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เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษิตจนี (278) 成语故事 (二七
八)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร ม.แมฟ้่าหลวง

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (278) 成语故事 (二七八)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 平易近人 pínɡ yì jìn rén (ผงิ อี� จิ�น
เหรนิ)  คําวา่ 平易 pínɡyì (ผงิอี�) แปลวา่ งา่ย เรยีบงา่ย สบายๆ 近人 jìnrén (จิ�นเหรนิ) แปลวา่ เขา้
ใกลค้น เขา้ถงึผูค้น ใกลช้ดิกบัผูค้น เมื�อรวมกนัแลว้หมายถงึ เขา้ถงึไดง้า่ย งา่ยๆ เขา้ถงึไดส้บาย คนที�ทํา
ตวัสบายๆ ไมถ่อืตน คํานี�แตเ่ดมิคอื 平易近民  pínɡyì jìnmín (ผงิอี� จิ�นหมนิ) โดยคําที�เปลี�ยนไปคอื
คําวา่ 民 หมนิ  แปลวา่ ประชาชน ซึ�งถกูเปลี�ยนไปเป็นคําวา่人เหรนิ กเ็พื�อเลี�ยงการใชซ้ํ�ากบัชื�อของ
จกัรพรรดถิงัไทจ่ง 唐太宗 Tánɡ Tàizōnɡ ที�ทรงมชีื�อเดมิวา่ 李世民 Lǐ Shìmín (หลี� ฉื�อหมนิ)

ซึ�งถอืเป็นขอ้หา้มของคนจนีโบราณ ที�ไมก่ลา้ใชคํ้าใดๆ ตรงกบัชื�อของจักรพรรด ิจงึทําใหส้ภุาษิตคํานี�มี
การเปลี�ยนคําหลงัไป สภุาษิตคํานี� มกัใชก้บับคุคลที�เป็นผูนํ้าองคก์รที�แมม้ตํีาแหน่งยศสงูสง่ แตไ่มทํ่าตวั

วนัที� 12 กมุภาพันธ ์2566 - 10:30 น.

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2023/02/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-278-1.jpg
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สงูสง่ตามยศ กลบัทําตวัสบายๆ ไมถ่อืตน และเป็นคนที�เขา้ถงึไดง้า่ย มาดตูวัอยา่งจากนทิานสภุาษิตจนีนี�
กนั

ราชวงศโ์จว 周朝 Zhōu cháo (โจว เฉา) สามารถโคน่ลม้ราชวงศซ์าง 商朝 Shānɡ cháo (ฌาง
เฉา) เจา้นายเกา่ไดสํ้าเร็จแลว้ เมื�อถงึคราวตอ้งปนูบําเหน็จความดคีวามชอบใหแ้กเ่หลา่ขนุศกึขนุนางทั �ง
หลายที�ไดร้ว่มมอื และชว่ยเหลอืทําใหร้าชวงศโ์จว ประสบความสําเร็จได ้โดยพระเจา้อาของจักรพรรดิ
โจว พระนามวา่โจวกง 周公Zhōu ɡōnɡ (โจว กง) ไดรั้บการแตง่ตั �งใหไ้ปกนิเมอืงหลู ่鲁国/魯國 Lǔ
ɡuó (หลู ่ก ั�ว) ในตําแหน่งเจา้เมอืง แตโ่จวกงไมไ่ดเ้ดนิทางไป กลบัแตง่ตั �งลกูชายตวัเองไปกนิเมอืงหลู่
แทน สว่นตวัเองอยูเ่มอืงหลวงชว่ยงานฮอ่งเตบ้รหิารตอ่ไป สว่นอกีคนที�มคีณุความดคีวามชอบมากก็
คอื เจยีงจื�อหยา 姜子牙 Jiānɡ ziyá เขาไดรั้บการปนูบําเหน็จใหไ้ปกนิเมอืงฉ ี齐国/齊國 Qí ɡuó
(ฉกี ั�ว)

ถงึตอนนี�มเีรื�องเลา่วา่ ในชว่งตน้ที�เหลา่ขนุนางไดรั้บการปนูบําเหน็จใหไ้ปกนิเมอืงตา่งๆ มสีิ�งที�ตอ้งทําก็
คอื ตอ้งมารายงานผลการปฏบิตัริาชการใหท้างเมอืงหลวงทราบเป็นระยะๆ เจา้เมอืงฉีซึ�งกค็อืเจยีงจื�อหยา
หลงัไดบ้รหิารบา้นเมอืงไปหา้เดอืน กเ็ดนิทางเขา้เมอืงหลวงรายงานความคบืหนา้ โจวกงรูส้กึแปลกใจจงึ
ถามเจยีงจื�อหยาวา่ ทําไมทา่นมารายงานตวัเร็วยิ�งนัก เจยีงจื�อหยากต็อบไปวา่ หลงัจากไปบรหิารงานที�รัฐ
ฉีแลว้ ขา้พเจา้กไ็มไ่ดป้รับเปลี�ยนวถิ ีและขนบธรรมเนยีมเดมิของรัฐฉีแตอ่ยา่งใด มแีตข่า้ไปเขา้กบัจารตี
ของรัฐฉี และงานราชการอะไรที�มนัยุง่ยากซบัซอ้น กป็รับใหม้นังา่ยขึ�น เชน่นี�แลว้ หา้เดอืน งานบรหิารก็
จัดการเรยีบรอ้ย บา้นเมอืงกเ็ขา้สูส่ภาวะปกตไิด ้

ที�มาภาพ https://new.qq.com/rain/a/20200102A03S6J00

หลงัจากเจยีงจื�อหยารายงานความคบืหนา้ในบรหิารบา้นเมอืงแลว้เกอืบสามปี เจา้เมอืงหลูก่เ็ดนิทางมา
รายงานความคบืหนา้ในการบรหิารบา้นเมอืง โจวกงจงึถามเจา้เมอืงหลูซ่ ึ�งกค็อืลกูชายตวัเองวา่ ทําไมเจา้

https://new.qq.com/rain/a/20200102A03S6J00
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ถงึมารายงานชา้เชน่นี� เจา้เมอืงหลูก่ต็อบไปวา่ เมื�อตวัเองไปครองเมอืงหลู ่กไ็ดจั้ดการปฏริปูการบรหิาร
ราชการ และกจิการจารตีประเพณีตา่งๆ ในรัฐหลู ่ทําใหรั้ฐหลูเ่ครง่ในกฎ เครง่ในจารตีประเพณี ซึ�งกวา่จะ
จัดการไดสํ้าเร็จเสร็จสิ�น จงึตอ้งใชเ้วลาถงึสามปี

โจวกงไดฟั้งเชน่นั�นพลนัถอนหายใจเฮอืกใหญ ่พรอ้มกบัพดูออกมาวา่ เห็นทภีายภาคหนา้ เจา้เมอืง และ
เหลา่ขา้ราชการแหง่รัฐหลู ่ตอ้งไปรายงานราชการที�รัฐฉีเป็นแน่แท ้จงึมคีนถามวา่ เห็นใดจงึเป็นเชน่นั�น
คําตอบที�ไดก้ค็อื เจา้เมอืงรัฐฉีทําตวัสบาย ไมเ่ครง่ครัดในจารตีเกา่ๆ แตแ่ปรเปลี�ยนตามครรลอง เชน่นี�
แลว้ ไดใ้จขา้ราชบรพิาร และเหลา่พสกนกิร สว่นเจา้เมอืงรัฐหลู ่ทําตวัสงูสง่ ยดึตดิในจารตีเกา่ๆ ไมย่อม
เขา้กบัครรลองของถิ�นนั�น แตก่ลบัไปเปลี�ยนแปลงเขา เชน่นี�แลว้กไ็มไ่ดใ้จคน

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：态度温和，和蔼可亲，使人容易接近。

成語比喻：態度溫和，和藹可親，使人容易接近。

Chénɡyǔ bǐyù：Tàidù wēnhé,hé’ǎikěqīn,shǐ rén rónɡyì jiējìn.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี�: ไทตู่ ้เวนิเหอ, เหอไอ ่เขอ่ชนิ, ฉื�อ เหรนิ หรงอี� เจยีจิ�น

ภาษิตเปรยีบวา่ ทา่ทอีอ่นโยนและเป็นมติร ทําใหผู้ค้นเขา้ถงึได ้

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

我们想要得到的新领导就是平易近人，对工作人员十分关心。

我們想要得到的新領導就是平易近人，對工作人員十分關心。

Wǒmen xiǎnɡ yào dédào de xīn lǐnɡdǎo jiùshì pínɡyì jìnrén,duì ɡōnɡzuò rényuán shífēn 
     ɡuānxīn.

หวั�วเมนิ เสี�ยง เหยา้ เตอ๋เตา้ เตอะ ซนิ หลงิเตา่ จิ�วฉื�อ ผงิอี� จิ�นเหรนิ, ตุย้ กงจั�ว เหรนิหยวน ฉือเฟิน กวาน
ซนิ

ผูนํ้าคนใหมท่ี�พวกเรา ตอ้งการก็คอืคนที�เขา้ถงึไดง้า่ย และใสใ่จพนกังาน

 


