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การศึกษา

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (239) 成语故事 (二三九)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน อ.ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร ม.แมฟ้่าหลวง

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (239) 成语故事 (二三九)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 一毛不拔yī máo bù bá (อ ีเหมา ปู้
ป๋า)   โดย คําวา่ 一 yī (อ)ี แปลวา่หนึ�ง จํานวนนับหนึ�ง 毛 máo (เหมา) แปลวา่ ขน เสน้ขน 不 bù (ปู้ )
แปลวา่ ไม ่ไมย่อม 拔 bá (ป๋า) แปลวา่ ถอน ถอนขน ถอนหญา้ รวมกนัแลว้หมายถงึ ไมย่อมถอนขนสกั
เสน้ ใชอ้ธบิายถงึคนที�มคีวามขี�เหนยีวเห็นแกต่วัมาก แมว้า่ขนหนึ�งเสน้ของเขาจะมปีระโยชนต์อ่ผูค้น
มากมาย แตก่จ็ะไมย่อมถอน

ประเทศจนีในชว่งยคุรัฐศกึตอนตน้ 战国初期 /戰國初期 Zhànɡuó chūqí (จา้นก ั�ว ชูช)ี แมว้า่จะเป็น
ยคุที�มแีตค่วามแตกแยก มศีกึสงครามระหวา่งรัฐตา่งๆ มหิยดุหยอ่น ดว้ยความมกัใหญใ่ฝ่สงูของแตล่ะ
เจา้เมอืง จงึสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนไปทกุหยอ่มหญา้ แตใ่นยคุนี�กเ็ป็นยคุเฟื�องฟทูางความ
คดิของเหลา่นักคดินักปราชญด์ว้ยเชน่กนั พวกเขาเหลา่นี�พยายามคดิหาหนทางที�จะแกไ้ขปัญหาสงัคม
ที�วุน่วายนี� ตามที�ตนเองเขา้ใจวา่ดทีี�สดุ
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นักคดินักปราชญผ์ูเ้ลี�องชื�อคนหนึ�งของรัฐเวย่ 魏国 /魏國 Wèi ɡuó (เวย่ก ั�ว) นามวา่ หยางจ ู杨朱 /楊
朱  Yánɡ Zhū เสนอแนวคดิเกี�ยวกบัการดํารงตนวา่ “ตนเป็นสาํคญั” กค็อืใหค้วามสําคญักบัการ
ปกป้องรักษาตวัเองใหอ้ยูร่อดปลอดภยั ตอ่ตา้นผูอ้ื�นมาทํารา้ย หรอืแยง่ชงิสมบตัแิหง่ตน ตอ่ตา้นการ
รังแกผูอ้ื�น ในขณะเดยีวกนั กม็นัีกปราชญแ์หง่ยคุคนหนึ�งนามวา่ ม ั�วจื�อ 墨子 Mò zǐ เขากลบันําเสนอ
แนวคดิตรงขา้มกบัหยางจ ูใหค้วามสําคญักบัความรัก สนัตสิขุ ตอ่ตา้นการทําสงครามรกุราน ทกุคนควร
ปฏบิตัติอ่กนัฉันญาตพิี�นอ้ง

เมื�อความคดิของทั �งสองคา่ยแตกตา่งกนั ยอ่มตอ้งมกีารแลกเปลี�ยนความคดิ จงึมเีรื�องเลา่วา่ ครั�งหนึ�งลกู
ศษิยข์องมั�วจื�อคนหนึ�ง ไดถ้ามกบัหยางจวูา่ ถา้หากขอถอนขนบนตวัทา่นสกัเสน้แลว้ จะสามารถแก ้
ปัญหาที�สงัคมกําลงัเผชญิอยูไ่ด ้ทา่นยนิดทีี�จะใหถ้อนหรอืไม ่หยางจตูอบวา่ปัญหาสงัคม ไหนเลยจะแก ้
ไดด้ว้ยเสน้ขนเพยีงเสน้เดยีวของขา้พเจา้ได ้ลกูศษิยม์ั�วจื�อพดูตอ่วา่ สมมตวิา่ขนเสน้เดยีวของทา่น แก ้
ปัญหาไดจ้รงิๆ ทา่นจะยอมไหม หยางจไูดแ้ตเ่งยีบไมต่อบคําถาม

ตอ่มา เม ิ�งจื�อ 孟子 Mènɡ zǐ นักปราชญแ์หง่สํานักหร ู儒家 Rújiā (หรเูจยี) สรปุเหตกุารณค์รั �งนี�โดย
อธบิายไวว้า่ หยางจผููม้แีนวคดิตนเป็นสําคญั ทําทกุอยา่งเพื�อประโยชนแ์หง่ตน แมข้นเพยีงเสน้เดยีวที�
จะชว่ยเหลอืสงัคมใตห้ลา้ได ้เขากไ็มย่อมที�จะใหถ้อนเลย สว่นมั�วจื�อ กลบัมคีวามคดิจะชว่ยเหลอืใตห้ลา้
อยา่งสดุกําลงั สองคา่ยชา่งแตกตา่งกนัมาก ดว้ยคําวา่ขนสกัเสน้กไ็มย่อมใหถ้อนนี� ตอ่มาจงึกลายเป็น
สภุาษิตที�แสดงถงึความขี�เหนยีวแบบสดุๆ ของคนบางคนนั�นเอง

ที�มาภาพ : https://image.baidu.com/search/ 
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：非常吝啬自私。

成語比喻：非常吝嗇自私。

Chénɡyǔ bǐyù：Fēichánɡ lìnsè zìsī.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� :  เฟยฉาง ลิ�นเซอ่ จื�อซอื

สภุาษิตเปรยีบวา่ ขี�เหนยีวและเห็นแกต่วัมาก

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

他真是个一毛不拔的人，难怪没有谁会喜欢他。

他真是個一毛不拔的人，難怪沒有誰會喜歡他。

Tā zhēnshi ɡè yīmáobùbá de rén, nánɡuài méiyǒu shéi huì xǐhuān tā.

ทา เจนิฉื�อ เกอ้ อเีหมาปู้ ป๋า เตอะ เหรนิ, หนานไกว ้เหมยโหยว่ เฉย หุย้ สี�ฮวาน ทา

เขาชา่งเป็นคนขี�เหนยีวจรงิๆ จงึไมแ่ปลกใจเลยที�ไมม่ใีครชอบเขา
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