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การศึกษา

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (241) 成语故事 (二四一)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน  อ.ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร ม.แมฟ้่าหลวง

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (241) 成语故事 (二四一)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 九牛一毛 jiǔ niú yī máo (จิ�ว หนวิ ยี
เหมา) โดย คําวา่ 九 jiǔ (จิ�ว) แปลวา่หนึ�ง เกา้ แตใ่นที�นี�จะหมายถงึจํานวนมาก เยอะมาก 牛 niú
(หนวิ) แปลวา่ ววั 一 yī (อ)ี แปลวา่หนึ�ง จํานวนนับคอืหนึ�ง 毛 máo (เหมา) แปลวา่ เสน้ขน เมื�อรวมกนั
แลว้หมายถงึ ขนหนึ�งเสน้จากววัเกา้ตวั การถอนขนววัจํานวนหนึ�งเสน้จากตวัววัตวัใดตวัหนึ�งในจํานวน
เกา้ตวั ซึ�งมนัไมอ่าจทําอนัตรายตอ่ววั หรอืไมก่ระเทอืนตอ่ววัเลย ใชเ้ปรยีบเทยีบวา่ มนันอ้ยนดิมากจน
ไมก่ระทบตอ่สว่นรวม หรอืไมม่คีา่เลยสกันดินั�นเอง มาดนูทิานตวัอยา่งกนัครับ

ในชว่งจักรพรรดิ� ฮ ั�นอูต่ ี� 汉武帝/漢武帝 Hàn wǔdì (141 กอ่น ค.ศ.ถงึ ค.ศ.87) แหง่ราชวงศฮ์ั�น 汉朝/
漢朝 Hàn cháo (ฮ ั�นเฉา) ปกครองจนีนั�น พระองคป์ฏริปูการปกครองประเทศขนานใหญ ่จนสามารถ
พัฒนาประเทศจนีในยคุนั�นใหเ้ขม้แข็ง และยิ�งใหญใ่นทกุดา้น เมื�อประเทศเขม้แข็งดแีลว้ กถ็งึเวลาที�ตอ้ง
ปราบปรามเหลา่ชนเลี�ยงสตัวเ์รร่อ่น ซฺยงหน ู匈奴 Xiōnɡnú ที�ชอบหาโอกาสบกุขา้มกําแพงเมอืงมา
ปลน้ชงิทรัพยส์นิ และผูห้ญงิ ตามแถบเมอืงชายแดนทศิเหนอือยูเ่ป็นประจํา

จักรพรรดิ�ฮั�นอูต่ี�ทรงตั �งกองทพับกุออกนอกดา่นเป็นหลายสายหลายกอง โดยหนึ�งในขนุศกึที�ออกรบครั�ง
นี�ประกอบดว้ยขนุศกึหนุ่ม หลี�หลงิ 李陵 Lǐlínɡ การออกรบในชว่งตน้ กองทพัของหลี�หลงิรบไปได ้

วนัที� 14 พฤศจกิายน 2564 - 14:32 น.
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อยา่งราบรื�น กองทพัของเขาบกุฝ่าเขา้ไปยงัดนิแดนของซฺยงหนูไดอ้ยา่งรวดเร็ว แตเ่นื�องจากกองทพั
ของเขาบกุรดุหนา้ไดเ้ร็วเกนิไป ทําใหก้องทพัหลวงตามมาเสรมิไมท่นั เมื�อกองทพัเขาหลงลกึเขา้ไปยงั
ดนิแดนอนักวา้งใหญข่องศตัรมูากขึ�น เหลา่ทหารทั �งหลายกเ็ริ�มออ่นลา้ ถงึตอนนี�เองกองทพัซฺยงหนูก็
โอบลอ้ม และทําลายกองทพัของหลี�หลงิไดอ้ยา่งราบคาบ ตวัหลี�หลงิเองกถ็กูจับเป็นเฉลยศกึ

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

ขา่วนี�เมื�อแพรเ่ขา้มาถงึเมอืงหลวง จักรพรรดิ�ฮั�นอูต่ี�ทรงกริ�วเป็นยิ�งนัก จงึสั�งใหป้ระหารชวีติครอบครัวของ
หลี�หลงิ แตม่ขีนุนางคนหนึ�งนามวา่ ซอืหมา่เชยีน 司马迁/司馬遷 Sīmǎqiān ผูทํ้าหนา้ที�บนัทกึพระ
กรณียกจิของฮอ่งเต ้ไดเ้สนอความเห็นวา่ ขนุพลหลี�หลงิเป็นคนที�กลา้หาญชาญชยั มคีวามจงรักภกัดี
เขาถกูจับยอ่มตอ้งมเีหตจํุาเป็น พรอ้มรับประกนัตวัขนุพลคนนี� แตผ่ลการสบืสวนในภายหลงั ซึ�งรูม้าจาก
เฉลยศกึคนหนึ�งของซฺยงหนูวา่ การรบที�พัฒนาขึ�นของพวกตน เพราะมคีนชื�อหลี�หลงิชว่ยฝึกสอนให ้ซึ�ง
ในความจรงิเป็นคนละหลี�หลงิกนั แตจั่กรพรรดิ�ฮั�นอูต่ี�รูเ้ขา้แคน่ี� กท็รงกริ�วหนัก และทรงไมรั่บฟังความ
เห็นใดๆ อกี ทรงสั�งประหารครอบครัวหลี�หลงิเสยีสิ�น พรอ้มกบัสั�งประหารซอืหมา่เชยีนในฐานะผูคํ้�า
ประกนั

อนัโทษประหารนั�น ในสมยันั�นมกีฎอยูว่า่ หากไมอ่ยากถกูประหารมสีองวธิคีอื เอาเงนิหา้แสนมาไถช่วีติ
หรอืยอมรับการลงโทษอนัสดุแสนทรมาน ถา้หากยงัรอดชวีติได ้กจ็ะไดรั้บอภยัโทษ ซึ�งซอืหมา่เชยีน
ไมม่ทีั �งเงนิ และไมม่คีวามกลา้พอที�จะรับการลงโทษได ้ตอนอยูใ่นคกุเขาจงึคดิที�จะฆา่ตวัตายเสยีใหจ้บ
เรื�องไป แตเ่มื�อเขาฉุกคดิขึ�นมาไดว้า่ หากเขาตายเสยีตอนนี� เขากค็งมคีา่เหมอืนดงัขนววัเสน้หนึ�งที�รว่ง
จากตวัววัเกา้ตวั ซึ�งมนัเล็กนอ้ยมากจนไมม่คีา่ใดๆ เลย เขาจงึคดิตอ่ไปวา่ อยา่กระนั�นเลย กอ่นตายกต็อ้ง
ทําการสิ�งหนึ�งที�มคีณุคา่ตอ่ชนรุน่หลงัตอ่ไปนับรอ้ยนับพันปี เชน่นี�แลว้แมน้ตายกไ็มเ่สยีดาย
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

เมื�อคดิไดด้งันี� เขาจงึแสดงเจตจํานงรับการทรมาน ดว้ยจติใจอั�นแน่วแน่ เขาจงึผา่นกระบวนการทรมาน
อนัสดุแสนโหดรา้ยนั�นไปได ้เมื�อออกจากคกุแลว้ เขากต็ั �งหนา้ตั �งตาเขยีนประวตัศิาสตรจ์นีตั �งแตย่คุ
บรรพกาล มาจนถงึยคุของจักรพรรดิ�ฮั�นอูต่ี�จนสําเร็จ ชื�อวา่ ฉอืจี�《史记》Shǐjì หนังสอืประวตัศิาสตร์
เลม่นี�นี�เอง จงึทําใหเ้ราไดรู้ป้ระวตัศิาสตรจ์นีอยา่งละเอยีด

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：大数量中的微不足道的数量。

成語比喻：大數量中的微不足道的數量。

Chénɡyǔ bǐyù：dà shùliànɡ zhōnɡ de wéi bù zú dào de shùliànɡ.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� :  ตา้ ฉูเ้ลี�ยง จง เตอะ เหวย ปู้  จู ๋ตา้ว เตอะ ฉูเ้ลี�ยง

สภุาษิตเปรยีบวา่ จํานวนที�เล็กนอ้ยมากจนมอิาจหาคา่ได ้

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

他是大老板，钱多得很，拿出这么一点钱也就是九牛一毛罢了。

他是大老板，錢多得很，拿出這麽一點錢也就是九牛一毛罷了。

Tā shì dà lǎobǎn,qián duō dé hěn, ná chū zhème yīdiǎn qián yě jiùshì jiǔniúyīmáo bàle.

ทา ฉื�อ ตา้ เหลา่ป่าน, เฉียน ตวั เตอ๋ เหิ�น, หนา ฉู เจอ้เมอะ อี�เตี�ยน เฉียน จิ�วฉื�อ จิ�ว หนวิ อ ีเหมา ป้า
เลอะ

เป็นเถา้แกใ่หญ ่มเีงนิมากมาย ควกัเงนิออกมาแคน่ี� มนัเรื�องเล็กนอ้ยมาก

 

 

คณุอาจสนใจขา่วนี�
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