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เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษิตจนี (279) 成语故事 (二七
九)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร ม.แมฟ้่าหลวง

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (279) 成语故事 (二七九)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 为民请命/為民請命 wèi mín qǐnɡ
mìnɡ (เวย่ หมนิ ฉิ�ง มิ�ง) โดย คําวา่ 为/為 wèi (เวย่) แปลวา่ ทําเพื�อ เพื�อ 民 mín (หมนิ) แปลวา่
ประชาชน 请/請 qǐnɡ (ฉิ�ง) แปลวา่ รอ้งขอ ขอรอ้ง ตอ่สู ้命 mìnɡ (มิ�ง) แปลวา่ ชวีติ เมื�อรวมกนัแลว้
หมายถงึ เรยีกรอ้งชวีติใหก้บัประชาชน การรอ้งขอเพื�อประชาชน โดยสภุาษิตคํานี� มกัใชก้บับคุคลที�เป็น
ผูนํ้าองคก์ร ที�ตอ้งทําเพื�อประชาชน ตอ้งกลา้ที�จะตอ่สูเ้พื�อประชาชน มาดตูวัอยา่งจากนทิานสภุาษิตจนีนี�
กนั

จนีในชว่งราชวงศฉ์นิ 秦朝 Qín cháo (ฉนิ เฉา) ลม่สลายนั�น บา้นเมอืงกลยีคุอยา่งหนัก เหลา่เจา้เมอืง
ขนุศกึตา่งแยกตวัตั �งตนเป็นใหญ ่ตา่งฝ่ายตา่งกอ่ศกึแยง่ชงิอํานาจกนัจนประชาชนเดอืนรอ้นไปทกุหยอ่ม

วนัที� 19 กมุภาพันธ ์2566 - 11:05 น.

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2023/02/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-279-1.jpg
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หญา้ สองในกลุม่กว๊นที�อยูใ่นวงัวนแหง่การแยง่ชงิอํานาจนี� กค็อืกลุม่อํานาจของหลวิปงั 刘邦/劉邦 Liú
Bānɡ (หลวิปงั) และกลุม่อํานาจของเซี�ยงยหว ี项羽/項羽 Xiànɡ Yǔ (เซี�ยงหยว)ี

มเีรื�องเลา่วา่ ในระหวา่งการขบัเคี�ยวกนัของสองกลุม่อํานาจนี� มบีคุคลสําคญัคนหนึ�งไดป้รากฏตวัขึ�นนาม
วา่ หานซิ�น 韩信/韓信 Hán Xìn เขาเป็นคนที�ความสามารถมากคนหนึ�งในประวตัศิาสตรจ์นี โดยในตอน
แรกเริ�มนั�น หานซิ�นไดไ้ปสวามภิกัดิ�ตอ่เซี�ยงยหว ีแตน่่าเสยีดายเซี�ยงยหวไีมไ่ดใ้หร้าคาเขามากนัก ดว้ย
ความนอ้ยใจ หานซิ�นจนึไดล้าออก และมาสวามภิกัดิ�ตอ่หลวิปัง เมื�อเขาไดพ้ดูคยุแลกเปลี�ยนความคดิเห็น
กบัหลวิปังแลว้ (คลา้ยการสมัภาษณ)์ ทําใหห้ลวิปังชื�นชอบในความคดิ และความสามารถของหานซิ�นยิ�ง
นัก จงึไดแ้ตง่ตั �งหานซิ�นขึ�นเป็นถงึแมท่พัใหญ ่หานซิ�นจงึไดช้ว่ยงานหลวิปังมากมาย จนทําใหก้ลุม่
อํานาจของหลวิปังเขม้แข็งขึ�นอยา่งรวดเร็ว จนสามารถตเีสมอเทา่กลุม่อํานาจของเซี�ยงยหวไีด ้

ที�มาภาพ https://cul.sina.cn/sh/2015-10-26/detail-ifxizwti7188433.d.html

ดว้ยผลงานโดดเดน่ทั �งหลายนี� เมื�อหานซิ�นสามารถนําทพัไปพชิติเอารฐัฉ ี齐国/齊國 Qí ɡuó (ฉี
ก ั�ว) ไดสํ้าเร็จ พรอ้มทั �งโจมตกีองกําลงัของเซี�ยงยหวทีี�ยกมาชว่ยรัฐฉีใหแ้ตกพา่ยไปได ้หลวิปังจงึแตง่ตั �ง
หานซิ�นขึ�นเป็นเจา้ผูค้รองรัฐฉี ถงึตอนนี�แลว้ หานซิ�นจงึมสีถานะเป็นออ๋งอกีคนหนึ�ง ทางเซี�ยงยหวเีมื�อเห็น
ถงึความสามารถของหานซิ�น จงึคดิวา่ไมอ่าจใชกํ้าลงัจัดการหานซิ�นไดแ้น่ จงึสง่คนมาลอบเจรจากบัหาน
ซิ�น ชกัชวนใหห้านซิ�นยอมสวามภิกัดิ�ตอ่เซี�ยงยหว ีหยบิยื�นเงื�อนไขดงีามมากมายให ้

หานซิ�นตอบปัดไปตั �งแตแ่รก เพราะเคยไปขอสวามภิกัดิ�ตอ่เซี�ยงยหวแีลว้ แตเ่ซี�ยงยหวกีลบัไมส่นใจในตวั
เขาเอง ตอนนี�หลวิปังไวใ้จเขา ทั �งยงัมอบโอกาสใหเ้ขา เชน่นี�แลว้เขาจะหกัหลงัหลวิปังไดอ้ยา่งไรกนั จงึ

�
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เป็นอนัวา่หานซิ�นปักใจแน่วแน่แลว้วา่จะภกัดตีอ่หลวิปัง

แตเ่มื�อกาลเวลาผา่นไปไดไ้มน่าน ที�ปรกึษาคนสนทิของหานซิ�นกไ็ดเ้ตอืนหานซิ�นวา่ ตอนนี�บา้นเมอืง
วุน่วาย สภาพไรข้ื�อไรแ้ปเชน่นี� ตวัหานซิ�นเองกเ็ป็นถงึเจา้เมอืง ใหร้บีปลดแอกตวัเอง ตั �งตนเป็นอกีหนึ�ง
ขมุอํานาจเพื�อแบง่แผน่ดนิออกเป็นสามสว่น แลว้แยกกนัปกครอง จากนั�นใหห้านซิ�นนําเสนอวาทะกรรม
ทางการเมอืง โดยประกาศใชก้ารปกครองที�มคีณุธรรม เรง่รัดการเจรจาสงบศกึ สรา้งสงัคมใหผ้าสขุ
พัฒนาบา้นเมอืงใหเ้จรญิรุง่เรอืง เชน่นี�แลว้ ตอ่ไปภายหนา้ หานซิ�นกจ็ะไดใ้จประชาชน และเหลา่เจา้เมอืง
เล็กนอ้ยทั �งหลายกจ็ะมาสวามภิกัดิ�ตอ่รัฐฉีเอง และอาจเป็นไปไดท้ี�รัฐฉีภายใตก้ารนําของหานซิ�น อาจ
สําเร็จถงึขั �นกอ่ตั �งราชวงศใ์หมข่ึ�นปกครองใตห้ลา้

เมื�อหานซิ�นไดฟั้งที�ปรกึษาพดู กต็อบปฏเิสธทนัควนัวา่ ที�เขาไดด้จีนถงึวนันี� กเ็พราะหลวิปังมอบให ้ที�รัฐ
ตา่งๆ วุน่วายขึ�น กเ็พื�อโคน่ลม้ระบบการปกครองอนัโหดเหี�ยมของรัฐฉนิ ที�ตวัเขาจับอาวธุขึ�นสู ้กเ็พื�อชว่ย
เหลอืประชาชน 为民请命/為民請命wèi mín qǐnɡ mìnɡ ชว่ยบา้นเมอืงสรา้งสนัตอิยา่งรวดเร็ว ซึ�งถา้
เขายงัคดิแบง่แยก และสรา้งความวุน่วายอกี สิ�งที�เขาตั �งใจแตแ่รกนั�นกส็ญูเปลา่ เขาจะแตกตา่งจากคน
อื�นๆ ไดอ้ยา่งไร หานซิ�นยงัคงจงรักภกัดตีอ่หลวิปัง ชว่ยเหลอืหลวิปังจนสถาปนาราชวงศฮ์ั�นไดสํ้าเร็จ

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：替老百姓请求保全生命或解除困苦。

成語比喻：替老百姓請求保全生命或解除困苦。

Chénɡyǔ bǐyù：Tì lǎobǎixìnɡ qǐnɡqiú bǎoquán shēnɡmìnɡ huò jiěchú kùnkǔ.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� : ที� เหลาไป่ซิ�ง ฉิ�งฉวิ ป่าวเฉวยีน เฌงิมิ�ง ฮั�ว เจี�ยฉู คุน่ขู่

ภาษิตเปรยีบวา่ เรยีกรอ้ง หรอืขจัดทกุขใ์หก้บัประชาชน

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

作为一名人民代表员，心中时长有百姓，敢为民请命，这样才真正配得上好政客的名声，才会
得到百姓的拥戴。

作為一名人民代表員，心中時長有百姓，敢為民請命，這樣才真正配得上好政客的名聲，才會
得到百姓的擁戴。

Zuòwéi yī mínɡ rénmín dàibiǎo yuán,xīn zhònɡ shíchánɡ yǒu bǎixìnɡ, ɡǎn wèimín
qǐnɡmìnɡ,    Zhèyànɡ cái zhēnzhènɡ pèi dé shànɡ hǎo zhènɡkè de mínɡshēnɡ,cái huì dédào
bǎixìnɡ de yōnɡdài.

จั �วเหวย อ ีหมงิ เหรนิหมนิ ไตเ้ปี�ยว หยวน, ซนิ จง้ ฉือฉาง โหยว ไป่ซิ�ง, กา่น เวย่หมนิ ฉิ�งมิ�ง, เจอ้ยา่ง ไฉ
เจนิเจิ�ง เพย่ เตอ๋ ฉั�ง หา่ว เจิ�งเคอ่ เตอะ หมงิเฌงิ, ไฉ หุย้ เตอ๋ตา้ว ไป่ซิ�ง เตอะ ยงไต ้
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ในฐานะตวัแทนของประชาชนคนหนึ�ง ตอ้งมปีระชาชนอยูใ่นใจเสมอ ตอ้งกลา้ตอ่สูเ้พื�อ
ประชาชน เชน่นี�แลว้ จงึจะไดช้ื�อวา่เป็นนกัการเมอืงที�ด ีจงึจะไดร้บัการสนบัสนนุจากประชาชน

 


