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การศึกษา

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (238) 成语故事 (二三八)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน อ.ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (238) 成语故事 (二三八)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 一成一族 yī chénɡ yīzú (อ ีเฉงิ อ ีจู)๋
โดย คําวา่ 一yī (อ)ี แปลวา่หนึ�ง จํานวนนับหนึ�ง 成 chénɡ (เฉงิ) แปลวา่ หน่วยนับขนาดพื�นที�โบราณ
ของจนี โดยหนึ�งเฉงิจะมขีนาดประมาณกวา้งยาวสบิลี� หรอืกวา้งยาวดา้นละหา้กโิลเมตร 族zú (จู)๋ แปล
วา่ การจัดจํานวนกําลงัพลหน่วยหนึ�ง โดยทั�วไปหนึ�งจูจ๋ะมกํีาลงัพลหา้รอ้ยนาย เมื�อรวมกนัแลว้จะหมาย
ถงึจํานวนพลทหารหา้รอ้ยนายในพื�นที�ยี�สบิหา้ตารางกโิลเมตร ซึ�งสภุาษิตนี�จะใชเ้ปรยีบวา่ แมข้นาดพื�นที�
จะเล็ก กําลงัพลจะนอ้ย แตก่ม็ปีระโยชนม์าก หรอืทํางานใหญโ่ตได ้มาดนูทิานตวัอยา่งกนั

ประเทศจนีในชว่งยคุชนุชวิ 春秋 Chūnqiū (ชุนชวิ) 770 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช ถงึ 476 ปีกอ่นครสิต์
ศกัราช เป็นยคุที�ประเทศจนีภายใตก้ารปกครองของราชวงศโ์จวตะวนัออก 东周/東周 Dōnɡzhōu (ตง
โจว)  ศนูยก์ลางอํานาจปกครองประเทศออ่นแออยา่งมาก เป็นโอกาสใหเ้หลา่เจา้ผูค้รองนครรัฐทั �ง
หลายแข็งขอ้  หรอืตั �งตวัเป็นใหญ ่ทําใหป้ระเทศถกูแบง่แยกเป็นรัฐตา่งๆ มากมาย รัฐเหลา่นี�เกดิ และดบั
สญูไปอยา่งรวดเร็วดั�งเหลา่พชืพรรณที�ข ึ�นไดด้ใีนชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ春天 Chūntiān (ชุนเทยีน) และรว่ง
โรยในฤดใูบไมร้ว่ง 秋天 Qiūtiān (ชวิเทยีน)

ในยคุปลายของชนุชวิ มรัีฐเล็กทางใตข้องประเทศสองรัฐ คอืรัฐอู ๋吴国/吳國 Wú ɡuó (อูก๋ ั�ว) กบัรัฐเยว่
越国/越國 Yuè ɡuó (เยวก่ ั�ว) ที�ตา่งกผ็ลดักนัขึ�นมาประกาศศกัดาความยิ�งใหญไ่ดใ้นชว่งสั �นๆ ของยคุนี�

วนัที� 17 ตลุาคม 2564 - 16:38 น.
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รัฐอูไ๋ดข้ ึ�นมาเป็นใหญโ่ดยรบชนะรัฐเยวไ่ดสํ้าเร็จ แตต่อนหลงัตอ่มา รัฐเยวพ่ลกิกลบัมาแกแ้คน้ไดสํ้าเร็จ
นทิานของเรื�องนี�เกดิขึ�นในชว่งที�รัฐอูกํ๋าลงัอยูเ่หนอืรัฐเยว่

ในชว่งเวลานั�น กองทพัของเยวเ่หลอืเพยีงหา้พันกวา่นาย และถกูลอ้มไวอ้ยูบ่นเนนิเขา ขาดทั �งนํ�าและ
เสบยีง โกวเจี�ยน 勾践/勾踐 GōuJiàn เจา้ผูค้รองนครรัฐเยวจ่งึยอมจํานนตอ่รัฐอูภ๋ายใตก้ารนําของ ฟู
ชยั 夫差 Fū chāi ในชว่งเวลานี�เอง มเีสนาบดคีนหนึ�งของฟชูยัไดค้ดัคา้นการจํานนของรัฐเยว ่ใหถ้อื
โอกาสกําจัดเสยีใหส้ ิ�น โดยเลา่เรื�องราวของสงครามในอดตีกาลเพื�อชี�ใหเ้ห็นผล โดยเสนาบดคีนนี�ได ้
เทา้ความไปถงึยคุราชวงศเ์ซี�ย 夏朝 Xià cháo (เซี�ยเฉา) วา่ครั �งหนึ�ง ชว่งที�มกีารกบฏยดึอํานาจ ของ
ราชวงศโ์ดยขนุนางกลุม่หนึ�ง แตว่า่กบฏกลุม่นี�กลบัปลอ่ยใหน้างสนมเอกองคห์นึ�งที�ตั �งทอ้งอยูห่ลบหนี
ไปได ้เมื�อสนมเอกคนนี�หนไีปอาศยัในหมูบ่า้นเล็กๆ แหง่หนึ�ง และคลอดบตุรอยูท่ี�นั �น เมื�อบตุรชายโตขึ�น
กร็วบรวมพรรคพวกไดห้า้รอ้ยตั �งเป็นกองกําลงัขึ�นมา ในชมุชนเล็กขนาดพื�นที�แคย่ี�สบิหา้ตารางกโิลเมตร
จงึไมเ่ป็นที�สนใจของใครเลย เมื�อกองทหารของเขาซอ้มรบจนเชี�ยวชาญแลว้ กเ็ริ�มออกยดึดนิแดนจาก
หมูบ่า้นจนกลายเป็นเมอืง ในที�สดุกก็ลบัไปยดึอํานาจ และพื�นฟกูารปกครองของราชวงศเ์ซี�ยไดสํ้าเร็จ

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

เมื�อเสนาบดเีลา่จบ จงึเสนอตอ่ฟชูยัเจา้ผูค้รองนครรัฐอูว๋า่ ในเมื�อกอ่ศกึกนัถงึขั �นนี�แลว้ กค็วรถอืโอกาส
กวาดลา้งศตัรเูสยีใหส้ ิ�น อยา่ใหเ้หลอืไวเ้ป็นภยัในภายภาคหนา้เลย แตฟ่ชูยักลบัตอบวา่ นั�นมนัเป็นเรื�อง
ราวในอดตีพันปีที�แลว้ ไหนเลยจะเอามาเทยีบกบัเหตกุารณใ์นปัจจบุนัได ้และตดัสนิใจที�จะรับเจรจาสงบ
ศกึ  เมื�อเสนาบดเีตอืนเจา้นายตวัเองแลว้ แตเ่จา้นายไมฟั่ง จงึไดแ้ตท่อดถอนใจ ภายหลงัตอ่มายี�สบิปี
เรื�องที�เสนาบดกีงัวลใจกเ็กดิขึ�นจรงิ เมื�อโกวเจี�ยนฟื�นฟรัูฐตวัเองใหก้ลบัมาเขม้แข็ง และรบชนะรัฐอูไ๋ด ้
สําเร็จ แตโ่กวเจี�ยนผูน้ี� ไมใ่หโ้อกาสฟชูยัยอมแพอ้กี รัฐอูจ๋งึถกูกําจัด และรวมเขา้เป็นสว่นหนึ�งของรัฐเยว่

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：虽然力量小但能做大事。

成語比喻：雖然力量小但能做大事。

Chénɡyǔ bǐyù：Suīrán lìliànɡ xiǎo dàn nénɡ zuò dàshì.
�
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� :  ซยุหราน ลี�เลี�ยง เสี�ยว ตา้น เหนงิ จั �ว ตา้ฉื�อ

สภุาษิตเปรยีบวา่ แมพ้ลงัจะนอ้ยนดิ แตส่ามารถทําการใหญไ่ด ้

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

当公司遇到金融危机时，老板只能靠我们这些一成一族的努力，最后解决了危机。

當公司遇到金融危機時，老板只能靠我們這些一成一族的努力，最後解決了危機。

Dānɡ ɡōnɡsī yù dào jīnrónɡ wéijī shí, lǎobǎn zhǐ nénɡ kào wǒmen zhèxiē yī chénɡ yī zú de
 nǔlì, zuìhòu jiějuéle wéijī.

ตงั กงซอื ยวี�ตา้ว จนิโหรง เหวยจ ีฉือ, หลาวป่าน จื�อ เหนงิ เขา้ หวั�วเหมนิ เจอ้เซยี อ ีเฉงิ อ ีจู ๋เตอะ หนู่
ลี�, จุย้โหว้ เจี�ยจว ๋เลอะ เหวยจี

ในยามที�บรษัิทเผชญิวกิฤตทางการเงนิ เจา้นายกต็อ้งพึ�งพาพลงัเล็กๆ จากพวกเรานี�แหละ จนสดุทา้ย
สามารถฟันฝ่าวกิฤตไปได ้
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