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การศึกษา

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (268) 成语故事 (二六八)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน อ.ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (268) 成语故事 (二六八)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 生死存亡 shēnɡ sǐ cún wánɡ (เฌงิ
สื�อ ฉุน หวาง) โดย คําวา่ 生 shēnɡ (เฌงิ) แปลวา่ เกดิ การเกดิ 死 sǐ (สื�อ) แปลวา่ ตาย ความตาย 存
cún (ฉุน) แปลวา่ รว่มอยู ่การดํารงอยู ่亡 wánɡ (หวาง) แปลวา่ การดบัสญู ความตาย เมื�อรวมกนัแลว้
จะหมายถงึ ความเป็นกบัความตายมคีา่เทา่กนั ตาย หรอืเป็น มนัอยูคู่ข่นานกนัไป ใชเ้ปรยีบเปรยกบั
เหตกุารณท์ี�ดําเนนิมาถงึจดุสําคญั ที�จะมกีารผลกิผันไปได ้ทั �งดา้นที�เป็นบวก หรอืลบ เหตกุารณล์อ่
แหลมมาก มาดตูวัอยา่งจากนทิานสภุาษิตจนีนี�กนั

วนัที� 18 กนัยายน 2565 - 10:45 น.
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ราชวงศโ์จวตะวนัออกของจนีในยคุชนุชวิ 春秋 Chūnqiū ประมาณ 495 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช เป็นยคุกอ่
เกดินักคดินักปราชญม์าก หนึ�งในนั�นกค็อืขงจื�อ 孔子 Kǒnɡzǐ แนวคดิของทา่นไดรั้บความนยิมมากจนมี
ลกูศษิยห์ลายพันคน แตล่กูศษิยท์ี�ประสบความสําเร็จมดีว้ยกนัเจ็ดสบิสองคน หนึ�งในลกูศษิยท์ี�มชี ื�อเสยีง
มากกค็อืจื�อกง้ 子贡 Zǐ ɡònɡ จื�อกง้เป้นผูม้วีรีกรรมมากมาย

หนึ�งในวรีกรรมที�ไดรั้บการเลา่ขานกนัมากค็อื ครั�งหนึ�งจื�อกง้ไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มพธิตีอ้นรับแขกบา้นแขก
เมอืงระหวา่งรัฐหลู ่鲁国 Lǔ ɡuó กบัรัฐจ ู邾国 Zhū ɡuó ในงานเลี�ยงนั�น เจา้ผูค้รองนครรัฐจลูกุขึ�นยนื
พรอ้มกบัชหูยกลํ�าคา่ชิ�นหนึ�งขึ�นมาใหท้กุคนด ูแลว้มอบใหก้บัเจา้ผูค้รองนครรัฐหลู ่หยกชิ�นนี�เป็นหยกที�
ลํ�าคา่มาก บรรดาผูเ้ขา้รว่มงานตา่งสง่เสยีงชื�นชมดงัเซง็แซก่นัทั�วหอ้ง ทําใหเ้จา้ผูค้รองนครรัฐจรููส้กึภาค
ภมูใิจ ดงันั�น ในขณะที�เขากําลงัยื�นหยกใหก้บัเจา้ผูค้รองนครรัฐหลู ่จงึมกีริยิาอาการที�เต็มไปดว้ยความ
ภาคภมูใิจ และรับรูไ้ดถ้งึความมั�นอกมั�นใจ สว่นเจา้ผูค้รองนครรัฐหลู ่ยนืขึ�นรับหยกดว้ยทา่ทอีนัสภุาพ
นอบนอ้ม

เมื�อเป็นเชน่นี� ตอ่มาภายหลงัจื�อกง้จงึไดว้พิากษ์วจิารณเ์หตกุารณใ์นงานเลี�ยงนั�นวา่ ทั �งสองประเทศนี�
อาการหนักเสยีแลว้ จงึมคีนถามจื�อกง้วา่ทําไมทา่นจงึไดก้ลา่วเชน่นี� จื�อกง้ไดอ้ธบิายวา่ ทั �งนี� เพราะดู
จากสภาพเหตกุารณง์านเลี�ยงในวนันั�น รัฐหลูเ่ป็นเจา้ภาพงาน แตก่ลบัมทีา่ทอีอ่นนอ้ม ดแูลว้ชา่งน่า
สงสาร ตามสภาพแลว้ทํานายไดว้า่ เจา้ผูค้รองนครรัฐหลูค่งจะออ่นแอมาก ไมน่านกค็งตาย สว่นเจา้ผู ้
ครองนครรัฐจนัู�นเลา่ เป็นแขกแท ้ๆ  กลบัแสดงทา่ทางที�มั�นอกมั�นใจ หยิ�งยโสโอหงั อกีไมน่านประเทศจู
คงตอ้งเดอืดรอ้นแน่ ทั �งสองรัฐกําลงัเดนิเขา้สูข่ั �นวกิฤตอยา่งรา้ยแรง เป็น หรอืตาย มคีา่เทา่กนั

ที�มาภาพ: https://image.baidu.com/search/index?tn

ไมน่านหลงัจากพธิงีานเลี�ยงนั�น เจา้ผูค้รองนครรัฐหลูก่ล็ม้ป่วย และเสยีชวีติในเวลาตอ่มา ซึ�งตรงกบัคํา
พดูของจื�อกง้ เรื�องนี�จงึแพรส่ะพัดไปทั�วรัฐหลู ่ตอ่มาเมื�อขงจื�อรูเ้รื�องเขา้ ขงจื�อจงึไดพ้ดูขึ�นประโยคหนึ�ง
วา่ ตอ่ไปนี� ผูค้นกจ็ะตั �งฉายาใหจ้ื�อกง้วา่ คนปากอปัมงคลเป็นแน่แท ้
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：局势的发展已到最后关头。

成語比喻：局勢的發展已到最後關頭。

Chénɡyǔ bǐyù：Júshì de fǎzhǎn yǐ dào zuìhòu ɡuāntóu.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� : จวี�ฉื�อ เตอะ ฟาจา่น อี� ตา้ว จุย้โหว้ กวานโถว

สภุาษิตเปรยีบวา่ สถานการณดํ์าเนนิมาถงึจดุหวัเลี�ยวหวัตอ่

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

当公司正面临生死存亡的关键时刻，领导宣布了解决方案，及时的挽救了公司的危机。

當公司正面臨生死存亡的關鍵時刻，領導宣佈了解決方案，及時的挽救了公司的危機。

Dānɡ ɡōnɡsī zhènɡ miànlín shēnɡsǐcúnwánɡ de ɡuānjiàn shíkè, lǐnɡdǎo zhènɡquè de
xuānbù le jiějué fānɡ’àn, jíshí de wǎnjiùle ɡōnɡsī de wéijī.

ตงั กงซอื เจิ�ง เมี�ยนหลนิ เฉงิสื�อฉุนหวาง เตอะ กวานเจี�ยน ฉือเคอ่, หลงิตา่ว เซวยีนปู้  เลอะ เจี�ยเจว ๋ฟาง
อั �น, จี�ฉือ เตอะ หวา่นจิ�ว เลอะ กงซอื เตอะ เหวยจี

ในขณะที�บรษัิทกําลงัเผชญิหนา้กบัวกิฤตสําคญัอยูนั่ �น ผูบ้รหิารกไ็ดป้ระกาศวธิกีารขจัดวกิฤตนั�น ซึ�งได ้
ชว่ยใหบ้รษัิทผา่นวกิฤตไดอ้ยา่งทนัทว่งที

 

คณุอาจสนใจขา่วนี�
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