōŋ sɨ̀ː thōj hóŋ kéː tshɨ́ː sùː  

จริงใจ   บตัรเชิญ  ดงันั้น  พวกเขา ก็ ทั้งหมด  ถอยออก  เวลานั้น   อยูบ่นเวที  ผูช่้วย 

就  责备 司仪话, 佢 讲话 太 唔 负责. 把 台下个 听众  

tshíw tsìt phîː sɨ́ː ŋìː wáː,  kìː kòŋ fáː  thâj   m ̩̀ fúː tsìt.  pàː thòj hāː kéː thāŋ tsûŋ  

ก็  ตาํหนิ  ผูด้าํเนินรายการ  วา่ เขา  พูด  อยา่งยิง่  ไม่รับผิดชอบ  ทาํให ้ขา้งล่าง  ผูม้าประชุม 

都赶 揫 走. 司仪  觉得 十分  委屈 佢 话 其实 唔係  

túː kòn tshíw tsèw. sɨ́ː ŋìː    kòk tèt   súp fūn wíː khiùt kìː wáː  khìː sɨ́t   ŋàj m ̩̀ héː  

ทั้งหมด  กลบัไปหมด ผูด้าํเนินรายการ  รู้สึก  มาก ถูกคนเขา้ใจผดิ คาํพูดของเขา  ท่ีจริง ฉนั  ไม่ใช่ 

话台下个听众 唔 该来. 讲 到这里, 这只 助手就 在 该 里 愐 

wáː  thōj háː kēː  thāŋ tsúŋ m̩̀ kój lòj. kòŋ táw kéː ʔè, ʔì tsàk tshɨ́ː sùː  tshíw hōj kéː ʔè mèn  
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วา่ คนขา้งล่าง  ท่ีมาประชุม ไม่ควรมา  พูดถึงตอนน้ี  คนน้ี ผูช่้วย  ก็ คิดข้ึนมา 

今下 净 留 下 一个人 司仪 讲 个话 就 係 指  自家, 佢也 

kīn háː  tshiáŋ lìw  háː ŋàj jìt kéː ŋìn  sɨ́ː ŋìː kòŋ kéː fáː tshíw héː tsɨ̀ː ŋàj tshɨ̂ː kāː, kìː jáː  

ตอนน้ี  เฉพาะ  เหลือ  ฉนัคนเดียว  ผูด้าํเนินรายการ  คาํพูด  ก็ ใช่  ช้ี เรา  ตวัเอง  เขา ก็ 

满 肚 火 走 开. 

mán tûː fòː tsèw khój. 

โมโห  กลบั  ออกไป 

 

คนทีค่วรมากไ็ม่มา 

นิทานเร่ืองน้ีเกิดข้ึนในการสัมมนาแห่งหน่ึง คนท่ีจดังานสัมมนาไดเ้ชิญศาสตราจารยด์า้นเศรษฐศาสตร์มา

ปราศรัย คนท่ีมาร่วมประชุมส่วนหน่ึงไดรี้บบตัรเชิญมา แต่อีกส่วนหน่ึงเป็นคนท่ีอาสาสมคัรมาเองอยา่งอิสระ เม่ือถึง

เวลาปราศรัยทุกคนท่ีมาร่วมงานก็มากนัเตม็ห้องครบทุกคน แต่ศาสตราจารยย์งัมาไม่ถึง เวลาผา่นไปเกือบคร่ึงชม. 

พวกคนท่ีมาร่วมประชุมเร่ิมหมดความอดทน แต่ละคนเร่ิมคุยกนัเองและนินทากนัต่างๆนานา สถานการณ์เสียงดงั

วุน่วาย เวลานั้นผูด้าํเนินรายการก็เห็นสภาพในท่ีประชุมเป็นเช่นนั้น ก็บ่นวา่ ทาํไมคนท่ีมาปราศรัยยงัไม่มา เขาก็พูด

กบัผูช่้วยอีกคนหน่ึงท่ีอยูข่า้งเวทีวา่ “คนท่ีควรมาก็ไม่มา คนท่ีไม่ควรมาก็มา” แต่ความหมายท่ีแทจ้ริงคือ 

ศาสตราจารยค์นนั้นควรจะมาแลว้ ผูด้าํเนินรายการคนน้ีพูดไปโดยไม่ชดัเจน ท่ีจริงควรจะพูดวา่ คนท่ีจะมาก็ไดไ้ม่มา

ก็ได ้ไม่มีความจาํเป็นเท่าไหร่ก็มาแลว้ แต่ผูด้าํเนินรายการคนนั้นยนือยูไ่ม่ไกลจากไมโครโฟน คาํท่ีบ่นไปนั้นจึงทาํ

ใหค้นท่ีมาร่วมประชุมไดย้นิกนัถว้นหนา้ จึงทาํใหค้นท่ีมาเองอยา่งอิสระนั้นเขา้ใจผดิ และไม่พอใจจึงเดินออกจาก

หอ้งประชุมกลบัไปหมด ผูด้าํเนินรายการเห็นเช่นนั้นเขาก็รีบอธิบายใหค้นท่ีกาํลงัจะออกจากท่ีประชุมฟังวา่ ฉนั

ไม่ไดบ้อกวา่พวกคุณไม่ควรมา พอคนท่ีไดรั้บบตัรเชิญไดย้นิดงันั้นก็เขา้ใจผดิคิดวา่เป็นพวกเขาเองท่ีไม่ควรมา ถา้

อยา่งนั้นบตัรเชิญท่ีใหม้าก็ไม่ไดเ้ชิญดว้ยความจริงใจจึงพากนัเดินออกมากลบับา้นกนัหมด พอผูช่้วยผูด้าํเนินรายการ

เห็นดงันั้นก็ต่อวา่ผูด้าํเนินรายการวา่ พูดไปอยา่งนั้นไม่มีความรับผดิชอบ ทาํใหผู้ม้าร่วมประชุมกลบักนัหมด ผู ้

ดาํเนินรายการรู้สึกวา่ผูช่้วยผูด้าํเนินรายการเขา้ใจผดิ ท่ีจริงเขาไม่ไดต้ั้งใจบอกคนท่ีมาร่วมประชุมวา่ไม่ควรมา ผูช่้วย

ฯ พอไดย้นิดงันั้นก็คิดวา่ ถา้งั้นก็วา่เขาคนเดียว เขาจึงกลบับา้นเช่นกนั 

 


