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การศกึษา

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษิตจนี (281) 成语故事 (二八
一)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร ม.แมฟ้่าหลวง

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (281) 成语故事 (二八一)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 韬光养晦/韜光養晦 tāo ɡuānɡ yǎnɡ
huì (เทา กวาง หยา่ง หุย้) โดย คําวา่ 韬/韜 tāo (เทา) ในสภุาษิตนี�แปลวา่ หลบซอ่น หลบ 光 ɡuānɡ
(กวาง) แปลวา่ แสง 养/養 yǎnɡ (หยา่ง) ในสภุาษิตนี�จะแปลวา่ หลบซอ่น หลบ 晦 huì (หุย้) แปลวา่
ความมดื กลางคนื เมื�อรวมกนัแลว้หมายถงึ การหลบซอ่นอยูใ่นความมดื การเกบ็ซอ่นความสามารถอนั
แทจ้รงิเอาไว ้การถอ่มตน แตคํ่านี�มกัใชแ้สดงใหเ้ห็นถงึความมมุานะอยา่งไมย่ิ�งหยอ่น ในขณะเดยีวกนักม็ี
ความออ่นนอ้มถอ่มตนไปดว้ย แมจ้ะมคีวามสามารถมากมายกไ็มโ่ออ้วด ซึ�งอาจตรงกบัคําวา่คมในฝัก เสอื
ซอ่นเล็บกน่็าจะไดอ้ยู ่มาดตูวัอยา่งจากนทิานสภุาษิตจนีนี�กนั

วนัที� 12 มนีาคม 2566 - 10:35 น.
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ประเทศจนีในชว่งยคุหลงัเปลี�ยนแปลงผูนํ้ารุน่ที�หนึ�งสูรุ่น่ที�สองนั�น เศรษฐกจิของประเทศอยูใ่นลกัษณะลา้
หลงั ประชาชนอดอยากจากนโยบายปิดประเทศ เมื�อเติ�งเสี�ยวผงิขึ�นสูอํ่านาจแลว้ ทา่นกม็แีนวคดิการผสม
ผสานแนวทางประเทศสงัคมนยิมเขา้กบัระบบสงัคมทนุนยิมดว้ยการเปิดประเทศ เพราะการเปิดประเทศ
และเปิดรับการลงทนุจากตา่งชาตเิทา่นั�น ที�จะเป็นทางออกในการพัฒนาเศรษฐกจิ และปรับปรงุคณุชวีติ
ของประชาชนได ้ซึ�งตอ่มาไดก้ลายเป็นนโยบายเปิดประเทศของจนีเมื�อปี 1978 นั�นเอง

หลงัจากที�จนีเปิดกวา้งทางเศรษฐกจิแลว้ ทําใหป้ระเทศไดรั้บการพัฒนาไปอยา่งอยา่งรวดเร็ว แตใ่น
ระหวา่งที�เศรษฐกจิจนีกําลงัพัฒนาไปอยา่งรวดเร็วนี�เอง สหภาพโซเวยีตกเ็กดิการลม่สลาย แตกออกเป็น
หลายประเทศในชว่งปี 1991 จงึมคีนถามเติ�งเสี�ยวผงิวา่ ประเทศจนีจะทําอยา่งไร และหนึ�งในคําสําคญัที�
ทา่นพดูกค็อื 韬光养晦 tāo ɡuānɡ yǎnɡ huì (เทา กวาง หยา่ง หุย้) กค็อืจนีจะไมยุ่ง่ ไมก่า้วกา่ย
กจิการภายในของประเทศอื�น จนีจะมุง่พัฒนาแตด่า้นเศรษฐกจิเพยีงอยา่งเดยีว ไมทํ่าตวัโดดเดน่ใหเ้ป็น
เป้าของคนอื�น ดงันั�น จะเห็นไดว้า่หลงัโซเวยีตลม่สลายแลว้ ประเทศจนีกย็งัคงพัฒนาไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง
และรวดเร็ว จนปัจจบุนัประเทศจนีไดก้า้วขึ�นสูม่หาอํานาจทางเศรษฐกจิโลกไลห่ลงัสหรัฐอเมรกิาแบบ
หายใจรดตน้คอกนัแลว้ 

จากคําสภุาษิตที�ทา่นเติ�งเสี�ยวผงิใหส้มัภาษณน์ี�เอง หากเราไปยอ้นดใูนประวตัศิาสตรก์จ็ะพบวา่
เหตกุารณท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัสภุาษิตคํานี� มนัเคยมเีกดิขึ�นมากอ่นแลว้ในอดตีหลายๆ เหตกุารณ ์โดย
เหตกุารณห์นึ�งที�น่าสนใจยิ�งกค็อื ประเทศจนีในยคุจักรพรรด ิ唐宣宗 ถงัเซวยีนจง Tánɡ
Xuānzōnɡ (ครองราชยปี์ ค.ศ.846-859) แหง่ราชวงศถ์งั ในชว่งนี�เป็นชว่งที�มกีารกอ่การแยง่ชงิตําแหน่ง
แหง่จักรพรรดกินับอ่ยมาก จากบนัทกึชวีประวตัถิงัเซวยีนจงในหนังสอืบนัทกึถงั《旧唐书·宣宗记》
《Jiù Tánɡ shū·Xuānzōnɡ jì》(จิ�ว ถงั ฌ·ูเซวยีนจง จี�) กลา่วไวว้า่ กอ่นที�พระองคจ์ะไดค้รองราชย์
นั�น พระองคท์รงมพีระนามวา่องคช์าย หลี� เฉนิ 李忱 Lǐ Chén
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ที�มาภาพ https://new.qq.com/rain/a/20211103A0DKPA00

ทา่นทรงออกผนวชเพื�อหนภียัที�จะเกดิขึ�นจากการแยง่ชงิอํานาจกนัในหมูพ่ี�นอ้ง ในระหวา่งที�ทา่นผนวชอยู่
นั �น แมก้ายจะทรงหม่ผา้จวีรอยู ่แตใ่จของทา่นกลบัไมเ่คยนิ�ง และไมเ่คยหนัไปสูพ่ทุธธรรมเลย แตล่ะวนั
ทา่นจะวางแผน และตดิตามขา่วสารบา้นเมอืงอยูใ่หด้วูุน่วายไปหมด สว่นภายในราชสํานักนั�น เมื�อทา่น
ออกผนวชกค็ดิวา่สิ�นเสี�ยนหนามไปแลว้ แตไ่หนเลยจะรูว้า่ องคช์ายหลี�เฉนิไดแ้อบซอ่งสมุกําลงัผูค้นอยู่
เมื�อเวลาเหมาะสมแลว้ คนใตบ้งัคบับญัชาขององคช์ายหลี�เฉนิกก็อ่การยดึอํานาจ และองคช์ายหลี�เฉนิก็
ไดเ้สด็จฯ กลบัวงั และทรงขึ�นครองราชยเ์ป็นจักรพรรดอิงคท์ี� 17แหง่ราชวงศถ์งั เรื�องราวการเกบ็เนื�อซอ่น
ตวั 韬光养晦 tāo ɡuānɡ yǎnɡ huì (เทา กวาง หยา่ง หุย้) เพื�อการใหญน่ี� จงึถกูกลา่วสบืตอ่กนัมา
แบบนี�นี�เอง

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：隐藏才能，不使外露。

成語比喻：隱藏才能，不使外露。

Chénɡyǔ bǐyù：Yǐncánɡ cáinénɡ,bù shǐ wàilù.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี�:  อิ�นฉาง ไฉเหนงิ, ปู้  ฉื�อ ไวลู้่
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ภาษิตเปรยีบวา่ ปิดซอ่นความสามารถไว ้โดยไมเ่ปิดเผยออกมา

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

目前还不是好机会，他只有韬光养晦，暗暗地发展自己的势力。

目前還不是好機會，他只有韜光養晦，暗暗地發展自己的勢力。

Mùqián hái búshì hǎo jīhuì,tā zhǐyǒu tāo ɡuānɡ yǎnɡ huì,àn’àn de fāzhǎn zìjǐ de shìlì.

มูเ่ฉียน ไห ปู๋ ฉื�อ หา่ว จหีุย้, ทา จื�อโหยว่ เทา กวาง หยา่ง หุย้, อั �น อั �น เตอะ ฟาจา่น จื�อจี� เตอะ ฉื�อลี�

ยงัไมใ่ชโ่อกาสที�ดใีนตอนนี� เขาจงึทาํไดเ้พยีงเก็บซอ่นความสามารถไว ้คอ่ยๆ ขยายอทิธพิล
ของตนไปอยา่งลบัๆ


