พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ ม
* วันอาทิตย์ท่ี 5 เมษายน วันอาทิตย์ใบลาน ระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู
* เมือ่ พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้ามาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ทีห่ มูบ่ า้ นเบธฟายีและเบธานีใกล้กบั
ภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้ศษิ ย์สองคนไปนาลูกลามาถวาย พระองค์จงึ ประทับบนหลังลูกลาเสด็จเข้า
กรุงเยรูซาเล็ม (ลก.11:1-10)

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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ทีเ่ บธฟายี ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม มีวดั คณะฟรังซิสกัน ภายในวัดมีภาพวาดสวยงาม พระองค์
ประทับบนหลังลา

“เราบอกความจริงก ับท่านว่า ว ันนี้ ท่านจะอยูก
่ ับเราในสวรรค์”

ขณะทีพ่ ระเยซูเจ้าสิน้ พระชนม์บนเนินหัวกะโหลก

และข้างพระแท่น มีหนิ สีเ่ หลีย่ มก้อนใหญ่ทข่ี ดุ พบ เป็ นหินฐานวัดเดิมทีส่ ร้างในสมัยครูเสด เชือ่ ว่าพระเยซูเจ้า
ใช้เหยียบเพือ่ ขึน้ หลังลา มีรอยแกะสลักเรือ่ งราวสานุศษื ย์สองคนจูงลาตามพระวรสาร

ห่างออกไปไม่ไกลมากนักทีก่ รุงเยรูซาเล็มทีพ่ ระ
วิหารของพระเจ้าตัง้ อยู่ นักบุญลูกาบันทึกไว้ว่า ม่านในพระวิหารฉีกขาดตรงกลาง มันดีกนั มนุษย์ออกจาก
หีบพระบัญญัตทิ ป่ี ระทับอยูภ่ ายหลังม่าน ถือว่าเป็ นทีป่ ระทับของพระเจ้าทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ดุ บัดนี้ ในความ
ตายของพระเยซูเจ้า สิง่ ทีเ่ คยกัน้ มนุษย์ออกจากพระเจ้าได้ถกู ทาลายลงแล้ว โดยอาศัยพระทรมานและการ
สิน้ พระชนม์ของพระเยซูเจ้า พระเจ้าและมนุษย์ได้เป็ นหนึ่งเดียวกัน ดังนัน้ ให้เราวิงวอนขอพระพรจากพระ
เป็ นเจ้า ให้เราตระหนักและหมันร
่ าพึงเสมอ เกีย่ วกับการยอมรับพระประสงค์ของพระเยซูเจ้า ทีน่ าไปสูพ่ ระ
ทรมานซึง่ นาความรอดพ้นมาให้เราแต่ละคน เพือ่ ทีเ่ ราจะสามารถรูจ้ กั และรักพระองค์มากยิง่ ขึน้ เหมือนกับ
ทีน่ กั บุญอัลฟอนโซได้กล่าวไว้ว่า “ใครจะมีชวี ติ อยูไ่ ด้โดยทีไ่ ม่รกั พระเยซูเจ้า หากเขาราพึงถึงพระทรมาน
บ่อยๆ”

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

2

สมโภชปั สกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
โคลัมไบน์ (Columbine) มีรปู ร่างคล้ายนกพิราบขาวจึงใช้
เป็ นสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า ชื่อโคลัมไบน์เองมาจากภาษา
ลาตินว่า “โกลุมบา” มีความหมายว่านกพิราบ ดอกโคลัมไบน์ 7
ดอกบนกิง่ เดียวกันเป็ นสัญลักษณ์ขอพระคุณ 7 ประการของพระ
จิตเจ้า ตามคาพยากรณ์ของอิสยาห์ 11:2 ว่า ”พระวิญญาณของ
พระเจ้าจะสถิตบนเขาผูน้ นั ้ ได้แก่วญ
ิ ญาณแห่งปั ญญาและความ
เข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอานุ ภาพ วิญญาณแห่งความรูแ้ ละความยาเกรงแห่งพระเจ้า”

ข้อคิดสะกิดใจ

ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงขอฝากอดีต

ด้วยไฟแห่ง
เป็ นความดี
นาทีแรก เป็ นนาทีสดุ ท้าย และเป็ นนาทีเดียวทีข่ า้ พเจ้า
ทาเหตุใดก็ยอ่ มได้ผลเช่นนัน้
เริม่ ต้นดีกไ็ ด้ดเี ป็ นเหล่ากอ
ร่วมคิดดีรว่ มทาดีกนั ไว้เถิด
เหมือนรินน้ าทีใ่ สใสใส่ลงไป
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ข่าวว ัดบางแสน

ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอาทิตย์ท่ี 17 เม.ย. 22

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1413

รองรับกันเป็ นเช่นนัน้ นันแหละหนอ
่
เริม่ ร้ายหนอร้ายก็ก่อต่อกันไป
คุณความดียอ่ มก่อเกิดตามมาให้
น้าทีไ่ ด้คอื น้าใสได้ด่มื กิน

ค่ายคาสอนภาคฤดูรอ้ น 2022 เตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกาลัง อาทิตย์ท่ี 2
หลังมิสซาภาษาไทย ถึง 15.00 น. (บ่าย 3 โมง) .... แล้วให้ผปู้ กครองมารับกลับบ้านครับ

7

6

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

้ วี ต
ภาพความประท ับใจการใชช
ิ อยูท
่ ศ
ี่ น
ู ย์ XLC

อาทิตย์ชวนคิด
วันนี.้ ..ของนักบุญโฟสตินา

หากข้าพเจ้ามองดูอนาคต ข้าพเจ้ารูส้ กึ หวันกลั
่ ว เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบว่า มีสงิ่ ใดรอยคอย
ข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้าจึงขอเจริญชีวติ เพียงเฉพาะวันนี้เท่านัน้ เพราะข้าพเจ้าอาจไม่มชี วี ติ เพือ่ รอคอย
อนาคต
วันทีผ่ า่ นไปในอดีต ไม่อยูใ่ นการควบคุมของข้าพเจ้าอีกต่อไปแล้ว ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงขอฝากอดีต
ไว้ในพระเมตตาของพระองค์ วันนี้เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เวลาในปั จจุบนั นี้อย่างดี
ทีส่ ดุ ข้าพเจ้าขอมอบถวายวันนี้ไว้ในดวงพระทัย อันเปี่ ยมด้วยพระเมตตาของพระองค์ และก้าวเดิน
ต่อไปในชีวติ เหมือนเด็กน้อยทีบ่ ดิ าจูงมือก้าวเดินไป ในวันนี้ขา้ พเจ้าขอถวายดวงใจทีล่ ุกร้อน ด้วยไฟแห่ง
ความรักของพระองค์ ขอให้ทกุ นาทีแห่งชีวติ เป็ นนาทีแรก เป็ นนาทีสดุ ท้าย และเป็ นนาทีเดียวทีข่ า้ พเจ้า
มอบถวายแด่พระองค์

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
สวัสดีพน่ี ้องทีร่ กั
 การเปลีย
่ นแปลงของอากาศ การแปรปรวนของสถานการณ์โลก การปั น่ ป่ วนของการระบาดของไวรัส
โควิด 19 ในจังหวัดของเรา และในประเทศ อาจเป็ นเหตุให้เรารูส้ กึ อ่อนล้า อ่อนแรงในการดาเนินชีวติ แต่
ละวัน ชีวติ ทีป่ กติดคู ล้าย ๆ ไม่ปกติ เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้ ใกล้ตวั ชีวติ โดยรวม ยังลาบากและเหนื่อย
กันมากหลาย ....วัน เวลาก็ด าเนิ น ไป .... สวดภาวนาให้กนั ทุกวันครับ

วันอาทิตย์น้ี เป็ นวันอาทิตย์ใบลาน เป็ นวันเริม่ ต้นสัปดาห์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ซึง่ จะนาไปสู่วนั ปั สกา วัน
อาทิตย์ท่ี 17 เมษายน .....ขอแจ้ง กาหนดเวลาพิธกี รรมในสัปดาห์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ดังนี้ครับ
วันจันทร์ท่ี 11 ถึงวันพุธที่ 13 พระสงฆ์เข้าเงียบประจาปี ทศ่ี รีราชา
วันพุธที่ 13 เวลา 16.00 น.
พิธมี สิ ซาเสกน้ ามันศักดิ ์สิทธิ ์ และรือ้ ฟื้ น
คาสัญญาสงฆ์ทว่ี ดั น้อย ศูนย์สงั ฆมณฑลฯ
วันพฤหัสฯ 14 เวลา 19.00 น. มิสซาวันพฤหัสฯ ศักดิ ์สิทธิ ์
วันศุกร์ 15 เวลา 19.00 น. พิธกี รรมวันศุกร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์
วันเสาร์ 16 เวลา 19.00 น
พิ ธีตื่นเฝ้ าเข้าสู่ ปัสกา
เสกไฟ - เสกเทียนปัสกา - เสกน้า - มิ สซาฯ
วันอาทิตย์ 17 เวลา 10.00 น. มิ สซาสมโภชปั สกา (มิ สซารวมไทย - อังกฤษ)
ขอพีน่ ้องจัดเวลา - เตรียมจิตใจ - และไปร่วมพิธกี รรมกันนะครับ

อนึ่ง ในช่วงสัปดาห์น้ีจะเป็ นเทศกาลสงกรานต์ ปฏิบตั ติ นเคร่งครัด รัดกุม และดูแล ลูก หลาน
ใกล้ชดิ นะครับ - ขอแม่พระคุม้ ครองและอานวยพร
...... เจ้าวัด

ฟป 2:6-11
พีน่ ้อง แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์กม็ ไิ ด้ทรงถือว่าศักดิ ์ศรีเสมอพระเจ้านัน้ เป็ นสมบัติ
ทีจ่ ะต้องหวงแหน แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิน้ ทรงรับสภาพดุจทาส เป็ นมนุษย์ดจุ เรา ทรงแสดงพระองค์ใน
ธรรมชาติมนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็ นความตายบนไม้กางเขน
เพราะเหตุน้ี พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขน้ึ สูงส่ง และประทานพระนามให้แก่พระองค์ พระนามนี้
ประเสริฐกว่านามอืน่ ใดทัง้ สิน้ เพือ่ ทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน รวมทัง้ ใต้พน้ื พิภพ จะย่อเข่าลงนมัสการพระ
นาม “เยซู” นี้ และเพือ่ ชนทุกภาษาจะได้รอ้ งประกาศว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพือ่ พระสิร ิ
รุง่ โรจน์ของพระเจ้า พระบิดา

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ต้องใช้เวลา (ต่อจากอาทิ ตย์ที่แล้ว)
“เราลืมบทเรียนทีพ่ ระเจ้าสอนได้เร็วเพียงไร และหวนกลับคืนสูร่ ปู แบบพฤติกรรมเก่าๆ อย่างรวดเร็ว เราจาเป็ นต้อง
เรียนรูซ้ ้าหลายๆครัง้ ”
5. อุปนิ สยั ต้องใช้เวลาสร้าง โปรดจ าไว้ว ่า ลัก ษณะนิ ส ยั ผลรวมทัง้ หมดของอุป นิ ส ยั คุณ คุณ ไม่ส ามารถอ้า งว่า คุณ
เป็ นคนใจดี เว้นแต่ว่าคุณใจดี เป็ นนิสยั คือ คุณแสดงความใจดีโดยไม่ตอ้ งคิดเสียด้วยซ้า คุณไม่สามารถอ้างว่าคุณซื่อตรง
เว้นแต่คุณจะซื่อตรงเป็ นนิสยั ตลอดเวลา สามีทส่ี ตั ย์ซ่อื ต่อภรรยาแทบทุกวันก็เท่ากับไม่ได้สตั ย์ซอ่ื เลย อุปนิสยั บ่งบอกถึง
ลักษณะนิสยั ของคุณ มีวธิ เี ดียวทีจ่ ะสร้างอุปนิสยั แห่งชีวติ ทีเ่ หมือนพระคริสต์ได้คอื คุณต้องประพฤติสง่ เหล่านัน้ และสิง่ ที่
ต้องใช้เวลา เพราะอุปนิสยั แบบสาเร็จรูปนัน้ ไม่มี เปาโลกาชับทิโมธีว่า “จงประพฤติสงิ่ เหล่านี้ อุทศิ ชีวติ ทุ่มเทเพื่อสิง่ เหล่านี้
เพื่อทุกคนจะเห็นความก้าวหน้าของท่าน”
ถ้าคุณฝึกฝนสิง่ ใดนานๆ คุณก็จะเก่งในเรื่องนัน้ การทาอะไรซ้าๆ คือจุดเริม่ ต้นของลักษณะนิสยั และทักษะ อุปนิสยั ทีช่ ่วย
สร้างลักษณะนิสยั เหล่านี้มกั จะเรียกกันว่า “วินยั ฝ่ ายวิญญาณ”
6. อย่ารีบร้อน ขณะที่ค ณ
ุ เติ บโตสู่ค วามเป็ น ผูใ้ หญ่ฝ่ายวิ ญญาณนัน้ มีหลายวิธ ีที่จะร่ว มมือ กับ พระเจ้า ใน
กระบวนการนี้ จงเชื่อว่าพระเจ้ากาลังทางานในชีวติ คุณ แม้แต่ในเวลาทีค่ ุณไม่รสู้ กึ บางครัง้ การเติบโตฝ่ ายวิญญาณก็เป็ น
งานทีน่ ่าเบื่อ เป็ นก้าวเล็กๆ ทีละก้าว แต่ให้คุณคาดหวังการพัฒนาทีละเล็กทีละน้อย พระคัมภีรก์ ล่าวว่า “ทุกสิง่ ในโลกมี
เวลาของมันเอง และมีฤดูของมันเอง ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของคุณก็มฤี ดูกาลเช่นกัน บางครัง้ คุณจะมีการเติบโตแบบรวดเร็ว
ก้าวกระโดด (ฤดูใบไม้ผลิ) ตามด้วยช่วงเวลาของการหยังรากให้
่
มนคง
ั ่ และการทดสอบ (ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว)
แล้วปั ญหา อุปนิสยั และบาดแผลเหล่านัน้ ทีค่ ุณต้องการให้ถูกขจัดออกไปอย่างอัศจรรย์ล่ะ การอธิษฐานขอการอัศจรรย์นนั ้
เป็ นสิง่ ดี แต่กอ็ ย่าผิดหวังถ้าคาตอบมาในรูปของการเปลีย่ นแปลงทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเวลาผ่านไปธารน้าทีไ่ หลช้าๆ ทว่า
สม่าเสมอจะกัดเซาะหินทีแ่ ข็งทีส่ ดุ อย่างแน่นอน และเปลีย่ นศิลาก้อนยักษ์เป็ นกรวดก้อนเล็กๆ เมื่อวันเวลาผ่านไป ต้นกล้า
เล็กๆ ก็จะกลายเป็ นต้นเรดวูดยักษ์ทส่ี งู ตระหง่านถึง 350 ฟุต
7. จดบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้ นี่ ไม่ใ ช่บ นั ทึก เหตุก ารณ์ประจ าวัน แต่เป็ น บัน ทึกสิ่ งที่ค ณ
ุ ก าลังเรีย นรู้ เขีย นความ
เข้าใจ และบทเรียนชีวติ ทีพ่ ระเจ้าทรงสอนคุณเกีย่ วกับพระองค์ เกีย่ วกับตัวคุณ เกีย่ วกับชีวติ ความสัมพันธ์ และสิง่ อื่นๆทุก
สิง่ บันทึกสิง่ เหล่านี้เพื่อคุณจะสามารถทบทวนและระลึกถึงสิง่ เหล่านี้ และถ่ายทอดให้กบั คนรุ่นต่อไป เหตุผลทีเ่ ราต้องเรียน
บทเรียนเดิมซ้าก็เพราะเราลืมมัน การทบทวนบันทึกฝ่ ายวิญญาณเป็ นประจาจะ
สามารถช่วยให้คุณหลีกเลีย่ งความเจ็บปวดและความรวดร้าวมากมายทีไ่ ม่จาเป็ นได้
พระคัมภีรก์ ล่าวว่า “เราจาเป็ นอย่างยิง่ ทีเ่ ราต้องเอาใจใส่สงิ่ ทีเ่ ราได้ยนิ เพื่อเราจะได้
ไม่ห่างไกลออกไป”
8. อย่าท้อใจ ขอให้ค ณ
ุ จาไว้วา่ คุณ มาได้ไกลแค่ไหนแล้ว ไม่ใ ช่ส นใจแต่วา่ คุณ
ต้องไปอีกไกลแค่ไหน คุณไม่ได้อยู่ในทีซ่ ง่ึ คุณต้องการ แต่คุณก็ไม่ได้อยู่ในทีซ่ ง่ึ คุณ
เคยอยู่เมื่อหลายปี ก่อน ผูค้ นติดเข็มกลัดทีแ่ พร่หลายซึง่ มีขอ้ ความว่า “โปรดอดทน
พระเจ้ายังทางานกับผมไม่เสร็จ” พระเจ้ายังทางานกับคุณไม่เสร็จเช่นกัน ดังนัน้ จง
เดินหน้าต่อไป แม้แต่หอยทากก็ยงั ไปถึงเรือของโนอาห์ได้ดว้ ยความเพียร
(จากหนังสือชีวติ ทีเ่ คลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์)

ความประทับใจการใช้ชีวิตอยู่ที่ศนู ย์ XLC
สวัสดีผอู้ ่านจดหมายฉบับนี้ทุกท่านครับ ฉบับนี้คงเป็ นฉบับสุดท้ายสาหรับปี การศึกษา 2564 ซึง่ บรา
เดอร์รนุ่ นี้กเ็ ป็ นรุ่นที่ 4 แล้วสาหรับการมาเยือนสถานทีแ่ ห่งนี้ ซึง่ ปี น้มี บี ราเดอร์จากคณะนักบวชและสังฆ
มณฑลประมาณ 16 คน โดยตลอดระยะเวลา 10 เดือนในการศึกษาหาความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษและทางาน
อภิบาลทีส่ งั ฆมณฑลเชียงราย ต่อไปนี้เป็ นการแบ่งปั นเรือ่ งราวจากการไปใช้ชวี ติ อยูท่ ่ี Xavier Learning
Community
ผมขอแบ่งปั นประสบการณ์ดๆี ทีไ่ ด้อยูท่ ศ่ี ูนย์การเรียนรูท้ ผ่ี ่านมานัน้ พวกเราบราเดอร์กม็ กี จิ กรรมที่
หลากหลาย ทัง้ กิจกรรมภายในและภายนอกศูนย์การเรียนรู้ อย่างแรกเลยเป็ นเรือ่ งการเรียนภาษา
พวกเราได้เรียนรูท้ งั ้ การพูดในทีส่ าธารณะ , พูดโตวาที , หลักไวยากรณ์ต่างๆ , การออกเสียง ,การแสดง
ภาษาอังกฤษระหว่างบราเดอร์กบั เพื่อนนักศึกษา เป็ นต้น จากการเรียนแล้วด้านการทางาน บราเดอร์ได้
จัดทาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาทัง้ สามสนามเพื่อให้มสี นามทีส่ วยงามและส่งเสริมการใช้ชวี ติ หมูค่ ณะ
ระหว่างนักศึกษาXLC , กลุม่ Candidates
เป็ นเรือ่ งทีน่ ่ าเสียดายมากๆทีม่ กี ารระบาดของเชือ้ โควิด19 จึงทาให้พวกเรามีโอกาสน้อยทีจ่ ะฝึกฝน
ทางด้านภาษากับนักศึกษาแลกเปลีย่ นต่างประเทศทีจ่ ะมาทีศ่ ูนย์แห่งนี้ ถึงอย่างไรก็ตามพวกเราก็ยงั มี
โอกาสได้ทบทวนบทเรียนและใช้ภาษาในชีวติ ประจาวันได้เป็ นอย่างดีกนั อีกด้วย
นอกจากการเรียนทีศ่ ูนย์การเรียนรูน้ ้แี ล้ว
บรรดาบราเดอร์ได้มโี อกาสไปทางาน , สอนคาสอนและทา
กิจกรรมกับบรรดาเด็กๆและเยาวชนตามศูนย์ต่างๆ เช่น วัดพระกุมารเยซู เวียงแก่น , บ้านDivine Providence , โรงเรียนรุง่ นภา , อาสนวิหารแม่พระบังเกิดทีเ่ ชียงราย เป็ นต้น อีกทัง้ ยังได้เรียนรูว้ ถิ กี ารทางาน
อภิบาลแบบจิตวิญญาณมิชชันนารีของบรรดาคุณพ่อคณะเยซูอติ + คณะธรรมทูตไทย + คณะปี เมและ
บรรดาซิสเตอร์ซง่ึ เป็ นประโยชน์แก่บราเดอร์ในอนาคต
สุดท้ายนี้ประสบการณ์ทงั ้ หมดนัน้ ผมกับบรรดาบราเดอร์ได้รบั คุณค่ามากมายซึง่ ทาให้ผมต่างจดจา
และประทับใจเป็ นอย่างดี ถึงแม้ว่าเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆแต่กท็ าให้พวกเราได้สมั ผัสถึงความสุขทีไ่ ด้ใช้ชวี ติ อยู่
ร่วมกันระหว่างเรากับนักศึกษาในครัง้ นี้ ผมอยากจะบอกว่า “ สิง่ ทีเ่ ล่าอาจจะดูเหมือนเวอร์ แต่มนั เป็ นสิง่ ที่
เกิดขึน้ จริง สิง่ สาคัญทีส่ ุดไม่ใช่แค่เรือ่ งการเรียนรูด้ า้ นวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั เสริมสร้าง
ประสบการณ์ทล่ี ้าค่าและรับใช้ผอู้ ่นื อีกด้วย ” ผมพร้อมทีจ่ ะก้าวเดินตามเส้นทางแห่งพระกระแสเรียกที่
พระองค์ทรงมอบเหตุการณ์น้ใี ห้กบั ผมพร้อมทีจ่ ะดาเนินชีวติ เป็ นศิษย์ตดิ ตามพระองค์เสมอไป
บราเดอร์ธรี วัฒน์ จุย้ ย็น ( บร.แจ็ค)

