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เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษิตจนี (250) 成语故事 (二五
〇)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน อ.ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (250) 成语故事 (二五〇)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 兼听者明,偏信则暗/兼聽者明,偏信則暗
jiān tīnɡ zé mínɡ piān xìn zé àn (เจยีนทงิเจอ๋หมงิ เพยีนซิ�นเจอ๋อ ั�น) โดย คําวา่ 兼/聽 jiān
(เจยีน) แปลวา่ ผสม รวม 听 tīnɡ (ทงิ) แปลวา่ ฟัง 者 zé (เจอ๋) แปลวา่ ผู ้ผูท้ี� 明 mínɡ (หมงิ) แปลวา่
สวา่ง ในที�นี�อาจหมายถงึความฉลาด 偏 piān (เพยีน) แปลวา่ ดา้น บางดา้น ในที�นี�คอืดา้นเดยีว 信 xìn
(ซิ�น) แปลวา่ เชื�อ ในที�นี�จะหมายถงึฟังความ 则/則 zé (เจอ๋) แปลวา่ กลบั กลบัจะ กจ็ะ แต ่暗 àn
(อ ั�น) แปลวา่ มดื ความมดืมน ดงันั�น เมื�อรวมกนัแลว้หมายถงึ ผูรั้บฟังความเห็นรอบดา้นยอ่มพบความสวา่ง
แตผู่รั้บฟังความดา้นเดยีว กจ็ะพบกบัความมดืมน มาดนูทิานตวัอยา่งกนัครับ

จนีในชว่งราชวงศถ์งัตอนตน้ 唐朝 Tánɡ cháo (ถงัเฉา) ตั �งแตจ่กัรพรรดถิงัไทจ้ง 唐太宗 Tánɡ
tàizōnɡ จนถงึจกัรพรรดถิงัเสวยีนจง 唐玄宗 Tánɡ xuánzōnɡ เป็นเวลารอ้ยกวา่ปีที�บา้นเมอืงเจรญิ
รุง่เรอืงมากในทกุดา้น จนกลา่วไดว้า่ เป็นยคุที�จนียิ�งใหญ ่เป็นศนูยก์ลางความรุง่เรอืงแหง่หนึ�งของโลกที
เดยีว

วนัที� 27 กมุภาพันธ ์2565 - 11:37 น.

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-250.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-250.jpg
https://geniee.vn/
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ทนีี�เรามาเริ�มตน้กนัที�ยคุสมยัการปกครองของจักรพรรดถิงัไทจ้ง วา่กนัวา่รปูแบบการปกครอง การบรหิารบา้น
เมอืงของพระองคนั์�น ไดก้ลายเป็นตน้แบบ หรอืไอดอลของจักรพรรดริุน่หลงัอยูห่ลายพระองค ์ไมว่า่จะเป็น
จกัรพรรดนิอีูเ๋จอ๋เทยีน จักรพรรดหิญงิเพยีงองคเ์ดยีวในประวตัศิาสตรจ์นี จนมาถงึจักรพรรดถิงัเสวยีนจง
และกเ็ป็นที�ยอมรับกนัวา่ ทกุพระองคท์ี�เดนิตามรอยพระบาทของจักรพรรดถิงัเสวยีนจงนั�น ลว้นสามารถ
บรหิารบา้นเมอืงใหเ้จรญิรุง่เรอืงไดท้กุพระองค ์ถา้เชน่นั�น จักรพรรดถิงัไทจ้งบรหิารบา้นเมอืงเชน่ไรหรอื จงึ
ทําใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืงไดเ้พยีงนี�

(ที�มาภาพ：http://image.baidu.com/search)

มบีนัทกึวา่ การบรหิารบา้นเมอืงที�เกง่กาจของทา่นนั�น ไมใ่ชว่า่พระองคท์า่นจะเกง่แตเ่พยีงผูเ้ดยีว แตด่ว้ย
เพราะการมทีมีบรหิารที�เกง่ มคีนดชีว่ยงานมากนั�นเอง รว่มกบัทา่นเป็นจักรพรรดทิี�รับฟังความเห็นของผูค้น
รอบขา้ง การฟังความ รอบดา้นกอ่นตดัสนิใจ จงึทําใหก้ารบรหิารบา้นเมอืงเกดิขอ้ผดิพลาดไดน้อ้ย โดยมคํีา
กลา่วที�ข ึ�นชื�อของจักรพรรดถิงัไทจ้งทรงกลา่วไวว้า่

用铜做镜子，可以整理衣帽；用历史做镜子，可以了解兴旺；用人做镜子，可以了解对错。

用銅做鏡子，可以整理衣帽；用歷史做鏡子，可以了解興旺；用人做鏡子，可以了解對錯。 

Yònɡ tónɡ zuò jìnɡzi, kěyǐ zhěnɡlǐ yī mào; yònɡ lìshǐ zuò jìnɡzi, kěyǐ liǎojiě xīnɡwànɡ;

yònɡrén zuò jìnɡzi, kěyǐ liǎojiě duì cuò.

โยง่ โถง จั �ว จิ�งจื�อ เขออี� เจิ�งหลี� อ ีเมา่, โยง่ ลี�ฉื�อ จั �ว จิ�งจื�อ, เขออี� เหลยีวเจี�ย ซงิวา่ง, โยง่ เหรนิ จั �ว จิ�งจื�อ,
เขออี� เหลยีวเจี�ย ตุย้ชั�ว

ใชโ้ลหะทองแดงสอ่งเงา สามารถจัดทรงเสื�อผา้ และหมวก  ใชป้ระวตัศิาสตรเ์ป็นกระจกสอ่งเงา สามารถ
เรยีนรูค้วามรุง่โรจน ์และดบัสญูของชาตรัิฐตา่งๆ ใชค้นเป็นกระจกสอ่งเงา สามารถรูผ้ดิชอบชั�วดี

ดว้ยเหตนุี�เอง ทําใหพ้ระองคเ์ป็นคนที�รับฟังความเห็นของขา้ราชบรพิารอยา่งรอบดา้น บา้นเมอืงจงึสงบ และ
รุง่เรอืง แตก่วา่จะผา่นมาถงึขั �นนี� มเีรื�องเลา่วา่ ครั�งหนึ�งพระองคท์า่นตรัสถามเสนาบดเีวย่เจงิ 魏征 Wèi
Zhēnɡ ทําอยา่งไรจงึบรหิารบา้นเมอืงไดไ้มผ่ดิพลาด ทําอยา่งไรการตดัสนิใจทํางานแตล่ะเรื�อง จะไมเ่กดิ
ความผดิพลาด เสนาบดเีวย่เจงิทลูตอบวา่ 兼听者明,偏信则暗 ผูท้ี�รับฟังความเห็นอยา่งรอบดา้นยอ่มพบ
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ทางสวา่ง ผูท้ี�ฟังความเพยีงขา้งเดยีวยอ่มมดืมน จักรพรรดถิงัไทจ้งไดฟั้ง จงึเขา้ใจ และยดึถอืเป็นแนวปฏบิตั ิ
เรื�อยมาตลอดรัชกาล

ตอ่มาเมื�อเสนาบดเีวย่เจงิเสยีชวีติแลว้ จักรพรรดถิงัไทจ้งตรัสวา่ เวย่เจงิจากไปแลว้ ตวัเขากเ็หมอืนขาด
กระจกเงาไปบานหนึ�ง ตอ่ไปนี�จะหาใครเป็นกระจกเงานั�นไดอ้กี ดงันั�น จะเห็นวา่การเป็นผูบ้รหิารที�ดไีดนั้�น
ไมใ่ชอ่าศยัความเกง่กาจสามารถเฉพาะตวัในการทํางานของผูบ้รหิารเทา่นั�น แตย่งัตอ้งอาศยัทมีงาน เมื�อมี
ทมีงานแลว้ ในฐานะผูบ้รหิารสงูสดุกต็อ้งยอมรับฟัง และแยกแยะผดิชอบชั�วด ีจงึจะทําใหอ้งคก์รของตนเดนิ
ไปขา้งหนา้ได ้

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：听取各方面的意见，才能正确认识事物；只相信单方面的话，必然会犯错误。

成語比喻：聽取各方面的意見，才能正確認識事物；只相信單方面的話，必然會犯錯誤。

Chénɡyǔ bǐyù： Tīnɡqǔ ɡè fānɡmiàn de yìjiàn, cáinénɡ zhènɡquè rènshì shìwù; zhǐ xiānɡxìn
 dān fānɡmiàn dehuà, bìrán huì fàn cuòwù.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� :  ทงิฉวี� เกอ้ ฟางเมี�ยน เตอะ อี�เจี�ยน, ไฉเหนงิ เจิ�งเชว ่เริ�นฉื�อ ฉื�ออู;้ จื�อ เซยีงซิ�น ตาน ฟาง
เมี�ยน เตอะ ฮวา่, ปี�หราน ฮุย่ ฟ่าน ชั�วอู ้

สภุาษิตเปรยีบวา่ ฟังความเห็นหลายดา้น จงึจะรูค้วามจรงิได ้ฟังความขา้งเดยีว ยอ่มจะเกดิความผดิพลาดได ้
แน่นอน

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

你作为领导,应当牢记兼听则明、偏信则暗这句话。

你作為領導,應當牢記兼聽則明、偏信則暗這句話。

Nǐ zuòwéi lǐnɡdǎo, yīnɡdāng láojì jiān tīnɡ zé mínɡ, piān xìn zé àn zhè jù huà.

หนี� จั �วเหวย หลงิตา่ว, องิตงั เหลาจี� เจยีน ทงิ เจอ๋ หมงิ, เพยีน ซิ�น เจอ๋ อั �น เจอ้ จวี� ฮวา่

คณุในฐานะผูนํ้า  ตอ้งจาํไวว้า่ ผูร้บัฟงัความเห็นรอบดา้นยอ่มพบความสวา่ง แตห่ากรบัฟงัความแต่
ดา้นเดยีวก็จะพบกบัความมดืมน 


