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ABSTRACT 

The Research on Chinese Idiomatic phrases : Structures  and  the  Purposes  of  Usage  

aims  to study the structures of language and the purpose of usage of the meaning expressed 

in Chinese idiomatic phrases. The researcher used 290 Chinese idiomatic phrases for 

analyzing the structures in order to find out the usage purposes. The data for analysis was 

gathered from textbooks and  related documents - Chinese grammar, Thai-Chinese dictionary 

and Thai-Chinese idiom dictionary as the basis for consideration.  

The result of this research was that the structure of Chinese idiomatic phrases consists 

of eight categories as follows: Subject-Predicate Phrase Structure divided into eight, Verb-

Object Phrase Structure divided into five, Phrase with Verbal Constructions in Series divided 

into three, Coordinative Phrase divided into six, Verb-Complement Phrase divided into three, 

Endocentric Phrase divided into five, Pivotal Phrase divided into two and  Repeated Word 

Phrase which has into two. 

From this research the sentence structure can be divided into two categories – 

Coordinate complex sentences and Subordinate complex sentences. The Coordinate complex 

sentences consist of four kinds of the following relationships: Coordinative relation, 

Successive relation, Progressive relation and Alternative relation. Moreover, the Subordinate 

complex sentences consist of five kinds : Adversative relation, Causative relation, 

Conditional relation, Supposative relation and Purposive relation. 

The purposes of usage of the meanings expressed in Chinese idiomatic phrases, can 

be divided into five categories; that is, Chinese idiomatic phrases indicating blaming, warning, 

opinion, admiration and irony.   
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摘要  

 

        研究範圍     熟語：熟語內部的語法結構和運用目的。研究的目的是要掌握

熟語內部的語法結構及運用。研究者從收集 290 條熟語當中挑選出一些題來作

為分析的例子。所應用的資料來自相關的書籍、教科書、論文及跟熟語相關的

漢語語法書、泰中詞典、熟語詞典等。研究者以好幾年的教學經驗再加上系院

中的各位中國老師的協助之下做此項研究。 

此項研究發現熟語接近於詞組的結構可分為 8 類，如下： 

主謂詞組分為 8 種；述賓詞組分為 5 種；連動詞組分為 3 種；並列詞組分為 6

種；述補詞組分為 3 種；偏正詞組分為 5 種；兼語詞組分為 2 種及重疊詞組分

为 2 種。 

熟語接近於句子的結構也可分為兩大類，如下： 

1.  並列複句可分為 4 種，如：聯合關係、承接關係、遞進關係及選擇關係。 

2. 偏正複句可分為 5 種，如：轉折關係、因果關係；條件關係、假設關係及目

的關係。 

熟語的運用方面大致也可分為 5 類：責備類的熟語、勸誡類的熟語、意見

類的熟語、稱讚類的熟語及諷刺類的熟語。 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
   
 
1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ส านวนจีนมีความส าคัญต่อการพูดและการเขียนภาษาจีนมาช้านาน ภาษาจีนมีการใช้ถ้อยค าที่เป็น
ส านวนอยู่มากมาย  ทั้งส านวนโบราณและส านวนสมัยใหม่  ส านวนเหล่านั้น  แสดงให้เห็นวัฒนธรรม
ทางด้านการใช้ภาษาของจีน   กล่าวคือ   เราสามารถน าส านวนมากล่าวอ้างและเข้าถึงความหมายได้โดย
ไม่ต้องอธิบายยืดยาวสามารถเข้าใจได้ทันที  
ตัวอย่างเช่น   “ ม้าท าลายฝูง ” (害群之馬 hài qún zhī mă) 

                “ ฝนท่ังให้เป็นเข็ม ”  (鉄杵磨成針 tiěchŭ mó chéng zhēn) 

                “ ดีดพิณให้วัวฟัง ” (對牛彈琴 duì niú tán qín)  

                       “ คนกลัวชื่อดัง หมูกลัวอ้วน ” (人怕出名豬怕壯 rén pà chū míng zhū pà zhuàng) 

                      “ ลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมือง ” (桃李滿天下 táo lǐ măn tiān xià) 

 

เมื่อได้ฟังหรือเห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่า “ ม้าท าลายฝูง หรือ ม้าที่เป็นภัยต่อกลุ่ม” หมายถึงว่า มีม้า
หลาย ๆ ตัวอยู่ในฝูงเดียวกันแต่จะมีม้าไม่ดีอยู่หนึ่งหรือสองตัว โดยผู้กล่าวไม่ต้องอธิบายอย่างยืดยาวเป็น
ต้น                                            

จะเห็นได้ว่าการใช้ส านวนจะท าให้เราเข้าใจความหมายของค าพูดได้ลึกซึ้งและรวดเร็วขึ้น  และ
ท าให้การพูดคุย   หรือการเขียนมีรสชาติเพิ่มยิ่งขึ้น   และท าให้แปลกและน่าสนใจอีกด้วย 

อีกประการหนึ่งคือ   ภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 หรือภาษาที่ 3 ที่ถูกน ามาใช้ในการสื่อสาร  สิ่งที่น ามา 
ใช้มากคือ  ส านวน โดยน ามาใช้ในการพูด  และการเขียน   ดังนั้น  ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้ภาษา   เราควร
ศึกษาโครงสร้าง   และเจตนาของส านวนจีนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  เช่น  ในเร่ืองของโครงสร้างของส านวน   ซึ่ง
มีทั้งโครงสร้างที่เป็นวลีและประโยค       เร่ืองความหมายของส านวน      โดยที่ส านวนบางส านวนมีความ 
หมายเหมือนกันแต่ต่างกันที่เจตนาของการใช้    ( สุนันท์  อัญชลีนุกูล : 2542 )หากเลือกใช้ส านวนผิดโดย
ไม่ทราบว่าส านวนนั้นมเีจตนาจะใช้อย่างไรจะท าให้การสื่อความหมายเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย   
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      การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและความหมายของส านวน   มีดังนี้ 
      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า “ส านวน”  ไว้ดังนี้ 

ส านวน น.  ถ้อยค าที่เรียบเรียง,  โวหาร,   บางทกี็ใช้ว่าส านวนโวหาร;   เช่น  สารคดีเร่ืองนี้ส านวนโวหาร
ดี   ความเรียงเร่ืองนี้ส านวนโวหารลุ่ม ๆ ดอน ๆ ;   คดี เช่น  ปิดส านวน;   ถ้อยค าหรือข้อความที่กล่าวสืบ
ต่อกันมาช้านานแล้ว   มีความหมายไม่ตามตัวหรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู่   เช่น   สอนจระเข้ให้ว่ายน้ า   
ร าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง,    ถ้อยค าที่แสดงออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ เช่น  ส านวนฝร่ัง  
ส านวนบาลี... ;  ลักษณนามใช้เรียกข้อความหรือบทประพันธ์รายหนึ่ง ๆ เช่น   อิเหนามีหลายส านวน   
บทความ 2 ส านวน. 
 

กาญจนาคพันธุ์(นามแฝง : 2513)   ได้อธิบายความหมายของค าว่า “ส านวน”  ไว้ในหนังสือ
ส านวนไทย  ดังนี้ 
 

             “ค าพูดของมนุษย์เราไม่ว่าชาติใดภาษาใด  แยกออกได้กว้าง ๆ เป็นสองอย่าง   อย่างหนึ่งพูด 
ตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา   พอพูดออกมาก็เข้าใจกันได้ทันที   อีกอย่างหนึ่งพูดเป็นชั้นเชิงไม่ตรงไป 
ตรงมาแต่ให้มีความหมายในค าพูดนั้น ๆ    คนฟังอาจเข้าใจความหมายทันทีถ้าค าพูดนั้นใช้กันแพร่หลาย
ทั่วไปจนอยู่ตัวแล้ว   แต่ถ้าไม่แพร่หลายคนฟังก็ไม่อาจเข้าใจได้ทันที  ต้องคิดจึงเข้าใจ  หรือบางทีคิดแล้ว
เข้าใจไปอย่างอ่ืนก็ได้     หรือไม่เข้าใจเอาเลยก็ได้     ค าพูดเป็นชั้นเชิงนี้เราเรียกกันว่า“ส านวน”   คือค าพูด 
เป็นส านวนอย่างชาวบ้านเขาเรียกกันว่า  “พูดส าบัดส านวน” 

 
มัทนี ตุลยาทร(2533) กล่าวถึงส านวนว่าเป็นถ้อยค า  หรือวลี  หรือประโยคที่มีความหมายไม่ตรง

ตามตัว   แต่มีความหมายเป็นเชิงเปรียบเทียบ   ผู้ฟังผู้อ่านต้องแปลความอีกชั้นหน่ึงจึงจะเข้าใจ   ส านวนน้ี
จะใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่คนที่พูดภาษาเดียวกัน   ถ้าใครเอ่ยขึ้นมา   ก็มีผู้เข้าใจความหมายได้ทันที         
 

ประภัสสร  วศินนิติวงค์ (2544)   กล่าวถึงส านวนจีนว่าคนไทยรู้จักคุ้นเคยกับส านวนจีนมานาน
แล้ว  มีคนไม่น้อยที่นิยมน าส านวนจีนมาใช้เป็นค าคม  เปรียบเทียบกับคน สิ่งของ  หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
ทั้งนี้เพราะส านวนจีนมีความหมายลึกซึ้ง  แฝงคติชวนให้คิด  และเข้าใจได้ไม่ยาก  หลายคนเคยได้ยิน ได้
ฟัง  หรือได้อ่านเร่ืองราวความเป็นมาของส านวนจีนแต่ละส านวน  ซึ่งล้วนแต่มีประวัติอันยาวนานพอ ๆ  
กับประวัติศาสตร์ชนชาติจีน   และยังสนุกสนานน่าติดตามราวกับนิทานเร่ืองหนึ่ง   ในแง่ของการใช้
ภาษาจีน   ส านวนจีน   หรือสุภาษิต（成語） ยังมีความหมายมากไปกว่าเป็นนิทานสอนใจหรือเป็นค าคม
ชวนคิดดังที่คนไทยเข้าใจ      ตามปรกติคนจีนจะใช้ส านวนเป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่สื่อสารกันในชีวิต 
ประจ าวัน    ไม่ว่าจะพูดหรือเขียน    ส านวนถูกน ามาใช้เป็นค าเปรียบเทียบ   หรือใช้เป็นค าขยาย    
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บางส านวนแม้มีต้นก าเนิดเมื่อนับพันปีมาแล้ว      แต่คนจีนสมัยใหม่ก็น ามาใช้กับประโยคปัจจุบันได้อย่าง 
สอดคล้องกลมกลืน 
 

มานิต เจียรบรรจงกิจ(2544)  กล่าวถึง  ส านวนคือวลีคงรูปที่กะทัดรัดกินความลึกซึ้ง  ซึง่ผู้คนที่ใช้
กันจนชินมาเป็นเวลายาวนาน แต่ละชาติ  แต่ละภาษา  ล้วนมีส านวนโวหารของตนเองทั้งสิ้น ภาษาจีนซึ่ง
มีประวัติความเป็นมาหลายพันปี ย่อมอุดมสมบูรณ์ด้วยส านวนโวหาร อันแสดงถึงความเจริญแห่ง
วัฒนธรรมทางภาษา     การที่จะเรียนรู้ภาษาจีน    จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในส านวนจีนระดับหนึ่ง   
 

เชิดชัย  ผาสุพงษ์ (2545)   กล่าวถึงส านวนว่า   ส านวน〔熟語〕 เป็นเอกลักษณ์พิเศษทางภาษาที่
มีรูปแบบแน่ชัด  ขอบข่ายครอบคลุมกว้างขวาง  ขอเพียงมีลักษณะเป็นการใช้แบบคงตัว   การใช้ตามความ
เคยชิน  หรือวลีส าเร็จรูป   จัดเป็นส านวน〔熟語〕ได้  โดยทั่วไปนั้น  ส านวนจีนประกอบด้วย 

1.  成語(เฉิงอฺวี่)     หมายถึง    ส านวนส าเร็จรูป    ส านวนประเภทนี้ส่วนใหญ่มีต านานที่มา    
และมีลักษณะเป็นความเปรียบหรือเท้าความ  โดยมากมีสี่พยางค์   เช่น孤掌難鳴(ตบมือข้างเดียวไม่ดัง) , 
打草驚蛇(แหวกหญ้าให้งูตื่น) ฯลฯ 

2.  慣用語(ก้วนย่งอฺวี่)   หมายถึง   ส านวนเคยชิน  ส านวนประเภทนี้เกิดจากภาษาพูดของ
ชาวบ้านก่อน  ต่อมาจึงแพร่หลายในภาษาเขียนด้วย โดยมากมีสามพยางค์   เช่น 拍馬屁(ประจบสอพลอ) , 
雙刃劍(ดาบสองคม) ฯลฯ 

3.  俗語(สูอฺวี่)    หมายถึง  ส านวนพื้นบ้าน  เช่น 好漢做事好漢當(ลูกผู้ชายกล้าท าก็กล้ารับ) 
ฯลฯ 

4.  諺語(เยี่ยนอฺวี่)   หมายถึง  ส านวนภาษิต  เช่น 禍不單行，福無雙來 (เร่ืองดีมักมาทีละ
หน  เร่ืองไม่ดีมักมาอย่างกระหน่ าซ้ าซ้อน) ฯลฯ 

5.  歇後語(เซียโฮ่วอฺวี่)  หมายถึง  ส านวนละท้าย  หรือค าพังเพยเปรียบเทียบชนิดหนึ่ง  ซึ่ง
แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ   ส่วนแรกและส่วนหลัง   ส่วนแรกเป็นส่วนเปรียบเทียบ  ส่วนหลังเป็น
ส่วนให้ความหมายหรือค าอธิบาย โดยทั่วไป จะพูดแค่ส่วนแรกไม่พูดส่วนหลัง เป็นการละท้ายไว้ให้ไป
คิดเอง   แต่ทุกวันนี้เร่ิมจะพูดกันทั้งสองส่วน   เช่น  千里送鵝毛-------禮輕情意重 

(เดินทางไกลพันลี้  เอาขนห่านมาให้---------ของขวัญด้อยราคา  แต่น้ ามิตรไมตรีล้ าค่า)  ปัจจุบันเวลาเขียน  
ก็มักจะเขียนติดกันทั้งสองส่วน  เช่น 千里送鵝毛，禮輕情意重  

 

ส านวน（熟語）ของจีนนั้นมีขอบข่ายกว้างมาก  และมีจ านวนมหาศาล  เชื่อกันว่ามีไม่ต่ ากว่า
แสนส านวนโดยประมาณ  (เชิดชัย  ผาสุพงษ์,2545) 
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โครงสร้างของส านวน  มีลักษณะดังนี้ 
              ถ้าพิจารณาส านวน 2  ส านวน (《HÀNYǓ CÍHÙI JIÀOCHÉNG》; 2000 )   ดังนี้ 
 

       “ แตกต่างราวฟ้ากับดิน ”(天壤之→別 tiān rǎng zhī bié) 

       “ ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง ”(截然→不同 jié rán bù tóng)  

 

           ส านวนท่ี 1     เป็นส านวนทีม่ีลักษณะเป็นค านาม (體詞性成語)    ค าที่ใชจ้ึงเป็นค านาม  
ส่วนมากเป็นกรรมของค าว่า “ มี（有） ”  เช่น  ชีวิตของเขาวันนี้เปรียบกับเมื่อก่อน“มี” เป็นค ากริยา 
“ ความแตกต่างราวฟ้ากับดิน” จึงเป็นค านามและท าหน้าที่เป็นกรรม   ส านวนท่ี 2  เป็นส านวนทีม่ลีกัษณะ
ภาคแสดง(謂詞性成語) มักจะเป็นภาคแสดง(謂語)และส่วนประกอบขยายนาม(定語)ของประโยค  เช่น   
ความคิดเห็นของเขาที่เกี่ยวกับปัญหาส าคัญมักไม่เหมือนกับลูกน้องโดยสิ้นเชิง “ไม่เหมือนกับ.......โดย
สิ้นเชิง ”   จึงเป็นภาคแสดง 

 
ความหมายของส านวน มีดังนี้ 

 ในการใช้ส านวนจีนนั้นเมื่อเน้นเรื่องของความหมายจะท าให้เจตนาการใช้แตกต่างกัน(《HÀNYǓ  

CÍHÙI  JIÀOCHÉNG》;  2000 )   ดังนี้ 
 

ส านวนที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่เจตนาที่ใช้ต่างกัน ( 同義熟語辨析 )  ได้แก่ 
 

1.  ทางด้านสีสันของอารมณ์ความรู้สึกมีความแตกต่างกัน(感情色彩不同) 
 

“ พูดจาฉะฉาน”  (侃侃而談 kǎn kǎn ér tán)   

         “ คุยโวโอ้อวด ”  (誇誇其談 kuā kuā qí tán)  

 

 ทั้ง  2  ส านวนต่างพรรณนาถึงเร่ือง    การพูดเหมือนกัน    “ พูดจาฉะฉาน ”    เป็นการพูดอย่างไม่ 
สะทกสะท้าน  มักมีความหมายเป็นทางบวก  เช่น  ในการโต้วาที  เขาพูดอย่างฉะฉานจึงได้รับการชื่นชม
จากทุกคน    ส่วน “ คุยโวโอ้อวด ”  เป็นการพูดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมักจะเป็นด้านลบ  เช่น  
คนคนนี้ธรรมดาก็อยากดังอยู่แล้ว  ชอบคุยโวโอ้อวด 
 
                            “ ดูแลปรนนิบัติอย่างรอบคอบทั่วถึง ”  (無微不至 wú wēi bù zhì)  

                 “ไม่มีสิ่งเลวร้ายใด ๆ ที่ท าออกมาไม่ได้ ” (無所不至 wú suǒ bù zhì) 
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 ทั้ง  2  ส านวนต่างพรรณนาถึงเร่ือง     ไม่มีที่ไม่ทั่วถึง (ท าอย่างไม่มีที่ติ)           ส านวนท่ี 1     เป็น 
ความหมายทางบวก  คือแม้แต่เล็ก ๆ น้อย ๆ  ก็ดูแลอย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง   เช่น  การปรนนิบัติดูแลพ่อ
แม่อย่างไม่มีที่ติ   ส านวนท่ี 2  เป็นความหมายทางด้านลบ  หมายถึง  ไม่มีสิ่งเลวร้ายใด ๆ ที่ท าออกมา
ไม่ได้ (ในความชั่ว  ความไม่ดี)    เช่น   ศัตรูเหล่านี้โหดเหี้ยมฆ่าชาวบ้าน  เผาและปล้นสะดม  ไม่มสีิ่ง
เลวร้ายใด ๆ ที่ท าออกมาไม่ได้ 
 

2. ส านวนที่มีความหมายต่างระดับกัน(程度不同) 
 

              “ กลัวจนตัวสั่น ” (不寒而慄 bù hán ér lì)  

 “ ขนพองสยองเกล้า ” (毛骨悚然 máo gǔ sǒng rán)  

 

 ทั้ง  2  ส านวนพรรณนาถึง  ความกลัวอย่างมาก  ส านวนท่ี 1 “ กลัวจนตัวสั่น ”  หมายถึง  ตัวสั่น
งันงกทั้งที่อากาศไม่หนาว  พรรณนาว่า  หวาดกลัวอย่างยิ่ง    ส านวนที่ 2  “ ขนพองสยองเกล้า ”  หมายถึง  
แสดงอารมณ์หวาดกลัวมาก ๆ แม้แต่ผม ขนและกระดูก  ล้วนแสดงความหวาดกลัว  ส านวนที่ 2  จึงมี
ระดับของความหมายที่รุนแรงกว่า 
 

3. ส านวนที่มีความหมายเหมือนกันแต่การใช้ต่างกัน（用法不同） 

 

               “ รอยแผลเต็มตัวถี่ยิบราวกับเกล็ดปลา ” (遍體鱗傷 biàn tǐ lín shāng)  

               “ เน้ือตัวแตกยับไปทั่ว ”  (體無完膚 tǐ wú wán fū)   
 

ส านวนท่ี 1  “ รอยแผลเต็มตัวถี่ยิบราวกับเกล็ดปลา ”    หมายถึง  อาการบาดเจ็บสาหัส  จะ
หมายถึง ร่างกายเท่านั้น เช่น ศัตรูแขวนเขาขึ้นไว้แล้วตีนานมากจนเกิดรอยแผลเต็มตัวถี่ยิบราวกับ
เกล็ดปลา  ส านวนที่  2  “ เน้ือตัวแตกยับไปทั่ว ”    หมายถึง   ได้รับบาดเจ็บทั้งตัว  เปรียบความคิดเห็นที่
ถูกตอกกลับไม่เป็นชิ้นดี    เช่น   ผลงานของเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์จนแตกยับไปทั่วทั้งหมด 

 
             สุนันท ์  อัญชลีนุกูล (2543)ได้กล่าวถึงเจตนาการใช้ค าพังเพยในภาษาไทย จ าแนกลักษณะเป็น 4  
ลักษณะ   คือ 

1. ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาต าหนิ 
2. ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาตักเตือน 
3. ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาแสดงความเห็น 
4. ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาชื่นชม 
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จากข้อมูลข้างต้น  จึงเป็นเหตุท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา  เร่ือง   ส านวนจีน: โครงสร้างทางภาษา  
และเจตนาของการใช้ส านวน     เพื่อให้ทราบว่าโครงสร้างทางภาษา     และเจตนาของการใช้ส านวนจีนมี
ลักษณะเป็นอย่างไร 
 

 

1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาโครงสร้างทางภาษาของส านวนจีน 
2.  เพื่อศึกษาเจตนาการใช้ส านวนจีน 
3.  เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาจีน 

 

 

1.3 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 
            ส านวนจีน    หมายถึง  ถ้อยค าที่มีวิธีการเรียบเรียงเป็นพิเศษไม่ต้องการพูดตรง ๆ แต่เป็นวิธีการใช้
ภาษาที่กระชับ    กะทัดรัด    มีความหมายเป็นทีเ่ข้าใจและใช้กันจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง    การ
ใช้ส านวนเพื่อต้องการให้ข้อคิด   สั่งสอน   เตือนใจ   
            โครงสร้างภาษา      ได้แก่โครงสร้างวลี    และโครงสร้างประโยค   ของส านวนจีน 
             เจตนาการใช้        หมายถึง  พิจารณาเจตนาการใช้ความหมายกว้าง ๆ ในการใช้ส านวนจีน   ได้แก่ 
เจตนาต าหนิ   ตักเตือน   แสดงความคิดเห็น   และชื่นชม   เป็นต้น 
 
 
1.4 ขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัย  
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยวิเคราะห์ส านวนจีนที่ได้คัดเลือกมาจ านวน 290 ส านวน   
ลักษณะของส านวนที่คัดเลือกมาใช้ในงานวิจัยนี้   คือ  เป็นส านวนที่ใช้เหมือนส านวนไทย   ส านวนที่เด่น
แปลกจากส านวนไทย ลักษณะที่เป็นส านวนโบราณที่มีการถ่ายทอดมาจากประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
จีน  ซึ่งส านวนที่คัดเลือกและน ามาใช้นั้น   เจ้าของภาษา (อาจารย์สอนภาษาจีนจากประเทศจีน) เป็นผู้ร่วม
พิจารณา   คัดเลือกจากหนังสือและเอกสารจ านวน 8 เล่ม ตามที่ระบุไว้   ดังนี้ 
 
 
 

DPU



 

7 

1.   ชุมนุมส านวนจีน《漢語成語集》ศึกษาภาษาจีน-ไทย  เล่ม 1-3  ของมานิต  เจียรบรรจงกิจ    
        (2542) 
2.   สนุกกับส านวนจีน  ประภัสสร วศินนิติวงศ์ (2544) 
3. 《成語應用詞典》主編李定凱、王治傑    上海辭書出版社(2003) 

  《CHÉNGYŬYÌNGYÒNG CÍDIĂN》Lǐdìngkǎi Wángzhìjié zhŭbiān Shànghăi císhū chŭbănshè(2003)   
4. 《多功能成語詞典》陳抗、董崐、盛冬鈴編著 2003年   

5. 《DUŌGŌNGNÉNG CÍDIĂN》 Chénkāng Dŏngkūn  Shèngdōnglíng biānzhù  (2003) 
6. 《漢語詞彙教程》萬藝玲著  北京語言文化大學出版社 2000 年   

  《HÀNYǓ CÍHÙI JIÀOCHÉNG》Wànyìlíngzhù  Běijīng yŭyán wénhuà chūbănshè (2000) 
7. 《漢語成語大詞典》 湖北大學古籍研究所編    中華書局    2004 年   

  《HÀNYǓ CHÉNGYǓ DÀCÍDIĂN》Húběi dàxúe gŭjí yánjiùsuŏ biān zhōnghuá shūjú (2004) 
8. 《中國歇後語大詞典》 溫端政上海辭書出版社 2002 年 

  《ZHŌNGGUÓ XIËHÒUYǓ DÀCÍDIĂN》Wénduānzhèng  Shànghǎi císhū chŭbǎnshè (2002) 
 

 

 
  

1.5 วิธีด าเนินการวิจัย  
 

ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยและด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
1.   ผู้วิจัยได้รวบรวมส านวนจีนจ านวน  290  ส านวน  จากเอกสารทั้ง 8 เล่มที่กล่าวไว้ในขอบเขต

การวิจัย 
2.   ผู้วิจัยน าส านวนจีนจ านวน  290  ส านวนมาแยกเป็นกลุ่ม ๆ  คือ  กลุ่มวลีและกลุ่มประโยคเพื่อ

วิเคราะห์หาโครงสร้างภาษาและเจตนาการใช้ความหมาย   ในการน ามาจ าแนกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ะกลุ่มจึงมี
จ านวนไม่เท่ากัน  ซึ่งเกิดจากการคัดเลือกคร้ังแรกคือ  เลือกส านวนที่ใช้เหมือนส านวนไทย  ส านวนที่เด่น
แปลกจากส านวนไทย ลักษณะที่เป็นส านวนโบราณที่มีการถ่ายทอดมาจากประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
จีน  ดังนั้นการวิเคราะห์ บางกลุ่มจึงมีตัวอย่างมากน้อยไม่เท่ากัน  แต่ผู้วิจัยต้องการหาตัวอย่างมาวิเคราะห์
ให้ได้มากที่สุด  เพื่อหาความแตกต่างของรูปแบบโครงสร้างวลี  และประโยคของส านวนจีน 
        3.  การวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอในรูปแบบตาราง โครงสร้าง และแบบย่อกระชับ เพื่อให้เห็น
วิธีการจ าแนกค าของทั้ง 2 โครงสร้าง  จากนั้นจึงวิเคราะห์ส านวนแต่ละส านวนจากโครงสร้างด้วยการยก
ส านวน ค าอ่าน(พินอิน) บอกความหมายของส านวนและอธิบายรายละเอียด   ส่วนวิเคราะห์เจตนาการใช้
ส านวนจีน น าเสนอด้วยการเขียนส านวน ค าอ่าน(พินอิน) บอกความหมายของส านวน เจตนาการใช้
ส านวน   ที่มาของความหมายและตัวอย่างของการน าไปใช้ในแต่ละส านวนอย่างรายละเอียด  โดยใช้ต ารา 
《現代漢語語法》ไวยากรณ์จีน  (เสี่ยว  อานต้า , 2547) 《現代漢語詞典》(楊漢川編譯 ,1977)     
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พจนานุกรมจีน-ไทย   ฉบับใหม่ ( เธียรชัย  เอ่ียมวรเมธ , 2535)   《漢泰熟語詞典》 พจนานุกรมส านวน
จีน-ไทย   (เชิดชัย  ผาสุพงษ์  , 2545 )    เป็นหลักในการพิจารณา   และผู้วิจัยได้ใช้ความรู้และประสบการณ์
การสอนภาษาจีนมาเป็นเวลา 20 ปีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ด้วย   ดังตัวอย่างต่อไปนี้      
            

ตารางแสดงโครงสร้างวลีแบบคู่ขนาน（並列結構） 

 

熟語 ส านวน 

主謂式 

ประธาน
-กริยา 

述賓

式 

กริยา-
กรรม 

連動

式 

สห-
กริยา 

並列式 

วลีคู่ขนาน 
述補

式 

ส่วน
เสริม 

偏正式 

ความขยาย 
兼语

式 

วลีบท
ควบ 

1.   張牙·舞爪 

   zhāng yá wŭ zhuă 

 張牙 

舞爪 

 張牙·舞爪 

 

  
 

2.   人山·人海 

   rénshān rén hăi 

   人山·人海 

 

 (人)山 

(人)海 
 

3.  爭先·恐後 

  zhēng xiān kŏng hòu 

 爭先 

恐後 

 爭先·恐後   
 

 

การศึกษาโครงสร้างวลีแบบคู่ขนานตามส านวนต่อไปนี้   
 

ตัวอย่างท่ี 1    張牙·舞爪(zhāng yá wŭ zhuă) 

                       ความหมาย   แยกเขี้ยวตะปบเล็บ       
         แบ่งออกเป็น 2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง張牙    ส่วนที่สอง 舞爪 

         ส่วนท่ีหนึ่ง   張牙 และส่วนที่สอง   舞爪      ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน   ซึ่ง 

         張牙 และ舞爪      เป็นแบบกริยา-กรรม   แยก 

          張  และ舞  เป็นบทกริยา,      張 และ舞 เป็นค ำกริยำ 

              牙 และ爪    เป็นบทกรรม,     牙 และ爪 เป็นค ำนำม      
             
ตัวอย่างที ่ 2     人山·人海(rén shān rén hăi)  

                        ความหมาย   คนมืดฟ้ามัวดิน คนล้นหลาม    
                       แบ่งออกเป็น 2 ส่วน   ส่วนที่หนึ่ง人山  สว่นที่สอง人海    

                                   ส่วนท่ีหนึ่ง人山  และส่วนท่ีสอง人海    ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน  ซึ่ง 

         人山 และ人海  เป็นแบบต่างระดับ    แยก    
         人 ในส่วนที่หน่ึงและ人 ในส่วนที่สองเป็นบทขยายนาม,  人 เป็นค านาม 
              山 และ海 เป็นค าหลัก(ค าที่ถูกขยาย),      山 และ海 เป็นค านาม     
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ตัวอย่างที ่3     争先·恐後(zhēng xiān kŏng hòu )     

                         ความหมาย   แย่งกันอยู่ข้างหน้ากลัวล้าหลังเพื่อน 
                       แบ่งออกเป็น 2 ส่วน      ส่วนที่หนึ่ง争先    ส่วนที่สอง恐後 

         ส่วนท่ีหนึ่ง    争先  และส่วนท่ีสอง    恐後  ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน   ซึ่ง   
                       争先   และ  恐後  เป็นวลีแบบกริยา-กรรม     แยก 

                                   爭 และ恐 เป็นบทกริยา,     爭 และ恐 เป็นค ากริยา 

                              先 และ後 เป็นบทกรรม,  先 และ後 เป็นค าคุณศัพท์   
 
 

ตารางแสดงโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน(并列複句)ความสัมพันธ์แบบสืบเนื่อง(承接關係） 

 

熟语 ส านวน 
主謂 

บท 
ประธาน 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย 
นาม 

狀語 

บทขยาย 
กริยา 

述補 

บทเสริม 
กริยา 

1. 鷸蚌相爭,┃漁人得利 

yù bàng xiāng zhēng,     

yú rén dé lì 

鷸蚌 

漁人 

 

相爭 

得利 

    

2. 病急┃亂投醫  

    bìng jí luàn tóu yī 

病 急 

亂投 

醫    

 
การศึกษาโครงสร้างประโยคแบบสัมพันธ์สืบเนื่อง（承接複句）ตามส านวนต่อไปนี้  
 

ตัวอย่างที ่1   鷸蚌相爭，┃漁人得利 (yù bàng xiāng zhēng,yú rén dé lì) 

                      ความหมาย   นกปากส้อมกับหอยกาบวิวาทกัน ชาวประมงได้ประโยชน์ 
    วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 
    อนุประโยคที่ 1 คือ   鷸蚌相爭   อนุประโยคท่ี 2 คือ    漁人得利 

                      โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค（分句）สอดคล้องกัน 
 

ตัวอย่างที่ 2  病急┃亂投醫 (bìng jí luàn tóu yī)  

ความหมาย   อาการป่วยทรุดหนักแล้วจึงค่อยเที่ยวหาหมออย่างสุ่มสี่สุ่มห้า 
วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 
อนุประโยคที่ 1  คือ 病急  อนุประโยคที่2  คือ 亂投醫 

โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค（分句）สอดคล้องกัน 
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       4.  การสรุปผลการวิจัย ในรูปแบบตาราง  และแบบย่อกระชับ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด 
 

 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.  ท าให้ทราบโครงสร้างของส านวนจีน  และเจตนาของการใช้ความหมายในส านวนจีน   
2.  เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง  อันจะท าให้เลือกใช้ส านวนจีน  ในการสื่อสารได้ 
3.  จะเป็นประโยชน์แก่ครู อาจารย์  นักศึกษา และผู้สนใจในการศึกษาเร่ืองส านวนจีน   
 
 

1.7 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิจัยนี้ 
                                  
แสดงสัญลักษณ์ของส่วนประกอบของประโยค（表示句子成分的符號）ซึ่งใช้ในตารางวิเคราะห์ 
主語 ประธาน                                       ══                         
謂語 กริยา                                              ——                       
賓語 กรรม                                                          
定語 บทขยายนาม                               （      ）                    
狀語 บทขยำยหน้ำกริยำ               〔     〕   

補語 บทเสริมกริยำ                       <   >    
 

主謂詞組 วลีประธาน-กริยา               ...‖ ...                 
述/動賓詞組 วลีกริยา-กรรม                      ∕        
連動詞組 วลีแบบประกอบด้วยกริยาคู่      △   
並列詞組 วลีคู่ขนาน                                 ·              
述/動補詞組 วลีกริยา-ส่วนเสริม               <    >             
偏正詞組 วลีแบบความขยาย/ต่างระดับ （      ）  
定中（正）วลีแบบบทขยายนาม           （      ）  

狀中（正）วลีแบบบทขยายหน้ากริยา〔      〕                                            

兼語 วลีบทควบ                                                > ... <   
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1.8 ระบบสัทอักษรท่ีใช้ในการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ถอดเสียงตัวอักษรจีนด้วยระบบ 漢語拼音 Hànyǔ pīnyīn ซึ่งเป็นระบบสัทอักษร 
ที่ใช้เป็นทางการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   (ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, 2541: 2 -10) 
 
สัทอักษรแทนเสียงพยัญชนะ  24  เสียง 

b1(ป)        p (ผ,พ)       m (ม)        f (ฟ)         d (ต)          t (ถ,ท)        n (น)       l (ล) 
z (จ)    c (ช,ฉ)       s (ส,ซ)      zh (จ)       ch (ช,ฉ)    sh2(ฉ,ช)      r (ร)         j (จ) 
q (ช,ฉ)     x (ซ)         g (ก)          k (ข,ค)     h (ห)         ng3(ง)         y3(ย)      w3(ว) 
 

สัทอักษรแทนเสียงสระ  24  เสียง 
1. สัทอักษรแทนเสียงสระเดี่ยว  8  เสียง 
a (อา)              o (อัว + โอะ)               c (เออ)  i (อี, อิ / อือ) 
u (อู)  ü (อู+อี)         er (เออร์)              ê (เอะ)  
 
2. สัทอักษรแทนเสียงสระผสม  16  เสียง 
ai (ไอ,อาย)   ei (เอ+อี)            ao (เอา,อาว)        ou (โอ+อู) 
ia (อี+อา)   ie (อี+เอะ)            io (อี+โอ)                      ua (อัว+อา) 
uo (อัว+โอ)                     ue (อู+เออ)            üa (อู+อี+อา)        üe (อี+อี+เอะ) 
iao (อี+อา+โอ)                 iou4(อี+โอ+อู)              uai(อู+อา+อี)        uei4(อู+เอ+อี) 
 
 

_____________________________ 
 

1 ในวงเล็บ  คือ  เสียงพยัญชนะและสระภาษาไทยที่เทียบได้กับเสียงของสัทอักษรในระบบ  Hànyǔ  Pīnyīn  
2  เสียง sh ออกเสียงคล้าย sh ในภาษาอังกฤษ  ในที่น้ีจะใช้ตัวอักษร ฉ  แทนเสียง sh  แต่ในกรณีที่ไม่สามารถ 

ผันเสียงวรรณยุกต์โดยใช้ตัว ฉ ได้ ก็จะใช้ตัว ช แทน  โดยจะมีจุดใต้ตัว ชฺ เป็นเครื่องสังเกตดังน้ี ชฺ 
3 เสียงพยัญชนะ ng ในภาษาจีนกลางใช้เป็นพยัญชนะสะกดเท่าน้ัน  ส่วนเสียง y และ w  เป็นเสียงพยัญชนะก่ึง 
สระ ใช้เขียนแทนเสียงสระ i และ u  ตามล าดับเม่ือเป็นเสียงสระผสมซ่ึงอยู่ในต าแหน่งต้นพยางค์   และจะใช ้
เขียนไว้หน้าสระเดี่ยว i และ u  ตามล าดับเม่ือไม่ได้ปรากฏร่วมกับเสียงพยัญชนะอื่น นอกจากน้ียังเขียน y ไว ้
หน้าสระ ü  ทั้งที่เป็นสระเดี่ยวและสระผสมเม่ือไม่ได้ปรากฏร่วมกับเสียงพยัญชนะอื่น 
4 เม่ือมีพยัญชนะต้นหน้าสระiou  และ uei  จะเขียนเป็น iu  และ ui ตามล าดับ 
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เคร่ืองหมายแทนเสียงวรรณยุกต์  4  เสียง 
 –          แทน เสียงหนึ่ง (ออกเสียงคล้ายเสียงตรีในภาษาไทย) 
ˊ        แทน เสียงสอง (ออกเสียงใกล้เคียงกับเสียงจตัวาในภาษาไทย) 
ˇ        แทน เสียงสาม (ออกเสียงไม่ใกล้เคียงกับเสียงวรรณยุกต์ไทยเสียงใดเลย โดย 
                                                       จะ  ออกเสียงต่ าตอนแรก   และจะผันเป็นเสียงสูง  ตอนท้าย) 
ˋ        แทน เสียงสี่             (ออกเสียงใกล้เคียงกับเสียงโทในภาษาไทย)  

 
การแสดงเคร่ืองหมายแทนเสียงวรรณยุกต์ในระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางนี้ จะต้องเขียนเคร่ือง 

หมายไว้เหนือรูปสระ หากสระนั้นเป็นสระผสมก็จะเขียนเคร่ืองหมายแทนเสียงวรรณยุกต์ไว้เหนือรูปสระ
ที่เป็นสระหลัก     
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บทที่  2 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของส านวนจีนแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี ้   (1)  ความหมายของ 
ส านวน  (2)  ลักษณะทั่วไปของส านวน  (3)  ที่มาของส านวน   ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.1 ความหมายของค าว่า  “成語(chãngyǔ )สุภาษิต” และ“ส านวน” 
 

ค าว่า เฉิงอวี่chãngyǔ  หรือ “ส านวน”    ในภาษาจีนน้ันมีผู้ให้ความหมายเป็นภาษาไทย ( พิริยา 
สุรขจร : 2544 )ไว้ว่า  
 

เฉิงอวี่ (chãngyǔ) รูปศัพท์แปลว่า  “ค าส าเร็จรูป”    คือ  มีความหมายสมบูรณ์ในลักษณะส านวน    

ภาษาอังกฤษจึงแปลว่า idiom ส่วนมากมีลักษณะเป็นความเปรียบ ความเปรียบบางอย่างเป็นการเท้าความ  

(Allusion) ถึงเร่ืองในอดีตซึ่งส่วนมากมีบันทึกอยู่ในหนังสือ   ต้องมีความรู้เร่ืองที่เท้าความถึงจึงจะเข้าใจ 
เช่น “เผาเถาถั่วต้มถั่ว” มาจากบทกวีของโจสิดที่ถูกโจผีบังคับให้แต่งกลอนภายในเจ็ดก้าว...  ส านวน “เผา
เถาถั่วต้มถั่ว”  จึงหมายถึงพี่น้องท าร้ายกันเอง    เฉิงอวี่(chãngyǔ) แบ่งตามที่มาได้สองพวก   พวกหนึ่งมา
จากภาษาพูดของชาวบ้าน  พวกนี้เข้าใจง่าย   จัดเป็น สูอวี่   1  (súyǔ) ประเภทหนึ่ง    และมีลักษณะคล้ายกับ  
ก้วนย่งอวี ่(guànyîngyǔ) มาก   เช่น  “แพะหายล้อมคอก”      อีกพวกหนึ่งมาจากหนังสือ   ได้แก่ส านวน 
เท้าความดังที่กล่าวแล้วข้างต้น  พวกนี้ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของสูอวี่(súyǔ)   เป็นประเภทส าคัญของเฉิงอวี่
(chãngyǔ)   เมื่อพูดถึงเฉิงอวี่(chãngyǔ)   คนมักนึกถึงส านวนประเภทนี้และนึกถึงที่มาด้วย  ส่วนเฉิงอวี่ 
 
 
 
_____________________________ 
 
1
俗語   súyǔ   สูอว่ี    หมายถึง    ส านวนประเภทหน่ึงในภาษาจีน    เกิดจากชาวบ้าน    แพร่หลายในภาษาพูดของ 
ชาวบ้าน  มีโครงสร้างกะทัดรดั  คมคาย  อาจเขา้ใจง่ายหรือลึกซึ้ง  ต้องตีความ  แต่เข้าใจไม่ยาก  มีลักษณะของ
ชาวบ้านอย่างชัดเจน  เช่น  ขอเพียงลงแรง  ถึงสากเหล็กก็ฝนเป็นเข็มได้ (ฝนท่ังให้เป็นเข็ม)  หญ้ามีราก  คนมีใจ 
(ไม่ลืมพระคุณ) เป็นต้น   (กระทรวงศึกษาธิการ，กรมสามัญศึกษา ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.  เซเว่นอีเลฟเวน  
จ ากัด，2539：244)  
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(chãngyǔ )   ที่มาจากภาษาพูดบางคนถือว่าเป็นก้วนย่งอวี่ 2 (guànyîngyǔ)   ถ้าถือตามหลักเกณฑ์นี้
เฉิงอวี่ (chãngyǔ) ก็อาจแปลว่า  ส านวนเท้าความหรือส านวนอุปมา  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญ
ศึกษา， 2539  : 247) 
 

ความหมายของค าว่า  chãngyǔ  สุภาษิต  มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 Xiàndài   Hànyǔ    Cídiǎn     พจนานุกรมภาษาจีนกลางปัจจุบัน      ได้ให้ความหมายค าว่า       
chãng-yǔ  ไว้ว่า 
 

chãngyǔ(สุภาษิต)  คือ  ประโยคสั้น ๆ หรือกลุ่มค าที่ก าหนดรูปแบบที่แน่นอน  สั้นกะทัดรัดได้
ใจความ    ลึกซึ้งและครอบคลุม     โดยที่มีการใช้สืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน   สุภาษิต
ในภาษาจีนน้ันส่วนใหญ่ประกอบด้วยค า 4 ค า      ส านวนจีนบางส านวนเมื่อดูจากตัวอักษร      ก็สามารถ
เข้าใจความหมายของส านวนได้ไม่ยาก บางส านวนจ าเป็นต้องรู้ที่มาหรือเร่ืองราวจาก หนังสือโบราณ จึง
จะสามารถเข้าใจความหมายได้ (Zhōngguï  Shâ huì Kēxuãyuàn  Yǔyán Yánjiūsuǒ,1999：160) 
 
 

Fēnlâi Hànyǔ  Chãngyǔ  Dàcídiǎn    พจนานุกรมการแบ่งประเภทส านวนจีนฉบับใหญ่  
ได้ให้ความหมายที่น่าสนใจของค าว่า  chãngyǔ  ไว้ว่า 
 

chãngyǔ(สุภาษิต)  หมายถึง มรดกอันล้ าค่าในคลังค าของภาษาจีน  ภาษาที่ใช้จะสั้นกะทัดรัด  
โครงสร้างกระชับ ความหมายลึกซึ้ง  เต็มไปด้วยพลังในการแสดงออกอย่างยิ่ง  ส านวนเมื่อน ามาใช้ได้ดี 
จะท าให้ภาษามีสีสัน ท่วงท านองส านวนโดดเด่น ส านวนเป็นเคร่ืองมือที่แสดงออกทางอารมณ์ และ
ถ่ายทอดความคิดของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย  และมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในภาษาพูดและภาษา
เขียน (Wáng Qín,Mǎ Guïfán,Xǔ Zhângyuán  และ Sūn Yùzhēn,1995：1) 
 
 
 
_____________________________ 
 

2 慣用語 guànyîngyǔ ก้วนย่งอว่ี  หมายถึง  ส านวนที่ใช้บ่อย  เป็นส านวนชนิดหน่ึงที่มีลักษณะเฉพาะแตกตา่ง
จากส านวนจีนประเภทอ่ืน ๆ ตามรูปศัพท์หมายถึง   ถ้อยค าหรือส านวนภาษาที่ใช้บ่อย  ก้วนย่งอวี่  จัดเป็นวลี
ชนิดหน่ึงที่มีความหมายเป็นนัย  กินความกว้างหรือลึกซึ้ง  และมีความสมบูรณ์ในตัวส านวนเอง  มิใช่แปล
ความหมายของค าตรงตัว    แตเ่ป็นความหมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ   ซึ่งท าให้ก้วนย่งอวี่แตกต่างจากวลีทั่ว ๆ 
ไป   (Mǎ Guïfán และ  Gāo Gēdōng,1988：1)    
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Qīngsōng   Xuã   Chãngyǔ   (วิธีง่าย ๆ  ในการเรียนส านวน)   ในหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความหมาย 
ของค าว่า  chãngyǔ ไว้ว่า 

 
chãngyǔ (สุภาษิต)    หมายถึง    สิ่งซึ่งเป็นสมบัติแห่งวัฒนธรรมอันล้ าค่าของประเทศจีนยุค 

โบราณแม้ในภาษาจีนปัจจุบันก็ยังคงมีบทบาทอยู่  และได้กลายมาเป็นส่วนประกอบโครงสร้างอันส าคัญ
ยิ่งที่ขาดเสียมิได้ในคลังค าของภาษาจีน ส านวนจะสั้นกระชับและชัดเจนและมีพลังในการแสดงออก
ทางด้านความหมายอย่างดีเยี่ยม (Yōng Hâ，1998：1) 

 
 

2.2 ลักษณะท่ัวไปของส านวน 
 

ลักษณะโดยทั่วไปของส านวนจีนประกอบด้วยจ านวนค า  โครงสร้างทางไวยากรณ์  หน้าที่ใน
ประโยค  และความหมาย 

จ านวนค าในส านวนจีน    โดยทั่วไปอาจประกอบค าตั้งแต่  3  ค าจนถึง 16 ค าก็ได้ในหนึ่งส านวน  
จ านวนค าในส านวนจีนสามารถแบ่งออกได้  ดังนี้  
    

ส านวนจีนที่มี  3 ค า  เช่น 
  執 牛 耳 

zhí   niú ěr 

จับ วัว หู 
จับหูวัว 1 
หมายถึง    เป็นผู้น าหรือหัวหน้าในด้านใดด้านหน่ึง  2    

 

 

   

_____________________________ 
          
1 ในสมัยโบราณ  บรรดาเจ้าผูค้รองนครรัฐต่าง ๆ จะดื่มเลือดสาบานเป็นพันธมิตรต่อกัน  โดยการกรีดหรือตัดหู
วัวเพื่อเอาเลือด  และวางหูวัวไว้บนจานไข่มุก โดยให้ผู้น าพันธมิตรเป็นผู้ถือจานน้ัน ด้วยเหตุน้ีจึงเรียกผู้น า
พันธมิตรว่า “ผู้ถือหูวัว”  ต่อมาใช้ในความหมายว่า  เป็นผู้น าในด้านใดด้านหน่ึง  (Wáng Lì，1999：1737)  
2 ส านวนจีนที่กล่าวถึงและยกมาเป็นตัวอย่าง  เม่ือถอดเสียงอ่านเป็นสัทอักษรแล้ว  จะให้ค าแปลของส านวนน้ัน ๆ 
เป็นภาษาไทยไว้ในบรรทัดต่อมา  โดยแปลค าต่อค า  ถ้าค าแปลท่ีแปลค าต่อค าน้ัน  เรียงล าดับค าต่างจากการ
เรียงล าดับค าในภาษาไทย  ก็จะแปลรวมความอีกครั้งหน่ึงในบรรทัดถัดไป 
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下  馬  威 

xià   mǎ  wēi 

ลง  ม้า  อ านาจน่าเกรงขาม 
หมายถึง  แสดงอ านาจน่าเกรงขาม  เดิมหมายถึงขุนนางได้แสดงอ านาจต่อใต้บังคับบัญชาในขณะ 

ที่เข้าด ารงต าแหน่งใหม่ ๆ    ต่อมาภายหลังจึงใช้หมายถึง  แสดงอ านาจในตอนต้น ๆ เปรียบเสมือนทันทีที่
ลงจากหลังม้าก็วางอ านาจให้ประจักษ์ 
 

ส านวนจีนที่มี  4  ค า  เช่น 
 殺 雞 取 卵 
 shā jī qǔ luǎn 

 ฆ่า ไก่ เอา ไข่ 
 หมายถึง   ท าลายล้างอะไรที่ใหญ่โต  เพื่อให้ได้ของส าคัญเพียงเล็กน้อยมาเป็นประโยชน์ตน โดย
ไม่คิดว่าที่ท าลงไปนั้นเป็นการสมควรหรือไม่ 

飛 蛾 投 火 
fēi ã     tïu huǒ 

     บิน    แมลงเม่า    เข้าหา   ไฟ 
 แมลงเม่าบินเข้าหาไฟ 
 หมายถึง  ตัวเองเข้าไปรนหาที่  ไม่มีทางรอดไปได้  เข้าไปหาทางตัน 
 

ส านวนจีนที่มี  5  ค า  เช่น 
 鹿 死 不 擇 蔭 

lù sǐ bù zã yīn 

 กวาง ตาย ไม่ เลือก ที่ร่ม 
หมายถึง  อยู่ในสถานการณ์คับขัน  ไม่มีเวลาคิดไตร่ตรองมากนัก 
              千 里 送 鵝 毛  
 qiān  lǐ   sîng   ã    máo 

 พัน         ลี้         มอบ      ห่าน      ขน  
เดินทางพันลี้มอบขนห่านให้       

             หมายถึง    ของขวัญแม้จะมีค่าน้อย    แต่ก็เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ    น ้าใจและความรักอย่าง 
ลึกซึ้ง 
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ส านวนจีนที่มี  6  ค า  เช่น 
挂 羊  頭， 賣 狗 肉 

 guà yáng tïu, mài gǒu rîu 

 แขวน แพะ  หัว ขาย หมา เน้ือ 
 แขวนหัวแพะ  ขายเน้ือหมา 
 หมายถึง  หลอกลวงเอาง่าย ๆ เอาของไม่ดีมาตกแต่งเสียใหม่  ให้หลงเชื่อว่าดี  แล้วให้ไป  หรือ
เอาของดีมาหลอกก่อนแล้วขายของเลวให้  และยังมีความหมายอีกอย่างว่า ปากพูดว่าตนเองเป็นคนดีมี
ศีลธรรม  แต่แอบประพฤติชั่ว (Zhēng Rïng และ  Guàn Fēng，1999:159) 
 九 牛 二 虎 之 力 
 jiǔ niú âr hu zhī       lì 

 เก้า วัว สอง เสือ ของ พลัง 
 พลังของวัวเก้าตัวและเสือสองตัว 
 หมายถึง  มีก าลังมากหรือมีพลังมหาศาล 
 
 ส านวนจีนที่มี  7  ค า เช่น 

天  下       烏  鴉       一  般        黑 

 tiānxià        wūyā       yìbān        hēi 

โลก               อีกา       เหมือนกัน    ด า 
 อีกาในโลกสีด าเหมือนกันหมด 
 หมายถึง  สิ่งของประเภทเดียวกันก็ย่อมมีธาตุแท้ที่เหมือนกัน  ปัจจุบันมักน ามาเปรียบว่าคนเลว
คนไม่ดีในโลกย่อมเลวหรือไม่ดีเหมือนกันหมด 
 心 有 孁 犀 一點       通 
 xīn       yǒu       líng      xī         yīdiǎn      tōng 

 ใจ  มี        ว่องไว แรด หน่อย    เชื่อม 
 ใจเหมือนมีแรด 1  ที่ว่องไวเชื่อมถึงกัน 
 หมายถึง   ทั้งสองฝ่ายมีใจเดียวกัน  มีความคิดตรงกัน  มีความเห็นเหมือนกัน 
 
 
 
_____________________________ 
 
1 แต่โบราณชาวจีนเชื่อว่า  แรดเป็นสัตว์ป่าที่คล่องแคล่วว่องไว  ในนอแรดจะมีลายสีขาวเป็นเส้น ๆ เชื่อมทะลุถึง
กันระหว่างปลายทั้งสองด้าน  จึงท าให้แรดมีปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วเป็นพิเศษ  ด้วยเหตุน้ี  จึงมีค าเรียกแรดว่า 
靈犀 língxī  หมายถึง  แรดที่ว่องไว (Wáng Lì,1999：1439) 
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ส านวนจีนที่มี  8  ค า  เช่น 
 鷸             蚌             相            爭，     漁      翁        得        利 

yù                        bàng   xiāng  zhēng,    yúwēng        dã        lì 

 นกปากส้อม   หอย    ซึ่งกัน      ต่อสู้     ชาวประมง   ได้     ประโยชน์ 
 นกปากส้อมกับหอยต่างต่อสู้กัน  ชาวประมงได้ประโยชน์  1 
 หมายถึง   ทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้กันและต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กัน   บคุคลที่สามจึงได้ผล 
ประโยชน์ไปแทน 
 一 犬 吠 形， 百 犬 吠 聲 

yī          quǎn       fâi       xíng,       bǎi      quǎn       fâi      shēng 

 หนึ่ง สุนัข เห่า รูป ร้อย สุนัข เห่า       เสียง 
 สุนัขหน่ึงตัวเห่ารูปร่าง     สุนัขร้อยตัวเห่าตามเสียง 
 หมายถึง    ยังไม่เข้าใจหรือรู้ถึงข้อเท็จจริงของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์     ก็เออออไปกับคนอื่น 
 
 ส านวนจีนที่มี  10  ค า  เช่น 
 路 搖 知 馬 力，      日 久 見 人 心 

lù            yáo         zhī         mǎ             lì,         rì       jiǔ    jiàn     rãn   xīn 

หนทาง   ไกล       รู้           ม้า          แรง     กาลเวลา  นาน      เห็น       ใจ         คน 
หนทางไกลรู้แรงม้า  กาลเวลานานเห็นใจคน 
หมายถึง  การที่เราจะตัดสินเร่ืองอะไรลงไป  หรือเห็นธาตุแท้ของอะไร  ต้องให้เวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ 
一 度 著 蛇 咬，    怕 見 斷 井 索 

 yí      dù    zhù        shã  yǎo,      pà      jiàn     duàn    jǐng     suǒ 

 หนึ่ง คร้ัง ถูก งู กัด       กลัว เห็น ขาด      บ่อน้ า เชือก 
 งูกัดหน่ึงครั้ง   กลัวเห็นเชือกบ่อน ้าที่ขาด 

 หมายถึง  เคยได้รับความทุกข์  เคราะห์ร้ายหรือความล าบากในเร่ืองใด   ภายหลังประสบกับเหตุ- 
การณ์ที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน  ก็จะรู้สึกหวาดกลัว 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
1 มีต านานเล่ากันว่า  หอยอ้าเปลือกออกตากแดดอยู่  นกปากส้อมจึงได้เข้าไปจิกหอย  ก็เลยถูกเปลือกหอยงับหนบี
ปากเอาไว้  ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กัน  ชาวประมงมาเห็นเข้า  จึงถือโอกาสจับเอาไปท้ังนกทั้งหอย
(Zhōngguï Shâ huì Kēxuãyuàn Yǔyán Yánjiūsuǒ,1999：1545) 
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อย่างไรก็ตาม  สุภาษิตจะประกอบด้วยค า  4  ค าเป็นส่วนใหญ่   ฉิน  หยงหลิน  (2526 : 32-33)   
ได้ให้เหตุผลของการที่สุภาษิตโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยค า  4  ค าไว้ว่า 
 
 1.   ลักษณะทางด้านเสียง    ส านวนจีนที่ประกอบด้วยค า 4 ค านั้น   นอกจากมีสัมผัสสระ1        และ 
สัมผัสพยัญชนะ2 แล้ว  ยังมีการก าหนดเสียงวรรณยุกต์ 3  ให้มีเสียงสูงต่ าสลับกัน  จึงไพเราะดุจเสียงดนตรี 
 

2.   ลักษณะโครงสร้างทางไวยากรณ์      ส านวนจีนที่ประกอบด้วยค า 4 ค า     แสดงลักษณะโครง 
สร้างทางไวยากรณ์ได้หลายแบบ   ส่วนส านวนจีนที่มีจ านวนค ามากกว่า 4 ค า    แม้จะแสดงลักษณะ
โครงสร้างทางไวยากรณ์แบบต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับส านวนจีนแบบ 4 ค าก็จริง   แต่ก็ยืดยาวเกินไป   
ส านวนจีนต้องการความกะทัดรัด  ใช้ค าน้อยกินความมาก 
 

3.   ส านวนจีนที่มี 4 ค า   ประกอบเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย   ส่วนส านวนจีนที่มี 3 ค า   และ  
5 ค า     มีรูปแบบน้อย     เพราะจ านวน 3 และ 5 เป็นเลขคี่      ท าให้รูปแบบค่อนข้างตายตัว     ไม่สามารถ 
เปลี่ยนแปลงไปได้มากเหมือนส านวนที่มี 4 ค า     ส่วนส านวนที่มีตั้งแต่ 6 ค าขึ้นไป    แม้จะมีรูปแบบมาก   
แต่ก็ไม่เป็นที่นิยม  เพราะไม่กะทัดรัด 
 
 
_____________________________ 
 
1 ส านวนจีนมีสัมผัสสระซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ  คือ  สัมผัสในวรรคเดียวกัน  และสัมผัสระหว่างวรรค  
สัมผัสในวรรคเดียวกัน  ตัวอย่าง 螳臂當車 táng bì dāng chē แขนตั๊กแตนต้านล้อรถ  (ไม่เจียมตัว)  
สัมผัสระหว่างวรรค  ตัวอย่าง 掛羊頭，賣狗肉 guà yáng tïu, mài gǒu rîu   แขวนหัวแพะขายเนื้อ
หมา  (ย้อมแมวขาย)  (ฉิน  หยงหลิน，2526：33-42)   
2 ส านวนจีนมีสัมผัสพยัญชนะซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ   คือ   สัมผัสในวรรค   และสัมผัสระหว่างวรรค    
สัมผัสในวรรค  ตัวอย่าง  車馬盈門 chē mǎ yíng mãn รถม้าเต็มประตู (หัวกระไดไม่แห้ง)  สัมผัสระหว่าง
วรรค ตัวอย่าง鷸蚌相爭，漁翁得利 yù  bàng   xiāng  zhēng, yúwēng   dã  lì นกปากส้อมกับหอย
ต่างต่อสู้กัน  ชาวประมงได้ประโยชน์ (เป็นตาอยู่)  (ฉิน หยงหลิน，2526：42 - 56)  
3 ส านวนจีนมีการก าหนดเสียงวรรณยุกต์  คือ  มีเสียงสูงต่ าสลับกัน  ในภาษาจีนกลางปัจจุบันมีเสียงวรรณยุกต์ 4 
เสียง คือ   蔭平 yīnpíng (ˉ)    陽平 yángpíng (ˊ)    上聲 shàngshēng (ˇ)    去聲 qùshēng (ˋ)   
เครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกต์   ตัวอย่างส านวนที่มีเสียงวรรณยุกต์ครบท้ัง 4 เสียง คือ 害群之馬 hài qún 

zhī mǎ  ม้าที่เป็นภัยต่อกลุ่ม (ปลาข้องเดียวกัน ตัวหน่ึงเน่า ก็พาตัวอ่ืนพลอยเหม็นไปด้วย) (ฉิน หยงหลิน，
2526：57-65) 
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2.3 ท่ีมาของส านวนจีน 
 
 สุภาษิตจีน（漢語成語 Hànyǔ chãngyǔ）  ที่ใช้กันจนถึงปัจจุบันเป็นส านวนจีนที่สืบทอดกัน
มาตั้งแต่อดีตโดยอาศัยการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน    หรือการสืบทอดผ่านทางปากต่อปาก(มุขปาฐะ)
จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน    Mǎ Guïfán （馬國凡，1998：145-173）     แบ่งประเภทที่มาของส านวนออก 
เป็น 4 ประเภท1   คือ 

      2.3.1.  ส านวนที่มาจากต านานและเทพนิยายโบราณ 
2.3.2.  ส านวนที่มาจากนิทานสุภาษิตสอนใจโบราณ 
2.3.3.  ส านวนที่มาจากเร่ืองราวหรือบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ 
2.3.4.  ส านวนที่มาจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจีน 

 
 

2.3.1    ส านวนที่มาจากต านานและเทพนิยายโบราณ 
 

            ต านานและเทพนิยายปรัมปราที่มีมาแต่โบราณกาลเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่
และความคิดของผู้คนในสมัยก่อนที่อุดมไปด้วยจินตนาการ  การสืบทอดต านานเทพนิยายเหล่านี้ผ่านการ
เล่าขานจนเกิดวิวัฒนาการ     กลายมาเป็นถ้อยค าส านวนที่ติดปากผู้คนในสังคม      โดยอาศัยเร่ืองราวของ
ต านานเทพนิยายเหล่านี้เป็นสาระส าคัญของความหมายของส านวนจีน   ตัวอย่างเช่น      
 
           
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

 

1 
Lǐ Xīnjiàn,Luï Xīnfāng and Fán Fângzhēn（李新建，羅新芳和樊風珍，1997：16-26）แบ่ง

ประเภทที่มาของส านวนจีนออกเป็น 6 ประเภท  คือ  ประเภทที่มาจากต านานโบราณ  ประเภทที่มาจากนิทาน
โบราณ  ประเภทที่มาจากเหตุการณ์หรือบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์  ประเภทที่มาจากหนังสือคัมภีร์โบราณ  
ประเภทท่ีมาจากสุภาษิตโบราณ  และประเภทที่มาจากวรรณกรรมจีนโบราณที่ประกอบด้วยละครเพลง  นวนิยาย  
หรือบทปกิณกะ 
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精衛填海    
jīngwâi  tián   hǎi 

นกจิงเว่ย์  ถม  ทะเล 
           เทพนิยายในสมัยโบราณ   เล่าขานกันว่า   ธิดาสาวของจักรพรรดิเหยียนตี้ 1（炎帝

Yándì）      จมน้ าตายที่ทะเลตงห่าย（東海 Dōnghǎi）      และกลายร่างเป็นนกจิงเว่ย์（精衛    

jīngwâi）นกตัวนี้จะคาบเอาไม้และหินที่ภูเขาซีชาน  (西山 Xīshān) มาเพื่อถมทะเลตงห่าย
นี้ทุกวัน 
           ส านวน精衛填海 jīngwâi  tián  hǎi นี้ หมายถึง  จิตใจเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น    
ประสงค์ที่จะล้างแค้นให้ได้  เป็นการเปรียบเทียบถึง  ความมีจิตใจแน่วแน่มั่นคง  ไม่ระย่อต่อ 
อุปสรรคนานัปการ 

 
畫龍點睛 

huà  lïng  diǎn  jīng 

วาด   มังกร   แต้ม     ตา 
           มีเร่ืองเล่ากันว่าในยุคเหลียง（梁代  Liángdài ค.ศ. 502-557）จางเชิงโหยว(張僧繇 

Zhāng Sēngyïu) วาดมังกรไว้สี่ตัวบนผนังวัดจินหลิงอานเล่อ (金陵
2
安樂 Jīn líng ān  lâ) 

แต่ไม่ยอมวาดดวงตาให้กับมังกร  ด้วยเหตุผลที่กล่าวกันว่า   หากเขียนดวงตาให้แล้ว  มังกรจะบิน
หนีไปได้  ผู้คนทั้งหลายต่างไม่เชื่อเร่ืองดังกล่าว  ขอร้องให้จางเชิงโหยวแต่งแต้มดวงตาให้มังกร
บนผนัง  ทันทีที่เขาเติมแต่งลูกตาให้กับมังกรได้เพียงสองตัวเท่านั้น พลันเกิดสายฟ้าแลบแปลบ
ปลาบ เสียงฟ้าร้องคร่ันครืนสั่นสะเทือนไปทั่ว  จนผนังวัดพังทลายลงมา  มังกรที่ถูกแต่ง แต้ม
ดวงตาแล้วทั้งสองตัว  ขี่เมฆเหาะทะยานบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องหน้าทันที 
 

           ส านวน畫龍點睛 huà  lïng  diǎn  jīng นี้น ามาอุปมาถึงการเขียนแต่งบทความใด ๆ แล้วมีการ
สอดใส่ถ้อยค าหรือประโยคที่มีความหมายส าคัญเพิ่มเติมไปสักหนึ่งหรือสองประโยคท าให้เนื้อหาของ
บทความนั้น ๆ มีน้ าหนักน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 
_____________________________   
 
1 เหยียนตี ้ เป็นกษัตริย์จีนยุคดึกด าบรรพ์กว่า 4000 ปีก่อน  ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพแห่งการเกษตร（神農氏

Shãnnïng Shì）เพราะเป็นผู้สอนให้คนรู้จักประดิษฐ์อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายคันไถไว้ใช้ในการเพาะปลูก  
และรู้จักใช้พืชสมุนไพรมาเป็นยารักษาโรค  นอกจากน้ัน  ยังจัดสร้างเพิงขึ้นไว้เป็นสถานที่ส าหรับซื้อขายสินค้า  
（臺灣   商務印書館編審委員會 Taiwān Shāngwù Yìnshūguǎn Biānshěn Wěiyuánhuì，

1997：1320 ） 
2
金陵 jīnlíng  ปัจจุบันคือนานกิง（南京 nánjīng） 
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2.3.2    ส านวนที่มาจากนิทานสุภาษิตสอนใจโบราณ 
 

นิทานสุภาษิตสอนใจโบราณกับเทพนิยายโบราณมีความคล้ายคลึงกันมาก  เพร าะต่างเป็น 
เร่ืองราวที่เล่าขานสืบทอดกันมา  อาจมีมูลความจริงที่พิสูจน์ได้  หรืออาจเป็นเร่ืองเหลือเชื่อที่หาข้อพิสูจน์
ไม่ได้  แต่เร่ืองราวเหล่านี้ล้วนมีข้อคิด  คติสอนใจที่ผู้คนในสังคมจดจ า  และเล่าขานสืบต่อกันมาจนน าเอา
ใจความที่ส าคัญของเร่ืองนั้น ๆ มาพูดกันในรูปของกลุ่มค าเฉพาะที่เราเรียกว่า  ส านวน 

 
           นิทานสุภาษิตสอนใจต่างกับเทพนิยายปรัมปราคือ  นิทานสุภาษิตสอนใจเป็นการน าเร่ืองราวหรือ
นิทานมาใช้เป็นตัวเปรียบเทียบส าหรับการอธิบายให้ผู้คนเข้าใจถึงสัจธรรมและความถูกต้องท านองคลอง
ธรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติ    แต่เทพนิยายปรัมปรานั้น   มีลักษณะดูราวกับเป็นเร่ืองจริงที่เกิดขึ้น  แต่แท้จริง
กลับเป็นเร่ืองเพ้อเจ้อ  เลื่อนลอย  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  เทพนิยายเป็นการปั้นแต่งเร่ืองที่ไร้สาระเพ้อฝัน
ให้กลายเป็นเร่ืองจริง（馬國凡 Mǎ  Guïfán，1998：153） 
 
 ส านวนที่มาจากนิทานสุภาษิตสอนใจเป็นจ านวนมาก  ตัวอย่างเช่น 
  
 守株待兔   

shǒu zhū dài tù 

 เฝ้า    ต้นไม้  คอย  กระต่าย 
        บทประพันธ์เร่ืองความโง่เขลา 5 ประการ （五蠢 wǔ  chǔn)      ของหันเฟย์จื่อ   (韓非子  

Hán Fēizi ประมาณ  280-233 ก่อนคริสต์ศักราช )     กล่าวถึงนิทานเร่ืองหนึ่งในรัฐซ่ง (宋國

Sîngguï)  สมยัจั้นกว๋อ（戰國時代   Zhànguï shídài 403 - 222 ก่อนคริสต์ศักราช） 
นิทานเร่ืองนี้กล่าวถึงชาวนาผู้หนึ่งเห็นซากกระต่ายตัวหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้  ชาวนาผู้นั้นจึงวางเคร่ือง 
มือท าไร่ไถนาของตนไว้  แล้วนั่งรอคอยกระต่ายตัวใหม่ที่จะวิ่งมาชนต้นไม้ตายอีก  เพื่อตัวเองจะ
ได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการหาอาหารเอง ที่สุดไม่เพียงไม่พบกระต่ายตัวใหม่  ผู้คนทั้งหลายใน
รัฐซ่งต่างหัวเราะเยาะเย้ยชาวนาผู้นี้อีกด้วย 
 

นิทานเร่ืองนี้ชี้ให้เห็นถึงการยึดถือเหตุบังเอิญหรือลาภลอยที่เกิดขึ้นเป็นเร่ืองจริงจังจนละทิ้งความ
เพียรพยายาม  ส านวน守株待兔  shǒu zhū dài tù  จึงน ามาเปรียบเทียบถึงการยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เคย 
ผ่านมาว่าเป็นเร่ืองจริงจังแน่นอนโดยไม่ยอมพลิกแพลงปรับแต่งให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  หรืออาจ
ใช้เปรียบกับการนั่งรอคอยให้โชคลาภเกิดขึ้นเองโดยไม่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ 
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2.3.3    ส านวนที่มาจากเรื่องราวหรือบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ 
 

           จีนเป็นชาตทิี่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  มีเร่ืองราวเหตุการณ์ส าคัญ ๆ เกิดขึ้นมากมายและมีการ
เล่าขานกันจนอยู่ในความทรงจ าของผู้คน  และน ามากล่าวกันเป็นถ้อยค าส านวนที่ติดปากสืบมาถึงชั่วลูก
ชั่วหลาน  ถ้อยค าส านวนที่ปรากฏอยู่ในส านวนจีนนั้นมักเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวพันกับเร่ืองราวที่
เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของจีน  เราสามารถพบตัวอย่างส านวนจีนที่มีที่มาจากเร่ืองราวหรือบุคคล
ส าคัญในประวัติศาสตร์ได้มากมาย  เช่น 
 
 臥薪嘗膽  
                wî xīn cháng dǎn 

 นอน  กองฟืน  ชิม  ดี 
          มีเร่ืองราวที่บันทึกในหน้าประวัติศาสตร์บทหนึ่งสมัยชุนชิว（春秋時代  Chūnqiū  shí 

dài 722 - 481 ก่อนคริสต์ศักราช)）ว่ารัฐเยว่（ 越國 Yuâguï）  ถูกรัฐหวู （吳國  Wúguï）

บุกเข้าโจมตีจนกองทัพของรัฐเยว่พ่ายแพ้    พระเจ้าโกวเจี้ยน（句踐 Gōujiàn 495 - 465 ก่อน 
คริสต์ศักราช）      แห่งรัฐเยว่ต้ังปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะต้องแก้แค้นเพื่อลบล้างความอัปยศ
คร้ังนี้ให้ได้   จึงมุมานะบากบั่นเพื่อท าการนี้ให้ส าเร็จให้ได้   พระเจ้าโกวเจ้ียนทรมานตัวเองด้วย
การนั่งนอนบนกองฟืนที่หยาบกระด้าง      และทุกคร้ังก่อนจะรับประทานอาหารหรือนอนหลับ
พักผ่อนจะต้องใช้ลิ้นเลียรสชาติที่เฝื่อนขมของดีหมูเสียก่อน     ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนตน 
เองถึงความขมขื่นและความแค้นของแผ่นดิน     ในที่สุดพระเจ้าโกวเจี้ยนกระท าการส าเร็จจนได้   
สามารถตีเอากองทัพของรัฐหวูแตกพ่ายไปได้  และสามารถกลับคืนสู่มาตุภูมิรัฐเยว่ (รายละเอียด
หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์สื่อจ้ี 史記 Shǐjì ของ 司馬遷 Sīmǎ  Qiān  145 - 87  ก่อน
คริสต์ศักราช)  
  

สาระส าคัญของเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์นี้  ถูกน ามาพูดกันเป็นถ้อยค าเพียง 4 ค าว่า 臥薪嘗膽   Wî  

xīn  cháng  dǎn    โดยมีความหมายใช้เปรียบเทียบถึงความมุมานะบากบั่นเพื่อบรรลุปณิธานของตนเอง
ให้ได้ 
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2.3.4    ส านวนที่มาจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจีน 
 

ส านวนจีนที่มาจากวรรณกรรมชั้นน าของจีนนั้นต่างจากส านวนจีนประเภทต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น  เพราะส านวนจีนเหล่านั้น  ล้วนเป็นถ้อยค าส านวนที่เกิดขึ้นจากการน าเอาใจความจากนิทาน
ต านาน  หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาพูดกันให้เหลือเพียงค า 4 ค าเท่านั้น  ส านวนจีนทั้งสาม
ประเภทดังกล่าวข้างต้นจึงจัดเป็นประเภท  มูลเหตุโดยอ้อม  และส านวนประเภทนี้จะต้องอาศัยปูมหลัง
เร่ืองราวของมูลเหตุนั้น ๆ ในการที่จะเข้าใจความหมายของส านวนได้อย่างลึกซึ้ง  แต่ส านวนจีนประเภท
ที่มาจากบทวรรณกรรมนั้นจะเป็นการหยิบยกบางบทบางตอนในบทวรรณกรรมที่ผู้คนคุ้นเคย  หรือเป็น
ส านวนที่ติดปากจนสามารถท่องจ าได้ขึ้นใจ    มาพูดกันจนกลายเป็นถ้อยค าส านวนที่ติดปาก  บางคร้ังอาจ
เป็นการหยิบเอาประโยคทั้งประโยคในบทร้อยกรองมาใช้หรืออาจมีการตัดตอนแต่งเติมบ้าง  ส านวนจีน
ประเภทนี้จึงจัดเป็นประเภท  มูลเหตุโดยตรง  ตัวอย่างเช่น   
 
 鴉雀無聲   

                yā quâ wú shēng 

 กา  นกกระจอก  ไม่มี  เสียง 
          จากบทประพันธ์เร่ือง    ความฝันในหอแดง（紅樓夢 Hïng Lïu Mâng）   ซึ่งเป็นตัวแทน 

นวนิยายโบราณ（古典小説 gǔdiǎn xiǎoshuō）    ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ชิง（清代 

Qīngdài ค.ศ.1616 -1912 ） ประพันธ์โดยเฉาเสว่ฉิน （曹雪芹 Cǎo Xuěqín   ค.ศ. 1715 - 
1763 ）    มีความตอนหนึ่งกล่าวว่า： 只見鴉雀無聲， 獨有王夫人在裏間房内坐着垂淚。 

Zhǐ  jiàn  yā  quâ  wǔ  shēng,  dú  yǒu  Wáng  fūrãn  zài  lǐjiān  fángnâi  

zuî zhe  chuí lâi.เห็นแต่นกกา นกกระจอกไร้เสียง มีเพียงคุณนายหวังนั่งน้้าตาไหลอยู่ใน 
ห้อง  วลี  鴉雀無聲 yā  quâ  wú  shēng  เมื่อมาใช้เป็นส านวนหมายถึง  เงียบสนิท 

 
จะเห็นได้ว่าลักษณะทั่วไปของส านวนจีนที่กล่าวถึงความหมาย     ลักษณะทั่วไปของส านวนที่

ประกอบด้วยค าตั้งแต่ 3 ค าจนถึง 16 ค า    ที่ปรากฏมากคือ  4-6 ค า หรือแม้แต่ที่มาของส านวน     ได้แก่
ส านวนที่มาจากต านานและเทพนิยายโบราณ ส านวนที่มาจากนิทานสุภาษิตสอนใจโบราณ    ส านวนที่ 
มาจากเร่ืองราวหรือบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์   ส านวนที่มาจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจีน  ซึ่ง
เป็นแนวทางการศึกษา 
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บทที่  3 
 

โครงสร้างไวยากรณ์จีน 
 

ไวยากรณ์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของภาษา    นอกจากเร่ืองการออกเสียง (โดยการ 
ใช้อักษรแทนเสียงPIN-YIN)   ตัวหนังสือจีน（漢字）และค าศัพท์ต่าง ๆ แล้ว  ยังจะต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเร่ืองลักษณะส าคัญทางไวยากรณ์    ซึ่งสามารถยึดกฎเกณฑ์พื้นฐานในการใช้ค าสร้างประโยขึ้น 
มาได ้  ดังนั้นในบทนีจ้ึงน าเสนอ  เร่ือง   (1)โครงสร้างไวยากรณ์จีน   (2) ไวยากรณ์ปริวรรต    ทั้งนี้เพื่อ 
เป็นแนวทางและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้าง   และ (3) เจตนาการใช้ส านวน    

 
3. 1   โครงสร้างไวยากรณ์จีน 

3.1.1   ประโยค（句子） 

 
ประโยคในภาษาจีนแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่  คือ   

              เอกรรถประโยค  單句 หรือประโยคเชิงเดียว 
              อเนกรรถประโยค複句 หรือ ประโยคเชิงซ้อน 
  
เอกรรถประโยค  單句 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 
ประโยคภาคคู่ กับประโยคภาคเด่ียว   
ประโยคภาคคู่มีทั้งภาคประธาน（主語部分）และภาคแสดง（謂語部分） ดังนั้นจึงเรียก 

ว่าประโยคประธาน-แสดง（主謂句） 
ตัวอย่าง    ประโยค  我們學習漢語。 ภาคประธานคือ我們  

                               ภาคแสดงคือ    學習漢語 

 

ประโยคภาคเดี่ยว อาจมีเพียงภาคประธานหรือภาคแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  
ตัวอย่าง    ประโยค“ 他呢！” และประโยค“ 来！”  ภาคแสดงหรือบทกริยา（謂語）ในภาษา 
จีน ไม่จ ากัดแค่ค ากริยาเท่านั้น ค าคุณศัพท์  ค านาม  หรือค าอื่น ๆ ก็สามารถท าหน้าที่เป็นบทกริยาได้ 
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ผังแสดงประโยคชนิดใหญ่ในภาษาจีน 
 

             ประโยคเชิงเดียว 單句           ประโยคภาคเด่ียว  
                                                                                                        單部句  

            ประโยค句子                                                               ประโยคภาคคู่      
                                                 雙部句    

                                ประโยคเชิงซ้อน 複句     
[ ประโยคภาคเดี่ยว  單部句 หรอืประโยคที่มีภาคประธาน-ภาคแสดง   ไม่ครบ（非主謂句）ส่วนประโยค

ภาคคู่    คือ  ประโยคประธาน-แสดง（主謂句）ที่มีทั้งภาคประธานและภาคแสดงครบบริบรูณ์ ] 
 

   ส่วนประกอบของประโยค（句子成分） 

 

ประโยคประกอบขึ้นจากค าหรือวลีตามความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ที่ก าหนดแน่นอน ค าหรือวลี
ที่ประกอบกันเป็นส่วนต่าง ๆ ของประโยคเรียกว่า  句子成分     ส่วนประกอบของประโยคซึ่งมีทั้งภาระ 
หน้าที่และบทบาทในทางไวยากรณ์อยู่ครบถ้วน   โดยทั่วไปส่วนประกอบของประโยค(句子成分） มี
ด้วยกัน 6 ส่วน   คือ 
 
                          1. บทประธาน（主語） 

                          2. บทกริยา（謂語） 

                          3. บทกรรม（賓語） 

                          4. บทขยายนาม（定語） 

                          5. บทขยายหน้ากริยา（狀語）  

                          6. บทเสริมหลังกริยา（補語） 

 
ตัวอย่างเช่นในประโยค我們學習漢語。 มี句子成分 อยู่ 3 ส่วน(ชนิด)    我們  คือบทประธาน    

學習 คือบทกริยา    และ漢語 คือบทกรรม    และในประโยค 我朋友努力學習漢語。  มี句子成分 อยู่  
5 ชนิด   ดังจะแสดงโดยตารางต่อไปนี้  (เสี่ยว  อานต้า ,2547 : 10) 
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ภาคประธาน主語部分 ภาคแสดง謂語部分 

 บทประธาน 
主語 

 บทกริยา 
謂語 

บทกรรม 
賓語 

บทขยายนาม 
定語 

 บทขยายหน้ากริยา 
狀語 

  

 

我 

我們 

 朋友 

 

努力 

學習 

學習 

漢語。 

漢語。 

 

 

 

 
 

 

โครงสร้างประโยค 
 

             ประโยคแบ่งออกเป็น  2   ประเภทใหญ่  
 

1.    เอกรรถประโยคหรือเรียกว่าประโยคเชิงเดียว(單句)   
2. อเนกรรถประโยคหรือเรียกว่าประโยคเชิงซ้อน(複句)   

 
1.  เอกรรถประโยคหรือประโยคเชิงเดียว(單句)    

             เอกรรถประโยคหรือประโยคเชิงเดียว (單句) จะประกอบขึ้นจากภาคประธานกับภาคแสดง  โดย
ภาคประธานอยู่ส่วนหน้าและภาคแสดงอยู่ส่วนหลัง             ในประโยคเชิงเดียว (單句)  ประโยคหนึ่งอาจ 
ครอบคลุมตั้งแต่ค าหนึ่งไปจนถึงวลีหลายวลีก็เป็นไปได้   
 

2.  อเนกรรถประโยคหรือประโยคเชิงซ้อน(複句)   
อเนกรรถประโยคหรือประโยคเชิงซ้อน (複句)     คือประโยคที่ประกอบขึ้นจากเอกรรถประโยค 

(單句) สองประโยคหรือสองประโยคขึ้นไป มีความหมายที่สมบูรณ์และท่วงท านองของถ้อยค าที่แน่นอน 

  เรียกว่าประโยคเชิงซ้อน(複句)   ส่วน單句 ที่ประกอบอยู่ใน 複句     เรียกว่า 分句 (อนุประโยค)   เช่น :  
             他是冠軍，我是亞軍。 

             老馬剛走，小王來了。 

             風停了，雨也不下了。 

             如果他們來，我就在家等着。 

             雖然天氣不好，他們也要去。    
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 ลักษณะส าคัญของอเนกรรถประโยคหรือประโยคเชิงซ้อน(複句)    
(1)  ประโยคเชิงซ้อน(複句)       ครอบคลุมอนุประโยค(分句)     สองส่วนหรือสองส่วนขึ้นไป   

ระหว่างอนุประโยค (分句)  กับอนุประโยค (分句)   จะเว้นเสียงเล็กน้อย         โดยใช้เคร่ืองหมาย  逗號 

“ ,”  หรือ 分號“  ;” ก ากับไว้     เมื่อจบประโยคจะเว้นวรรคพักเสียง   โดยใช้เคร่ืองหมาย 句號 
“ 。” ，問號“ ？”    หรือ  感嘆號“ ！” ก ากับไว้     และตลอดทั้งประโยคจะมี
ท่วงท านองแห่งถ้อยค าอยู่ครบถ้วนทุกส่วน 

 (2) อนุประโยค (分句)  ต่าง ๆ ในประโยคเชิงซ้อน（複句） อาจเป็นประโยคประธาน–แสดง  
(主謂句)   ชนิดต่าง ๆ หากบทประธานของแต่ละอนุประโยค  (分句)  เหมือนกันก็อาจจะใช้บทประธาน
เพียงบทเดียว  เช่น :  

她會英文，她會法文，她也會日文。 
(แต่ละอนุประโยค (分句) มีบทประธานทั้งนั้น  ซึ่งก็คือ 她)   
這本小説沒意思，我不想看了。 

(แต่ละอนุประโยค (分句) มีบทประธานทั้งนั้น  แต่ไม่เหมือนกัน) 
他今天很忙，（他）不能陪你出去。 

(สองอนุประโยค  (分句) ใช้บทประธาน 他 เพียงหนึ่งเดียว) 
 (3) ระหว่างอนุประโยค (分句) ทั้งหลายในประโยคเชิงซ้อน（複句）     อาจมีความสัมพันธ์ที่

หลายหลากมากชนิด    จ าเป็นต้องใช้ศัพท์เชื่อมสัมพันธ์ (關聯詞) ช่วยแสดง   เช่น :  
因為 今天星期日，所以 公園裏的人特別多。 

不但 他們要去那兒避暑，而且 我們也準備去。 

既然 你不舒服，就 在家休息吧。 

(4)  ศัพท์เชื่อมสัมพันธ์ (關聯詞)   คือค าสันธานที่เชื่อมโยงอนุประโยค (分句) ได้   กับค ากริยา
วิเศษณ์ที่มีบทบาทในการเกี่ยวเนื่องศัพท์เชื่อมสัมพันธ์(關聯詞)   อาจวางไว้ในอนุประโยค (分句) ที่อยู่
ข้างหน้าหรือข้างหลังตามความสัมพันธ์ที่แตกต่างระหว่างอนุประโยค (分句) เหล่านั้น       บ้างก็อยู่ข้าง 
หน้าบทประธาน  บ้างก็อยู่ข้างหลังบทประธาน   เช่น :  

他又 喜歡踢足球，又 喜歡聽音樂。 

要是 你有興趣，我們就 去參觀博物館。 

你與其 坐船去，不如 坐火車去。 

他今天有事，所以 不能來了。 

雖然 天氣不太好，他們也要去遊覽長城。 

ศัพท์เชื่อมสัมพันธ์ (關聯詞) บางค าต้องใช้เข้าชุดให้รับกัน    บางค าใช้เด่ียวได้เลย  
(5) อนุประโยค (分句) ทั้งหลายในประโยคเชิงซ้อน (複句) อาจเป็นประโยคบทกริยานานาชนิด  

เช่น : 
今天星期一，明天星期二。                       （名詞謂語句） 

只要有 決心，就有成功的希望。          （動詞謂語句） 

與其他去，不如我去。                                   （動詞謂語句） 
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 ชนิดของอเนกรรถประโยค（複句）   

     
อเนกรรถประโยคเป็นประโยคที่มีความสัมพันธ์ระหว่างอนุประโยค   (分 句)   กับอนุประโยค  

(分句)   อเนกรรถประโยคหรือประโยคเชิงซ้อน (複句) แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ    
ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน（並列複句） 

ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ （偏正複句） 

  
 

ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน（並列複句）   

ประโยคเชิงซ้อนที่ประกอบขึ้นจากอนุประโยคซึ่งแสดงความสัมพันธ์แบบคู่ขนาน      เรียกว่า
ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน (並列複句)     ในประโยคชนิดนี้ระหว่างอนุประโยคจะมีความสัมพันธ์ที่เท่า
เทียมกันทางความหมาย    นั่นคือ  ไม่มีข้อแตกต่างทางระดับระหว่างกันว่าส่วนไหนเป็นหลัก  ส่วนใด 
เป็นรอง  เช่น : 

這是臥室，那是書房。 

他一邊喝茶，一邊聽音樂。 

您（還是）在新聞界工作，還是在教育界工作？ 

 

   

ความสัมพันธ์ของอนุประโยคในประโยคเชิงซ้อนคู่ขนานแบ่งออกเป็น  4   แบบดังต่อไปนี้ : 
(1) สัมพันธ์ผสมผสาน/คู่ขนาน (聯合關係)      
(2) สัมพันธ์สืบเนื่อง (承接關係)     
(3) สัมพันธ์เพิ่มทวี (遞進關係)      
(4) สัมพันธ์ทางเลือก (選擇關係)      

 

 

(1)  ความสัมพันธ์แบบผสมผสาน（聯合關係）  
อธิบายหรือพรรณนาไปตามแต่ละกรณีของอนุประโยค (分句) ที่มีอยู่   หรืออธิบายถึงด้านต่าง ๆ ของ 
สิ่งเดียวกัน เช่น : 
 

他學習 音樂，我學習  跳舞。 
他一方面工作 ，一方面還要幫 徒弟學習文化。 

這種帽子又好看，又便宜、又適合 你的年齡。 

不是我不想來 ，而是沒有時間 。 
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(2)  ความสัมพันธ์แบบสืบเนื่อง（承接關係）  
เรียบเรียงอนุประโยค (分句) ไปตามการกระท าก่อนหลัง   หรือเรียงไปตามล าดับความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน   โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค (分句) คล้องจองกัน   เช่น :  

你先選好 題目，然後再商量 怎麼寫。 

下了 課，我就去你那兒。 

太陽一出來 ，就暖和 了。 

 
 

(3)  ความสัมพันธ์แบบเพิ่มทวี（遞進關係）  
อนุประโยค (分句) ที่อยู่ข้างหลังโดยความหมายแล้วก้าวล้ าอนุประโยค (分句) ที่อยู่ข้างหน้าไปอีกขั้น
หนึ่ง   เช่น : 

這道數學題對不對，還  要算一下。 

那種火車不但設備好，而且  速度快。 

   

 

(4)  ความสัมพันธ์แบบทางเลือก（選擇關係）  
กรณีหรือสภาพการณ์แบบต่าง ๆ ที่บอกเล่าในแต่ละอนุประโยค (分句)   ไม่อาจจะอยู่ร่วมในขณะเดียวกัน
ได้  จ าเป็นต้องเลือกเอากรณีหรือแบบหนึ่งแบบใดในเหล่าอนุประโยค (分句) ทั้งหลายนั้น   เช่น : 

您（還是）明天 動身，還是後天 動身？ 
（或者）當工人，或者當戰士 ，他都願意。 

那本新詞典不是哥哥買的 ，就是姐姐買的 。 

 
  

ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ（偏正複句） 
ประโยคเชิงซ้อนที่ประกอบขึ้นจากอนุประโยคซึ่งแสดงความสัมพันธ์แบบต่างระดับเรียกว่าประ  

โยคเชิงซ้อนต่างระดับ (偏正複句)       ความหมายที่อยู่ในอนุประโยคทั้งหลายของประโยคชนิดน้ี    มีทั้ง
ด้านหลักและด้านรอง    ความหมายที่ส าคัญ  จะอยู่ที่อนุประโยคหลัก (正句)   ในขณะที่อนุประโยครอง 
 (偏句)   จะเป็นส่วนหนุนเสริม   เช่น： 

不管是什麽顔色，我都喜歡。 

( 不管是什麽顔色 คืออนุประโยครอง (偏句)    ส่วน我都喜歡 คืออนปุระโยคหลัก(正句) )  
因爲他來電話，所以咱們得等他。 

( 因爲他來電話 คืออนุประโยครอง(偏句)  ส่วน所以咱們得等他 คืออนุประโยคหลัก(正句) )  

雖然衣服樣子不少，但是沒有他要的那種。 

( 雖然衣服樣子不少 คืออนุประโยครอง (偏句)   ส่วน但是沒有他要的那種 คืออนุประโยค  

หลัก (正句) )  
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ความสัมพันธ์ของอนุประโยคในประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ แบ่งออกเป็น 6  แบบดังต่อไปนี้： 

(1) สัมพันธ์หักมุม (轉折關係)      
(2) สัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผล (因果關係)     
(3) สัมพันธ์เงื่อนไข (條件關係) 
(4) สัมพันธ์สมมุติ (假設關係) 

   (5) สัมพันธ์จุดมุ่งหมาย (目的關係) 
(6) สัมพันธ์เลือกคัด (取舍關係) 

 

(1)  ความสัมพันธ์แบบหักมุม（轉折關係）  
分句 ส่วนหลังคือ 正句  จะมีความหมายที่ตรงข้ามหรือสัมพัทธ์กับ分句 ส่วนหน้า(偏句) 

เช่น ： 
這場球賽雖然 賣出了一萬張票，但是很多人還是沒買到。 
儘管 他住得比較遠，卻 來得最早。 
 

(2)  ความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล （因果關係） 
分句 หนึ่ง (偏句)  ยกมูลเหตุหรือเสนอหลักฐานขึ้นมา  แล้วอีก分句 หนึ่ง (正句) แสดงถึง 

ผลหรือวินิจฉัยไปตามที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว   เช่น： 
因爲 他病了，所以 不能參加這次大型演出活動。 
由於 他太高興了，沒注意外邊發生的情況。 
你既然 病了，就 別參加這次大型演出活動了。 
 

(3)  ความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไข（條件關係） 
分句 หนึ่ง(偏句)  ยกเงื่อนไขขึ้นมา    แล้วอีก分句 หนึ่ง（正句）  แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นมา

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว    เช่น： 
不管 前排后排的票，你都 替我買一張。 
只要 是星期天，我就 有時間。 
只有 努力工作，才不辜負人民的培養。 
我一感冒，就 發燒。 

 

  (4)  ความสัมพันธ์แบบสมมุติ（假設關係） 
分句 หนึ่ง (偏句) ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่างหนึ่ง      แล้วอีก分句 หนึ่ง (正句)    

แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือวินิจฉัยตามสภาพการณ์แห่งสมมุติฐานดังกล่าว    เช่น：   
要是 你們有興趣，我就陪你們去公園。 
大家如果有意見，就 提出來。 
即使 我病了，也一定參加這次大型演出活動。 
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(5)  ความสัมพันธ์แบบมีวัตถุประสงค์（目的關係） 

分句 หนึ่ง (偏句) แสดงถึงพฤติกรรมที่เป็นไปเพื่อบรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายบางอย่าง  ส่วนอีก分句

หนึ่ง (正句) แสดงถึงจุดมุ่งหมายที่พฤติกรรมดังกล่าวจะบรรลุถึง    เช่น：  
他努力學習，爲的是 取得好的成績。 
我們應該早點兒告訴他，好  讓他放心。 

 
  (6)  ความสัมพันธ์แบบเลือกคัด（取舍關係） 

分句 หนึ่ง (偏句) ยกการปฏิบัติที่ยิ่งยวดอย่างหนึ่งขึ้นมา ในขณะที่อีก分句 หนึ่ง (正句)เสนอ
ถึงการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งซึ่งผ่านการคัดเลือกหลังจากที่เปรียบเทียบแล้ว     กล่าวคือละท าอย่างหนึ่งและ
เลือกท าอีกอย่างหนึ่งแทนนั่นเอง    เช่น： 
 他寧可 在家呆着，也 不去看球賽。 

 我寧可 不看足球比賽，也 要寫完這篇文章。 

 與其 看足球比賽，不如 寫完這篇文章。 

 
การแสดงรูปแบบของประโยคเชิงซ้อนอีกรูปแบบหนึ่งคือ ประโยคย่อกระชับ（緊縮句）  
  
ประโยคย่อกระชับคือประโยคที่ใช้รูปแบบประโยคเชิงเดียว (單句 เอกรรถประโยค) ในการ

แสดงเนื้อหาของประโยคเชิงซ้อน（複句）   เช่น： 

這件事非 他處理不  行。(หมายความว่า：เร่ืองนี้ถ้าไม่ให้เขาจัดการ  ก็จะจัดการไม่ส าเร็จ)  
你不  想去也得去。(หมายความว่า：ถึงแม้คุณไม่อยากจะไป   แต่ก็ต้องไป) 

 
ลักษณะส าคัญของประโยคย่อกระชับ（緊縮句的特點） 

(1) ประโยคย่อกระชับ（緊縮句）กับบทประธาน 

บทกริยาหน้า-หลังทั้ง 2 ส่วน ล้วนอยู่ในสังกัดของบทประธานหนึ่งเดียว  เช่น 
我非親自去一趟不可。 
他一接到電報就動身了。 

  (2)  บทกริยาทั้ง 2 บทของประโยคย่อกระชับ（緊縮句）อาจมีความสัมพันธ์กันหลายแบบ（並

列，選擇，遞進，假設，原因，條件，承接）  เช่น： 

路不修不平。           (สัมพันธ์สมมติ    ความหมายคือ： ถ้าไม่ซ่อมถนน   ถนนก็จะไม่ราบเรียบ) 
                    他有事晚點兒來。(สัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผล ความหมายคือ：เน่ืองจากเขามีธุระ ดังนั้นจึงมาสาย) 

 (3)  ส่วนบทกริยาของประโยคย่อกระชับ（緊縮句）ส่วนมากจะท าหน้าที่โดย   動詞、動賓詞

組、動補詞組、動詞性偏正詞組、形容詞 

 (4)  บทกริยาทั้ง 2 ส่วนของประโยคย่อกระชับ（緊縮句）   ล้วนแต่สั้นง่าย   โครงสร้างกระชับ   
มักใช้ในภาษาพูด    ออกเสียงรวดเดียวไม่เว้นช่วง   ในการเขียนจะไม่ใช้เคร่ืองหมายเว้นวรรค（逗號

“   ，” 、 分號“  ；”）  อะไรเลย 
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(5)  ประโยคย่อกระชับ（緊縮句）กับศัพท์เชื่อมสัมพันธ์ ( 關聯詞) 
ประโยคย่อกระชับที่ใช้ศัพท์เชื่อมสัมพันธ์ก็มี   ที่ไม่ใช้ก็มี    เช่น： 

他们越  谈 越  高兴。(สัมพันธ์เพิ่มทวี) 
明天你非  來參加不  可。(สัมพันธ์เงื่อนไข) 
他病了沒有。(สัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผล) 

                     （因爲他病了，所以沒來。） 

你想聽就 聽。(สัมพันธ์สมมติ) 
（如果你想聽，你就聽。） 

 
 

3.1.2   ค า（詞） 

 

ค า  คือหน่วยภาษาที่พื้นฐานที่สุดในการสรา้งประโยค  ดังประโยค我們學習漢語。ประกอบขึ้น 
มาจากค า 3 ค า  คือ 我們，學習，และ漢語  และประโยค我朋友努力學習漢語。ประกอบขึ้นจากค า
ว่า我，朋友，努力... ต่าง ๆ รวม 5 ค า   

ค าในภาษาจีน    แบ่งตามความหมายและลักษณะส าคัญทางไวยากรณ์ได้ 2 ชนิดใหญ่   คือ   實詞

ค าเต็ม กับ虛詞 ค าพร่อง        ค าเต็ม(實詞) เป็นค าที่มีความหมายจริงและสามารถท าหน้าที่เป็นส่วนประ 
กอบของประโยคได้โดยล าพัง   เช่น   ค านาม   ค าสรรพนาม   เป็นต้น     ค าในประโยคตัวอย่างข้างต้นทั้ง  
6  ค าเป็นค าเต็ม（實詞) ทั้งสิ้น  ส่วนค าพร่อง（虛詞）นั้นโดยทั่วไปไม่มีความหมายที่แท้จริง ตามปกติ
ไม่อาจท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบของประโยคได้โดยตัวเอง    เช่น（副詞）ค ากริยาวิเศษณ์       （助詞）

ค าเสริม(ค าช่วย)   เป็นต้น   
ค าพร่อง（虛詞） หมายถึง  ค ากริยาวิเศษณ์  ค าบุพบท  ค าสันธาน  ค าเสริม(ค าช่วย)  เป็นต้น    

ค าเหล่านี้จะไม่แสดงความหมายของศัพท์อย่างเป็นรูปธรรม     แต่เมื่ออยู่ในประโยคจะท าให้เกิดบทบาท
ทางไวยากรณ์ที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง   

ตัวอย่าง我書 ไม่สามารถที่จะแสดงความหมายให้ชัดแจ้ง แต่ถ้าเป็น我的書 จะหมายความว่า 書
屬於我   นั่นเป็นเพราะค าเสริมเพื่อช่วยโครงสร้าง “的” ท าให้เกิดบทบาทขึ้นมา  และดังเช่น  我寫一封信   
หมายถึงเตรียมจะเขียน（準備寫）   แต่ในประโยคนี้ 我寫了一封信   เน่ืองจากได้ใช้ค าเสริมเพื่อบอก
สภาพกริยา “了”   จึงแสดงว่า ได้เขียนเสร็จแล้ว（已經寫完了） 
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ชนิดของค า    
                                                                                            
ในหนังสือไวยากรณ์จีนกลางกล่าวถึงเร่ืองชนิดของค าแบ่งเป็น 15 ชนิด(ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 

2541: 6-31) มาประกอบเพื่อใช้อธิบายร่วมกับโครงสร้างวลีกับโครงสร้างประโยค ดังนี ้
1. ค านาม（名詞 míngcí）คือ  ค าที่หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
2. ค าบอกเวลา（時間詞 shíjiàncí）คือ  ค านามที่มีความหมายเกี่ยวกับเวลา 
3. ค าบอกสถานที่（處所詞 chusuǒcí）คือ  ค านามที่มีความหมายเกี่ยวกับสถานที่ 
4. ค าบอกทิศทาง（方位詞 fāngwâicí）คือ  ค านามที่มีความหมายเกี่ยวกับทิศทาง 
5. ค าสรรพนาม（代詞 dàicí） คือ  ค าที่ใช้แทนนามและค าชนิดอ่ืน ๆ ที่เป็นค าแท้   เช่น 

ค ากริยา ค าคุณศัพท์  เป็นต้น 
6. ค าบอกจ านวน（數詞 shùcí）คือ  ค าที่ใช้บอกจ านวนสิ่งของต่าง ๆ หรือการกระท าต่าง ๆ 
7. ค าลักษณะนาม（量詞 liàngcí） คือ  ค าที่ใช้จ าแนกค านามสามัญเป็นกลุ่มเป็นพวกหรือ

จ าแนกการกระท าตามคร้ังหรือตามช่วงเวลา   หรือระยะทางที่ท าอาการน้ัน 
8. ค ากิริยา（動詞 dîngcí） คือ   ค าที่ใช้แสดงอาการหรือสภาพหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
9. ค าคุณศัพท์（形容詞 xíngrïngcí）คือ   ค าที่ขยายความหมายของค านามในด้านต่าง ๆ 

เพื่อบอกสภาพ ลักษณะ คุณสมบัติ สี ขนาด 
10. ค าวิเศษณ์（副詞 fùcí）คือ  ค าที่ใช้ขยายความหมายของค ากริยา  หรือค าคุณศัพท์ให้ชัด 
       เจนยิ่งขึ้น 
11. ค าบุพบท（介詞 jiâcí） คอื   ค าที่อยู่หน้าค านาม   ค าสรรพนาม   หรือวลีเพื่อแสดงความ 
       สัมพันธ์ของค านาม  ค าสรรพนาม  หรือวลีนั้นกับค ากริยาในประโยค  
12. ค าเชื่อม（連詞 liáncí）คือ  ค าที่ใช้เชื่อมค า วลี ประโยค เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งต่าง ๆ หรือระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือระหว่างสิ่งต่าง ๆ กับเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในประ 
       โยคนั้น  
13. ค าช่วย（助詞 zhùcí）คือ   ค าไม่แท้ 1  ที่ใช้เพื่อบอกหน้าที่ต่าง ๆ ทางไวยากรณ์  
14. ค าอุทาน（嘆詞 tàncí） คอื  ค าที่เกิดจากการเปล่งเสียงแสดงอารมณ์  หรือเปล่งเสียงเรียก

ผู้อ่ืนให้เกิดความสนใจ  
15. ค าเลียนเสียง（象聲詞 xiàngshēngcí）  คือ  ค าที่เกิดจากการเปล่งเสียงเลียนเสียงต่าง ๆ  
 

_____________________________ 
 
1 ค าไม่แท้  คือ  ค าที่มีความหมายไม่เต็มในตัวเอง  แต่เป็นค าที่ใช้เพื่อบ่งบอกหน้าที่ต่าง ๆ ทางไวยากรณ์ได้แก่  
ค าบุพบท  ค าเชื่อม  ค าช่วย  ค าอุทาน  และค าเลียนเสียง 
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3.1.3   วล（ี詞組） 

 
วลีคือกลุ่มค าที่เกิดจากค ากับค าประกอบกันขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ที่ก าหนดจ าเพาะ 

วลีมีหลายชนิด  เช่น  主謂詞組 วลีประธาน-กริยา，  動賓詞組 วลีกริยา-กรรม，  偏正詞組 วลีแบบ
ความขยาย/ต่างระดับ  เป็นต้น   

เช่นประโยค我朋友努力學習漢語。 我朋友 เป็นภาคประธาน  คือ偏正詞組 วลีแบบความ
ขยาย/ต่างระดับ   

วิธีการทางไวยากรณ์ที่ส าคัญที่สุดในการประกอบค าสร้างประโยค     คือ      การล าดับค าหนึ่ง  
และการใช้ค าพร่อง（虛詞） อีกหนึ่ง 

 การล าดับค าในภาษาจีน อยู่ในฐานะที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มกันของค ากับค า  
หรือต าแหน่งของส่วนประกอบต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในประโยค    ล้วนแต่มีการไล่เลียงตามล าดับที่แน่นอนจ า 
เพาะทั้งสิ้น  ดังเช่น  ส่วนประกอบขยาย（定語 และ狀語） จะต้องอยู่ที่ข้างหน้าของ中心語(ค าหลัก)   
ที่ถูกขยาย    ในประโยค  我也買 นั้น    也 เป็น狀語     ส่วน買 เป็น中心語   จะอย่างไรก็ไม่อาจสลับ
สับเปลี่ยนล าดับของค ากันได้เลย  หากใช้ว่า我買也 ก็จะแสดงความหมายอันใดหาได้ไม่     แต่ส าหรับ 
ในประโยคที่ 1我們都不去 กับประโยคที่ 2 我們不都去 แล้ว   จากการที่都 กับ不 มีล าดับที่แตกต่าง 
กัน   ท าให้ความหมายของทั้งสองประโยคไม่เหมือนกันไปด้วย   

ประโยคที่ 1   แสดงถึงว่า   ในระหว่าง 我們   ไม่มีใครไป去 เลยสักคน   
ส่วนประโยคที่ 2  หมายถึง   ในท่ามกลาง我們   มีทั้งผู้ที่ไป去 และผู้ที่ไม่ไป不去 

ลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งในไวยากรณ์จีน คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เคร่งครัด กล่าว 
คือ    ค ากริยาในภาษาจีนนั้นไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาพการณ์เช่นใดก็ตาม   หมายถึงไม่ว่าประธาน   จะเป็น
บุรุษสรรพนามที่เท่าไร- เพศอะไร- มีจ านวนเพียงไหน   หรือ   อยู่ในกาลใดก็ตาม    รูปเดิมของค ากริยา 
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
โครงสร้างวลี  

 

โครงสร้างของวลี แบ่งออกเป็น  11   ชนิด  (เสี่ยว  อานต้า ,2547 :154 ) 
1.  วลีคู่ขนาน（聯合詞組） 

2.  วลีประธาน-กริยา（主謂詞組） 

3.  วลีกริยา-กรรม（動賓詞組） 

4.  วลีต่างระดับ（偏正詞組） 

5.  วลีส่วนเสริม（補充詞組） 
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6.  วลีจ านวนหน่วยนับ（數量詞組） 
7.  วลีต าแหน่งแห่งหน（方位詞組） 

8.  วลีร่วมฐานะ（同位詞組） 

9.  วลีคงที่เฉพาะ（固定詞組） 
10.วลีบุพบท（介詞結構） 
11.วลีโครงสร้าง（“的”字結構） 

  
ในการน าเสนอในบทนี้จะน าเสนอเพียง   เพียง  5 ชนิด   และได้เพิ่ม   วลีบทกริยาซ้อน（連動詞

組）(วลีภาคแสดงซ้อน（連謂詞組）) หรือ วลีสหกริยา（連動结构） และวลีบทควบ（兼語结构）ผู้
ที่กล่าวถึงคนแรกคือจ้าวเหวียนเหยิ่น (趙元任 Zhào Yuánrân)      ดูการเรียบเรียงของหลี่หยอง（見李

榮 Lǐ Rïng 編譯的） ในหนังสือไวยากรณ์ในภาษาพูดปักกิ่ง 《北京口語語法 Běijīng Kǒuyǔ  

Yǔfǎ》1952  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.วลีคู่ขนาน（聯合詞組） 

  
วลีคู่ขนาน（聯合詞組）   คือ    วลีที่เกิดจากค าชนิดเดียวกันต้ังแต่สองค าขึ้นไปมาผสมกัน   เพื่อ

แสดงความสัมพันธ์แบบคู่ขนาน    ตัวอย่างเช่น ： 
老師學生  (ทั้ง老師 และ學生 ล้วนเป็นค านาม（名詞）) 
他和我 (ทั้ง他 และ我 ล้วนเป็นค าสรรพนาม（代詞）) 

參觀訪問 (ทั้ง參觀 และ訪問 ล้วนเป็นค ากริยา（動詞）) 
積極努力 (ทั้ง 積極 และ努力 ล้วนเป็นค าคุณศัพท์（形容詞）) 
耐心地溫和地  (ทั้ง 耐心 และ溫和 ล้วนเป็นค าคุณศัพท์（形容詞）) 

 
 

ลักษณะส าคัญทางไวยากรณ์ของวลีคู่ขนาน（聯合詞組的語法特點） 
(1)  ล าดับค าในวลีคู่ขนาน（聯合詞組）สลับต าแหน่งกันได้  ไม่ส่งผลกระทบต่อความหมาย 
(2)  โดยทั่วไปประกอบขึ้นจากค านาม（名詞）ค าสรรพนาม（代詞）ค ากริยา（動詞）หรือ

ค าคุณศัพท์（形容詞） 
(3)  สามารถใช้ค าพร่อง（虛詞）มาเชื่อมต่อระหว่างค า  ดังเช่น ： 

         筆和 紙                     上午或者 下午 

         你們和 他們                觀榮而 偉大 

         參觀並  討論                 又 高又 瘦 

(4)  ข้างหน้าของวลีคู่ขนาน（聯合詞組）เพิ่มส่วนประกอบขยายได้ 

DPU



 

37 

(5)  วลีคู่ขนาน（聯合詞組）ที่มีลักษณะกริยา（謂詞性） พ่วงหลังได้ด้วยบทกรรม（賓語） 
บทเสริมกริยา（補語）    หรือค าเสริมอาการ（動態助詞） 
 

2.วลีประธาน-กริยา（主謂詞組） 

  
วลีประธาน- กริยา（主謂詞組）คือ  กลุ่มค าที่ประกอบขึ้นจากค าที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะ

ประธานกับกริยา（主）和（謂）  ตัวอย่างเช่น ： 
頭髮長 (頭髮 คือประธาน（主）長 คือกริยา（謂）) 
他描寫  (他 คือประธาน（主）描寫 คือกริยา（謂）) 

 
ลักษณะส าคัญทางไวยากรณ์ของวลีประธาน-กริยา（主謂詞組的語法特點） 

(1)  ล าดับค าของวลีประธาน-กริยา（主謂詞組）คงที่แน่นอน    ประธาน（主）น าหน้า    กริยา
（謂）ตามหลัง 

(2)  ประธาน（主） เป็นเป้าที่ถูกบรรยาย  มักจะท าหน้าที่โดยค านาม（名詞）หรือค าสรรพนาม
（代詞） กริยา（謂）ข้างหลังที่บรรยายประธาน（主）มักจะท าหน้าที่โดยค ากริยา（動詞） หรือ
ค าคุณศัพท์（形容詞） ดังเช่น ： 

我看 (我 ค าสรรพนาม(代詞) ที่เป็นประธาน(主) ；看 คือค ากริยา(動詞) ที่เป็นกริยา(謂) ) 

目的明確 (目的   คือ  ค านาม(名詞) ที่เป็นประธาน(主)  ； 明確  คือ ค าคุณศัพท์(形容詞)  ที่    
เป็นกริยา（謂）) 

(3)  ระหว่างค าในกลุ่มค าไม่ต้องใช้ค าพร่อง（虛詞） เชื่อมต่อ 
(4)  โดยทั่วไปลงเสียงหนักที่ค าหลังในวลีประธาน–กริยา（主謂詞組） 

 

3. วลีกริยา-กรรม（動賓詞組）  

  
วลีกริยา-กรรม（動賓詞組） คือ  กลุ่มค าที่ประกอบขึ้นจากค าที่มีความสัมพันธ์กันฐานะกริยา

（動）กับกรรม（賓） ตัวอย่างเช่น ： 
吃飯  (吃 เป็นค ากริยา（動詞）飯 เป็นค านาม（名詞）ที่เป็นบทกรรม（賓語）) 
寫漢字 (寫 เป็นค ากริยา（動詞）漢字   เป็นค านาม（名詞）ที่เป็นบทกรรม（賓語）) 
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ลักษณะส าคัญทางไวยากรณ์ของวลีกริยา-กรรม（動賓詞組的語法特點） 

(1)  ล าดับค าในวลีกริยา-กรรม（動賓詞組）นั้นคงที่   ค ากริยา（動詞） อยู่ข้างหน้าแน่นอน 
(2)  ค าหน้าเป็นค าสกรรมกริยา   แสดงการกระท าหรือพฤติกรรม   ค าหลังเป็นค าแสดงผลกระ 
ทบ  หรือการถูกครอบง าจากค าที่อยู่ข้างหน้า 
(3)  ค ากริยา（動詞） โยงท้ายด้วยบทกรรม（賓語） ได้โดยตรง   ไม่ต้องมีค าพร่อง（虛詞）

มาเชื่อมกลาง 
(4)  เสียงหนักในวลีกริยา-กรรม（動賓詞組）โดยทั่วไปเน้นลงที่ค าหลัง 
(5)  ในวลีกริยา-กรรม（動賓詞組） ข้างหลังค ากริยา（動詞） อาจจะโยงค าเสริมอาการหรือ

บทเสริมกริยา（動態助詞或補語）เข้าไปด้วยได้ 
 

4.วลีต่างระดับ（偏正詞組） 

 

วลีต่างระดับ（偏正詞組）   คือกลุ่มค าที่ประกอบกันขึ้นมาจากความสัมพันธ์ต่างระดับ    
ระหว่างส่วนขยายหรือฝ่ายรอง（偏）  กับส่วนถูกขยายหรือฝ่ายหลัก（正）       ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
หน้าหลังตามล าดับโดยทั่วไป  วลีต่างระดับ（偏正詞組）แบ่งได้เป็น  2 ประเภท ： 

(1 )  วลีต่างระดับลักษณะค านาม（名詞性偏正詞組） คือวลีต่างระดับที่มีส่วนประกอบส่วน
หลังเป็นค านาม（名詞）  ดังเช่น ：   

沙漠地帶 (沙漠 เป็นส่วนขยายหรือฝ่ายรอง（偏）ที่เป็นบทขยายนาม（定語）；地帶 เป็น
ส่วนถูกขยายหรือฝ่ายหลัก（正）ที่เป็นค าหลัก（中心語）) 

勞動人民  (勞動 เป็นส่วนขยายหรือฝ่ายรอง（偏）ที่เป็นบทขยายนาม（定語）；人民 เป็น 
ส่วนถูกขยายหรือฝ่ายหลัก（正）ที่เป็นค าหลัก（中心語）) 

(2 )  วลีต่างระดับลักษณะค ากริยา（動詞性偏正詞組）     กับวลีต่างระดับลักษณะค าคุณศัพท์
（形容詞性偏正詞組）คือวลีต่างระดับที่มีส่วนหลังเป็นค ากริยา（動詞）หรือค าคุณศัพท์（形容詞）  
ดังเช่น ：  

詳細解釋 (詳細 เป็นส่วนขยายหรือฝ่ายรอง（偏）ที่เป็นบทขยายหน้ากริยา（狀語）；解釋

เป็นส่วนถูกขยายหรือฝ่ายหลัก（正）ที่เป็นค าหลัก（中心語）) 

很結實 (很 เป็นส่วนขยายหรือฝ่ายรอง（偏）ที่เป็นบทขยายหน้ากริยา（狀語）；結實 เป็น
ส่วนถูกขยายหรือฝ่ายหลัก（正）ที่เป็นค าหลัก（中心語）) 
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ลักษณะส าคัญทางไวยากรณ์ของวลีต่างระดับ（偏正詞組的語法特點） 

(1)  ล าดับค าของวลีต่างระดับ（偏正詞組） คงที่แน่นอน   ข้างหน้าคือส่วนขยายหรือฝ่ายรอง
（偏）  ข้างหลังคือส่วนถูกขยายหรือฝ่ายหลัก（正） ส่วนประกอบหน้าเป็นส่วนขยาย（偏）ของ
ส่วนประกอบหลัง（正）  ดังเช่น ： 

一本 書   會 做   兩個 小時    多麽 繁榮 
他 叔叔   高興地説    用 的東西     不 缺 
可憐 的人     多 聽多説   藍藍 的天空   非常 樂觀 
(2)  ส่วนประกอบหลังของวลีต่างระดับ（偏正詞組）  จะเป็นค านาม（名詞）   ค ากริยา（動

詞） หรือค าคุณศัพท์（形容詞） ชนิดใดชนิดหนึ่ง  ในขณะที่ส่วนประกอบหน้าอาจท าหน้าที่เป็นส่วน
ขยาย（偏）ได้ทุกชนิด 

(3)  ระหว่างส่วนขยายหรือฝ่ายรอง（偏）กับส่วนถูกขยายหรือฝ่ายหลัก（正）ในวลีต่างระดับ 
บางทีต้องใช้ค าพร่อง（虛詞）ต่อเชื่อม  ดังเช่น ： 

安靜的 環境   嚴肅地 宣佈 
他的 聲音   客觀地 分析 
(4)  เสียงหนักในวลีต่างระดับ（偏正詞組）   มักจะเน้นลงที่ข้างหน้าที่เป็นส่วนประกอบขยาย

（偏） 
 

5. วลีส่วนเสริม（補充詞組） 

 

วลีส่วนเสริม（補充詞組）  คือ   กลุ่มค าที่ประกอบกันขึ้นมาจากความสัมพันธ์เชิงเสริม   วลี 
ส่วนเสริม（補充詞組）แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ： 

(1)  วลีเสริมกริยา（動補詞組）  ประกอบขึ้นจากค ากริยา（動詞） กับส่วนประกอบเสริม 
（補充成分）  ดังเช่น  ：  

洗乾淨  (洗 เป็นค ากริยา（動詞）ที่เป็นค าหลัก（中心語）；乾淨 เป็นค าคุณศัพท์（形容

詞）ที่เป็นส่วนประกอบเสริม（補充成分）)   

選出  (選 เป็นค ากริยา（動詞）ที่เป็นค าหลัก（中心語）； 出 เป็นค ากริยา（動詞）ที่เป็น
ส่วนประกอบเสริม（補充成分）) 

(2)  วลีเสริมคุณศัพท์（形補詞組）ประกอบขึ้นจากค าคุณศัพท์（形容詞）กับส่วนประกอบ
เสริม（補充成分） ดังเช่น ：  

高得很  (高 เป็นค าคุณศัพท์（形容詞）ที่เป็นค าหลัก（中心語）； 很 เป็นค ากริยาวิเศษณ์ 
（副詞）ที่เป็นส่วนประกอบเสริม（補充成分）) 

     少一點兒 (少 เป็นค าคุณศัพท์（形容詞）ที่เป็นค าหลัก（中心語）；一點兒 เป็น（數量詞） 

ที่เป็นส่วนประกอบเสริม（補充成分）) 
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ลักษณะส าคัญทางไวยากรณ์ของวลีส่วนเสริม（補充詞組的語法特點） 

(1)  ล าดับค าในวลีส่วนเสริม（補充詞組）คงที่แน่นอน ค าหลัก（中心語）อยู่หน้าประกอบ
เสริม（補充成分）อยู่หลัง  ดังเช่น ：   

整理好          聽懂      念三遍        休息一會兒 

(2) ระหว่างค าหลัก（中心語）  กับส่วนประกอบเสริม（補充成分）    บางทีต้องใช้ค าเสริม
โครงสร้าง得 หรือ不  เข้าต่อเชื่อม  ดังเช่น ：   

睡得 著          起得 晚          修不  好          看不 見 
(3) ส่วนประกอบเสริม（補充成分） อาจท าหน้าที่โดยกริยา（動詞） ค าคุณศัพท์（形容詞） 

หรือส่วนน้อยของค ากริยาวิเศษณ์（副詞） และวลี（詞組） 
(4) เสียงหนักของวลีส่วนเสริม（補充詞組）โดยปกติจะเน้นลงที่ส่วนประกอบเสริม（補充 

成分）ข้างหลัง 
              
 

6.วลีสหกริยา（連動詞組） 

  
              วลีสหกริยา1（連動詞組）คือวลีบทกริยาค ากริยา ที่มีค ากริยาหรือวลีลักษณะค ากริยาตั้งแต่สอง
หน่วยขึ้นไปในวลีเดียวกัน     ค ากริยา(หรือวลี)เหล่านี้เรียกว่าวลีสหกริยาหรือวลีบทกริยาซ้อน（連動詞

組） ท าหน้าที่เป็นบทกริยาของประธานหนึ่งเดียวเท่านั้น 
 
ลักษณะส าคัญทางไวยากรณ์ของวลีบทกริยาค ากริยา（連動詞組的語法特點） 

(1)  รูปแบบพื้นฐานของวลีบทกริยาค ากริยา（動詞詞組）   คือ：บทประธาน（主語）+ บท 
กริยา 1（謂語 1） +  (（บทกรรม 1 （賓語 1）) +    บทกริยา 2（謂語 2） + （บทกรรม 2（賓語 2）) 

ดังเช่น ：                                                 

一見傾心  yī jiàn qīng xīn 
一見鍾情  yī jiàn zhōng qíng 

一見如故   yī jiàn rú gù 

一往情深  yì  wǎng qíng shēn 

緣木求魚  yuán mù qiú yú 

 (2) วลีบทกริยาซ้อน（連動詞組） วลีแบบนี้มักใช้ค ากริยาตั้งแต่สองค าขึ้นไปประกอบกันขึ้น 
เป็นบทกริยา   เพื่ออธิบายความถึงประธานเดียวกัน 
_____________________________   
 
1วลีบทกริยาซ้อน（連動詞組）(วลีภาคแสดงซ้อน（連謂詞組）) ผู้ที่กล่าวถึงคนแรกคือจ้าวเหวียนเหยิ่น 
(趙元任 Zhào Yuánrân) ดูการเรียบเรียงของหล่ีหยอง（見李榮 Lǐ Rïng 編譯的）ในหนังสือไวยากรณ์ 
ในภาษาพูดปักก่ิง《北京口語語法 Běijīng Kǒuyǔ Yǔfǎ》1952  คายหมิง（開明書店） 
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7.วลีบทควบ（兼語詞組） 

วลีบทควบ 1（兼語詞組）   คือวลีบทกริยาค ากริยาที่มีบทควบ      ในวลีวลีหนึ่งมีบทกริยาสอง
บท  บทกรรมของบทกริยา(ค ากริยา)  ข้างหน้าท าหน้าที่ควบเป็นบทประธานของบทกริยาข้างหลัง  ส่วน 
ประกอบเช่นนี้เรียกว่า วลีบทควบ（兼語式） 

 
ลักษณะส าคัญทางไวยากรณ์ของวลีบทควบ（兼語詞組的語法特點） 

(1)  รูปแบบพื้นฐานของวลีบทควบ（兼語詞組） คือ：บทประธาน（主語）+ บทกริยา 
（謂語）  (ค ากริยา（動詞）)  + บทควบ（兼語）+  บทกริยาของบทควบ（兼語的謂語）  ดังเช่น ： 

       以鄰為壑  yǐ lín wãi hâ 

   令人生畏  lìng rãn shēng wâi   

   引狼入室  yǐn láng rù shì 

   發人深省  fā rãn shēn xǐng 

   調虎離山  diào hǔ lí shān 

   積少成多  jī shǎo chãng duō 

(2) วลีบทควบ（兼語詞組）：    คือวลีที่กรรมในโครงสร้างแรกท าหน้าที่เป็นประธานของ
โครงสร้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________   
 
1  วลีบทควบ（兼語詞組）ชื่อน้ีมาจากหนังสือไวยากรณ์จีน《現代漢語語法講話 Xiàndài Hànyǔ Yǔfǎ Jiǎ

nghuà》เขียนโดยติงเซินซู่และคณะ、1962、商務印書館 Shāngwù Yìnshūguǎn 
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3.2   ไวยากรณ์ปริวรรต (Transformational Grammar) 

 
นอกจากโครงสร้างทางภาษาจีนแล้ว  เร่ืองที่น่าสนใจที่เป็นความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาอีก

เร่ืองหนึ่ง คือ  ไวยากรณ์ปริวรรต (Transformational Grammar) 
 
  ไวยากรณ์ปริวรรตคือ ไวยากรณ์ที่สร้างขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การตั้งทฤษฎีทางภาษา 
(Theory of Language) ขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในภาษาว่าภาษาคืออะไร ประกอบขึ้นด้วย
อะไร คุณสมบัติอะไร ที่ภาษามีเหมือน ๆ กัน อะไรที่ท าให้ภาษาแตกต่างกัน อะไรคือประโยคที่ถูกหรือผิด
ในภาษา ในอุดมคติแล้วทฤษฎีนี้ต้องมีความง่ายด้วย (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, 2527 ) 
  ผู้น าทฤษฎีนี้ คือ Noam Chomsky โดยเขาได้มองว่าภาษาของมนุษย์มีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับ
โครงสร้างลึก (Deep structure) และระดับโครงสร้างผิว (Surface Structure) 
 
  ระดับโครงสร้างลึกเปรียบได้กับความรู้ในภาษา (Competence) ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีกฎเกณฑ์ มี
ความสมบูรณ์ จึงมีลักษณะเป็นนามธรรม ส่วนระดับโครงสร้างผิว  เปรียบได้กับการใช้ภาษา 
(Performance) ซึ่งเป็นการใช้ภาษาจริง ๆ มีลักษณะเป็นรูปธรรม มนุษย์เรามีความรู้ในภาษาอยู่ในสมองแต่
เมื่อใช้ภาษาจริง ๆ อาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ดังที่เรามีความรู้ ทั้งนี้เพราะอาจเป็นความเผอเรอ, เหนื่อยล้า ฯล 
  ดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ภาษาที่ใช้กันอยู่ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างผิวเราจ าเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง
ลึกด้วย การที่เราวิเคราะห์โครงสร้างลึกจะท าให้เราเห็นความถูกต้องของกฎไวยากรณ์ นอกจากนี้ ยังช่วย
แก้ไขปัญหาในกรณีที่โครงสร้างผิวนั้น ก ากวม ไม่ว่าจะ ค าก ากวม หรือ โครงสร้างก ากวม 
  การวิเคราะห์จากโครงสร้างลึกไปโครงสร้างผิวหรือจากโครงสร้างผิวไปโครงสร้างลึกนั้น 
จะต้องผ่านกฎการปริวรรต (Transform) กฎการปริวรรต คือ การลด การเพิ่ม หรือการย้ายที่ 
 
 

โครงสร้างลึก 
 

กฎการปริวรรต 
 

 โครงสร้างผิว 
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  ชอมสกี้ (Chomsky )ได้มองเห็นข้อบกพร่องของการวิเคราะห์ภาษาโดยใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ 
โครงสร้างว่า วิเคราะห์ได้เฉพาะโครงสร้างผิวเท่านั้น 
  เช่น  ประโยค  เขากินข้าว 
      เขากินมือ 
  ทั้ง 2 ประโยค หากใช้การวิเคราะห์ส่วนประชิดของไวยากรณ์โครงสร้าง ผลการวิเคราะห์จะ
เหมือนกัน แต่ถ้าถามเจ้าของภาษา ค าตอบที่ได้คือ 2 ประโยคนี้มาจากโครงสร้างลึกที่ต่างกัน จะเห็นได้ว่า
การวิเคราะห์ภาษาของไวยากรณ์ปริวรรต จึงเหมาะสมที่จะให้เจ้าของภาษาวิเคราะห์ เพราะเจ้าของภาษา
จะรู้ความหมายที่แท้จริงของประโยคด้วย 
  เช่น  ประโยค  วันน้ีวันศุกร ์
      วันน้ีเป็นวันศุกร ์
  อาจมีผู้วิเคราะห์ที่ไม่ใช่คนไทย กล่าวว่า ทั้ง 2 ประโยค มาจากโครงสร้างลึกที่ต่างกัน แต่ถ้าคน
ไทยได้อ่านก็สามารถบอกได้ว่า 2 ประโยคนี้ มีความหมายเหมือนกัน เพราะในภาษาไทย บางประโยค 
สามารถ ละค ากริยา “คือ”, “เป็น” ได้ 
 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ประโยค 
1. ประโยคโครงสร้างผิว : เสื้อสีขาวฉันชอบมาก 
 ประโยคโครงสร้างลึกในรูปของต้นไม้ : 

 S 

NP   VP 

Pro  VP  NP 

ฉัน V Int N Adj 

 ชอบ มาก เสื้อ สีขาว 
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2. ประโยคโครงสร้างผิว : เขาไปบ้าน 
 ประโยคโครงสร้างลึกในรูปของต้นไม้ :  

 S 

NP   VP 

Pro  V  Prep P 

เขา  ไป  Prep LW 

       ที่ บ้าน 
 
 
3. ประโยคโครงสร้างผิว : เน้ือสุนัข ข้าพเจ้าชอบกินมาก 
 ประโยคโครงสร้างลึกในรูปของต้นไม้ : 

 S 

NP   VP 

Pro  VP  NP 

ข้าพเจ้า V Int N Adj 

 Aux V  V มาก เน้ือ Poss MK N 

 ชอบ  กิน   ของ  สุนัข 
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  S 

NP       VP 

N  Poss P    VP   NP 

สุนัข Poss MK Pro  VP  Int  เน้ือ 

ของ  ข้าพเจ้า Aux V  V มาก 

   ชอบ  กิน 
 
 
4. ประโยคโครงสร้างผิว : เมียผมไม่มี 
 ประโยคโครงสร้างลึกในรูปของต้นไม้ : 

  S 

NP     VP 

Pro   VP   N 

ผม  Aux V  V  เมีย 

  ไม่  มี 
 

  S 

NP     VP 

เมีย   VP   NP 

  Aux V  V  เส้นผม 

  ไม่  มี 
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3.3   เจตนาการใช้ส านวนจีน 
 

เร่ืองการใช้ส านวน  ส านวนนอกจะกล่าวถึงลักษณะทั่วไปแล้วในเร่ืองของความหมายได้ให้
ความส าคัญ ซึ่งในการสื่อความหมายจะท าให้เห็นเจตนาการใช้แตกต่างกัน  สุนันท์  อัญชลีนุกูล( 2543)ได้
จ าแนกเจตนาการใช้ค าพังเพยในภาษาไทยออกเป็น 4  ลักษณะ  คือ 
 

1. ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาต าหนิ 
2. ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาตักเตือน 

3. ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาแสดงความเห็น 

4. ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาชื่นชม 

 

 

             1.  ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาต าหนิ 
 

ค าพังเพยชนิดน้ีบอกเจตนาชัดเจนว่าผู้กล่าวค าพังเพยมีเจตนาในการเปรียบเปรยเพื่อต าหนิอีก 

ฝ่ายหนึ่ง เช่น 

 

 ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า 
ค าพังเพยนี้บอกเจตนาชัดเจนว่าผู้เปรียบเปรยมีเจตนาต าหนิใครก็ตามที่ไม่ได้ใช้ของที่มีคุณค่า 

ให้เกิดประโยชน์   หรือไม่คุ้มค่าเงินที่ใช้ไป    แต่แทนที่จะต าหนิตรง ๆ ก็ใช้วิธีเปรียบเปรยโดยอาจใช้
เหตุการณ์ที่พบเห็นบ่อย ๆ       จากพฤติกรรมวิถีไทยที่อยู่ติดแม่น้ าล าคลองแล้วเห็นว่าน้ าพริกเป็นของ
น้อยที่มีค่า   แต่กลับเอาไปละลายในแม่น้ าซึ่งมีปริมาณมากมายเกินกว่าสัดส่วนที่เหมาะสมกับน้ าพริก   
ท าให้ไม่มีทางจะได้น้ าแกงที่อร่อยได้   เท่ากับว่าท าในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์  แล้วมาสร้างเป็นค าพังเพย 

ว่า  “ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า”   
             ราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายค าพังเพยนี้ไว้ว่า  “ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน,  
 ใช้จ่ายทรัพย์ในทางไม่เกิดประโยชน์,  เสียทรัพย์ไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไร”   
 

 

             2.  ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาตักเตือน 

 

ค าพังเพยชนิดน้ีจะบอกเจตนาชัดเจนว่าผู้กล่าวค าพังเพยมีเจตนาตักเตือนอีกฝ่ายหนึ่ง    เช่น 

 

คืบก็ทะเล  ศอกก็ทะเล  
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ค าพังเพยนี้ใช้แสดงเจตนาตักเตือนให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดอย่างรอบคอบ            ไม่ประมาทโดยใช้
สถานการณ์ของผู้ที่ต้องออกทะเลว่า          ไม่ว่าจะเดินเรือไปใกล้ไกลเพียงใดก็ต้องระมัดระวังอันตราย 

ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา     และน ามาใช้ตักเตือนผู้ที่จะประกอบการอ่ืน ๆ ให้รู้จักรอบคอบด้วย     แต่
แทนที่จะตักเตือนตรง ๆ   ก็ใช้วิธีเปรียบกับพฤติกรรมของผู้ที่ออกทะเลเสมอ ๆ แล้วสร้างเป็นค าพังเพย 

ว่า “คืบก็ทะเล  ศอกก็ทะเล” 
ราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายค าพังเพยนี้ไว้ว่า “ออกทะเลอย่าประมาททะเล เพราะอาจเกิด

อันตรายได้ทุกเมื่อ” 
 

 

3.  ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาแสดงความเห็น 

 

ค าพังเพยชนิดน้ีจะบอกเจตนาชัดเจนว่าผู้กล่าวค าพังเพยมีเจตนาแสดงความเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
ที่ไม่ใช่ลักษณะต าหนิ  ตักเตือน  หรือชม   เช่น 

 

มากหมอมากความ 

ค าพังเพยนี้ไม่ได้แสดงเจตนาต าหนิแต่ใช้แสดงเจตนาแสดงความคิดเห็นว่ามีปัญหาบางเร่ืองถ้า
ปรึกษาหลายคนเกินไปจะได้ความเห็นต่าง ๆ กันจนท าให้ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเชื่อใครดี     แต่แทนที่จะ
แสดงความคิดเห็นตรง ๆ ก็ใช้วิธีเปรียบกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในชีวิตประจ าวันในการขอความ 

เห็นจากหลาย ๆ คนว่าใครรักษาโรคนั้นโรคนี้ดีกว่ากัน  ซึ่งมักจะได้ความเห็นไม่ตรงกัน  และบางคร้ังก็
เสนอความเห็นใหม่เพิ่มขึ้นอีกท าให้ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเชื่อใครดี         แล้วน ามาสร้างเป็นค าพังเพยว่า  
“มากหมอมากความ”   

ราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายค าพังเพยนี้ไว้ว่า  “มากคนก็มากเร่ือง” 

 

 

4. ค าพังเพยชนิดบอกเจตนาชื่นชม/พึงพอใจ 

 

ค าพังเพยชนิดน้ีจะบอกเจตนาชัดเจนว่าผู้กล่าวค าพังเพยมีเจตนาแสดงความชื่นชมหรือพึงพอ 

ใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง     โดยไม่กล่าวชมตรง ๆ ดังนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่น ามา
เปรียบ     ซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจความหมายของค าหรือความเข้าใจตามค่านิยมก็ตาม เช่น 

 

กิ่งทองใบหยก 

  ค าพังเพยนี้ใช้แสดงเจตนาชื่นชมความเหมาะสมของคู่บ่าวสาว  แต่แทนที่จะชื่นชมตรง ๆ ก็ใช้ 
วิธีเปรียบกับ   สิ่งของสองสิ่งที่เข้าคู่กันได้อย่างเหมาะสม   อย่างเช่น   กิ่งทอง กับใบหยก แล้วสร้างเป็น 

ค าพังเพยว่า   “กิ่งทอง กับใบหยก” 

ราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายค าพังเพยนี้ไว้ว่า  “เหมาะสมกัน”  
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นอกจากนั้นธันยา  พิชัยแพทย์ (2531) ได้กล่าวถึงการใช้ส านวนอีกแบบหนึ่งที่แสดงเจตนาการใช้
คือ การใช้ภาษาเชิงประชด   
 

การใช้ภาษาเชิงประชด  หมายถึง  การใช้ค าพูดซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับความหมายจริงของ
รูปประโยคเพื่อกล่าวประณามในสิ่งที่ผู้พูดไม่เห็นด้วย  ดังนั้นการตีความการประชดจึงต้องอาศัยปริบท
และภูมิหลังเป็นหลัก  และในการวิจัยเร่ืองส าคัญ ๆ เช่น  การเมือง  ค่านิยมของสังคม  นิยมเขียนและพูด
ในเชิงประชด เพราะแสดงถึงความสามารถในการกล่าวประณามและวิจารณ์  ทั้งยังแสดงว่าผู้เขียนหรือผู้
พูดมีอารมณ์ขันซึ่งดีกว่าการกล่าวประณามอย่างหยาบ ๆ  
 

เทวดานิมนต์มาเกิด    
 ส านวนในชั้นเดิม  เข้าใจว่าคงจะหมายไปในทางดีหรือหมายถึง  “คนดี”  เพราะลงว่าเทวดาหรือ

สวรรค์ให้มาเกิดแล้ว  ก็น่าจะเป็นคนมีบุญ  และมีพรสวรรค์ให้เป็นคนเก่งยอดเยี่ยมกว่าคนธรรมดาอย่าง
แน่นอน    แต่ตกมาระยะหลัง    กลับมีผู้น าไปใช้เป็นส านวนเปรียบเปรย    หรือประชดประชันเด็ก ๆ ที่
เกกมะเหรกเกเรหรือซนเก่งเป็นยอดเยี่ยม  ว่าเป็นเด็กที่  “เทวดานิมนต์มาเกิด”  ไปเสีย 

 
 
3.4   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ชัญญพร  ปริญญาวุฒิชัย  (2543)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบส านวนที่มีตัวเลขใน
ภาษาจีนและภาษาไทย  จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบส านวนซึ่งมีตัวเลขในภาษาจีนที่ประกอบด้วยค า
สี่ค ากับส านวนที่มีตัวเลขในภาษาไทย    และเพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
ของส านวนที่มีตัวเลขในภาษาทั้งสอง   ผลการวิจัยพบว่า  ลักษณะทั่วไปของส านวนที่มีตัวเลขในภาษาจีน
และภาษาไทย  มีทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันในด้านรูปแบบ  การเลือกใช้ค า  การซ้ าค า  หน้าที่ทาง
ไวยากรณ์   และภาพลักษณ์เชิงอุปมา    นอกจากนี้ยังพบว่า   ในบางคร้ังตัวเลขในส านวนอาจมีความหมาย
แฝงอ่ืนนอกเหนือไปจากความหมายที่เกี่ยวกับจ านวนหรือปริมาณ ผลจากการเปรียบเทียบความหมายของ
ส านวนที่มีตัวเลขในภาษาจีนกับส านวนที่มีตัวเลขในภาษาไทยสรุปได้เป็น 3 ประเภท  คือ  ส านวนจีน
และส านวนไทยที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันและตัวเลขที่ใช้ก็เหมือนกัน    ส านวนจีนและ
ส านวนไทยที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันแต่ตัวเลขที่ใช้ต่างกัน และส านวนที่มีตัวเลขใน
ภาษาจีนและภาษาไทยที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันแต่ส านวนไทยไม่มีตัวเลขปรากฏ 
 

สุมาลี  ศรีปานเงิน  (2543)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบส านวนจีนที่มีค าว่า “XIN”กับ 

ส านวนไทยที่มีความหมายตรงกัน. จุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเปรียบเทียบส านวนจีนที่มีค าบอกอวัยวะ-ใจ 
(XIN) ที่ประกอบด้วยค า 4  ค ากับส านวนไทยที่มีความหมายตรงกัน      ข้อมูลที่น ามาศึกษาเก็บรวบรวม
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จากหนังสือเกี่ยวกับส านวนจีน    พจนานุกรมส านวนจีน และเอกสารต่าง ๆ วิธีการวิจัยใช้การเปรียบเทียบ
ส านวนจีนที่มีค าบอกอวัยวะ-ใจ (XIN) กับส านวนไทยที่มคีวามหมายตรงหรือคล้ายคลึงกัน    โดยส านวน
ไทยอาจมีค าบอกอวัยวะ-ใจ    เช่นเดียวกันหรือแตกต่างกัน    หรือไม่มีค าบอกอวัยวะใด ๆ ในส านวนเลย  
ทั้งนี้เพื่อให้เห็นลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างส านวนจีนกับส านวนไทย  การวิจัยสรุปผลได้
ว่าทั้งจีนและไทยต่างมีความเข้าใจที่คล้ายคลึงกับค านิยามหรือความหมายของค าว่าใจที่มีอยู่ในส านวนว่า 
นอกจากจะหมายถึงอวัยวะที่ท าหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายแล้ว  ยังมีความหมายเชิงนามธรรมที่
หมายถึงสิ่งที่ท าหน้าที่รู้  รู้สึก  นึกและคิด  ซึ่งต่างจากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าส่วนที่ท าหน้าที่หรือ
สั่งการให้มนุษย์เรารู้   รู้สึก  นึกคิดได้นั้นคือสมองซึ่งเป็นที่รวมประสาทต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้สึก ฯลฯ       
ดังนั้น  ผลการเปรียบเทียบระหว่างส านวนจีนกับส านวนไทยจึงสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ  ภูมิปัญญาและ
คุณธรรมจริยธรรมของคนจีนและคนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ 

 

กรรณิการ์   โกวิทกุล (2544)   ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง   การเปรียบเทียบภาษิต- ค าพังเพยจีนกับส านวน  

–ภาษิตไทย  ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษิต-ค าพังเพยจีน  ลักษณะเด่นทางด้านการใช้ภาษาตลอดจนการ
จัดหมวดหมู่ และเปรียบเทียบถึงความหมายที่คล้ายคลึงกันระหว่างภาษิต-ค าพังเพยจีนกับส านวน-ภาษิต
ไทยเพื่อให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนและต่างกันของภาษิต-ค าพังเพยจีนและส านวน-ภาษิตไทย ผลการ 

ศึกษาพบว่าภาษิต-ค าพังเพยจีนสามารถจัดได้เป็น 8 หมวดหมู่   และมีกลวิธีการใช้ภาษาที่นิยมใช้กันอยู่ 9 
ชนิด  การเปรียบเทียบภาษิต-ค าพังเพยจีนที่มีความหมายเทียบได้กับส านวน-ภาษิตไทยสามารถ   แบ่งได้
เปน็ 3 ประเภท  คือ  ประเภทที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับส านวน-ภาษิตไทยและสิ่งที่น ามาเปรียบ 

เทียบเหมือนกัน    ประเภทที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับส านวน-ภาษิตไทย     แต่สิ่งที่น ามาเปรียบ 

เทียบกันแตกต่างกัน   ประเภทที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับส านวนภาษิตไทย    แต่ไม่มีการเปรียบ 

เทียบในส านวน-ภาษิตไทย   ผลจากการเปรียบเทียบทางด้านความหมายข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความ
เหมือนและความแตกต่างของคนจีนและคนไทยในด้านสภาพแวดล้อม     วัฒนธรรม      ขนบธรรมเนียม
ประเพณี   ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนทัศนคติต่อสัตว์และแนวคิดต่าง ๆ 

 

ชัชศรัณย์    เชิดชูตระกูลชัย (2544)        ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองส านวนกริยา-กรรมแบบสามพยางค์ที่
ใช้บ่อยในภาษาจีน   โดยศึกษาลักษณะทั่วไป  รูปแบบ  เน้ือหา   โครงสร้างและลักษณะที่ใช้ในการสื่อ 
ความหมาย   นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบส านวนกริยา-กรรมแบบสามพยางค์ที่ใช้บ่อยในภาษาจีนที่มี
ความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกับส านวนไทย และศึกษาภาพสะท้อนที่ได้จากส านวนที่ใช้บ่อยใน
ภาษาจีนและภาพสะท้อนที่ได้จากส านวนไทย  อันแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม  ประเพณีความคิดความเชื่อ    
สภาพแวดล้อมและสังคมของทั้งสองชนชาติ   ส านวนที่ใช่บ่อยในภาษาจีนส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัว 

อักษรจีนสามตัว    และมีโครงสร้างแบบกริยา-กรรม   ลักษณะเด่นของรูปแบบทางไวยากรณ์ของส านวน
ที่ใช้บ่อยคือ  สามารถใช้ส านวนได้โดยตรง มีส่วนแทรกในส านวนได้   น ากรรมมาไว้ข้างหน้าได้   และ
ใช้ค ากริยา/กรรมตัวอ่ืนแทนที่ค ากริยา/กรรมที่มีอยู่เดิมในส านวนได้ ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากส านวน
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ประเภทอ่ืน ๆ    การศึกษาเปรียบเทียบส านวนที่ใช้บ่อยในภาษาจีนที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึง
กับส านวนไทย  ได้แสดงให้เห็นว่าส านวนของทั้งสองชนชาติต่างสะท้อนถึงความเหมือนและแตกต่างกัน
ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

 

พิรยิา   สุรขจร  (2544)   ได้ศกึษาวิจัยเร่ือง   ส านวนจีนและส านวนไทยที่มีค าเกี่ยวกับสัตว์ :  การ 

ศึกษาเปรียบเทียบ   จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของส านวนจีนและส านวนไทยที่มีค าเกี่ยวกับสัตว์ 
และวิเคราะห์ความเปรียบในส านวนจีนและส านวนไทยที่มีค าเกี่ยวกับสัตว์ 4 ชนิด  คือ ม้า เสือ มังกร และ
ปลา  รวมทั้งศึกษาภาพสะท้อนจากส านวนจีนและส านวนไทยที่มีค าเกี่ยวกับสัตว์ในด้านสิ่งแวดล้อม  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติทั้งสอง    การวิจัยสรุปผลได้ว่า 
ลักษณะทั่วไปของส านวนจีนและส านวนไทยมีทั้งที่เหมือนและต่างกัน  ส่วนการเปรียบเทียบความหมาย
ของส านวนจีนที่มีค าเกี่ยวกับสัตว์ 4 ชนิด  คือ  ม้า  เสือ  มังกร และปลากับส านวนไทยนั้น  สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภท  คือ  ส านวนจีนและส านวนไทยที่มีค าเกี่ยวกับสัตว์ชนิดน้ัน ๆ เหมือนกัน  ส านวน
จีนที่มีค าเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น ๆ   แต่ส านวนไทยใช้ค าเกี่ยวกับสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ   และส านวนจีนที่มีค าเกี่ยว 

กับสัตว์ชนิดน้ัน ๆ    แต่ส านวนไทยไม่ได้กล่าวถึงสัตว์เลย    ในด้านการศึกษาภาพสะท้อนของส านวนจีน
และไทย      ส านวนต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม     วัฒนธรรม    ตลอดจนทัศนคติและค่านิยม
ต่าง ๆ ของชาวจีนและชาวไทยได้ 
 

จินดาพร   พินพงทรัพย์  (2545)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง   การศึกษาส านวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษร 

มากกว่า  4  ตัว จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส านวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 4 ตัว   และเปรียบเทียบ
ความหมายที่คล้ายคลึงกันของส านวนจีนและส านวนไทยผลการศึกษาพบว่าส านวนจีนที่ประกอบด้วยตัว 

อักษรมากกว่า 4 ตัว ประกอบด้วยจ านวนตัวอักษรตั้งแต่ 5-14 ตัว ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
ส านวนจีนที่จบความในวรรคเดียว  ส านวนจีนที่มีสองวรรค  ทั้งสองวรรคมีจ านวนค าเท่ากัน  ส านวนจีน
ที่มีสองวรรค  แต่จ านวนค าของทั้งสองวรรคไม่เท่ากัน  มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนตัวอักษรในส านวนจีนที่
ประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 4 ตัว  ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ  คือ การเปลี่ยนแปลงเป็นส านวนจีนที่
ประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว และการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงเป็นส านวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 4 
ตัว  นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย  และการเปลี่ยนแปลงการใช้ค าของส านวนจีนด้วย ผลการ
เปรียบเทียบความหมายที่คล้ายคลึงกันของส านวนจีนและส านวนไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท  
คือ ส านวนจีนและส านวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน  สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบมีส่วน
คล้ายกัน  ส านวนจีนและส านวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบ
ต่างกัน ส านวนจีนและส านวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่ในส านวนไทยไม่มีการ
เปรียบเทียบ และไม่มีการเปรียบเทียบในทั้งสองภาษา 
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วรรณิดา   ถึงแสง (2545)    ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบส านวนจีนกับส านวนไทยที่มี 
ค าบอกอวัยวะ “ตา”. จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบส านวนจีนที่มีค าบอกอวัยวะ “ตา” กับส านวนไทย 
และเพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันของส านวนที่มีค าบอกอวัยวะ   “ตา”   ใน 

ภาษาทั้งสอง    ผลการวิจัยพบว่า    ลักษณะรูปแบบทั่วไปของส านวนที่มีค าบอกอวัยวะ “ตา” ในภาษาจีน 

และภาษาไทยมีทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันในด้านการใช้ค าบอกอวัยวะค าเดียวในส านวน  และการใช้
ค าบอกอวัยวะสองค าในส านวน  ความหมายของค าบอกอวัยวะ “ตา”  ในส านวนจีนและส านวนไทยที่มี
ความหมายทั้งโดยตรง และโดยนัย ผลจากการเปรียบเทียบความหมายของส านวนที่มีค าบอกอวัยวะ“ ตา”   
ในภาษาจีนกับส านวนที่มีค าบอกอวัยวะ“ตา” ในภาษาไทยสรุปได้เป็น 3 ประเภท    คือ   ส านวนจีนและ
ส านวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกันและใช้ค าบอกอวัยวะ“ตา”เหมือนกัน ส านวนจีนและ
ส านวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่ส านวนไทยใช้ค าบอกอวัยวะชนิดอ่ืน และส านวน 

จีนและส านวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่ส านวนไทยไม่กล่าวถึงค าบอกอวัยวะ  
นอกจากนี้ยังมีส านวนที่มีค าบอกอวัยวะ“ตา”ซึ่งไม่มีส านวนที่มีความหมายเดียวกันในอีกภาษาหนึ่ง  สรุป
ได้เป็น 2 ประเภท    คือ  ส านวนจีนที่มีค าบอกอวัยวะ“ ตา”ซึ่งไม่มีส านวนไทยในความหมายเดียวกันและ  
ส านวนไทยซึ่งมีค าบอกอวัยวะ “ตา” ที่ไม่มีส านวนจีนในความหมายเดียวกัน 
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                            บทที่ 4  
                                                                       

การวิเคราะห์ส านวนจีนโครงสร้างภาษาและเจตนาการใช้ 

 

 

การวิเคราะห์ส านวนจีน ได้น าเสนอวิเคราะห์โครงสร้างภาษาและเจตนาการใช้โดยแบ่ง 
เป็น 3 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ   
      

 4.1   วิเคราะห์โครงสร้างวลี  
      4.2   วิเคราะห์โครงสร้างประโยค  
       4.3   วิเคราะห์เจตนาการใช้ส านวน 

  

 ส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างวลีและโครงสร้างประโยคนั้น  ผู้วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบ
ตาราง โครงสร้าง และแบบย่อกระชับ เพื่อให้เห็นวิธีการจ าแนกค าของทั้ง 2 โครงสร้าง  จากนั้นจึง
วิเคราะห์ส านวนแต่ละส านวนจากโครงสร้างด้วยการยกส านวน ค าอ่าน(พินอิน) บอกความหมาย
ของส านวนและอธิบายรายละเอียด ส่วนวิเคราะห์เจตนาการใช้ส านวนจีน น าเสนอด้วยการเขียน
ส านวน  ค าอ่าน(พินอิน)  บอกความหมายของส านวน  เจตนาการใช้ส านวน  ที่มาของความหมาย
และตัวอย่างของการน าไปใช้ในแต่ละส านวนอย่างรายละเอียด  ซึ่งจะน าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 
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4.1.1  โครงสร้างวลีแบบประธาน - กริยา (主謂結構) 

ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างวลีแบบประธาน - กริยา(主謂結構) 
 

熟语 สํานวน 
 

主謂式 

ประธาน-
กริยา 
 

述賓式 

กริยา- 
กรรม 
 

連動

式 

สห-
กริยา 

並列式 

วลี 
คู่ขนาน 

 

述補式 

กริยา-ส่วน
เสริม 
 

偏正式 

ต่างระดับ
หรือ 

ความขยาย 

兼语

式 

วลีบท
ควบ 

1. 鳥獸‖散  

niǎo shîu sàn 

鳥獸散 

 

  鳥·獸 

 

   

2. 龍虎‖斗  

   long hǔ  dîu 

龍虎斗 

 

  龍·虎 

 

   

3. 狗‖吃米 

   gǒu chī mǐ 

狗吃米 

 

吃米 

 

     

4. 考试‖落榜 

kǎo shì lu bǎng 

考试落榜 落榜      

5. 風雨‖交加   

fēng yǔ jiāo jiā 

風雨交加  

 

 風·雨  [交]加  

6. 走投‖無路 

   zǒu tïu wú lù 

 無路  走·投    

7. 遠親‖不如近鄰       

yuǎn qīn bù rú jìn  

lín 

遠親 

不如近鄰 

不如 

近鄰 

   (遠)親 

、 

[不]如 

、 

(近)鄰 

 

8. 鉄杵‖磨成針 

   tiě chǔ mï chéng  

   zhēn 

鉄杵 

磨成針 

 

   磨<成>

針 

(鉄)杵  

9. 鐵公雞---- 一毛

‖不拔   

tiě gōng jī  yī máo  

bù  bá 

鐵公雞 

一毛不拔 

、 

一毛不拔 

 

    (鐵)公雞 

、 

(一)毛 

、 

[不]拔 

 

10.伸手‖不見五指 

shēn shǒu bú jiàn 

wǔzhǐ 

伸手 

不見五指 

伸手 

、 

不見五指 

   [不]見 

、 

(五)指 

 

11.解鈴‖還須繫鈴人   

   jiě líng hái xū xì   

   líng rén 

解鈴 

還須繫 

鈴人 

還須繫鈴人 

、 

繫鈴 

   [還]須 

、 
(繫鈴)人 
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ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างวลีแบบประธาน - กริยา(主謂結構) 
 

 

熟语 สํานวน 
 

主謂式 

ประธาน-
กริยา 
 

述賓式 

กริยา- 
กรรม 
 

連動

式 

สห-
กริยา 

並列式 

วลี 
คู่ขนาน 

 

述補式 

กริยา-ส่วน
เสริม 
 

偏正式 

ต่างระดับ
หรือ 

ความขยาย 

兼语

式 

วลีบท
ควบ 

12.癩蛤蟆‖想吃天鵝

肉 

lài há ma xiǎng  

chī tiān   é  rîu 

癩蛤蟆 

想吃天鵝

肉 

想吃 

天鵝肉 

   (天鵝)肉 

(癩)蛤蟆 
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การศึกษาโครงสร้างวลแีบบประธาน-กริยา(主謂結構)ตามสํานวนต่อไปนี้  เช่น 

ตัวอย่างท่ี 1 鳥獸‖散（niǎo‖shîu sàn）  

ความหมาย   นกและสัตว์ป่ากระจัดกระจาย    

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 鳥獸    ส่วนที่สอง 散  

                  ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 鳥獸,     เป็นแบบคู่ขนาน    คือ 

แยก 鳥 และ 獸,     鳥 และ 獸 เป็นคํานาม 

                  ส่วนท่ีสองบทกริยา 散,        散 เป็นคํากริยา   

 

ตัวอย่างท่ี 2 龍虎‖斗（lïng hǔ‖dîu）  

ความหมาย   มังกรกับเสือต่อสู้กัน   

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 龍虎    ส่วนที่สอง 斗 

                  ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 龍虎,     เป็นแบบคู่ขนาน    คือ 

แยก 龍 และ 虎,       龍 และ 虎 เป็นคํานาม 

                  ส่วนท่ีสองบทกริยา 斗,    斗 เป็นคํากริยา   

 

ตัวอย่างท่ี 3 狗‖吃米（gǒu‖chī mǐ） 

ความหมาย   สุนัขกินขี้    

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน      ส่วนที่หนึ่ง 狗    ส่วนที่สอง 吃米 

ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 狗,     狗 เป็นคํานาม 

ส่วนท่ีสองบทกริยา 吃米  เป็นแบบกริยา-กรรม  

แยก 吃 เป็นบทกริยา,     吃 เป็นคํากริยา    

米 เป็นบทกรรม,     米 เป็นคํานาม   
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ตัวอย่างท่ี 4   考试‖落榜（kǎo shì‖luî bǎng） 

ความหมาย   สอบไม่ติด    หรือบอร์ดไม่มีชื่อ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน      ส่วนที่หนึ่ง 考试    ส่วนที่สอง 落榜 

ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 考试,  考试 เป็นคํานาม 

      ส่วนท่ีสองบทกริยา 落榜,    เป็นแบบกริยา-กรรม 

แยก 落 เป็นบทกริยา,   落 เป็นคํากริยา 

榜 เป็นบทกรรม,   榜 เป็นคํานาม 

 

ตัวอย่างท่ี 5 風雨‖交加（fēng yǔ‖jiāo jiā） 

                          ความหมาย     มีเสียงดังกึกก้องพร้อม ๆ กับมีพายุฝนกระหน่ําลงมา 

                    แบ่งออกเป็น  2  ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 風雨    ส่วนที่สอง 交加 

                    ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 風雨,     เป็นแบบคู่ขนาน    คือ 

  แยก 風 และ 雨,      風 และ 雨 เป็นคํานาม 

                    ส่วนท่ีสองบทกริยา 交加     เป็นแบบต่างระดับ 

     แยก 交 เป็นบทขยายหน้ากริยา,    交 เป็นคํากริยา   

   加  เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย)     加 เป็นคํากริยา 
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ตัวอย่างท่ี 6  走投‖無路（zǒu tïu‖ wú  lù） 

                     ความหมาย   ไร้ซึ่งทางไป 

                     แบ่งออกเป็น 2 ส่วน      ส่วนที่หนึ่ง 走投  ส่วนที่สอง 無路 

                     ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 走投     เป็นแบบคู่ขนาน   

                      แยก 走 และ 投 เป็นบทประธาน,     走 และ 投 เป็นคํากริยา 

ส่วนท่ีสองบทกริยา 無路    เป็นวลีแบบกริยา-กรรม  

แยก 無 เป็นบทกริยา,   無 เป็นคํากริยา 

                             路 เป็นบทกรรม,     路 เป็นคํานาม    

 

ตัวอย่างท่ี 7  遠親‖不如近鄰（yuǎn qīn‖bù rú jìn lín） 

                           ความหมาย   ญาติที่อยู่ไกลสู้เพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ได้  

  แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 遠親    ส่วนที่สอง 不如近鄰 

  ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 遠親     เป็นแบบต่างระดับ    คือ 

  แยก 遠 เป็นบทขยายนาม,     遠 เป็นคําคุณศัพท์      

  親  เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),     親 เป็นคํานาม 

  ส่วนท่ีสองบทกริยา 不如近鄰      เป็นแบบกริยา-กรรม    

 แยก 不如 เป็นบทกริยา,      不 เป็นคํากริยาวิเศษณ์      如 เป็นคํากริยา     

 近鄰 เป็นบทกรรม,     近 เป็นคําคุณศัพท์     鄰 เป็นคํานาม    และ 

 近鄰 เป็นแบบต่างระดับ      แยก 近 เป็นบทขยายนาม,     近 เป็นคําคุณศัพท์     

          鄰 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),     鄰 เป็นคํานาม 
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ตัวอย่างท่ี 8 鐵杵‖磨成針（tiě chǔ‖mï chéng zhēn） 

   ความหมาย   ฝนทั่งให้เป็นเข็ม    

   แบ่งออกเป็น  2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 鉄杵    ส่วนที่สอง 磨成針 

                     ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 鉄杵     เป็นคําแบบต่างระดับ    คือ 

   แยก 鉄  เป็นบทขยายนาม,     鉄 เป็นคํานาม       

    杵 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),     杵 เป็นคํานาม 

   ส่วนท่ีสองบทกริยา 磨成針       เป็นแบบกริยา-ส่วนเสริม 

      แยก 磨 เป็นบทกริยา,     磨 เป็นคํากริยา        

    成 เป็นบทเสริมกริยา,     成 เป็นคํากริยา      

   針 เป็นบทกรรม,     針 เป็นคํานาม 
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ตัวอย่างท่ี 9 鐵公雞------一毛不拔 （tiě gōng jī------yī máo‖bù bá）  

 ความหมาย   ไก่ที่ทําจากเหล็ก------ขนสักเส้นก็ไม่ยอมถอนให้ใคร     

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 鐵公雞    ส่วนที่สอง 一毛不拔 

ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 鐵公雞,   เป็นแบบต่างระดับ      คือ              

       แยก 鐵 เป็นบทขยายนาม,     鐵 เป็นคํานามที่ใช้เป็นคําคุณศัพท์ 

公雞 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),     公雞 เป็นคํานาม 

ส่วนท่ีสองบทกริยา 一毛不拔      เป็นแบบประธาน-กริยา  

แยก 一毛 เป็นบทประธาน,   一 เป็นคําบอกจํานวน     毛 เป็นคํานาม 

不拔 เป็นบทกริยา,    不 เป็นคํากริยาวิเศษณ์     拔 เป็นคํากริยา     

一毛 และ 不拔  เป็นแบบต่างระดับ       

                           一毛 แยก  一 เป็นบทขยายนาม,     一 เป็นคําบอกจํานวน 

毛 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),     毛 เป็นคํานาม 

不拔  แยก 不 เป็นบทขยายหน้ากริยา,     不 เป็นคํากริยาวิเศษณ์ 

拔 เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย),     拔 เป็นคํากริยา  
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ตัวอย่างท่ี 10 伸手‖不見五指（shēn shǒu‖bú jiàn wǔ zhǐ） 

                           ความหมาย   ยืน่มือออกไปมองไม่เห็นน้ิวทั้งห้า   

  แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 伸手    ส่วนที่สอง 不見五指 

 ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 伸手     ส่วนท่ีสองบทกริยา 不見五指      

 ซึ่งทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบกริยา-กรรม     คือ 

 แยก 伸 และ 不見 เป็นบทกริยา,    伸 และ 見 เป็นคํากริยา    不 เป็นคํากริยาวิเศษณ์ 

 手 และ 五指 เป็นบทกรรม,    手 และ 指 เป็นคํานาม     五 เป็นคําบอกจํานวน  

                    ส่วนท่ีสองบทกริยา 不見五指     เป็นแบบต่างระดับ 

  แยก 不 เป็นบทขยายหน้ากริยา,     不 เป็นคํากริยาวิเศษณ์      

  見  เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย),     見 เป็นคํากริยา     และ 

  五指 เป็นแบบต่างระดับ 

          แยก 五 เป็นบทขยายนาม,     五 เป็นคําบอกจํานวน    

      指  เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),     指 เป็นคํานาม 
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ตัวอย่างท่ี 11 解鈴‖還須繫鈴人（jiě líng‖hái xū xì líng rén） 

                            ความหมาย   ใครเป็นคนผูกกระดิ่ง   ก็ต้องให้ใครคนน้ันมาแก้ 

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 解鈴    ส่วนที่สอง 還須繫鈴人 

                     ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 解鈴   เป็นแบบกริยา-กรรม     คือ 

      แยก 解 เป็นบทกริยา,    解 เป็นคํากริยา      鈴 เป็นบทกรรม,   鈴 เป็นคํานาม 

ส่วนท่ีสองบทกริยา 還須繫鈴人    เป็นแบบกริยา-กรรม     

แยก 還須 เป็นบทกริยา,      還 เป็นคํากริยาวิเศษณ์      須 เป็นคํากริยา 

  繫鈴人 เป็นบทกรรม,       และ 繫鈴人 เป็นแบบต่างระดับ     

 แยก 繫鈴 เป็นบทขยายนาม, 人(เป็นคําหลัก)คําที่ถูกขยาย    , 人 เป็นคํานาม   และ 

  繫鈴 เป็นวลีแบบกริยา-กรรม        

   แยก 繫 เป็นบทกริยา,  繫 เป็นคํากริยา     鈴 เป็นบทกรรม,   鈴 เป็นคํานาม 
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ตัวอย่างท่ี 12 癩蛤蟆‖想吃天鵝肉（lài há ma‖xiǎng chī tiān é ròu） 

    ความหมาย   คางคกริจะกินเนื้อหงส์   

    แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 癩蛤蟆    ส่วนที่สอง 想吃天鵝肉 

    ส่วนท่ีหนึ่งบทประธาน 癩蛤蟆,     癩蛤蟆   เป็นคํานาม  

    และ 癩蛤蟆 เป็นวลีแบบต่างระดับ 

    แยก 癩 เป็นบทขยายนาม,     癩 เป็นคําคุณศัพท์      

     蛤蟆 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),   蛤蟆 เป็นคํานาม  

    ส่วนท่ีสองบทกริยา 想吃天鵝肉     เป็นแบบกริยา- กรรม     

    แยก 想吃 เป็นบทกริยา,      想 เป็นคํากริยานุเคราะห์     吃 เป็นคํากริยา 

     天鵝肉 เป็นบทกรรม,     天鵝 และ 肉 เป็นคํานาม    และ 

    天鵝肉  เป็นแบบต่างระดับ     

    แยก 天鵝 เป็นบทขยายนาม,     天鵝 เป็นคํานาม      

     肉 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),   肉 เป็นคํานาม  

 

 

DPU



63 

4.1.2  โครงสร้างวลีแบบกริยา - กรรม(述賓結構) 

ตารางท่ี 2 แสดงโครงสร้างวลีแบบกริยา - กรรม(述賓結構) 

熟語 ส านวน 

主謂

式 

ประธาน 

-กริยา 
 

述賓式 

กริยา-
กรรม 

 

 

連動

式 

สห
กริยา 
 

並列 

式 

วลีคู่ขนาน 

 

 

述補

式 

กริยา-
ส่วน
เสริม 

偏正式 

ต่างระดับ
หรือ 

ความขยาย 
 

兼语

式 

วลีบท
ควบ 
 

1. 打∕算盤 

        dǎ suàn pán 

 打算盤      

2. 借∕東風 

jiâ  dōng fēng 

 借東風  

 

   (東)風  

3. 多∕此一舉  

duǒ cǐ yì jǔ 

 多 

此一舉 

   (此)一舉  

4. 一無∕所得  

   yì wú suǒ dã 

 一無 

所得 

   [一]無 

 
 

5. 不知∕天高地厚 

bù zhī tiān gāo dì hòu 
天高 

、 

地厚 

 

不知 

天高地

厚 

 天高·地厚  [不]知 

 
 

6. 等著∕天上掉餡兒餅 
děng zhe tiān shàng  
diào xiànr bǐng   

  

天上 

掉 

餡兒

餅 

 

等著 

天上掉

餡兒餅 

、 

掉 

餡兒餅 
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การศึกษาโครงสร้างวลแีบบกริยา-กรรม(述賓結構)ตามส านวนต่อไปนี้  เช่น  

ตัวอย่างท่ี 1 打∕算盤（dǎ∕suàn pán） 

  ความหมาย   ดีดลูกคิด    

  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 打     ส่วนที่สอง 算盤 

  ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 打,     打 เป็นคํากริยา 

                    ส่วนท่ีสองบทกรรม 算盤,     算盤 เป็นคํานาม 

 

ตัวอย่างท่ี 2 借∕東風（jiâ∕dōng fēng） 

  ความหมาย   อาศัยลมตะวันออก    

  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 借    ส่วนที่สอง 東風 

                    ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 借,     借 เป็นคํากริยา     

                    ส่วนท่ีสองบทกรรม 東風      เป็นแบบต่างระดับ 

  แยก 東 เป็นบทขยายนาม,    東 เป็นคํานามแสดงตําแหน่งแห่งหน(คําบอกทิศทาง) 

 風 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),     風 เป็นคํานาม 

  

ตัวอย่างท่ี 3 多∕此一舉（duǒ∕cǐ yì jǔ） 

                       ความหมาย   ทําอะไรเกินพอดี 

  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน   ส่วนที่หนึ่ง 多    ส่วนที่สอง 此一舉 

  ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 多,    多 เป็นบทกริยาที่เป็นคําคุณศัพท์ 

                    ส่วนท่ีสองบทกรรม  此一舉      เป็นแบบต่างระดับ 

  แยก 此 เป็นบทขยายนาม,      此 เป็นคําสรรพนาม 

 一舉 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),     一 เป็นคําบอกจํานวน     舉 เปน็คํานาม                      
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ตัวอย่างท่ี 4 一無∕所得（yī wú∕suǒ dã） 

   ความหมาย   ไม่ได้อะไรเลย 

   แบ่งออกเป็น 2 ส่วน   ส่วนที่หนึ่ง 一無    ส่วนที่สอง 所得 

                     ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 一無     เป็นแบบต่างระดับ  

    แยก 一 เป็นบทขยายหน้ากริยา,      一 เป็นคําคุณศัพท์  

   無 เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย),     無 เป็นคํากริยา 

                     ส่วนท่ีสองบทกรรม 所得, คําเสริม 所 เสริมหน้าคํากริยา 得 ประกอบกันเป็นคํานาม 

 

ตัวอย่างท่ี 5 不知∕天高地厚（bù zhī∕tiān gāo dì hòu） 

  ความหมาย   ไม่รู้ว่าฟ้ามีความสูงเท่าไร    แผ่นดินมีความหนาเท่าไร    

  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 不知    ส่วนที่สอง 天高地厚 

                    ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 不知     เป็นแบบต่างระดับ    

  แยก 不 เป็นบทขยายกริยา,      不 เป็นคํากริยาวิเศษณ์ 

 知 เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย),     知 เป็นคํากริยา 

                    ส่วนท่ีสองบทกรรม 天高地厚   เป็นแบบคู่ขนาน   

                    แยก 天高 และ 地厚   เป็นแบบคู่ขนาน    ทั้ง 2 เป็นแบบประธาน- กริยา    

                    แยก 天 และ 地 เป็นบทประธาน,     天 และ 地 เป็นคํานาม 

  高 และ 厚 เป็นบทกริยา,     高 และ 厚 เป็นคําคุณศัพท์ 
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ตัวอย่างท่ี 6  等著
1
∕天上掉餡兒餅（děng zhe∕tiān shàng diào xiànr bǐng）  

                     ความหมาย   รอขนมเปี๊ยะใส่ไส้เน้ือตกมาจากท้องฟ้า    

  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 等著   ส่วนที่สอง 天上掉餡兒餅 

  ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 等著     

  แยก 等  เป็นคํากริยา     著 เป็นคําเสริมอาการ   เพื่อบ่งว่ากริยานั้น ๆ กําลังดําเนินอยู่ 

  ส่วนท่ีสองบทกรรม 天上掉餡兒餅   เป็นแบบประธาน-กริยา    

แยก 天上 เป็นบทประธาน, 天上  เป็นคํานามแสดงตําแหน่งแห่งหน(คําบอก    

ทิศทาง) 

  掉餡兒餅 เป็นบทกริยา,   และบทกริยา 掉餡兒餅 เป็นแบบกริยา-กรรม  

  แยก 掉 เป็นบทกริยา,  掉 เป็นคํากริยา 

                       餡兒餅 เป็นบทกรรม,     餡兒餅 เป็นคํานาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

1 (zhe) เป็นคําเสริมอาการ   คือคําเสริมที่ผนวกเข้าไปที่ข้างหลังคาํกริยา เพื่อแสดงการเสริมความหมาย   

(zhe) เปน็คําเสริมอาการ เพื่อบง่ว่ากริยานั้น ๆ กําลังดําเนินอยู ่
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4.1.3  โครงสร้างวลแีบบสหกริยา(連動結構) 

ตารางท่ี 3 แสดงโครงสร้างวลีแบบสหกริยา(連動結構)  

 

 

熟语 สํานวน 
 

主謂

式 

ประ 
ธาน-
กริยา 

述賓式 

กริยา- 
กรรม 
 

 

連動式 
สหกริยา 

 

 

 

並列

式 

วลี 
คู ่

ขนาน 

述補

式 

กริยา-
ส่วน
เสริม 

偏正式 

ต่างระดับ
หรือ 

ความขยาย 
 

兼语

式 

วลีบท
ควบ 

 
1. 拔苗△助長  

bá miáo zhù zhǎng  

 

 拔苗 

助長 

拔苗△ 助長    

 

2. 一針△見血 

yì zhēn jiàn xiě 

 

 

 

見血 一針△見血 

 

  (一)針 

 

3. 望塵△莫及 

wàng chén mî jí 

 

 

 

望塵 

 

望塵△莫及 

 

 

  [莫]及 

 

4. 打腫臉△充胖子 

dǎ  zhǒng liǎn  

chōng pàng zi  

 打腫臉 

、 

充胖子 

 

打腫臉△充胖子   (腫)臉 
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การศึกษาโครงสร้างวลีแบบสหกริยา(連動結構)ตามสํานวนต่อไปนี้  เช่น  

ตัวอย่างท่ี 1 拔苗△助長（bá miáo △ zhù zhǎng） 

                        ความหมาย   ถอนกล้าให้ข้าวโต 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 拔苗     ส่วนที่สอง 助長 

                     ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 拔苗 และส่วนท่ีสองบทกริยา 助長  เป็นแบบกริยา-กรรม  

          แยก 拔 และ 助 เป็นบทกริยา,     拔 และ 助 เป็นคํากริยา    

แยก 苗 และ 長 เป็นบทกรรม,     苗 และ 長 เป็นคํานาม 

 

ตัวอย่างท่ี 2   一針△見血（yì zhēn △ jiàn xiě） 

                        ความหมาย   อุปมาว่าพูดสั้นกะทัดรัดและตรงจุดสําคัญ    จี้ถูกใจดํา    จี้ถูกจุดสําคัญ    

       พูดตรงเป้า 

                     แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 一針     ส่วนที่สอง 見血 

                     ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 一針     เป็นแบบต่างระดับ 

แยก 一  เป็นบทขยายนาม,     一 เป็นคําบอกจํานวน 

針 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),     針 เป็นคํานาม 

                     ส่วนท่ีสองบทกริยา 見血       เป็นแบบกริยา-กรรม 

          แยก 見 เป็นบทกริยา,    見 เป็นคํากริยา 

         血 เป็นบทกรรม,       血 เป็นคํานาม 
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ตัวอย่างท่ี 3 望塵△莫及（wàng chén △ mî jí） 

ความหมาย    เทียบกันไม่ติด    ห่างกันฟ้าและดิน   ห่างกันไกลจนมองไม่เห็นฝุ่น 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 望塵     ส่วนที่สอง 莫及 

                     ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 望塵   เป็นแบบกริยา-กรรม 

          แยก 望 เป็นบทกริยา,    望 เป็นคํากริยา 

塵 เป็นบทกรรม,     塵 เป็นคํานาม 

ส่วนท่ีสองบทกริยา 莫及     เป็นแบบต่างระดับ 

แยก 莫 เป็นบทขยายหน้ากริยา,     莫 เป็นคํากริยาวิเศษณ์ 

及 เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย),      及 เป็นคํากริยา 

 

ตัวอย่างที่ 4  打腫臉△充胖子（dǎ zhǒng liǎn △ chōng pàng zi） 

ความหมาย   ตีหน้าจนบวม   เพื่อให้แลดูว่าเป็นคนอ้วนท้วน       

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 打腫臉     ส่วนที่สอง 充胖子 

ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 打腫臉     ส่วนท่ีสองบทกริยา 充胖子     ซึ่ง 

ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบกริยา-กรรม    คือ 

แยก 打 และ 充 เป็นบทกริยา,    打 และ 充 เป็นคํากริยา 

胖子 และ 腫臉 เป็นบทกรรม,     胖子 เป็นคํานาม 

และบทกรรม 腫臉     เป็นแบบต่างระดับ 

 แยก 腫  เป็นบทขยายนาม,      腫 เป็นคําคุณศัพท์  

 臉 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),     臉 เป็นคํานาม 
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4.1.4  โครงสร้างวลแีบบคู่ขนาน(並列結構) 

ตารางท่ี 4 แสดงโครงสร้างวลีแบบคู่ขนาน(並列結構)  
 

熟语 สํานวน 
 

主謂

式 

ประธาน
-กริยา 

 

述賓

式 

กริยา- 
กรรม 

 

連動

式 
สห
กริยา 
 

並列式 

วลี 
คู่ขนาน 

 

 

述補

式 

กริยา-
ส่วน
เสริม 

偏正式 

ต่างระดับ
หรือ 

ความขยาย 
 

兼语

式 

วลีบท
ควบ 
 

1. 老·大·難 

lǎo dà nán 

   老·大·難    

2. 悲歡·離合 

bēi huān lí hã 
   悲歡·離合 

、 

悲·歡、離·合 

   

3. 反復·無常  

fǎn fù wú cháng 

   反復·無常 

 
   

4. 生離·死別 

shēng lí sǐ biã 

   生離·死別 

、 

生·離、死·別 

 (生)離 

、 

(死)別 

 

5. 半斤·八兩 

bān jīn  bā liǎng 

   半斤·八兩  (半)斤 

、 

(八)兩 

 

6. 自欺·欺人  

zì qī qī rãn 

自欺 欺人  自欺·欺人    

7. 事半·功倍  

shì bàn  gōng bâi 

事半 

、  

功倍 

  事半·功倍    

8. 電閃·雷鳴  

diàn shǎn lãi míng 

電閃 

、 

雷鳴 

  

 

電閃·雷鳴 

 

 

   

9. 爭先·恐後 

     zhēng  xiān  kǒng hîu 

 爭先  

恐後 

 爭先·恐後 

 

   

10.張牙·舞爪 

zhāng yá wǔ zhuǎ 

 

 張牙 

舞爪 

 張牙·舞爪 
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การศึกษาโครงสร้างวลแีบบคู่ขนาน(並列結構)ตามสํานวนต่อไปนี้  เช่น  

ตัวอย่างท่ี 1  老·大·難（lǎo·dà·nán） 

   ความหมาย    ปัญหาที่ค้างคาแก้ไขยาก 

แบ่งออกเป็น 3 คํา     คําที่หนึ่ง 老     คําที่สอง 大     คําที่สาม  難 

คําท่ีหนึ่ง 老  คําท่ีสอง 大 คําท่ีสาม  難  ทั้ง 3 คําเป็นวลีแบบคู่ขนาน  คือ 

         老、大、難，ทั้ง 3 คําล้วนเป็นคําคุณศัพท์   

   

ตัวอย่างท่ี 2   悲歡·離合（bēi huān·lí hã） 

ความหมาย   โศกเศร้า  หรรษา  จากกัน  พบกัน  

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 悲歡   ส่วนที่สอง 離合 

ส่วนท่ีหนึ่ง 悲歡   และส่วนท่ีสอง 離合     ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน  คือ 

    悲 และ歡,   離 และ合,     悲 และ歡 เป็นคําคุณศัพท์,   離 และ合  เป็นคํากริยา     

 

ตัวอย่างท่ี 3  反復·無常（fǎn fù·wú cháng） 

ความหมาย   กลับไปกลับมาเอาแน่นอนไม่ได้ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 反復   ส่วนที่สอง 無常 

ส่วนท่ีหนึ่ง 反復 และส่วนท่ีสอง 無常  ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน  คือ 

反復 และ無常,       反復 เป็นคํากริยา     และ 無常 เป็นคําคุณศัพท์ 
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ตัวอย่างท่ี 4   生離·死別（shēng lí·sǐ biã） 

   ความหมาย    ใช้บรรยายว่าการจากลาที่ยากที่จะพบเจอกันได้อีก     

หรือจากลากันชั่วนิรันดร์ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง生離    ส่วนที่สอง 死別 

ส่วนท่ีหนึ่ง 生離      ส่วนท่ีสอง 死別   ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน    ซึ่ง 

生離 และ死別  เป็นแบบคู่ขนาน    แยก  生 และ 離,     死 และ別,       

          生   離   死   別   ทั้ง 4 คําเป็นคํากริยา 

 

ตัวอย่างท่ี  5  半斤·八兩（bàn jīn·bā liǎng） 

ความหมาย   ระบบเก่า   61 ตําลึงเป็น   6 ชั่ง  คร่ึงชั่งก็เท่ากับ   8  ตําลึง   

หมายถึงสิ่งของ   2  อย่างมีน้ําหนักเท่ากัน  อุปมาว่า  ก้ํากึ่งหรือพอฟัดพอเหวี่ยง    

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน      ส่วนที่หนึ่ง半斤   ส่วนที่สอง 八兩 

ส่วนท่ีหนึ่ง 半斤  ส่วนท่ีสอง 八兩   ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน    ซึ่ง 

半斤 และ八兩   เป็นแบบต่างระดับ    แยก    

 半 และ八 เป็นบทขยายนาม,    半 และ八 เป็นคําบอกจํานวน 

斤 และ兩 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),  斤 และ兩 เป็นคําลักษณะนาม 

 

 

 

 

    

DPU



 73 

ตัวอย่างท่ี  6  自欺·欺人（zì qī·qī rãn） 

ความหมาย     หลอกตัวเองหลอกคนอื่น 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง自欺   ส่วนที่สอง 欺人 

ส่วนท่ีหนึ่ง 自欺  ส่วนท่ีสอง 欺人  ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน    ซึ่ง 

ส่วนท่ีหนึ่ง 自欺  เป็นแบบประธาน-กริยา    แยก 

自 เป็นบทประธาน, เป็นคําสรรพนาม     欺 เป็นบทกริยา,  欺 เป็นคํากริยา 

ส่วนท่ีสอง 欺人   เป็นแบบกริยา-กรรม    แยก 

欺 เป็นบทกริยา, 欺 เป็นคํากริยา     人 เป็นบทกรรม,  人 เป็นคํานาม   

 

ตัวอย่างท่ี  7 事半·功倍（ shì bàn·gōng bâi）    

ความหมาย   งานที่ทําแล้วเพียงคร่ึงเท่ากับสําเร็จไปแล้วทั้งหมด   งานที่ทําแล้วได้ผลคุ้มค่า 

                      แบ่งออกเป็น 2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 事半   ส่วนที่สอง 功倍 

ส่วนท่ีหนึ่ง 事半   ส่วนท่ีสอง 功倍   ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน    ซึ่ง 

事半 และ功倍     เป็นแบบประธาน-กริยา     แยก 

事 และ功 เป็นบทประธาน,      事 และ功 เป็นคํานาม     

半 และ倍 เป็นบทกริยา,      半 และ倍 เป็นคําบอกจํานวน  
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ตัวอย่างท่ี  8  電閃·雷鳴（diàn shǎn·lãi míng）    

ความหมาย   ฟ้าแลบฟ้าผ่า / ฟ้าร้อง 

                     แบ่งออกเป็น 2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 電閃   ส่วนที่สอง 雷鳴 

      ส่วนท่ีหนึ่ง 電閃   ส่วนท่ีสอง 雷鳴      ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน    ซึ่ง 

電閃 และ雷鳴       เป็นแบบประธาน-กริยา     แยก 

電 และ雷 เป็นบทประธาน,     電 และ雷 เป็นคํานาม     

閃 และ鳴 เป็นบทกริยา,     閃 และ鳴 เป็นคํากริยา 

 

ตัวอย่างท่ี 9 爭先·恐後（ zhēng xiān·kǒng hîu） 

ความหมาย   แย่งกันอยู่ข้างหน้ากลัวล้าหลังเพื่อน  

แบ่งออกเป็น 2 สว่น    ส่วนที่หนึ่ง 爭先   ส่วนที่สอง 恐後 

ส่วนท่ีหนึ่ง 爭先  ส่วนท่ีสอง 恐後   ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน    ซึ่ง 

爭先 และ恐後      เป็นแบบกริยา-กรรม       แยก 

 爭 และ恐 เป็นบทกริยา,     爭 และ恐 เป็นคํากริยา 

 先 และ後 เป็นบทกรรม,  先 และ後 เป็นคํานาม 
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ตัวอย่างท่ี 10 張牙·舞爪（zhāng yá·wǔ zhuǎ） 

    ความหมาย   แยกเขี้ยวตะปบเล็บ    

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง張牙   ส่วนที่สอง 舞爪 

ส่วนท่ีหนึ่ง 張牙  ส่วนท่ีสอง 舞爪   ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบคู่ขนาน   ซึ่ง   

張牙 และ舞爪   เป็นแบบกริยา-กรรม     แยก 

張 และ舞 เป็นบทกริยา,    張 และ 舞 เป็นคํากริยา 

牙 และ爪 เป็นบทกรรม,        牙 และ爪 เป็นคํานาม   
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   4.1.5  โครงสร้างวลแีบบกริยา - ส่วนเสริม(述補結構) 

ตารางท่ี 5 แสดงโครงสร้างวลีแบบกริยา - ส่วนเสริม(述補結構) 

 

熟语 สํานวน 
 

主謂

式 

ประ 
ธาน-
กริยา 

述賓

式 

กริยา- 
กรรม 
 

連動式 

สหกริยา 
 

 

 

並列

式 

วลี 
คู่ขนาน 
 

述補式 

กริยา-ส่วนเสริม 
 

 

 

偏正式 

ต่างระดับ
หรือ 

ความขยาย 
 

兼语

式 

วลีบท
ควบ 
 

1. 矮<半截> 

ǎi bàn jié 

 

    矮 <半截>   

2. 笑<掉牙> 

xiào diào yá 

 

 掉牙   笑 <掉牙>  

 

 

3. 讚 <不絕口>  

   zàn bù jué kŏu 

    讚 

<不絕口> 

[不]絕口  

4. 置<若罔聞> 

zhì ruò wǎng wén 

    置 

<若罔聞> 

 

[若]罔聞  

、 

[罔]聞 

 

5. 度日<如年>  

dù rì rú nián 

 度日 

如年 

 

  度日 

<如年> 

  

6. 死<無葬身之地> 

sǐ wú zàng shēn  

zhī dì 

    死 

<無葬身之地> 

（無葬 

身之）地 

、 

[無]葬身 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 77 

การศึกษาโครงสร้างวลแีบบกริยา-ส่วนเสริม(述補結構)ตามสํานวนต่อไปนี้  เช่น  

ตัวอย่างท่ี 1 矮<半截>（ǎi<bàn jié>） 

                        ความหมาย   เต้ียกว่าหนึ่งช่วงหัว(ตัว)   ตํ่าต้อยด้อยกว่า 

  แบ่งออกเป็น  2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 矮    ส่วนที่สอง 半截           

  ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 矮,     矮 เป็นคําคุณศัพท์ 

  ส่วนท่ีสองส่วนเสริม 半截      เป็นคําบอกจํานวนและคําลักษณะนาม 

  半 เป็นคําบอกจํานวน      截 เป็นคําลักษณะนาม  

 

ตัวอย่างท่ี 2    笑<掉牙>（xiào<diào yá>） 

                            ความหมาย   ขําจนฟันหลุด   น่าขํา 

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 笑     ส่วนที่สอง 掉牙 

                     ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 笑,       笑 เป็นคํากริยา   

             ส่วนท่ีสองส่วนเสริม 掉牙  เป็นวลีแบบกริยา-กรรม 

แยก 掉 เป็นบทกริยา,   掉 เป็นคํากริยา 

牙 เป็นบทกรรม,     牙 เป็นคํานาม   
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ตัวอย่างท่ี 3   讚<不絕口>（zàn<bù jué kǒu>） 

                            ความหมาย   ชมไม่ขาดปาก 

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 讚      ส่วนที่สอง 不絕口 

ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 讚,     讚 เป็นคํากริยา   

ส่วนท่ีสองส่วนเสริม 不絕口   เป็นแบบต่างระดับ  

แยก 不 เป็นบทขยายหน้ากริยา,     不 เป็นคํากริยาวิเศษณ์    

 絕口 เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย),     絕口 เป็นคํากริยา     

 

ตัวอย่างท่ี 4   置<若罔聞>（zhì<ruò wǎng wén>） 

  ความหมาย  วางไว้ทางหนึ่ง  เสมือนไม่ได้ยินกระนั้น  บรรยายว่าได้ยินแล้ว  แต่ไม่สนใจใยดี     

  แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 置     ส่วนที่สอง 若罔聞 

  ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 置,     置 เป็นคํากริยา   

  ส่วนท่ีสองส่วนเสริม 若罔聞   เป็นแบบต่างระดับ  

  แยก 若 เป็นบทขยายหน้ากริยา,     若 เป็นคํากริยา 

  罔聞 เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย),       และบทกริยา 罔聞 เป็นแบบต่างระดับ 

  แยก 罔 เป็นบทขยายหน้ากริยา,     罔 เป็นคํากริยา 

                          聞 เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย),       聞 เป็นคํากริยา 
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ตัวอย่างท่ี 5 度日<如年>（dù rì<rú nián>）    

           ความหมาย   เวลาผ่านไปหนึ่งวันเหมือนหนึ่งปี 

 แบ่งออกเป็น  2 ส่วน      ส่วนที่หนึ่ง 度日    ส่วนที่สอง 如年 

ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 度日,       度日 เป็นคํากริยา     ซึ่ง 

แยก 度日     เป็นแบบกริยา-กรรม   

  度 เป็นบทกริยา,  度 เป็นคํากริยา 

 日 เป็นบทกรรม,   日 เป็นคํานาม 

ส่วนท่ีสองส่วนเสริม 如年,    เป็นแบบกริยา-กรรม   

 แยก 如 เป็นบทกริยา,  如 เป็นคํากริยา 

  年 เป็นบทกรรม,   年 เป็นคํานาม 
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ตัวอย่างท่ี 6 死<無葬身之
1
地>（sǐ<wú zàng shēn zhī dì>） 

  ความหมาย   ตายไปแล้วหาที่ฝังศพมิได้    

  แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 死    ส่วนที่สอง 無葬身之地 

                    ส่วนท่ีหนึ่งบทกริยา 死， 死 เป็นคํากริยา   

  ส่วนท่ีสองส่วนเสริม 無葬身之地  เป็นแบบต่างระดับ 

  แยก 無葬身之 เป็นบทขยายหน้ากริยา,  地 เป็นคําหลัก(คําที่ถูกขยาย),   地 เป็นคํานาม 

  และ 無葬身 เป็นแบบต่างระดับ    

  แยก 無 เป็นบทขยายหน้ากริยา,  無 เป็นคํากริยา  

      葬身 เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย),  葬身 เป็นคํากริยา     ซึ่ง 

                     แยก 葬身     เปน็แบบกริยา-กรรม  葬 เป็นบทกริยา,  葬 เป็นคํากริยา 

 身 เปน็บทกรรม,   身 เป็นคํานาม 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

1
之(的)ใช้ผนวกเข้าที่ข้างหลังบทขยายนามโดยเฉพาะ,     เปน็คําเสริมโครงสร้าง“的” 
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4.1.6 โครงสร้างวลตี่างระดับหรือความขยายแบบขยายนาม/กริยา(偏正結構—定/狀中式) 

  ตารางท่ี 6 แสดงโครงสร้างวลีต่างระดับหรือความขยายแบบขยายนาม/กริยา(偏正結構—定/狀中式) 

 

 

熟语 สํานวน 
 

主謂

式 

ประ 
ธาน-
กริยา 

述賓式 

กริยา- 
กรรม 
 

 

連動

式 

สห
กริยา 
 

並列

式 

วลี 
คู่ขนาน 
 

述補

式 

กริยา-
ส่วน
เสริม 

偏正式 

ต่างระดับหรือ 
ความขยาย 

 

 

兼语

式 

วลีบท
ควบ 
 

1. (母)老虎 

mǔ lǎo hǔ 

     (母)老虎  

 

2. (笑面)虎 

xiào  miàn hǔ 

     (笑面)虎  

3.   (空城)計 

kōng chéng jì 

     (空城)計 

、 

(空)城 

 

4. 〔恍然〕大悟 

huǎng rán  dà  wù 

     〔恍然〕大悟、 
  (恍)然、 

(大)悟 

 

5. 〔没咒〕念 

   méi zhîu niàn 

     [没咒]念 

[没]咒 

 

6. (自知之)明 

zì zhī zhī míng 

自知     （自知之）明  

7. 〔對牛〕彈琴 

duì niú tán qín 

 對牛 

、 

彈琴 

   〔對牛〕彈琴  

8. 〔以小人之心〕，度

君子之腹   

yǐ xiǎo  rén zhī  

xīn, dù jūn  zǐ zhī  

fù 

 以 

小人之心 

、 

度 

君子之腹 

 

   〔以小人之心〕      

   度君子之腹 

、 

(小人之)心 

、 

(君子之)腹 

 

9. 〔紙上〕談兵 

zhĭ shang tán bīn 

 談兵    〔紙上〕談兵  
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การศึกษาโครงสร้างวลแีบบต่างระดับหรือความขยายแบบขยายนาม/กริยา(偏正結構——定/狀中式)

ตามสํานวนต่อไปนี้  เช่น      

ตัวอย่างท่ี 1 (母)老虎（( mǔ ) lǎo hǔ ） 

                      ความหมาย   แม่เสือร้าย    

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 母    ส่วนที่สอง 老虎 

ส่วนท่ีหนึ่งบทขยายนาม  母,      母   เป็นคุณศัพท์      

   ส่วนท่ีสองคําหลัก(คําท่ีถูกขยาย) 老虎,  老虎 เป็นค านาม 

 

ตัวอย่างท่ี 2 (笑面)虎（( xiàomiàn ) hǔ ） 

                            ความหมาย   คนหน้าเนื้อใจเสือ 

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 笑面  ส่วนที่สอง 虎 

ส่วนท่ีหนึ่งบทขยายนาม 笑面,      笑面 เป็นค าคุณศัพท์      

   ส่วนท่ีสองคําหลัก(หรือคําท่ีถูกขยาย)虎, 虎 เป็นค านาม 
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ตัวอย่างท่ี 3 (空城)計（( kōngchéng ) jì ） 

ความหมาย   อุบายเมืองว่าง     

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน  ส่วนที่หนึ่ง 空城    ส่วนที่สอง 計 

ส่วนท่ีหนึ่งบทขยายนาม 空城      เป็นแบบต่างระดับ    แยก 

空 เป็นบทขยายนาม,     空 เป็นค าคุณศัพท์      

城 เป็นค าหลัก(ค าที่ถูกขยาย),    城 เป็นค านาม 

ส่วนท่ีสองคําหลัก(คําท่ีถูกขยาย)計,     計 เป็นค านาม 

 

ตัวอย่างท่ี 4〔恍然〕大悟（〔 huǎng rán 〕dà wù ） 

                         ความหมาย   นึกได้อย่างฉับพลัน   คิดออก    

แบ่งออกเปน็ 2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 恍然    ส่วนที่สอง 大悟 

ส่วนท่ีหนึ่งบทขยายหน้ากริยา 恍然   ส่วนท่ีสองคําหลัก(คําท่ีถูกขยาย)大悟    ซึ่ง 

ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบต่างระดับ     แยก 

恍  และ 大  เป็นบทขยายนาม,       恍 เป็นค ากริยา     大 เป็นค าคุณศัพท์      

         然 และ  悟 เป็นค าหลัก(ค าที่ถูกขยาย),     然 เป็นค านาม     悟 เป็นค ากริยา   
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ตัวอย่างท่ี 5〔没咒〕念〔méi zhîu〕niàn 

ความหมาย    คาถาหมด 

แบ่งออกเป็น 2   ส่วน   ส่วนที่หนึ่ง 没咒    ส่วนที่สอง 念       

                      ส่วนท่ีหนึ่งบทขยายหน้ากริยา 没咒   เป็นแบบต่างระดับ  

      แยก 没 เป็นบทขยายหน้ากริยา,     没 เป็นค ากริยาวิเศษณ์ 

          咒 เป็นบทกริยา(ค าที่ถูกขยาย),     咒 เป็นค านาม 

                        วลีที่สองบทกริยา 念,   念 เป็นค ากริยา   

 

ตัวอย่างท่ี 6（自知之
1
）明（( zì zhī ) zhī míng ） 

ความหมาย   ผู้รู้จักตนเองดีว่าเป็นอย่างไร  

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 自知之  ส่วนที่สอง 明 

ส่วนท่ีหนึ่งบทขยายนาม 自知之     เป็นแบบประธาน-กริยา  แยก  

自 เป็นบทประธาน,   自 เป็นค านาม 

 知 เป็นบทกริยา,     知 เป็นค ากริยา      

                     ส่วนท่ีสองคําหลัก(หรือคําท่ีถูกขยาย)明,        明 เป็นค านาม   

 

 

_____________________________ 

1
之(的)ใช้ผนวกเข้าที่ข้างหลังบทขยายนามโดยเฉพาะ,     เปน็ค าเสริมโครงสร้าง“的” 
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ตัวอย่างท่ี 7〔對牛〕彈琴（〔 duì niú 〕tán qín ） 

                            ความหมาย   ดีดพิณให้ควายฟัง 

        แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 對牛  ส่วนที่สอง 彈琴 

 ส่วนท่ีหนึ่งบทขยายหน้ากริยา 對牛   เป็นแบบกริยา-กรรม    แยก     

 對 เป็นบทกริยา,     對 เป็นค าบุพบท 

 牛 เป็นบทกรรม,     牛 เป็นค านาม     

 ส่วนท่ีสองบทกริยา(คําท่ีถูกขยาย)彈琴    เป็นแบบกริยา-กรรม      แยก 

 彈 เป็นบทกริยา,     彈 เป็นค ากริยา  

 琴 เป็นบทกรรม,      琴 เป็นค านาม  
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ตัวอย่างท่ี 8〔以小人之
1
心〕，度君子之腹（〔 yǐ xiǎo rén zhī xīn 〕,dù jūn zǐ zhī fù ） 

                            ความหมาย   เอาจิตใจที่คับแคบของตนไปคิดกับคนที่ใจคอกว้างขวาง 

แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 以小人之心   ส่วนที่สอง 度君子之腹 

         ส่วนท่ีหนึ่งบทขยายหน้ากริยา 以小人之心     

                     ส่วนท่ีสองบทกริยา(คําท่ีถูกขยาย) 度君子之腹    ซึ่งทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบกริยา-กรรม   คือ 

以 และ 度 เป็นบทกริยา,     以 และ 度 เป็นค ากริยา     และ 

บทกรรม 小人之心 และ 君子之腹 เป็นแบบต่างระดับ    แยก  

小人之 และ 君子之  เป็นบทขยายนาม,     小人 และ 君子 เป็นค านาม 

心 และ 腹 เป็นค าหลัก(ค าที่ถูกขยาย),     心 และ 腹 เป็นค านาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

1
之(的)ใช้ผนวกเข้าที่ข้างหลังบทขยายนามโดยเฉพาะ,     เปน็ค าเสริมโครงสร้าง“的” 
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ตัวอย่างท่ี 9〔紙上〕談兵（〔 zhĭ shang 〕tán bīn ） 

          ความหมาย   วางแผนยุทธการบนแผ่นกระดาษ   

        แบ่งออกเป็น  2 ส่วน    ส่วนที่หนึง่ 紙上  ส่วนที่สอง 談兵 

   ส่วนท่ีหนึ่งบทขยายหน้ากริยา 紙上,      紙 เป็นค านาม      

上 เป็นค านามแสดงต าแหน่งแห่งหน(ค าบอกทิศทาง) 

  ส่วนท่ีสองบทกริยา(คําท่ีถูกขยาย)談兵    เป็นแบบกริยา-กรรม   แยก 

談 เป็นบทกริยา,     談 เป็นค ากริยา 

兵 เป็นบทกรรม,      兵 เป็นค านาม 
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  4.1.7  โครงสร้างวลแีบบวลีบทควบ(兼语結構) 

ตารางท่ี 7 แสดงโครงสร้างวลีแบบวลีบทควบ(兼语結構) 
 

 

熟语 สํานวน 
 

主謂式 

ประธาน-
กริยา 
 

 

述賓式 

กริยา- 
กรรม 
 

 

連動

式 

สห
กริยา 
 

並列

式 

วลี 
คู ่

ขนาน 

述補

式 

กริยา-
ส่วน
เสริม 

偏正式 

ต่างระดับ
หรือ 

ความขยาย 
 

兼语式 

วลีบทควบ 
 

 

 

1. 恨 >鐵< 不成鋼 

hèn tiě bù chéng gāng 

鉄不成鋼 

 

恨鉄 

、 

不成鋼 

 

    恨 

>鉄< 

不成鋼 

2. 引 >狼< 入室 

yǐn  láng rù shì 

狼入室 引狼 

、 

入室 

 

    引 

>狼< 

入室 

3. 認 >賊< 作父 

rèn  zéi zuò fù 

賊作父 

 

認賊 

、 

作父 

 

    認 

>賊< 

作父 

4. 呼 >之< 欲出 

hū zhī yù chū 

之欲出 呼之 

 

    [欲]出 呼 

>之< 

欲出 
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การศึกษาโครงสร้างวลีแบบบทควบ(兼语結構)ตามสํานวนต่อไปนี้  เช่น  

ตัวอย่างที ่1   恨 >鐵< 不成鋼（hèn >tiě< bù chéng gāng） 

         ความหมาย   เจ็บใจที่ไม่สามารถหลอมเหล็กให้กลายเป็นเหล็กกล้าได้ 

         แบ่งออกเป็น 2 ส่วน    ส่วนที่หนึ่ง 恨鐵  ส่วนที่สอง 鐵不成鋼 

ส่วนท่ีหนึ่ง 恨鐵  บทกริยา 恨 และบทควบ 鐵     ซึ่ง 

เป็นแบบกริยา-กรรม     แยก  

       恨 เป็นบทกริยา, 恨 เป็นคํากริยา     鐵 เป็นบทกรรม,  鐵 เป็นคํานาม 

ส่วนท่ีสอง 鐵不成鋼  บทควบ 鐵 และบทกริยาของบทควบ 不成鋼     ซึ่ง 

เป็นแบบประธาน-กริยา      แยก 

       鐵   เป็นบทประธาน,   鐵 เป็นคํานาม   不成鋼 เป็นบทกริยา     และ 

บทกริยา 不成鋼   เป็นแบบกริยา-กรรม     แยก 

不成 เป็นบทกริยา,   不 เป็นคํากริยาวิเศษณ์    成 เป็นคํากริยา 

鋼 เป็นบทกรรม,     鋼 เป็นคํานาม   
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ตัวอย่างที ่2 引 >狼< 入室（yǐn >láng< rù shì） 

                           ความหมาย     ชักนํ้าเข้าลึก  ชักศึกเข้าบ้าน 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 引狼  ส่วนที่สอง 狼入室   

ส่วนท่ีหนึ่ง 引狼 บทกริยา 引 และบทควบ 狼    ซึ่ง 

   เป็นแบบกริยา-กรรม       แยก 

          引 เป็นบทกริยา,   引 เป็นคํากริยา       狼 เป็นบทกรรม,     狼 เป็นคํานาม 

ส่วนท่ีสอง 狼入室 บทควบ 狼 และบทกริยาของบทควบ 入室    ซึ่ง 

เป็นแบบประธาน-กริยา  แยก  狼 เป็นบทประธาน,    入室 เป็นบทกริยา    

และบทกริยา 入室   เป็นแบบกริยา-กรรม แยก 

入 เป็นบทกริยา,    入 เป็นคํากริยา      室 เป็นบทกรรม,     室 เป็นคํานาม 

 

ตัวอย่างที ่3  認 >賊< 作父（rèn >zéi< zuò fù） 

                           ความหมาย     สมัครใจยอมเอาตัวเข้าฝักใฝ่กับคนเลวหรือศัตรู 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 認賊   ส่วนที่สอง 賊作父   

ส่วนท่ีหนึ่ง 認賊 บทกริยา 認 และบทควบ 賊    ซึ่ง 

เป็นแบบกริยา-กรรม      แยก 

       認 เป็นบทกริยา,    認 เป็นคํากริยา      賊 เป็นบทกรรม,    賊 เป็นคํานาม 

ส่วนท่ีสอง 賊作父 บทควบ 賊 และบทกริยาของบทควบ 作父      ซึ่ง 

เป็นแบบประธาน-กริยา  แยก  

       賊 เป็นบทประธาน,      作父 เป็นบทกริยา   และ 

บทกริยา 作父  เป็นแบบกริยา-กรรม แยก 

作 เป็นบทกริยา,   作 เป็นคํากริยา   父 เป็นบทกรรม,     父 เป็นคํานาม 
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ตัวอย่างที ่4  呼 >之< 欲出（hū >zhī< yù chū） 

ความหมาย     หมายถึงภาพคนวาดได้เหมือนจริงมากจนดูเหมือนว่าพอเรียกชื่อเข้าเท่านั้นก็ 

                       จะเดินโผล่ออกมาจากภาพวาดนั้น 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนที่หนึ่ง 呼之  ส่วนที่สอง 之欲出   

ส่วนท่ีหนึ่ง 呼之 บทกริยา 呼 และบทควบ 之(它)     ซึ่ง 

เป็นแบบกริยา-กรรม       แยก 

呼 เป็นบทกริยา,    呼 เป็นคํากริยา      之(它)เป็นบทกรรม,   之(它) เป็นคําสรรพนาม 

ส่วนท่ีสอง 之欲出 บทควบ 之 (它)  และบทกริยาของบทควบ 欲出   ซึ่ง 

เป็นแบบประธาน-กริยา     แยก  

之(它) เป็นบทประธาน,    欲出 เป็นบทกริยา  และ 

บทกริยา 欲出  เป็นแบบต่างระดับ    แยก 

欲 เป็นบทขยายหน้ากริยา,  欲 เป็นคํากริยาวิเศษณ์      

出 เป็นบทกริยา(คําที่ถูกขยาย),     出 เป็นคํากริยา 
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  4.1.8  โครงสร้างวลแีบบคําซํ้า(重疊結構) 
ตารางท่ี 8 แสดงโครงสร้างวลีแบบคําซํ้า(重疊結構) 

 

 

熟语 สํานวน 
 

主謂式 

ประธาน-กริยา 
 

 

 

述賓

式 

กริยา- 
กรรม 
 

連動

式 

สหะ-
กริยา 

 

並列式 

วลี 
คู่ขนาน 

 

 

述補式 

กริยา-ส่วน
เสริม 

 

 

偏正式 

ต่างระดับ
หรือ 

ความขยาย 
 

兼语

式 

วลีบท
ควบ 
 

1. 原原·本本 

yuán yuán běn běn 

 

   原原·本本 

 

   

2. 三三·倆倆 

sān sān liǎng liǎng 

 

   三三·倆倆 

 

   

3. 拉拉·扯扯 

   lā lā chě chě 

 

   拉拉·扯扯 

 

   

4. 堂堂·正正 

   táng tang zhâng  

   zhâng 

 

   堂堂·正正 

 

   

5. 鬼鬼·祟祟

guǐguǐsuìsuì 

 

   鬼鬼·祟祟  

 

  

6. 心心‖念念 

   xīn xīn niàn niàn 

 

心心念念  
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การศึกษาโครงสร้างวลแีบบคําซํ้า(重疊結構) ตามสํานวนต่อไปนี้  เช่น  

ตัวอย่างท่ี 1   原原·本本（yuán yuán ·běn běn） 

ความหมาย    เร่ืองราวจากต้นจนจบ,  เสาะแสวงสภาพดั้งเดิมและโฉมหน้าแต่เดิม 

แบ่งออกเป็น 2 คํา    คําที่หนึ่ง  原原    คําที่สอง  本本 

คําท่ีหนึ่ง  原原  คําท่ีสอง   本本   ทั้ง 2 คําเป็นวลีแบบคู่ขนาน  

               คือ   原原   และ  本本     เป็นคํานาม   

 

ตัวอย่างท่ี 2   三三·倆倆（sān sān·liǎng liǎng） 

ความหมาย      เป็นกลุ่ม ๆ   กลุ่มละ 2-3 คน 

แบ่งออกเป็น 2 คํา    คําที่หนึ่ง  三三    คําที่สอง  倆倆   

คําท่ีหนึ่ง   三三   คําท่ีสอง   倆倆   ทั้ง 2 คําเป็นวลีแบบคู่ขนาน  

               คือ   三三   และ  倆倆      เป็นคํานาม   

 

ตัวอย่างท่ี 3  拉拉·扯扯（lā lā ·chě chě） 

ความหมาย      ลากจูงกันไปมา  ใช้บรรยายว่าต่างสนิทชิดเชื้อซึ่งกันเป็นอย่างยิ่ง,   

                       ตีสนิท ใช้ในแง่ลบ 

แบ่งออกเป็น 2 คํา    คําที่หนึ่ง  拉拉    คําที่สอง  扯扯    

คําท่ีหนึ่ง   拉拉   คําท่ีสอง   扯扯   ทั้ง 2 คําเป็นวลีแบบคู่ขนาน  

                      คือ  拉拉   และ   扯扯      เป็นคํากริยา 
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ตัวอย่างท่ี 4   堂堂·正正（tángtáng·zhâng zhâng） 

ความหมาย     สง่าผ่าเผย,     องอาจผึ่งผาย,     สง่างาม,     องอาจผ่าเผย 

แบ่งออกเป็น 2 คํา    คําที่หนึ่ง  堂堂   คําที่สอง   正正   

คําท่ีหนึ่ง 堂堂  คําท่ีสอง 正正   ทั้ง 2 คําเป็นวลีแบบคู่ขนาน  

               คือ 堂堂  และ 正正    เป็นคําคุณศัพท์      

 

ตัวอย่างท่ี 5   鬼鬼·祟祟（guǐguǐ·suìsuì） 

 ความหมาย      ลับ ๆ ล่อ ๆ    หลบ ๆ ซ่อน ๆ 

 แบ่งออกเป็น 2 คํา    คําที่หนึ่ง  鬼鬼    คําที่สอง  祟祟    

คําท่ีหนึ่ง   鬼鬼 คําท่ีสอง   祟祟   ทั้ง 2 คําเป็นวลีแบบคู่ขนาน  

      คือ  鬼鬼   และ   祟祟      เป็นคําคุณศัพท์    

 

 ตัวอย่างท่ี 6  心心‖念念（xīn xīn ‖niàn niàn） 

ความหมาย     นึกอยู่ตลอดเวลา คิดอยู่ตลอดเวลา(ที่จะมีบางสิ่งบางอย่าง หรืออยากจะให้ได้มา    

                      ซึ่งบางสิ่งบางอย่าง),      ใฝ่ฝัน(ที่จะให้ได้สิ่งของบางอย่าง)             

แบ่งออกเป็น 2 คํา    คําที่หนึ่ง  心心    คําที่สอง  念念     ทั้ง 2 คําเป็นแบบประธาน-กริยา 

คําท่ีหนึ่งบทประธาน 心心,    心心   เปน็คํานาม 

คําท่ีสองบทกริยา   念念,   念念 เป็นคํากริยา 
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 4.2   วิเคราะห์โครงสร้างประโยค  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเชิงซ้อน  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

4.2.1    ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน（並列複句）                

  4.2.2    ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ（偏正複句）   

               4.2.1 โครงสร้างประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน（並列複句）แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 

      4.2.1.1   ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน-ความสัมพันธ์แบบผสมผสาน 

                              （并列複句-聯合關係）                                                             

      4.2.1.2   ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน-ความสัมพันธ์แบบสืบเนื่อง 

                                                                             （并列複句-承接關係）                                                                          

      4.2.1.3   ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน-ความสัมพันธ์แบบเพิ่มทวี 

               （并列複句- 遞進 關係）                           

      4.2.1.4   ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน-ความสัมพันธ์แบบทางเลือก 

                      （并列複句-選擇關係）                           

 

4.2.1.1  ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน-ความสัมพันธ์แบบผสมผสาน（并列複句-聯合關係）กล่าวคือ

ประโยคชนิดนี้  คือ   อนุประโยคจะมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันในทางความหมาย  ไม่มีข้อแตกต่างทางระดับ 

ระหว่างกันว่าส่วนไหนเป็นส่วนหลักส่วนไหนเป็นส่วนรอง ความสัมพันธ์ของอนุประโยคแบบผสมผสานนี้จะ

อธิบายหรือพรรณนาไปตามแต่กรณีของอนุประโยคที่มีอยู่ ซึ่งอธิบายถึงด้านต่าง ๆ ของสิ่งเดียวกัน เช่น :   

 

ตัวอย่างที ่1 สํานวน 滿招損，┃謙受益。（mǎn zhāo sǔn,qiān shîu  yì）  

ความหมาย  ถ่อมตัวท าให้ได้ประโยชน์  เย่อหยิ่งน ามาซึ่งความเสียหาย 

                  วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคท่ี 1 คือ 滿招損 อนุประโยคท่ี 2 คือ 謙受益     

อนุประโยคทั้ง 2 มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
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ตัวอย่างที ่2 สํานวน 海濶凴魚躍，┃天高任鳥飛。（hǎi  kuî  píng  yú  yuâ,tiān  gāo     

           rân niǎo fēi） 

ความหมาย    ปลากระโดดแหวกว่ายในท้องทะเลที่กว้างใหญไ่พศาล ท้องนภาอันกว้าง 

ใหญ่ก็เป็นที่นกที่บินตามใจชอบ 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคท่ี 1 คือ 海濶凴魚躍    อนุประโยคท่ี 2 คือ 天高任鳥飛   

อนุประโยคทั้ง 2 มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 

 

 ตัวอย่างที ่3 สํานวน 人不可貌相，┃海水不可斗量。（rãn bù  kě  mào  xiàng,  

             hǎi shuǐ bù  kě dǒu liáng） 

 ความหมาย    ประเมินคนโดยมองจากรูปโฉมเท่านั้นไม่ได้  น ้าทะเลยากแท้ที่จะวัดได้ 

 วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

 อนุประโยคท่ี 1 คือ 人不可貌相  อนุประโยคท่ี 2 คือ 海水不可斗量  

 อนุประโยคทั้ง 2 มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 

 

ตัวอย่างที ่4 สํานวน 有緣千里來相會，┃無緣對面不相逢。（yǒu   yuán   qiān lǐ 

      láixiāng  huì, wú   yuán  duì  miàn  bù  xiāng  fãng ） 

 ความหมาย   ผู้ซึ่งเคยท าบุญมาด้วยกันแต่ปางก่อน แม้จะอยู่ห่างไกลเป็นพันลี้ ก็ยังมาพบกันได้ส่วน       

                      คนที่ไม่เคยท าบุญมาร่วมกัน แม้ว่าจะเดินผ่านไปต่อหน้าต่อตาก็ยังจะไม่เห็นกัน                        

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 有緣千里來相會  อนุประโยคท่ี 2 คือ 無緣對面不相逢 

อนปุระโยคทั้ง 2 มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
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ตัวอย่างที่ 5 สํานวน 看菜吃飯，┃量體裁衣。（kàn cài chī fàn, liàng tǐ cái yī） 

                  ความหมาย  กินข้าวให้ดูกับ ตัดเสื้อให้วัดตวั เปรียบจะท าการใดต้องดูสถานการณ์ความเป็นจริง  

                                         ก่อนถึงลงมือกระท า 

                  วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้                 

อนุประโยคที่ 1 คือ 看菜吃飯   อนุประโยคที่ 2 คือ 量體裁衣   

อนุประโยคทั้ง 2 มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 

 

ตัวอย่างที่ 6 สํานวน   幫人幫到底，┃救人救到頭。（bāng  rãn bāng dào dǐ,jiù rãn  

           jiù dào tïu ） 

ความหมาย  การช่วยคนควรช่วยถึงที่สุด   การช่วยคน(เช่นช่วยคนให้รอดพ้นจากอันตราย)ก็ให้ช่วย 

                      ถึงที่สุด   

                  วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

   อนุประโยคที่ 1 คือ 幫人幫到底  เป็นอนุประโยครอง   อนุประโยคที่ 2 คือ 救人救到頭    

   เป็นอนุประโยคหลัก  อนุประโยคทั้ง 2 มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
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       ในการศึกษาส านวนจีนคร้ังนี้มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบผสมผสาน(聯合關係)   แบบย่อกระชับ 

(緊縮式）ส าหรับการเขียนแบบย่อกระชับ   ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ส านวนจีนที่ยกมาประกอบด้วยการใช้  

“วรรคหน้า” และ “วรรคหลัง” เช่น : 
 

 

  ตัวอย่างที่ 1 สํานวน 任重道遠（rân zhîng dào yuǎn）  

  ความหมาย  ภารกิจหนักหน่วง 

  วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

  วรรคหน้า คือ 任重    วรรคหลัง  คือ 道遠   ทั้ง 2 วรรคมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 

 

ตัวอย่างที่ 2 สํานวน  人怕出名┃豬怕壯。（rãn pà chū míng  zhū  pà   zhuàng） 

ความหมาย   คนกลัวชื่อดัง  หมูกลัวอ้วน 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 人怕出名  วรรคหลัง  คือ  豬怕壯   

ทั้ง 2 วรรคมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 

 

ตัวอย่างที่ 3 สํานวน  人心難測┃水難量。（rãn xīn  nán câ   shuǐ nán liàng） 

ความหมาย   หยั่งใจคนยากดุจหยั่งน้ าลึก 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 人心難測  วรรคหลัง คือ 水難量   

ทั้ง 2 วรรคมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
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 ตารางท่ี 9 แสดงโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน(并列複句)ความสัมพันธ์แบบผสมผสาน(聯合關係） 

熟语 สํานวน 主語 

บท
ประธาน 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยายกริยา 
 

補語 

บทเสริม
กริยา 

1. 滿招損，┃謙受益。 

mǎn zhāo sǔn, qiān shîu yì  
ถ่อมตัวท าให้ได้ประโยชน์เย่อหยิ่ง
น ามาซึ่งความเสียหาย 

滿 招 

(動詞) 

 

 

 

  損 

(名詞) 

謙 受 

(動詞) 

 

 

 

  益 

(名詞) 

2. 海濶凴魚躍，┃天高任鳥飛。 

hǎi  kuî  píng  yú  yuâ,tiān  gāo  

rân  niǎo  fēi 

ปลากระโดดแหวกว่ายในท้องทะเลที่
กว้างใหญ่ไพศาล  ท้องนภาอันกว้าง 
ใหญ่ก็เป็นที่นกที่บินตามใจชอบ  

海濶 

 

 

躍 魚 

 

 凴 

(介詞) 

 

海 濶     

天高 

 

 

飛 鳥 

 

 任 

(介詞) 

 

天 高(動)     

3. 人不可貌相，┃海水不可斗量。    

rãn bù  kě  mào  xiàng, hǎi shuǐ 

bù  kě dǒu liáng 

ประเมินคนโดยมองจากรูปโฉมเท่านั้น
ไม่ได้   น ้าทะเลยากแท้ที่จะวัดได้ 

人 相 

(動詞) 

相 

(動詞) 

 不可、貌 

(副詞、能願

動詞)、 

(名詞) 

 

 

海水 量 

(動詞) 

量 

(動詞) 
 不可、斗 

(副詞、能願

動詞)、 

 (數量詞) 

 

 

4. 有緣千里來相會，┃無緣對面 

   不相逢。     yǒu  yuán   qiān  lǐ  

lái xiāng  huì,     wú   yuán   duì   

   miàn bù  xiāng  fãng 

ผู้ซึ่งเคยท าบุญมาด้วยกันแต่ปางก่อน 
แม้จะอยู่ห่างไกลเป็นพันลี้ ก็ยังมาพบ 
กันได้  ส่วนคนที่ไม่เคยท าบุญมาร่วม 
กัน  แม้ว่าจะเดินผ่านไปต่อหน้าต่อตา 
ก็ยังจะไม่เห็นกัน 

有緣 

(動賓

詞組) 

會  

(動詞) 

  相、千里、

來 

(副詞)、 

(數量詞組)、 

 (動詞) 

 

 有 緣    

無緣 

(動賓

詞組) 

相逢   對面、不 

(介賓詞組) 

、(副詞) 

 

 無 緣    
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熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยายกริยา 
 

補語 

บทเสริม
กริยา 

5. 看菜吃飯，┃量體裁衣。 

kàn cài chī fàn,liàng tǐ

cái yī 

กินข้าวให้ดูกับ ตัดเสื้อให้วัดตัว 

看菜 

(動賓詞組) 

 

吃 

 

飯    

量體 

(動賓詞組) 

 

裁 衣    

6. 幫人幫到底，┃救人救到

頭。 

bāng  rãn bāng dào dǐ,jiù 

rãn jiù dào tïu 

การช่วยคนควรช่วยถึงที่สุด/การ
ช่วยคน(เช่นช่วยให้รอดพ้นจาก
อันตราย)ก็ให้ช่วยถึงที่สุด 

幫人 

(動賓詞組) 

 

 

幫 

 

  

 

 

 到底 

(副詞) 

救人 

(動賓詞組) 

 

救 

 

  

 

 

 到頭 

(副詞) 

   

 

 

 แบบย่อกระชับ(緊縮式) 

熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

1. 任重┃道遠。 

rân zhîng dào yuǎn 

ภารกิจหนกัหน่วง 

任 重 

(形容詞) 

    

道 遠 
(形容詞) 

    

2. 人怕出名┃豬怕壯。 

rãn pà chū míng  zhū  pà       

zhuàng  
       คนกลัวชื่อดัง  หมูกลัวอ้วน 

人 怕 出名 
(動賓詞組) 

   

豬 怕 壯 

(形容詞) 

 

 

  

3. 人心難測┃水難量。 

rãn xīn  nán câ  shuǐ nán   

liàng 

หยั่งใจคนยากดุจหยั่งน้ าลึก 

人心 

(名詞詞組) 

測   難 

(形容詞) 

 

水 量   難 

(形容詞) 
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4.2.1.2  ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน-ความสัมพันธ์แบบสืบเนื่อง（并列複句-承接關係）กล่าวคือ

ประโยคชนิดนี้  คือ  เรียบเรียงอนุประโยค(分句)ไปตามการกระท าก่อนหลัง  หรือเรียงไปตามล าดับ

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句)คล้องจองกัน เช่น :             

  

ตัวอย่างท่ี 1 สํานวน 說曹操，┃曹操到。（shuō  Cáocāo Cáocāo dào） 

ความหมาย   พูดถึงโจโฉ โจโฉก็มา 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 說曹操 อนุประโยคที่ 2 คือ 曹操到 

โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句)สอดคล้องกัน 

 

ตัวอย่างที่ 2 สํานวน 拆東墻，┃補西墻。（chāi dōng qiáng, bǔ xī qiáng） 

ความหมาย     ก าแพงด้านตะวันตกพัง   จึงร้ือเอาก าแพงด้านตะวันออกมาซ่อมก าแพง 

ด้านตะวันตกที่พังไป 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 拆東墻   อนุประโยคที่ 2 คือ 補西墻 

โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句)สอดคล้องกัน 
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ตัวอย่างที่ 3 สํานวน 近水樓台，┃先得月。（jìn shuǐlïu tái,  xiān dã yuâ） 

ความหมาย    หอที่อยู่ริมน้ าได้รับแสงจันทร์ก่อน อาศัยความใกล้ตัวหรือความสนิทชิดเชื้อ 

                                         จึงได้รับผลประโยชน์ก่อนผู้อ่ืน 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 近水樓台   อนุประโยคที่ 2 คือ 先得月 

โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句)สอดคล้องกัน 

 

ตัวอย่างที ่4 สํานวน    仇人相見，┃分外眼紅。（chïu   rãn xiāng jiàn,  

             fân wài yăn hïng） 

ความหมาย     เมื่อคู่อาฆาตมาเจอกัน ความบาดหมางก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที ่1 คือ 仇人相見  อนุประโยคท่ี 2 คือ 分外眼紅 

    โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句)สอดคล้องกัน 

 

ตัวอย่างที่ 5 สํานวน 眉頭一皺，┃計上心來。（mãi tïu yī zhîu jì shàng xīn lái） 

ความหมาย  พอขมวดคิ้วแผนการก็ผุดขึ้นมาในใจ 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 眉頭一皺 อนุประโยคที่ 2 คือ 計上心來 

    โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句)สอดคล้องกัน 
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ตัวอย่างที ่6 สํานวน 鷸蚌相爭，┃漁人得利。（yù bàng xiāng zhēng, yú  rãn dã lì） 

ความหมาย  นกปากส้อมกบัหอยกาบวิวาทกัน ชาวประมงได้ประโยชน์ 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 鷸蚌相爭 อนุประโยคที่ 2 คือ 漁人得利 

                  โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句)สอดคล้องกัน 

 

                  ตัวอย่างที่ 7 สํานวน 前事不忘，┃後事之師。（qián shì bù wàng, hîu shì zhī shī） 

ความหมาย  จดจ าบทเรียนในอดีตไว้เป็นอุทาหรณ์  เพื่อถือเป็นกระจกเงาในอนาคต 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 前事不忘 อนุประโยคที่ 2 คือ 後事之師 

     โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句)สอดคล้องกัน 

 

ตัวอย่างที ่8 สํานวน   重賞之下，┃必有勇夫。（zhîng shǎng zhī xià,  

             bì yǒu yǒng fū） 

ความหมาย    ขอเพียงยอมปูนรางวัลอย่างงาม  ย่อมต้องมีผู้กล้าปวารณาตัวรับใช้แน่นอน 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 重賞之下   อนุประโยคที่ 2 คือ 必有勇夫 

                  โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句)สอดคล้องกัน 
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ในการศึกษาส านวนจีนคร้ังนี้มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบสืบเนื่อง(承接關係) แบบย่อกระชับ 

(緊縮式)    ส าหรับการเขียนแบบย่อกระชับ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ส านวนจีนที่ยกมาประกอบด้วยการใช้   

“วรรคหน้า” และ “วรรคหลัง” เช่น : 

 

                     ตัวอย่างที ่1  สํานวน   病急┃亂投醫。（bìng jí luàn tïu yī） 

ความหมาย   อาการป่วยทรุดหนักแล้วจึงค่อยเที่ยวหาหมออย่างสุ่มสี่สุ่มห้า 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 病急  วรรคหลัง  คือ 亂投醫 

โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句) สอดคล้องกัน 

 

ตัวอย่างที ่2 สํานวน   人逢喜事┃精神爽。（rãn fãng xǐshì jīng shãn shuǎng） 

ความหมาย   คนเราเมื่อประสบกับเร่ืองน่าปิติยินดี  อารมณ์ก็จะเบิกบานหรรษา 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 人逢喜事   วรรคหลัง  คือ 精神爽 

โดยความหมายระหว่างแต่ละอนุประโยค(分句)สอดคล้องกัน 
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 ตารางท่ี 10  แสดงโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน(并列複句)ความสัมพันธ์แบบสืบเนื่อง(承接關係） 

熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

1. 說曹操，┃曹操到。 

shuō Cáocāo Cáocāo dào 

พูดถึงโจโฉ โจโฉก็มา 
 

 說 曹操 

(名詞) 

   

曹操 

(名詞) 

到  

 

   

2. 拆東墻，┃補西墻。 

chāi dōng qiáng, bǔ xī  

qiáng   

ดูแลจุดน้ีก็ดูแลไม่ถึงจุดน้ัน 
 

 拆 

 

墻 東 

(方位詞) 

 

  

 

 

補 

 

墻 西 

(方位詞) 

 

  

3. 近水樓台，┃先得月。 

jìn shuǐlïu tái,xiān  

dã yuâ      หอที่อยู่ริมน้ า 
ได้รับแสงจันทร์ก่อน 

樓台   近水 

(動賓詞

組) 

  

 得 

(動詞) 

月  先  

4. 仇人相見,┃分外眼紅。 

chïu   rãn xiāng jiàn,  

fân wài yăn hïng   
เมื่อคู่อาฆาตมาเจอกัน แสดง 
ท่าทางโกรธแค้นใส่กันอย่าง
ออกนอกหน้า   

(仇)人 

(名詞) 

見  仇 相 

(副詞) 

 

眼 

(名詞) 

紅 

(動詞) 

  分外 

(副詞) 

 

眼 紅     

5. 眉頭一皺,┃計上心來。 

mãi tïu yī zhîu jì shàng 

xīn lái      
พอขมวดคิ้วแผนการก็ผุดขึ้นมา
ในใจ  

眉頭 皺  

 

 

 一  

計 上 心   來 

6. 鷸蚌相爭,┃漁人得利。 

yù bàng xiāng zhēng,  

yú rãn dã lì   นกปาก 
ส้อมกับหอยกาบวิวาทกัน 
ชาวประมงได้ประโยชน์ 

鷸、蚌 

 

爭   

 

相 

(副詞) 

 

 

漁人 得 

(動詞) 

利 

(名詞) 
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熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยายนาม 
狀語 

บทขยายกริยา 
補語 

บทเสริม
กริยา 

7. 前事不忘,┃後事之師。 
qián shì bù wàng, hîu  

shì zhī shī    
จดบทเรียนในอดีตไว้เป็น    
อุทาหรณ์  เพื่อถือเป็นกระจก 
เงาใน อนาคต 

事 忘 

 

 前 

(形容詞) 

 

不  

  師 後(形)、 

事(名)、 

之(助詞) 

  

8. 重賞之下,┃必有勇夫。 

zhîng shǎng zhī xià, bì y

ǒu yǒng fū    
ขอเพียงยอมปูนรางวัลอย่างงาม 
ย่อมต้องมีผู้กล้าปวารณาตัวรับ
ใช้แน่นอน 

下 

(方位詞) 

   重(形) 

賞(動) 

之(助詞) 

 

 
 有 夫 勇 

(形容詞) 

必  

 

 

 

 

 

แบบย่อกระชับ(緊縮式) 

熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

1.  病急┃亂投醫。 

bìng jí luàn tïu yī 

อาการป่วยทรุดหนักแล้วจึง
ค่อยเที่ยวหาหมออย่างสุ่มสี่
สุ่มห้า 

病 急 

(動詞) 

 

    

 投 

(動詞) 

醫  

 

亂 

(形) 

 

2.  人逢喜事┃精神爽。 

rãn fãng xǐshì jīng  
shãn shuǎng 

คนเราเมื่อประสบกับเร่ือง
น่าปิติยินด ี    อารมณ์ก็จะ 
เบิกบานหรรษา 

人 

 

逢 

(動詞) 

(喜)事 

(名詞) 

 

喜   

精神 爽 

(動詞) 
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4.2.1.3    ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน - ความสัมพันธ์แบบเพิ่มทวี（并列複句 - 遞進關係） กล่าวคือ     

ประโยคชนิดนี้    คือ    อนุประโยค(分句)ที่อยู่ข้างหลังโดยความหมายแล้วก้าวล้้า  อนุประโยค(分句)ที่อยู่    

ข้างหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง   เช่น :                                                                                                                                    

 

ตัวอย่างที่ 1 สํานวน 一夜夫妻百日恩，┃百日夫妻似海深。（yī yâ fū qī bǎi rì ēn,  

                bǎi rì fū qī sì hǎi shēn） 

ความหมาย      เป็นผัวเมียเพียงวันเดียว ความสัมพันธ์ก็แน่นแฟ้นไปจนนาน เป็นผัวเมียร้อยวัน  

 ความสัมพันธ์ก็แน่นแฟ้นดังทะเลที่ล้้าลึก 

                  วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 一夜夫妻百日恩  อนุประโยคที่ 2 คือ 百日夫妻似海深 

      ความหมายของวรรคหลังมีความหมายไปเสริมหรือเพิ่มความหมายของวรรคหน้า 

 

ตัวอย่างที่ 2 สํานวน 一寸 1光陰一寸 2金，┃寸 3 金難買寸 4光陰。（yī cùn guāng  yīn   

                   yī cùn jīn, cùn jīn nán  mǎi cùn guāng yīn）    

ความหมาย  เวลาเป็นเงินเป็นทอง ทองค้ายาวหนึ่งนิ้วก็ยังซื้อเวลาชั่วประเดี๋ยวประด๋าวไม่ได ้

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 一寸光陰一寸金  อนุประโยคที่ 2 คือ 寸金難買寸光陰 

       ความหมายของวรรคหลังมีความหมายไปเสริมหรือเพิ่มความหมายของวรรคหน้า 
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ตัวอย่างที่ 3 สํานวน 成事不足，┃敗事有餘。（chãng shì  bù zú, bài  shì  yŏu yú） 

ความหมาย  มิได้ท้าให้เร่ืองราวส้าเร็จลุล่วง แต่กลับท้าให้เสียการ 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 成事不足  อนุประโยคที่ 2 คือ 敗事有餘 

        ความหมายของวรรคหลังมีความหมายไปเสริมหรือเพิ่มความหมายของวรรคหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 109 

   ในการศึกษาส้านวนจีนคร้ังนี้มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบเพิ่มทวี(遞進關係)แบบย่อกระชับ 

（緊縮式）  ส้าหรับการเขียนแบบย่อกระชับ    ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ส้านวนจีนที่ยกมาประกอบด้วยการใช้  

“วรรคหน้า” และ“วรรคหลัง” เช่น : 

 

ตัวอย่างที ่1 สํานวน   青出於藍┃而勝於藍。（qīng chū yú lán ãr shâng yú lán） 

ความหมาย    อันสีคราม(สีน้้าเงิน)นั้นกลั่นมาจากต้นคราม แต่สีสันแก่เข้มยิ่งกว่าต้นคราม 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 青出於藍    วรรคหลัง  คือ  而勝於藍 

ความหมายของวรรคหลังมีความหมายไปเสริมหรือเพิ่มความหมายของวรรคหน้า 

 

ตัวอย่างที ่2 สํานวน 賠了夫人┃又折兵。（pãi le fū rãn yòu zhã bīng） 

ความหมาย    สูญเสียทั้งก้าลังทหารและภรรยา 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหนา้ คือ 賠了夫人   วรรคหลัง  คือ 又折兵    

ความหมายของวรรคหลังมีความหมายไปเสริมหรือเพิ่มความหมายของวรรคหน้า 

 

ตัวอย่างที ่3 สํานวน   屋漏┃偏遭(逢 fãng)連夜雨。（wū lòu  piān zāo lián  yâ yǔ） 

ความหมาย     บ้านร่ัวดันมาถูกฝนกระหน่้าตลอดคืน 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 屋漏    วรรคหลัง  คือ 偏遭連夜雨 

ความหมายของวรรคหลังมีความหมายไปเสริมหรือเพิ่มความหมายของวรรคหน้า 
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ตัวอย่างที ่4 สํานวน   學┃而不厭。（xuã ãr bù yàn） 

ความหมาย     หมั่นเพียรศึกษา 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 學    วรรคหลัง  คือ 不厭 

ความหมายของวรรคหลังมีความหมายไปเสริมหรือเพิ่มความหมายของวรรคหน้า 
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ตารางท่ี 11 แสดงโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน(并列複句)ความสัมพันธ์แบบเพิ่มทวี(遞進關係） 

熟语 สํานวน 主語 

บท
ประธาน 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยายนาม 
 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

1. 一夜夫妻百日恩，┃百日夫

妻似海深。 

   yī yâ fū qī bǎi rì ēn, bǎi    

   rì fū qī sì hǎi shēn   

       เป็นผัวเมียเพียงวันเดียวความสัม- 
       พันธ์ก็แน่นแฟ้นไปจนนาน  เป็น 

ผัวเมียร้อยวันความสัมพันธ์ก็
แน่นแฟ้นดังทะเลที่ล้้าลึก 
 

夫妻 

 

恩 

(名詞) 

 

 

一夜 

(數量詞組) 

 

 

 

百日  

夫妻 似 

(動詞) 

海 百日 

(數量詞組) 

 深 

(形容

詞) 

2. 一寸 1 光陰一寸 2 金，┃寸

3 金難 買寸 4 光陰。    

         yī cùn guāng  yīn  yī cùn 

jīn, cùn jīn nán  mǎi cùn 

guāng yīn  

เวลาเป็นเงินเป็นทอง ทองค้ายาว 
หนึ่งนิ้วก็ยังซื้อเวลาชั่วประเดี๋ยว
ประด๋าวไม่ได ้ 
 

光陰 

 

金  一寸 1 

 (數量詞組) 

 

 

 

一寸 2  

金 買 光陰 寸 3、寸 4 

(數量詞組) 

難 

(形容詞) 

 

3. 成事不足，┃敗事有餘。 

chãng shì  bù zú, bài  shì   

yŏu yú   

มิได้ท้าให้เร่ืองราวส้าเร็จลุล่วง  
แต่กลับท้าให้เสียการ 
 

 成 

 

事  

 

 

 不足 

(名詞) 

 

 敗 事   有餘 

(名詞) 
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 แบบย่อกระชับ(緊縮式)  

熟语 สํานวน 主語 

บท
ประธาน 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บท
กรรม 

定語 

บทขยายนาม 
 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริมกริยา 
 

1. 青出於藍┃而勝於藍。 

         qīng chū yú lán ãr shâng yú 

lán 

อันสีคราม(สีน้้าเงิน)นั้นกลั่นมา
จากต้นคราม  แต่สีสันแก่เข้มยิ่ง 
กว่าต้นคราม  
 

青 出 

(動詞) 

 

藍   於藍 

(介賓詞組) 

 

 

 勝 

(動詞) 

藍   於藍 

(介賓詞組) 

2. 賠了夫人┃又折兵。 

pãi le fū rãn yòu zhã bīng

สูญเสียทั้งก้าลังทหารและภรรยา 
อุปมาว่าเสียหายทั้งสองด้าน  

 

 賠了 

(動),(助) 

 

夫人    

 折 兵  又  

3. 屋漏┃偏遭連夜雨。 

wū lòu  piān zāo lián  yâ  yǔ 

  บ้านร่ัวดันมาถูกฝนกระหน่้า
ตลอดคืน 

屋 

 

漏  

 

 

   

 遭 雨 連夜 

(數量詞

組) 

偏 

(副詞) 

 

 

4. 學┃而不厭。 

   xuã ãr bù yàn 

หมั่นเพียรศึกษา 
 

 學 

 

 

    

 厭 

(動詞) 

 

 

 

 不 

(副詞) 
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           4.2.1.4    ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน - ความสัมพันธ์แบบทางเลือก（并列複句-選擇關係）กล่าวคือ 

ประโยคชนิดนี้ คือกรณีหรือสภาพการณ์แบบต่าง ๆ ที่บอกเล่าในแต่ละอนุประโยค(分句)ไม่อาจจะอยู่ร่วมใน 

ขณะเดียวกันได้   จ าเป็นต้องเลือกเอากรณีหรือแบบหนึ่งแบบใดในเหล่าอนุประโยค(分句)ทั้งหลายนั้น  เช่น :   

 

ตัวอย่างที่ 1 สํานวน 寧為玉碎，┃不為瓦全。（nìng wéi yù suì, bù wéi wǎ quán） 

ความหมาย  ยอมเป็นหยกแตก จะไม่ยอมเป็นกระเบื้องที่สมบูรณ์  

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 寧為玉碎 อนุประโยคที่ 2 คือ 不為瓦全 

เลือกอนุประโยคที่ 1 คือ 寧為玉碎 ยอมเป็นหยกแตก 

 

ตัวอย่างที่ 2 สํานวน 不求有功，┃但求無過。（bù qiú yǒu gōng,dàn qiú wú guî） 

ความหมาย  ไม่ต้องการจะมีคุณงามความชอบอะไร  หวังแต่เพียงไม่มีความผิดก็ดีแล้ว   

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 不求有功    อนุประโยคที่ 2 คือ 但求無過 

เลือกอนุประโยคที่ 2 คือ 但求無過 หวังแต่เพียงไม่มีความผิดก็ดีแล้ว   

 

 

ตัวอย่างที่ 3 สํานวน 寧為雞口，┃不為牛後。（níng wéi jī kǒu bú wéi niú hîu） 

      ความหมาย  ยอมเป็นปากไก่ที่สะอาดกระจุ๋มกระจิ๋ม ไม่ยอมเป็นส่วนที่ใหญ่และเหม็นที่ส่วนก้น    

                            ของวัว(ที่อยู่บั้นท้ายวัว) 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 寧為雞口    อนุประโยคที่ 2 คือ 不為牛後 

เลือกอนุประโยคที่ 1 คือ 寧為雞口 ยอมเป็นปากไก่ที่สะอาดกระจุ๋มกระจิ๋ม 
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  ในการศึกษาส านวนจีนคร้ังนี้    มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบทางเลือก(選擇關係)แบบย่อกระชับ 

   （緊縮式）   ส าหรับการเขียนแบบย่อกระชับ       ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ส านวนจีนที่ยกมาประกอบด้วยการใช้  

  “วรรคหน้า” และ “วรรคหลัง” เช่น : 

 

ตัวอย่างที ่1  สํานวน  多一事┃不如少一事。（duō yīshì bù rú shǎo yīshì） 

ความหมาย   มีเร่ืองมากดีกว่ามีเร่ืองน้อยไม่ได้  

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 多一事  วรรคหลัง คือ 不如少一事 

เลือกหลัง  คือ 不如少一事    มีเร่ืองน้อยดีกว่า 
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ตารางท่ี 12  แสดงโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน(并列複句)ความสัมพันธ์แบบทางเลือก(選擇關係) 

熟语 สํานวน 主語 

บท
ประธาน 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริมกริยา 
 

1. 寧為玉碎，┃不為瓦全。 
nìng  wéi  yù  suì, bù wéi  wǎ quán   
ยอมเป็นหยกแตก จะไม่ยอมเป็กระเบื้อง 
ที่สมบูรณ ์  

 為 玉  寧 

(副詞) 

碎 

(形容詞) 

 

 為 瓦  不 全 

(形容詞) 

 

2. 不求有功，┃但求無過。 

bù qiú yǒu gōng,dàn qiú wú guî 

ไม่ต้องการจะมีคุณงามความชอบอะไร หวัง 
แต่เพียงไม่มีความผิดก็ดีแล้ว 

 求 有功 

(動賓) 

 不 

(副詞) 

 

 

 求 無過 

(動賓) 

 

   

3. 寧為雞口，┃不為牛後。 
níng  wéi jī  kǒu, bú wéi niú hîu  

ยอมเป็นปากไก่ที่สะอาดกระจุ๋มกระจิ๋ม 
ไม่ยอมเป็นส่วนที่ใหญ่และเหม็นที่เป็น 
ส่วนก้นของวัว (ที่อยู่บั้นท้ายวัว)  
 

 為 (雞)口 

(名詞) 

 

雞 寧 

(副詞) 
 

 為 (牛)後 

(名詞) 

牛 不  

 

 

 

 

 

 

 แบบย่อกระชับ(緊縮式) 

熟语 สํานวน 主語 

บท
ประธาน 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

1.  多一事┃不如少一事。  
duō yīshì bù rú shǎo yīshì 
 มีเร่ืองมากดีกว่ามีเร่ืองน้อยไม่ได้ /  
มีเร่ืองน้อยก็ทุกข์น้อย  

 多 

(形容詞) 

 

一事    

 少 

(形容詞) 

一事  

 

不如 

(動詞) 
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 4.2.2 โครงสร้างประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ（偏正複句）แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ                                             

4.2.2.1   ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ-ความสัมพันธ์แบบหักมุม 

       （偏正複句-轉折關係）                                                     

    4.2.2.2   ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ-ความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล 

            （偏正複句-因果關係）                                                                             

  4.2.2.3   ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ-ความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไข 

                  （偏正複句-條件關係）                                                                           

4.2.2.4   ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ-ความสัมพันธ์แบบสมมุติ 

      （偏正複句-假設關係）                                                                            

    4.2.2.5   ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ-ความสัมพันธ์แบบมีวัตถุประสงค์ 

                                             （偏正複句-目的關係）    

                                                                       

      4.2.2.1  ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ-ความสัมพันธ์แบบหักมุม（偏正複句-轉折關係）กล่าวคือประโยค

ชนิดน้ี  คือ  อนุประโยค(分句)ส่วนหลังคืออนุประโยคหลัก(正句)จะมีความหมายที่ตรงข้ามหรือสัมพัทธ์กบั

อนุประโยค(分句)ส่วนหน้า คืออนุประโยครอง(偏句) เช่น :   

 

ตัวอย่างที่ 1 สํานวน    只許州官放火，┃不許百姓點燈。（zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ,   

                  bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng  ） 

ความหมาย  พวกขุนนางอ ามาตย์สามารถท าตามอ าเภอใจได้ทุกอย่าง   แต่ชาวบ้านกลับถูกจ ากัด 

 สารพัด   แม้จะเป็นเร่ืองที่ชอบด้วยเหตุผลก็ตาม 

และมีความหมายว่า    ผู้ที่มีอ านาจนั้นมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากกว่าประชาชนสามัญ 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ  只許州官放火    เป็นอนุประโยครอง    

อนุประโยคที่ 2 คือ 不許百姓點燈     เป็นอนุประโยคหลักที่แสดงถึงความหมายที่ขัดแย้ง（相對） 

                                                  กับอนุประโยคส่วนหน้า  
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ตัวอย่างที่ 2 สํานวน    差之毫釐，┃謬以千里。（chà zhī háo lí,miù yǐ qiān lǐ）       

ความหมาย    คลาดเคลื่อนแต่เพียงเล็กน้อยในตอนแรก ผลที่สุดสามารถจะก่อเป็นความผิดพลาด 

 อย่างใหญ่หลวงได้ 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 差之毫釐   เป็นอนุประโยครอง    

อนุประโยคที่ 2 คือ 謬以千里   เป็นอนุประโยคหลักที่แสดงถึงความหมายที่ตรงกันข้าม（相反） 

  อนุประโยคส่วนหน้า 

 

ตัวอย่างที่ 3 สํานวน    掛羊頭，┃賣狗肉。（guà yàng tïu,mài gǒu rîu ） 

ความหมาย  แขวนหัวแพะ ขายเน้ือสุนัข 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ  掛羊頭    เป็นอนุประโยครอง    

อนุประโยคที่ 2 คือ  賣狗肉    เป็นอนุประโยคหลักที่แสดงถึงความหมายที่ตรงกันข้าม（相反） 

  อนุประโยคส่วนหน้า 

 

ตัวอย่างที่ 4 สํานวน 比上不足，┃比下有餘。（bǐ shàng bù zú,bǐ xià yǒu yú）  

ความหมาย    สู้ผู้ที่อยู่ข้างบนไม่ได้ แต่ก็เหนือกว่าผู้อยู่ข้างล่าง  

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ  比上不足   เป็นอนุประโยครอง    

อนุประโยคที่ 2 คือ 比下有餘    เป็นอนุประโยคหลักที่แสดงถึงความหมายที่ขัดแย้ง（相對） 

 กับอนุประโยคส่วนหน้า 
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ตัวอย่างที ่5 สํานวน    謀事在人，┃成事在天。（mïu shì zài rãn,chãng shì zài tiān） 

ความหมาย     การวางแผนงานนั้นอยู่ที่คน  แต่จะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้นอยู่ที่ฟ้าลิขิต   

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที ่1  คือ 謀事在人    เป็นอนุประโยครอง    

อนุประโยคที่ 2 คือ  成事在天   เป็นอนุประโยคหลักที่แสดงถึงความหมายที่ขัดแย้งกับ 

                                                     อนุประโยคส่วนหน้า 

 

ตัวอย่างที่ 6 สํานวน    江山易改，┃本性難移。（jiāng shān yì gǎi,běn xìng nán  yí） 

ความหมาย  สันดอนขุดง่าย  สันดานแก้ยาก 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ  江山易改   เป็นอนุประโยครอง    

อนุประโยคที่ 2 คือ 本性難移   เป็นอนุประโยคหลักที่แสดงถึงความหมายที่ขัดแย้ง（相對） 

                                                  กับอนุประโยคส่วนหน้า  

 

ตัวอย่างที ่7 สํานวน    黃金貴有價，┃知識無價寶。（huáng jīn  guì yǒu jià,    

             zhī shì wú jià bǎo） 

ความหมาย    ทองค ามีค่าด้วยราคา ความรู้นั้นมิอาจประเมินได้ด้วยราคา 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 黃金貴有價   เป็นอนุประโยครอง    

อนุประโยคที่ 2 คือ 知識無價寶   เป็นอนุประโยคหลักที่แสดงถึงความหมายที่ขัดแย้ง（相對） 

  กับอนุประโยคส่วนหน้า  
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ตัวอย่างที่ 8 สํานวน 麻雀雖小，┃五臟俱全。（má quâ suī xiǎo,wǔ zàng jù  quán  ） 

ความหมาย    แม้นกกระจอกจะตัวเล็ก    แต่ก็มีเคร่ืองในครบถ้วนบริบูรณ์  

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที ่1 คือ  麻雀雖小   เป็นอนุประโยครอง    

อนุประโยคที่ 2 คือ 五臟俱全   เป็นอนุประโยคหลัก 

  

ตัวอย่างที่  9  สํานวน   萬事俱備，┃只欠東風。（wàn shì jù bâi,zhǐ qiàn dōng fēng） 

ความหมาย    มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง  ขาดแต่เพียงลมตะวันออก 

  (ขาดแต่เพียงเงื่อนไขส าคัญประการสุดท้ายเท่านั้น) 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 萬事俱備   เป็นอนุประโยครอง    

อนุประโยคที่ 2 คือ 只欠東風   เป็นอนุประโยคหลัก 
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ในการศึกษาส านวนจีนคร้ังนี้มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบหักมุม (轉折關係)   แบบย่อกระชับ 

（緊縮式)    ส าหรับการเขียนแบบย่อกระชับ    ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ส านวนจีนที่ยกมาประกอบด้วยการใช้ 

“วรรคหน้า” และ “วรรคหลัง” เช่น : 

 

ตัวอย่างที ่1 สํานวน   偷雞不成┃蝕把米。（tōu jī bù chãng shí bǎ mǐ） 

ความหมาย     ลักไก่ไม่ส าเร็จกลับเสียข้าวสารไปหนึ่งก า 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 偷雞不成    วรรคหลัง  คือ 蝕把米      

แสดงถึงความหมายที่ตรงกันข้าม（相反）วรรคหน้า 
 

 

ตัวอย่างที ่2 สํานวน   （千里送鵝毛 qiān  lǐ sîng ã  máo）禮輕┃情意重。 

           （lǐ qīng  qíng yì zhîng） 

ความหมาย     (เดินทางไกลพันลี้ เอาขนห่านมาให้) ของขวัญด้อยราคา แต่น ้ามิตรไมตรีล ้าค่า 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 禮輕    วรรคหลัง  คือ  情意重     

                     แสดงถึงความหมายที่ตรงกันข้าม（相反）วรรคหน้า 

 

ตัวอย่างที ่3 สํานวน  不吃羊肉┃空惹一身膻。（bù chī yáng rîu  

           kōng rě yī shēn shān） 

ความหมาย     มิได้กินเนื้อแพะด้วย   แต่ติดกลิ่นสาบแพะไปทั้งตัว 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 不吃羊肉 วรรคหลัง  คือ 空惹一身     

แสดงถึงความหมายที่ตรงกันข้าม（相反）วรรคหน้า 
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ตัวอย่างที ่4 สํานวน   身在曹營┃心在漢。（shēn zài Cáo yíng xīn zài Hàn）  

ความหมาย    ถึงแม้นตัวจะอยู่ในค่ายของโจโฉ   แต่ใจยังฝักใฝ่อยู่กับอาณาจักรสู่ฮั่นของเล่าปี่ 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 身在曹營  วรรคหลัง คือ 心在漢    

แสดงถึงความหมายที่ตรงกันข้าม（相反）วรรคหน้า 

 

ตัวอย่างที ่5 สํานวน    心有餘┃而力不足。（xīn yǒu  yú ãr lì bù zú） 

ความหมาย    ในใจอยากท ามาก  แต่ก าลังกายไม่พอ 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 心有餘  วรรคหลัง  คือ 力不足     

แสดงถึงความหมายที่ขัดแย้ง（相對）กับวรรคหน้า 
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ตารางท่ี 13  แสดงโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ(偏正複句)ความสัมพันธ์แบบหักมุม(轉折關係） 

熟语 สํานวน 主語 

บท
ประธาน 

 

謂語 

บทกริยา 
 
 

賓語 

บทกรรม 
 
 

定語 

บท
ขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

 

補語 

บทเสริม
กริยา 

 
1. 只許州官放火，┃不許百姓 

  點燈。    zhǐxǔ  zhōu guān  

fàng huǒ,bù xǔ bǎi xìng  

diǎn dēng           

     พวกขุนนางอ ามาตย์สามารถท า 
     ตามอ าเภอใจได้ทุกอย่าง แต่ชาว 
     บ้านกลับถูกจ ากัดสารพัด  แม้จะ 
     เป็นเรื่องที่ชอบด้วยเหตุผลก็ตาม  

 

 

許 

(動詞) 

 

 

州官 

(名詞) 

 只 

 

放火 

(動賓詞

組) 

 

 

 

 

 

許 

 

百姓 

(名詞) 

 不 點燈 

(動賓詞

組) 

2. 差之毫釐，┃謬以千里。    

      chà zhī háo lí,miù yǐ qiān  

      lǐ 

คลาดเคลื่อนแต่เพียงเล็กน้อยใน
ตอนแรก ผลที่สุดสามารถจะก่อ 
เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่
หลวงได ้   

 

 

差/之 

(動詞)、(助詞) 
毫釐 

(數量詞組) 

 

 

   

 謬/以 

(動詞)、(助詞) 

千里 

(數量詞組) 

 

  

 

 

3. 掛羊頭，┃賣狗肉。 

  guà yàng tïu,mài gǒu rîu      

     แขวนหัวแพะ ขายเน้ือสุนัข 

 

 

掛 

 

 

頭 羊   

 

 

賣 

 

 

肉 狗   

4. 比上不足，┃比下有餘。  

   bǐ  shàng  bù zú,bǐ xià   

   yǒu yú  

       คือสู้ผู้ที่อยู่ข้างบนไม่ได้แต่ก็  
      เหนือกว่าผู้อยู่ข้างล่าง อยู่ใน 
      ระดับปานกลาง   และพอใจ 
      กับสถานภาพปานกลาง 

 

 

比 上 

(代詞) 

  不足 

(名詞) 

 

 

 

 

 

比 下 

(代詞) 

  有餘 

(名詞) 
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熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บท
กรรม 

定語 

บทขยายนาม 
 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

5. 謀事在人，┃成事在天。      

      mïu shì zài rãn,chãng shì  

  zài tiān      
     การวางแผนงานนั้นอยู่ที่คน แต่ 
     จะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น 
     อยู่ที่ฟ้าลิขิต 
 

謀事 

(動賓詞組) 

 

 

在 人    

成事 

(動賓詞組) 

在 天    

6. 江山易改，┃本性難移。 

jiāng shān yì gǎi,běn  

xìng nán  yí  
     สันดอนขุดง่าย  สันดานแก้ยาก 

江山 改   易 

(形) 

 

 

本性 

 

移   難 

(形) 

 

 

7. 黃金貴有價，┃知識無價 

      寶。huáng jīn guì yǒu  

  jià,zhī shì wú jià bǎo   

ทองค ามีค่าด้วยราคาแต่ความรู้ 
นั้นเป็นสิ่งมีค่าที่มิอาจประเมิน 
ได้ด้วยราคา 

黃金 

 

貴    有價 

(動賓詞

組) 

 

知識 

 

 

寶  無價   

8. 麻雀雖小，┃五臟俱全 。        

  má quâ suī xiǎo,wǔzàng  

  jù quán      

     แม้นกกระจอกจะตัวเล็ก แต่ก็ 
     มีเคร่ืองในครบถ้วนบริบูรณ์   

麻雀 

 

小 

(形) 

 

    

五臟 

 

全 

(形) 

  俱 

(副詞) 

 

 

9. 萬事俱備，┃只欠東風。 

   wàn shì jù bâi,zhǐ qiàn  

  dōng fēng     

     มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง ขาดแต่ 
     เพียงลมตะวันออก  

事 

 

備  萬 

(數量詞組) 
俱 

(副詞) 

 

 

 欠 

 

風 東 

(方位詞) 

 

只  
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 แบบย่อกระชับ(緊縮式) 

熟语 สํานวน 主語 

บท
ประธาน 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยายนาม 
 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

1. 偷雞不成┃蝕把米。 

tōu jī bù chãng shã bǎ mǐ  
ลักไก่ไม่ส าเร็จกลับเสียข้าวสาร 
ไปหนึ่งก า 

 

 

偷 雞   不成 

(動詞) 

 

 

 

蝕 

(動詞) 

米 把 

(數量詞組) 

 

  

2. （千里送鵝毛 qiān lǐ sîng ã   

    máo）禮輕┃情意重。 

lǐ qīng qíng yì zhîng 

(เดินทางไกลพันลี ้เอาขนห่านมาให้)        
ของขวัญด้อยราคา แต่น ้ามิตรไมตรี 
ล ้าค่า 

禮 輕  

 

 

   

情意 重     

3. 不吃羊肉┃空惹一身膻。            

   bù  chī  yang rîu  kōng  rě   

yī  shēn  shān  

มิได้กินเนื้อแพะด้วย แต่ติดกลิ่น 
สาบแพะไปทั้งตัว  

 

 

 

吃 羊肉  不  

 惹 膻 一身 

(名詞) 

 

空 

 

 

 

4.  身在曹營┃心在漢。  

shēn zài Cáo yíng xīn  zài 

         Hàn    
       ถึงแม้นตัวจะอยู่ในค่ายของโจโฉ  
       แต่ใจยังฝักใฝ่อยู่กับอาณาจักรสู่ฮั่น 
       ของเล่าปี่  
 

身 

 

 

 

在 

(動詞) 

曹營 

(代詞) 

 

 

  

心 

 

 

在 

(動詞) 
漢 

(代詞) 

   

5. 心有餘┃而力不足。 

xīn yǒu  yú ãr lì bù zú 

ในใจอยากท ามาก  แต่ก าลังกายไม่ 
พอ 
 

心 有餘 

(名詞) 

 

 

 

   

力 

(名詞) 

不足 

(名詞) 
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4.2.2.2    ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ-ความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล （偏正複句-因果關係）  

กล่าวคือประโยคชนิดนี้  คืออนุประโยค(分句）หนึ่งคืออนุประโยครอง(偏句)   ยกมูลเหตุหรือเสนอ   หลักฐานขึ้นมา     

แล้วอีกอนุประโยค(分句）หนึ่งคืออนุประโยคหลัก(正句)   แสดงถึงผลหรือวินิจฉัยไปตามที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว 

เช่น :    

 

  ตัวอย่างที่ 1 สํานวน 既來之，┃ 則安之。（    jì lái zhī，zã ān zhī） 

ความหมาย  ในเมื่อมาแล้วก็ควรสบายใจ 

                  วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ  既來之   เป็นอนุประโยครอง   ยกมูลเหตุหรือเสนอหลักฐานขึ้นมา 

อนุประโยคที่ 2 คือ  則安之   เป็นอนุประโยคหลัก     แสดงถึงผลหรือวินิจฉัยไปตามที่ 

ปรากฏหลักฐานดังกล่าว 

 

ตัวอย่างที ่2 สํานวน    苦海無邊，┃回頭是岸。（kǔ hǎi wú biān,huí tïu shì àn） 

ความหมาย    ทะเลแห่งความเวิ้งว้างสุดสายตา   แต่ขอเพียงหันหลังกลับมาก็สามารถหลุดพ้น  

                      จากทะเลแห่งความทุกข์  ขึ้นสู่ฝั่ง 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 苦海無邊   เป็นอนุประโยครอง    ยกมูลเหตุหรือเสนอหลักฐานขึ้นมา 

อนุประโยคที่ 2 คือ  回頭是岸   เป็นอนุประโยคหลัก   แสดงถึงผลหรือวินิจฉัยไปตามที่ 

ปรากฏหลักฐานดังกล่าว 
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ตัวอย่างที ่3 สํานวน  人非聖賢，┃孰能無過。（rãn fēi shâng xián,shú nãng wú  guî） 

 ความหมาย     คนเรามิใช่ปราชญ์เมธาจารย์ ใครจะสามารถไม่มีความผิดพลาดเลยเล่า 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 人非聖賢   เป็นอนุประโยครอง   ยกมูลเหตุหรือเสนอหลักฐานขึ้นมา 

อนุประโยคที่ 2 คือ  孰能無過   เป็นอนุประโยคหลัก     แสดงถึงผลหรือวินิจฉัยไปตามที่ 

ปรากฏหลักฐานดังกล่าว 

 

ตัวอย่างที ่4 สํานวน 既有今日，┃何必當初。（jì yǒu jīn rì， hã bì dāng chū） 

ความหมาย    มักใช้ในการแสดงความเสียใจหรือประณามอีกฝ่ายที่เปลี่ยนใจกลางคันใน 

                         ยามหนุ่มแน่น   

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที ่1 คือ  既有今日 เป็นอนุประโยครอง   ยกมูลเหตุหรือเสนอหลักฐานขึ้นมา 

อนุประโยคที่ 2 คือ 何必當初    เป็นอนุประโยคหลัก   แสดงถึงผลหรือวินิจฉัยไปตามที่ 

                                ปรากฏหลักฐานดังกล่าว 
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ตัวอย่างที ่5 สํานวน 少壯不努力，┃老大徒傷悲。（shào zhuàng bù nǔ lì,lǎo dà tú shāng  bēi） 

        ความหมาย  ในยามหนุ่มแน่นหากไม่มานะพยายามแล้วไซร้  คร้ันเมื่อสูงอายุ  แม้จะโศกเศร้า   เสียใจก็เปล่า   

                             ประโยชน์แล้ว 

                 วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

                 อนุประโยคที่ 1 คือ  少壯不努力  เป็นอนุประโยครอง   ยกมูลเหตุหรือเสนอหลักฐานขึ้นมา 

                 อนุประโยคที่ 2 คือ  老大徒傷悲   เป็นอนุประโยคหลัก   แสดงถึงผลหรือวินิจฉัยไป 

                                                 ตามที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว 
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          ในการศึกษาสํานวนจีนคร้ังนี้     มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล (因果關係) แบบ 

ย่อกระชับ(緊縮式）สําหรับการเขียนแบบย่อกระชับ  ผู้วิจัยจะวิเคราะห์สํานวนจีนที่ยกมาประกอบด้วย    

การใช้“วรรรคหน้า” และ “วรรคหลัง” เช่น : 
 

ตัวอย่างที ่1 สํานวน   樹倒┃猢猻散。（shù dǎo hú sūn sàn）  

ความหมาย   ต้นไม้ล้ม ฝูงลิงก็แตกหนีออกไป 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ   樹倒   ยกมูลเหตุหรือเสนอหลักฐานขึ้นมา 

วรรคหลัง  คือ  猢猻散    แสดงถึงผลหรือวินิจฉัยไปตามที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว 

 

ตัวอย่างที ่2 สํานวน 心有靈犀┃一點通。（xīn yǒu ling xī yī diǎn tōng）    

 ความหมาย   ทั้งสองฝ่ายมีใจเดียวกัน มีความคิดตรงกัน มีความเห็นเหมือนกัน 

 วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

 วรรคหน้า คือ 心有靈犀   ยกมูลเหตุหรือเสนอหลักฐานขึ้นมา 

 วรรคหลัง คือ  一點通   แสดงถึงผลหรือวินิจฉัยไปตามที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว 

 

ตัวอย่างที ่3 สํานวน 上梁不正┃下梁歪。（shàng liáng bù zhâng xià liáng wāi） 

 ความหมาย   คานบนไม่ตรง  คานล่างเอียง     

 วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

 วรรคหน้า คือ 上梁不正   ยกมูลเหตุหรือเสนอหลักฐานขึ้นมา 

 วรรคหลัง คือ 下梁歪    แสดงถึงผลหรือวินิจฉัยไปตามที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว 
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   ตารางท่ี 14 แสดงโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนต่างระดับความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล(因果關係） 

熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บท
ขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บท
เสริม
กริยา 

1. 既來之，┃ 則安之。 

jì lái zhī，zã ān zhī 

ในเมื่อมาแล้วก็ควรสบายใจ 

 來之 

(動賓詞組) 

  既 

(副詞) 

 

 安之 

(動賓詞組) 

  則 

(副詞) 

 

2. 苦海無邊，┃回頭是岸。 

kǔ  hǎi  wú  biān, huí  tïu  

shì àn ทะเลแห่งความเวิ้งว้าง 
สุดสายตา  แต่ขอเพียงหันหลัง 
กลับมาก็สามารถหลุดพ้นจาก 
ทะเลแห่งความทุกข์ขึ้นสู่ฝั่ง 

海 

 

無 邊 

(名詞) 

 

 

苦 

(形) 

  

回頭 

(指示代

詞) 

是 

 

 

岸 

(名詞) 

  

 

 

 

3. 人非聖賢，┃孰能無過。 

rãn fēi shâng xián,shú  

nãng wú guî 
คนธรรมดาไม่ใช่นักปราชญ์
หรืออัฉริยะบุคคล   ใคร ๆ ก็ 
ล้วนมีความผิดพลาดได้ทั้งนั้น 

人 

 

 

 

 

非 聖賢    

孰 

(代詞) 
無 

(動詞) 

過 

(名詞) 

 能 

(助動詞) 

   

4. 既有今日，┃何必當初。 

jì yǒu jīn rì，hã bì dāng   

chū 

       มักใช้ในการแสดงความเสียใจ   
       หรือประณามอีกฝ่ายที่เปลี่ยน 
       ใจกลางคันในยามหนุ่มแน่น  

 有 

 

 

 

今日 

(名詞) 

 既 

(副詞) 

 

 

當初 

(名詞) 
   

 

何必 

(副詞) 
 

5. 少壯不努力，┃老大徒傷

悲。shào zhuàng bù nǔ lì, 

   lǎo dà tú shāng bēi  

ในยามหนุ่มแน่นหากไม่มานะ 
พยายามแล้วไซร้   คร้ันเมื่อสูง 
อายุ   แมน้จะโศกเศร้าเสียใจก็ 
เปล่าประโยชน์แล้ว 

少壯 
(名詞) 

 

 

努力 

(動詞) 

 

 

  不  

老大 

(名詞) 

傷悲 

(名詞) 
  徒 

(副詞) 
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แบบย่อกระชับ(緊縮式) 

熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

1. 樹倒┃猢猻散。 

shù  dǎo  hú  sūn  sàn 

ต้นไม้ล้ม ฝูงลิงก็แตกหนี 
ออกไป 

樹  倒 

 

 

    

猢猻 

 

散 

(動詞) 

 

    

2. 心有靈犀┃一點通。  

xīn  yǒu  líng  xī  yī  

diǎn  tōng   

       ทั้งสองฝ่ายมีใจเดียวกัน   
       มีความคิดตรงกัน มีความ 
       เห็นเหมือนกัน  

心  有 靈犀  

 

 

 

  

 

 

 

 

一點 

(副詞) 

 

 

   通 

(動詞) 

3. 上梁不正┃下梁歪。 

shàng liáng bù zhâng  

xià liáng wāi  

คานบนไม่ตรง  คานล่าง 
เอียง    
 

梁 

(動詞) 

正 

(動詞) 

 

 

 上 

(方位詞) 

不  

梁 

 

歪 

(動詞) 

 

 

 下 

(方位詞) 
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4.2.2.3    ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ-ความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไข（偏正複句-條件關係）กล่าวคือ

ประโยคชนิดนี้ คือ อนุประโยค(分句)หนึ่งคืออนุประโยครอง(偏句)   ยกเงื่อนไขขึน้มา   แลว้อีกอนปุระโยค

(分句)หนึ่งคืออนุประโยคหลัก(正句)แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว   เช่น :   

      

ตัวอย่างที่ 1  สํานวน    活到老，┃學到老。（ huï dào lǎo,xuã dào lǎo ）    

ความหมาย   มีชีวิตอยู่จนแก่เฒ่า   เรียนไปจนม้วยมรณา 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 活到老    เป็นอนุประโยครอง   ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

อนุประโยคที่ 2 คือ 學到老    เป็นอนุประโยคหลัก  จะเป็นผลที่เกิดจากเงื่อนไขนั้น ๆ 

 

ตัวอย่างที่ 2  สํานวน    吃一塹，┃長一智。（chī yī qiàn, zhăng yī zhì）    

ความหมาย   ประสบความล้มเหลวหนหนึ่ง การรับรู้ก็เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่ง 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ  吃一塹   เป็นอนุประโยครอง   ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

อนุประโยคที่ 2 คือ   長一智   เป็นอนุประโยคหลัก  จะเป็นผลที่เกิดจากเงื่อนไขนั้น ๆ 

 

ตัวอย่างที ่3  สํานวน    放下屠刀，┃立地成佛。（fàng xià tú dāo,lì dì chãng fï）    

ความหมาย   วางมีดฆ่าสัตว์ทันที   กลายเป็นอรหันต์ทันที 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้    

อนุประโยคที ่1 คือ 放下屠刀   เป็นอนุประโยครอง   ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

อนุประโยคที ่2 คือ  立地成佛   เป็นอนุประโยคหลัก  จะเป็นผลที่เกิดจากเงื่อนไขนั้น ๆ 
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ตัวอย่างที่ 4  สํานวน   不經一事，┃不長一智。（bù jīn g yī shì bù zhǎng  yī zhì）    

ความหมาย     ถ้าไม่มีประสบการณ์เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งด้วยตนเอง   ก็ไม่สามารถเพิ่มพูนความรู้ 

                       ในเร่ืองนั้นได้   

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 不經一事    เป็นอนุประโยครอง   ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

อนุประโยคที่ 2 คือ 不長一智    คือป็นอนุประโยคหลัก  จะเป็นผลที่เกิดจากเงื่อนไขนั้น ๆ 

 

ตัวอย่างที่ 5 สํานวน   世上無難事，┃只怕有心人。（shì shàng  wú nán shì,  

            zhǐ pà yǒu xīn  rãn）    

ความหมาย    ไม่มีความยากล าบากใด ๆ ในโลกหล้า ขอแต่ให้มีความเพียรมานะบากบั่น 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 世上無難事    เป็นอนุประโยครอง   ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

อนุประโยคที่ 2 คือ 只怕有心人   เป็นอนุประโยคหลัก   จะเป็นผลที่เกิดจากเงื่อนไขนั้น ๆ 

 

ตัวอย่างที่ 6  สํานวน   飯後百步走，┃活到九十九。（fàn hîubǎi bù zǒu, huï  

             dào jiǔ shí jiǔ）    

ความหมาย    กินข้าวเสร้จแล้ว   เดินออกก าลังอายุยืนร้อยปี 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 飯後百步走 เป็นอนุประโยครอง   ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

อนุประโยคที่ 2 คือ 活到九十九   เป็นอนุประโยคหลัก  จะเป็นผลที่เกิดจากเงื่อนไขนั้น ๆ 
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ในการศึกษาส านวนจีนคร้ังนี้มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไข(條件關係)แบบย่อ 

กระชับ（緊縮式)   ส าหรับการเขียนแบบย่อกระชับ    ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ส านวนจีนที่ยกมาประกอบ 

ด้วยการใช้ “วรรคหน้าและ“วรรคหลัง” เช่น : 

 

ตัวอย่างที่ 1  สํานวน (平時不燒香 píng shí bù shāo xiān)  急來┃抱佛腳。 

                 （jí lái bào fï jiǎo）    

ความหมาย    กอดพระบาทเมื่อจวนตัว 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 急來    ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

วรรคหลัง  คือ 抱佛腳   แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 

 

ตัวอย่างที่ 2  สํานวน    家和┃萬事興。（jiā hã wàn shì  xīng）    

ความหมาย    ครอบครัวที่สามัคคีกันโชคดีไปทุกเร่ือง   

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 家和    ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

วรรคหลัง  คือ 萬事興   แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 

 

ตัวอย่างที่ 3  สํานวน    無官┃一身輕。（wú guān  yī shēn qīng）    

ความหมาย    ไม่ได้รับราชการแล้วรู้สึกเบาไปทั้งตัว 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 無官   ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

วรรคหลัง  คือ 一身輕    แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 

DPU



 134 

ตัวอย่างที่ 4 สํานวน    功到┃自然成 。（gōng dào zì rán  chãng）    

                     ความหมาย     เมื่อความสามารถถึงขั้นเร่ืองทุกเร่ืองก็จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ 

     วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

                     วรรคหน้า  คือ 功到     ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

                     วรรคหลัง  คือ 自然成    แสดงถึงผลที่เกิดขึน้มาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 

 

      ตัวอย่างที่ 5 สํานวน  （如果）不見棺材┃不掉淚。（bù jiàn guān cái bù diào lâi）    

                      ความหมาย    ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน ้าตา 

                      วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

                      วรรคหน้า คือ 不見棺材  ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

                      วรรคหลัง คือ 不掉淚    แสดงถึงผลที่เกิดขึน้มาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 

 

       ตัวอย่างที่ 6  สํานวน    無事┃不登三寶殿。（wú shì bùdēng sān bǎo diàn）    

                       ความหมาย    หากไม่มีธุระจะไม่มาเยือนถึงเคหสถานหรอก  

                       วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

                       วรรคหน้า คือ 無事   ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

                       วรรคหลัง คือ 不登三寶殿  แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว  
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                  ตัวอย่างที่ 7  สํานวน   三人行┃必有我師。（sān  rãn  xíng bì yǒu  wǒ shī）    

                       ความหมาย     เดินอยู่ด้วยกันสามคน  ในนี้จะต้องมีผู้ที่เป็นครูเราได้อย่างแน่นอน 

                       วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

                       วรรคหน้า  คือ   ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

                       วรรคหลัง  คือ   แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 

 

       ตัวอย่างที่ 8  สํานวน   當一天和尚┃撞一天鍾。（dāng  yī tiān  hã  shang  

   zhuàng  yī tiān zhōng）    

                       ความหมาย    สามัญชนกล่าวว่า “เป็นหลวงจีนไปวัน ๆ หนึ่ง ตีระฆังไปวัน ๆ หนึ่ง”  

                                              แล้วยังจะมีอะไรน่ากล่าวอีกเล่า ปฏิบัติกิจวัตรไปวัน ๆ แบบขอไปที  

                       วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

                       วรรคหน้า คือ 當一天和尚   ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

                       วรรคหลัง คือ 撞一天鍾    แสดงถึงผลที่เกดิขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 

 

ตัวอย่างที่ 9  สํานวน    今朝有酒┃今朝醉。（jīnzhāo yǒu jiǔ,jīn zhāo zuì）    

                        ความหมาย    วันน้ีมีเหล้าให้ดื่ม  ก็จะดื่มเสียให้สะใจ (ไม่ต้องไปสนใจว่าวันรุ่งพรุ่งนี้ 

                                              จะเป็นอย่างไร) 

                        วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

                        วรรคหน้า คือ 今朝有酒    ยกเงื่อนไขขึ้นมา 

                        วรรคหลัง คือ  今朝醉    แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 
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 ตาราง 15 แสดงโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ(偏正複句)ความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไข(條件關係） 

熟语 สํานวน 主語 

บท
ประธาน 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริมกริยา 

1. 活到老，┃學到老。 

huï dào lǎo,xuã dào   

lǎo    

มีชีวิตอยู่จนแก่เฒ่า เรียน 
ไปจนม้วยมรณา 

 

 

活    

 

到老 

(介賓詞組) 

 

 

 

學    

 

到老 

(介賓詞組) 

 

2. 吃一塹，┃長一智。 

chīyīqiàn,zhăng yī  

zhì  
ประสบความล้มเหลวหน
หนึ่ง   ความรับรู้ก็เพิ่มขึ้น 
หน่อยหนึ่ง  

 

 

吃 一塹 

(數量詞組) 

 

   

 長 

(動詞) 

一智 

(數量詞組) 

   

3. 放下屠刀，┃立地成佛。

fàng xià tú dāo,lì dì  
   chãng fï    

แม้แต่ทรชนที่ฆ่าคนราวผัก
ปลา  ครั้นเมื่อได้ส านึกวาง 
ดาบเพชฌฆาตลงถวายตัวเป็น
ศิษย์ตถาคต     ก็กลาย 
เป็นอรหันต์ได้ทันที 

 放

[下] 

(動詞) 

 

(屠)刀 

(名詞) 

屠  下 

(方位詞) 

 

 

 

成 

(動詞) 

佛 

 

 立地 

(副詞) 

 

4. 不經一事，┃不長一 

   智。    

          bù jīn g yī shì,bù  

   zhǎng  yī zhì   

 ถ้าไม่มีประสบการณ์ เร่ืองใด 
เร่ืองหนึ่งด้วยตนเอง  ก็ไม่ 
สามารถเพิ่มพูนความรู้ใน
เร่ืองนั้นได้ 

經 

(動) 

 一事 

(數量詞組) 

 

 

 

 

 

 

 

不 

(副詞) 

 

長 

(動) 

 一智 

(數量詞組) 

 

 

 不 

(副詞) 

 

 

5. 世上無難事，┃只怕有

心人。      
   shì shàng  wú nán shì,  
   zhǐ pà yǒu xīn  rãn   

ไม่มีความยากล าบากใด ๆ  
ในโลกหล้า      ขอแต่ให้มี 
ความเพียรมานะบากบั่น  

世上 

 

 

無 (難)事 

(名詞) 

 

 

難 

(形) 

  

 怕 有心 

人(名詞) 

 

有心 

 

只  
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熟语 สํานวน 主語 

บท
ประธาน 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริมกริยา 

6. 飯後百步走，┃活到九

十九。 

fàn  hîu  bǎi bù zǒu,huï  

dào jiǔ  shí jiǔ      

กินข้าวเสร้จแล้ว   เดินออก 
ก าลังอายุยืนร้อยปี  

 

 

 

走 百步 

(數量詞組) 

 飯後 

(名) 

 

 活  

 

  到九十九 

(數量詞組) 

 

 

 

 

 

 

แบบย่อกระชับ(緊縮式) 

熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

1. (平時不燒香 píng shí bù  

    shāo xiān)    急來┃抱佛 

        腳。jí lái bào fï jiǎo  

       กอดพระบาทเมื่อจวนตัว 
 

 急   

 

 

 來 

 抱 腳 佛   

2. 家和┃萬事興。 

jiā hã  wàn shì xīng   

ครอบครัวที่สามัคคีกัน 
โชคดีไปทุกเร่ือง 
 

家 

 

和 
(動詞) 

 

    

 (萬)事 

(數量詞組) 

 

興 
(動詞) 

 

 萬   

3. 無官┃一身輕。  

wú  guān  yīshēn qīng 

ไม่ไดรั้บราชการแล้วรู้สึกเบา
ไปทั้งตัว  

 

 

無 

 

 

官    

(一)身 

(數量詞組) 

輕 

(動詞) 

 

 一   
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熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

4. 功到┃自然成。 

gōng dào zì rán chãng  

เมื่อความสามารถถึงขั้นเร่ือง
ทุกเร่ืองก็จะส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีได ้ 

功 到 

 

 

 

 

   

 成   自然  

5. （如果）不見棺材┃不 

          掉淚。bù jiàn guān  
   cái bù diào lâi 

ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน ้าตา 

 見 

(動詞) 

棺材  不  

 掉 

(動詞) 

淚  不  

6. 無事┃不登三寶殿。 

wú shì bù dēng sān bǎo  

diàn     
       หากไม่มีธุระจะไม่มาเยือน 
       ถึงเคหสถานหรอก  

 

 

無 

(動詞) 

 

事    

 

 

登 

(動詞) 

 

(三寶)殿 

(代詞) 

三寶 不  

7. 三人行┃必有我師。    
sān  rãn  xíng  bì yǒu   

   wǒ shī      
เดินอยู่ด้วยกันสามคนในนี้
จะตอ้งมีผู้ที่เป็นครูเราได้อย่าง
แน่นอน          

三人 

(名) 

 

行  

 

   

 

 

有 (我)師 

(名詞) 
我 必  

8. 當一天和尚┃撞一天

鍾。    dāng yī tiān  hã  
   shang,  zhuàng yī tiān  

   zhōng       สามัญชนกล่าวว่า     
   “เป็นหลวงจีนไปวัน ๆ  หนึ่ง  

 ตีระฆังไปวัน ๆ หนึง่”  แล้ว 
 ยังจะมีอะไรน่ากล่าวอีกเล่า  

 當 

(動詞) 

 

 

 

和尚 一天  

 

 

 

 撞 鍾 一天   

9. 今朝有酒┃今朝醉。 

jīn  zhāo  yǒu jiǔ jīn    
zhāo  zuì  

วันน้ีมีเหล้าให้ดื่ม   ก็จะดื่ม 
เสียให้สะใจ      (ไม่ต้องไป 
สนใจว่าวันรุ่งพรุ่งนี้จะเป็น 
อย่างไร)  

今朝 

(名詞) 

 

 

有 酒 

(名詞) 

   

今朝 

 

醉 

(動詞) 
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4.2.2.4  ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ-ความสัมพันธ์แบบสมมุติ（偏正複句-假設關係）กล่าวคือประโยค

ชนิดน้ี     คือ   อนุประโยค(分句)หนึ่งคืออนุประโยครอง(偏句)    ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วอีก

อนุประโยค(分句)หนึ่งคืออนุประโยคหลัก(正句)   แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือวินิจฉัยตามสภาพการณ์แห่ง

สมมติฐานดังกล่าว เช่น :  

                               

  ตัวอย่างที่ 1 สํานวน 玉不琢，┃不成器（人不學不知理 rén bú xué bú zhī lǐ）。 

           （yù bù zhuó, bù chãng qì）    

ความหมาย  หยกไม่เจียระไน ก็ไม่ลํ้าค่า  (คนไร้การศึกษาก็ไม่มีความรู้ ขาดเหตุผล) 

                  วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ    玉不琢 เป็นอนุประโยครอง    ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่างหนึ่ง 

อนุประโยคที่ 2 คือ   不成器 เป็นอนุประโยคหลัก      แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือวินิจฉัยตาม 

สภาพการณ์แห่งสมมติฐานดังกล่าว 

 

  ตัวอย่างที่ 2 สํานวน 一著不慎，滿盤皆輸。（yī zhāo bú shân,  mǎn pán jiē shū）    

  ความหมาย  เดินหมากพลาดหนึ่งก้าวก็จะแพ้ทั้งกระดาน 

                    วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

  อนุประโยคที่ 1 คือ  一著不慎  เป็นอนุประโยครอง  ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่างหนึ่ง 

อนุประโยคที่ 2 คือ  滿盤皆輸   เปน็อนุประโยคหลัก   แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือวินิจฉัยตาม 

 สภาพการณ์แห่งสมมติฐานดังกล่าว 
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ตัวอย่างที ่3 สํานวน 兩虎‖相鬥，┃必有一傷。（liǎng  hǔ  xiāng dòu , bì yǒu     

            yīshāng）    

ความหมาย  เสือสองตัวสู้กัน  ย่อมจะมีตัวหนึ่งต้องบาดเจ็บ 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ   兩虎相鬥   เป็นอนุประโยครอง  ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่างหนึ่ง 

อนุประโยคที่ 2 คือ   必有一傷   เป็นอนุประโยคหลัก    แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือวินิจฉัยตาม 

สภาพการณ์แห่งสมมติฐานดังกล่าว  

 

ตัวอย่างที่ 4 สํานวน    過了這個村，┃就沒有這個店了。  （guò le zhâ ge cūn, 

             jiù mãi yǒu  zhâ ge diàn le） 

ความหมาย   ผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้ว   ก็ไม่มีร้านค้าแบบนี้อีกแล้ว(ที่ขายสินค้าชนิด    

                          เดียวกัน) 

                  วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

อนุประโยคที่ 1 คือ 過了這個村    เป็นอนุประโยครอง    ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่าง    

                                หนึ่ง 

อนุประโยคที่ 2 คือ 就沒有這個店了       เป็นอนุประโยคหลัก      แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือ 

                               วินิจฉัยตามสภาพการณ์แห่งสมมติฐานดังกล่าว 
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ตัวอย่างที่ 5 สํานวน    不入虎穴，┃焉得虎子。（bù rù hǔ xuã,yān dã hǔ zǐ） 

ความหมาย   ไม่เข้าถ้ําเสือ  ไหนเลย(ไย)จะได้ลูกเสือเล่า 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

   อนุประโยคที ่1 คือ 不入虎穴   เป็นอนุประโยครอง   ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่าง  

                                   หนึ่ง 

   อนุประโยคท่ี 2 คือ 焉得虎子   เป็นอนุประโยคหลัก  แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือวินิจฉัยตาม 

    สภาพการณ์แห่งสมมติฐานดังกล่าว  

 

   ตัวอย่างที ่6 สํานวน   少壯不努力，┃老大徒傷悲。 （shào  zhuàng  bù nǔ  lì, 

             lǎo  dà  tú  shāng  bēi） 

            ความหมาย   ในวัยหนุ่มสาวถ้าไม่มุมานะพยายาม  ถึงคราแก่เฒ่าถึงจะโศกเศร้าเสียใจก็สาย 
                                             
                                            เกินแก้ 
 

    วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

    อนุประโยคที่ 1 คือ 少壯不努力  เป็นอนุประโยครอง   ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่าง    

                                    หนึ่ง 

    อนุประโยคที่ 2 คือ 老大徒傷悲   เป็นอนุประโยคหลัก   แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือวินิจฉัย  

                                    ตามสภาพการณ์แห่งสมมติฐานดังกล่าว 
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         ในการศึกษาสํานวนจีนคร้ังนี้มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบสมมุติ  (假設關係)   แบบย่อกระชับ 

（緊縮式）     สําหรับการเขียนแบบย่อกระชับผู้วิจัยจะวิเคราะห์สํานวนจีนที่ยกมาประกอบด้วย  การใช้   

“วรรคหน้า”    และ “วรรคหลัง” เช่น : 

 

ตัวอย่างที่ 1  สํานวน  無風┃不起浪。（wú fēng  bù qǐ làng）   

ความหมาย    ถ้าไม่มีลม  ก็ไม่เกิดคลื่น 

                     วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ   無風   ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่างหนึ่ง 

วรรคหลัง  คือ  不起浪    แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือวินิจฉัยตามสภาพการณ์แห่งสมมติฐาน 

  ดังกล่าว 
  

 

ตัวอย่างที่ 2 สํานวน 多行不義┃必自斃。（duō háng bù yì bì zì bì） 

ความหมาย   กระทําเร่ืองที่ไม่มีคุณธรรมไว้มากเท่ากับเป็นการรนหาที่ตาย 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

วรรคหน้า คือ 多行不義  ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่างหนึ่ง 

วรรคหลัง  คือ 必自斃 แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือวินิจฉัยตามสภาพการณ์แห่งสมมติฐาน 

 ดังกล่าว 

 

 

 

 

 

DPU



 143 

                  ตัวอย่างที่ 3 สํานวน 小不忍┃則亂大謀。（xiǎo bù rěn zã luàn dà móu） 

ความหมาย   ไม่อดกลั้นกับเร่ืองเล็กน้อย  ทําให้เสียงานใหญ่ได้ 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 

                  วรรคหน้า คือ 小不忍 ยกสภาพการณ์ที่สมมติขึ้นมาอย่างหนึ่ง    

                  วรรคหลัง คือ 則亂大謀 แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นหรือวินิจฉัยตามสภาพการณ์แห่งสมมติฐาน 

                                          ดังกล่าว 
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ตาราง 16  แสดงโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ(偏正複句)ความสัมพันธ์แบบสมมุติ(假設關係） 

     熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยายนาม 
狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บท
เสริม
กริยา 

1. 玉不琢，┃不成器 

yù bù zhuó, bù chãng 

qì（人不學不知理）。 

(rãn  bú xuã bú zhīlǐ) 

หยกไม่เจียระไนก็ไม่ลํ้าค่า  
(คนไร้การศึกษาก็ไม่มี 
ความรู้  ขาดเหตุผล) 

玉 琢 

(動詞) 

  

 

 

 

不  

 

 

 

成 

 

器  不  

2. 一著不慎，滿盤皆輸。 

yī zhāo  bú  shân  mǎn  

pán jiē  shū   
เดินหมากพราดหนึ่งก้าว 
ก็จะเแพ้ทั้งกระดาน 

一著 慎   不  

滿盤 輸   

 

皆 

 

 

 

3. 兩虎‖相鬥，┃必有一 

傷。 

liǎng   hǔ  xiāng  dòu ,  

bì yǒu  yī shāng 

เสือสองตัวสู้กัน  ย่อมจะมี 
ตัวหนึ่งต้องบาดเจ็บ  

(兩)虎 

(數量詞組) 

鬥  兩 相 

(副詞) 

 

 

 

 

 

有 (一)傷 

(數量詞組) 

 

 

一 必 

(副詞) 

 

4. 過了這個村，┃就沒有

這個店了。 

   guò le zhâ ge cūn, jiù     

   mãi yǒu zhâ ge diàn le 

        ผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้ว    
      ก็ไม่มีร้านค้าแบบนี้อีกแล้ว          
   (ขายสินค้าชนิดเดียวกัน)  

 

 

 

過/了 

(動詞) 

村 這個 

(指示代詞) 

 

 

 

 

 

 

 

 

沒有 店 這個 

(指示代詞) 

就  

 

 

 

5. 不入虎穴，┃焉得虎

子。 

bù rù hǔ xuã,yān dã  

hǔ zǐ 

ไม่เข้าถ้ําเสือไหนเลย(ไย)จะ
ได้ลูกเสือเล่า 

 不、入 

(動詞) 

(虎)穴 

(名詞) 

虎 

(名詞) 

 

  

 得 

(動詞) 

（虎）子 

(名詞) 

虎 

(名詞) 

 

焉 

(疑問

句) 
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熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

6. 少壯不努力，┃老大徒傷悲。

shào zhuàng bù nǔ lì,  lǎo dà  

   tú shāng bēi  

       ในวัยหนุ่มสาวถ้าไม่มุมานะพยายาม      
        ถึงคราแก่เฒ่าถึงจะโศกเศร้าเสียใจก็  
        สายเกินแก ้ 
 

少壯 

(名詞) 

 

努力 

(動詞) 

 

 

  不  

老大 

(名詞) 

傷悲 

(名詞) 
  徒 

(副詞) 
 

 

 

 

 

 แบบย่อกระชับ(緊縮式) 

熟语 สํานวน 主語 

บทประธาน 
謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยายนาม 
狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริม
กริยา 

1.   無風┃不起浪。  

wú fēng bù qǐ làng 

ถ้าไม่มีลม  ก็ไม่เกิดคลื่น 

無風 

(動賓詞組) 

 

 

 

    

 

 

 

起 

(動詞) 

浪 

(名詞) 

 不 

(副詞) 

 

2.   多行不義┃必自斃。 

duō háng bù yì bì zì  

bì           

 กระทําเร่ืองที่ไม่มีคุณ 
ธรรมไว้มากเทา่กับเป็น
การรนหาที่ตาย 

 

 

行 

(動詞) 

 

 

不義 

(名詞) 

 多 

(形容詞) 

 

自 

(代詞) 

斃 

(動詞) 

 

 

 

 必 

(副詞) 

 

3.   小不忍┃則亂大謀。 

xiǎo bù rěn zã luàn dà  

móu  

      ไม่อดกลั้นกับเร่ืองเล็กน้อย  
ทําให้เสียงานใหญ่ได้ 

小 

(名詞) 

忍 

(動詞) 

  不 

(副詞) 

 

 

 

 

亂 

(動詞) 

謀 

(名詞) 

大 

(形容詞) 

 

則 
(副詞) 
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4.2.2.5  ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ-ความสัมพันธ์แบบมีวัตถุประสงค（์偏正複句-目的關係） กล่าวคือ

ประโยคชนิดนี้ คือ อนุประโยค(分句)หนึ่งคืออนุประโยครอง(偏句) แสดงถึงพฤติกรรมที่เป็นไปเพื่อบรรลุซึ่ง

จุดมุ่งหมายบางอย่าง ส่วนอีกอนุประโยค(分句)หนึ่งคืออนุประโยคหลัก(正句) แสดงถึงจุดมุ่งหมายที่พฤติกรรม

ดังกล่าวจะบรรลุถึง  เช่น :                                 

 

ตัวอย่างที่ 1 สํานวน 養兵千日，┃用在一時。（yǎng bīng qiān rì, yîng zài yī shí ）   

ความหมาย  เลี้ยงทหารเป็นพัน ๆ วัน เพื่อใช้ชั่วคร้ังชั่วคราว (กองทัพในยามปรกติต้องเลี้ยงดู 

                       ระยะยาว เพื่อไว้ใช้ในยามคับขัน) 

วิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้   

อนุประโยคที่ 1 คือ 養兵千日  เป็นอนุประโยครอง   แสดงถึงพฤติกรรมที่เป็นไปเพื่อบรรลุซึ่ง 

 จุดมุ่งหมายบางอย่าง 

อนุประโยคที่ 2 คือ 用在一時   เป็นอนุประโยคหลัก  แสดงถึงจุดมุ่งหมายที่พฤติกรรมดังกล่าว 

 จะบรรลุถึง 
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    ตาราง 17 แสดงโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ(偏正複句)ความสัมพันธ์แบบมีวัตถุประสงค์(目的關係） 

熟语 สํานวน 主語 

บท
ประธาน 

謂語 

บทกริยา 
 

賓語 

บทกรรม 
 

定語 

บทขยาย
นาม 

狀語 

บทขยาย
กริยา 

補語 

บทเสริมกริยา 
 

1. 養兵千日，┃用在

一時。 

yǎng bīng qiān rì, 

yîng zài yī shí  

เลี้ยงทหารเป็นพันๆ วัน  
เพื่อใช้เป็นชั่วคร้ังชั่ว 
คราว  

 

 

 

養 兵   千日 

(數量詞組) 

 

 

 

 

用    在一時 

(介賓詞組) 
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4. 3   วิเคราะห์เจตนาการใช้ส านวนจีน  
 

   เจตนาการใช้สํานวนจีน  แบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 5 ลักษณะ  คือ 
4.3.1   สํานวนจีนชนิดบอกเจตนาตําหนิ 
4.3.2   สํานวนจีนชนิดบอกเจตนาตักเตือน 

4.3.3   สํานวนจีนชนิดบอกเจตนาแสดงความเห็น 

4.3.4   สํานวนจีนชนิดบอกเจตนาชื่นชม     
4.3.5   สํานวนจีนชนิดบอกเจตนากล่าวประชดประชัน 

นอกจาก 4 ลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ผู้วิจัยได้ใช้เจตนาในการพูดอีกลักษณะมาเพื่อพิจารณา
สํานวนจีนบางสํานวนในการวิเคราะห์นี้ด้วย    คือ   การพูดเชิงประชด      

เน่ืองจากสํานวนจีนที่คัดเลือกมามีจํานวนมาก   ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกพิจารณาพอเป็นสังเขปใน
แต่ละลักษณะเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทาง   ดังนี้ 
 

4.3.1   ส านวนจีนชนิดบอกเจตนาต าหนิ (หมายถึงการติเตียน：คือยกโทษขึ้นพูด หรือชี้
ข้อบกพร่อง) 

 

สํานวนจีนชนิดนี้จะบอกเจตนาชัดเจนว่าผู้กล่าวคําสํานวนจีนมีเจตนาในการเปรียบเปรยเพื่อ
ตําหนิอีกฝ่ายหนึ่ง   ตัวอย่างเช่น 

 

ส านวนท่ี 1     
              ชาวเมืองฉีหวั่นกลัวฟ้าจะถล่ม 

杞人憂天(Qǐ rãn yōu tiān) 

 

ความหมาย    ความวิตกกังวลในสิ่งที่ไม่ควรวิตกกังวล 
 
สํานวนจีนนีบ้อกเจตนาตําหนิว่า    เราไม่ควรวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดหรือกังวลในสิ่งที่ไม่ 

ควรกังวล 

 
ท่ีมาของความหมาย    ในเมืองฉีมีกระทาชายคนหน่ึง  มักจะกลัวอยู่เสมอว่าฟ้าจะพังลงมา  กลัว

ว่าแผ่นดินจะถล่ม  เขาเลยนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้  นอนก็ไม่กล้านอน  ข้าวก็ไม่คิดจะกิน  เพื่อนของเขา
เห็นเขาเป็นเช่นน้ัน  เลยร้อนใจมาก  วิ่งไปพูดกับเขาว่า  
    “ท้องฟ้าเป็นเพียงบรรยากาศที่หนาทึบเท่านั้น  คุณหายใจและเคลื่อนไหวอยู่ในบรรยากาศนี้ 
ตลอดเวลาแล้วทําไมคุณถึงกังวลเสมอว่ามันจะพังลงมาล่ะ”  

DPU



 149 

       กระทาชายคนนั้นฟังแล้วยิ่งเป็นกังวล  เขาพูดว่า  “คุณพูดว่า  ท้องฟ้าที่แท้ก็คือบรรยากาศที่หนา
ทึบถ้าเช่นน้ัน  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  ดวงดาว  จะมิร่วงตกลงมาทั้งหมดหรือ”   
      เพื่อนของเขาพูด  “ กลัวอะไรนะ  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  และดวงดาวสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่มี
แสงและเป็นส่วนน้อยซึ่งอยู่ในบรรยากาศ   สิ่งเหล่านี้จะไม่ตกลงมา   ถึงแม้ว่ามีดาวบางดวงที่ร่วงตกลง
มาได ้ ก็ไม่หล่นโดนคน” 
      กระทาชายคนนั้นคิดอยู่สักครู่หนึ่ง  รู้สึกว่าเพื่อนของตนพูดมีเหตุผล  เขามองดูท้องฟ้าที่ว่าไม่พัง
ลงมา แต่เขาก็ยังไม่วางใจ  ถามอีกว่า “อย่างนี้ถ้าพื้นดินพังทลายแล้วจะทําอย่างไรล่ะ” 
      เพื่อนของเขาพูดขึ้นว่า   “ พื้นแผ่นดินเป็นผืนดินที่หนามากลึกมาก   คุณดสูิ   พื้นดินยังคงมีอยู่ทุก
หนทกุแห่งไม่ใช่หรือ”  คุณยังคงเดินไปเดินมาอยู่บนดินทุกวัน  ทําไมต้องเป็นกังวลว่ามันจะพังทลายลง
ไปล่ะ” 
      กระทาชายคนนั้นได้ยินว่าพื้นดินก็ไม่ถล่ม   เช่นนี้จึงวางใจ   สํานวนนี้ชี้ให้เห็นว่าเราไม่ควรวิตก
กังวลเกินเหตุในบางสิ่งบางอย่างที่ยังเป็นไปไม่ได้     

           （จากหนังสือ Liâzǐ 見 jiàn《列子 Liâzǐ》,Annotated Chinese Proverbs)  
 
            ตัวอย่างประโยค 

他憂慮被公司開除,真是杞人憂天，現在經濟那麽好，工作很多。 

Tā yōulǜ bâi gōngsī kāichú, zhēn shì Qǐrãn yōu tiān，xiànzài jīngjì nàme  
hǎo，gōngzuî hěnduō. 

เขากังวลจะโดนบริษัทไล่ออกจากงาน ช่างเหมือน ชาวเมืองฉีหวั่นกลัวฟ้าจะถล่ม จริง ๆ  เวลานี้ 
เศรษฐกิจดีออกอย่างนี้  งานการมากมาย   
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ส านวนท่ี 2 
รอกระต่ายชนต้นไม้  
守株待兔（shǒu  zhū  dài  tù） 

 

ความหมาย     มีสองความหมาย    ความหมายที่หนึ่ง    คือ   เอาเร่ืองที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมาเป็น 
ประสบการณ์    และรอคอยผลที่จะเกิดขึ้นอย่างมั่นคงไม่ลดละ  อีกความหมายหนึ่ง  คือไม่อยากทํางาน
อย่างจริงจัง  เพ้อฝันที่จะได้ผลประโยชนท์ี่จะเกิดขึ้นไม่คาดคิด(รอลาภลอย) 
 

สํานวนจีนนี้บอกเจตนาตําหนิ เร่ืองการทํางาน อย่าหวังอะไรลม ๆ แล้ง ๆ หรือเอาประสบการณ์
เดิมมาเป็นตัวชี้นําทางในความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น       เปรียบว่าถ้าหากไม่ขยันทํางานและศึกษาหาความรู ้  
คิดแต่เพียงที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน   ผลลัพธ์ก็คือการหลอกลวงตนเอง    ขอเพียงแต่
ขยันทําเองจึงจะได้รับผลที่ดี 
  
            ท่ีมาของความหมาย  ในรัฐซ่ง（宋國Sîngguï）มีชาวนาคนหนึ่ง  ในนามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่ง  อยู่
มาวันหน่ึงได้มีกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งมาชนต้นไม้ต้นนั้น     คอหักตาย     ดังนั้น     ชาวนาคนน้ีจึงได้วาง
เคร่ืองมือการทํานา    แล้วมานั่งเฝ้าที่ใต้ต้นไม้ต้นนัน้     หวังว่าจะมีกระต่ายวิ่งมาชนต้นไม้อีก    แต่ก็
เป็นไปไม่ได้ที่กระต่ายจะมาอีกและเขาจึงถูกชาวเมืองซ่งหัวเราะเยาะ   
        （จากหนังสือ《韓非子 Hán Fēizǐ·五蠹 Wǔdù》,Annotated Chinese Proverbs ) 
 
             ตัวอย่างประโยค 

美好的生活要用雙手幹出來，守株待兔行嗎？ 
Měihǎo de shēnghuï yào yîng shuāngshǒu gàn chūlái，shǒu zhū dài tù  xíng 

ma？ 

ถ้าต้องการจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจะมานั่งงอมืองอเท้า รอกระต่ายชนต้นไม้ จะได้หรือ 
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ส านวนท่ี 3 
เช้า  3  ค่ า  4   
朝三暮四（zhāo sān mù sì） 

 
ความหมาย     แต่เดิมความหมาย     คือ     การใช้วิธี(กล)หรือใช้เล่ห์เหลี่ยม(ลูกไม้)หลอกลวงคน  

ต่อมาภายหลังได้ใช้สํานวนนี้บรรยายถึงลักษณะของความคิดที่ไม่แน่นอนของคน  กล่าวคือ  ความคิด
กลับไปกลับมาเอาแน่นอนไม่ไดห้รือว่ามีจิตใจรวนเร 

 
สํานวนจีนนี้บอกเจตนาตําหนิ        บุคคลที่จิตใจเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนหรือกลับไปกลับมาเอา

แน่นอนไม่ได้  หรือมีจิตใจรวนเรไม่แน่นอน  เปลี่ยนใจอยู่เสมอ  
 

ท่ีมาของความหมาย      สํานวนนี้มาจากหนังสือจวงจื่อ（莊子 Zhuāngzi） กล่าวถงึพฤติกรรม 
ของจวีกง（ 狙公 Jūgōng）ซึ่งเกิดในสมัยซ่ง（宋朝人 Sîngcháo rãn ）เป็นคนจน  และเลี้ยงลิงไว้  
มีเร่ืองเล่าว่า 

กาลคร้ังหนึ่งนานมาแล้ว   มีชายคนหน่ึงเป็นคนเลี้ยงลิง  ชื่อจวีกงเขาได้เลี้ยงลิงไว้มากมาย  ระยะ 
เวลาผ่านไปนาน  เขาก็รู้ถึงอุปนิสัยของลิงเป็นอย่างดี   ลิงก็รู้ภาษาของเขา  ดังนั้น   เขาก็ยิ่งรักลิงมากขึ้น  
เขาไม่มีเงิน   แต่เขายอมอดข้าวเพื่อที่จะให้ลิงกินอิ่ม   
       ต่อมาเขาจนมากขึ้น  เขาคิดที่จะลดอาหารของลิงลง  แต่กลัวลิงไม่เชื่อฟัง  ก็เลยพูดกับลิงก่อนว่า  
“ทุกเช้าจะให้ลูกเกาลัคพวกเจ้า 3 ลูก  ช่วงเย็นจะให้ 4 ลูก  พวกเจ้าเห็นว่ายังไง” 
           ลิงฟังแล้ว  ทั้งโห่ร้อง  ทั้งกระโดดโลดเต้น  แสดงความไม่พอใจ 
       เวลาผ่านไปสักครู่หนึ่ง   เจ้าของก็พูดกับลิงอีกว่า   “ถ้างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน   ช่วงเช้าจะให้ลูก 
เกาลัค 4 ลูก   ส่วนตอนเย็นให้ 3 ลูก    พวกเจ้าคงจะเห็นด้วยแล้วสินะ” 

บรรดาลิงฟังแล้วต่างก็ดีใจ    ต่างก็เข้าใจว่าได้เพิ่มขึ้นจริง ๆ 
          （จากหนังสือ Liâzǐ 見 jiàn《列子 Liâzǐ》,Annotated Chinese Proverbs)  
              
             ตัวอย่างประโยค 

他是個朝三暮四的人，因此到現在一事無成。 

Tāshìgâ zhāo sān mù side rãn ，yīncǐ dào xiànzài yí shì wú chãng. 

เขาเป็นคนที่ เช้า 3 ค่ า 4    ดังนั้นถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีผลสําเร็จสักเร่ืองเลย   
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ส านวนท่ี 4   
ถอนกล้าให้ข้าวโต 
拔苗助長（bá miáo zhù zhǎng） 
 

ความหมาย    การกระทําในสิ่งที่ตนคาดไม่ถึงว่าจะเป็นผลเสียต่อตนเอง  การทํางานบางอย่าง 
ต้องรอเวลา 
 

สํานวนจีนนี้บอกเจตนาว่า    การทําสิ่งใดควรอาศัยระยะเวลา  คือให้เป็นไปตามเวลา  พัฒนา 
การณ์  แล้วจะได้ผลสมบูรณ์  ไม่ไช่การคาดเดาเอาเองว่าทําแล้วจะเกิดสิ่งที่ดี 
 

ท่ีมาของความหมาย มีชายใจร้อนคนหนึ่ง  ปลูกข้าวในนาไว้หลายไร่(ไร่จีน)   เขาหวังว่าต้นกล้า 
ในนาจะโตเร็วอีกสักนิดแต่ต้นกล้าไม่โตเร็วดังที่เขาคิด 

วันหน่ึง   (ทันใดนั้น)เขาคิดวิธีแก้ปัญหาที่ดีออก   เลยรีบวิ่งไปที่นา   แล้วต้นกล้าทุกต้นก็ถูกดึง
ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง   เขาหันกลับไปดูต้นกล้าอีก   ต้นกล้าสูงกว่าเดิมไม่น้อยจริง ๆ  เขาดีอกดีใจมาก  เมื่อ  
กลับถึงบ้าน   เขาพูดกับคนในบ้านว่า 

“ฉันเหน็ดเหนื่อยทํางานทั้งวัน   เหนื่อยจริง ๆ   แต่ว่าทํางานวันเดียว  ต้นกล้าในนาโตขึ้นมาก” 
ลูกชายของเขาฟังแล้ว  รู้สึกประหลาดใจ   เลยรีบวิ่งไปดูที่นา(ต้นกล้าในนา)  คิดไม่ถึงว่าต้นกล้าในนา 
จะตายหมด     
                                                                                                      (Annotated Chinese Proverbs) 
 
            ตัวอย่างประโยค 

  王華的數學作業有兩道題是爸爸代做的，媽媽説：“我們要幫助小孩學好功 

課，但是拔苗助長可不行呀！”   曹劍塵《實用成語手冊》 

   Wánghuá de shùxuã zuîyâ yǒu liǎngdàotí shì bàba dài zuî de ，māmā shuō ： 

“wǒmen yào bāngzhù xiǎohái xuã  hǎo gōngkâ，dànshì bá miáo zhù zhǎng kě bù xíng 
ya！” 

การบ้านคณิตศาสตร์ของหวางหัวคุณพ่อทําแทนให้ 2 ข้อ   คุณแม่จึงพูดว่า  “ เราต้องช่วยลูกให้ 
เรียนให้เก่งแต่ไม่ใช่ ‘ ถอนกล้าให้ข้าวโต ’ อย่างนี้ไม่ได้นะ ” 
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ส านวนท่ี 5  
กลืนพุทราจีนท้ังลูกโดยไม่เคี้ยวไม่ย่อย 
囫圇吞棗(hú  lún  tūn  zǎo) 

 

ความหมาย    การกลืนพุทราจีนทั้งลูกไม่ได้เคี้ยวจึงทําให้เกิดผลเสียต่อกระเพาะเปรียบกับเรียน
หนังสือแบบท่องจํา   เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง    เรียนแบบคลุมเครือขอไปที    ไม่พยายามทําความเข้าใจ   
หรือวิเคราะห์เนื้อหาอย่างไม่ละเอียดถี่ถ้วน 

 
สํานวนจีนนี้บอกเจตนาตําหนิ การกระทําสิ่งใดที่ไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วน ซึ่งอาจเกิดผลเสียภายหลัง 

 
ท่ีมาของความหมาย     มีชายหนุ่มคนหนึ่งซื้อผลไม้มาหลายชั่ง  มีสาลี่   แล้วก็มีพุทราจีน   เขานั่ง

อยู่ริมถนนแล้วกินผลไม้คําใหญ่ ๆ มีคนแก่คนหนึ่งเห็นแล้วพูดกับเขาว่า   “พ่อหนุ่ม   สาลี่กินเยอะไม่ได้ 
ผลไม้นี้ถึงแม้ว่ามีประโยชน์ต่อฟัน  แต่ถ้ากินมากไป  จะมีผลที่ไม่ดีต่อกระเพาะ”  
           ชายหนุ่มก็เลยถามว่า “งั้นพุทราจีนล่ะ” 
           คนแก่ตอบ “พุทราจีนรักษากระเพาะ  แต่ไม่ดีต่อฟัน  กินเยอะไม่ได้เหมือนกัน” 
           ชายหนุ่มมองสาลี่ แล้วก็มองพุทราจีน คิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วพูด “ถ้างั้นง่ายมาก ผมกินสาลี่ใช้แค่ฟัน
เคี้ยวไม่กลืนลงในท้อง  ส่วนพุทราจีน  ผมก็กลืนเข้าไปทั้งลูก  ไม่ต้องใช้ฟันเคี้ยว” 
           เขาเอาพุทราจีนลูกหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาใส่ปาก ฝืนกลืนลงไป เขาไม่ได้คิดถึงว่า พุทราจีนทั้งลูก
กลืนลงไปในท้องแล้วย่อยยาก  แน่นอนย่อมไม่เป็นผลดีต่อกระเพาะ  
           หลังจากนั้นมาผู้คนก็ใช้สํานวน  “กลืนพุทราจีนทั้งลูกไม่เคี้ยวไม่ย่อย”  ในความหมายว่า  “เรียน
หนังสือแบบท่องจํา   เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง   เรียนแบบคลุมเครือขอไปที”     ไม่พยายามทําความเข้าใจ 
หรือวิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือว่ามีอะไร     

（จากหนังสือ Zhànyuān jìngyǔ  見 jiàn《湛淵靜語 Zhànyuān jìngyǔ》, Annotated   

  Chinese Proverbs) 
 
             ตัวอย่างประโยค 

讀書不可以一知半解，囫圇吞棗，要了解其中的真義所在。 

Dúshū bú kěyǐ yì zhī bàn jiě ， hú lún tūn zǎo ，yào liǎojiě qízhōng de zhēnyì 
suǒ zài. 

การเล่าเรียนต้องไม่เรียนแบบรู้บ้างไม่รู้บ้าง  แบบ กลืนพุทราจีนท้ังลูกไม่เคี้ยวไม่ย่อย  จะต้อง 
เข้าใจความหมายที่แท้จริง(ที่มีอยู่ในนั้น)ด้วย   
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ส านวนท่ี 6 
ขี่ม้าชมดอกไม้ 
走馬觀花(zǒu   mǎ  guān  huā) 

 

ความหมาย    ความหมายเดิม  คือการขี่ม้าชมวิวทิวทัศน์ไปรอบ ๆ  เมือง  ซึ่งถือเป็นความสุข 
และมีความยินดีปรีดาอย่างมาก  ปัจจุบันหมายถึงการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างผิวเผิน  ขาดความละเอียด 
ถี่ถ้วน 

สํานวนจีนนี้บอกเจตนาตําหนิว่า    การกระทําสิ่งใด ๆ ก็แล้วแต่ควรนํามาพิจารณาให้รอบคอบ 
ก่อนที่จะลงมือทํา  ไม่ควรพิจารณาสิ่งต่าง ๆ  อย่างผิวเผิน  ขาดความละเอียดถี่ถ้วน  เป็นสิ่งไม่ดี  ไม่ควร  
ทํา   
 

ท่ีมาของความหมาย      มีคนเล่ากันว่า     สมัยก่อนมีชายหนุ่มคนหน่ึงชื่อกุ้ยเหลียง （貴良 Guì- 
liáng）  ขาของเขามีปัญหา   เวลาเดินลําบากมาก   เขาอยากหาภรรยาที่สวยสักคน   ก็เลยให้เพื่อนของ
เขาที่ชื่อหัวฮั่น（華漢 Huàhàn）แนะนําผู้หญิงให้คนหน่ึง     ประจวบเหมาะกับมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเย่
ชิง（葉青 Yâqīng）จมูกมีข้อบกพร่องบ้างนิดหน่อย    ต้องการให้หัวฮั่นหาสามีทีถูกใจให้     หัวฮ่ันคิด
ว่า    ถ้าให้หล่อนและกุ้ยเหลียงแต่งงานกันก็เป็นเร่ืองดี    

มีอยู่วันหน่ึง    หัวฮ่ันให้กุ้ยเหลียงขี่ม้าผ่านประตูหน้าบ้านของเย่ชิง   แล้วบอกให้เย่ชิงถือดอกไม้ 
ดอกหนึ่งไว้แล้วแกล้งทําเป็นดมดอกไม้ 
            เย่ชิงเห็นกุ้ยเหลียงอยู่บนหลังม้าลักษณะท่าทางองอาจมาก   ในใจรู้สึกชอบมาก   กุ้ยเหลียงเองก ็
หลงรักหญิงสาวที่ดมดอกไม้ที่สวยมากคนนี้ 

ในวันแต่งงานสามีภรรยาได้เห็นหน้ากันแล้ว คุยถึงเหตุการณ์ตอนขี่ม้าชมดอกไม้ขึ้นมา ทั้ง 
สองฝ่ายต่างเข้าใจทันที     

ขี่ม้าชมดอกไม้   บางคร้ังก็พูดว่า   ขี่ม้าดูดอกไม้   ปัจจุบันนี้มักจะใช้สุภาษิตนี้  ในความหมายเชิง 
อุปมาว่าดูอย่างรีบเร่งไม่ได้สํารวจอย่างละเอียด     
                                                                                                      (Annotated Chinese Proverbs) 

 
             ตัวอย่างประโยค 

只抱著少數幾篇文章死摳，不行；統統走馬觀花，不求甚解，更不行。（張志 

公《學好語文不是一件小事》）  
            Zhǐ bào zhe shǎoshù jǐ piān wãnzhāng sǐkōu，bùxíng ；tǒngtǒng   zǒu  mǎ guān  
huā，bù qiú shân jiě，gâng bùxíng.    

แค่แกะความหมายบทความไม่กี่บท   อย่างนี้ใช้ไม่ได้   หรืออ่านแบบ  ขี่ม้าชมดอกไม้  ทั้งหมดยิ่ง 
ใช้ไม่ได้ใหญ่    
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   4.3.2    ส านวนจีนชนิดบอกเจตนาตักเตือน    
สํานวนจีนชนิดนี้จะบอกเจตนาชัดเจนว่าผู้กล่าวสํานวนจีนมีเจตนาตักเตือน(หมายถึงการสั่ง 

สอนให้รู้สํานึกตัว)  อีกฝ่ายหนึ่ง    ตัวอย่างเช่น 

 
ส านวนท่ี 1  
กวัดแกว่งขวานด้ามใหญ่หน้าบ้านของหลู่ป้าน   
班門弄斧（bān mãn nîng  fǔ） 

 

ความหมาย    อวดสิ่งที่ตนคิดว่าเก่งแก่ผู้ที่ชํานาญการมากกว่าตน 
 
สํานวนจีนนี้บอกเจตนาตักเตือน ในเร่ืองของการกระทําที่อย่าคิดว่าตนเองเป็นผู้เก่งกล้านัก ยัง 

มีผู้ที่เก่งกว่า  หรือมีความรู้มากกว่า  

 

ท่ีมาของความหมาย     มณฑลอันฮุย（安徽省 Ānhuī Shěng） มีสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
เรียกว่าฉ่ายสือจ（ี采石磯 Cǎishíjī）  สถานที่แห่งนี้อยู่ข้าง ๆ แม่น้ําแยงซีเกียง（長江 Chángjiāng）

ทิวทัศน์สวยงามมาก     ผู้คนต่างพากันมาท่องเที่ยวสถานที่นี้เสมอ ๆ      ฮวงซุ้ยของกวีเอกหลี่ไป๋（李白 

Lǐbái）ในสมัยถัง（唐朝時期 Tángcháo Shíqī） เป็นสถานที่ที่อยู่ไม่ห่างไกลจากฉ่ายสือจี  ผู้คนที่
ไปเที่ยวฉ่ายสือจี    มักจะชอบไปดู ๆ ฮวงซุ้ยของท่านหลี่ไป๋   บางคนก็เขียนบทกวีไว้หลายประโยค  ใน
สมัยราชวงศ์หมิง（明朝時期 Míngcháo  Shíqī）  มีกวีคนหน่ึง   เขาไปท่องเที่ยวที่ฉ่ายสือจีเห็นด้าน 
หน้าฮวงซุ้ยของท่านหลี่ไป๋เขียนบทกลอนเต็มไปหมด ในนั้นกลอนที่ดีมีไม่มาก  เขาคิดในใจ  คนเหล่านี้
ตีค่าตัวเองสูงเกินไปจริง ๆ      กลอนอย่างนี้เขียนไว้หน้าฮวงซุ้ยของท่านหลี่ไป๋ได้อย่างไร      น่าหัวเราะ  
เหลือเกิน    คร้ันแล้วเขาก็เขียนกลอนบทหนึ่งที่ด้านข้างของฮวงซุ้ยหลีไป๋ 

‚ ดินหินเป็นกองที่ฉ่ายสือจีริมฝั่งแม่น้ํา 
ชื่อเสียงของกวีหลี่ไป๋โด่งดังมาตั้งแต่อดีตกาล 
ผู้คนไป ๆ มา ๆ (หน้าหลุมศพท่าน) ต่างร่ายบทกวี 
เหมือนกับกวัดแกว่งขวานด้ามใหญ่หน้าบ้านของหลู่ป้าน（魯班 Lǔbān）(ผู้ซึ่งเป็นช่างไม้ฝีมือ

เอก) ‛ 
หลู่ป้านเป็นช่างไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเชี่ยวชาญคนหนึ่งตอนสมัยชุนชิว（春秋戰國時期    

Chūnqiū Zhànguï Shíqī）ช่างไม้รุ่นต่อ ๆ มาต่างยกย่องให้หลู่ป้านเป็นปฐมาจารย์ ความหมายของ
กลอนบทนี้คือ คนที่เขียนกลอนไว้ด้านหน้าฮวงซุ้ยของหลี่ไป๋ ก็เหมือนกับกวัดแกว่งขวานด้ามใหญ่หน้า
บ้านหลู่ป้าน   
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ต่อมามีการใช้สํานวนนี้เย้ยหยันคนที่โอ้อวดตนกับผู้ที่ชํานาญการมากกว่าตน  บางคร้ังใช้เป็นคํา
ถ่อมตัว  

 ( ดู 見 jiàn บทกลอนของ 梅之渙詩 Mãi Zhīhuàn Shī《題李太白墓 Tí  LǐTàibái Mù》) 
 
             ตัวอย่างประโยค     
     這裡坐的都是著名的作家，雖然你文章寫得不錯，但是也應該謙虛一些，不

要在行家面前班門弄斧。 

              Zhâ lǐ zuî de dōu shì zhùmíng de zuîjiā，suīrán nǐ wãnzhāng xiě de búcuî, 
dànshì yě yīnggāi qiānxū yì xiē,bú yào zài hángjiā miànqián bān mãn nîng fǔ. 

     ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ล้วนเป็นนักเขียนที่เลื่องชื่อลือนาม  ถึงแม้ว่าบทความของคุณจะเขียนได้ไม่
เลว  แต่ก็ควรจะถ่อมตัวบ้าง  เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ที่มีความสามารถ  คุณอย่า กวัดแกว่งขวานด้ามใหญ่หน้า
บ้านของหลู่ป้าน 
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ส านวนท่ี 2    
นกปากส้อมกับหอยต่อสู้กัน  ชาวประมงได้รับผลประโยชน์ 
鷸蚌相爭，漁人得利

1
 (yù  bàng  xiāng  zhēng, yú  rãn  dã  lì) 

 

ความหมาย    ทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้กันและต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กัน  ปล่อยให้บุคคล 
ที่สามฉกฉวยโอกาสคว้าเอาผลประโยชน์ไปแทน   
 

สํานวนจีนนี้บอกเจตนาตักเตือนว่า    คนเราต่างไม่อ่อนข้อให้กัน  ต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะหรือชิง 
ผลประโยชน์กัน  ก็จะทําให้ทั้งสองฝ่ายเสียผลประโยชน์ได้  ผลประโยชน์กับตกอยู่กับคนที่สาม 
 

ท่ีมาของความหมาย    สํานวนนี้มาจากเร่ืองจ้านกั๋วเฉ้อ（戰國策 Zhànguï  Câ）ตอนเยียนเฉ้อ 
สอง（燕策二 Yān  Câ âr）ในสมัยจ้านกั๋วรัฐฉิน（秦國 Qínguï）  คิดต้ังตัวเป็นใหญ่    ตอนที่รัฐจ้าว
（趙國 Zhàoguï）จะบุกรัฐเยียน（燕國 Yānguï）    ซไูต้(蘇代 Sūdài)พูดเกลี้ยกล่อมเจ้าผู้ครองรัฐจ้าว
ฮ่วยเหวุนหวาง(趙惠文王 Zhào  Huìwãn Wáng)ไม่ให้ตีรัฐเยียน      โดยใช้แผนร่วมกันต่อตา้นรัฐฉนิ  
เพื่อไม่ให้รัฐฉินได้เสวยสุข   แต่ซูไต้ไม่ได้พูดตรง ๆ  กลบัพูดว่าตอนที่เขาผ่านแม่นํ้าอ้ี(易水 Yìshuǐ)  
เห็นหอยอ้าปากตากแดดอยู่ที่ชายน้ํา    นกปากส้อมชอบกินปลายื่นปากไปจิกเน้ือหอย   หอยหุบเปลือก
หนีบปากนกปากส้อม   นกปากส้อมพูดว่า “วันน้ีฝนไม่ตก  พรุ่งนี้ฝนไม่ตก  ก็จะมีหอยตาย”    หอยพูด
กับนกปากส้อมว่า “วันน้ีจะไม่ปล่อยเจ้า  พรุ่งนี้ก็ไม่ปล่อย  ต้องมีนกตาย”  ทั้งหอยและนกปากส้อมต่าง
ไม่ยอมกัน     แต่ก็ไม่มีใครชนะใคร     ในขณะนั้นชาวประมงเดินผ่านมา    จึงจบัได้ทั้งหอยและนกปาก
ส้อมไปด้วยกัน  เมื่อซูไต้เล่านิทานเร่ืองนี้จบก็พูดว่า “ถ้ารัฐเยี่ยนกับรัฐจ้าวต่างไม่ยอมกัน  ข้าเกรงว่ารัฐ
ฉินจะนั่งเสวยสุขจากผลประโยชน์ของชาวประมง ดังนั้นจึงหวังว่าพระองค์จะไตร่ตรองให้รอบคอบอีก
คร้ัง”  จ้าวฮ่วยเหวุนหวางคิดว่าที่ซูไต้พูดมีเหตุมีผลจึงตัดสินใจเลิกโจมตีรัฐเยียน 
                                   (จินดาพร  พินพงทรัพย์ 2545 : 57) 
 
_____________________________ 
 
1 สํานวน 鷸蚌相爭，漁人得利 yù  bàng  xiāng  zhēng, yú  rén  dé  lì  นกปากส้อมกับหอยต่อสู้กัน  
ชาวประมงได้รับผลประโยชน์ และ 坐山觀虎鬥 zuò  shān guān hǔdòu   น่ังตรงภูเขาชมเสือต่อสู้กัน
ล้วนมีความหมายว่า  ทั้งสองฝ่ายต่างโต้แย้งไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน  ผลก็คือต่างได้รับความเสียหาย  ปล่อยให้
บุคคลท่ีสามได้ผลประโยชน์ไป   แต่ 坐山觀虎鬥  เน้นที่การกระทําและความปรารถนาของตนเอง  โดย
ตนเองคือ บุคคลท่ีสามในสถานการณ์น้ัน ส่วน 鷸蚌相爭，漁人得利 เน้นที่ท้ังสองฝ่ายต่อสู้กัน  ปล่อยให้
บุคคลท่ีสามได้ผลประโยชน์ไป  (Zhào Dōngyín，1998 : 1206) 
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           ตัวอย่างประโยค 
         正因為他們倆吵吵鬧鬧爭着要獨做這筆生意而把機密泄露了出來，才會讓 

隔壁的同行蔡某捷足先登把顧客招攬了去。這次鷸蚌相爭，漁人得利之教訓，可説 

是深刻難忘的。 

  Zhâng yīnwâi tāmen liǎng chǎochao nàonao zhēng zhe yào dú zuî zhâ bǐshēngyì 
ãr bǎ jīmì xiâlîu le chūlái，cái huì ràng gãbì de tïngháng Càimǒu jiã zú xiān dēng 
bǎ gùkâ zhāolǎn le qù.  Zhâ cì  yù bàng  xiāng zhēng yú rãn dã lì  zhī jiàoxùn，kě 
shuōshì shēnkâ  nánwàng de.  

  เพราะพวกเขาทั้งสองเอะอะโวยวายแย่งกันที่จะทําการค้าชิ้นนี้เองจึงทําให้ความลับเปิดเผยออกมา 
และเป็นเหตทุําให้เพื่อนบ้านนายฉ่าย…  ผู้มีอาชีพเดียวกันแย่งลูกค้าไป     นกปากส้อมกับหอยวิวาทกัน    
ชาวประมงได้รับผลประโยชน์บทเรียนอันนี้ช่างยากที่จะลืมได้ 
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ส านวนท่ี 3 
ตั๊กแตนต าข้าวจะจับจักจั่น  นกกระจอกอยู่ข้างหลัง  
螳螂捕蟬，黃雀在後（táng láng bǔ   chán，huáng quâ   zài hîu） 
 

ความหมาย    มองเห็นแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้า  แต่ไม่รู้ว่ามีภัยกําลังตามมาข้างหลัง 
 

            สํานวนจีนนี้บอกเจตนาตักเตือนว่า    การกระทําสิ่งใดที่เห็นเฉพาะประโยชน์ข้างหน้าอย่างเดียว  
โดยไม่ระมัดระวังภัยที่อยู่ข้างหลัง   
 
     ท่ีมาของความหมาย     สํานวนน้ีมาจากเร่ืองชัวย่วน（說苑 Shuōyuàn） ตอนเจ้ิงเจี้ยน（正諫

Zhângjiàn）เป็นเร่ืองราวในสมัยชุนชิว  รัฐอู๋（吾國 Wúguï） เตรียมบุกโจมรัฐฉู๋ （楚國 Chǔguï）  
บรรดาขุนนางรัฐอู๋นั้นบางคนยื่นหนังสือ   บางคนทัดทาน    เตือนเจา้ผู้ครองรัฐอู๋ไม่ให้โจมตีรัฐฉู ๋   เจ้าผู้
ครองรัฐอู๋กลัวบรรดาขุนนางเสนอความคิดเห็น    จึงตรัสกับบรรดาขุนนางข้างกายว่า   “ใครกล้าแสดง
ความคิดเห็นที่ขัดแย้งก็จะให้คนนั้นตาย   ขุนนางหนุ่มข้างกายของเจ้าผู้ครองรัฐอู๋อยากจะเตือนพระองค์
แต่ไม่กล้า   ดังนั้นจึงคล้องธนู    หมุนไปหมุนมาอยู่ในสวน    ตลอดสามวัน    เสื้อโดนน้ําค้างเปียกหมด  
เจ้าผู้ครองรัฐอู๋เห็นแล้วแปลกใจอย่างมากจึงถามว่า “ทําไมจะต้องหาเร่ืองลําบากใส่ตัว     ทําให้เสื้อเปียก
แบบนี้”  ชายหนุม่ตอบว่า “ต้นไม้ในสวนมีจักจั่นร้องกินน้ําค้าง   แต่กลับไม่รู้ว่าตั๊กแตนหลบอยู่ข้างหลัง
เตรียมจะจับมัน   ตั๊กแตนใจจดใจจ่อจะจับจักจั่น    กลับไม่รู้ว่านกกระจอกที่อยู่ข้าง ๆ กําลังรอกินมันอยู่   
นกกระจอกยื่นคอคิดจะกินตั๊กแตน กลับไม่รู้ว่าลูกธนูบนคันธนูของข้าน้อยกําลังจะยิงมัน จักจั่นตั๊กแตน    
นกกระจอกล้วนเห็นเพียงเฉพาะผลประโยชน์ตรงหน้า  กลับไม่เห็นภัยที่อยู่ข้างหลัง”     เจ้าผู้ครองรัฐอู๋
เข้าใจความหมายของชายหนุ่มที่เตือนพระองค์   และคิดว่ามีเหตุมีผลจึงตัดสินใจไม่ไปตีรัฐฉู๋ 
                                                                                                            (จินดาพร  พินพงทรัพย์ 2545 : 57) 
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           ตัวอย่างประโยค 
         晁無宴併吞了晁近仁的家財，正當快活得意的時節，哪曉得鉆出一個奚篤的 
老婆郭氏來，不惟抵盜的他的財物精光，且把個性命拐得了去，這真是螳螂捕蟬， 

黃雀在後。（清代西周生《醒世銀員傳》第五十期回） 

              Cháo Wúyàn bìngtūn le Cháo Jìnrãn de jiācái，zhângdāng kuàihuo dãyì  
de shíjiã，nǎ xiǎode zuānchū yīgâ Xī Dǔ de lǎopo Guōshì lái，bù wãi dǐdào de tā 
de cáiwù jīngguāng，qiě bǎ gâ xìngmìng guǎi dã liǎo qù，zhâ zhēn shì táng láng  
bǔ chán，huáng quâ zài hîu. 

 เฉาอู๋เอ้ียนได้แย่งชิงทรัพย์สมบัติของเฉาจิ้นเหลิน  กําลังเป็นสุขกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่นั้น  ใครจะไป
รู้ว่าหญิงแซ่กอผู้เปน็เมียของนายซีตู๋จะโผล่มา ไม่เพียงทรัพย์สมบัติของเขา(เฉาอู๋เอ้ียน)ถูกหลอกจน
เกลี้ยงแล้ว  หากยังเอาชีวิตเขา(เฉาอู๋เอ้ียน)ไปด้วย  เหมือนกับตั๊กแตนต าข้าวจะจับจักจัน่  นกกระจอกอยู่
ข้างหลัง  
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ส านวนท่ี 4 
เผาต้นถั่วมาต้มเมล็ดถั่ว    
煮豆燃萁(zhǔ dîu rán qí) 
 

ความหมาย  มวี่าพี่น้องท้องเดียวกันเข่นฆ่าทําลายล้างกัน  คนในตระกูลเดียวกันหรือคนใน 
ครอบครัวเดียวกันเกิดฆ่าฟันกันเอง  อุปมาว่าเกิดการต่อสู้กันภายในครอบครัวเดียวกัน  
 

สํานวนจีนนี้บอกเจตนา    ตักเตือนให้ระวังในเร่ืองความรัก    ความสามัคคี    การไม่หวังผล 

ประโยชน์จนลืมความเป็นพี่น้อง      ความเป็นชาติ 

 

ท่ีมาของความหมาย   ในสมัยจักรพรรดิอุ้ยเหวินเฉาผี（魏文帝曹丕 Wâi Wãn Dì Cáopī）

หรือโจผี（曹丕 Cáopī）พยายามคิดหาสาเหตุเพื่อที่จะฆ่าเฉาจื๋อ（曹植 Cáozhí） หรือโจสิด（曹植

Cáozhí） น้องชายของเขา  คร้ังหนึ่ง  เขาฟังคําพูดใส่ร้ายของขุนนางใกล้ตัว  จึงเรียกเฉาจื๋อกลับมาจาก
นอกเมือง  คิดจะสังหารแต่เฉาจื๋อไม่มีโทษผิด  ถ้าฆ่าเขาตายแล้ว  ก็เกรงผู้คนจะวิพากษ์วิจารณ์  ในชั่วอึด
ใจนั้นพอขมวดคิ้วเขาก็คิดสิ่งที่ชั่วร้ายได้   เขาจึงให้เฉาจื๋อแต่งกลอนบทหนึ่งให้เสร็จภายในช่วงเวลาอัน
สั้นแคเ่ดิน 7 ก้าว  หากทําไม่ได้ ก็จะถูกลงโทษอย่างหนักคือจะถูกประหาร ชีวิต เมื่อเฉาจื๋อได้รับคําสั่ง  
ก็เดินก้าวไปพลาง  คิดไปพลาง  เมื่อเดินถึงก้าวที่ 7   ทันใดนั้นก็ท่องกลอนออกมาบทหนึ่งทันที  กลอน
บทนั้นว่าไว้ดังนี ้ ‚ ต้มเมล็ดถั่วเพื่อทําแกงถั่ว 

                    เคี่ยวเอาน้ําถั่วทําเป็นนํ้าแกง 
                    ต้นถั่วเผาไหม้อยู่ใต้หม้อ 
                    เมล็ดถั่วสะอ้ืนไห้อยู่ในหม้อ 
                    แท้จริงเมล็ดถั่วต้นถั่วเกิดจากรากเดียวกัน‛ 
เฉาผีฟังกลอนแล้ว ก็เกิดสํานึกในบาป รู้สึกละอายใจ  จึงยกเลิกแผนชั่วร้ายของตน 

 （ดู 見 jiàn จากหนังสือ sānguï《三國 Sānguï》，สํานวนจีน ส.สุวรรณ จากเร่ือง สามก๊ก ) 
 
              ตัวอย่างประโยค 

兄弟三人搶奪遺產，先是互相抱怨，接著揮拳相向。鄰居們説：“有話不可以

坐下來商量嗎？何必同室操戈煮豆燃萁呢？” 

Xiōngdì sān rãn qiǎngduï yíchǎn，xiān shì hùxiāng bàoyuàn，jiēzhe huīquán 
xiāngxiàng. Línjū men shuō ：“yǒuhuà bú kěyǐzuî xiàlái shāngliáng ma？ Hãbì 
tïngshì cāogē  zhǔ dîu rán qí ne？” 

สามพี่น้องแย่งชิงมรดกกัน แรกเร่ิมต่างคนต่างต่อว่ากัน ต่อมาก็กําหมัดเข้าหากัน เพื่อนบ้าน 
ต่างพูดว่า   มีอะไรก็นั่งลงปรึกษากันได้    คนครอบครัวเดียวกันจะฆ่าฟันกันเองเหมือนกับ เผาต้นถั่วมา  
ต้มเมล็ดถั่ว ทําไมละ 
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4.3.3    ส านวนจีนชนิดบอกเจตนาแสดงความเห็น   
 
สํานวนจีนลักษณะนีบ้อกเจตนาแสดงความเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ที่ไม่ใช่ลักษณะตําหนิ  ตักเตือน 

หรือชม   แต่เป็นข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามที่เห็น  รู้   หรือคิด (หมายถึงข้อวินิจฉัยหรือ 
ความเชื่อที่แสดงออกตามที่เห็น รู้ หรือคิด)    ตัวอย่างเช่น 

  
ส านวนท่ี 1  

    ผิวหนังไม่มีอยู่  ขนจะติดอยู่ได้อย่างไร 
皮之不存，毛將焉附（pí  zhī  bù  cún， máo  jiāng  yān  fù） 
 

             ความหมายของความหมาย     สรรพสิ่งใดเมื่อไม่มีพื้นฐาน  สรรพสิ่งนั้นก็ไม่อาจดํารงอยู่ได้ 
 

สํานวนจีนนี้จะบอกเจตนาแสดงความเห็นพื้นฐานที่ว่า   ผิวหนังไม่มีอยู่   ขนจะติดอยู่ได้อย่างไร  
จะทําอะไรก็แล้วแต่  การมีพื้นฐานที่ดีต่อกันจะช่วยสร้างสัมพันธไมตรีได้  เปรียบกับผิวหนังกับขน  ถ้า
ไม่มีผิวหนัง  ขนจะติดอยู่ได้อย่างไร            
       

ท่ีมาของความหมาย    สํานวนนี้มีบันทึกในจั่วจ้วน（左傳 Zuǒzhuàn）  ตอนซีกงฉือสื้อเหนียน
（僖公十四年 Xī Gōng Shí Sì Nián）  เป็นเรื่องของเจ้าชายอ๋ีอู๋（夷吾 Yíwú）    แห่งรัฐจ้ิน（晉國 

Jìnguï）ในสมัยชุนชิว（春秋時期 Chūnqiū Shíqī ก่อนค.ศ. 770-ก่อน ค.ศ. 476）เจ้าชายได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐฉิน（秦國 Qínguï）เพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกขับออกจากตําแหน่ง  เจ้านายเคย
สัญญาว่า  ถ้ารัฐฉินช่วยให้ได้เป็นเจ้าผู้ครองรัฐ  จะมอบเมืองห้าเมืองให้  ต่อมาเจ้าชายอี๋อู๋ได้เป็นเจ้าผู้
ครองรัฐ  แต่ก็ไม่คิดจะปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา 
      ต่อมารัฐจ้ินเกิดความแห้งแล้ง  จึงขอซื้ออาหารจากรัฐฉิน  รัฐฉินไม่ถือสากับการผิดสัญญาของ
เจ้าชายอ๋ีอู๋  จึงตกลงให้อาหาร  แต่เมื่อผ่านไปคร่ึงปี  รัฐฉินเกิดความแห้งแล้ง  จึงขอซื้ออาหารจากรัฐจ้ิน
จิ้นฮ่วยกง（晉惠公 Jìn Huìgōng）ไม่คิดจะขาย  ฉิ้งเจิ้ง（慶鄭 Qìngzhâng）จึงพูดว่า “ถ้าลืมบุญคุณ 
ของแคว้นฉินในอดีต  ก็จะไม่มีใครใกล้ชิดกับพวกเรา  เพื่อนบ้านมีภัยพวกเรากลับดีใจ  ก็คือไร้ความ
เมตตา  รักตัวเองแล้วไม่ช่วยคนอ่ืนถือว่าไม่เป็นมงคล  ยั่วโมโหประเทศเพื่อนบ้านถือว่าไม่มีคุณธรรม
ถ้าละทิ้งคุณธรรมสี่ประการนี้  จะยังปกป้องชาติตัวเองได้อย่างไร”  แต่กั๋วเฉ้อ（虢射 Guïshâ）ไม่เห็น
ด้วย  เขาพูดว่า “ผิวหนังไม่มีอยู่  ขนจะติดอยู่ได้อย่างไร  ในอดีตรัฐจิ้นผิดคําสัญญา  ไม่ได้มอบเมืองห้า
เมืองให้แก่รัฐฉินจึงกลายเป็นการผูกความแค้น  พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีของรัฐฉินกับรัฐจิ้นก็ไม่
เหลือแล้ว (เรียกผิวหนัง)  แม้ว่าจะขายอาหารให้ (เรียกขน)จะมีประโยชน์อันใด”  ฉิ้งเจิ้งเชื่อว่าการผิดคํา
สัญญาและหักหลังเพื่อนบ้านเช่นน้ี  ถ้าวันหน่ึงตัวเองพบหายนะใครจะช่วย  เมื่อสูญเสียความช่วยเหลือ  

DPU



 163 

จะต้องพบจุดจบ  แต่กั๋วเฉ้อยังเชื่อว่า “แม้คร้ังนี้จะขายอาหารให้แก่รัฐฉิน  ก็ไม่สามารถลดความโกรธ
แค้นของรัฐฉินที่มีต่อรัฐจ้ินลงได้  และเป็นการเพิ่มกําลังของรัฐฉิน  จึงไม่ขายให้จะดีกว่า”   

       (จินดาพร  พินพงทรัพย์ 2545 : 55) 
 

ตัวอย่างประโยค 
倘若朕的江山不保，你们不是也跟着家破人亡？“皮之不存，毛將焉附”。 

（姚雪垠《李自成》二卷三十二章） 

Tǎngruî zhân de jiāngshān bùbǎo，nǐmen  búshì yě gēnzhe jiā pî rãn wáng？
pí zhī bù cún，máo jiāng yān fù. 

           ถ้าหากว่าข้า(จักรพรรค์)หมดสิ้นอํานาจในการปกครองประเทศชาติแล้ว  พวกเจ้าก็ต้องบ้านแตก
สาแหรกขาดเหมือนกันไม่ใช่หรือ ผิวหนังไม่มีอยู่  ขนจะติดอยู่ได้อย่างไร 
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ส านวนท่ี 2 
ค้นหาม้าพันธุ์ดีจากภาพ 

按圖索驥 (àn  tú  suǒ  jì) 

 

ความหมาย  ความรู้ในหนังสือไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  บางครั้งก็ใช้
สํานวนน้ีอธิบายว่า  เมื่อมีข้อมูล(เงื่อนงํา)แล้วอิงข้อมูล(เงื่อนงํา)ที่มีอยู่  ก็จะหาสิ่งของที่ต้องการหาได้   

 
สํานวนจีนนี้บอกเจตนาแสดงความเห็น    ที่เป็นข้อคิดว่าตําราเป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัต ิ  

ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติเท่านั้นจึงจะเป็นความรู้ที่แท้จริง  เหมือนกับการค้นหาม้าพันธุ์ดีจาก
ภาพไม่สามารถจะบอกได้ว่าม้านั้นพันธุ์ดีจริงหรือไม่  นอกจากจะศึกษาจากลักษณะของม้าจริง ๆ  การ 

ทําสิ่งใดศึกษาเพียงภาคทฤษฎีไม่เพียงพอจะต้องศึกษาจากภาคปฏิบัติด้วย 
 

ท่ีมาของความหมาย      ในประเทศจีนสมัยโบราณมีผู้เชี่ยวชาญในการเลือกม้าอยู่คนหนึ่ง      ชื่อ 
ป๋อเล่อ（伯樂 Bïlâ）  เขาสามารถ(ค้นหา)เลือกม้าพันธุ์ดีจากม้าฝูงใหญ่ได้   เขาเคยสรุปประสบการณ์
การเลือกม้าของตัวเอง   แล้วเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า “คัมภีร์คัดม้า” 《相馬經 Xiàng Mǎ Jīng》 

ป๋อเล่อมีลูกชายคนหน่ึง  ซึ่งอยากจะเรียนวิชาการคัดเลือกม้า  เขาคิดว่าตอนนี้บิดาของเขาได้ 
เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง  ตัวเขาเองนั้นเพียงต้องทําตามคําพูดของผู้ที่เลือกม้าเป็นในหนังสือได้ก็
ใช้ได้แล้ว  ดังนั้นเขาจึงถือหนังสือคัมภีร์คัดม้าเดินเข้าไปท่ามกลางฝูงม้าเพื่อที่จะเลือกม้าที่จะวิ่งได้พันลี้  
ในคัมภีร์คัดม้ามีรูปวาดม้าชนิดต่าง ๆ  เขาก็เปรียบเทียบรูปม้าในหนังสือกับม้าที่เขาเห็น  แต่ผลสุดท้าย  
ม้าที่เขาเลือกได้นั้นก็ไม่ใช่ม้าฝีเท้าดี(วิ่งได้พันลี้) 

          เมื่อป๋อเล่อรู้เร่ืองนี้แล้ว     ก็พูดกับลูกชายว่า     “เธอใช้วิธีการแบบนี้ค้นหาม้าพันธุ์ดีจากภาพ     จะ
สามารถหาม้าพันธุ์ดีได้อย่างไรล่ะ” 
      “索”ความหมายก็คือ หา  “驥”คือม้าฝีเท้าดีที่สามารถวิ่งได้พันลี้ต่อวัน   คนจีนใช้สํานวน 
สุภาษิตนี้อุปมาว่า  ความรู้ในหนังสือไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  บางคร้ังก็ใช้
สํานวนสุภาษิตน้ีอธิบายว่า     เมื่อมีข้อมูล(เงื่อนงํา) แล้วอิงข้อมูล(เงื่อนงํา)ที่มีอยู่    ก็จะหาสิ่งของที่
ต้องการหาได้     
                                                                                                      (Annotated Chinese Proverbs) 
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          ตัวอย่างประโยค 
    形勢是不斷變化的，部分地或全部地改變計劃都有可能，我們要善於根據變 
化了的形式，部分地或全部地改變計劃，不能按圖索驥。（漢英成語用法詞典 編著：

潘維桂編著：） 
Xíngshì shì bú duàn biànhuà de，bùfen de huî quánbù de gǎibiàn jìhuà dōu  

yǒu kěnãng，wǒmen yào shàn yú gēnjù biànhuà le de xíngshì，bùfen de huî quánbù de 
gǎibiàn jìhuà，bù nãng àn tú suǒ jì. 

           สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เป็นไปได้ที่อาจเปลี่ยนแปลงแผนการส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด  
เราต้องรู้จักใช้รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงนั้นมาเปลี่ยนแผนการส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด  และไม่ควรใช้วิธีการ
แบบ ค้นหาม้าพันธุ์ดีจากภาพ 
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ส านวนท่ี 3 
ภายใต้รังท่ีพลิกคว่ าไม่มีไข่ท่ีสมบูรณ์   
覆巢之下無完卵（fù  cháo  zhī  xià  wú   wán  luǎn） 
 

ความหมาย  บ้านหรือครอบครัวไหนที่ถูกทําลายไปแล้ว  คนในครอบครัวจะมีความสุขสมบูรณ์
ไปไม่ได้ 

 
              สํานวนจีนนี้บอกเจตนาแสดงความเห็น    เร่ืองของการกระทําที่มีผลกระทบเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่
เป็นพื้นฐานพังลงไป  สิ่งทีเ่ป็นส่วนประกอบย่อยก็พังตามไปด้วย  เหมือนกับครอบครัวเมื่อหัวหน้า
ครอบครัวถูกทําร้ายหรือถูกทําลายไปแล้ว  คนภายในครอบครัวย่อมได้รับผลกระทบตาม 
 

ท่ีมาของความหมาย    สํานวนนี้มาจากคําพูดของลูกสาวของข่งหรง（孔融 Kǒngrïng）ในเร่ือง
โห้วห้านช（ู後漢書 Hîuhàn Shū）      ตอนเจ้ิงข่งสวินเลี่ยจ้วน（鄭孔荀列傳 Zhâng Kǒng Xún  Liâ   

Zhuàn） ข่งหรงเป็นหลานรุ่นที่ 20 ของขงจื้อ  เขาเป็นขุนนางในสมัยกษัตริย์ฮั่นเซียนตี้（漢獻帝 Hàn 

Xiàndì ค.ศ. 190-ค.ศ. 220）แห่งยุคฮั่นตะวันออก（東漢時期 Dōnghàn  Shíqīค.ศ. 25-ค.ศ. 220） 

      ข่งหรงดูออกว่าโจโฉ（曹操 Cáocāo）มีความทะเยอทะยาน  จะต้องคิดแผนร้ายต่อกษัตริย์ในไม่
ช้า  ด้วยเหตุนี้จึงห่างเหินกับโจโฉ  วางท่าทีเย็นชา  พฤติกรรมที่เขามีต่อโจโฉมักจะเป็นการประณาม
และการเย้ยหยัน  ดังนั้นโจโฉจึงเครียดแค้นเขาเป็นอย่างมาก 
     ต่อมาโจโฉก่อแผนร้าย  อ้างว่าข่งหรงใส่ร้ายป้ายสีราชสํานัก  วางแผนร้าย  จึงฆ่าเขา  ภรรยาของ
เขา  และลูกสาวกับลูกชายก็ถกูฆ่าด้วย 
     ในเวลานั้นลูกสาวของเขาเพิ่งจะอายุ 7 ขวบ ลูกชาย 9 ขวบ  เน่ืองจากอายุของพวกเขาทั้งสองยัง
น้อยอยู่  จึงไม่ถูกจับไป  จึงย้ายไปอยู่ที่บ้านอื่น  วันที่ข่งหรงถูกจับตัวไป  เด็กทั้งสองคนนี้กําลังเล่น
หมากรุก  พวกเขารู้ว่าพ่อโดนจับตัวไป  แต่ไม่มีใครเคลื่อนไหว  เล่นหมากรุกตามเดิม  คนข้าง ๆ เห็น
ภาพเช่นนี้แล้วรู้สึกประหลาดใจ  จึงถามว่าเห็นพ่อถูกนําตัวไปกับตา  พวกเจ้าแม้แต่มองยังไม่มอง  นั่ง
ไม่ขยับเขยื้อนเพราะเหตุใด 
     ลูกสาวของเขาตอบว่า “มีรังนกที่ไหนเมื่อพังพินาศแล้วไข่ในรังจะไม่แตกล่ะ” 
     มีคนสงสารเด็กทั้งสองคนนี้  จึงตักน้ําแกงถ้วยหนึ่งให้พวกเขาดื่ม  ลูกชายของเขากระหายมาก  
จึงรับถ้วยน้ําแกงมาดื่มสองสามอึก น้องสาวพูดอยู่ข้างกายว่า “วันน้ีครอบครัวของพวกเราประสบภัย
ร้ายแรงเช่นน้ี  พวกเราคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน  ทําไมยังจะชิมรสชาติเนื้ออีก”  พี่ชายฟังคําพูดของ
น้องสาวแล้วก็ร้องไห้ครํ่าครวญ  ต่อมามีคนนําเร่ืองนี้ไปบอกโจโฉ โจโฉจึงรีบส่งคนมาจับเด็กทั้งสอง 
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     ลูกสาวของข่งหรงไม่กลัวแม้แต่นิด พูดกับพี่ชายว่า “ถ้าคนตายไปแล้วยังมีวิญญาณ  พวกเราก็
สามารถพบพ่อแม่  ไม่นับว่าเป็นเร่ืองที่มีความสุขที่สุดหรือ”  เมื่อพูดจบก็ยืดคอรอการลงโทษ  สีหน้าไม่
มีท่าทีกลัวเลยแม้แต่น้อย  คนบริเวณรอบ ๆ พบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้  ไม่มีใครที่ไม่รู้สึกเศร้าใจ 

    (จินดาพร  พินพงทรัพย์ 2545 : 59) 
  

          ตัวอย่างประโยค 
    帝國主義與軍閥打不倒，國家就不能復興，“覆巢之下無完卵”我個人會有什

麽出路呀！（《六十年的變遷》第八章） 

   Dìguïzhǔyì yǔ jūnfá dǎ bu dǎo，guïjiā jiù bùnãng fùxīng，fù cháo zhī   
xià wú  wán luǎn  wǒ gârãn  huì yǒu shãnme chūlù ya. 

ล้มล้างจักรวรรดินิยมและกลุ่มขุนศึกไม่ได้  ก็เท่ากับไม่สามารถฟื้นฟูประเทศชาติได้  ภายใต้รังท่ี 
พลิกคว่ าไม่มีไข่ท่ีสมบูรณ์  ตัวข้าเองนั้นจะมีทางออกใดเล่า                   
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ส านวนท่ี 4  

              ห้ามปากของประชาชนยิ่งกว่าห้ามสายน้ า 
     防民之口，甚於防川（fáng  mín  zhī  kǒu，shân  yū  fáng  chuān） 

 

ความหมาย    ปากคนห้ามได้ยากเหมือนห้ามไม่ให้น้ําไหล  เมื่อห้ามแล้วหยุดอาจทําให้เกิดภัยได้
(การกระทําใด ๆ  ถ้าถูกสกัดกั้นมาก ๆ อาจจะต้องพบภัยร้ายแรง) 

 
สํานวนจีนนี้บอกเจตนาแสดงความเห็นว่า    การกระทําใด ๆ  ถ้าถูกสกัดกั้นมาก ๆ อาจจะต้อง 

พบภัยร้ายแรง  อาจต้องรับฟังไว้บ้าง  เพื่อประโยชน์ของตนเอง  เหมือนกับเจ้านายกับลูกน้อง เจ้านาย
ควรได้รับฟังเสียงของลูกน้องบ้าง   ถ้าไม่รับฟังลูกน้องอาจทําให้เจ้านายสูญเสียอํานาจไปได้ 
 

ท่ีมาของความหมาย    สํานวนนี้มีบันทึกในกั๋วยหวี（่國語 Guïyǔ）ตอนโจวยหวี่ฉ้าง（周語上  

Zhōu Yǔ Shàng）เป็นเรื่องราวของกษัตริย์โจวลี่หวาง（周厲王 Zhōu Lìwáng）แห่งราชวงศ์โจวตะ
วันตก（西周Xīzhōu ก่อน ค.ศ. 1066-ก่อน ค.ศ. 771）   พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่โหดเห้ียมไร้คุณธรรม  
ประชาชนล้วนเกลียดพระองค์    และเล่าลือถึงพฤติกรรมอันโหดเหี้ยม 
  วันหน่ึงมีเสนาบดีคนหนึ่งชื่อเฉ้ากง（邵公 Shàogōng）ได้เตือนพระองค์ว่า  “วิธีการของพระองค์
เกินไปจริง ๆ ประชาชนต่างรับไม่ได้  ทั่วทุกทิศล้วนพูดถึงพฤติกรรมอันชั่วร้ายของพระองค์”  กษัตริย์
โจวลี่หวางโกรธจนตัวสั่นตรัสว่า “ในเมื่อกล้าพูดเร่ืองไม่ดีของข้า ก็ไปจับมาตัดหัว”  พระองค์เชิญพ่อ
มดหมอผีมาจากรัฐเว่ย（์魏國 Wâiguï）โดยเฉพาะ     เพื่อมาควบคุมคําวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน  ให้
พ่อมดหมอผีเฝ้าสังเกตประชาชน หากพบว่าใครพูดเร่ืองที่เกี่ยวกับพระองค์ก็รายงานราชสํานักให้ฆ่าคน
คนนั้น   ประชาชนจึงต่างไม่กล้าพูด    คนรู้จักกันสองคนเจอกันบนถนน  ได้แต่ส่งสายตาให้กันแล้วเดิน
เฉียดไหล่ผ่านกันไป   ไม่กล้าเอ่ยปาก 
  เมื่อเห็นสภาพเช่นน้ีพระองค์พอพระทัยมาก  จึงตรัสกับเฉ้ากงว่า “เจ้าดูสิ  ข้าสามารถห้ามไม่ให้
ประชาชนพูดได้   ตอนนี้ไม่มีใครพูดเร่ืองไม่ดีเกี่ยวกับข้าแล้ว” 
  เฉ้ากงถอนหายใจแล้วทูลพระองค์ว่า “ห้ามปากของประชาชนยิ่งกว่าห้ามสายน้ํา  แม่น้ําลําคลอง
ไม่สามารถอุดกั้นได้  ถ้าอุดกั้นแม่น้ําลําคลอง  น้ําก็จะท่วมเอ่อกลายเป็นอุทกภัย  ก่อให้เกิดภัยพิบัติใหญ่
หลวง  ปากคนก็อุดไม่ได้เหมือนกัน  ไม่ให้ประชาชนพูด  ภัยพิบัติที่ตามมาจะน่ากลัวกว่าน้ําท่วมอีก  วิธี
ควบคุมแม่น้ําลําคลองคือ  ลอกคลองให้น้ําไหลสะดวก  วิธีปกครองประเทศคือ  ให้ประชาชนพูด  เปิด
ให้เสนอความคิดเห็น  กษัตริย์เมื่อฟังขุนนางกราบทูลข้อราชการ  ก็ควรให้ขุนนางและเสนาบดีแสดง
ความคิดเห็น  และยังต้องฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนด้วย  หลังจากนั้นกษัตริย์จึงจะตัดสินเร่ืองต่าง ๆ สิ่ง
ที่ประชาชนพูด  คือ  คําพูดที่ประชาชนกลัดกลุ้มอยู่ในใจ  พระองค์ห้ามไม่ให้ผู้คนพูดกัน  จะสามารถ
ควบคุมได้นานเท่าไร” 
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  คําพูดของเฉ้ากงแม้ว่าจะมีเหตุผล  แต่พระองค์ไม่ยอมรับฟัง  เที่ยวก่อกรรมทําเข็ญตามเดิมสามปี
ผ่านไป   ในที่สุดก็ทําให้ประชาชนโกรธแค้น   ลุกฮือขึ้นจับอาวุธขับไล่พระองค์   

 (จินดาพร  พินพงทรัพย์ 2545 : 54)               
 

   ตัวอย่างประโยค 
            古人有言“防民之口，甚於防川”，想用堵的辦法，把群衆的嘴封起來，是辦

不到的，只有讓他們把話全部講出來。對群衆的意見應該是坐下來，聽進去，有則

改之，無則加勉；能解決的事，儘快辦好；無力解決的，做好解釋工作。 
Gǔrãn yǒu yán  fang  mín  zhī kǒu, shân  yú  fáng  chuān, xiǎng yîng dǔ de bànfǎ， 

bǎ qúnzhîng de zuǐ fēng qǐlái，shì bàn búdào de，zhǐyǒu ràng tāmen bǎ huà quánbù  
jiǎng chūlái.Duì qúnzhîng de yìjiàn yīnggāi shì zuî xiàlái，tīng jìnqù，yǒu zã  
gǎizhī， wú zã jiāmiǎn； nãng jiějuã de shì， jǐnkuài bànhǎo； wúlìjiějuã de， 
zuîhǎo jiěshì gōngzuî. 

          โบราณพูดไว้  ห้ามปากของประชาชนยิ่งกว่าห้ามสายน้ า     ต้องการใช้วิธีปิดปากไม่ให้ประชาชน
พูด   เป็นเรื่องที่ทําไม่ได้   มีวิธีเดียวคือให้ประชาชนพูดแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  และควรนั่งลงฟัง
ด้วยความตั้งใจ   ถ้ามีก็ให้แก้ไข   ถ้าไม่มีก็ให้กําลังใจ   เร่ืองที่แก้ไขได้  ให้รีบทําให้เสร็จ  ส่วนเร่ืองที่ไม่
สามารถแก้ไข  ให้เตรียม คําอธิบายไว้     
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ส านวนท่ี 5 
    นั่งภูเขาชมเสือต่อสู้  
     坐山觀虎鬥（zuî  shān  guān  hǔ  dîu） 

 

ความหมาย     การรับผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนลงแรง  คือการนั่งอยู่ข้าง ๆ คอยมองคนอ่ืน 
ทะเลาะกัน  แล้วรอโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์    
 

   สํานวนจีนนี้บอกเจตนาแสดงความเห็นว่าการคอยรับผลประโยชน์หลังจากปล่อยให้ผู้อ่ืนทะเลาะ 
กัน  หรือหําหั่นกันไปก่อนโดยตนเองไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว 
 

ท่ีมาของความหมาย     สํานวนน้ีมาจากเร่ืองฉื่อจ้ี （史記 Shǐ Jì） ตอนจางอ๋ีเลี่ยจ้วน（張儀

列傳 Zhāng Yí Liâ Zhuàn）ในสมัยจ้านกั๋ว（戰國時期 Zhànguï Shíqī   ก่อน ค.ศ. 776）รัฐหาน
（韓國 Hánguï）กับรัฐเว่ย์（魏國 Wâiguï）รบกัน    ยังไม่มีใครแพ้หรือชนะ    เจ้าผู้ครองรัฐฉินฮ่วย 
เหวินหวาง（秦惠文王 Qín Huìwãnwáng）แห่งรัฐฉิน（秦國 Qínguï）คิดจะส่งทหารไปสนับสนุน  
จึงอยากฟังความคิดเห็นของเหล่าบรรดาขุนนาง  แต่บางพวกเห็นว่ายกทัพไปดี  บางพวกเห็นว่ายกทัพ
ไปไม่ดี  ในเวลานั้นเฉินเจิ่น（陳軫 Chãnzhěn）กลับมาถึงรัฐฉินพอดี  พระองค์จึงเชิญเขามาวางแผนการ 
  เฉินเจ่ินไม่ได้ตอบปัญหาของพระองค์โดยตรง  เขาเลือกเล่านิทานเร่ืองหนึ่งก่อน  นิทานเร่ืองสั้น
มีว่า  เมื่อก่อนนี้มีคนชื่อเปี้ยนจวงจ่ือ（卞莊子 Biàn Zhuāngzǐ）เห็นเสือสองตัว  คิดจะชักดาบฆ่าพวก
มัน  คนข้าง ๆ เตือนเขาว่า  “เธอไม่ต้องรีบร้อน  เธอดูเสือสองตัวที่กําลังกินวัวไปก่อน  สักพักหนึ่งเมื่อ
กินวัวเสร็จ  พวกมันจะต้องแย่งกัน  และกระโดดเข้าขยุ้มกัน  ผลก็คือ  เสือตัวใหญ่ได้รับบาดเจ็บ  เสือตัว
เล็กตายเมื่อถึงตอนนั้นเธอค่อยฆ่าเสือตัวใหญ่ตัวนั้น  มิใช่เป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้เสือสองตัวหรือ” 
  เจ้าผู้ครองรัฐฉินฮุ่ยเหวินหวางรู้ทันที  แล้วตรัสว่า “ความหมายของเจ้าก็คือ  ปล่อยให้รัฐหานกับ
รัฐเว่ย์รบกันสักพัก  รอให้ฝ่ายหนึ่งแพ้  อีกฝ่ายได้รับความเสียหาย  ข้าค่อยยกทัพไปตีก็จะสามารถรบ
ชนะทั้งสองแคว้นได้ในคร้ังเดียว  เหมือนกับที่เปี้ยนจวงจ่ือฆ่าเสือใช่ไหม” 
  เฉินเจ่ินพยักหน้าแล้วตอบว่า “ใช่ ” 
  พระองค์จึงรับข้อคิดเห็นของเขาไว้และในที่สุดก็ได้รับชัยชนะจริง ๆ  
                                   (จินดาพร  พินพงทรัพย์ 2545 : 56)               
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           ตัวอย่างประโยค 
              他一直以坐山觀虎鬥的態度，注視你們之間的糾紛，企圖乘機從中取利，你們

得有所提防呀。 
              Tā yīzhí yǐ zuî shān guān hǔ dîu de tàidù，zhùshì nǐmen zhījiàn de  
jiūfēn，qǐtú chãngjī cïng zhōng qǔ lì，nǐmen děi yǒu suǒ dīfang ya. 

           ตลอดเวลาเขามีท่าทีดั่ง   นั่งตรงภูเขาชมเสือต่อสู้กัน  จ้องมองข้อพิพาทระหว่างเธอทั้งสอง  ถือ
โอกาสหาผลประโยชน์จากในนั้น  พวกเธอจะต้องมีการป้องกันไว้ก่อน 
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ส านวนท่ี 6 
การปกครองท่ีโหดเห้ียมร้ายยิ่งกว่าเสือ 
苛政猛於虎（kē  zhâng měng  yú  hǔ） 

  

ความหมาย     การปกครองที่โหดเห้ียมนั้นร้ายยิ่งกว่าเสือ 
คือการกระทําของกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะบรรดาขุนนางหรือข้าราชการที่คิดไม่ดี คิดมิชอบ ทํา 

ร้ายและรังแกประชาชน    มันคือความโหดร้ายที่ทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัววิตกกังวล   เหมือน 
กับต้องคอยละแวกระวังว่าพวกเขาจะมาทําร้ายหรือรังแกเมื่อไรก็ไม่รู้ 
 

สํานวนจีนนีบ้อกเจตนาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการกระทําของบุคคลโดยเฉพาะบรรดาขุนนาง 
ทั้งหลายที่คิดทุจริต  คิดมิชอบ  คุกคามประชาชนมีความร้ายกาจ 

จากความเปรียบว่าเสือว่าร้ายแล้ว สิ่งที่ว่าร้ายกว่าเสือ คือบรรดาขุนนางที่ทุจริต คิดมิชอบ  
คุกคามประชาชน 
 

ท่ีมาของความหมาย    สํานวนนี้มาจากคําพูดของขงจื้อ（孔子 Kǒngzǐ）ที่อยู่ในเร่ืองหลี่จี้ （禮

記 Lǐ Jì）ตอนถานกงเซี่ย（檀弓下 Táng Gōng Xià）เร่ืองมีอยู่ว่าขงจื้อกับ  จื่อลู（่子路 Zǐlù）นั่งรถ
ออกเดินทางผ่านไปยังบริเวณชายเขาไท่ชาน（泰山 Tàishān）ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่น้อย  ขงจื้อกับจื่อลู่เห็น
ผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อยู่ระหว่างหลุมศพสองสามหลุม  จึงเดินไปถาม “ท่านป้า  ท่านมีเร่ืองทุกข์ใจ
อะไรหรือ”  ผู้หญิงคนนั้นตอบว่า “ในป่าเปลี่ยวมักจะมีเสือดุร้ายปรากฏตัว  พวกญาติ ๆ ถูกเสือกิน  ฉัน
จะไม่เสียใจได้อย่างไร”  ขงจื้อพูดต่อว่า  “ถ้าเช่นน้ันทําไมท่านไม่ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนล่ะ”  ผู้หญิงคนนั้นพูด
ว่า “ที่นี่แม้จะมีเสือทําร้ายคน  แต่ก็เป็นที่ที่พวกขุนนางไม่มา  ไม่มีการปกครองอันป่าเถื่อน  ประชาชนที่
อยู่อาศัยในเมือง  แม้จะไม่มีภัยจากเสือ  แต่การขูดรีดอย่างไม่หยุดของขุนนางมักทําให้พวกเขาบ้านแตก
สาแหรกขาด  เสือร้ายทิ้งช่วงห่างกันหลายวันถึงจะทําร้ายคนสักคร้ัง  แต่ขุนนางที่ทุจริตจะคุกคามความ
อยู่รอดของคนตลอดเวลา”  ขงจื้อได้ฟังจึงพูดว่า“การปกครองที่โหดเหี้ยมนั้นร้ายกว่าเสือ”  
                                   (จินดาพร  พินพงทรัพย์ 2545 : 58)               
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ตัวอย่างประโยค 
舊社會各地軍閥畵地為牢，向百姓橫征暴斂，繁重的苛捐雜稅使老百姓苦不堪

言，真是苛政猛於虎。 

Jiù shâhuì gâ dì jūnfá huà dì wãi láo, xiàng  bǎixìng  hãng zhēng bào liǎn，
fánzhîng de kē juān zá shuì shǐ lǎobǎixìng  kǔ bù kān yán,zhēn shì kē zhâng měng  yú 
hǔ. 

ทุกหนทุกแห่งของสังคมเก่าผู้นําที่เป็นกลุ่มทหารจะแบ่งเขตปกครอง  เที่ยวขูดรีดภาษีอย่างซํ้า
ซ้อน  ภาษีที่จัดเก็บอย่างโหดร้ายเกินไปทําให้ประชาชนทุกข์แสนสาหัส  การปกครองท่ีโหดเห้ียมนั้น
ร้ายยิ่งกว่าเสือ จริง ๆ 
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4.3.4      ส านวนจีนชนิดบอกเจตนาชื่นชม/พึงพอใจ 
 

สํานวนจีนชนิดน้ีจะบอกเจตนาชัดเจนว่า    ผู้กล่าวสํานวนจีนมีเจตนาแสดงความชื่นชมหรือพึง 
พอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   โดยไม่กล่าวชมตรง ๆ   ดังนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่นํา 
มาเปรียบ   ซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจความหมายของคําหรือความเข้าใจตามค่านิยมก็ตาม   เช่น 

 

ส านวนท่ี 1 
วางแผนการเอาไว้เรียบร้อย  (มีแผนในใจอยู่แล้ว)  
胸有成竹(xiōng yǒu chãng zhú) 

ความหมาย    การเตรียมการที่ดี  หรือการวางแผนที่ดี  จะนําไปสู่ความสําเร็จได้โดยง่าย 
 

สํานวนจีนนี้บอกเจตนาการชื่นชมเร่ือง    ความสําเร็จในการทํางานซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ทางภาค 
ปฏิบัติ  จากภาคปฏิบัติสู่การปฏิบัติจริง 
 

ท่ีมาของความหมาย    สมัยราชวงศ์ซ่ง（宋朝時代 Sîngcháo Shídài）เล่าว่า  มีศิลปินคนหน่ึง
ชื่อว่า เหวินถง（文同 Wãntïng）เป็นคนที่ชอบเขียนรูปไผ่เป็นพิเศษ  เขาปลูกต้นไผ่ไว้มากมายในสวน
ของเขา  เพื่อจะได้ดูขั้นตอนการเจริญเติบโตของไผ่  และลักษณะของไผ่ในฤดูต่าง ๆ เขารู้จักไผ่ดี  
จนกระทั่งหยิบพู่กันขึ้นมาคร้ังใด  ก็มีภาพต้นไผ่อยู่ในสมอง  จึงสามารถเขียนไผ่ได้เหมือนกับต้นไผ่จริง       

(จากหนังสือเมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก《我的留學生 Wǒ De Liúxuã Shēng》พระราชนิพนธ์    
 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร（詩琳通著 Shīlíntōng zhù） 

 

               ตัวอย่างประโยค 
               高定平胸有成竹地回答了代表們對他所提方案的質詢，消除了大家的疑慮。 

      Gāo Dìngpíng xiōng yǒu chãng zhú de huídá le dàibiǎo men duì tā suǒ tí 
fāng’àn de zhìxún，xiāochú le dàjiā de yílǜ. 

               เกาติ้งผิงตอบคําถามที่พวกผู้แทนยกมาถาม อย่างเตรียมการมาดี  ทําให้ทุกคนหมดกังวล 
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ส านวนท่ี 2  
สีน้ าเงินมาจากสีครามจะเข้มกว่าสีคราม     
青出於藍而勝於藍 (qīng chū yú lán  ãr shâng yú lán) 
 

ความหมาย    นักเรียนเก่งกว่าครู  คนรุ่นหลังเก่งกว่าคนรุ่นก่อน  คลื่นลูกใหม่มาแรงกว่าคลื่น 
ลูกเก่า  
 
                สํานวนจีนนี้แสดงเจตนาชื่นชมเร่ือง บุคคลรุ่นใหม่ที่ย่อมจะมีความสามารถมากกว่าคนรุ่นเก่า 

 

                ท่ีมาของความหมาย    สมัยราชวงศ์เป่ยมีคนหนึ่งชื่อหลี่มี（่李謐 Lǐmì）เขาติดตามโข่งฝัน（孔

璠 Kǒngfán）เพื่อศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ  โข่งฝันเป็นคนทั้งมีความรู้  ทั้งมีคุณธรรมความ
ประพฤติที่สูงส่ง   เขาสอนนักเรียนเป็นคนเอาจริงเอาจังและรับผิดชอบ   ทุกคร้ังก่อนสอนหนังสือ   
ตนเองมักจะอ่านจนชํานาญก่อน  แล้วศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด  แล้วจึงนําความรู้ที่ตนรู้พยายามสอน
ให้นักเรียนอย่างเต็มที่  เขามีความหวังในตัวนักเรียนสูงมาก  โดยเฉพาะด้านคุณธรรม ควบคุมกวดขัน
อย่างยิ่ง  ดังนั้น  นักเรียนทั้งหมดต่างก็เคารพนับถือเขามาก  หลี่มี่เป็นนักเรียนที่ทั้งฉลาดทั้งขยันแสวงหา
ความก้าวหน้า  เขาไม่เพียงจดจําความรู้ที่อาจารย์สอนได้อย่างแม่นยํา  หากยังเพราะว่าเขาขยันศึกษา
อย่างเจาะลึก  จึงได้ความรู้ใหม่ ๆ มากมาย  หลายปใีห้หลัง  เขามีความรู้มากกว่าอาจารย์  โข่งฝันเป็นคน
ที่อ่อนน้อมถ่อมตน  เขาพบว่าลูกศิษย์ของเขาหลี่มี่มีความสามารถในการสังเกตและทําความเข้าใจได้เก่ง
กว่าตน เมื่อพบปัญหาที่ไม่เข้าใจ จะไปขอคําชี้แนะจากหลี่มี่ หลี่มี่เห็นอาจารย์มาถามเขา เขาจึงได้ไม่
สบายใจ    โข่งฝันใช้คํา ๆ หนึ่งจากหนังสือ “เชี่ยนเสียเพียน” ของซวุนจื่อ “สีน้ําเงินมาจากสีครามจะเข้ม 

กว่าสีคราม”   

                             (จากหนังสือ “เชี่ยนเสียเพียน”《勸學篇 Quàn Xuã Piān》ของซวุนจื่อ（荀子 Xúnzǐ）  

            “สีน้ํา  เงินมาจากสีครามจะเข้มกว่าสีคราม” มาอุปมานักเรียนเก่งกว่าครู คนรุ่นหลังเก่ง 

                            กว่าคนรุ่นก่อน คลื่นลูกใหม่มาแรงกว่าคลื่นลูกเก่า) 
 

ตัวอย่างประโยค 

他的象棋是我教會的，但現在卻青出於藍下得比我還好。 

Tāde xiàngqí shì wǒ jiāo huì de，dàn xiànzài quâ qīng chū yú lán xià de  bǐwǒ 
hái hǎo. 

เขาเล่นหมากรุกจีนเป็นเพราะฉันเป็นคนสอนให้เอง  แต่ตอนนี้กลับ “สีน้ าเงินท่ีมาจากสีคราม
จะเข้มกว่าสีคราม” เล่นเก่งกว่าฉันอีก  
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ส านวนท่ี 3 
เสื้อผ้าจากสวรรค์ไม่มีรอยเย็บ   
天衣無縫(tiān   yī   wú   fâng) 

 

ความหมาย    สิ่งประณีตที่มีความประณีตสมบูรณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่อง 
 
สํานวนจีนนี้บอกเจตนาชื่นชมเร่ือง      ความดีซึ่งหาตําหนิไม่ได้       เปรียบเทียบความดีงามนั้น 

เหมือนกับความสวยงามของเสื้อผ้าจากสวรรค์ที่หารอยเย็บไม่ได้     นั่นคือความสมบูรณ์ของความดีงาม   
 

ท่ีมาของความหมาย     สํานวนน้ีมีตํานานเล่าขานกันว่า   ในคืนฤดูร้อนวันหน่ึง     มีกระทาชาย 
นายหนึ่งชื่อกัวฮั่น（郭瀚 Guō hàn）ยืนตากลมอยู่ที่ระเบียง  ทันใดนั้นเขาพบว่ามีหญิงสาวนางหนึ่งลอย
ล่องลงจากฟากฟ้า  ชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าที่นางสวมใส่อยู่นั้นไม่มีตะเข็บรอยเย็บเลย  จึงถามด้วย
ความสงสัย   นางจึงกล่าวตอบว่านางเป็นนางสวรรค์  และบนสรวงสวรรค์นั้นไม่มีเข็มและด้าย   
                                                                                                                  (สุมาลี  ศรีปานเงิน  2543 : 17)               
 

ตัวอย่างประโยค 
攝影師利用高超的暗房技巧，天衣無縫地把兩幅畫面合成一張照片。 

Shâyǐngshī lìyîng gāochāo de ànfáng jìqiǎo，tiān  yī wú  fâng de bǎ liǎng  
fú huàmiàn  hãchãng yī zhāng zhàopiàn. 

ช่างภาพใช้เทคนิคที่เหนือชั้นในห้องมืด โดยการนําเอาภาพสองภาพรวมกันเป็นภาพเดียวนั่น 
 เหมือนเสื้อผ้าจากสวรรค์ไม่มีรอยเย็บ 
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ส านวนท่ี 4    
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความยุติธรรม  
大公無私(dà gōng wú sī) 

 

ความหมาย    การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายจะต้องมีความยุติธรรมความเที่ยงธรรม 
 
สํานวนจีนนี้บอกเจตนาชื่นชมเร่ือง    การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมสอนให้รู้ว่าคนเราต้อง 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก   ต้องมีใจบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 

ท่ีมาของความหมาย    การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม    การไม่เห็นแก่หน้าอินทร์หน้า
พรหม     ดังที่เจ้าชายจิ้นผิง （晉平公 Jìn Pínggōng）ถามฉีหวางหยาง  “ที่อําเภอหนานหยาง（南陽

縣 Nányáng Xiàn）ขาดนายอําเภอ  คุณดูว่าส่งใครไปเหมาะสมที่สุด”  ฉีหวางหยาง（祁黃洋 Qí 

Huángyáng）ตอบว่า “เลือกเซี้ยหูไปเหมาะสมที่สุด” 
            เจ้าชายจิ้นผิงรู้สึกแปลก  ถามว่า “เซี้ยหู（解狐 Xiâhú）ไม่ได้มีความอาฆาตแค้นส่วนตัวกับคุณ
หรือ   ทําไมคุณจึงแนะนําเขาล่ะ”   ฉีหวางหยางว่า “คุณเพียงถามผมว่าใครเหมาะสมที่สุด  ไม่ได้ถามผม
ว่าเซี้ยหูมีความอาฆาตแค้นส่วนตัวกับผมใช่ไหม”    ดังนั้นเจ้าชายผิงจึงส่งเซี้ยหูไปเป็นนายอําเภอหนาน 
หยาง   หลังจากเซี้ยหูถึงหนานหยางแล้ว   เขาทําคุณงามความดีมาก   ทุกคนชมเชยเขา 
            เวลาผ่านไปไม่นานนัก  เจ้าชายผิงถามฉี๋หวางหยางอีกว่า  “ตอนนี้พวกเราขาดตุลาการ  คุณคิดว่า
ใครเหมาะจะเป็นตุลาการ”   ฉีหวางหยางพูดว่า “ฉีอู่สามารถที่จะเป็นตุลาการได้”  เจ้าชายผิงรู้สึกแปลก
อีกแล้ว ถามฉีหวางหยางว่า “ฉีอู่ไม่ใช่ลูกชายคุณหรือ”   ฉีหวางหยางตอบว่า   “ท่านเพียงแต่ถามผมว่า
ใครเหมาะสมที่จะเป็นตุลาการ  ผมจึงแนะนํา  ฉีอู่  ท่านไม่ได้ถามผมว่าฉีอู่ใช่ลูกชายของผมไหม”  
เจ้าชายผิงก็ส่งฉีอู่ไปเป็นตุลาการ   ฉีอู่เป็นตุลาการแล้ว    ก็ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนเช่นกัน 
            ขงจื้อ（孔子kǒngzǐ）ได้ยินเร่ืองราวทั้งสองเร่ือง  ได้ชมเชยฉีหวางหยางว่า “ฉีหวางหยางแนะนํา
คนตามความสามารถและคุณสมบัติที่ดี    ไม่ใช่เพราะมีความอาฆาตแค้นส่วนตัวกับเซี้ยหู    แล้วไม่แนะ 
นํา   ไม่ใช่เพราะฉีอู่คือลูกชายของตน  กลัวคนนินทาแล้วก็ไม่แนะนํา ฉีหวางหยาง  ช่างเป็นคนที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม”  

                    (ดู 見 jiàn จากหนังสือ《呂氏春秋·去私 Lǚ Shì Chūn Qiū·Qù Sī》,    

                              Annotated Chinese Proverbs) 
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               ตัวอย่างประโยค 
法官大公無私地把貪贓枉法的警察判永遠監禁，真是“大快人心”。 
Fǎguān dà gōng wú sī de bǎ tān zāng wǎng fǎ de jǐngchá pàn yǒngyuǎn jiān- 

jìn，zhēnshì dà kuài rãn xīn. 

ผู้พิพากษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความยุติธรรม สั่งจําคุกตํารวจที่โลภในสินบนปฏิบัติผิดกฎระเบียบ 
ช่างสะใจจริง ๆ  
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ส านวนท่ี 5   
ปู่โง่ย้ายภูเขา 
愚公移山(yú  gōng  yí  shān) 

 

ความหมาย     การทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ โดยใช้อปุมาเปรียบเทียบว่าหากมีความวิริยะอุตสาหะ  
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ย่อมจะสามารถฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้ 

 
สํานวนจีนนี้บอกเจตนากล่าวชื่นชมเร่ือง    ความพยายามที่ทํางานไปสู่ความสําเร็จ   ถึงแม้จะ 

ใช้เวลานาน    ความตั้งใจเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยให้งานนั้น ๆ ประสบความสําเร็จได้ 
 

ท่ีมาของความหมาย    มีนิทานเล่ากันว่าในสมัยโบราณมีท่านผู้เฒ่าคนหน่ึงได้ฉายาว่าปู่โง่แห่ง 
เป่ย์ซาน（北山愚公 Běishān  Yúgōng）  หน้าบ้านของปู่โง่มีภูเขาสองลูกปิดกั้นทางเดินเข้าออกของ
เขา   เขาจึงตัดสินใจจะเคลื่อนย้ายภูเขาทั้งสองลูกออกไปให้พ้นหน้าบ้าน    ผู้เฒ่าอีกผู้หนึ่งซึ่งได้ฉายาว่า
ลุงปัญญาแห่งเหอฉวี่（河曲智叟 Hãqǔ  Zhìsǒu） หัวเราะเยาะปู่โง่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้  แต่ปูโ่งก่ลบั
ตอบว่าแม้ตัวเองทําไม่สําเร็จต้องตายไปก่อน   ตัวเองยังมีลูกอีกเมื่อลูกตายไป   ยังมีหลานเหลนที่จะทํา
การเร่ืองนี้ต่อไปได้อีกเร่ือย ๆ    แต่ภูเขาไม่สามารถงอกเงยเพิ่มออกมาได้   ฉะนั้น   คงมีสักวันหนึ่งที่
พวกเขาเหล่านั้นจะช่วยกันขุดเจาะจนสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาออกไปจนได้อย่างแน่นอน 
                                     (สุมาลี  ศรีปานเงิน  2543 : 17)               
   

ตัวอย่างประโยค 
要把我國建設成爲一個強大的現代化工業大國，我們還須作長期艱苦的努

力，爲此要發揚精衛填海、愚公移山的精神才能達到我們奮鬥的目的。 

Yào bǎ wǒ guï jiànshâ chãngwãi yī gâ qiángdà de xiàndàihuà gōngyâ dàguï,  
wǒmen hái xū zuî chángqī jiānkǔ de nǔlì，wãi cǐ yào fāyáng jīngwâi tián hǎi,yú  
gōng yí shān de jīngshãn cái nãng dádào wǒmen fândîu de mùdì. 

 ต้องการสร้างประเทศของเราให้กลายเป็นประเทศมหาอํานาจด้านอุตสาหกรรมที่ทันสมัยนั้น   
เรายังต้องทุ่มเททําด้วยความยากลําบากอีกนาน      เพื่อสิ่งนี้เราต้องส่งเสริมการมีจิตใจอย่างนกจิงเว่ย์ถม 
ทะเล   อย่างปู่โง่ย้ายภูเขา    ถึงจะบรรลุเป้าหมายของการต่อสู้ได้ 
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4.3.5    ส านวนจีนชนิดบอกเจตนากล่าวประชดประชัน 
 

การใช้ภาษาเชิงประชด  หมายถึง  การใช้คําพูดซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับความหมายจริง
ของรูปประโยคเพื่อกล่าวประณามในสิ่งที่ผู้พูดไม่เห็นด้วย  ดังนั้นการตีความการประชดจึงต้องอาศัย
ปริบทและภูมิหลังเป็นหลัก  และในการวิจัยเร่ืองสําคัญ ๆ เช่น  การเมือง  ค่านิยมของสังคม  นิยมเขียน
และพูดในเชิงประชด เพราะแสดงถึงความสามารถในการกล่าวประณามและวิจารณ์  ทั้งยังแสดงว่าผู้
พูดมีอารมณ์ขันซึ่งดีกว่าการกล่าวประณามอย่างหยาบ ๆ  

 
ส านวนท่ี 1 
จะไปทางใต้ใยจึงหันรถไปทางเหนือ    
南轅北轍(nán yuán běi zhã) 

 

ความหมาย การทําสิ่งใดควรวางแผนให้ชัดเจนว่าจะทําสิ่งใด จะได้ไม่เสียเวลาไปโดยเปล่า
ประโยชน์ 

 
สํานวนจีนนี้บอกเจตนาประชด    เร่ืองการกระทํา    การที่จะทําอะไรควรมีการวางแผนให้รอบ 
คอบ      ซึ่งถ้าวางแผนไม่ดีอาจทําให้เสียเวลาเสียประโยชน์ 

 
ท่ีมาของความหมาย    ในสมัยโบราณ    ชาวเหนือคนหน่ึงต้องการจะไปทําธุระที่ทางใต้ของ

ประเทศฉู（่楚國 Chǔguï）แต่ทว่าเขาไม่ได้มุ่งไปทางใต้ แต่กลับให้คนขับรถของเขาขับรถห้อเหยียดมุ่ง
ไปยังทิศเหนือ  

ระหว่างทาง    เพื่อนของเขาคนหน่ึงถามเขาว่า “คุณจะไปที่ไหน”    “ฉันต้องการที่จะไปประเทศ
ฉู”่ 

 “ประเทศฉู่มิใช่อยู่ทิศใต้หรือ ทําไมคุณเดินทางมุ่งไปยังทิศเหนือล่ะ”  
“ไม่เป็นไรฉันมีม้าดีตัวหนึ่ง กลางวันวิ่งได้พันลี้ กลางคืนวิ่งได้แปดร้อยลี้” 
“ม้าดียิ่งกว่านี้ คุณมุ่งไปทางทิศเหนือ นั่นไม่ใช่ทางที่จะไปประเทศฉู่น่ะ” 

      “คุณดูซิ   ฉันเตรียมของไว้กินและใช้มากมายอย่างนี้   ไปไกลขนาดไหน   เวลานานขนาดไหนก็ 
ไม่เป็นปัญหา” 

“ยิ่งมีของมากยิ่งลําบาก  เพราะว่าคุณไปไม่ถูกทาง  ยิ่งไปกย็ิ่งจะไกลไปจากประเทศฉู่” 
“เพื่อนรัก  คุณดูซิ  ฉันมีคนขับรถที่แข็งแรงและเก่งกาจ  เขาขับรถทั้งมั่นคงทั้งเร็ว  ใครก็สู้เขา

ไม่ได้  คุณวางใจเถอะ”   พูดจบ  เขาก็ออกคําสั่งให้คนขับรถรีบมุ่งไปทางทิศเหนือต่อ   เขาคิดเช่นนั้นได้ 
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อย่างไร(เขาจะรู้ได้อย่างไร)  ถึงแม้ม้าดี  ถึงแม้มีของใช้มากมายในระหว่างเดินทาง  ถึงแม้คนขับรถฝีมือ
ดี  แต่ทว่าทิศทางผิดแล้ว   เป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะถึงจุดหมายปลายทาง--------ประเทศฉู่ 
             (《戰國策·齊策 Zhànguï Câ·Qí Câ》 ,《學漢語 Learning Chinese》) 
 

        ตัวอย่างประโยค 

              要想取得好成績，又不努力，豈不是南轅北轍。 

     Yào xiǎng qǔdã hǎo chãngjì，yîu bú nǔlì，qǐ búshì nán yuán běi zhã. 

ต้องการมีผลสําเร็จที่ดี  แต่ไม่ขยันขันแข็ง  จะไปทางใต้ใยจึงหันรถไปทางเหนือ นั่นไม่ใช่การ 
กระทําที่ขัดแย้งกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หรือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 182 

ส านวนท่ี 2 
อุดหูขโมยกระดิ่ง     
掩耳盜鈴（yǎn  ěr dào líng） 

 

ความหมาย    คนโง่ที่หลอกตัวเอง   
 
สํานวนจีนนีบ้อกเจตนาประชดว่า คนที่คิดว่าคนอ่ืนน่าจะโง่ แต่ตัวเองกลับโง่เสียเอง การกระทํา

บางอย่างที่คิดว่าคนอ่ืนโง่แล้ว  แต่ไม่เป็นเช่นที่คิด  เพราะเขาคิดว่าเขาอาจฉลากกว่า 

  

ท่ีมาของความหมาย    สมัยกอ่น  มีคนคนหนึ่ง  เห็นประตูบ้านคนอ่ืนแขวนกระดิ่งไว้ใบหนึ่ง   ก็
อยากขโมยมันมา  เขาคิดว่าถ้าหากเขาไปหยิบกระดิ่งอันนั้น  เพียงแต่มือโดนมัน  ก็ต้องดัง “กริง๊ ๆ ” 
ขึ้นมา  ถ้างั้นต้องโดนคนจับได้แน่ทําอย่างไรถึงจะขโมยกระดิ่งมาไว้ในมือได้  เขาคิดได้วิธีหนึ่ง  เขานึก
ว่า  ถ้ากระดิ่งดังเขาต้องถูกคนจับได้  เพราะว่าหูได้ยิน  ถ้าหากเขาอุดหูให้สนิท  ก็จะไม่ได้ยินเสียง
กระดิ่งไม่ใช่หรือ 
        ดังนั้นเขาก็เลยอุดหูให้สนิทก่อน  แล้วไปขโมยกระดิ่งใบนั้น  เขาคิดว่าปลอดภัยที่สุด  แต่ว่าก็ยัง
ถูกคนจับได้อยู่ดี  เพราะว่าคนอ่ืนไม่ได้อุดหูด้วย     
                    (ดู 見 jiàn จากหนังสือ《呂氏春秋·自知 Lǚshì Chūnqiū·Zìzhī》, 

                   Annotated Chinese Proverbs) 
 

ตัวอย่างประโยค 
你為什麽知道我在你後面？你的腳步聲那麽大，誰也知道你在哪，真是掩耳 

盜鈴。  
Nǐ wãi shãnme zhīdào wǒ zài nǐ hîumiàn？nǐ de jiǎobùshēng nàme dà，shuí yě 

zhīdào nǐ zàinǎ，zhēnshi yǎn  ěr dào líng. 

เธอรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ข้างหลังเธอ  เสียงเดินของเธอดังออกอย่างนั้น  ใครก็รู้ว่าเธออยู่ที่ใหน 
“อุดหูขโมยกระดิ่ง” ชัดจริง ๆ  
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ส านวนท่ี 3 
โล่กับหอกศอกกันเอง   

自相矛盾 (zì xiāng máo dùn) 

 

ความหมาย    คือคําพูดหรือการกระทําที่ขัดกันเอง  (ก่อนจะพูดหรือทําสิ่งใดควรคิดให้รอบคอบ
ก่อน) 

   
สํานวนจีนนี้บอกเจตนาประชดประชัน เร่ืองคําพูดหรือการกระทําที่ขัดกันของตนเอง เหมือน 

พูดไม่ตรงกับที่ทําหรือทําไม่ตรงกับที่พูดไว้ 
 

      ท่ีมาของความหมาย    สํานวนโล่กับหอกศอกกันเอง（自相矛盾 zì xiāng máo dùn）นํามาจาก 
ตอนหนึ่งของนิทานสุภาษิตในหนานอี（難一 Nànyī）/《韓非子·難一 Hán  Fēizǐ·Nànyī》ซึ่งเป็น
ผลงานที่ประพันธ์โดยหานเฟย์จื่อ（韓非子 Hán  Fēizǐ ปีเกิด พ.ศ.?  ปีตาย พ.ศ. 310）มีชายคนหน่ึง
เที่ยวเร่ขายหอกและโล่  โดยกล่าวโอ้อวดว่าโล่ของเขาแข็งแกร่งที่สุด  ไม่มีอาวุธอะไรที่จะแทงทะลุได ้ 
และโอ้อวดว่าหอกของเขาแหลมคมที่สุด   ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสิ่งใดก็ล้วนแต่แทงทะลุได้    คนที่ยืนฟัง
อยู่ข้าง ๆ จึงถามขึ้นว่า ถ้าเอาหอกของท่านมาแทงโล่จะเป็นอย่างไรเล่า  ชายผู้นั้นไม่สามารถโต้ตอบ
กลับได้  สํานวนน้ีใช้อุปมาถึงคําพูดหรือการกระทําที่ขัดกันเองเป็นต้น  
                                                                                                  (《韓非子·難一 Hán  Fēizǐ·Nànyī》) 
 

ตัวอย่างประโยค 

     你昨天還告訴我吸煙容易得肺炎， 今天又説吸煙好，真是自相矛盾。 

              Nǐ zuïtiān hái gàosù wǒ xīyān rïngyì dã fâiyán,jīntiān yîu shuō xīyān  
hǎo，zhēnshi zì xiāng máo dùn. 

              เมื่อวานคุณยังบอกกับฉันว่าสูบบุหร่ีทําให้เป็นโรคปอดอักเสบง่าย  วันนี้กลับพูดว่าสูบบุหร่ีดี  
ช่างเป็นคําพูดหรือการกระทําที่โล่กับหอกศอกกันเอง 
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  ส านวนท่ี 4   
ดีดพิณให้ควายฟัง  
對牛彈琴(duì niú tán qín) 

              ความหมาย   ทําสิ่งที่คนไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทํา    
 

สํานวนจีนนี้มีเจตนากล่าวประชดประชัน    เร่ืองการพูดหรือการกระทําสิ่งใด ๆ ที่ไม่เป็น 
ประโยชน ์ บางคร้ังใช้เพื่อประชดประชันฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เข้าใจว่าเราพูดอะไร  บางคร้ังใช้เพื่อประชดผู้
พูดว่าพูดโดยไม่วิเคราะห์ผู้ฟัง  ทําให้เสียเวลาพูด 

 
ท่ีมา    สมัยจั้นกั๋ว（戰國時期 Zhànguï Shíqī）มีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่ง  ดีดพิณ 

ได้ไพเราะมาก  วันไหนอากาศดี  เขาก็จะเอาพิณไปดีดที่ชายทุ่ง  มีอยู่วันหนึ่ง  เขาเห็นควายตัวหนึ่งกําลัง
กินหญ้าอยู่  ก็ดีดทํานองที่ไพเราะให้ควายตัวนี้ฟังอย่างอารมณ์ดี  ถึงแม้เขาจะดีดอย่างตั้งใจ แต่ว่าควาย
ตัวนี้ก็ยังก้มหัวกินหญ้าเหมือนกับว่าไม่ได้ยิน    

นักดนตรีคนนั้นโมโหมาก  คนอ่ืนก็พูดกับเขาว่า  คุณอย่าโกรธไปเลย  ไม่ใช่คุณดีดพิณ(สีซอ)ไม่
ไพเราะ  เป็นเพราะว่า(คุณดีดพิณ)ควายฟังไม่เข้าหู(ควายฟังไม่เป็น)ต่างหาก   

                                 （ดู 見 jiàn จากหนังสือ《弘明集 Hïng Ming Jí》, 

                               Annotated Chinese Proverbs) 
 

ตัวอย่างประโยค 
有一個人不努力讀書，老師怎樣説他，他還是老樣子，真是對牛彈琴呀！ 

Yǒu yī gâ rãn bú nǔlì dúshū,lǎoshī zěn yàng shuō tā,tā hái shi lǎoyàngzǐ，
zhēnshi duì niú tán qín. 

มีคนคนหนึ่งไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ   อาจารย์บอกเขาอย่างไร   เขาก็ยังเหมือนเดิม   ช่างเหมอืน 
ดีดพิณให้ควายฟัง จริง ๆ  
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ส านวนท่ี 5  

ปากอย่างใจอย่าง 
葉公好龍(yè gōng hào lóng) 

 

ความหมาย    อุปมาว่าดูผิวเผินคล้ายกับว่าชอบอะไรสักอย่าง  แท้จริงแล้วกลับไม่ได้ชอบจริง ๆ   
อีกความหมายหนึ่งอธิบายถึงท่าทีและหลักการในการปฏิบัติตัวในสังคม  เช่นการพูดคุยแสดงออกว่าใช่
อย่างนี้แต่ความจริงก็ไม่ใช่อย่างนี้  และถ้าวิเคราะห์ให้ละเอียด  ภายนอกดูเผิน ๆ  ดูเหมือนจะถูกต้อง  
แต่ความเป็นจริงก็ไม่ใช่มีความหมายเช่นน้ัน 
 

สํานวนจีนนี้บอกเจตนาบอกประชดประชันว่า  คนเรานั้นการกระทําและคําพูดไม่ตรงกัน  ก็ 
จะไม่สร้างความน่าเชื่อถือกับบุคคลนั้น  
 

ท่ีมาของความหมาย   แย่กงชอบมังกรที่สุด  เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ปักด้วยลายมังกร  หมวกที่สวม 
ปักเลื่อมเป็นลายมังกร     ผนังห้อง(ผนังบ้าน)ที่เขาอยู่ก็วาดเป็นรูปมังกรไว้     รอบเสาก็แกะสลักเป็นรูป
มังกรไว้    และมังกรเหล่านี้ล้วนม้วนตัวขดรอบเสาทําท่าแยกเขี้ยวยิงฟัน    ช่างงดงามแล้วก็มีพลานุภาพ
จริง ๆ 
              มังกรบนสวรรค์ได้ฟังมาว่าแย่กงชอบมังกร  จึงได้ลงมาหาเขาจริง ๆ หัวของมันแค่ยื่นเข้ามา
ทางช่องหน้าต่าง หางก็สบัดถึงห้องโถงใหญ่  เพียงแค่นี้ก็ทําให้แย่กงตกใจแทบตาย   สหีน้าของเขาซีด
เผือด   หันหลังกลับแล้วก็วิ่งไปทันที   ที่แท้มังกรที่เขาชอบไม่ใช่มังกรตัวจริง   

       (Annotated Chinese Proverbs) 
 

ตัวอย่างประโยค 
別看靳偉口頭上也講要堅持真理，實際上不過是葉公好龍，黨堅持真理會觸

犯他的私利時，他便是另一副模樣了。 

Biã kàn Jìn Wěi kǒutïu shàng yě jiǎng yào jiānchí zhēnlǐ, shíjì shàng bú 
guî shì yâ gōng hào lïng，dǎng jiānchí zhēnlǐ huìchùfàn tā de sīlì shí， tā biàn 
shì lìng yīfù múyàng le. 

อย่าเห็นว่าจิ้นเว่ย์ปากก็พูดว่าต้องยืนหยัดในสัจธรรม  ความจริงแล้วก็แค่ ปากอย่างใจอย่าง  การ
ที่พรรคยืนหยัดในสัจธรรมถ้าทําให้เสียผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาแล้ว  เขาจะเป็นอีกแบบเลย 
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ส านวนท่ี 6   
                ห้าสิบก้าวหัวเราะร้อยก้าว 
                五十步笑百步（wǔ shí bù xiào bǎi bù） 
 

ความหมายของสํานวนนี้จึงหมายถึง   คนที่มีข้อบกพร่องเหมือนกัน    คนที่มีข้อบกพร่องน้อย
กว่าหัวเราะเยาะคนที่มีข้อบกพร่องมากกว่า     และหมายถึงทั้งสองคนมีข้อบกพร่องที่ต่างระดับกัน     
แต่จริง ๆ แล้วก็บกพร่องเหมือนกัน 

 
     สํานวนจีนนี้บอกเจตนาบอกว่าประชดเร่ือง   บุคคลที่มีการกระทําที่บกพร่อง   แต่สําหรับตนเอง
มองไม่เห็นแล้วกับไปเห็นข้อบกพร่องของคนอ่ืน 
 

ท่ีมาของความหมาย    สํานวนนี้มีบันทึกในเมิ่งจื่อ（孟子 Mângzǐ）ตอน เหลียงฮ่วยหวางฉ้าง 
（粱惠王上 Liáng Huì Wáng Shàng）ซึ่งกล่าวถึงเจ้าผู้ครองรัฐเว่ย์（魏國 Wâiguï）ในสมัยจ้านกั๋ว
（戰國時期 Zhànguï Shíqīก่อน ค.ศ. 475-ก่อน ค.ศ.221）มีพระนามว่า  เหลี่ยงฮ่วยหวาง（粱惠王

Liáng Huìwáng）    เจ้าผู้ครองรัฐองค์นี้เมื่อสองปีก่อนทรงพ่ายแพ้รัฐอ่ืน      จึงคิดจะประกาศรับสมัคร
คนที่มีความสามารถมาช่วยกันหาวิธีทําให้ประเทศชาติมั่นคงกองกําลังเข้มแข็ง  เมื่อเมิ่งจื่อรู้เร่ืองจึงรีบ
มาพบพระองค์  เขาเตือนพระองค์ให้ยึดหลักเมตตาธรรม  ไม่ทําสงคราม  ขอเพียงยึดหลักเมตตาธรรม  
ประเทศชาติก็จะเข้มแข็ง 
                มีอยู่วันหนึ่งกษัตริย์เหลี่ยงกฮ่วยหวางตรัสกับเมิ่งจื่อว่า “ตัวข้านั้นปกครองประเทศชาติอย่าง
สุดความสามารถ  ที่เหอเน่ย์（河内 Hãnâiปัจจุบันอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเหอหนาน 河南省

Hãnán Shěng）เกิดภัยแล้ง  ข้าก็ให้ประชาชนที่ประสบภัยอพยพไปอยู่ที่เหอตง（河東 Hãdōng）ปัจจุบัน
อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลชานซี（山西省 Shānxī Shěng）  พร้อมทั้งส่งอาหารไปที่เหอเน่ย์เพื่อช่วย
ประชาชนที่นั่น  ถ้าที่เหอตงเกิดภัยแห้งแล้ง  ข้าก็ใช้วิธีเดียวกันมาจัดการ  ไม่มีเจ้าผู้ครองรัฐแห่งรัฐเพื่อน
บ้านองค์ใดจะรักประชาชนเช่นข้า  แต่ประชาชนของรัฐเพื่อนบ้านกลับไม่น้อยลง  ประชาชนของรัฐข้า
ก็ไม่เพิ่มขึ้น  นี่เป็นเพราะเหตุใด” 

        เมิ่งจื่อจึงทูลเจ้าผู้ครองรัฐเหลียงฮ่วยหวางว่า “พระองค์ชอบทําสงคราม  หม่อมฉันก็จะนําเร่ือง
สงครามมาเปรียบเทียบ  เวลาทําสงครามทหารของทั้งสองฝ่ายมาถึงสนามรบ  พอเสียงกลองดังมีดดาบก็
ปะทะกัน  ผลคือ  ฝ่ายที่แพ้กจ็ะทิ้งหมวกและชุดเกราะ  หนีเอาตัวรอด  บางคนวิ่งเร็วจึงวิ่งหนีไปได้ไกล
ร้อยก้าว  บางคนวิ่งช้าจึงวิ่งหนีไปได้ห้าสิบก้าว  ถ้าคนที่วิ่งช้าหัวเราะเยาะคนที่วิ่งเร็วแล้วพูดว่าพวกเขา
ไม่มีความกล้าหาญ  กลัวตายจึงวิ่งได้เร็ว  พระองค์ว่ามีเหตุผลไหม” 
       กษัตริย์เหลียงฮ่วยหวางตรัสว่า “ไม่มีเหตุผลแน่นอน  วิ่งห้าสิบก้าวก็เหมือนวิ่งหนีจะหัวเราะคน
ที่วิ่งร้อยก้าวทําไม” 
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       เมิ่งจื่อจึงทูลว่า “ถูกต้อง  ในเมื่อพระองค์เข้าใจเหตุผลข้อนี้ดีแล้ว  ถ้าเช่นนั้นคําถามที่พระองค์
ถามเมื่อสักครู่ก็มีคําตอบแล้ว  ทําไมพระองค์จึงคาดหวังให้ประชาชนของพระองค์มีมากกว่าประชาชน
ของรัฐเพื่อนบ้าน” 
      เจ้าผู้ครองรัฐฮ่วยหวางมุ่งมั่นที่จะทําสงครามล้างแค้น          แม้ว่าจะคอยดูแลประชาชนในพื้นที่ 
เล็ก ๆ      แต่เมื่อเกิดสงครามประชาชนก็ตายเป็นหมื่นเป็นแสน     จึงไม่แตกตา่งกับบรรดารัฐเพื่อนบ้าน
ดังนั้นเมิ่งจื่อจึงทูลพระองค์ว่าควรใช้หลักเมตตาธรรมในการปกครองประเทศ 
                                   (จินดาพร  พินพงทรัพย์ 2545 : 53)               
 
   ตัวอย่างประโยค 
           這次高考， 他的確成績不好， 但卻不應該去嘲笑他，你的分數雖然比他高一些，

不是也沒考上嗎？這不過是五十步笑百步而已。 

     Zhâcì  gāokǎo，tā  díquâ  chãngjì  bù hǎo，dàn  quâ  bù  yīnggāi qù  cháoxiào  tā，
nǐ de  fēnshù  suīrán  bǐ  tā  gāo   yīxiē，bù  shì  yě  mãi  kǎoshang  ma？Zhâ  búguî  shì  wǔ
shí bù xiào bǎi bù ãr yǐ. 

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยคร้ังนี้       คะแนนของเขาไม่ดีจริง ๆ       แต่ก็ไม่ควรไปหัวเราะเยาะเขา  
แม้ว่าคะแนนของเธอจะมากกว่าคะแนนของเขาหน่อย  แต่ก็สอบเข้าไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่หรือ  อย่างนี้
เป็นเพียงแค่ห้าสิบก้าวหัวเราะร้อยก้าวเท่านั้น       
 

    ข้อที่น่าสังเกตความหมายของสํานวนจีนจัดเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของสํานวนจีน   เพราะ 
สํานวนแต่ละสํานวนจะมีความหมายเฉพาะในตัวเอง   เมื่อกาลเวลาผ่านไป  สํานวนจีนอาจมีการเปลี่ยน 
แปลงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจนเกิดเป็นความหมายใหม่ที่ผู้คนในสังคมนิยมใช้กัน   แต่ความหมายใหม่
ที่เกิดขึ้นก็ยังอิงหรือมีความเกี่ยวข้องกับความหมายเดิมอยู่    เพียงแต่สํานวนน้ัน ๆ เดิมอาจมีความหมาย
หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแง่บวก  ภายหลังอาจกลายเป็นความหมายในแง่ลบเป็นต้น   
 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอตัวอย่างของเจตนาการใช้สํานวนแต่ละสํานวนมาให้พอเป็นสังเขป 

 

DPU



 188 

บทท่ี 5 
                                   

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 
งานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างวลี  ประโยค และเจตนาการใช้ของส านวน 

จีน  ซึ่งสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 
 5.1  สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้าง ผู้วิจัยได้แบ่งโครงสร้างใหญ่ ๆ เป็น 2 โครงสร้าง
หลักและในแต่ละโครงสร้างหลักประกอบเป็นโครงสร้างย่อย ๆ    ซึ่งแสดงในรูปแผนผังโครงสร้าง 
ผิวและโครงสร้างลึกในรูปของต้นไม้ (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, 2527)  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ดัดแปลง
โครงสร้างดังกล่าวให้เหมาะส าหรับการน าเสนอในวิจัยฉบับนี้  และผู้วิจัยได้สรุปผลเจตนาของการ
ใช้ส านวนจีน      ซึ่งจะเสนอตามหัวข้อดังนี้ 
 
         5.1.1 โครงสร้างวลี 
         5.1.2  โครงสร้างประโยค 
         5.1.3  เจตนาการใช้ส านวน 
 

5.2   ข้อเสนอแนะ 
 
5.1   สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้าง 
      จากการที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกส านวนจีนจากเอกสาร  จ านวน 8 เล่ม    จ านวน 290 ส านวน  

ลักษณะของส านวนที่คัดเลือกและน ามาใช้ คือ ส านวนที่ใช้เหมือนส านวนไทย ส านวนที่เด่นแปลก
จากส านวนไทย ลักษณะส านวนโบราณที่มีการถ่ายทอดจากประวัติศาสตร์และวรรณกรรมจีน  
หลังจากนั้นน ามาจัดเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่      และวิเคราะห์     โครงสร้างวลี     โครงสร้างประโยค 
(เสี่ยว อานต้า, 2547)   และเจตนาการใช้ส านวน(สุนันท์  อัญชลีนุกูล, 2543 ; ธันยา  พิชัยแพทย์, 
2531)   ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 
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            5.1.1 โครงสร้างวลี 
 
ส านวนจีนมีโครงสร้างวลี  8  แบบ    คือ    โครงสร้างวลีแบบประธาน-กริยา    มี  8  แบบ     

โครงสร้างวลีแบบกริยา-กรรม มี 5 แบบ    โครงสร้างวลีแบบสหกริยามี 3 แบบ  โครงสร้างวลีแบบ
คู่ขนานมี 6 แบบ โครงสร้างวลีแบบกริยา-ส่วนเสริม มี 3 แบบ  โครงสร้างวลีแบบต่างระดับมี 5  
แบบ  โครงสร้างวลีแบบบทควบมี 2 แบบ    โครงสร้างวลีแบบค าซ้ ามี 2 แบบ 
 

5.1.2  โครงสร้างประโยค 
 

ส านวนจีนมีโครงสร้างของประโยค แบ่งออกเป็น 2 แบบ  คือ   ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน
และประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ  ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนานมีความสัมพันธ์  4  แบบดังนี ้ 
(1) ความสัมพันธ์แบบผสมผสาน  (2) ความสัมพันธ์แบบสืบเนื่อง  (3) ความสัมพันธ์แบบเพิ่มทว ี   
(4)  ความสัมพันธ์แบบทางเลือก และประโยคเชิงซ้อนต่างระดับมีความสัมพันธ์ 5 แบบดังนี้  
(1)  ความสัมพันธ์แบบหักมุม   (2)  ความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล   (3)  ความสัมพันธ์แบบบอก 
เงื่อนไข   (4)  ความสัมพันธ์แบบสมมุติ   (5)  ความสัมพันธ์แบบมีวัตถุประสงค์    

                           
5.1.3   เจตนาการใช้ส านวน 
 
ส าหรับ                    ตามความหมายได้  5             (1)           ชนิดบ   

              (2)  บอก               (3)  บ                     (4) บ               และ
(5)  บ                   
   
 ผู้วิจัยจะได้น าเสนอแผนผังแต่ละโครงสร้าง  เป็นแผนผังโครงสร้างผิวและโครงสร้างลึก
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
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5.1.1   โครงสร้างวลี 
5.1.1.1   โครงสร้างวลีแบบประธาน-กริยา(主謂結構)               
        

 จากการศึกษาวิเคราะห์ส านวนที่ได้คัดเลือกมาจ านวน 12 ส านวน ไดล้ักษณะโครงสร้างวลี 
แบบประธาน- กริยา 8 แบบ ซึ่งสรุปเป็นผังโครงสร้างดังนี้ 
 
แบบที่ 1  ตัวอย่างที่ 1 鳥獸‖散（niǎo‖shîu sàn） 

  ตัวอย่างที่ 2 龍虎‖斗（lïng hǔ‖dîu） 

 
 

   
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 鳥獸 ส่วนที่ 2 散 

บทประธาน鳥獸 - เป็นแบบคู่ขนาน 

 
บทกริยา 散

散 

鳥 ค านาม 獸 ค านาม 

散 ค ากริยา 

วลีแบบประธาน – กริยา (主謂式) 
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แบบที ่2 ตัวอย่างที่ 1  狗‖吃米（gǒu‖chī mǐ） 
                 ตัวอย่างที่ 2 考试‖落榜（kǎo shì‖luî bǎng） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 狗 ส่วนที่ 2  吃米 

บทประธาน狗 บทกริยา 吃米–เปน็แบบกริยา - กรรม 

狗 ค านาม 

吃 บทกริยา 

吃 ค ากริยา 

米 บทกรรม 

米 ค านาม 

วลีแบบประธาน – กริยา(主謂式) 
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แบบที ่3 ตัวอย่างที่ 1 風雨‖交加（fēng yǔ‖jiāo jiā） 

 
 

     
 

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 風雨 ส่วนที่ 2 交加 

 

บทประธาน風雨 - เป็นแบบคูข่นาน บทกริยา 交加 - เป็นแบบต่างระดับ
ระดับ 

風 ค านาม 
交 บทขยายหน้ากริยา 

交 ค ากริยา 

加 บทกริยา 

加 ค ากริยา 

雨  ค านาม 

วลีแบบประธาน – กริยา(主謂式) 
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แบบที่ 4  ตัวอย่างที่ 1走投‖無路（zǒu tïu‖wú lù） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

走 และ投 บทกริยา 

走 และ投 ค ากริยา 
無 บทกริยา 路 บทกรรม 

無 ค ากริยา 路 ค านาม 

บทประธาน走投 -  เป็นแบบคูข่นาน บทกริยา 無路–เปน็แบบกริยา - กรรม 

ส่วนที่ 2 無路 ส่วนที่ 1 走投 

วลีแบบประธาน – กริยา (主謂式) 
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แบบที่ 5 ตัวอย่างที่ 1 遠親‖不如近鄰（yuǎn qīn‖bù rú jìn lín） 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 遠親 ส่วนที่ 2 不如近鄰 

บทกริยา 不如近鄰 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

遠 บทขยายนาม บทกริยา不如 

不 ค ากริยาวิเศษณ์ 

  親 ค าหลัก 

遠 ค าคุณศัพท ์ 親 ค านาม 如 ค ากริยา 

近 บทขยายนาม
นาม 

 
近 ค าคุณศัพท ์ 鄰 ค านาม 

 

บทกรรม近鄰 - เป็นแบบต่างระดับ
ระดับ 

鄰 ค าหลัก 

 

บทประธาน遠親 - เป็นแบบต่างระดับ 

วลีแบบประธาน – กริยา(主謂式) 

DPU
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แบบที่ 6  ตัวอย่างที่ 1 鐵杵‖磨成針（tiě chǔ‖mï chéng zhēn） 

  ตัวอย่างที่ 2 鐵公雞------一毛不拔（tiě gōng jī------yī máo‖bù bá） 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

ส่วนที่ 1 鐵杵 ส่วนที่ 2  磨成針 

บทประธาน鐵杵 - เป็นแบบต่างระดับ บทกริยา 磨成針 - เป็นแบบส่วนเสริม 

鐵 บทขยายนาม    杵 ค าหลัก 

鐵 ค านาม 杵 ค านาม 

磨 บทกริยา 成 บทเสริมกริยา 針 บทกรรม 

磨 ค ากริยา 成 ค ากริยา 針 ค านาม 

บทกริยา 一毛不拔 – เป็นแบบประธาน - กริยา 
 

不拔 บทกริยา 一毛 บทประธาน 

一 ค าบอกจ านวน 毛 ค านาม 不 ค ากริยาวิเศษณ์ 拔 ค ากริยา 

วลีที่ 2  一毛不拔 

วลีแบบประธาน – กรยิา(主謂式) 

 DPU
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แบบที่ 7  ตัวอย่างที่ 1  伸手‖不見五指（ shēn shǒu‖bú jiàn wǔ zhǐ） 

  ตัวอย่างที่ 2  解鈴‖還須繫鈴人（jiě líng‖hái xū jì ling rén）  
    

 
 
 

 

ส่วนที่ 1 伸手 ส่วนที่ 2 不見五指 

บทประธาน伸手– เป็นแบบกริยา - กรรม
กรรมกรรม 

บทกริยา 不見五指 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

伸 บทกริยา 手 บทกรรม 

伸 ค ากริยา 手 ค านาม 

不見 บทกริยา 

不 ค ากริยาวิเศษณ์ 見 ค ากริยา 

五指 บทกรรม 

五 ค าบอกจ านวน 指 ค านาม 

วลีที่ 2 不見五指 - เป็นแบบต่างระดับ 

不 บทขยายกริยา 

不 กริยาวิเศษณ์ 

見 บทกริยา 

見 ค ากริยา 

五 บทขยายนาม 指 ค าหลัก 

五 ค าบอกจ านวน 指 ค านาม 

วลีแบบประธาน – กริยา(主謂式) 

DPU
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แบบที่ 8  ตัวอย่างที่ 1 癩蛤蟆‖想吃天鵝肉（lài há ma‖xiǎng chī tiān é ròu）    

                           

  
 
 
            

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 癩蛤蟆 ส่วนที่ 2   想吃天鵝肉 

บทประธาน癩蛤蟆 - เป็นแบบต่างระดับ
ระดับ 

บทกริยา 想吃天鵝肉 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

癩 บทขยายนาม 蛤蟆 ค าหลัก 

癩 ค าคุณศัพท ์

 

蛤蟆 ค านาม 

想吃 บทกริยา 

想 ค ากริยานุเคราะห ์ 吃 ค ากริยา 

天鵝肉 บทกรรม 

วลีที่ 2 天鵝肉 - เป็นแบบต่างระดับ 

天鵝 บทขยายนาม 

天鵝 ค านาม 

肉 ค าหลัก 

肉 ค านาม 

天鵝 และ肉 ค านาม 
 

วลีแบบประธาน – กริยา(主謂式) 

 
 

 

DPU
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5.1.1.2   โครงสร้างวลีแบบกริยา-กรรม(述賓結構)  
        

 จากการศึกษาและการวิเคราะห์ส านวนที่ได้คัดเลือกมาจ านวน 6 ส านวน ไดล้ักษณะ
โครงสร้างวลีแบบกริยา- กรรม 5  แบบ ซึ่งสรุปเป็นผังโครงสร้างดังนี้ 
 
 แบบที่ 1 ตัวอย่างที่ 1 打∕算盤（dǎ∕suàn pán）  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1 打 ส่วนที่ 2 算盤 

บทกริยา 打 บทกรรม 算盤 

打 ค ากริยา 算盤 ค านาม 

วลีแบบกริยา – กรรม(述賓式) 
 DPU
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แบบที่ 2   ตัวอย่างที่ 1借∕東風（jiâ∕dōng fēng） 

               ตัวอย่างที่ 2  多∕此一舉（duŏ∕cǐ yì jǔ） 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1 借 ส่วนที ่2 東風 

บทกริยา 借 บทกรรม 東風 - เป็นแบบต่างระดับ 

借 ค ากริยา 

東 บทขยายนาม 風 ค าหลัก 

東 ค านาม 風 ค านาม 

วลีแบบกริยา – กรรม(述賓式) 
 DPU
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แบบที่ 3  ตัวอย่างที่ 1  一無∕所得（yī wú∕suŏ dã） 

 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1 ค าเสริม所 เสริมหน้าค ากริยา得 ประกอบกันเป็นค านาม 

ส่วนที่ 1 一無 ส่วนที ่2  所得 

บทกริยา 一無 - เป็นแบบต่างระดับ บทกรรม 所得 

一 บทขยายหน้ากริยา 無 บทกริยา 

一 ค าคุณศัพท ์ 無 ค ากริยา 

所得
1ค านาม 

วลีแบบกริยา – กรรม(述賓式) 
 DPU
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แบบที่ 4  ตัวอย่างที่ 1不知∕天高地厚（ bù zhī∕tiān gāo dì hòu） 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1 不知 ส่วนที่ 2 天高地

厚 

บทกริยา 不知 - เป็นแบบต่างระดับ บทกรรม 天高 และ地厚 - เป็นแบบคู่ขนาน 

不 บทขยายกริยา 知 บทกริยา 

不 ค ากริยาวิเศษณ์ 知 ค ากริยา 

天高 และ地厚 เป็นแบบประธาน - กริยา 

天 และ地 บทประธาน 高 และ厚 บทกริยา 

天 และ地 ค านาม 高 และ厚 ค าคุณศัพท ์

วลีแบบกริยา – กรรม(述賓式) 
 

DPU
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แบบที่ 5 ตัวอย่างที่ 1等著∕天上掉餡兒餅（ děng zhe∕tiān shàng diào xiàner bǐng）  

 
 
 
 
 

 
  

ส่วนที ่1 等著 ส่วนที่ 2  天上掉餡

兒餅 

บทกริยา 等著 บทกรรม 天上掉餡兒餅 – เป็นแบบประธาน - กริยา 

等 ค ากริยา 著 ค าเสริมกริยา 
天上 บทประธาน 掉餡兒餅 บทกริยา – เป็นแบบกริยา - กรรม 

掉 บทกริยา 餡兒餅 บทกรรม 

掉 ค ากริยา 餡兒餅 ค านาม 

天上 ค านาม 

วลีแบบกริยา – กรรม(述賓式) 
 

DPU
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5.1.1.3  โครงสร้างวลีแบบสหกริยา(連動結構)  
        

 จากการศึกษาวิเคราะห์ส านวนที่ได้คัดเลือกมาจ านวน 4 ส านวน ได้ลักษณะโครงสร้างวลี
แบบสหกริยา 3 แบบ ซึ่งสรุปเป็นผังโครงสร้างดังนี้ 
 
แบบที ่1  ตัวอย่างที่ 1拔苗△助長（bá miáo △ zhù zhăng） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1 拔苗 ส่วนที ่2  助長 

บทกริยา 拔苗 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

拔 บทกริยา 長 บทเสริมกริยา 
 

助 บทกริยา 苗 บทกรรม 
 

拔 ค ากริยา 苗 ค านาม 長 ค ากริยา 
 

助 ค ากริยา 

บทกริยา 助長 – เป็นแบบกริยา - ส่วนเสริม 

วลีแบบสหกริยา(連動式) DPU
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แบบที่ 2   ตัวอย่างที่ 1  一針△見血（yì zhēn △ jiàn xiě） 

                  ตัวอย่างที่ 2  望塵△莫及（wàng chén △ mî jí） 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ส่วนที ่1 一針 ส่วนที่ 2 見血 

บทกริยา 一針 - เป็นแบบต่างระดับ บทกริยา 見血 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

一針 บทขยายนาม 血 บทกรรม 見 บทกริยา 針 ค าหลัก 

一 ค าบอกจ านวน 

 
針 ค ากริยา 血 ค านาม 見 ค ากริยา 

วลีแบบสหกริยา(連動式) 

 DPU
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แบบที่ 3 ตัวอย่างที่ 1打腫臉△充胖子（dă zhŏng liăn △ chōng pàng zi） 

 

 

 

 

 
 

 
 

ส่วนที่ 1  打腫臉 ส่วนที่ 2 充胖子 

บทกริยา 打腫臉 – เป็นแบบกรยิา - กรรม บทกริยา 充胖子 – เปน็แบบกริยา - กรรม / เป็นแบบต่างระดับ 

打 บทกริยา 腫臉 บทกรรม 

打 ค ากริยา 胖子 ค านาม 

充 บทกริยา 

胖子 ค านาม 

胖子 บทกรรม 

充 ค ากริยา 

บทขยายหน้ากริยา充 

胖子 ค านาม 

บทกรรม腫臉- เป็นแบบต่างระดับ 

腫 ค าคุณศัพท ์ 臉 ค านาม 

腫 บทขยายนาม 臉 ค าหลัก 

充 ค าคุณศัพท ์

胖子 บทกริยา 

วลีแบบสหกริยา(連動式) 

 DPU
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5.1.1.4   โครงสร้างวลีแบบคู่ขนาน(并列結構)  
 

        

 จากการศึกษาวิเคราะห์ส านวนที่ได้คัดเลือกมาจ านวน 10 ส านวน ไดล้ักษณะโครงสร้างวลี
แบบคู่ขนาน 6  แบบ  ซึ่งสรุปเป็นผังโครงสร้างดังนี้ 
 
แบบที่ 1  ตัวอย่างที่ 1  老·大·難（lǎo·dà·nán） 

  ตัวอย่างที่ 2  悲歡·離合（bēi huān·lí hã） 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1 老 ส่วนที่ 2 大 

老 คุณศัพท ์ 大 คุณศัพท ์

ส่วนที่ 2 難 

難 คุณศัพท ์

วลีแบบคู่ขนาน(并列式) 
 DPU
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แบบที่ 2   ตัวอย่างที่ 1反復·無常（făn fù·wú cháng） 

 
 

 
 
 

 
 
 

ส่วนที ่1 反復 ส่วนที ่2 無常 

反復 ค ากริยา 

無 ค ากริยาวิเศษณ์ 常 ค าคุณศัพท ์

無常 - เป็นแบบต่างระดับ 

無 บทขยายนาม 常 ค าหลัก 

無 ค ากริยาวิเศษณ์ 常 ค าคุณศัพท ์

วลีแบบคู่ขนาน(并列式) 

DPU
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แบบที่ 3  ตัวอย่างที่ 1  生離·死別（shēng lí·sǐ biã） 

  ตัวอย่างที่ 2  半斤·八兩（bàn jīn·bā liǎng） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  生離 ส่วนที่ 2  死別 

生 และ死 บทขยายนาม 離 และ別 ค าหลัก 

生 และ死 ค านาม 離 และ別 ค ากริยา 

生離 และ死別 - เป็นแบบต่างระดับ 

วลีแบบคู่ขนาน(并列式) 

 DPU
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แบบที่ 4  ตัวอย่างที่ 1自欺·欺人（zì qī·qī rãn） 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

自 ค านาม 

欺 บทกริยา 

欺 ค ากริยา 

自 บทประธาน 欺 บทกริยา 

欺 ค ากริยา 

人 บทกรรม 

人 ค านาม 

ส่วนที่ 1  自欺 

自欺 – เป็นแบบประธาน - กริยา 
 

ส่วนที่ 2  欺人 

欺人– เปน็แบบกริยา - กรรม 

วลีแบบคู่ขนาน(并列式) 

 DPU
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แบบที่ 5  ตัวอย่างที่ 1  事半·功倍（ shì bàn·gōng bâi）    

               ตัวอย่างที่ 2  電閃·雷鳴（diàn shăn·lãi mĭng）    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  事半 ส่วนที่ 2  功倍 

事 และ功 บทประธาน 半 และ倍 บทกรยิา 

事 และ功 ค านาม 半 และ倍 ค าบอกจ านวน   หรือ閃 และ鳴 ค ากริยา 
 

事半 และ功倍 – เป็นแบบประธาน - กริยา 

วลีแบบคู่ขนาน(并列式) 

 DPU
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แบบที่ 6  ตัวอย่างที่ 1  爭先·恐後（ zhēng xiān ·kŏng hîu） 

               ตัวอย่างที่ 2  張牙·舞爪（zhāng yá·wŭ zhuă） 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

ส่วนที่ 1  爭先 ส่วนที่ 2  恐後 

爭 และ恐 บทกริยา 先 และ後 บทกรรม 

爭 และ恐 ค ากริยา 先 และ後 ค าคุณศัพท ์

 

爭先 และ恐後 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

วลีแบบคู่ขนาน(并列式) 

 DPU
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5.1.1.5   โครงสร้างวลีแบบกริยา-ส่วนเสริม(述補結構)  

       

 จากการศึกษาวิเคราะห์ส านวนที่ได้คัดเลือกมาจ านวน 6 ส านวน ไดล้ักษณะโครงสร้างวลีแบบกริยา- ส่วน
เสริม 3 แบบ  ซึ่งสรุปเป็นผังโครงสร้างดังนี้ 
 
แบบที่ 1  ตัวอย่างที่ 1 度日<如年>（dù rì<rú nián>） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่1 度日 ส่วนที ่2 如年 

度日 และ如年 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

度 และ如 บทกริยา 日 และ年 บทกรรม 

度 และ如 ค ากริยา 日 และ年 ค านาม 

วลีแบบกริยา – ส่วนเสริม(述補式) DPU
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แบบที ่2   ตัวอย่างที่ 1 置<若罔聞>（zhì<ruò wǎng wén>） 

 

 
 

ส่วนที่ 1 置 

บทกริยา  置 

置  ค ากริยา  

ส่วนที่  2  若罔聞 

 

ส่วนเสริม 若罔聞 - เป็นแบบตา่งระดับ 

บทขยายหน้ากริยา若  บทกริยา / ค าหลัก 罔聞- เป็นแบบต่างระดับ 

若 ค ากริยา 
 

罔 ค ากริยา 

บทกริยา聞 บทขยายหน้ากริยา罔 

罔 ค ากริยา 

วลีแบบกริยา – ส่วนเสริม(述補式) 

DPU
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แบบที่ 3  ตัวอย่างที่ 1矮<半截>（ǎi<bàn jié>） 
 ตัวอย่างที่ 2  讚<不絕口>（zàn<bù jué kŏu>） 

 ตัวอย่างที่ 3  笑<掉牙>  （xiào<diào  yá>） 

  ตัวอย่างที่ 4  死<無葬身之地>（sǐ<wú zàng shēn zhī dì>） 
 

 

ส่วนที่ 1 矮 /  讚 /  笑 

บทกริยา 矮 / 讚 /  笑 

矮 ค าคุณศัพท ์/ 讚 / 笑 ค ากริยา 

ส่วนที่ 2 半截 /  不絕口 /  掉牙 

ส่วนเสริม 半截  /  不絕口 - เป็นแบบต่างระดับ 

บทขยายนาม半  และบทขยายหน้ากริยา不 บทกริยา/ ค าหลัก截  และ絕口  

半 ค าบอกจ านวน  และ不 ค ากริยาวิเศษณ์ 

 

截 ค านาม และ絕口 ค ากริยา 

掉牙 เปน็แบบกริยา - กรรม 

บทกริยา掉 บทกรรม牙 

掉 ค ากริยา 牙 ค านาม 

วลีแบบกริยา – ส่วนเสริม(述補式) DPU
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5.1.1.6   โครงสร้างวลีแบบต่างระดับ(偏正式)  
 
             จากการศึกษาวิเคราะห์ส านวนที่ได้คัดเลือกมาจ านวน 9 ส านวน ได้ลักษณะโครงสร้างวลีแบบ 
ต่างระดับหรือความขยายแบบขยายนาม/ กริยา 5  แบบ  ซึ่งสรุปเป็นผังโครงสร้างดังนี้                
 
แบบที่ 1  ตัวอย่างที่ 1 (母) 老虎（( mǔ) lǎo hǔ ） 
               ตัวอย่างที่ 2 (笑面) 虎（( xiàomiàn ) hǔ        
               ตัวอย่างที่ 3   (空城) 計（( kōngchéng ) jì ） 

               ตัวอย่างที่ 4〔没咒〕念（〔méi zhîu〕niàn） 

               ตัวอย่างที่ 5〔恍然〕大悟（〔huǎng rán 〕dà wù ） 

 

 

 

 
  

ส่วนที ่1  空城/没咒 ส่วนที ่2  計/念 

บทขยายนาม空城 

空 ค าคุณศัพท ์

ค าหลัก計 

計 ค านาม 

บทขยายนาม空 ค าหลัก城 

城 ค านาม 

บทกริยา没咒 - เป็นแบบต่างระดับ 

บทขยายหน้ากริยา没 

没 ค ากริยาวิเศษณ์ 

บทกริยา咒 

咒 ค านาม 

วลีแบบต่างระดบั(偏正式) 

 

DPU
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แบบที่ 2  ตัวอย่างที่ 1（自知之）明（( zì zhī ) zhī míng ） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหต ุ  

1
之(的) ใช้ผนวกเข้าที่ข้างหลังบทขยายนามโดยเฉพาะ,     เป็นค าเสริมโครงสร้าง“的” 

ส่วนที ่1自知之 ส่วนที ่2明 

บทขยายนาม自知之
1
– เป็นแบบประธาน - กริยา 

บทประธาน自 

自 ค านาม 

บทกริยา知 

知 ค ากริยา 

ค าหลัก明 

明 ค านาม 

วลีแบบต่างระดบั(偏正式) 

 DPU
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แบบที่ 3  ตัวอย่างที่ 1 没咒△念（méi zhîu △ niàn） 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1    没咒 ส่วนที่ 2念 

บทกริยา没咒 - เป็นแบบต่างระดับ บทกริยา念 

บทขยายหน้ากริยา没 

บทกรยิา念 

念 ค ากริยา 

咒 ค านาม 没 ค ากริยาวิเศษณ์ 

บทกริยา咒 

วลีแบบสหกริยา(偏正式) 
 

DPU
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แบบที่ 4  ตัวอย่างที่ 1〔對牛〕彈琴（〔 duì niú 〕tán qín ）      
               ตัวอย่างที่ 2〔以小人之心〕，度君子之腹（〔 yǐ xiǎo rén zhī xīn 〕,dù jūn zǐ zhī fù ） 

 

 
 

 

หมายเหต ุ
 

 
1
之(的) ใช้ผนวกเข้าที่ข้างหลังบทขยายนามโดยเฉพาะ,     เป็นค าเสริมโครงสร้าง“的” 

ส่วนที ่1對牛 / 以小人之心 

บทขยายหน้ากริยา對牛 / 以小人之心 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

บทกริยา對/以 บทกรรม牛/小人之心 

對 ค าบุพบท และ以 ค ากริยา 牛 ค านาม 

ส่วนที่ 2彈琴 / 度君子之腹 

บทกริยา彈琴 / 度君子之腹 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

บทกริยา彈 / 度 บทกรรม琴/君子之腹 

彈 / 度 ค ากริยา 琴 ค านาม 

小人之心 และ君子之腹 - เปน็แบบต่างระดบั     

心 และ腹 ค านาม 

บทขยายนาม小人之
1และ君子之

1
 

小人 และ君子 ค านาม 

ค าหลัก心 และ腹 

วลีแบบต่างระดบั(偏正式) 

 DPU



 219 

แบบที่ 5  ตัวอย่างที่ 1〔紙上〕談兵（〔 zhĭ shang 〕tán bīn ） 

 
 
 

 
 
 
 

 

ส่วนที ่1  紙上 

บทขยายหน้ากริยา紙上 

紙 ค านาม  และ上 ค านาม(ค าบอกทิศทาง) 

ส่วนที ่2 談兵 

บทกริยา談兵 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

บทกริยา談 บทกรรม兵 

談 ค ากริยา 兵 ค านาม 

วลีแบบต่างระดบั(偏正式) 

 

DPU
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5.1.1.7   โครงสร้างวลีแบบวลีแบบบทควบ(兼语式)                    

 
จากการศึกษาวิเคราะห์ส านวนที่ได้คัดเลือกมาจ านวน 4 ส านวน    ได้ลักษณะโครงสร้างวลี

แบบบทควบ 2 แบบ  ซึ่งสรุปเป็นผังโครงสร้างดังนี้      
แบบที่ 1  ตัวอย่างที่ 1   恨 >鐵< 不成鋼（hèn >tiě< bù chéng gāng）ตัวอย่างที่ 2   引 >狼< 入室       

                （yǐn >láng< rù shì）ตัวอย่างที่ 3   認 >賊< 作父（rèn >zéi< zuò fù）                   
 

 

 

 
 

 

ส่วนที่ 1 恨鐵 

บทกริยา 恨 และบทควบ 鐵 

恨鐵 เปน็แบบกริยา - กรรม 

บทกริยา恨 บทกรรม鐵 

恨 ค ากริยา 鐵 ค านาม 

ส่วนที่ 2 鐵不成鋼 

บทควบ 鐵 และบทกริยาของบทควบ 不成鋼 

鐵不成鋼 เป็นแบบประธาน - กริยา 

บทประธาน鐵 บทกริยา不成鋼 

鐵 ค านาม บทกริยา不成鋼 – เป็นแบบกริยา - กรรม 

บทกริยา不成 บทกรรม鋼 

鋼 ค านาม 不 ค ากริยาวิเศษณ์ และ成 ค ากริยา 

วลีแบบบทควบ(兼语式) DPU
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แบบที่ 2 ตัวอย่างที่ 1  呼 >之< 欲出（hū >zhī< yù chū）                             

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 呼
之   

ส่วนที่ 2 之欲出 

บทควบ 之 และบทกริยาของบทควบ 欲出 

 

บทกริยา 呼 และบทควบ 之   

呼之 เป็นแบบกริยา -  กรรม 之欲出 เป็นแบบประธาน - กริยา 

บทกริยา呼 

呼 ค ากริยา 

บทกรรม之(它)   

之(它)  ค าสรรพนาม 

บทประธาน之(它) บทกริยา欲出 

บทขยายหน้ากริยา欲 

欲 ค ากริยาวิเศษณ์ 出 ค ากริยา 

บทกริยา出 

บทกริยา欲出 – เป็นแบบต่างระดับ 

วลีแบบบทควบ(兼语式) 

DPU
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5.1.1.8   โครงสร้างวลีแบบค้าซ ้า(重疊結構)                       

        

 จากการศึกษาวิเคราะห์ส านวนที่ได้คัดเลือกมาจ านวน 6 ส านวน ไดล้ักษณะโครงสร้างวลี
แบบค าซ  า 2 แบบ  ซึ่งสรุปเป็นผังโครงสร้างดังนี  
 
แบบที่ 1  ตัวอย่างที่ 1  原原·本本 （yuán yuán ·běn běn）        

 ตัวอย่างที่ 2  三三·倆倆（sān sān·liǎng liǎng） 
 ตัวอย่างที่ 3  拉拉·扯扯（lā lā ·chě chě） 

  ตัวอย่างที่ 4  堂堂·正正（táng tang·zhâng zhâng） 

 ตัวอย่างที่ 5  鬼鬼·祟祟 （guǐguǐ·suìsuì） 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1原原 ส่วนที่ 2本本 

原原 และ本本 -  เป็นแบบคู่ขนาน 

原原 และ本本  / 三三 และ倆倆 เปน็ค านาม, 拉拉 และ扯扯 เป็นค ากริยา,  
堂堂 และ正正 / 鬼鬼 และ祟祟 เปน็ค าคุณศัพท ์

วลแีบบค้าซ้ า(重疊式) 

DPU
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แบบที่ 2  ตัวอย่างที่ 1  心心‖念念（xīn xīn ‖niàn niàn） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1心心 ส่วนที่ 2念念 

心心 และ念念  -  เป็นแบบประธาน - กริยา 

บทประธาน心心  

心心 เป็นค านาม 

บทกริยา念念  

念念 เปน็ค ากริยา 

วลแีบบค้าซ้ า(重疊式) 

DPU
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5.1.2   โครงสร้างประโยค 
         สรุปวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ  1 ประโยคเชิงซ้อน
คู่ขนาน（并列複句） 2  ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ（偏正複句）                 
 

5.1.2.1 ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน（并列複句）                                                 
แบบที่ 1.1  ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน - ความสัมพันธ์แบบผสมผสาน（并列複句 - 聯合關係） 

 

 
 

 

 

 

 
    
ตัวอย่างที่ 1 สํานวน 海濶凴魚躍，┃天高任鳥飛。 

                    อนุประโยคที่ 1：คือ 海濶凴魚躍 

                    อนุประโยคที่ 2：คือ 天高任鳥飛 

 

ตัวอย่างที่ 2 สํานวน 人不可貌相，┃海水不可斗量。 

       อนุประโยคที่ 1：คือ 人不可貌相 

                    อนุประโยคที่ 2：คือ 海水不可斗量  

 

              ตัวอย่างที่ 3 สํานวน 有緣千里來相會，┃無緣對面不相逢。  

                อนุประโยคที่ 1：คือ 有緣千里來相會 

                                  อนุประโยคที่ 2：คือ 無緣對面不相逢 

 
 

อนุประโยคที่ 1 
有緣千里來相會 

อนุประโยคที่ 2 

無緣對面不相逢 

 

มีความสําคัญเท่ากัน 

ความสัมพันธแ์บบผสมผสาน
（并列複句 - 聯合關係） DPU
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แบบที่ 1.2  ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน-ความสัมพันธ์แบบสืบเนื่อง（并列複句 - 承接關係） 
 

 

 

 
 

 

             
 

ตัวอย่างที่ 1  สํานวน 說曹操，┃曹操到。 

     อนุประโยคที่ 1：คือ 說曹操 

     อนุประโยคที่ 2：คือ 曹操到 

 

ตัวอย่างที่ 2  สํานวน 近水樓台，┃先得月。 

     อนุประโยคที่ 1：คือ 近水樓台          

     อนุประโยคที่ 2：คือ 先得月 

 

ตัวอย่างที่ 3 สํานวน 前事不忘，┃後事之師。 

     อนุประโยคที่ 1：คือ 前事不忘          

     อนุประโยคที่ 2：คือ 後事之師            
 
     

อนุประโยคที่ 1
前事不忘 

อนุประโยคที่ 2
後事之師 

แต่ละอนุประโยคสอดคล้องกัน 

อนุประโยคหน้าเกิดขึ้นก่อน 

อนุประโยคหลงัเกิดต่อเนื่องมา 
อนุประโยคหน้าและอนุประโยค

หลัง ไม่สามารถเปลี่ยนที่ได้ 

ความสัมพันธแ์บบสืบเนื่อง 
（并列複句 - 承接關係） 

DPU
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แบบที่ 1.3  ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน-ความสัมพันธ์แบบเพิ่มทวี（并列複句 - 遞進關係） 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

             ตัวอย่างที่ 1  สํานวน 一夜夫妻百日恩，┃百日夫妻似海深。 

                    อนุประโยคที่ 1：คือ 一夜夫妻百日恩 

                    อนุประโยคที่ 2：คือ 百日夫妻似海深 
 

             ตัวอย่างที่ 2  สํานวน 一寸 1光陰一寸 2金，┃寸 3金難買寸 4光陰。    

                    อนุประโยคที่ 1：คือ 一寸 1光陰一寸 2金 

                    อนุประโยคที่ 2：คือ 寸 3金難買寸 4光陰 

 

             ตัวอย่างที่ 3  สํานวน 成事不足，┃敗事有餘。 

      อนุประโยคที่ 1：คือ 成事不足 
                    อนุประโยคที่ 2：คือ 敗事有餘 

 

 

 

อนุประโยคที่ 1
成事不足 

อนุประโยคที่ 2
敗事有餘 

อนุประโยคหลงั 

เสริมความหมายของ        
อนุประโยคหน้า 

ความสัมพันธแ์บบเพิ่มทว ี
（并列複句 - 遞進關係） 

DPU
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แบบที่ 1.4  ประโยคเชิงซ้อนคู่ขนาน-ความสัมพันธ์แบบทางเลือก（并列複句 - 選擇關係） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 1 สํานวน 寧為玉碎，┃不為瓦全。 

      อนุประโยคที่ 1： คือ 寧為玉碎 
      อนุประโยคที่ 2：คือ 不為瓦全  

 
ตัวอย่างที่ 2  สํานวน   不求有功，┃但求無過。 

       อนุประโยคที่ 1：คือ 不求有功  
       อนุประโยคที่ 2：คือ 但求無過  

 
ตัวอย่างที่ 3 สํานวน 寧為雞口，┃不為牛後。 

      อนุประโยคที่ 1： คือ 寧為雞口 
      อนุประโยคที่ 2：คือ 不為牛後 

   
 

 

อนุประโยคที่ 1
不求有功 

อนุประโยคที่ 2
但求無過 

เลือกอนุประโยคใด 

อนุประโยคหนึ่งเป็นหลัก 

ความสัมพันธแ์บบทางเลือก
（并列複句 - 選擇關係） 

 DPU
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5.1.2.2   ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ （偏正複句 ）                            
แบบที ่2.1 ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ -  ความสัมพันธ์แบบหักมุม（偏正複句  - 轉折關係） 

 

 

 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 1  สํานวน   只許州官放火，┃不許百姓點燈。 

          อนุประโยคที่ 1：คือ 只許州官放火  
       อนุประโยคที่ 2 ：คือ 不許百姓點燈  

                               
ตัวอย่างที่ 2  สํานวน    掛羊頭，┃賣狗肉。 

       อนุประโยคที่ 1 ：คือ 掛羊頭 
       อนุประโยคที่ 2 ：คือ 賣狗肉 

 
ตัวอย่างที่ 3  สํานวน  萬事俱備，┃只欠東風。 

                อนุประโยคที่ 1：คือ 萬事俱備 

               อนุประโยคที่ 2 ：คือ 只欠東風 

 
 
 
 

อนุประโยคที่ 1
萬事俱備 

อนุประโยคที่ 2
只欠東風 

อนุประโยคที่ 2 เปน็ประโยคหลัก          
อนุประโยคที่ 1 เปน็ประโยครอง 

ความสัมพันธแ์บบหักมุม 
（偏正複句 - 轉折關係） DPU
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แบบที ่2.2  ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ - ความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล（偏正複句 - 因果 

關係） 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 1 สํานวน 既來之，┃ 則安之。 

                   อนุประโยคที่ 1：คือ 既來之 

     อนุประโยคที่ 2：คือ 則安之 
 

ตัวอย่างที่ 2 สํานวน   人非聖賢，┃孰能無過。               
      อนุประโยคที่ 1：คือ 人非聖賢 

      อนุประโยคที่ 2： คือ 孰能無過 

 
ตัวอย่างที่ 3 สํานวน   少壯不努力，┃老大徒傷悲。 

      อนุประโยคที่ 1：คือ 少壯不努力 
      อนุประโยคที่ 2：คือ 老大徒傷悲 

 
 

 

อนุประโยคที่ 1
少壯不努力 

อนุประโยคที่ 2
老大徒傷悲 

อนุประโยคหนึ่งเป็นเหต ุ

อีกอนุประโยคหนึง่เป็นผล 

ความสัมพันธแ์บบเป็นเหตุเป็นผล
（偏正複句 - 因果關係） DPU



 

230 

แบบที่ 2.3 ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ- ความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไข（偏正複句 -條件關係） 

 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ 1 สํานวน    活到老，┃學到老。 
             อนุประโยคที่ 1：คือ 活到老  

                    อนุประโยคที่ 2：คือ 學到老  

 

ตัวอย่างที่ 2 สํานวน   放下屠刀，┃立地成佛。 

                   อนุประโยคที่ 1：คือ 放下屠刀 

                   อนุประโยคที่ 2：คือ 立地成佛 

 

ตัวอย่างที่ 3  สํานวน   飯後百步走，┃活到九十九。 

                    อนุประโยคที่ 1：คือ 飯後百步走 

                    อนุประโยคที่ 2：คือ 活到九十九 

 
  

 

 

อนุประโยคที่ 1
飯後百步走 

อนุประโยคที่ 2
活到九十九 

 

อนุประโยคที่ 1 ยกเงื่อนไขขึ้นมา  
อนุประโยคที่ 2 แสดงผลทีเ่กิดขึน้ 

ความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไข
（偏正複句 - 條件關係） DPU
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แบบที่ 2.4  ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ -  ความสัมพันธ์แบบสมมุติ（偏正複句 - 假設關係） 
 

 

 
 
 

 
 

ตัวอย่างที่ 1  สํานวน 玉不琢，┃不成器（人不學不知理 rén bú xué bú zhī lǐ）。 

       อนุประโยคที่ 1：คือ 玉不琢  

       อนุประโยคที่ 2：คือ 不成器  
 

ตัวอย่างที่ 2  สํานวน 一著不慎，滿盤皆輸。 

                     อนุประโยคที่ 1：คือ 一著不慎  

       อนุประโยคที่ 2：คือ 滿盤皆輸 

 
  

 ตัวอย่างที่ 3  สํานวน   過了這個村，┃就沒有這個店了。 
        อนุประโยคที่ 1：คือ 過了這個村 

        อนุประโยคที่ 2：คือ 就沒有這個店了 

 

 

 

อนุประโยคที่ 1
過了這個村 

อนุประโยคที่ 2
就沒有這個店 

อนุประโยคที่ 1 ยกสภาพการสมมุติขึ้น   
อนุประโยคที่ 2 แสดงผลทีเ่กิดขึน้  

หรือสภาพการแห่งสมมุติฐาน 

ความสัมพันธแ์บบสมมุต ิ
（偏正複句 - 假設關係） 
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แบบที ่2.5  ประโยคเชิงซ้อนต่างระดับ - ความสัมพันธ์แบบมีวัตถุประสงค์（偏正複句 -目的 

關係） 

       
 
 
 
 
 

 

 
ตัวอย่างที่ 1 สํานวน 養兵千日，┃用在一時。 

      อนุประโยคที่ 1：คือ 養兵千日 

    อนุประโยคที่ 2：คือ 用在一時 

 

อนุประโยคที่ 1
養兵千日 

อนุประโยคที่ 2
用在一時 

อนุประโยคที่ 1 แสดงถึงพฤติกรรมที่เป็นไป
เพื่อบรรลุซ่ึงจดุมุ่งหมายบางอย่าง  
/ แสดงเพื่อบรรลุจุดมุง่หมาย  
อนุประโยคที่ 2 แสดงถึงจดุมุ่งหมายที่
พฤติกรรมดังกล่าวจะบรรลุถึง 
/ แสดงจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุถึง 

ความสัมพันธแ์บบมีวัตถุประสงค์
（偏正複句 - 目的關係） 
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5.1.3              ส านวน   

                                 
                                สรุปได้               ๆ 5            

5.1.3.1                              
5.1.3.2                                

5.1.3.3                                    

5.1.3.4                                  

5.1.3.5                                        

 

5.1.3.1    ส านวนจีนชนิดบอกเจตนาต าหนิ   เช่น 

 
  เช้า  3  ค่่า  4   
  朝三暮四（zhāo sān mù sì） 

 
ขี่ม้าชมดอกไม้ 
走馬觀花(zǒu   mǎ  guān  huā) 

 
กลืนพุทราจีนทั้งลูกโดยไม่เคี้ยวไม่ย่อย 
囫圇吞棗(hú  lún  tūn  zǎo) 

 

 

 

5.1.3.2    ส านวนจีนชนิดบอกเจตนาตักเตือน   เช่น 

 

เผาต้นถั่วมาต้มเมล็ดถั่ว    
煮豆燃萁(zhǔ dòu rán qí) 

 

กวัดแกว่งขวานด้ามใหญ่หน้าบ้านของหลู่ป้าน   
班門弄斧（bān mén nîng  fǔ） 

 

ตั๊กแตนต่าข้าวจะจับจักจั่น  นกกระจอกอยู่ข้างหลัง  
螳螂捕蟬，黃雀在後（táng láng bǔ   chán，huáng quâ   zài hòu） 
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5.1.3.3   ส านวนจีนชนิดบอกเจตนาแสดงความเห็น   เช่น 
 
     ห้ามปากของประชาชนยิ่งกว่าห้ามสายน้่า 
      防民之口，甚於防川（fáng  mín  zhī  kǒu，shân  yū  fáng  chuān） 

 
               ผิวหนังไม่มีอยู่  ขนจะติดอยู่ได้อย่างไร 

皮之不存，毛將焉附（pí  zhī  bù  cún， máo  jiāng  yān  fù） 

          
ภายใต้รังที่พลิกคว่่าไม่มีไข่ที่สมบูรณ์   
覆巢之下無完卵（fù  cháo  zhī  xià  wú   wán  luǎn） 

 

 

5.1.3.4  ส านวนจีนชนิดบอกเจตนาชื่นชม/พึงพอใจ   เช่น 

 
วางแผนการเอาไว้เรียบร้อย  (มีแผนในใจอยู่แล้ว)  
胸有成竹(xiōng yǒu chãng zhú) 

 

ปู่โง่ย้ายภูเขา 
愚公移山(yú  gōng  yí  shān) 

 

สีน้่าเงินมาจากสีครามจะเข้มกว่าสีคราม     
青出於藍而勝於藍 (qīng chū yú lán  ér shèng yú lán) 

 

  

 5.1.3.5  ส านวนจีนชนิดบอกเจตนากล่าวประชดประชัน  เช่น   
 

จะไปทางใต้ใยจึงหันรถไปทางเหนือ    
南轅北轍(nán yuán běi zhã) 

    
ดีดพิณให้ควายฟัง  
對牛彈琴(duì niú tán qín) 

              
                  ห้าสิบก้าวหัวเราะร้อยก้าว 
                五十步笑百步（wǔ shí bù xiào bǎi bù） 
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  จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยฉบับนี้ได้น่าเสนอโครงสร้างส่านวนจีนที่เป็นโครงสร้างของวลีและ
โครงสร้างประโยค  ซึ่งแสดงเป็นแผนผังโครงสร้างผิวโครงสร้างลึกที่สามารถน่าไปใช้เป็นตัวอย่าง
ส่าหรับการเรียนการสอนภาษาจีนและเจตนาของการใช้น่าไปใช้ในการสื่อความหมายให้ถูกต้อง 
เหมาะสมในสถานการณ์ที่ต้องการใช้พร้อมทั้งได้น่าเสนอตัวอย่างส่าหรับการน่าไปใช้ไว้ด้วย  
 
5.2   ข้อเสนอแนะ 
 
  จาการศึกษาวิจัยนี้ ท่าให้ผู้วิจัยสังเกตว่า ยังมีเร่ืองอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ที่น่าสนใจเกี่ยวกับส่านวน
จีนน้ีซึ่งควรแก่การน่ามาศึกษาวิจัย   เช่น การใช้ค่าประสม  การใช้ค่ากริยา  การใช้ค่าคุณศัพท์ใน
หน้าที่ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงความหมายของส่านวนจีน การเปรียบเทียบส่านวนจีนที่ใช้ใน
ความหมายที่คล้ายกันหรือใกล้เคียงกัน หรือ ศึกษาเปรียบเทียบความหมายส่านวนจีน-ไทยที่ใช้
เหมือนกัน การศึกษาส่านวนจีนจากภาพยนตร์ โทรทัศน์และอื่น ๆ อีกมากมาย  เป็นต้น 
  นอกจากนั้นผู้วิจัยพบว่า เจตนาการใช้ส่านวนจีนขึ้นอยู่กับความหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาไว้
ยังไม่กว้างขวางและลึกซึ้งมากนัก ผู้สนใจสามารถน่าไปศึกษาต่อไปได้อย่างลึกซึ้ง และกว้างขวาง 
หรืออาจน่ามาเปรียบเทียบกับเจตนาการใช้ส่านวนของไทยก็ได้    
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สํานวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษร 3 -14 ตัว 
 

สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

1. 鳥獸‖散 niǎo shîu sàn นกและสัตว์ป่ากระจัดกระจาย   หมายถึงแตกกระเจิดกระเจิง   
2. 龍虎‖斗 long hǔ  dîu มังกรกับเสือต่อสู้กัน  หมายถึง   คู่ต่อสู้ที่มีฝีมือความสามารถ 

พอ ๆ กัน มาท าการเผชิญหน้าต่อสู้กัน  ตรงกับส านวนไทยคือ  
เสือพบสิงห ์

3. 狗‖吃米 gǒu chī mǐ สุนัขกินขี ้ หมายถึง พูดล้อเลียนคนทีห่กล้มลงไปนอนหน้าคว า 
ตรงกับส านวนไทยคือ จับกบ 

4. 風雨‖交加 fēng yǔ jiāo jiā มีเสียงดังกึกก้องพร้อม ๆ กับมีพายุฝนกระหน่ าลงมา 
5. 走投‖無路 zǒu tïu wú lù ไร้ซ่ึงทางไป 
6. 考试‖落榜 kǎo shìluî bǎng สอบไม่ติด   หรือบอร์ดไม่มีช่ือ 
7. 鉄杵‖磨成針 tiě chǔ mï chãng zhēn ฝนทั่งใหเ้ปน็เข็ม    
8. 遠親‖不如近鄰     yuǎn qīn bù  rú jìn lín ญาติที่อยู่ไกลสู้เพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ได้ 
9. 伸手‖不見五指 shēn shǒu bú jiàn wǔ zhǐ ยื่นมือออกไปมองไม่เห็นนิ้วทัง้หา้   
10. 鐵公雞----一毛‖不拔   

   tiě gōng jī  yī máo  bù  bá 

ไก่ที่ท าจากเหล็ก------ขนสักเส้นก็ไม่ยอมถอนให้ใคร     

11. 解鈴‖還須繫鈴人   

jiě ling hái xū xì ling rãn 

ใครเป็นคนผูกกระดิ่ง   ก็ต้องใหใ้ครคนนั้นมาแก ้

12. 癩蛤蟆‖想吃天鵝肉 

   lài há ma  xiǎng chī tiān  ã  rîu 

คางคกรจิะกินเนื้อหงส์   

13. 打∕算盤  dǎ suàn  pán ดีดลูกคิด    
14. 借∕東風 jiâ  dōng fēng อาศัยลมตะวันออก หมายถึง อาศัยจังหวะหรือเวลาที่เหมาะสม

ให้เกิดประโยชน์  อาศัยหรือใช้ส่ิงรอบข้างใหเ้กิดประโยชน์ 
15. 多∕此一舉 duŏ cǐ  yì jǔ ท าอะไรเกินพอด ี
16. 不知∕天高地厚 bù  zhī tiān  gāo dì hîu ไม่รู้ว่าฟ้ามีความสูงเท่าไร  แผ่นดินมีความหนาเท่าไร    
17. 等著∕天上掉餡兒餅 

    děng zhe tiān  shàng   diào xiànr  bǐng   

รอขนมเปี๊ยะไส้เนื้อตกมาจากท้องฟ้า    

18. 拔苗△助長 bá miáo zhù zhǎng ถอนกล้าให้ข้าวโต 
19. 一針△見血 yì zhēn jiàn xiě อุปมาว่าพูดสั้นกะทัดรัดและตรงจุดส าคัญ  จี้ถูกใจด า  จี้ถูก 

จุดส าคัญ  พูดตรงเป้า 
20. 望塵△莫及 wàng chãn mî  jí เทียบกนัไม่ติด ห่างกันฟ้าและดนิ ห่างกันไกลจนมองไม่เห็นฝุ่น 
21. 打腫臉△充胖子 dă  zhŏng liăn chōng  pàng  zi ตีหน้าจนบวม   เพื่อให้แลดูว่าเปน็คนอ้วนท้วน       
22.  老·大·難 lǎo dà nán ปัญหาทีค่้างคาแก้ไขยาก 
23.  反復·無常 făn fù wú cháng กลับไปกลับมาเอาแน่นอนไม่ได ้
24.  生離·死別 shēng lí sǐ biã ใช้บรรยายว่าการจากลาที่ยากที่จะพบเจอกันได้อีก     
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สํานวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษร 3 –14 ตัว สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 
 

25.  自欺·欺人 zì qī qī rãn หลอกตัวเองหลอกคนอื่น 
26.  半斤·八兩 bān jīn  bā liǎng ระบบเก่า   61 ต าลึงเป็น   6 ช่ัง  ครึง่ชั่งก็เท่ากับ   8  ต าลึง  
27.  事半·功倍 shì bàn  gōng bâi งานที่ท าแล้วเพียงครึ่งเท่ากับส าเรจ็ไปแล้วทั้งหมด งานที่ท าแล้ว 

ได้ผลคุ้มค่า 
28.  電閃·雷鳴 diàn shăn lãi mĭng ฟ้าแลบฟ้าผ่า / ฟ้าร้อง 
29.  悲歡·離合   bēi huān  lí hã โศกเศร้า  หรรษา  จากกัน  พบกัน 
30.  爭先·恐後 zhēng   xiān   kŏng hîu แย่งกันอยู่ข้างหน้ากลัวล้าหลังเพือ่น 
31.  張牙·舞爪 zhāng yá wŭ zhuă   แยกเขี้ยวตะปบเลบ็    
32.  矮 <半截> ǎi bàn jiã เตี้ยกว่าหนึ่งช่วงหัว(ตัว)   ต ่าต้อยด้อยกว่า 
33.  笑 <掉牙> xiào diào yá ข าจนฟันหลุด   น่าข า 
34.  讚 <不絕口> zàn bù juã kŏu ชมไม่ขาดปาก 
35.  走投 <無路> zǒu tïu wú lù ไร้ซ่ึงทางไป 
36.  置 <若罔聞>zhì ruî wǎng wãn วางไว้ทางหนึ่ง  เสมือนไม่ได้ยินกระนั้น  บรรยายว่าได้ยินแล้ว  

แต่ไม่สนใจใยดี     
37.  度日 <如年> dù rì rú nián เวลาผ่านไปหนึง่วันเหมือนหนึ่งป ี
38.  死 <無葬身之地> sǐ wú zàng shēn  zhī dì ตายไปแล้วหาที่ฝังศพมิได้    
39. (母)老虎 mǔ lǎo hǔ แม่เสือร้าย    
40. (笑面)虎 xiào  miàn hǔ คนหน้าเนื้อใจเสือ 
41. (空城)計 kōng chãng jì อุบายเมืองว่าง  หมายถึง แท้จรงิแล้วไม่มีก าลัง  แต่แสร้งสร้าง

สถานการณ์ขู่ขวัญตบตา  แสร้งท าทีว่าตนเองมีก าลังความ 
สามารถ 

42.  (自知之)明 zì zhī zhī míng ผู้รู้จักตนเองดีว่าเป็นอย่างไร(กค็ือการยกย่องตนเองให้น้อยลง) 
43. 〔没咒〕念 mãi zhîu niàn คาถาหมด 
44. 〔對牛〕彈琴 duì niú tán qín ดีดพิณใหค้วายฟัง 
45. 〔紙上〕談兵 zhĭ shang tán bīn วางแผนยุทธการบนแผน่กระดาษ   
46. 〔恍然〕大悟 huǎng rán  dà  wù นึกได้อย่างฉับพลัน   คิดออก    
47. 〔以小人之心〕，度君子之腹   

    yǐ xiǎo  rãn zhī xīn, dù jūn  zǐ zhī fù 

เอาจิตใจทีค่ับแคบของตนไปคิดกบัคนที่ใจคอกว้างขวาง 

48.  引 >狼< 入室 yǐn  láng rù shì ชักน ้าเข้าลึก  ชักศึกเข้าบ้าน 
49.  認 >賊< 作父 rân  zãi zuî fù สมัครใจยอมเอาตัวเข้าฝักใฝ่กับคนเลวหรือศตัรู 
50.  呼 >之< 欲出 hū zhī yù chū หมายถึงภาพคนวาดได้เหมือนจรงิมากจนดูเหมือนว่าพอ

เรียกช่ือเข้าเท่านั้นก็จะเดนิโผล่ออกมาจากภาพวาดนั้น 
51.  恨 >鐵< 不成鋼  hân >tiě< bù chãng gāng เจ็บใจที่ไม่สามารถหลอมเหล็กให้กลายเป็นเหล็กกล้าได้ 
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สํานวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษร 3 –14 ตัว 
 

สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

52.  原原·本本 yuán yuán běn běn เรื่องราวจากต้นจนจบ,  เสาะแสวงสภาพดั้งเดิมและโฉมหน้าแต ่
เดิม 

53.  三三·倆倆（sān sān·liǎng liǎng） เป็นกลุ่ม ๆ   กลุ่มละ 2-3 คน 
54.  拉拉·扯扯（lā lā ·chě chě） ลากจูงกันไปมา  ใช้บรรยายว่าต่างสนิทชิดเช้ือซ่ึงกันเป็นอย่าง 

ยิ่ง,  ตีสนิท ใช้ในแง่ลบ 
55.  心心‖念念（xīn xīn ‖niàn niàn） นึกอยู่ตลอดเวลา คิดอยู่ตลอดเวลา (ที่จะมบีางสิ่งบางอย่าง หรือ

อยากจะให้ได้มาซ่ึงบางสิ่งบางอยา่ง),   ใฝ่ฝัน(ทีจ่ะให้ได้ส่ิงของ
บางอย่าง)             

56.  堂堂·正正（táng tang·zhâng zhâng） สง่าผ่าเผย,    องอาจผึ่งผาย,    สง่างาม,   องอาจผ่าเผย 
57.  鬼鬼·祟祟（guǐguǐ·suìsuì） ลับ ๆ ล่อ ๆ   หลบ ๆ ซ่อน ๆ 
58.  任重┃道遠 rân zhîng dào yuǎn  ภารกิจหนักหน่วง 
59.  人怕出名┃豬怕壯。 

    rãn pà chū míng  zhū  pà   zhuàng 

คนกลัวช่ือดัง  หมูกลัวอ้วน 

60.  人心難測┃水難量。 

    rãn xīn  nán câ   shuǐ nán liàng 

หยั่งใจคนยากดุจหยัง่น้ าลึก 

61.  滿招損，┃謙受益。 

     mǎn zhāo sǔn,qiān shîu  yì 

ถ่อมตัวท าให้ไดป้ระโยชน์ เย่อหยิ่งน ามาซ่ึงความเสียหาย 

62.  看菜吃飯，┃量體裁衣。 

    kàn cài chī fàn, liàng tǐ cái yī 

กินข้าวให้ดูกบั ตัดเส้ือให้วัดตัว เปรียบจะท าการใดต้องด ู
สถานการณ์ความเป็นจริงก่อนถงึลงมือกระท า 

63.  海濶凴魚躍，┃天高任鳥飛。 

 hǎi  kuî  píng  yú  yuâ,tiān  gāo rân niǎo  

 fēi 

ปลากระโดดแหวกว่ายในท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาล  
ท้องนภาอันกว้างใหญ่ก็เป็นที่นกที่บินตามใจชอบ 

64.  幫人幫到底，┃救人救到頭。 

    bāng  rãn  bāng dào dǐ,jiù rãn jiù dào tïu  

การช่วยคนควรช่วยถึงที่สุด   การช่วยคน(เช่นช่วยคนให้รอด 
พ้นจากอันตราย)ก็ให้ช่วยถึงที่สุด   

65.  人不可貌相，┃海水不可斗量。 

     rãn bù  kě  mào  xiàng, hǎi shuǐ bù  kě dǒu  

    liáng 

ประเมนิคนโดยมองจากรูปโฉมเท่านั้นไม่ได้  น ้าทะเลยากแท้ที่ 
จะวัดได ้

66.  有緣千里來相會，┃無緣對面不相逢。 

    yǒu  yuán  qiān lǐ lái xiāng  huì, wú      

    yuán duì  miàn  bù  xiāng fãng  

ผู้ซึ่งเคยท าบุญมาด้วยกันแตป่างกอ่น แม้จะอยู่ห่างไกลเป็นพันลี ้
ก็ยังมาพบกันได้ ส่วนคนที่ไม่เคยท าบุญมาร่วมกัน แม้ว่าจะเดนิ
ผ่านไปต่อหน้าต่อตาก็ยังจะไม่เหน็กัน                        

67.  病急┃亂投醫。bìng jí luàn tïu yī อาการป่วยทรุดหนักแล้วจงึค่อยเที่ยวหาหมออย่างสุ่มส่ีสุ่มห้า 
68.  人逢喜事┃精神爽。 

    rãn fãng xǐ shì jīng shãn  shuǎng 

คนเราเมื่อประสบกับเรื่องน่าปิติยนิดี   อารมณ์ก็จะเบิกบาน 
หรรษา 
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สํานวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษร 3 -14 ตัว 
 

สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

69.  說曹操，┃曹操到。shuō Cáocāo Cáocāo dào พูดถึงโจโฉ โจโฉก็มา 
70.  拆東墻，┃補西墻。 

    chāi dōng qiáng, bǔ xī qiáng 

ก าแพงด้านตะวันตกพัง จึงลื้อเอาก าแพงด้านตะวันออกมาซ่อม 
ก าแพงด้านตะวันตกที่พังไป 

71.  近水樓台，┃先得月。 

    jìn shuǐ lïu tái,  xiān dã yuâ 

หอที่อยู่ริมน้ าไดร้ับแสงจันทร์ก่อน  อาศัยความใกล้ตัวหรือ 
ความสนิทชิดเช้ือจงึได้รับผลประโยชน์ก่อนผู้อื่น 

72.  仇人相見，┃分外眼紅。 

    chïu   rãn xiāng jiàn, fân wài yăn hïng 

เมื่อคู่อาฆาตมาเจอกัน ความบาดหมางก็ยิ่งทวีความรุนแรงมาก 
ขึ้น 

73.  眉頭一皺，┃計上心來。 

    mãi tïu yī zhîu jì shàng xīn lái 

พอขมวดคิ้วแผนการก็ผดุขึน้มาในใจ 

74.  鷸蚌相爭，┃漁人得利。 

    yù bàng xiāng zhēng, yú  rãn dã lì 

นกปากส้อมกับหอยกาบวิวาทกัน ชาวประมงได้ประโยชน/์ 
ทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้กันและต่างฝา่ยต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กัน  
ปล่อยใหบุ้คคลที่สามฉกฉวยโอกาสคว้าเอาผลประโยชน ์
ไปแทน   

75. 前事不忘，┃後事之師。 

qián shìbù wàng, hîu shìzhī shī 

จดจ าบทเรียนในอดีตไว้เป็นอทุาหรณ์   เพื่อถือเป็นกระจกเงาใน
อนาคต 

76. 重賞之下，┃必有勇夫。 

    zhîng shǎng zhī xià, bì yǒu yǒng fū 

ขอเพียงยอมปูนรางวัลอย่างงาม  ย่อมต้องมีผู้กล้าปวารณาตัวรับ 
ใช้แน่นอน 

77. 學┃而不厭。xuã ãr bù yàn หมั่นเพียรศึกษา 
78.  賠了夫人┃又折兵。 

    pãi le fū rãn yîu zhã bīng 

สูญเสียทั้งก าลังทหารและภรรยา   อุปมาว่าเสียหายทั้งสองด้าน 

79.  青出於藍┃而勝於藍。 

    qīng chū yú lán ãr shâng yú lán 

อันสีคราม(สีน้ าเงนิ)นัน้กล่ันมาจากต้นคราม แต่สีสันแก่เข้มยิ่ง
กว่าต้นคราม / สีน้ าเงินมาจากสีครามจะเข้มกว่าสีคราม นักเรียน
เก่งกว่าครู    คนรุ่นหลังเก่งกว่าคนรุ่นก่อน   คลื่นลูกใหม่มาแรง 
กว่าคลื่นลูกเก่า 

80. 屋漏┃偏遭(逢 fãng)連夜雨。 

    wū lîu  piān zāo lián  yâ yǔ 

บ้านรั่วดันมาถูกฝนกระหน่ าตลอดคืน 

81. 成事不足，┃敗事有餘。 

chãng shì bù zú, bài shì yŏu yú 

成事   หมายถึง  ท าเรื่องให้ส าเร็จลุล่วง  敗事 หมายถึงท าให้
เสียการ  ทั้งค ามีความหมายว่า  มิได้ท าใหเ้รื่องราวส าเร็จลุล่วง    
แต่กลับท าให้เสียการใช้ 成事不足，敗事有餘 ก็ได้  /ไม่ได้
เรื่อง ชอบท าให้เสียการ 

82. 一寸 1 光陰一寸 2 金，┃寸 3 金難買寸 4 光

陰。yī cùn guāng  yīn  yī cùn jīn, cùn jīn 

nán  mǎi cùn guāng yīn 

เวลาเป็นเงินเป็นทอง   ทองค ายาวหนึ่งนิ้วก็ยังซื้อเวลาช่ัวประ 
เดี๋ยวประด๋าวไม่ได้ 
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สํานวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษร 3 -14 ตัว 
 

สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

83.  多一事┃不如少一事。  

 duō yīshì bù rú shǎo yīshì 

มีเรื่องมากดีกว่ามีเรื่องน้อยไม่ได้ / มีเรื่องน้อยก็ทุกข์น้อย 

84.  寧為玉碎，┃不為瓦全。 

     nìng wãi yù suì, bù wãi wǎ quán 

ยอมเป็นหยกแตก  จะไม่ยอมเป็กระเบื้องที่สมบูรณ์   

85.  不求有功，┃但求無過。 

     bù qiú yǒu gōng,dàn qiú wú guî 

ไม่ต้องการจะมีคุณงามความชอบอะไร  หวังแต่เพียงไม่มีความ 
ผิดก็ดีแล้ว 

86. 寧為雞口，┃不為牛後。 

 níng  wãi jī  kǒu, bú wãi niú hîu  

ยอมเป็นปากไก่ที่สะอาดกระจุ๋มกระจิ๋ม   ไม่ยอมเป็นส่วนที ่
ใหญ่และเหม็นที่เป็นส่วนก้นของวัว/ที่อยู่บั้นท้ายวัว   

87. （千里送鵝毛 qiān  lǐ sîng ã  máo） 

    禮輕┃情意重。lǐ qīng qíng yì zhîng 

(เดินทางไกลพันลี้ เอาขนห่านมาให้)  ของขวัญด้อยราคา  แต่น ้า 
มิตรไมตรีล ้าค่า 

88. 偷雞不成┃蝕把米。 

    tōu jī bù chãng shã bǎ mǐ  

ลักไก่ไม่ส าเร็จกลับเสียข้าวสารไปหนึง่ก า 

89. 身在曹營┃心在漢。  

 shēn zài Cáo yíng xīn  zàiHàn    

ถึงแม้นตัวจะอยูใ่นค่ายของโจโฉ   แต่ใจยังฝักใฝ่อยู่กับ 
อาณาจักรสู่ฮ่ันของเล่าปี ่

90. 心有餘┃而力不足。 

 xīn yǒu  yú ãr lì bù zú 

ในใจอยากท ามาก  แต่ก าลังกายไม่พอ 

91. 不吃羊肉┃空惹一身膻。            

    bù  chī  yang rîu  kōng  rě  yī  shēn  shān 

มิได้กินเนื้อแพะด้วย  แต่ติดกลิ่นสาบแพะไปทั้งตัว /อุปมาว่า   
ท าเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปแล้ว   ใช่แต่จะไม่ไดป้ระโยชนเ์ท่านั้น  
หากยังต้องได้รบัความยุ่งยากเดือดร้อน    เทียบได้กบัส านวน 
ไทยว่า  เนื้อไม่ได้กิน  หนังไม่ไดร้องนั่ง  เอากระดูกแขวนคอ 

92.  掛羊頭，┃賣狗肉。 

 guà  yàng tïu,mài gǒu  rîu      

แขวนหัวแพะ ขายเนื้อสุนัข 

93.  差之毫釐，┃謬以千里。 

      chà zhī háo lí,miù yǐ qiān lǐ       

คลาดเคลื่อนแต่เพียงเล็กน้อยในตอนแรก  ผลที่สุดสามารถจะ 
ก่อเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงได ้   

94.  比上不足，┃比下有餘。  

  bǐ  shàng  bù zú,bǐ xià  yǒu yú 

สู้ผู้ที่อยู่ข้างบนไม่ได้   แต่ก็เหนือกว่าผู้อยู่ข้างล่าง  อยู่ในระดับ
ปานกลาง   และพอใจกับสถานภาพปานกลาง 

95.  謀事在人，┃成事在天。      

 mïu shì zài rãn,chãng shì zài tiān      

การวางแผนงานนั้นอยูท่ี่คน  แตจ่ะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น 
อยูท่ี่ฟ้าลิขิต 

96.  江山易改，┃本性難移。 

    jiāng shān yì gǎi,běn xìng nán  yí 

สันดอนขดุง่าย  สันดานแก้ยาก 

97. 麻雀雖小，┃五臟俱全 。        

má quâ suī xiǎo,wǔzàng jù quán      

แม้นกกระจอกจะตัวเล็ก   แต่ก็มีเครื่องในครบถ้วนบรบิูรณ์   
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สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

98. 萬事俱備，┃只欠東風。 

wàn shì jù bâi,zhǐ qiàn dōng fēng     

มีพร้อมทุกส่ิงทุกอย่าง ขาดแตเ่พียงลมตะวันออก 

99. 黃金貴有價，┃知識無價寶。 

    huáng jīn guì yǒu jià,zhī shì wú jià bǎo   

ทองค ามีค่าด้วยราคาแต่ความรู้นัน้เปน็สิ่งมีค่าที่มิอาจประเมิน
ได้ด้วยราคา 

100. 只許州官放火，┃不許百姓點燈。  

     zhǐxǔ  zhōu guānfàng huǒ,bù xǔ bǎi xìng    

     diǎn dēng           

พวกขุนนางอ ามาตย์สามารถท าตามอ าเภอใจได้ทุกอย่าง แต่
ชาวบ้านกลับถูกจ ากัดสารพัด แม้จะเป็นเรื่องที่ชอบด้วยเหต ุ
ผลก็ตาม 

101. 樹倒┃猢猻散。shù dǎo hú sūn sàn ต้นไม้ล้ม ฝูงลิงก็แตกหนีออกไป 
102. 既來之，┃ 則安之。 

     jì lái zhī，zã ān zhī 

ในเมื่อมาแล้วก็ควรสบายใจ 

103. 心有靈犀┃一點通。 

  xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng 

ทั้งสองฝ่ายมีใจเดียวกัน  มีความคดิตรงกัน  มีความเหน็ 
เหมือนกัน 

104. 上梁不正┃下梁歪。 

     shàng liáng bù zhâng xià liáng wāi 

คานบนไม่ตรง  คานล่างเอียง    
 

105. 苦海無邊，┃回頭是岸。 

     kǔ hǎi wú biān,huí tïu shì àn     

ทะเลแห่งความเวิ้งว้างสุดสายตา   แต่ขอเพียงหันหลงักลับมาก็ 
สามารถหลุดพ้นจากทะเลแห่งความทุกข์ขึน้สู่ฝั่ง 

106. 既有今日，┃何必當初。 

  jì yǒu jīn rì，hã bì dāng chū 

มักใช้ในการแสดงความเสียใจหรอืประณามอีกฝ่ายที่เปลี่ยนใจ
กลางคัน 

107. 人非聖賢，┃孰能無過。 

     rãn fēi shâng xián,shú nãng wú guî 

คนธรรมดาไม่ใช่นักปราชญ์หรืออัฉริยะบุคคล  ใคร ๆ ก็ล้วนมี
ความผิดพลาดได้ทัง้นั้น 

108. 少壯不努力，┃老大徒傷悲。 

     shào zhuàng bù nǔ lì,lǎo dà tú shāng   

     bēi  

ในยามหนุ่มแน่นหากไม่มานะพยายามแล้วไซร้      ครั้นเมื่อสูง 
อาย ุ แม้นจะโศกเศร้าเสียใจก็เปลา่ประโยชน์แล้ว   /ในวัยหนุ่ม 

สาวถ้าไม่มุมานะพยายาม   ถึงคราแก่เฒ่าถึงจะโศกเศร้าเสียใจก็  
สายเกินแก ้

109. 活到老，┃學到老。 

               huï dào lǎo,xuã dào lǎo   

มีชีวิตอยู่จนแก่เฒ่า เรียนไปจนม้วยมรณา 
 

110. 吃一塹，┃長一智。 

     chī yī qiàn, zhăng yī zhì  

ประสบความล้มเหลวหนหนึ่ง   ความรับรู้ก็เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่ง 

111. 不經一事，┃不長一智。     

      bù jīn g yī shì,bù zhǎng  yī zhì   

ถ้าไม่มีประสบการณ์ เรื่องใด เรื่องหนึ่งด้วยตนเอง    ก็ไม่
สามารถเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องนัน้ได ้

112.  家和┃萬事興。jiā hã  wàn shì xīng   ครอบครัวที่สามัคคีกันโชคดีไปทกุเรื่อง 
113. 無官┃一身輕。 wú guān yīshēn  qīng ไม่ได้รับราชการแล้วรู้สึกเบาไปทั้งตัว 
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สํานวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษร 3 -14 ตัว 
 

สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

114. (平時不燒香 píng shí bù shāo xiān) 

     急來┃抱佛腳。jí lái bào fï jiǎo  

กอดพระบาทเมื่อจวนตัว ใช้เป็นส านวนหมายถึง ในเวลาปรกติ
ไม่ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าหรอืท าล่วงหน้าไว้ก่อน  จะท าก็
ต่อเมื่อจวนตัวเท่านัน้   ตรงกับส านวนไทย  ออกเรือหาถ่อ  ตั้ง
หม้อหาฟืน  “ไหว้พระตอนจวนตัว ดีกว่าไม่ไหว้” ส านวนนี้
ตามที่มีบันทึกปรากฏในครัง้แรกสมัยราชวงค์ซ่ง  “ถึงคราคบั
ขัน จึงโอบกอดพระบาทพระพุทธรูป”หมายความว่ายามปรกติ  
ไม่พยายามหรือไม่ท าบุญ  ถึงคราคับขันจึงไปบนบานศาลกล่าว 
ขอให้พระท่านส าแดงปาฏิหาริย์ช่วยเหลือเพื่อให้บรรลผุล  ต่อ 
มาส านวนนี้ได้พัฒนาเป็น  “ยามปรกติไม่จุดธปูไหว้พระ  ถึง
คราคับขันจึงโอบกอดพระบาทวิงวอนพระพุทธรูป”จุดธูปไหว้
พระเมื่อจวนตัว  อุปมาว่า เรื่องจวนตัวแล้วค่อยมาคิดวิธีแก้  ใช ้
臨時抱佛腳 ก็ได้ มีความหมายเหมือนกับ 臨陣磨槍  
เทียบเคียงส านวนไทยก็คือ  ขีจุ้กตูดจึงขุดส้วม   

115. 功到┃自然成。gōng dào zì rán chãng เมื่อความสามารถถึงขั้น  เรื่องทุกเรื่องก็จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ได้ 

116. 無事┃不登三寶殿。 

  wú shì bù dēng sān bǎo diàn     
หากไม่มีธุระจะไม่มาเยือนถึงเคหสถานหรอก 

117. 三人行┃必有我師。  

           sān  rãn  xíng  bì yǒu  wǒ shī      

เดินอยู่ด้วยกันสามคนในนี้จะต้องมีผู้ที่เป็นครูเราได้อย่างแน ่
นอน  อุปมาว่า คนที่เราพึงศึกษาเอาอย่างนั้นมีอยู่ทุกแหง่หน 
(สามคนร่วมเดนิทาง ต้องมผีู้หนึ่งที่เปน็ครเูราได้)       

118. 今朝有酒┃今朝醉。 

  jīn  zhāo  yǒu jiǔ jīn   zhāo  zuì  
วันนี้มีเหล้าให้ดื่ม ก็จะดื่มเสียใหส้ะใจ   (ไม่ต้องไปสนใจว่าวัน
รุ่งพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร) 

119. 當一天和尚┃撞一天鍾。  dāng  yī     

  iān  hã shang,zhuàng yī tiān zhōng     

 สามัญชนกล่าวว่า  “เปน็หลวงจนีไปวัน ๆ หนึง่   ตีระฆังไปวัน 
ๆ หนึ่ง”  แล้วยังจะมีอะไรน่ากล่าวอีกเล่า 

120. （如果）不見棺材┃不掉淚。 

      bù jiàn guān cái  bù diào lâi 

ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน ้าตา 

121. 世上無難事，┃只怕有心人。      

      shì shàng  wú nán shì, zhǐ pà yǒu  xīn   

      rãn    

ไม่มีความยากล าบากใด ๆ ในโลกหล้า  ขอแต่ให้มคีวามเพียร
มานะบากบั่น 

122. 飯後百步走，┃活到九十九。 

     fàn  hîu  bǎi bù zǒu,huï  dào jiǔ  shí jiǔ      

กินข้าวเสร้จแล้ว  เดินออกก าลังอายุยืนร้อยป ี

123. 無風┃不起浪。  

     wú fēng bù qǐ làng 

ถ้าไม่มีลม  ก็ไม่เกิดคลื่น 

124. 多行不義┃必自斃。 

  duō háng bù yì bì zì bì 

กระท าเรื่องที่ไม ่มีคุณธรรมไว้มากเท่ากับเป็นการรนหาที่ตาย 
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สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

125. 玉不琢，┃不成器  

     yù bù zhuï, bù  chãng qì   

   （人不學不知理）。(rãn  bú xuã bú zhīlǐ) 

หยกไม่เจียระไนก็ไม่ล ้าค่า  (คนไร้การศึกษาก็ไม่มีความรู้  ขาด
เหตผุล) 

126. 小不忍┃則亂大謀。 

   xiǎo bù rěn zã luàn dà mïu 

ไม่อดกล้ันกับเรื่องเล็กน้อย  ท าให้เสียงานใหญ่ได ้

127. 一著不慎，滿盤皆輸。 

   yī zhāo  bú  shân  mǎn pán jiē  shū   

เดินหมากพราดหนึ่งก้าวก็จะเแพ้ทั้งกระดาน 

128. 兩虎‖相鬥，┃必有一傷。 

     liǎng   hǔ  xiāng  dîu ,  bì yǒu  yī shāng 

เสือสองตัวสู้กัน  ย่อมจะมีตัวหนึง่ต้องบาดเจบ็ 

129. 不入虎穴，┃焉得虎子。 

  bù rù hǔ xuã,yān dã hǔ zǐ 

ไม่เข้าถ้ าเสือไหนเลย(ไย)จะได้ลกูเสือเล่า 

130. 少壯不努力，┃老大徒傷悲。 

     shào zhuàng bù nǔ lì,lǎo dà tú shāng   

     bēi 

ในยามหนุ่มแน่นหากไม่มานะพยายามแล้วไซร้  ครั้นเมื่อสูงอายุ 
แม้นจะโศกเศร้าเสียใจก็เปล่าประโยชน์แล้ว  /ในวัยหนุ่มสาวถ้า
ไม่มุมานะพยายาม    ถึงคราแก่เฒา่ถึงจะโศกเศร้าเสียใจก็    สาย 
เกินแก ้

131. 過了這個村，┃就沒有這個店了。    

     guî le zhâ ge cūn, jiù mãi yǒu zhâ ge  

     diàn le 

ผา่นหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้ว   ก็ไม่มีร้านค้าแบบนี้อีกแล้ว(ขาย 
สินค้าชนิดเดียวกัน 

132. 養兵千日，┃用在一時。 

  yǎng bīng qiān rì,yîng zài yī shí  

เลี้ยงทหารเปน็พัน ๆ วัน เพื่อใช้เป็นช่ัวครั้งชั่วคราว 

133. 對牛彈琴 duì niú tán qín ดีดพิณใหค้วายฟัง 
134. 煮豆燃萁 zhǔ dîu rán qí เผาต้นถั่วมาต้มเมล็ดถั่ว 
135. 大公無私 dà gōng wú sī ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความยุติธรรม 
136. 天衣無縫 tiān   yī   wú   fâng เสื้อผ้าจากสวรรค์ไม่มีรอยเย็บ 
137. 南轅北轍 nán yuán běi zhã จะไปทางใตใ้ยจึงหันรถไปทางเหนือ 
138. 掩耳盜鈴 yǎn  ěr dào líng อุดหูขโมยกระดิ่ง 
139. 自相矛盾 zì xiāng máo dùn โล่กับหอกศอกกันเอง 
140. 拔苗助長 bá miáo zhù zhǎng ถอนกล้าให้ข้าวโต  
141. 守株待兔 shŏu zhū dài tù รอกระต่ายชนต้นไม้ 
142. 朝三暮四 zhāo sān mù sì เช้า 3 เย็น 4 
143. 按圖索驥 àn   tú   suǒ   jì ค้นหาม้าพันธุ์ดจีากภาพ 
144. 走馬觀花 zŏu mă guān huā   ขี่ม้าชมดอกไม้ 
145. 囫圇吞棗 hú lún tūn zăo กลืนพุทราจีนทั้งลูกไม่เคี้ยวไม่ย่อย 
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สํานวนจีนทีป่ระกอบด้วยตัวอักษร 3 -14 ตัว 
 

สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

146. 胸有成竹 xiōng yǒu chãng zhú วางแผนการเอาไว้เรียบร้อย  (มีแผนในใจอยู่แล้ว)  
147. 杞人憂天 Qĭ rãn yōu tiān อุปมาว่า  วิตกกังวลเกินเหตุโดยไม่จ าเปน็   เทียบส านวนไทยก็ 

คือ  ตีตนไปก่อนไข้ กระต่ายตื่นตมู 
148. 班門弄斧 bān mãn nîng fŭ กวัดแกว่งขวานด้ามใหญ่หน้าบ้านของหลู่ปาน อุปมาว่า อวดสิ่ง

ที่ตนคิดว่าเก่งแก่ผูท้ี่ช านาญการมากกว่าตน  เทียบเคียงส านวน 
ไทยได้แก่   “สอนหนังสือสังฆราช”  “สอนจระเข้ว่ายน ้า”      
“เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน” 

149. 愚公移山 yú  gōng  yí  shān ปู่โง่ย้ายภูเขา 
150. 葉公好龍 yâ gōng hàolïng ปากอย่างใจอย่าง 
151. 坐山觀虎鬥 zuî  shān   guān  hǔ  dîu นั่งภูเขาชมเสือต่อสู้ 
152. 苛政猛於虎 kē  zhâng měng  yú  hǔ การปกครองที่โหดเหี้ยมนั้นร้ายยิง่กว่าเสือ 
153. 五十步笑百步 wǔ shí bù xiào bǎi bù ห้าสิบก้าวหัวเราะร้อยก้าว 
154. 覆巢之下無完卵 

     fù  cháo  zhī  xià  wú   wán  luǎn 

ภายใต้รังที่พลิกคว่ าไม่มีไข่ที่สมบูรณ์ 

155. 螳螂捕蟬，黃雀在後 

 tang láng bǔ    chán，huáng quâ    zài hîu 

ตั๊กแตนต าข้าวจะจบัจักจัน่  นกกระจอกอยู่ข้างหลัง 

156. 防民之口，甚於防川 

     fáng  mín  zhī  kǒu，shân  yū  fáng  chuān 

ห้ามปากของประชาชนยิ่งกว่าห้ามสายน้ า 

157. 皮之不存，毛將焉附 

     pí  zhī  bù  cún，máo  jiāng  yān  fù 

ผิวหนังไม่มีอยู่  ขนจะตดิอยู่ได้อย่างไร 

158. 鷸蚌相爭，漁人得利 yù   bàng    

           xiāng   zhēng, yú   rãn   dã   lì 

นกปากส้อมกับหอยต่อสู้กันชาวประมงได้รบัผลประโยชน์ 

159. 食‖而不化 shí ãr bú huà อุปมาศึกษาความรู้แต่ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได ้
160. 病‖入高肓 bìng rù gāo huāng อาการป่วยเป็นมากจนเหลือวิสัยที่จะเยียวยาได้ โรคเข้าไขข้อ 
161. 名‖落孫山 míng luî Sūn Shān สอบได้ต่อท้ายซุนซาน  ต่อมาจีนได้น าเอาวลีนี้มากล่าวอย่าง 

อ้อมค้อมว่าสอบตก   สอบไม่ได้ 
162. 紅顔‖薄命 hïng yán bï mìng นับแต่โบราณกาลผ่านมา สาวโสภานักมักอาภัพ 
163. 開卷‖有益 kāi juàn yǒu yì เปิดหนังสืออ่านย่อมน ามาซ่ึงประโยชน์ 
164. 光陰‖似箭 guāng yīn sì jiàn กาลเวลาผ่านไปเหมือนลูกศรพุ่งออกจากแหล่ง(ติดปีกบนิ) 
165. 日月‖如梭 rì yuâ rú suō กาลเวลาเปรียบเหมือนกระสวยทีว่ิ่งอย่างรวดเร็ว  กาลเวลาผ่าน 

ไปอย่างรวดเร็วเสมือนตดิปีก 
166. 滿面‖春風 mǎn miàn chūn fēng มีใบหน้าอิ่มเอิบมีราศีจบัเต็มไปดว้ยความสุข 
167. 同室‖操戈 tïng shì cāo gē คนในตระกูลเดียวกันเกิดฆ่าฟันกนั  คนในครอบครัวเดียวกัน

เกิดฆ่าฟันกัน  อุปมาว่าเกิดการตอ่สู้กันภายใน 
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สํานวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษร 3 -14 ตัว 
 

สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

168. 一毛‖不拔 yī máo bù bá แม้แต่ขนเส้นเดียวก็ไม่ยอมถอนให้  อุปมาว่า  สุดแสนตระหนี่ถี่
เหนียว เทียบส านวนไทยได้แก่ ขีไ้ม่ให้หมากิน 

169. 一事‖無成 yī shì wú chãng ท าอะไรก็จะไม่ประสบความส าเร็จสักเรื่อง 
170. 妙手‖回春 miào shǒu huí chūn ความสามารถของอาจารย์ดั่ง “หัตถ์ทิพย์พิสดาร” เมื่อโรคถึงมอื

อาจารย์ “สรรพโรคถูกปราบเรียบ” เป็นส านวนที่ใช้ยกย่อง 
นายแพทย์ว่ามีฝีมือในการรักษายอดเยี่ยม     

171. 塞翁‖失馬 sāi wēng shī mǎ โชคคือเคราะห์ เคราะหค์ือโชค 
172. 孤掌‖難鳴 gū zhǎng nán míng ปรบมือข้างเดียวเสียงไม่ดัง อุปมา หัวเดียวกระเทียมลีบยากที่จะ

ท าการให้ส าเร็จลุล่วง มีความหมายเหมือนกับ 獨木難支，一

個巴掌拍不響。 
173. 春風‖得意 chūn fēng dã yì ความหมายเดิมหมายถึงสอบได้ “จิ้นสือ” แล้ว  เกิดความภาคถูมิ

ใจ    ปัจจุบันนี้หมายถึงท าอะไรราบรื่นหรือประสพผลส าเร็จใน
หน้าที่การงาน   มีความรู้สึกภาคถูมิใจ 

174. 貴人‖多忘事 guì rãn duō wàng shì แต่เดิมใชบ้รรยายพวกขุนนางเรืองอ านาจที่มักวางมาตรหยิง่
ยโสลืมมิตรภาพเก่า ๆ ในอดีต  ต่อมาใช้เป็นค ากระแนะกระ 
แหนคนขีห้ลงขี้ลืม 

175. 萬事‖開頭難 wàn shì kāi tïu nán การลงมือท าเป็นเรื่องยาก 
176. 家醜‖不可外揚 

     jiā chǒu bù kě wài yáng 

เรื่องราวอัปยศภายใน  เอาไปเผยแพร่ข้างนอกไม่ได้  เทียบส า 
นวนไทยได้แก่  อย่าสาวไส้ให้กากิน  /เรื่องราวของครอบครัว  
ไม่ควรแพร่งพรายออกนอกเรือน 

177. 好漢‖不吃眼前虧 

     hǎo hàn bù chī yǎnqián kuī 

吃虧 แปลว่า เสียเปรียบ เปน็เบี้ยล่าง ทั้งค ามีความหมายว่า  เมื่อ
ตกที่นั่งเสียเปรียบ บุรษุอาชาไนยสามารถยอมลดราวาศอก 
ช่ัวคราว เพื่อจะได้ไม่เปน็เบี้ยล่างในขณะนัน้ 

178. 三個臭皮匠‖，頂個諸葛亮 

     sān gâ chîu pí jiàng, dǐng gâ Zhū  

     Gěliàng 

สติปัญญาของช่างหนังสามคน  จะเหนอืกว่าสติปัญญาของ 
ขงเบ้ง  อุปมาว่าสติปัญญาของคนหลายคนรวมกันจะดีกว่า
สติปัญญาของคนคนเดียว 

179. 情人眼裏‖出西施  

               qíng rãn yǎn lǐchū Xī Shī 

西施 คือสตรีเลศิเลอโฉมของแคว้นเยี่ย ในยุคสมัยชุนชิว ทั้งค า 
แปลว่าในสายตาคู่รักคู่ใคร่  มักเหน็ฝ่ายตรงข้ามสวยงามดุจดั่ง   
西施 เสมอ  บรรยายว่า  ชายหญิงที่ตกอยู่ในห้วงรักอันดื่มด่ า 
นั้น  ถึงแม้นฝ่ายหญงิจะไม่สู้สวยนัก  แต่ในสายตาฝ่ายชาย  ก็ 
รู้สึกว่านางงามเลิศเพริศพริ้งยิ่งนกั /ในสายตาของเขาคู่รักของ 
เขาสวยที่สุด(ดจุความรักย่อมเติมความงามลงไปช่วยอยู่แล้ว) 

180. 喚起∕民衆 huàn qĭ mín zhîng ปลุกมวลชนให้ตื่นตัว 
181. 不切∕實際 bù qiâ shí jì ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
182. 適得∕其反 shìdã qí fǎn กลับตาลปัตร ตรงข้ามกันทเีดียว 
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สํานวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษร 3 -14 ตัว 
 

สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

183. 吃∕現成飯 chī xiàn chãng  fàn กินข้าวที่ท าเสรจ็แล้ว  หมายถึง  นั่งเสพสุขจากความส าเร็จที่ผู้ 
อื่นได้  หรือชุบมือเปบิ 

184. 不分∕青紅皂白  

     bù fēn qīng hïng zào bái 

皂 แปลว่าสีด า ความหมายทั้งค าคือ ไม่จ าแนกว่าเป็นสีเขียว  สี 
แดงสีด า หรือสีขาว อุปมาว่า ไม่แยกถูกแยกผิดบุ่มบ่ามวู่วาม  
ย่อเป็น 不分皂白 ก็ได้ 

185. 亡羊△补牢 wáng yáng bŭ láo แพะหายซ่อมคอก  อุปมาว่า  เมื่อเกิดเรื่องผดิพลาดเสียหายขึน้ 
แล้ว จึงหาทางปอ้งกัน 

186. 畫蛇△添足 huà shã tiān zú วาดงูเติมขา 
187. 畫龍△點睛 huà lïng diăn jīng วาดมังกรเติมตา  
188. 悔過△自新 huĭ guî zì xīn ส านึกผิดกลับเนื้อกลับตัวใหม ่
189. 坐井△觀天 zuî jǐng guān tiān นั่งมองดูฟ้าในบ่อ  อุปมาว่า  สายตาส้ัน/แคบ (โดยมองได้ไม ่

กว้างพอ) 
190. 見異△思遷 jiàn yì sī qiān 異 แปลว่า ไม่เหมือนกัน แปลกใหม่    遷 แปลว่า โยกย้าย 

เปลี่ยนแปลง  ทั้งค ามีหมายหมายว่า  เห็นของใหม่ก็เปลี่ยนใจ  
อุปมาว่า  จิตใจไม่แน่วแน่มัน่คง  ทั้งยังหมายถึงว่าไม่สงบใจใน 

งานที่ท า  เห็นงานอืน่ก็อยากเปลีย่นอาชีพร่ าไป 
191. 見機△行事 jiàn jī xíng shì ดูจังหวะ ดูเหตุการณ์ ตามจังหวะ  ตามโอกาส  แล้วแต่โอกาส  

แล้วแต่จังหวะท างาน แล้วแต่จังหวะปฏบิัติการ แล้วแต่จังหวะ 
ด าเนินการ 

192. 刻舟△求劍 kâ zhōu qiú jiàn สลักแคมเรืองมดาบ ยึดมั่นในกรอบอันคร ่าครึโดยไม่ยอมรบัรู ้
ว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 

193. 葉落△歸根 yâ luî guī gēn ใบไม้ร่วงจะไปรวมกันที่ราก หมายความว่าสรรพส่ิงย่อมมี 

แหล่งที่ไป 
194. 輕擧△妄动 qīng  jŭ wàng dîng บุ่มบ่ามไม่ดูตาม้าตาเรือ 
195. 放長綫△釣大魚 

     fàng cháng xiàn diào dà yú 

วางสายยาวเพื่อตกปลาใหญ่   อุปมาว่า   วางแผนในระยะยาว 
โดยไม่หวังเห็นผลอย่ารวดเร็ว   เพื่อให้ได้รับประโยชนใ์หญ ่
หลวงยิ่งขึน้ 

196. 事倍·功半 shì bâi gōng bàn งานที่ท าแล้วทั้งหมดเท่ากับส าเรจ็ไปเพียงครึ่งหนึ่ง หรืองานที ่
ท าแล้วได้ผลไม่คุ้มค่า 

197. 同心·協力 tïngxīn xiãlì ร่วมแรงร่วมใจกัน    สมัครสมานสามัคคีเปน็น ้าหนึ่งใจเดียวกัน 
198. 糊裏·糊塗 húli hútu งง   สับสน  งงใหญ ่

199. 破釜·沉舟 pî fŭ chãn zhōu ทุบหม้อข้าวจมเรือ 
200. 貪贜·枉法 tānzāng wàngfă โลภในสินบนและปฏบิัติผดิกฎหมาย 
201. 似是·而非 sì shì ãr fēi คล้ายกับว่าใช่  แต่ความจริงไม่ไช่  เหมือนใช่แต่ไมใ่ช่ คล้ายกับ

ว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ถูกต้อง    
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สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

202. 吃裏·扒外 chī lĭ pá wài ได้รับประโยชน์จากฝ่ายนี้  แต่แอบไปรับใช้ฝ่ายโน้น  ท าเรื่อง 
ที่ยังความเดือดร้อนเสียหายแก่ฝ่ายที่มีบุญคุณกับตน ใช้ 吃裏 

扒外 ก็ได้   เทียบเคียงส านวนไทยก็คือ  กินบนเรือนขี้บน 

หลังคา 
203. 虎頭·蛇尾 hǔ tïu shã wěi ม้าตีนต้น แปลตรงตัวว่าแรก ๆ ท าท่าคึกคักห้าวเหมือนเสือ แต่

ว่าลงท้ายเหมือนกับหางง ู
204. 一知·半解 yì zhī bàn jiě รู้บ้างไม่รู้บ้าง  รูอ้ย่างงู ๆ ปลา ๆ     
205. 唇亡·齒寒 chún wáng chǐ hán ไม่มีริมฝีปากใยจะรักษาฟันไว้ไดห้รือ 
206. 日新·月異 rì xīn yuâ yì เปลี่ยนแปลงใหม่ขึน้ทุกวัน เจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวัน เจริญก้าว 

หน้าขึน้ทุกวัน 
207. 人山·人海 rãn shān rãn hǎi คนมืดฟ้ามัวดิน คนล้นหลาม 
208. 一清·二楚 yì qīng âr chǔ เห็นได้ชัดเจนมาก 
209. 十全·十美 shí quán shí měi ดีพร้อมทุกอย่าง 
210. 爭先·恐後 zhēng xiān kŏng hîu “แข่งกันอยู่ข้างหน้า”แย่งกัน  เฮโล(โดยกลัวจะอยู่หลงัหรือล้า 

หลังเพื่อน)แย่งกันอยูข่้างหน้ากลัวล้าหลังเพื่อน 
211. 眉清·目秀 mãi qīng mù xiù หน้าตาสะสวย งามมาก ๆ หน้าตาหล่อเหลา 
212. 自言·自語 zì yán zì yǔ พูดอยู่คนเดียว 
213. 水滴·石穿 shuǐ dī shí chuān น ้าที่หยดท าใหห้ินกร่อนได้   น ้าแต่ละหยดสามารถกัดกร่อน 

ก้อนหินให้ทะลุได้   อุปมาว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหนความ 

ส าเร็จอยู่ที่นัน่” 
214. 吃裏·爬外 chī lĭ pá wài ได้รับประโยชน์จากฝ่ายนี ้ แต่แอบไปรับใช้ฝ่ายโน้น ท าเรื่องที่

ยังความเดือดร้อนเสียหายแก่ฝ่ายที่มีบุญคุณกับตน ใช้ 吃裏扒

外 ก็ได้  เทียบเคียงส านวนไทยก็คือ  กินบนเรือนขีบ้นหลังคา 
215. 家家·戶戶 jiā jiā hù hù แต่ละบ้าน ทุกบ้าน ทุกครัวเรือน 
216. 卿卿·我我（qīng qīng wǒ wǒ） ชายหญิงรักกันมาก 
217. 洋洋·灑灑 yang yang sǎ sǎ บรรยายว่าบทความงานเขียนที่เขยีนอย่างชัดแจ้งลืน่คล่อง 
218. 渾渾·噩噩 hún hún â â โง่เขลาเบาปัญญา,ทึ่ม ๆ ,  ซ่ือ ๆ เซ่อ ๆ ,  เซ่อซ่า 
219. 紛紛·揚揚 fēn fēn yang yáng ลอยละล่องไปทั่ว,  (ของปลิว)ว่อน,  (ของล่วง)พร ู
220. 沸沸·揚揚 fâi fâi yáng yáng เอะอะฮือฮา (เสียงผู้คนหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์) 
221. 熙熙·攘攘 xī xī rǎng rǎng คนเดินขวักไขว่,   คนเดินจอแจ   คนจอแจ 
222. 兢兢·業業 jīng jīng yâ yâ ระมัดระวังและมีจิตใจที่รบัผดิชอบสูง 
223. 口口·聲聲 kǒu kǒu shēng shēng พูดอยู่ตลอดเวลา  พูดอยู่ค าเดียว  พูดอยู่กับปาก (นัยพูดซ ้าไปมา

อยู่เสมอ) 
224. 換湯·不換藥 

     huàn tāng bù huàn yào 

อุปมาว่า  เปลี่ยนเพียงรูปแบบหรอืยี่ห้อ   แต่มิได้เปลี่ยนเนื้อหา 
สาระ เทียบส านวนได้ว่า “เหล้าเกา่ในขวดใหม่” 
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225. 敢怒·不敢言 gǎn nù bù gǎn yán ในใจขุ่นเคือง  แต่ไม่กล้าพูดออกมา ใช้บรรยายสภาพกล้ ากลืน
ฝืนทนของผู้ที่ตกเปน็เบี้ยล่าง   คล้ายกับส านวนไทยที่ว่าหน้า 
ช่ืนอกตรม  หวานอมขมกลืน 

226. 消化<不良> xiāohuà bù liáng ระบบการย่อยไม่ด ี
227. 畏縮<不前> wâi suō bù qián กลัวจนหัวหดไม่กล้าจะก้าวไปข้างหน้าต่อไป 
228. 考试<落榜> kǎo shì luî bǎng สอบไม่ติด (บอรด์ไม่มีช่ือ)   
229. 不恥<下問> bù chǐ xià wân ลดเกียรติลงมาไตถ่ามผู้ที่มีฐานะต ่ากว่าอย่างไม่ละอาย 
230. （老）油條 lǎo yïu tiáo คนกะล่อน  คนที่กลิ้งกลมเหมือนน ้าบนใบบอน  คนที่กลิ้งกลม

เป็นลูกบิลเลียด  บางครั้งก็พูด 老油子 
231. （立足）之地 lìzú zhīdì สามารถที่จะยืนหยดัอยู่ต่อไปได ้
232. （一技）之長 yī jì zhī cháng ความสามารถพิเศษเฉพาะอย่าง 
233. （傾盆大）雨 qīng pãn dà yǔ ฝนเทกระหน ่าลงมาปานฟ้าร่ัว 
234. 〔含糊 〕處事 hán hú chǔ shì ท าอะไรไม่เอาจริงเอาจัง ท าลวก ๆ (คลุมเครือไม่ชัดเจน) อุปมา

ว่าท าอะไรท าแบบคลุมเครือ ขอไปที ไม่เอาจรงิเอาจงั 
235. 〔苟且〕偷安 gǒu qiĕ tōu ān เที่ยวเอ้อระเหยเอาตัวรอดไปวัน ๆ 
236. 〔掩目〕捕雀 yăn mù bŭ quâ ปิดตาจบันกกระจอก 
237. 〔不自〕量力 bú zì liàng lì ตีค่าตัวเองสูงเกนิไป 
238. 〔掩鼻〕偷香 yăn bí tōu xiāng อุดจมูกขโมยเครื่องหอม 
239. 〔如願〕以償 rú yuàn yǐ cháng สมความปราถนา สมหวัง 
240.  一〔無〕所得 yì wú suǒ dã ไม่ได้อะไรเลย 
241. 〔从实际〕出发 cïng shí jì chū fā เริ่มต้นจากความเป็นจริง  คือต้องค านึงถึงความเป็นจริง  ต้อง 

วิเคราะห์สภาพของสรรพส่ิงตามความเป็นจริง 
242. 放下屠刀，┃立地成佛。,มาจาก116 

      fàng xià tú dāo, lì dì chãng fï    

แม้แต่ทรชนทีฆ่่าคนราวผักปลา   ครั้นเมื่อได้ส านึกวางดาบ 
เพชฌฆาตลงถวายตัวเป็นศิษย์ตถาคต   ก็กลายเป็นอรหันต์ได้ 
ทันท ี

243. 有眼┃不識泰山 

     yǒu yǎn bù shí tài shān 

泰山 เป็นขุนเขาที่มีช่ือเสียงของจีนอยู่ในเขตมณฑลซานตง   
ทั้งค ามีความหมายว่า   มีตาแต่ไม่รู้จักขุนเขาไท่ซาน  อุปมาว่า   
ความรู้ประสบการณ์น้อย  ไม่รู้จกับุคคลที่เก่งกาจ  มีบทบาท
ส าคัญ  หรือฐานะต าแหนง่สูง   เทียบส านวนไทยได้แก ่ มีตา 
หามีแววไม่ 

244. 知人知面┃不知心 

              zhī rãn zhī miàn bù zhī xīn 

ทั้งค ามีความหมายว่า  คนเรารู้หนา้ไม่รู้ใจ อุปมาว่า เป็นเรื่อง
ยากที่จะรู้ธาตุแทค้น  เทียบส านวนไทยได้แก่   รู้คน รูห้น้า ไม่ 
รู้ใจ   น้ าลึกหยั่งได ้  น้ าใจยากแทห้ยั่งถึง 

245. 機不可失，┃時不再來 

     jī  bù  kě  shī,shí  bù  zài  lái 

ทั้งค ามีความหมายว่า  อย่าปล่อยให้โอกาสสูญเสียไป  โอกาส
มักจะไม่หวนกลับมาอีก 
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246. 只重衣衫┃不重人 

               zhǐ zhîng yī shān bù zhîng rãn 

ทั้งค ามีความหมายว่า มองแต่เสื้อผ้าอาภรณ์เป็นส าคัญโดยไม่
ค านึงถึงคุณสมบัติ อุปมาว่า  ให้ความส าคัญแต่กับคนรวยหรือ 
ผู้มีฐานะต าแหนง่ 

247. 不到黃河┃心不死  

     bù dào huáng hã xīn bù sǐ 

ทั้งค ามีความหมายว่า  ไปไม่ถึง(แม่น้ า)ฮวงโห ไม่ยอมหยุดเลิก   
พรรณนาว่า   หากเรื่องราวมิถึงขั้นจนตรอกหมดทางไป จะไม่
ยอมเลิกล้มความตั้งใจเปน็อันขาด  อุปมาว่า  หากไม่บรรลุจุด 
หมาย    จะไม่ยอมเลิกราเด็ดขาด  อนึ่ง  ยังใช้อุปมาว่า  ยืนกราน
ในความผิดโดยไม่ยอมกลับใจ  / ไม่ถึงที่หมายทีต่ั้งไว้ก็ไม่เลิก
ล้มกลางคัน   สามารถใช้ควบคู่กับ 不見棺材不掉淚 

248. 不看僧面┃看佛面 

     bù  kàn  sēng  miàn  kàn  fï  miàn 

僧 หมายถงึภิกษุสงฆ์ 佛 หมายถึงพระพุทธรูป ทัง้ ทั้งค ามี
ความหมายว่า   ไม่เห็นแก่หน้าภิกษุสงฆ์    ก็ควรต้องเห็นแก ่
พระพุทธรูป เปน็ถ้อยค าที่ใช้ขอรอ้งผู้อื่นให้ผ่อนปรนเปน็พิเศษ
โดยเหน็แก่ผู้หลักผูใ้หญ่     / เห็นแก่หน้าผู้อื่น     / ไม่เห็นหน้า 
พระสงฆ์ก็เหน็แก่หน้าพระพทุธ   หมายถึง  เห็นแก่หน้าบุคคล 
ที่สาม  จึงใหค้วามช่วยเหลือและให้อภัย    / เทียบส านวนไทย
ได้แก่  ไม่เห็นแก่ชีก็เห็นแก่ผ้าเหลือง 

249. 三天打魚，┃兩天曬網 

               sān  tiān  dǎ  yú,liǎng  tiān shài  wǎng 

 ทั้งค ามีความหมายว่าทอดแห 3 วัน   ตากแหอีก 2 วัน    อุปมา
ว่า ท าไม่เสมอต้นเสมอปลาย    ทอดแห 3 วัน  ตากแหอีก 2 วัน       
เป็นอปุมาอุปไมยถึงการเรียนการท างานที่ไม่สม ่าเสมอ ท า ๆ 
หยุด ๆ ไม่ต่อเนื่อง    / จับปลา   3 วัน ตากแห  2 วัน    อุปมาว่า   
เดี๋ยวท าเดี๋ยวหยุดจิตใจวอกแวกไม่แน่วแน่   

250. 不求有功，┃但求無過 

      bù qiú yǒu gōng,dàn qiú wú guî 

ทั้งค ามีความหมายว่า  ไม่ขอรับความดีความชอบ  แต่ขอเพียง
อย่าให้มีความผิด   

251. 分久必合，┃合久必分 

     fēn jiǔ  bì hã,hã jiǔ bì fēn 

ทั้งค ามีความหมายว่า แยกกันนานก็จักต้องรวม  รวมกันนานก็
จักต้องแยก อุปมาว่า  เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลก  ผันแปรเปลี่ยน
แปลงอยู่เสมอ    เดี๋ยวแยกเดี๋ยวรวมหมุนเวียนเป็นวัฎจักร 

252. 善有善報，┃惡有惡報； shàn  yǒu shàn 

bào, â yǒu â bào（不是不報，時候未到 bù 

shì bù  bào ,shí hîu wâi dào) 

ทั้งค ามีความหมายว่า ท าดีได้ดี  ท าช่ัวได้ช่ัว 

253. 嫁雞隨雞，┃嫁狗隨狗 

               jià jī suí jī jià gǒu suí gǒu 

หมายถึงสตรีเมื่อแต่งงานไปแล้ว  ไม่ว่าสามีจะดีหรือเลวก็ได้แต่
ติดสอยห้อยตามไปตลอดกาล  ใช้ 嫁雞逐雞，嫁狗逐狗  ก็
ได ้

254. 上天無路，┃入地無門 

       shàng tiān  wú lù,rù dì wú mãn  

 

ทั้งค ามีความหมายว่า ขึ้นก็ไม่ได ้ ลงก็ไม่ได้  อุปมาตกอยู่ใน
ภาวะจนตรอกหมดทางไป  หมายถึง ตกอยู่ในฐานะล าบาก   
หมดหนทางไป  มีความหมายเหมือนกับ 走投無路 
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255. 近朱者赤，┃近墨者黑 

     jìn zhū zhě chì,jìn mî zhě hēi 

 

朱 แปลว่า  สีแดง 赤 แปลว่า  แดง  อุปมาว่า ใกล้ชิดคนด（ี朱）

สามารถท าให้คนกลายเป็นด（ี赤）ได ้ ใกล้ชิดคนชั่ว（墨） 
 สามารถท าให้คนกลายเปน็ชั่ว（黑）ได้    หมายความว่า  ส่ิง 
แวดล้อมทางภววิสัยมีผลกระทบต่อผู้คนอย่างใหญห่ลวง   / คบ
คนเช่นใดก็เป็นดัง่คนเช่นนัน้ /หมายถึง สภาพแวดล้อมสามารถ
ส่งผลกระทบและเปลี่ยนแปลงนสัิยคนได้   /คบคนเช่นใดก็เปน็ 
ดั่งคนเช่นนัน้ เทียบส านวนไทยก็คือคบคนพาลพาลพาไปหาผิด 
 คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล   เข้าหงส์เป็นหงส์เข้ากาเป็นกา  

256. 十年樹木，┃百年樹人 

       shí nián shù mù, bǎi nián  shù rãn 

 

樹木 แปลว่า  ปลูกต้นไม ้ 樹人   หมายถึง  บ่มเพาะคน ทั้งค ามี
ความหมายว่า  ปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลาสิบปี   แต่บ่มเพาะคนต้อง
ใช้เวลาเป็นร้อยปี  พรรณนาว่า  การบ่มเพาะคนนั้น  เป็นเรื่อง
ยากล าบากที่ต้องใช้เวลายาวนาน  /  สิบปีปลูกต้นไม้  ร้อยปี
สร้างทรัพยากรบุคคล   หมายถึง    การปลูกฝังคนใหัมีความ 
สามารถต้องวางแผนยาวนาน  แสดงว่าการปลูกฝังคนไม่ไช่
เรื่องง่าย  / สิบปีปลูกต้นไม้   ร้อยปีปลูกคน    เปรียบปลูกฝัง
ทรัพยากรบุคคลเป็นแผนระยะยาว    และไม่ไช่เรื่องง่าย 

257. 佛要金裝，┃人要衣裝。 

     fï yào jīn zhuāng,rãn yào yī zhuāng 

 

หมายความว่า   พระพุทธรูปปูนปัน้ดูน่าเคารพศรัธาต้องปดิด้วย
ทองค าเปลวชนิดทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์(องค์พระจะดงูามน่า
เคารพ)  คนกเ็หมือนกันจะดูดีก็ดว้ยการตกแต่งอย่างประณีต 

258. 王婆賣瓜，┃自賣自誇 

     Wáng pï  mài guā, zì mài zì kuā 

ทั้งค ามีความหมายว่า  ยายหวังตะโกนร้องขายฟักขายแฟง  ยก 
ย่องสินค้าของตนเลอเลิศ    

259. 有福同享，┃有難（禍）同當 

               yǒu fú tîng xiǎng yǒu nàn tîng dāng 

มีสุขร่วมสุข มีทุกข์ร่วมทุกข์ / มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน 

260. 前事不忘，┃後事之師 

     qián shì bù wàng,hîu shì zhī shī 

บทเรียนครัง้ก่อนคือครูสอนเตือนในครัง้หลัง 

261. 嫁雞隨雞，┃嫁狗隨狗  

     jià jī suí jī, jià gǒu suí gǒu 

หมายถึงสตรีเมื่อแต่งงานไปแล้ว ไม่ว่าสามีจะดีหรือเลวก็ได้แต่
ติดสอยห้อยตามไปตลอดกาล แต่งกับไก่ไปตามไก่ แต่งกับหมา
ไปตามหมา  เปรียบแตง่งานกับชายประเภทใด ก็ยินยอมที่จะ
เป็นไปตามเขาทุกอย่าง ใช้ 嫁雞逐雞，嫁狗逐狗  ก็ได้ 

262. 如人飲水，┃冷暖自知    

               rú rãn yǐn shuǐ， lěng nuǎn zì zhī 

ดังคนดื่มน ้า  ร้อนเยน็รู้เอง 

263. 運用之妙，┃存乎一心 

     yùn yîng zhī miào， cún  hū yī xīn 

หมายถึง  วิธีการท าสงครามเหนือช้ันที่ฉลาดหลักแหลมที่สุด 

264. 有福同享，┃有難（禍）同當 

     yǒu fú tïng xiǎng yǒu  nàn tïng dāng 

ทั้งค ามีความหมายว่า มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน 
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265. 當局者迷，┃旁觀者清 

     dāng jú  zhě  mí, páng guān zhĕ qīng 

 

當局者 หมายถึง  ผู้เล่นหมากรุก  旁觀者 หมายถึง   ผู้ชมการ
เล่นหมากรุก   อุปมาว่า  ผู้เปน็เจา้ของเรื่องมักจะมองปัญหาไม่
รอบด้าน เพราะค านึงถึงผลได้ผลเสียมากเกินไป   ผู้ที่จับตาดูอยู่
ข้าง ๆ  กลับเหน็ปัญหาชัดเจนยิ่งกว่าเจ้าของเรื่อง  / คนที
ประสบเรือ่งเขัากับตัวเองมักมองปัญหาไม่ออก คนที่อยู่รอบ
กายกลับมองทลุเหน็ปัญหาความเป็นไป 

266. 千里之行，┃始於足下 

     qiān lǐ zhī xíng shǐ yú zú xià   

ต้องการไปท่องเที่ยวแดนไกลนับพันลี้ ต้องเริ่มย่างก้าวด้วยสอง
เท้าของเราเอง    การเดินทางไกลเป็นพันลี้    ก็ต้องเริ่มจากก้าว
แรก    อุปมาว่า    ภารกิจที่ยิ่งใหญ่(หรือกิจการใหญ่โต)    ต้อง
เริ่มท าจากเรื่องเล็ก ๆ เฉพาะหน้า     หมายถึง ความส าเร็จของ
งาน   จะต้องพัฒนาจากจุดเล็กจนถึงจุดใหญ ่

267. 城門失火，┃殃及池魚 

     chãng mãn shī huǒ yāng jí chí yú 

 

ประตูเมืองเกิดเพลิงไหม้ เดือดร้อนถึงปลาในบ่อ /ไม่มีความผิด
แต่ก็เดือดร้อนไปด้วย      /ได้รับความเดือดร้อน    หรือภัยภิบัติ
ต่าง ๆ ไปด้วยโดยไม่รู้สาเหตุ ตดิร่างแหไปด้วย เปรียบเหมือน
ประตูเมืองเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปใหญ่โต   แม้แต่ปลาใน
บ่อก็พลอยได้รับความเดือดร้อนจากเพลิงไหม้นี ้

268. 兼聽則明，┃偏信則暗 

     jiān tīng zã míng, piān xìn zã àn    

兼聽 หมายถึง  รับฟังความคดิเหน็ของหลายฝ่าย 偏信 หมาย 
ถึง  ฟังความฝ่ายเดียวแล้วก็เช่ือ  ทั้งค ามีความหมายว่า   รับฟัง
ความคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ หูตาก็จะสว่าง หากเชื่อแต่ฝ่ายเดียว 
หูตาก็จะมืดบอด      / ฟังหลายด้านจะสว่าง  ฟังด้านเดียวจะมืด  
หมายถึง  ฟังความคิดเห็นหลายดา้น  จะสามารถแยกแยะผิดถูก 
และวิเคราะหเ์องได้อย่างถูกต้อง   แต่ถ้าฟังความด้านเดียวจะท า
ให้เลอะเลือน  จึง อาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

269. 一言既出，┃駟馬難追  

     yì yán jì chū,sì mǎ nán zhuī 

駟 หมายถึง   ม้าส่ีตัว  คันเดียวกัน  ทั้งค ามีความหมายว่า  เมื่อ
เปล่งวาจาออกไปแมเ้พียงค าเดียวถึงจะใช้รถเทียมม้าส่ีตัว     ก็
ตามเอากลับมาไม่ได้  บรรยายว่าถ้อยค าที่พูดออกไปนัน้    ไม่
อาจจะเรียกคืนได้เมื่อล่ันวาจาไปแล้ว ก็ต้องรักษาค าพูด     
/ น ้าลายคายขากออกจากปากไปย่อมจะกลืนคนืไม่ได้   
/ พูดแล้วไม่ยอมกลับสัตย์   / ไม่ยอมตะบัดสัตย์   / ค าพูดหนึ่งค า 
เมื่อพูดออกไปแล้ว   รถเทียมม้าส่ีตัวก็ยากที่จะไล่ตามกลับมาได้ 
หมายถึง พูดแล้วไม่คืนค า / พูดออกไปแล้วไม่กลืนน ้าลายตัวเอง  
อุปมาว่า  น ้าลายคายขากออกจากปากไป ย่อมจะกลืนคืนไม่ได้   
เปรียบเหมือนพูดออกไปแล้วแมแ้ต่รถม้าที่เทียมม้าส่ีตัว  ก็ยังไล่
ไม่ทัน 

270. 跑了和尚┃跑不了廟。 

     pǎo le hãshang pǎo bù liǎo miào   

 เปรียบจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นวันยังค ่า 
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271. 冰凍三尺┃非一日之寒 

     bīng dîng sān chǐ,fēi yī rì zhī hán 

ทั้งค ามีความหมายว่า   น้ าแข็งจับตัวจนหนาสามฟุต ใช่ว่าเกิด
จากความหนาวในวันเดียว   อุปมาว่า  เรื่องราวมิได้เกิดขึ้นโดย
บังเอิญ  หากแต่มีมูลเหตุอันลึกซ้ึงยาวนาน หรืออีกนัยคือ  เรื่อง 
ราวมิได้เกิดขึ้นในช่ัววันชั่วคืน    หากแต่ก่อขึ้นแบบค่อยเปน็
ค่อยไป   ในกรณีหลังเทียบได้กับส านวนไทย   ที่เอามาจากของ
ฝรั่ง    ว่า  กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว   ใช้ 冰凍三尺，

不是一日之寒 ก็ได้   / การที่น ้าเกาะตัวเป็นน ้าแข็งหนาสาม
ฟุต   ไม่ใช่เกิดจากความหนาวเพียงหนึ่งวัน  หมายถึง เรื่องที่
ไม่ได้เกิดขึน้โดยบงัเอิญนั้น  ย่อมเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุมายาวนาน 

272. 啞巴吃黃連，┃有口難言 

     yǎbā chī huáng lián,yǒu kǒu nán yán 

黃連 เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง รากขมมากทั้งค ามีความหมาย
ว่า คนใบ้กินบอระเพ็ด ขมอยู่ในใจพูดไม่ออก  เทียบส านวน
ไทยได้แก่ น ้าท่วมปาก 

273. 師傅領進門，┃學習靠個人 shīfù  

      lǐng jìn mãn, xuã xí kào gâ rãn 

ทั้งค ามีความหมายว่า  อาจารย์รับเข้ามา การเรียนรู้อยู่ทีต่นเอง 
 

274. 燈不拔不亮，┃話不說不明。 

                dēng bù bá bù liàng, huà bù shuō  bù  míng 

เหตผุลถ้าไม่ถกกันจนแจ่มแจ้งก็ไม่อาจแยกแยะความถูกผิดได ้

275. 人無千日好，┃花無百日紅。 

     rãn wú qiān rì hǎo, huā wú bǎi rì hïng 

ทั้งค ามีความหมายว่า   คนเราเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะอยู่ในสภาพราบ 
รื่นตลอดกาลนาน   เฉกเช่นบปุผาเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะบานสะพรั่ง    
มิร่วงโรยตลอดกาลฉันนั้น    / เรื่องดีหรือวันคืนที่เป็นสุกไม่ไช่
มีอยู่เสมอไป 

276. 人無害虎心，┃虎有傷人心。 

     rãn wú hài hǔ xīn, hǔ yǒu shāng rãn xīn    

 

ทั้งค ามีความหมายว่า      คนปราศจากความประสงคท์ าร้ายเสือ 
 แต่เสือมีเจตนาประทุษร้ายคน   อุปมาว่า   ถึงแม้นตนเองไม่คดิ
ปองร้ายผู้อื่น    แต่ผู้อื่นกลับจ้องจะประทุษร้ายตน 

277. 夫妻一條心，┃黃土變成金。 

     fū qī yī tiáo xīn,huáng tǔ biàn chãng  

     jīn 

ทั้งค ามีความหมายว่า  สามีภรรยารวมใจเปน็หนึ่ง ดินสีเหลืองก็
กลายเป็นทองได ้

278. 路遙知馬力，┃日久見人心 

     lù yáo zhī mǎ lì, rì jiǔ jiàn  rãn  xīn 

ทั้งค ามีความหมายว่า ระยะทางพิสูจน์ก าลังม้า กาลเวลาพิสูจน์
จิตใจคน  ใช้ 路遙知馬力，事久見人心 ก็ได้ 

279. 世間有幾人，會享自然福。shì jiàn  yǒu     

     jǐ rãn huì xiǎng zì rán fú 

ในโลกนี้มีมนษุย์สักก่ีคน รู้จักแสวงหาความสุขตามธรรมชาติ 

280. 笑一笑，十年少；┃愁一愁，白了頭。    

     xiào yī xiào,shí nián shào;chïu yī     

     chïu  bái le tïu 

ยิ้มวันละนิดยิ่งอ่อนวัย  เศร้าวันละหน่อยยิ่งแก่ตัว 

281. 一個籬笆三個樁，┃一個好漢三個幫 

     yī gâ lí ba sān gâ zhuāng, yī gâ hǎo hàn  

     sān gâ bāng       

ทั้งค ามีความหมายว่า  คนเราแม้จะเก่งสักเพียงใดก็ต้องการ 
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

DPU



 258 

 

สํานวนจีนที่ประกอบด้วยตัวอักษร 3 -14 ตัว 
 

สํานวนจีนที่มีความหมายภาษาไทย 

282. 任憑風浪起，┃穩坐釣魚船 

     rân píng fēng làng qǐ, wěn zuî diào yú  

    chuán 

ไม่ว่าคลื่นลมโหมแรงอยา่งไร  ก็สามารถนั่งอยู่อย่างมั่นคงบน
เรือตกปลา  อุปมามีความมั่นใจว่า  ไม่ว่าจะเกิดสภาพการณ์ใด  
ก็ล้วนไม่มีผลกระทบทั้งส้ิน คล้ายส านวนไทยที่ว่า  “บัณฑิตไม่
หว่ันไหวไปกับค านินทาสรรเสรญิ  ดุจภูเขาไม่หวั่นไหวเพราะ
แรงลม” 

283. 留得青山在，┃不怕沒柴燒  

     liú de qīng shān zài,bù pà mãi chái shāo 

ทั้งค ามีความหมายว่า เมื่อยังมีภูเขาเขียวขจีอยู่  ก็ไม่ต้องกลัวว่า
จะไร้ฟืน  อุปมาว่า  เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรง  ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะ
ไร้ความหวังไร้อนาคต     / เพียงแต่รักษาก าลังที่แทจ้ริงไว้    
ภายหน้าก็สามารถฟ้ืนฟูขึ้งมาได้  /หมายถึง   ขอเพียงรักษาชีวิต
ไว้ได้     ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีความหวังหรือหนทาง 

284. 若要人不知，┃除非己莫爲 

     ruî yào rãn bù zhī,chú fēijǐ mî  wãi    

若 แปลว่า  ถ้า หาก  莫 แปลว่าไม ่  為 แปลว่าท า   ทั้งค ามี
ความหมายว่า  ถ้าไม่อยากให้คนเขารู้  นอกจากตนเองไม่กระท า 
หมายความว่า    เมื่อประพฤติช่ัวไปแล้ว  มักจะปกปิดพฤติกรรม
ช่ัวนั้นไม่ได้ 

285. 雞犬之聲相聞，┃老死不相往來   

     jī quǎn zhī shēng xiāng wãn, lǎo sǐ bù  

     xiāng wǎng lái 

ทั้งค ามีความหมายว่า    อยู่ใกล้ขนาดเสียงไก่เสียงหมายังได้ยนิ      
แต่ไม่ไปมาหาสู่กันจนช่ัวชีวิตปัจจุบัน    โดยมากจะใช้บรรยาย
ถึงความไม่เข้าใจซ่ึงกันและกัน     ไม่แลกเปลี่ยนข่าวสารซ่ึงกัน
และกัน   ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน     เสียงไก่เสียงสุนัขทั้ง
สองฝ่ายต่างได้ยินเสียงกันและกนั  (ทั้งสองฝ่ายต่างได้ยนิเสียง
ไก่สุนัขของกันและกนั)  แต่ไม่เคยติดต่อกัน    / หมายถึง 
ระหว่างคนกบัคน องค์กรกับองค ์ไม่มีความสัมพันธ์กัน ไม่มี
การร่วมมือกัน 

286. 各人自掃門前雪，┃莫管他人瓦上霜 

     gâ rãn zì sǎo mãn qián xuě, mî guǎn tā  

     rãn wǎ shàng shuāng     

莫 แปลว่าอย่า ทั้งค าแปลว่า/ทั้งค ามีความหมายว่า ต่างคนต่าง
คนต่างกวาดแต่หิมะหน้าบ้านตนก็พอ อย่าไปสนใจน้ าค้างแข็ง
บนหลงัคาบ้านผู้อื่น อุปมาว่าค านงึถึงแต่เรื่องของตนเองโดยไม
ใส่ใจไยดีเรื่องของผู้อื่นเลย 

287. 各人自掃門前雪，┃莫管他人瓦上霜 

     gâ rãn zì sǎo mãn qián xuě, mî guǎn tā  

     rãn wǎ shàng shuāng     

莫 แปลว่าอย่า ทั้งค าแปลว่า/ทั้งค ามีความหมายว่า ต่างคนต่าง
คนต่างกวาดแต่หิมะหน้าบ้านตนก็พอ อย่าไปสนใจน้ าค้างแข็ง
บนหลงัคาบ้านผู้อื่น อุปมาว่าค านงึถึงแต่เรื่องของตนเองโดยไม
ใส่ใจไยดีเรื่องของผู้อื่นเลย 

288. 雨要下，娘要嫁，沒法可制。 ฝนจะตก นางจะแต่ง ไม่มีใครยับยั้งได้ 
289. 任難任之事，要有力而無氣。 รับภารกิจทีห่นัก ต้องมีก าลังแต่ไม่มีโทสะ 
290. 不需要的東西，只花一分錢也貴。 

     bù xū yào de dōng xī, zhī huā yī  

     fēn qián yě guì 

การใช้จ่ายในสิ่งไม่จ าเป็น แม้สตางค์เดียวก็แพง 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   
ประวัติผู้วิจัย 

 

DPU



 260 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล                 นางวนิดา  ตั้งเทียนชัย   
ต าแหน่ง                           อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 จนถึงปัจจุบัน 
การศึกษา                         B.A. (Education)  
                                         National Chengchi University 
ประสบการณ์                   การสอน 
                                              วิชาภาษาจีนในสาขาภาษาจีนธุรกิจ  ประมาณ 19 ปี  
ชื่อวิชาที่สอน                   -ภาษาจีน1- 4  

-หลักภาษาจีน   
-การฟังการพูดภาษาจีน 1 

-การอ่านหนังสือพิมพ์จีน         
-ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม      
-ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว   
-ภาษาจีนส าหรับพนักงานสายการบิน   

                                         
 
   
 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



