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เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษิตจนี (240) 成语故事 (二四
〇)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน อ.ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (240) 成语故事 (二四〇)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 一国三公/一國三公  yī ɡuó sān ɡōnɡ
(อ ีก ั�ว ซาน กง) โดย คําวา่ 一yī (อ)ี แปลวา่ หนึ�ง จํานวนนับคอืหนึ�ง 国/國 ɡuó (ก ั�ว) แปลวา่ ประเทศ รัฐ
  三 sān (ซาน) แปลวา่ จํานวนนับคอืสาม 公 ɡōnɡ (กง) แปลวา่ ในที�นี�แปลวา่เจา้นาย เมื�อรวมกนัแลว้
หมายถงึ หนึ�งรัฐ หรอืหนึ�งประเทศแตม่เีจา้นาย หรอืกษัตรยิส์ามพระองค ์ซึ�งสภาพดงักลา่วยอ่มทําใหรั้ฐนั�น
มรีะบบการบรหิารที�ยุง่เหยงิแน่นอน เพราะเจา้นายสามคนตา่งคนตา่งมอํีานาจ ตา่งคนตา่งสั�งการ เชน่นั�นจะ
ทําใหก้ารบรหิารงานเป็นเอกภาพยอ่มมไิด ้ตอ่มาคํานี�จงึใชอ้ธบิายการบรหิารงานที�ขาดความเป็นเอกภาพ

ประเทศจนีในชว่งยคุชนุชวิ 春秋 Chūn qiū (ชุน ชวิ) ราชวงศโ์จวออ่นแอหนัก จงึทําใหเ้หลา่เจา้เมอืง
ตา่งๆ สถาปนารัฐชาตติวัเองขึ�นมา แมน้วา่แตล่ะรัฐจะกลา่วอา้งวา่จงรักภกัดตีอ่ราชวงศโ์จว แตนั่�นมนักแ็คคํ่า
พดูที�สวยหรทูางการเมอืง เพราะไมม่รัีฐใดที�จะใหค้า่ความเป็นศนูยก์ลางอํานาจของราชวงศโ์จว จงึกอ่ตั �งรัฐ
ชาตมิากมายดั�งดอกเห็ด เมื�อมรัีฐมากมายกย็อ่มมกีารกอ่ศกึแยง่ชงิดนิแดน แยง่ชงิความเป็นใหญเ่ป็นจา้ว
ยทุธภพ ในยคุนี�จงึเกดิสงครามอยา่งมหิยดุหยอ่น แมน้วา่จะมรัีฐมากมาย แตใ่นความเป็นจรงิรัฐที�มบีทบาท
หรอืมบีารมจีรงิๆ กม็เีพยีงหา้หกรัฐเทา่นั�น โดยหนึ�งในรัฐเหลา่นั�นกม็ ีรฐัจ ิ�น 晋国/晉國 Jìn ɡuó ดว้ย

รัฐจิ�นในชว่งที�ปกครองโดย จิ�นเซี�ยนกง 晋献公/晉獻公 Jìn Xiànɡōnɡ มชีว่งที�รุง่โรจนใ์นชว่งตน้ และ
วุน่วายจนแทบทําใหรั้ฐลม่สลายในชว่งปลายชวีติ เพราะวา่จิ�นเซี�ยนกงไดค้รอบครองนางสนมผูเ้ลอโฉมพราว
เสน่หน์ามวา่ หลจี ี骊姬/驪姬 Lí Jī หลงัจากนั�นเขากล็ุม่หลงนางสนมหลจียี ิ�งนัก ทําใหก้ารบรหิารบา้นเมอืง
บกพรอ่งตกตํ�าอยา่งมาก แมก้ระทั�งยอมเปลี�ยนตวัรัชทายาท โดยคดิจะยกตําแหน่งใหก้บัโอรสที�เกดิกบันาง
สนมหลจี ีโดยมแีผนการโยกยา้ยรัชทายาทไปปกครองเมอืงหนา้ดา่นแหง่หนึ�ง และยา้ยองคช์ายรองที�เหลอื
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อกีสองคน ใหไ้ปสรา้งเมอืงขึ�นอกีที�หนึ�ง โดยมขีนุนางสดุยอดกลยทุธค์นหนึ�งนามวา่ ฉื�อฮวา 士蒍 Shì
Huā ตดิตามองคช์ายทั �งสองไปสรา้งบา้นแปงเมอืง

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

ฉื�อฮวาคนนี�เป็นคนฉลาด และจงรักภกัดเีจา้เมอืงจิ�น เขามองออกวา่ทั �งหมดนี�เป็นแผนการของเจา้เมอืง และ
นางสนมหลจี ีที�ตอ้งการกําจัดองคช์ายทั �งหลาย แตข่ณะเดยีวกนักรั็ก และสงสารองคช์ายที�ยงัไมรู่ว้า่ภยัจะ
มาถงึตวัในไมช่า้ เขาจงึสรา้งกําแพงขดุคเูมอืงแบบลวกๆ ดแูลว้ไมแ่ข็งแรงนัก เจา้ชายเห็นเชน่นี�จงึฟ้องตอ่
จิ�นเซี�ยนกง เมื�อจิ�นเซี�ยนกงรูเ้ขา้กโ็กรธ และเรยีกตวัฉื�อฮวากลบัวงั และไตส่วนเรื�องราว

ฉื�อฮวาไมอ่าจตอบตามตรง จงึไดแ้ตต่อบวา่ ขา้พเจา้รับบญัชาจากพระองค ์และองคช์ายทั �งสอง สรา้ง
กําแพงเมอืงขดุคคูลอง ซึ�งถา้ขา้พเจา้สรา้งแบบหยาบๆ แลดไูมแ่ข็งแรงตามที�ทา่นไดรั้บแจง้มาอยา่งนั�น 
ขา้พเจา้กจ็ะไดช้ื�อวา่ไมเ่คารพตอ่องคช์ายทั �งสอง แตถ่า้ขา้พเจา้สรา้งกําแพงเมอืงเหลา่นี�ใหแ้ข็งแรง คเูมอืง
กวา้งลกึ ยากที�จะบกุโจมตแีลว้ไซร ้ เมอืงนี�ในภายภาคหนา้กจ็ะเป็นแหลง่ซอ่งสมุโจรกบฏของพระองค ์
ขา้พเจา้กจ็ะเป็นเหมอืนขา้ที�ไมม่คีวามจงรักภกัดตีอ่พระองค ์เชน่นี�แลว้ทา่นจะใหข้า้พเจา้ทําเชน่ไร เมื�อมเีจา้
นายสามคนในเวลาเดยีวกนั ขา้พเจา้ควรจะเชื�อฟังใคร

จิ�นเซี�ยนกงไมเ่ขา้ใจความหมาย ไดแ้ตต่เิตยีนตอ่วา่ ยิ�งทําใหฉ้ื�อฮวาเห็นวา่ขนือยูต่อ่ไปคงยุง่แน่ จงึลาออก
จากราชการ และเรื�องที�ฉื�อฮวาพดูไวก้เ็ป็นความจรงิขึ�น

หลงัจากนั�นไมน่าน จิ�นเซี�ยนกงจะกําจัดองคช์ายทั �งสาม เพราะไดข้า่ววา่พวกเขาคดิจะแยง่ชงิอํานาจเมื�อจิ�น
เซี�ยนกงสวรรคต เมื�อกองทพัหลวงมาถงึเมอืงดงักลา่ว ปรากฏวา่กําแพงเมอืงไมแ่ข็งแรง คเูมอืงตื�นเขนิ จงึ
ทําใหก้องทพัหลวงบกุยดึเมอืงอยา่งงา่ยดาย สว่นเหลา่องคช์ายมทีั �งถกูสงัหาร และตอ้งลี�ภยัไปอยูต่า่งแดน

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：事权不统一，使人不知道听谁的话好。

成語比喻：事權不統一，使人不知道聽誰的話好。

Chénɡyǔ bǐyù：Shìquán bù tǒnɡyī, shǐ rén bù zhīdào tīnɡ shéi dehuà hǎo.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� :  ฉื�อ เฉวยีน ปู้   ถง่อ,ี ฉื�อ เหรนิ ปู้  จอืตา้ว ทงิ เฉย เตอะ ฮวา่ หา่ว

สภุาษิตเปรยีบวา่ อํานาจ และหนา้ที�ไมเ่ป็นเอกภาพ ทําใหผู้ค้นไมรู่จ้ะฟังใครดี

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่
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单位缺领导是不行的，咱们总得有一人当 ，不能一国三公 ，各讲各的让部下无所适从。

單位缺領導是不行的，咱們總得有一人當 ，不能一國三公 ，各講各的讓部下無所適從。

Dānwèi quē lǐnɡdǎo shì bùxínɡ de, zánmen zǒnɡdéi yǒu yī rén dānɡ, bùnénɡ yī ɡuó sānɡōnɡ,
 ɡè jiǎnɡ ɡè de rànɡ bùxià wú suǒ shì cónɡ.

ตานเวย่ เชว หลงิตา่ว ฉื�อ ปู้สงิ เตอะ, จา๋นเมนิ โจง่เตย๋ โหยว่ อ ีเหรนิ ตงั, ปู้ เหนงิ อ ีกั�ว ซาน กง, เกอ้ เจี�ยง
เกอ้ เตอะ รา่ง ปู๋ เซี�ย  อูส๋ั�ว     ฉื�อฉง

หนว่ยงานจะขาดผูนํ้าไมไ่ด ้พวกเราในนี�ตอ้งมใีครสกัคนนํา ไมอ่าจเป็นเหมอืนหนึ�งเมอืงหลายเจา้
ตา่งคนตา่งส ั�งทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไมรู่ฟ้งัใครดี


