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นิวสมอนิเตอร

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (218) 成语故事 (二一八)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี

ผูเ้ขยีน ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.

นทิานสภุาษติจนี (218) 成语故事 (二一八)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในสปัดาหน์ี�คอื 作舍道旁 zuò shě dào pánɡ (จ ั�ว
เฉอ่ ตา้ว ผาง) โดย คําวา่ 作zuò (จ ั�ว) แปลวา่ ทํา สรา้ง 舍shě (เฉอ่) แปลวา่ ที�พักอาศยั บา้น 道dào
(ตา้ว) แปลวา่ ถนน เสน้ทาง แตใ่นภาษิตนี�หมายถงึการรับฟัง 旁pánɡ (ผาง) แปลวา่ขา้งๆ ซึ�งกค็อืคน
รอบตวั หรอืเพื�อนบา้น เมื�อรวมกนัแลว้หมายถงึ การทําที�พักอาศยั หรอืการปลกูบา้นปลกูเรอืนโดยฟังแต่
ความเห็นจากคนอื�นๆ จนสดุทา้ยบา้นกพั็ง ใชอ้ธบิายถงึความไมม่ั�นใจ หรอืไมม่ั�นคงในตนเอง ไมเ่ป็นตวั
ของตวัเอง เหมอืนปลกูบา้นปลกูเรอืนตามปากชาวบา้น สดุทา้ยบา้นกจ็ะไมใ่ชบ่า้น

กาลครั�งหนึ�ง มชีายคนหนึ�งอาศยัอยูใ่นบา้นเกา่ซอมซอ่หลงัหนึ�ง เขาเป็นคนขยนัทํามาหากนิ แตเ่ป็นคน
ที�มนีสิยัโลเล ไมก่ลา้ตดัสนิใจอะไรดว้ยตนเอง และมกัจะเชื�อในสิ�งที�คนอื�นพดูอยูเ่ป็นประจํา อยูม่าวนั
หนึ�ง เขาตดัสนิใจที�จะสรา้งบา้นหลงัใหมท่ดแทนบา้นหลงัเกา่ที�ใกลจ้ะพัง เขาออกแบบบา้น และจา้งชา่ง
มาสรา้งบา้นหลงันี� เมื�อสรา้งบา้นไปไดส้กัระยะหนึ�ง จนบา้นเริ�มเป็นรปูรา่งขึ�นมาแลว้ กม็เีพื�อนบา้นคน
หนึ�งเดนิผา่นมา เพื�อนบา้นคนนี�กพ็ดูกบัเขาวา่ ทําไมทา่นสรา้งบา้นโดยหนัหนา้ตา่งไปทางนั�น มนัไมต่อ้ง
แสงสวา่งเลย หากเป็นขา้ ขา้จะเอาหนา้ตา่งไวท้างทศิตะวนัออก เพราะมนัจะไดรั้บแสงตะวนัทกุๆ วนั
แสงเงนิแสงทองจากรุง่อรณุ กเ็หมอืนแสงเงนิแสงทองที�สาดสอ่งเขา้บา้น จะทําใหรํ้�ารวยเงนิทอง ชาย
คนดงักลา่วฟังแลว้กค็ดิวา่มเีหตผุลด ีจงึเรยีกชา่งมาจัดการเปลี�ยนหนา้ตา่งทกุบานใหห้นัไปทางทศิ
ตะวนัออกตามคําแนะนําของเพื�อนบา้นคนนั�น

วนัที� 3 เมษายน 2564 - 10:04 น.

เว็บไซตน์ี�ใชค้กุกี�
เพื�อสรา้งประสบการณนํ์าเสนอคอนเทนตท์ี�ดใีหก้บัทา่น รวมถงึเพื�อจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใหท้า่นไดรั้บประสบการณท์ี�ดบีนบรกิารของ
เว็บไซตเ์รา หากทา่นใชบ้รกิารเว็บไซตน์ี�ตอ่ไปโดยไมม่กีารปรับตั �งคา่ใดๆ นั�นเป็นการแสดงวา่ทา่นอนุญาตยนิยอมที�จะรับคกุกี�บนเว็บไซตแ์ละ
นโยบายสทิธสิว่นบคุคลของเรา
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ตอ่มากม็เีพื�อนบา้นอกีคนหนึ�งผา่นมา แลว้กพ็ดูกบัเขาวา่ ทําไมทา่นสรา้งบา้นหนัหนา้ตา่งไปทางทศิ
ตะวนัออก ทา่นรูห้รอืไม ่หนา้ตา่งที�ดตีอ้งรับลม ลมที�นี�จะพัดมาจากทางทศิใต ้ดงันั�น หนา้ตา่งกค็วรหนั
ไปทางทศิใต ้เพื�อจะไดรั้บลมระบายอากาศในตวับา้น ทําใหด้ตีอ่สขุภาพ ชายสรา้งบา้นฟังแลว้กค็ดิวา่
เพื�อนบา้นคนนี�พดูจามเีหตผุล เขาจงึใหช้า่งสรา้งบา้นปรับหนา้ตา่งใหม ่โดยใหห้นา้ตา่งหนัไปทางทศิใต ้

หลงัจากนั�นกส็รา้งบา้นตอ่ไปจนใกลแ้ลว้เสร็จ กม็เีพื�อนอกีคนหนึ�งผา่นมา แลว้กพ็ดูกบัเขาวา่ ทําไมทา่น
สรา้งบา้นโดยใหป้ระตหูนา้ตา่งหนัไปทางทศิใต ้ทา่นรูห้รอืไมว่า่ การหนัหนา้ไปทางใตนั้�น มนัไมถ่กูหลกั
เลย มนัเป็นทศิที�ไมด่ ีเจา้ของบา้นที�อยูอ่าศยัในบา้นหลงันี� กจ็ะประสบปัญหาเดอืดรอ้นในภายภาคหนา้
ชายสรา้งบา้นเมื�อฟังแลว้กค็ดิวา่เพื�อนบา้นคนนี�พดูจามเีหตผุลด ีจงึตดัสนิใจสั�งใหช้า่งปรับรื�อบา้นเปลี�ยน
ประตหูนา้ตา่งๆ ไปไวใ้นทศิอื�นอกีครั �ง เป็นเชน่นี�ไปไปมามาหลายรอบ จนสดุทา้ยบา้นหลงันี�กส็รา้งไม่
เสร็จ

ตอ่มาคํานี�กถ็กูนํามาใชอ้กีครั �งในยคุสมยัราชวงศฮ์ั�นตะวนัออก จักรพรรดติอ้งการสรา้งหอพธิขี ึ�น พระองค์
จงึใหช้า่งหลวงออกแบบ และดําเนนิการสรา้ง แตก่ม็เีสนาบดบีางคนแนะนําวา่ หอพธินีี�จะใชก้บัพธีทีาง
หร ู儒 Rú กค็วรใหเ้หลา่สาวกหรเูป็นผูอ้อกแบบ และควบคมุการสรา้ง จักรพรรดติอบวา่ หากอนุญาตให ้
พวกอาจารยส์ายหรทูั �งหลายมาออกแบบ และคมุงานกอ่สรา้ง กจ็ะเหมอืนการสรา้งบา้นแลว้ฟังเสยีงชาว
บา้น เห็นทชีาตนิี�กส็รา้งไมเ่สร็จ ดงันั�น งานกอ่สรา้งนี�จงึเป็นหนา้ที�ของชา่งหลวงเทา่นั�น

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：众说纷纭，事情难成。。

成語比喻：眾說紛紜，事情難成。

Chénɡyǔ bǐyù：Zhònɡ shuō fēnyún, shìqínɡ nán chénɡ.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� :  จง้ ฌวั เฟิน ยหวนิ, ฉื�อฉงิ หนานเฉงิ
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

สภุาษิตเปรยีบวา่ คนมากความเห็นมาก ธรุะจงึยากจะสําเร็จลงได ้

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

该行业竞争很高，作舍道旁的人很难成功。

該行業競爭很高，作舍道旁的人很難成功。

Gāi hánɡyè jìnɡzhēnɡ hěn ɡāo, zuò shě dào pánɡ de rén hěn nán chénɡɡōnɡ.

ไก หงัเย ่จิ�งเจงิ เหิ�น เกา, จั �ว เฉ่อ ตา้ว ผาง เตอะ เหรนิ เหิ�นหนาน เฉงิกง

ธรุกจินี�มกีารแขง่ขนัสงูมาก คนที�โลเลไมก่ลา้ตดัสนิใจดว้ยตนเอง กจ็ะประสบความสําเร็จไดย้าก

 

รถพลงังานไฟฟ้า รับประกนัแบตเตอร1ี0 ปี* ไมจํ่ากดัระยะทาง อยากรูค้ลกิ!
Nissan
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