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The study of Chinese modal adverb “jianzhi”
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Abstract
The article study corresponding Thai expressions for Chinese modal adverb
“jianzhi” and its translation in Thai by investigating Chinese adverb “jianzhi” and its Thai
counterparts in the Chinese-Thai versions of three novels, i.e. The Family by Ba Jin ,
Wild Grass by Lu Xun and The Butterfly by Wang Meng. Then analyzing the similarities
and differences between Chinese modal adverb “jianzhi” and their counterparts in Thai.
Keywords: Modal Adverb “Jian Zhi”, translation, Language Comparative
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ᕅ䀰
൘≹䈝ѝˈᡁԜਁ⧠⭘䈝≄࢟䇽઼н⭘䈝≄࢟䇽Ⲵ⺞ᴹᖸབྷⲴᐞ
ᔲˈ∄ྲ˖
˄1˅ᡁн⸕䚃Ԇ൘䈤ӰѸǄ
˄2˅ᡁਟн⸕䚃Ԇ൘䈤ӰѸǄ
˄3˅ᡁㆰⴤн⸕䚃Ԇ൘䈤ӰѸǄ
к䶒Ⲵйњֻਕ䜭਼ṧ㾱㺘䗮Ā䈤䈍Ӫāн⸕䚃ĀԆā൘䈤ӋӰ
ѸˈնᱟӾ䈤䈍ӪⲴᛵ㔚ᶕⴻˈቡਟԕⴻֻࠪਕ˄2˅઼˄3˅㺘䗮Ⲵ䈝≄∄
ֻਕ˄1˅ᴤᕪаӋˈֻਕ˄3˅Āᡁㆰⴤн⸕䚃Ԇ൘䈤ӰѸā∄ަԆਕᆀᴤ
ᴹཨᕐⲴᙍˈ㘼ֻਕ˄2˅Āᡁਟн⸕䚃Ԇ൘䈤ӰѸā䈤䈍Ӫ㾱㺘䗮Ⲵᗳᛵ
ਜ਼ᴹн┑ᡆн൘ѾⲴᙍǄഐ㘼ˈྲ᷌ᆖҐ㘵㜭ᦼᨑ䘉а䈝⌅ˈԆԜ൘䈤䈍
ѝቡਟԕᇩ᱃ൠ㺘䗮㠚ᐡⲴᛵ㔚ˈᒦф൘Ӕ⍱ѝᴤ᰾⺞ሩᯩሩḀһⲴᛵᝏˈ
䘉ṧቡՊ䇙ԆԜᆖҐᗇᴤᘛˈ⋏䙊ᗇᴤ亪࡙Ǆ
Ā䈝≄࢟䇽āᱟањнਟ㕪ቁⲴᆖҐ䟽⛩ǄӪԜ൘Ӕ䱵ᰦнਟᡆ㕪
ൠ֯⭘䈝䀰ᶕ㺘䗮њӪⲴᛵ㔚ˈ㲭❦ӪԜਟԕ䙊䗷Ā㺘ᛵā઼Āࣘāᶕ㺘
䗮㠚ᐡⲴᝏᛵˈնᱟᡁԜ䇔Ѫ֯⭘Ā䈝䀰āᶕՐ䗮㠚ᐡሩḀӋһԦⲴᘱᓖᡆ
ᛵᝏᱟᴰᴹ᭸Ⲵ⇥ǄĀ䈝≄࢟䇽ā䲔Ҷਟԕ⭘ᶕՐ䗮䈤䈍ӪሩḀһḀӪⲴ
ᘱᓖᡆ䇴ԧˈሩੜ䈍Ӫᶕ䈤ҏᴹᡰᑞࣙˈഐ㘼֯⭘ҶĀ䈝≄࢟䇽āᴤਟԕ䇙
ੜ䈍Ӫ⨶䀓䈤䈍ӪⲴᛵᝏˈ䇙ৼᯩⲴ⋏䙊䗮ࡠᴰྭⲴ᭸᷌ˈ㘼ф㜭ཏ߿ቁৼ
ᯩⲴ䈟ՊǄ൘ѝഭ 20 ц㓚 70 ᒤԓᵛԕᶕˈᆖ⭼ሩĀ≹䈝䈝≄࢟䇽āⲴ⹄ウ൘
ᯩ䶒ਆᗇҶ䖳བྷⲴ䘋ኅ Ǆ❦㘼ˈ⎹৺ࡠሩཆ≹䈝ᮉᆖⲴ⹄ウᡀ᷌ቊᵚཊ
㿱ˈᑬ搰⮡“Ὀᅜ㯱宕⬎Ḉ侭”Ⲵ⹄ウᡀ᷌㠣ӺቊᵚḕࡠǄ
ሩҾ⌠ഭᆖҐ㘵ᶕ䈤ˈ≹䈝䈝≄࢟䇽“ㆰⴤ”⺞ᇎᱟањᆖҐ䳮⛩Ǆ
ഐࡉᱟ
1. 㾱ᢺ“ㆰⴤ”㘫䈁ᡀ⌠䈝䶎ᑨഠ䳮Ǆ
2.“ㆰⴤ”ᵜ䓛Ⲵ⭘⌅䶎ᑨ༽ᵲᒦਜ਼ᴹᖸཊѹǄ
3. ⧠ԓ≹䈝“ㆰⴤ”Ⲵ֯⭘仁⦷нվˈնᱟ⌠ഭᆖ⭏তн㜭ᦼᨑǄ

1. ≹䈝䈝≄࢟䇽“ㆰⴤ”о⌠䈝Ⲵ㘫䈁ሩᓄᛵߥ㘳ሏ
䙊䗷৲㘳བྷ䟿Ⲵ᮷⥞ˈᡁԜਁ⧠⌠䈝䟼⋑ᴹ“䈝≄࢟䇽”Ⲵ࠶㊫ˈ❦
㘼Ӿ䈝䀰Ⲵޘ䶒ᙗᶕⴻˈ⌠䈝䟼⺞ᇎᴹ䐏≹䈝“䈝≄࢟䇽”䘁Ⲵ䜘࠶ˈਚн䗷
ᱟԆԜ࠶㊫ǃ〠ǃ䈝⌅࣏㜭ᴹӋн਼ˈֻྲ˖
Kamchai Thonglor [4] аҖѝᨀࡠⲴ“ޣ㚄࢟䇽”ণ䐏ࣘ䇽ᡆ㘵ᖒᇩ䇽ᩝ䝽൘
ਕᆀѝᴹޣ㚄⭘Ⲵ࢟䇽Ǆ
⌠䈝

˖เขาเดิน ชนิดที่ คนอื่นเดินตามเขาไมได
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ᙍᱟ˖Ԇ䎠䐟 ṧᆀ䇙 ࡛Ӫ⋑࣎⌅䐏⵰ԆǄ
˄⌘䟺˖“㟟⫸孑”ྈᡃẔ⮡䄏侣孹ˈᆳⵏ↓Ⲵᙍቡᱟ䈤䈍Ӫ㾱
㺘䗮“Ԇ”䎠ᗇᴹཊѸᘛⲴᙍǄ˅
ㆰⴤ⋑࣎⌅䐏
ഐ↔ˈᡁԜ䇔Ѫ⭘ѝ᮷ਟԕ䘉Ѹ䈤 ˖Ԇ䎠䐟ˈ࡛Ӫㆰ
⵰ԆǄ

Vichin Panupong [6]

ᨀࡠ⌠䈝Ⲵਕ⌅ᖒᔿˈ䲔Ҷᴹ“ѫ䈝ǃ䉃䈝ǃᇮ

䈝”ˈ䘈ᴹ“㺕ݵঅս”䘉а䜘࠶ˈԆ䈤⌠䈝Ⲵ㺕ݵঅսਟԕ࠶Ѫ˗
˄1˅⢩↺⸝䈝ˈণݵᖃ⢩↺㺕ݵঅսˈ˄2˅ᡰ༴⸝䈝ˈণݵᖃᡰ༴㺕ݵঅ
սˈ˄3˅ᰦ䰤⸝䈝ˈণݵᖃᰦ䰤㺕ݵঅսǄަѝˈᡁԜ䇔Ѫ“⢩↺㺕ݵঅս”
Ⲵ䈝⌅࣏㜭䐏≹䈝Ⲵ䈝≄࢟䇽∄䖳䘁ˈֻྲ˗
⌠䈝
䈁᮷

นากลัวรถไมมาแลว
 ᙅ弎ᶵ㜍ḮǄ
รถไมมาแลว นากลัว
䖖нᶕҶˈ 
 ᙅǄ
รถนากลัวไมมาแลว
䖖 
 ᙅнᶕҶǄ
Vichin Panupong, [6] ᤷࠪˈ⢩↺⸝䈝ݵᖃ⢩↺㺕ݵঅսᰦˈս㖞ᖸ⚥
⍫ˈਟԕ࠶ᐳ൘ਕᆀࡽ䶒ǃਾ䶒ᡆ㘵ਕᆀѝ䰤ˈᆳⲴࠪ⧠нᖡ૽ᮤњਕᆀⲴ
สᵜѹˈս㖞൘ਕᆀࡽˈ㺘䗮〻ᓖ∄ս㖞൘ਕᆀਾᴤᕪǄ⭡↔ˈਟԕⴻࠪ
⌠䈝઼≹䈝䈝≄࢟䇽൘ਕ⌅ᯩ䶒ᴹӋլǄ
ԕкⲴֻਕቡᱟᡁԜণሶ䇘䇪Ⲵ䜘࠶ѻаǄਟ㿱ˈ⌠䈝ѝᆈ൘䐏≹
䈝䈝≄࢟䇽䘁Ⲵ䈝䀰ᖒᔿˈ❦㘼൘ԆԜⲴ䈝⌅࣏㜭ǃ䈝⭘࣏㜭ҏᴹ㓶ᗞⲴ
ᐞ࡛Ǆ
⭡Ҿ⌠䈝䟼Ⲵ“䈝≄࢟䇽”Ⲵᖒᔿ䶎ᑨ⁑㋺ˈ㾱ᢺ“ㆰⴤ”㘫䈁ᡀ⌠䈝ҏ
ᖸ༽ᵲˈഐ㘼ᵜ᮷Ӿ≹⌠䇽ިˈᐤ䠁ⲴǉᇦǊ˄1981˅઼⌠䈁ᵜⲴ

ǉบานǊǃ励䗵Ⲵǉ䟾㥹Ǌ˄2011˅઼⌠䈁ᵜⲴ ǉหญาปาǊǃ⦻㫉Ⲵ
ǉ㶤㶦Ǌ˄1988˅઼⌠䈁ᵜⲴǉผีเสื้อǊ৺ަ⌠䈁ᵜѝ᭦䳶ᣭਆࠪ⧠䈝≄࢟
䇽Ⲵਕᆀᶕ᧒䇘“ㆰⴤ”൘⌠䈝Ⲵ㘫䈁ᛵߥྲօǄަ⅑ˈṩᦞሩ∄䈝䀰ᆖⲴ⹄ウ
ᯩ⌅ሩ≹䈝“ㆰⴤ”᧿߉є䈝䀰Ⲵޡᙗ઼ᔲᙗˈᒦф䘀⭘䰞ধ䈳ḕⲴᯩ⌅ᶕ㘳
ሏ⌠ഭᆖ⭏ሩ≹䈝䈝≄࢟䇽ĀㆰⴤāⲴสᵜ⨶䀓Ǆ

1. ≹⌠䇽ިⲴ㘳ሏ
(Tianchai Iamworramayd, พจนานุกรม จีน-ไทย พ.ศ.2545)

ሩĀㆰ

ⴤāᴹ䘉ṧⲴ䈤᰾˖ㆰⴤ˄࢟˅˄1˅㺘⽪ᆼ˄↔ྲޘ䈝≄ᑖཨᕐ˅˖ԕࡽԆ
ᴹᰦى䘈ᶕⴻⴻᡁˈᴰ䘁ࠐњᴸ̚нᶕҶǄแตกอนเขายังมาเยี่ยมผมในบางครั้งบาง

คราวแตระยะหลายเดือนใกล ๆ มานีเ้ ขาไมมาเลย /

ቻᆀ䟼✝ᗇ̚੶нտǄในบานรอน
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จนทนไมไหวจริง ๆ / 㺇кⲴ⊭䖖а䖶䐏⵰а䖶ˈ̚⋑њᆼǄรถยนตบนถนนแลนตาม
กันคันแลวคันเลาเปนสายยาวเหยียด ไมมีทางที่จะสิ้นสุดเอาเสียเลย ˈ˄2˅˄ᯩ˅㍒
ᙗ˖䴘лᗇ䛓Ѹབྷˈ࡛̚৫ҶǄฝนตกหนักเชนนี้ คุณอยาไปเลย
ਟ㿱ˈᖃ≹䈝䈝≄࢟䇽Āㆰⴤā㘫䈁ᡀ⌠䈝ᰦˈᴹᖸཊ⭏䇽䜭㜭⭘
ᶕ㺘䗮“ㆰⴤ”䘉а䇽∄ྲ˗ “.......เลย” “......แท ๆ” “จริง ๆ” “เอาเสียเลย”Ǆഐ↔ˈ
ᡁԜ䇔Ѫ“ㆰⴤ”൘є䈝䀰Ⲵ㘫䈁ᛵߥާᴹ᰾ᱮⲴн਼ѻ༴Ǆ

2. ≹䈁⌠ሿ䈤Ⲵ㘳ሏ
ᵜ᮷Ӿᐤ䠁ⲴǉᇦǊǃ励䗵Ⲵǉ䟾㥹Ǌ઼⦻㫉Ⲵǉ㶤㶦Ǌй䜘≹
䈁⌠ሿ䈤ѝˈ᭦䳶ᣭਆࠪ⧠䈝≄࢟䇽“ㆰⴤ”Ⲵ 40 њਕᆀᶕ᧒䇘ĀㆰⴤāⲴ㘫䈁
ᛵߥǄ⹄ウѝਁ⧠ĀㆰⴤāⲴ㘫䈁ᛵߥ൘䈝䀰ᖒᔿкᴹ᰾ᱮⲴн਼ѻ༴Ǆṩ
ᦞ䘹ਆֻਕⲴ⢩⛩ˈԕਕරⲴ䀂ᓖѪࡂ࠶ḷ߶ˈབྷփᢺࠪ⧠ĀㆰⴤāⲴਕᆀ
࠶Ѫӄ㊫ˈ䘹ਆަѝ䖳Ѫᴹԓ㺘ᙗⲴֻਕᶕ䇘䇪䈝≄࢟䇽Āㆰⴤāа䇽൘⌠
䈝㘫䈁Ⲵሩᓄ䇽Ǆ

A. ⭘൘∄௫ਕѝ˗ㆰⴤ +“ۿǃ∄”˖
(1) Ԝⴻˈ⒆≤ㆰⴤۿ㔾ᆀаṧʽ˄ǉᇦǊ˅

พวกเราดูสิ น้ําในบึงชางเหมือนผาตวนเหลือเกิน˄ǉบานǊ˅
˄ Ԝⴻˈ⒆≤ྲ↔ۿ㔾ᆀаṧǄ˅
(2)⸕䚃ⲴǄᡁտⲴㆰⴤ∄⥚ネ䘈нྲǄ˄ǉ䟾㥹Ǌ˅

คุณทราบมั๊ยครับวา ไอที่ผมอยูนะมันแย ยิ่งกวาคอกหมูเสียอีก˄ǉหญาปาǊ˅
˄⸕䚃ⲴǄᡁտⲴ∄⥚ネ䘈нྲǄ˅˄ⴱ⮕㘫䈁˅

B. ㆰⴤ +“ᱟ”˖
(1) 䘉⭏⍫ㆰⴤᱟ൘⎚䍩䶂᱕ˈ⎚䍩⭏ભʽ˄ǉᇦǊ˅
ความเปนอยูอยางนี้มีแตทําใหสิ้นเปลืองวัยหนุมสาว ทําใหชีวิตตองสิ้นเปลืองไป
อยางไรคา˄ǉบานǊ˅
˄䘉⭏⍫ਚᱟ/ਚн䗷ᱟ൘⎚䍩䶂᱕ˈ⎚䍩⭏ભʽ˅

(2) ਚᱟ൘Ⲵ❦ڦᛵߥлˈԆ⁑㋺ൠᝏ㿹ࡠ㠚ᐡⲴ⭏⍫㾱ੜӾ㖾ޠ
Ⲵᆹᧂˈᴹᰦㆰⴤᱟ㻛㖾ޠ⢥⵰啫ᆀ䎠Ǆ˄ǉ㶤㶦Ǌ˅

ในบางขณะ เขามีความรูสกึ เลือน ๆ วาความเปนอยูของตนเองถูกเหมยหลาน
นํา มีบางเวลาเขาคิดวา ถูกเหมยหลานจูงจมูกไปเสียดวยซ้ํา˄ǉผีเสื้อǊ˅
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˄ਚᱟ൘Ⲵ❦ڦᛵߥлˈԆ⁑㋺ൠᝏ㿹ࡠ㠚ᐡⲴ⭏⍫㾱ੜӾ㖾ޠ
ⲴᆹᧂˈᴹᰦԆᜣᱟ㻛㖾ޠ⢥⵰啫ᆀ䎠ⲴǄ˅
( 3 ) 䘉ㆰⴤᱟа冄⌅ˈаэ∛н䘺Ҿᢺ䈤䈾Ⲵᆙㄕਈᡀ傤ᆀǃ
ᢺ㖾䊼Ⲵޜѫਈᡀ䶂㴉ǃᢺнਟацⲴੋ⦻ਈᡀᛓ哫⯟⯵ⲴҎрⲴ⌅ᵟǄ
˄ǉ㶤㶦Ǌ˅
ราวกับวาเปนมายากล พอ ๆ กับเรื่องเด็กเปลี่ยนเปนลาเวลาพูดโกหก เจาหญิง
แสนสวยถูกสาปเปนคางคก กษัตริยผูยิ่งใหญกลายเปนขอทานขี้เรื้อน˄ǉผีเสื้อǊ˅
˄ྭۿᱟа冄⌅ˈаэ∛н䘺Ҿᢺ䈤䈾Ⲵᆙㄕਈᡀ傤ᆀǃᢺ
㖾䊼Ⲵޜѫਈᡀ䶂㴉ǃᢺнਟацⲴੋ⦻ਈᡀᛓ哫⯟⯵ⲴҎрⲴ⌅ᵟǄ˅

C. ㆰⴤ + “䇙ǃ֯ǃԔ”
(1) 㡩ធធൠ൘䖜ᕟˈㆰⴤ֯Ӫн㿹ᗇǄ˄ǉᇦǊ˅
เรือคอยๆเลี้ยวไปโดยไมมีใครรูสึก˄ǉบานǊ˅
˄㡩ធធൠ൘䖜ᕟˈ⋑ᴹӪᝏ㿹ࡠǄ˅˄ⴱ⮕㘫䈁˅
(2) ྲӺӪһ䰞仈ঐ⭘ҶԆ䛓Ѹཊ㋮࣋ˈㆰⴤԔӪ䳮ԕᗽਇǄ˄ǉ㶤
㶦Ǌ

ขณะนี้เปนปญหาทีท่ ําใหเขาตองเสียพลังไปมาก ยากที่จะทนทํางานตอไปได
˄ǉผีเสื้อǊ˅
˄ྲӺӪһ䰞仈ঐ⭘ҶԆ䛓Ѹཊ㋮࣋ˈ䳮ԕᗽਇǄ˅˄ⴱ⮕㘫䈁˅

D. ㆰⴤ +“н / ⋑”˖
(1) Ԇㆰⴤн᰾ⲭ㠚ᐡ൘ڊӋӰѸǄ˄ǉᇦǊ˅
เขาไมรูสึกตัวเลยวา ตัวเองกําลังทําอะไรอยู˄ǉบานǊ˅
˄Ԇа⛩䜭н᰾ⲭ㠚ᐡ൘ڊӋӰѸǄ˅
(2) ᤋ᭦ྣ⭏Ⲵ䈍ㆰⴤ⋑ᴹӪᨀ䎧ҶǄ˄ǉᇦǊ˅

เรื่องรับนักศึกษาหญิงไมมีใครพูดถึงเลย˄ǉบานǊ˅
˄ᤋ᭦ྣ⭏Ⲵ䈍а⛩䜭⋑ᴹӪᨀ䎧ҶǄ˅
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E. ㆰⴤ + ࣘ䇽˖
(1) 䘉ࠐਕ䈍ሩྩㆰⴤᡀҶањ⽪Ǆ˄ǉᇦǊ˅
ขอความหลายประโยคนี้กลายเปนสิง่ ชี้แนะใหกบั หลอน˄ǉบานǊ˅
˄䘉ࠐਕ䈍ሩྩᡀҶањ⽪Ǆ˅˄ⴱ⮕㘫䈁˅
(2) ቬခнۿቬခˈㆰⴤཡҶབྷᇦⲴ䰪㤳Ǆ˄ǉᇦǊ˅

แมชกี ็ไมเชิง ทําใหกฎพรหมจารีของพวกผูหญิงตองไดรับความเสียหายหมด
˄ǉบานǊ˅
˄ቬခнۿቬခˈᆼޘཡҶབྷᇦⲴ䰪㤳Ǆ˅
(3) ᐢႊⲴ⭧ྣߌ≁Ԝӂᔰ䛓Ѹ䟽Ⲵ⧙ㅁˈ䈤䛓ṧⲴ㋇䈍ˈ䇙Ԇㆰ
ⴤਇнҶǄ˄ǉ㶤㶦Ǌ˅

เวลาไดยินพวกชาวบานชายหญิงทีแ่ ตงงานแลวพูดลอกันหยาบ ๆ ดวยเรื่องหญิง
ชาย เขาเกือบทนไมคอยได˄ǉผีเสื้อǊ˅
˄ᐢႊⲴ⭧ྣߌ≁Ԝӂᔰ䛓Ѹ䟽Ⲵ⧙ㅁˈ䈤䛓ṧⲴ㋇䈍ˈ䇙Ԇࠐ

ѾਇнҶǄ˅
н䳮ⴻࠪˈ≹䈝䈝≄࢟䇽“ㆰⴤ”㘫䈁ᡀ⌠䈝ᰦ∄䖳༽ᵲˈഐ㘼ᵜ᮷
ᙫ㔃ࠪԕлࠐњ㿲⛩˖
1. ≹䈝Āㆰⴤāа䇽㘫䈁ᡀ⌠䈝∄䖳༽ᵲǄᡁԜਟԕ⭘ᖸཊ⌠䈝䇽
䈝ᶕ㺘䗮ĀㆰⴤāⲴѹˈնᱟҏн㜭ᆼޘ㺘䗮Āㆰⴤāⵏ↓Ⲵਜ਼ѹǄֻྲ
˄3˅䘉⭏⍫ㆰⴤᱟ൘⎚䍩䶂᱕ˈ⎚䍩⭏ભʽ 㘫䈁㘵ᢺ≹䈝Āㆰⴤā㘫䈁ᡀ
⌠䈝 “มีแต”˄ਚᱟ/ਚн䗷˅˄䘉⭏⍫ਚᱟ/ਚн䗷ᱟ൘⎚䍩䶂᱕ˈ⎚䍩⭏
ભʽ˅Ǆ൘䘉ਕᆀѝĀㆰⴤāਜ਼ᴹᕪ䈳ˈᒦ㺘䗮䈤䈍ӪⲴѫ㿲ᛵ㔚ˈ㘼“มีแต”
˄ਚᴹ/ਚн䗷˅Ⲵ࣏㜭ত䗮нࡠĀㆰⴤāⲴᕪ䈳ᙗǄ
2. ≹䈝ĀㆰⴤāⲴ䇽㊫ҾĀ䈝≄࢟䇽āˈ൘ਕ⌅кݵᖃ⣦䈝؞侠
䉃䈝ˈа㡜սҾ䉃䈝ࡽ䶒ˈնᱟӾ㘫䈁ሩᓄ㘳ሏˈᵜ᮷ਁ⧠⌠䈝Ⲵሩᓄ䇽䈝
൘ਕ⌅к৸нҾĀ䈝≄࢟䇽ā㘼Ҿ⌠䈝䈝⌅ⲴĀࣘ䇽ਾࣙ䇽āǃĀࣘ䇽
ࡽࣙ䇽āǃĀ㺕ݵঅսāǃĀ⤜・䇽āㅹǄ3. ሩҾս㖞࠶ᐳˈᵜ᮷ਁ⧠≹䈝
ĀㆰⴤāⲴ⌠䈝㘫䈁ሩᓄ䇽ཊ⭘Ҿєս㖞ˈ࠶࡛ᱟ᭮൘ਕᵛ઼ਕѝˈ䈝ѹ
㤳തབྷཊਟԕ㺘⽪Āᆼ↔ྲޘā઼Āᐞнཊྲ↔āˈ䈧㿱㺘л
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≹䈝䈝≄࢟䇽Āㆰⴤā઼⌠䈝㘫䈁ሩᓄⲴ䈳ḕ㔃᷌㺘
ᅾὈ宕
宕ᷕ䘬
㯱宕
Āㆰ
ㆰⴤāⓗ
ⓗὈ宕侣孹⮡⸼孵
ᖖ奩
奩ỵ伖
䬨䚜
ਕᵛ
(ไมคอยจะ)........เทาไหร˄˄н˅ᘾѸ⋯˅
˄ᕪ䈳䈝
..........ไปหมด, .........หมด, ..........หมดสิ้น 㸦
≄˅
⋯㸧
.............ไดยังไงกัน˄ᘾѸՊ⋯˅

ពᷱ
ᷱ劫⚜
བྷཊਜ਼ᴹ
ᆼ↔ྲޘ
Ⲵѹ

..........อะไรทัง้ สิน้ ˄ӰѸ䜭⋯˅
............ไปเสียแลว (⋯㖒Ҷ)
.............เลย˄ㆰⴤ⋯˅**
ਕѝ
˄䘎᧕⸝
䈝ǃ
࠶ਕˈ䎧؞
侠⭘˅

.........มีแต.........˄⋯ਚᱟ/ਚн䗷⋯˅
........ก็เหมือน, ราวกับ......˄⋯˅⋯ۿ
.......ชาง........... (⋯ᖸ/ཚ⋯)
........เลยวา ........(ㆰⴤ⋯˄ԕ㠤˅)**
........จริงๆวา ........(ⵏⲴ ⋯)
ชักจะ........... ˄⋯ᐞ⛩˅⋯ݯ
........เกือบจะ........˄⋯ᐞнཊ⋯˅
........แทบจะ......... (⋯ࠐѾ⋯)

བྷཊਜ਼ᴹ
ᐞнཊྲ
↔Ⲵѹ

ⴱ⮕㘫䈁
ᴹӋਕᆀⴱ⮕㘫䈁Āㆰⴤāа䇽ˈն
ᱟᵜ᮷䇔Ѫᒦнᱟн㜭㘫䈁ˈ䘉Ӌਕ
ᆀӾаᇊ〻ᓖкփ⧠Ⲵᱟ㘫䈁㘵Ⲵ㘫
䈁仾Ṭˈ䘉ⴱ⮕ሩ᮷Ⲵᇩ઼䈝
≄Ⲵᖡ૽нབྷǄ
** ᵜ᮷䇔Ѫᢺ≹䈝“ㆰⴤ”㘫䈁ᡀ .............เลย ,........เลยวา........ ᙍᴰ᧕䘁Ǆ
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2. ⌠ഭᆖ⭏≹䈝䈝≄࢟䇽ĀㆰⴤāⲴ֯⭘ᛵߥ㘳ሏ
1. ӾǉHSKࣘᘱ᮷䈝ᯉᓃǊሩ⌠ഭᆖ⭏≹䈝Āㆰⴤāٿ䈟ᛵߥ㘳ሏ
䙊䗷Ự㍒ǉHSKࣘᘱ᮷䈝ᯉᓃǊ⌠ഭഭ㉽㘳⭏Ⲵ᮷ˈ᮷аޡᴹ375
ᶑˈަѝਚỰ㍒ࡠаᶑĀㆰⴤāਕᆀˈ㘼фٿ䈟൘Ҿ㑱փᆇ઼ㆰփᆇⲴ⭘ˈഐ
㘼ᵜ᮷䇔Ѫ⌠ഭᆖҐ㘵ሩĀㆰⴤāа䇽Ⲵ֯⭘仁⦷䖳ቁˈ⭡↔ਟԕٷ䇮⌠ഭᆖ⭏
ሩ≹䈝䈝≄࢟䇽Āㆰⴤāᆈ൘എ䚯֯⭘Ⲵ⧠䊑Ǆ

2. ⌠ഭᆖ⭏ᆖҐ≹䈝ĀㆰⴤāⲴ䈳ḕ㔃᷌৺ަ࠶᷀
ᵜ᮷䈳ḕṩᦞ⌠ഭᆖҐ㘵ሩ≹䈝䈝≄࢟䇽ĀㆰⴤāⲴสᵜ⨶䀓઼ٿ
䈟ᛵߥˈ䇮䇑ࠪ䈳ḕ䰞ধˈ䪸ሩ⌠ഭ≹䈝ᆖҐ㘵㘳ሏԆԜሩ≹䈝ĀㆰⴤāⲴ㘫
䈁ᛵߥᱟа㠤Ǆ
ᵜ᮷ࡍ⅑䈳ḕ䪸ሩ൘ॾ઼ᴮ㓿ᶕॾⲴ 30 ǃHSKᡀ㔙൘4㓗 - 6㓗ѻ
䰤Ⲵ⌠ഭ⺅༛⭏઼ঊ༛⭏ˈ䈳ḕ㔃᷌ᱮ⽪བྷ㓖 80% ⲴӪ䜭䇔Ѫ࣐кĀㆰⴤā
Ⲵਕᆀ∄⋑ᴹĀㆰⴤāⲴਕᆀ㺘⽪䈤䈍Ӫ㺘䗮㠚ᐡᘇ઼ѫ㿲ᝯᴤᕪа
ӋǄ❦㘼ˈ൘㘫䈁䜘࠶ˈ㔃᷌ᒦна㠤ˈㆄṸॱ࠶ཊṧˈᢺĀㆰⴤā㘫䈁ᡀ
⌠䈝 “แทบจะ”˄ࠐѾ˅ “จริง ๆ”˄ⵏⲴ˅ “โคตร”˄ཚ…Ҷ˅ “บอกตรง ๆ วา”˄䈤
ⵏⲴ˅ “เห็นชัดวา ๆ”˄ᱮ❦˅ㅹㅹˈ㘼фਕᵛᖰᖰ࣐каӋ䈝≄ࣙ䇽∄ྲ˗

“นะเนี่ย” ˄Ⲵ˅“เลยนะ”˄Ҷ˅ㅹ䇽䈝ǄԕлⲴࠐњֻਕᱟ⌠ഭӪሩᴹ
ĀㆰⴤāⲴ≹䈝ਕᆀ㘫䈁ᡀ⌠䈝Ǆֻྲ˖

2.1 䘉ᑵ⭫ㆰⴤⲴⵏۿаṧǄ
˄1A˅ภาพวาดนี้รูสึกวาเหมือนของจริงเลยนะเนี่ย
˄䘉ᑵ⭫ ᝏ㿹 ⵏⲴⵏۿаṧ Ҷ˅

˄1B˅ภาพวาดนีแ้ ทบจะเหมือนของจริงเลย
˄䘉ᑵ⭫ ࠐѾ ⵏⲴⵏ ۿаṧ ˅

˄1C˅ภาพวาดนี้เหมือนของจริง จริง ๆ เลยนะเนี่ย
˄䘉ᑵ⭫ Ⲵⵏۿаṧ ⵏⲴ Ҷ˅

2.2 Ԇнᱟ൘䎠ˈㆰⴤᱟ൘䐁Ǆ
˄2A˅เขาไมไดเดินอยูนะ เห็นชัดๆวาวิ่งอยูเนี่ย
˄Ԇнᱟ൘䎠 ᖸ᰾ᱮ ᱟ൘䐁 ˅

˄2B˅เขาไมไดเดินอยู แทบจะวิง่ อยูแลว
˄Ԇнᱟ൘䎠 ࠐѾ ᱟ൘䐁Ǆ˅
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การพัฒนาที่ยังคงยึดการเกษตรกรรมเปนพื้นฐานหลักโดยเกษตรกรและกลุมเกษตรกรที่หัน
มาทําเกษตรทางเลือก ใชภูมิปญ ญาทองถิ่นทางดานเกษตรกรรม และเพื่อนบานในชุมชน
ที่ ไ ด ส นใจเกษตรกรรมทางเลื อ กจะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และเป น ประโยชน ท าง
ดานสุขภาพของผูคนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณปลอดสารพิษ
มีจิตใจที่ดีงามรวมไปถึง มีคุณธรรมจิตใจที่เปนของตนเอง อยูอยางมีความหวัง มีความสงบสุข
และในด า นเศรษฐกิ จ การที่ พึ่ ง พาตนเองได มี กิ น มี อ ยู มี ร ายได ป ระจํ า ไม มี ห นี้ สิ น
มีท รัพยสินที่มั่ นคงและสืบ ทอดถึงลู กหลาน รวมถึง ผูนําชุ มชนที่เขม แข็งมองเห็นแนวทาง
การใชวิถีชีวิตกับการเกษตรที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปญญา
ทองถิ่นของบุคคลผูซ ึ่งเปนเจาของภูมปิ ญญาและเปนผูนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตและ
สามารถเชื่ อ มโยงจากอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ได นั้ น ความเข ม แข็ ง ทาง ด า นความคิ ด
การหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่ สิ่งเหลานี้จึงสามารถคงความเปนอัตลักษณของตําบลแมทา
มาจนถึ ง ป จ จุ บั น ได ในระยะที่ ผ า นมาชุ ม ชนแม ท าได มี ผู ที่ ส นใจต อ งการศึ ก ษาค น คว า
แลกเปลี่ ย นความรู ท างด า นเกษตรกรรมแบบยั่ ง ยื น รวมถึ ง การพั ฒ นาพื้ น ที่ ทางด า น
เกษตรกรรมการดํ า เนิ น แผนงานทางด า นการเกษตรแบบผสมผสาน และความสํ า เร็ จ
ทางดานการบริหารการจัดการพัฒนาของชุมชนแมทาทางดานเกษตรกรรมเทานั้น
ป จ จุ บั น ผู ที่ เขา มาในชุ ม ชนแม ท าได เข า มาในรู ป แบบของนั ก ท อ งเที่ ย วจึ ง เกิ ด
การท องเที่ยวแบบวิถีเกษตรที่ สืบ ตอจากภู มิ ป ญ ญาเกิด ขึ้น นั ก ท องเที่ยวที่ เขา มาเรียนรู
การดํ าเนินวิถีชีวิตของชาวบานในชุม ชนแม ท ามี ม ากขึ้น โดยนั ก ท อ งเที่ ยวที่เขามามี ค วาม
ต อ งการที่ จ ะเรี ย นรู ก ารใช ชี วิ ต กั บ ชาวบ า นอย า งแท จ ริ ง ดั ง นั้ น การจั ด การในพื้ น ที่
เพื่ อ เตรี ย ม พร อ มในการจั ด การการทองเที่ ย ววิ ถี เ กษ ตรในป จจุ บั นไมว า จะเป น
การสื่อสาร ขอมูล การจัดการรูปแบบในการพัฒนาพื้นที่ใหเหมาะสมการบริหารการจัดการ
ใหพรอม และไมทํ าใหเกิด การเปลี่ยนแปลงในพื้น ที่และสงผลกระทบกับพื้น ที่ใหนอยที่สุ ด
เพื่อใหชุมชนแมทาเปนชุมชนที่ยังคงรักษ และหวงแหนทรัพยากรที่มีอยูใหคงไวเพื่อสืบทอด
ภูมิปญญาใหยั่งยืนตอไป
เบื้องตนของการวิจัยครั้งนี้แ สดงใหเห็นถึงแนวคิด และทรรศนะของชาวบานใน
ชุมชนที่ทําการเกษตรแบบยั่งยืน ตําบลแมทา แบบอยางของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
และความพรอมในการพั ฒ นาให เป น แหล งท อ งเที่ ยววิถี เกษตร โดยที่ ชุ ม ชนไดมี ก ารจั ด
การระบบภายในชุ ม ชน และเพื่ อ ใหท ราบถึ ง ความต อ งการของท อ งถิ่ น วามีค วามพรอ ม
ในการพั ฒ นาให เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วหรื อ ไม อ ย า งไร และผลการศึ ก ษายั ง ให ท ราบถึ ง
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ࠓᐙࠔ

1

఼ⓗ⫹Ꮚኴᑠ㸪఼≆“㯭
≸”䬨䚜ᶵ⁷ˤ

2

亁Ṣ⭞䚳奩⁷Ṩᷰ㟟⫸炻䬨
䚜⣙Ḯ⣏⭞䘬斢劫ˤ

3

“ᛠ᭷征㟟䘬䖜゛炰……
征䬨䚜宜ᶵᶲ䇙炻ᶵ彯㗗⤥
䍑伊Ḯˤ”
征ↈ⎍宅⮡⤡䬨䚜ㆸḮᶨ᷒
⏗䣢炻䛤⇵栧㖞㖶ṖḮˤ

4
5
6
7
8
9

Ẕ䬨䚜ᶵ⎗䎮╣炻ᶨ⭂天
徃⍣炻买Ḷ塓ㆹẔ䘬Ṣ崞Ḯ
↢㜍ˤ
ᅾⓗ║㔛♽∗䬨䚜ㆸḮᶨ
᷒寄炻ᶨ᷒妋ᶵ德䘬寄ˤ
䬨䚜䚖㖈㱽乒ˤ
ീ征㟟㳣ᶳ⍣炻ㆹ䬨䚜⛐㴒
峡ㆹ䘬曺㗍Ḯˤ
“征䥵䓇㳣䬨䚜㗗⛐㴒峡曺
㗍炻㴒峡䓇␥炰”

10
11

12
13
14

ࠓบานࠔ
พี่รูสึกวานองออกจะปอดสักหนอย แสดงเปน
ตัวแบล็คด็อกไมคอยจะดีเทาไหร
คนอื่นเขาเห็นแลวจะวายังไง มันทําให
กฎพรหมจารีของพวกเราเสียไปหมด
ทําไมเราเพอเจอไดถึงขนาดนี้ มันจะเปนความรัก
ไปไดยังไงกัน
ขอความหลายประโยคนี้กลายเปนสิง่ ชี้แนะ
ใหกับหลอน
พวกเขาไมยอมฟงเหตุผลอะไรทั้งสิ้น
ในสายตาของเขา คุณปูกลายเปนปริศนาขอหนึง่
ไปเสียแลว เปนปริศนาขอหนึ่งซึ่งขบไมแตก
ไมคํานึงถึงกฎหมายอะไรทั้งสิ้น
ถายังมีชีวิตอยูอยางนี้ ตอไปเราก็เหมือนกับปลอย
วัยหนุมของเราใหเปลืองเปลาไปโดยไรประโยชน
ความเปนอยูอยางนี้มแี ตทําใหสิ้นเปลืองวัยหนุม
สาว ทําใหชีวิตตองสิ้นเปลืองไปอยางไรคา

“征ᶨ㭝宅䬨䚜㗗⛐㚧ㆹ⅁
䄏ˤ”
征᷒⣏⭞⹕慴朊䘬ᶨ↯䬨䚜
㗗ᶨ᷒⢵㛪䘬乻

ความตอนนี้ เหมือนกับจําลองภาพใหกับตัวเรา

Ẕ崘⇘㜿ᷕ㚨㳻⭮䘬ᶨ
㭝炻䬨䚜↮彐ᶵ↢嶗㜍ˤ
⯪៏៏ᆅᅾ弔⻗炻䬨䚜ἧṢ
ᶵ奱⼿ˤ
“఼Ẕ䚳炻㷾㯜䬨䚜⁷亶⫸
ᶨ㟟炰”

ก็มองไมเห็นทางเลย

ทุกสิ่งทุกอยางในครอบครัวใหญนี้เปนเสมือนปม
ที่สลับซับซอน

เรือคอย ๆ เลี้ยวไปโดยไมมีใครรูสึก
พวกเราดูสิ น้ําในบึงชางเหมือนผาตวนเหลือเกิน
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ࠓᐙࠔ

15
16
17
18

乷Ṿ征ᶨ宜炻ḳね䬨䚜㗗㖶
⤪䘥㖍炻
ᜍᛦୖྎⓗ㖞῁䨧Ḯ大塭ᶵ
⎰幓炻ㆾ侭䬨䚜ᶵỂ䨧ˤ
ᣍᨲዪ⏕ⓗ宅䬨䚜㱉㚱Ṣ㍸
崟Ḯ炻㟉攧ḇᶵ⢘ᶵ⑵ˤ
ᑽጡീᑽጡ㸪䬨䚜⣙Ḯ⣏
⭞䘬斢劫ˤ

ࠓบานࠔ
เรื่องราวตางๆเปนทีแ่ จมแจงแดงชัดแกทุกคน
เมื่อชุดสากลมันจะไมพอดีตัวหรือไมก็สวมไมเปน
เรื่องรับนักศึกษาหญิงไมมีใครพูดถึงเลย
แมชีก็ไมเชิง ทําใหกฎพรหมจารีของพวกผูหญิง
ตองไดรับความเสียหายหมด

19

᭷㖞῁ㆹ䬨䚜⾀存Ḯ冒㗗
⾶㟟䘬ᶨ᷒Ṣˤ

บางครั้ง ฉันลืมไปจริง ๆ วาฉันเปนคนอยางไร

20

䬨䚜ᶵ㖶䘥冒⛐ ṃṨ
ᷰˤ
ᏭẔ⛐征慴⭬㓦ḮᶨḴ⋩
⸜炻䬨䚜㱉㚱Ṣ彯斖Ḯˤ

เขาไมรูสึกตัวเลยวา ตัวเองกําลังทําอะไรอยู

21
22

఼宣Ḏ䬨䚜宣⇘䈃偂䙖慴⣜
⍣Ḯ炰

23

ᡃ䬨䚜㈲Ἀ䘬⽫䋄德Ḯˤ
ǉ䟾㥹Ǌ

24

㝋㞹炻ṾẔ䬨䚜句⯥Ḯ⎞
⫸ˤ

25

ᡃ䛩⺨䛤䜃㜍炻Ṿ⌜᷅㮓
ḇᶵ≐炻䬨䚜ᶵ尉㗗ㆹ䘬䛤
䜃ˤ

26

ᡃཪ┳┳භ㠃ⓗቨ㸪ጤ⭆⣒
㮃䲁炻䬨䚜㮓㱉㚱≈彯ᶨ䁡
ᾖ⇖炻擗乺往㗗㮃㮝㮝䘬ˤ

27

“఼▱㐨ⓗࠋᡃᡤ彯䘬䬨䚜

โลงศพฝากไวที่น่เี ปนเวลา 10-20 ปแลว ไมมีใคร
มาถามเลย
หนังสือทีแ่ กเรียนมันมุดเขาไปในทองของแก
หมดแลวหรือยังไง
ฉันเกือบจะเดาใจเธอไดทะลุปรุโปรง
ࠓหญาปาࠔ
ขณะเดียวกันตนอินทผลัมก็สลัดใบรวงลงหมดสิ้น
แลว
ขาพเจาพยายามลืมตาขึน้ แตเปลือกตากลับไม
ยอมขยับเขยื้อน ราวกับมันไมใชหนังตาของ
ขาพเจาเอง
ขาพเจาพินิจดูฝาทั้งหกดานในโลงเกาๆของ
ขาพเจา ไมที่เอามาประกอบไมไดไสไมไดขัดเลย
สักนิด ตามรอยเลื่อนตรงสันขอบก็ยิ่งหยาบเขาไป
ใหญ
ทานทราบไหมครับวาผมมีชีวิตอยูเหมือนกับหมา

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
ࠓᐙࠔ

28

30

31

32

ࠓบานࠔ

ᶵ㗗Ṣ䘬䓇㳣ˤ

ตัวหนึ่งเทานั้น

఼▱㐨ⓗࠋᡃఫⓗ䬨䚜㭼䋒
䩅往ᶵ⤪ˤ

คุณทราบมั้ยครับวา ไอที่ผมอยูนะมันแย ยิ่งกวา
คอกหมูเสียอีก

ࠓ⼕⼖ࠔ

29

79

ᑵඹṏℂ䘬⊾幓炻朑
␥䘬⊾幓炻㕘㼖㳩䘬⊾
幓炻↗㫴ˣ傄⇑ˣ䨩䃞㊍
㚱䘬ⶐ⣏䘬——䬨䚜㗗㖈旸
䘬⦩ᾉ㛫≃䘬⊾幓ˤ
ྈᅾഅ↛ⓗ෫ୗ㸪
ᶍ⢶ᆅឤ奱⇘冒䘬䓇㳣
天⏔Ṷ伶℘䘬⬱㌺炻㚱㖞
䬨䚜㗗塓伶℘䈝䛨滣⫸
崘ˤ
征䬨䚜㗗ᶨ䥵櫼㱽炻ᶨ䥵
᷅㮓ᶵ徲Ḷ㈲宜家䘬⬑䪍
⎀ㆸ樜⫸ˣ㈲伶尴䘬℔ᷣ
⎀ㆸ曺嚁ˣ㈲ᶵ⎗ᶨᶾ䘬
⏃䌳⎀ㆸか湣䕗䕭䘬Ḇᶸ
䘬㱽㛗ˤ
ᚓ฿乻孢烉征⎒傥㗗ᶨ
⛢☑㡎ˤ征㗗ᶨ᷒宗Ể炻
㗗ᶨ᷒ⶖ擁炻䬨䚜㗗⛐⺨
ᶨ᷒〞䊈䊈䘬䍑䪹ˤ

ࠓผีเสื้อࠔ
เขาเปนตัวแทนของพรรคการปฏิวัตแิ ละกระแสใหม
เพลงสดุดีชัยชนะ อํานาจวาสนาบารมี และชื่อเสียง
ที่ไมมีขอบเขตเปนของที่ไดมากะทันหัน
ในบางขณะ เขามีความรูสกึ เลือนๆวาความเปนอยู
ของตนเองถูกเหมยหลานนํา มีบางเวลาเขาคิดวา
ถูกเหมยหลานจูงจมูกไปเสียดวยซ้ํา
ราวกับวาเปนมายากล พอ ๆ กับเรื่องเด็ก
เปลี่ยนเปนลาเวลาพูดโกหก เจาหญิงแสนสวยถูก
สาปเปนคางคก กษัตริยผูยิ่งใหญกลายเปนขอทาน
ขีเ้ รือ้ น
เขาจึงสรุปวา สิง่ ที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนเพียงแตฝนราย
เปนความเขาใจผิด เปนการผิดพลาด เปนการเลน
ตลกอยางรุนแรง

80 Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol.5 No.1 January-June 2017

เอกสารอางอิง
ปาจิน (อนิวรรตน แปล). (2523). บาน. กรุงเทพฯ: ยุคใหม.
หวางเหมิง (พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แปล). (2537).
ผีเสื้อกรุงเทพฯ: บริษัทนานมีบุคส จํากัด.
หลูซวิ่น (พวงรอย คําเรียง แปล). (2523). ชุมนุมกวีรอยแกว ชุด หญาปา.กรุงเทพฯ: กอไผ.
กําชัย ทองหลอ. (2550). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: บํารุงสาสน; หนา273.
นววรรณ พันธุเมธา. (2547). ไวยากรณไทย. กรุงเทพฯ: รุงเรืองสาสนการพิมพ.
วิจินตน ภานุพงศ. (2532). โครงสรางภาษาไทย ระบบไวยากรณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. หนา 37.
อุดม วโรตมสกิ ขดิตถ. (2539). ไวยากรณไทยในภาษาศาสตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พจนานุกรม จีน-ไทย (2545). พจนานุกรม จีน-ไทย. กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา; หนา506.
ᐤ䠁. (1981).ǉᇦǊ.ेӜ:Ӫ≁᮷ᆖࠪ⡸⽮.
励䗵. (2010).ǉ䟾㥹Ǌ.ཙ⍕:ཙ⍕Ӫ≁ࠪ⽮.㼤ᲃㅹ.ǉᯠ≹⌠䇽ި. (2011) ইᆱ:
ᒯ㾯ᮉ㛢ࠪ⡸⽮.
⦻㫉. (1988).ǉ㶤㶦Ǌ˄ѝ⸝ㇷሿ䈤䳶˅.ਠ⒮: ਠ⒮䘌Ჟࠪ⡸ᇎъޜਨ.

