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ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บุคคลดีเด่น :

 คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนา อาบุญงาม 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2011” พร้อมใบประกาศเกยีรตคิณุจากมลูนธิสิภาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ในงานพธิปีระกาศเกยีรตคิณุ

และมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011 ในวันพุธ

ที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ 

ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ the 

14th Asian Chemical Congress (14ACC) 

ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2554 ณ ศูนย์

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) ได้มอบเกียรติบัตร “Bang-

kok Bank Young Chemist” ให้กบันกัศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษาไทยจ�านวน 100 คน 

ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะ

วิทยาศาสตร์ จ�านวน 4 คน ได้แก่ นางสาว

กชกร ขันอาสา นางสาวจิรพร สมตา นาย

กฤษฎา รอญยุทธ และ นายพฤทธิ์ ค�าศรี 

เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยและได้

รับเกียรติบัตร คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดง

ความยินดีกับนักศึกษาดังกล่าว



การรับมือกับอุทกภัย
 อทุกภยั (Flood) หมายถงึ ภยัและอนัตรายทีเ่กดิจากสภาวะน�า้ท่วมหรอืน�า้ท่วมฉบัพลนั มสีาเหตมุาจาก
สภาพภมูอิากาศทีม่คีวามกดอากาศต�า่ก่อให้เกดิฝนตกหนกัหรอืฝนต่อเนือ่งเป็นเวลานาน ส�าหรบัการท�าความ

เข้าใจสถานการณน�า้ท่วมในปัจจบุนั นายนรินัดร์ นาคทบัทมิ ผูอ้�านวยการส่วนจดัสรรน�า้และบ�ารงุรกัษา 
ส�านกัชลประทานที ่ 7 กล่าวถงึสถานการณ์น�า้ท่วมของจงัหวดัอบุลราชธานว่ีา ประชาชนต้องท�าความ

เข้าใจธรรมชาตขิองน�า้และลกัษณะภมูปิระเทศก่อน ธรรมชาตขิองน�า้คอืการไหลลงจากทีส่งูมาสูท่ีต่�า่ 
สาเหตขุองอทุกภยัในจงัหวดัอบุลราชธานกีม็สีาเหตมุาจากปรมิาณของล�าน�า้มลูทีม่าบรรจบกบัแม่น�า้

ชก่ีอนไหลลงแม่น�า้โขงบวกกบัปรมิาณน�า้ฝนทีต่กตลอดช่วงเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนตลุาคม จงัหวดั
อบุลราชธานซีึง่เป็นพืน้ทีท่ีต่�า่รองรบัน�า้จากจงัหวดัต่างๆ ทางด้านเหนอืกไ็ด้รบัผลกระทบจาก

ปรมิาณน�า้ทีเ่อ่อล้นตลิง่ ซึง่ระดบัน�า้เฉลีย่อยูท่ี ่ 114 เมตร จากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง 

Science and Community : วิทยาศาสตร์กับชุมชน

(รทก.) (วดัจากสถานวีดัน�า้ M7 สะพานเสร ีประชาธปิไตย) โดยเฉพาะอย่างยิง่อ�าเภอทีม่ี
แม่น�า้มลูและแม่น�า้ชไีหลผ่าน เช่น อ�าเภอเขือ่งใน อ�าเภอเมอืง อ�าเภอวารนิช�าราบ อ�าเภอ
พบิลูมงัสาหาร และอ�าเภอสว่างวรีะวงศ์ จะประสบปัญหาน�า้เอ่อล้นตลิง่มาก
  ระดบัน�า้ทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) คอื ความสงูของพืน้ทีต่่างๆ เทยีบ

กบัค่าเฉลีย่ระดบัน�า้ทะเล ในประเทศไทยท�าการวดัทีต่�าบลเกาะหลกั จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึง่พืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธานมีคีวาม
สงูกว่าระดบัน�า้ทะเลปานกลาง 112 เมตร หรอื ระดบัตลิง่อยูท่ี ่ 112 เมตร จากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง ระดบัน�า้ทีว่ดัได้จาก
สะพานเสรปีระชาธปิไตยในสถานการณ์น�า้ท่วมจงัหวดัอบุลราชธานใีนปัจจบุนันี ้เท่ากบั 114.37 เมตร จากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง           
(วนัที ่21 ตลุาคม 2554) ซึง่หมายความว่า มรีะดบัน�า้ล้นตลิง่อยู ่2.37 เมตร จงัหวดัอบุลราชธาน ีมพีืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
อทุกภยั รวม 25 อ�าเภอ ประชากรอพยพ 10,212 คน น�า้ท่วมโรงเรยีน 18 แห่ง พืน้ทีท่างการเกษตรเสยีหายกว่า 250,441 ไร่ 
และมผีูเ้สยีชวีติ 6 ราย (ข้อมลูสะสมตัง้แต่วนัที ่8 สงิหาคม-16 ตลุาคม 2554)

  นพ.สรุพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี 
ได้กล่าวถงึสถานการณ์ของโรคระบาด (Epidemic) ทีเ่กดิขึน้ในช่วงเกดิ
อทุกภยั ซึง่โรคทีก่�าลงัระบาดหนกัในจงัหวดัอบุลราชธาน ี อาท ิ โรค
ตดิต่อทางเดนิอาหารได้แก่ โรคอจุจาระร่วง โรคบดิ ซึง่ตดิต่อได้โดย
การรบัประทานอาหารและน�า้ดืม่ทีม่เีชือ้โรคปนเป้ือนเข้าไป โรคผวิหนงั 
เช่น โรคน�า้กดัเท้าทีเ่กดิจากการสมัผสักบัน�้าเป็นเวลานาน โรคตดิต่อ
ทางเดนิหายใจทีส่�าคญั คอื โรคไข้หวดัทีต่ดิต่อโดยการหายใจเอาเชือ้จาก
ผูป่้วยหรอืใช้สิง่ของร่วมกบัผูป่้วย ซึง่ผูท้ีอ่ยูร่วมกนัอย่างแออดัมโีอกาส
ตดิเชือ้โรคนีไ้ด้ง่าย และโรคตาแดงทีเ่กดิจากน�า้ทีม่เีชือ้โรคปะปนอยูเ่ข้า
ตา นอกจากปัญหาทางสุขภาพดังกล่าวแล้วผู้ประสบอุทกภัยยังเผชิญ
กบัปัญหาทางสภาพจติใจ มปีระชากรทีอ่ยูใ่นภาวะเครยีดถงึ 300 กว่า
คน และมภีาวะเครยีดรนุแรงเสีย่งต่อการฆ่าตวัตายอกี 30 ราย ทัง้นี้
ส�านกังานสารธารณสขุจงัหวดัได้จดัหน่วยบรกิารสขุภาพไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ในจงัหวดัอบุลราชธานทีีก่�าลงัเผชญิกบัปัญหาสขุภาพทีม่สีาเหตุ
มาจากน�า้ท่วม มกีารให้วคัซนีในบางโรค เพือ่ลดโอกาสเกดิการระบาดในพืน้ทีต่่างๆ โดยการเตรยีมทมีแพทย์ วสัดอุปุกรณ์ เพือ่เข้า
ตรวจสอบโรคในแต่ละพืน้ทีโ่ดยเรว็ เพือ่ด�าเนนิการควบคมุโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ
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  ส�าหรบัการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในจงัหวดัอบุลราชธานนีัน้ นายเวชสวุรรณ อาจวชิยั หวัหน้าส�านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัอบุลราชธาน ีได้กล่าวว่า จงัหวดัอบุลราชธานไีด้มศีนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั 
วาตภยัและดนิถล่มจงัหวดัอบุลราชธาน ีทีก่่อตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ร่วมให้การช่วย
เหลอื ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยัจงัหวดัอบุลราชธาน ีซึง่การช่วยเหลอืได้แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น การช่วย
เหลอืทางด้านชวีติของผูป้ระสบภยั การบาดเจบ็การสญูเสยีชวีติ การด�ารงชพี ทีอ่ยูอ่าศยั และ ทรพัย์สนิ พชืผล
ทางการเกษตรของผูป้ระสบภยั รวมถงึการฟ้ืนฟสูภาพจติใจของประชาชนหลงัจากประสบภยัด้วย ศนูย์อ�านวยการ
เฉพาะกจิฯ ยงัได้ร่วมกนัการหามาตรการในการลดผลกระทบของภยัทีเ่กดิขึน้ด้วย
 อทุกภยัในจงัหวดัอบุลราชธานเีกดิขึน้ในทกุๆ ปี จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีป่ระชาชนในพืน้ทีจ่ะต้องศกึษาและ
ท�าความเข้าใจธรรมชาตขิองน�า้ และสภาพภมูศิาสตร์ของตนเพือ่ทีจ่ะได้ตืน่ตวักบัอทุกภยัอยูต่ลอดเวลาและหาวธิี
ป้องกนัและลดความรนุแรงของภยัทีม่ากบัน�า้ ประชาชนทกุคนควรให้ความส�าคญัและเอาใจใส่กบัภยัพบิตัคิรัง้นี้ 
เพือ่ก่อให้เกดิการช่วยเหลอืและป้องกนัความเสยีหายรนุแรงทีอ่าจจะเกดิขึน้เนือ่งจากอทุกภยัในอนาคตได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ

ค่ายนี้ถอื

เป็นบนัไดอกีขั้นที่จะ

ช่วยพาน้องๆไปถึงจดุหมายที่ตั้งไว้  

พี่คิตตี้ สมคิด เสตตะกลุชร (พี่เลี้ยง) 

นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ง

แวดล้อมปี 2
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โครงการส่งเสรมิโอลมิปิกวชิาการ สอวน.ประจ�าปีการศกึษา 2554
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้เป็นประธานเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจ�าปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยมี ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในปีการศึกษา 2554 นี้ 
ค่ายโอลิมปิกฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2554 มีนักเรียนจ�านวน 238 จากโรงเรียนต่างๆ รวม 
7 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมค่าย สอวน.
 โครงการโอลิมปิก สอวน. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสรับการพัฒนาศักยภาพทางด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ ตามความถนัด ทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือก
ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ 

วิทยาอาสาช่วยภัยน�้าท่วม 
 งานกจิการนกัศกึษา ร่วมกบัอาจารย์และนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม “วิทยาอาสาช่วยภัยน�้า
ท่วม” เพื่อร่วมบริจาคสิ่งของในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัด
อุบลราชธานี ในวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ ส�านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี

การรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ซึ่งมีจ�านวน 7 สาขาวิชา คือ 
ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ 
ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อ�านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี

ค่ายนี้ไม่

ได้สอนแค่วิชาการเท่านั้น 

แต่ยงัสอนประสบการณ์การอยู่ร่วมกนักบั

คนอื่นด้วย เราจะได้เรยีนรู้ว่าต้องท�าตวัยงังัย

เมื่ออยู่กบัเพื่อนหลายๆแบบครบั

น้องไม้ สขุวิชญ์ สุ่มมาตย์  : จฬุาภรณ์

ราชวิทยาลยัมกุดาหาร การสอบคัดเลือก 
 เดือนสิงหาคมของทุกปี รับสาขาละ ไม่เกิน 35 คน
  - เข้าอบรมวิชาการค่าย 1 ช่วงเดือนตุลาคม 
  - เข้าอบรมวิชาการค่าย 2 ช่วงเดือนมีนาคม 

วิทยาอาสาสอนน้อง
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 งานกิจการนักศึกษา พร้อมทั้ง
อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
จัดกิจกรรม “วิทยาอาสาสอนน้อง” ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ชมุชนป่าภหูญ้าคา อ�าเภอสรินิธร จงัหวดัอบุลราชธาน ีกจิกรรมประกอบ
ไปด้วยการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�าวัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ และได้
รับแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้อาจารย์และ
นักศึกษายังได้จัดกิจกรรมสันทนาการและมอบของรางวัลเพื่อเป็นการ
แบ่งปันรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

อาจารย์

สอนฟิสิกส์ได้ละเอยีด

มาก ท�าให้เข้าใจบทเรยีนได้ง่ายขึ้น 

ความรู้ที่ได้เอากลบัไปใช้ที่โรงเรยีน

ได้สบายเลยค่ะ

น้องมะปราง ปรยีาพร มติกรกลุ 

ร้อยเอ็ดวิทยาลยั

ค่ายนี้ถอื

เป็นบนัไดอกีขั้นที่จะ

ช่วยพาน้องๆไปถึงจดุหมายที่ตั้งไว้  

พี่คิตตี้ สมคิด เสตตะกลุชร (พี่เลี้ยง) 

นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ง

แวดล้อมปี 2

ผมได้

เรียนวิชาดาราศาสตร์

ที่ผมไม่เคยได้รู้มาก่อน อาจารย์สอน

เร่ืองยากๆให้เข้าใจได้ง่ายๆครบั

น้องเปา ภานเุทพ จินตนะกลุ 

เบ็ญจะมะมหาราช

ค่ายนี้

สนกุครบั น้องๆอาจจะ

เครยีดจากวิชาเรยีนบ้างแต่พี่ๆมวีิธคีลาย

เครยีดให้ครบัไม่ต้องห่วง 

พี่เอก ชาคริต มงคลทอง (พี่เลี้ยง)

นกัศึกษาสาขาวิชาเคมีปีที่ 3
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Sci Family : ครอบครัวของเรา

Sci tips: ควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อเกิดอุทกภัย
 1. ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 
 2. จงอยู่ในอาคารที่แข็งแรง และอยู่ในที่สูงพ้นระดับน�้า
  ที่เคยท่วมมาก่อน 
 3. จงท�าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ 
 4. ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน�้าหลาก 
 5. ไม่ควรเล่นน�้าหรือว่ายน�้าเล่นในขณะน�้าท่วม 
 6. ระวังสัตว์มีพิษที่หนีน�้าท่วมขึ้นมาอยู่บนบ้าน 
  และหลังคาเรือนกัดต่อย เช่น งู แมลงป่อง ตะขาบ เป็นต้น 
 7. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศ  
  และติดตามค�าเตือนเกี่ยวกับ ลักษณะอากาศจากกรม
  อุตุนิยมวิทยา 
 8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์
  จวนตัว หรือปฏิบัติตามค�าแนะน�าของทางราชการ 
 9. เมื่อจวนตัวให้ค�านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วง
  ทรัพย์สมบัติ
ข้อมูลจาก : โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่ง
แวดล้อมของประเทศไทย

อาจารย์ปราณี นุ้ยหนู

วท.ม.ปิโตรเคมีและ

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์

วท.ม.เทคโนโลยีพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Sci New Members: แนะน�าอาจารย์ใหม่ 

อาจารย์ใหม่ประจ�าภาควิชาเคมี

จัดท�าโดย :
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ

ดร.นิภาวรรณ พองพรหม

ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

นายวีรวุฒิ สังฆพรม

ผศ.ดร.จิรดา แฮร์บส์ท

นางสาวมัณฑนา ต้นพันธ์

นางวรุณี ไชยกาล

นายสมบัติ หลักบุญ

Mr.Stefan Kohbacher

นายกิตติพงษ์ พิทักษ์วงษ์โยธิน

นางสาวสมหญิง มโนวรกุล

นางสาวสุรัตดา ศรีสุวรรณ

นายประจักกิจ ระวี

นายศุภชัย เชื้อพันธ์

นายอรรถวุฒิ ศรีสุข

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ถ่ายภาพ

กราฟฟิค

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โทร. 045-353401-4

แฟกซ์. 045-353422

85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค 

อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี 34190 

ตู้ ปณภ. วารินช�าราบ 34190

sciinsingh@ubu.ac.th

 ส�าหรับความเคลื่อนไหวของครอบครัวของเราในช่วงนี้ ขอเริ่มต้นด้วยการประชุมส�านักงานเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 
ซึ่งเป็นการพบปะกันระหว่างคณบดีและชาวส�านักงานว่าด้วยเรื่องระเบียบต่างๆ ในการท�างานของส�านักงาน คณบดียังได้เน้น
เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดค่าไฟสมกับเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณบดียังได้
กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของคณะในเรื่องของการประกันคุณภาพอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศในที่ประชุมนั้นเต็มไปด้วยเสียง
หัวเราะและรอยยิ้มอย่างเป็นกันเองของชาวส�านักงาน 
 นอกจากการพบปะกนัของชาวส�านกังานแล้ว ช่วงนีเ้รายงัมแีฟชัน่ใหม่ล่าสดุทีก่�าลงัได้รบัความนยิมทัว่ทัง้คณะนัน่กค็อื การ
สวมใส่ผ้าไทย เริม่ต้นการน�าเทรนด์ด้วยท่านคณบดกีบัผ้าพืน้เมอืงสยีางนา ตามมาด้วยสาวๆ ส�านกังานทีน่�าเอาผ้าพืน้เมอืงมา
ประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์ของแต่ละคนได้อย่างลงตัว นับว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างดีทีเดียวในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
หรือผ้าพื้นเมืองเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม
 และสุดท้าย ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ ข่าวเด่นตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการประสบอุทกภัยของชาวไทย
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ขอแสดงความห่วงใยและเป็นก�าลังใจให้พี่น้อง
ทั้งชาวอุบลราชธานี และในจังหวัดอื่นๆ ที่ก�าลังได้รับความเดือดร้อน ขอให้ทุกคนมีก�าลังใจและความหวัง ทางเราก็ได้ร่วม
บรจิาคสิง่ของเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้ดอืดร้อนได้บางส่วนในจงัหวดัอบุลราชธาน ีแต่ในส่วนทีเ่ราไม่มกี�าลงัพอในการให้ความช่วยเหลอื

เรากค็งได้แต่ภาวนาว่าน�า้จะลดระดบั
ลงเรว็ๆนี ้และพีน้่องชาวไทยกจ็ะกลบั
มคีวามสขุให้สมกบัเป็นสยามเมอืงยิม้
ได้ในไม่ช้า


