จากครรภ์มารดามารดาถึงเชิงตะกอน Fงเชิงตะกอน FROM WOMBงตะกอน FROM WOMB TO TOMB โดยป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiวย อ"งภ์มารดาากรณ์bt:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePickerContro

ข%อเข&ยนน&'ตน% ฉบับถูกเขียนเป็นภ*บับถูกเขียนเป็นภถึงเชิงตะกอน Fก+ เข&ยนเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นภ์มารดาาษาอ*งกฤษชิงตะกอน FROM WOMB/0อ The Quality of Life of a South East Asian : A Chronical
of Hope from Womb to Tomb ต&JมJในบับถูกเขียนเป็นภางกอกโJสตฉบับถูกเขียนเป็นภ*บับถูกเขียนเป็นภว*นM&0 18 ต.ค. 2516 (โป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiรดส*งเกตชิงตะกอน FROM WOMBUวงเวลาM&0
บับถูกเขียนเป็นภMความน&'ต&JมJ หล*งจากชิงตะกอน FROM WOMB*ยชิงตะกอน FROM WOMBนะของมวลชิงตะกอน FROM WOMBนเหน/อเผดYจการเJ&ยง 4 ว*น)
“เม/0อผมอย+Uในครรภ์มารดาของแมUผมต%องการให%แมUได%ร*บับถูกเขียนเป็นภป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระMานอาหารM&0เป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นค^ณ์bt:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePickerControป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระโยชิงตะกอน FROM WOMBน และได%ร*บับถูกเขียนเป็นภความเอาใจใสU
และบับถูกเขียนเป็นภรการอ*นด&ในเร/0องสว*สดภ์มารดาาJของแมUและเดYก ผมไมUต%องการม&J&0น%องมากอยUางM&0JUอแมUผมม&อย+U และแมUจะต%อง
ไมUม&ล+กถึงเชิงตะกอน F&0น*ก JUอก*บับถูกเขียนเป็นภแมUจะแตUงงานก*นถึงเชิงตะกอน F+กฎหมาย หร/อธรรมเน&ยมป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระเJณ์bt:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePickerContro&หร/อไมU ไมUสaาค*ญ แตUสaาค*ญM&0 JUอก*บับถูกเขียนเป็นภแมU
ต%องอย+Uดว% ยก*นอยUางสงบับถูกเขียนเป็นภส^ข Maาความอบับถูกเขียนเป็นภอ^Uนให%ผมและJ&0น%องในระหวUาง 2-3 ขวบับถูกเขียนเป็นภแรกของผม e0งรUางกายและ
สมองผมกaาล*งเตบับถูกเขียนเป็นภโตในระยะM&0สaาค*ญ ผมต%องการให%แมUผมก*บับถูกเขียนเป็นภต*วผม ได%ร*บับถูกเขียนเป็นภป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระMานอาหารM&0เป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นค^ณ์bt:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePickerControป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระโยชิงตะกอน FROM WOMBน ผม
ต%องการไป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiโรงเร&ยน J&ส0 าวหร/อน%องสาวผมกYตอ% งการไป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiโรงเร&ยน จะได%ม&ความร+%หากนได% และจะได% ร+ค% ^ณ์bt:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePickerControธรรมแหUง
ชิงตะกอน FROM WOMB&วต ถึงเชิงตะกอน F%าผมสตป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uifญญาเร&ยนชิงตะกอน FROM WOMB*'นส+ง ๆ ข'นไป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui กYให%มโ& อกาสเร&ยนได% ไมUวUาJUอแมUผมจะรวย หร/อจน จะอย+Uในเม/องหร/อ
ชิงตะกอน FROM WOMBนบับถูกเขียนเป็นภMแร%นแค%นเม/0อออกจากโรงเร&ยนแล%ว ผมต%องการงานอาชิงตะกอน FROM WOMB&JM&0ม&ความหมาย Maาให%ได%ร*บับถูกเขียนเป็นภความJอใจวUา ตนได%
Maางานเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระโยชิงตะกอน FROM WOMBนแกUส*งคม
บับถูกเขียนเป็นภ%านเม/องM&0ผมอาศัยอยู่จะต้องมีขื*ยอย+จU ะต%องม&ข/0อ ม&แป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui ไมUม&การขUมข+U กดข&0 หร/อป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระM^ษร%ายก*น ป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระเMศัยอยู่จะต้องมีขืของผมควรจะม&ความ
ส*มJ*นธอ*นชิงตะกอน FROM WOMBอบับถูกเขียนเป็นภธรรม และเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระโยชิงตะกอน FROM WOMBนก*บับถูกเขียนเป็นภโลกภ์มารดาายนอก ผมจะได%ม&โอกาสเร&ยนร+%ถึงเชิงตะกอน Fงความคด และวชิงตะกอน FROM WOMBาของมน^ษย
M*'งโลก และป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระเMศัยอยู่จะต้องมีขืของผมจะได%ม&โอกาส ร*บับถูกเขียนเป็นภเงนM^นจากตUางป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระเMศัยอยู่จะต้องมีขื มาใชิงตะกอน FROM WOMB%เป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระโยชิงตะกอน FROM WOMBนแกUสวU นรวม
ผมต%องการให%ชิงตะกอน FROM WOMBาตของผมได%ขายผลตผลแกUตUางป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระเMศัยอยู่จะต้องมีขืดว% ยราคาอ*นเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นธรรม
ในฐานะM&0ผมเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นชิงตะกอน FROM WOMBาวไรUชิงตะกอน FROM WOMBาวนา ผมกYอยากม&M&0ดนของผมJอสมควรสaาหร*บับถูกเขียนเป็นภMaามาหากน ม&ชิงตะกอน FROM WOMBUองMางได%ก+%ยม/ เงนมา
ขยายงาน ม&โอกาสร+%วธ&การMaากนแบับถูกเขียนเป็นภบับถูกเขียนเป็นภใหมU ๆ ม&ตลาดด& และขายสนค%าได%ราคาย^ตธรรม ในฐานะM&0ผมเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นกรรมกร
ผมกYควรจะม&ห^%นม&สUวนในโรงงาน บับถูกเขียนเป็นภรษ*M ห%างร%านM&0ผมMaาอย+U
ในฐานะM&0ผมเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นมน^ษย ผมกYต%องการอUานหน*งส/อJมJ และหน*งส/ออ/0น ๆ M&0ไมUแJงน*ก จะjfงวMย^ ด+โMรM*ศัยอยู่จะต้องมีขืน กYได%

โดยไมUต%องMนรบับถูกเขียนเป็นภกวนจากการโฆษณ์bt:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePickerControามากน*ก
ผมต%องการส^ขภ์มารดาาJอนาม*ยอ*นด& และร*ฐบับถูกเขียนเป็นภาลจะต%องให%บับถูกเขียนเป็นภรการป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uilองก*นโรคแกUผมjร& ก*บับถูกเขียนเป็นภบับถูกเขียนเป็นภรการการแJMย ร*กษา
Jยาบับถูกเขียนเป็นภาลอยUางถึงเชิงตะกอน Fก+ อยUางด& เจYบับถูกเขียนเป็นภป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uimวยเม/0อใดหาหมอJยาบับถูกเขียนเป็นภาลได%สะดวก
ผมจaาเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นต%องม&เวลาวUางสaาหร*บับถูกเขียนเป็นภเJลดเJลนก*บับถูกเขียนเป็นภครอบับถูกเขียนเป็นภคร*ว ม&สวนสาธารณ์bt:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePickerControะM&0เข&ยวชิงตะกอน FROM WOMBะอ^Uม สามารถึงเชิงตะกอน Fม&บับถูกเขียนเป็นภMบับถูกเขียนเป็นภาM และชิงตะกอน FROM WOMBม
ศัยอยู่จะต้องมีขืลป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiะ วรรณ์bt:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePickerControคด& นาฏศัยอยู่จะต้องมีขืลป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uio ดนตร& ว*ฒนธรรมตUาง ๆ เM&0ยวงานว*น งานลอยกระMง งานน*กข*ตฤกษ งานก^ศัยอยู่จะต้องมีขืลอะไร
กYได%Jอสมควร
ผมต%องการอากาศัยอยู่จะต้องมีขืบับถูกเขียนเป็นภรส^Mธqสaาหร*บับถูกเขียนเป็นภหายใจ น'aาด/0มบับถูกเขียนเป็นภรส^Mธqสaาหร*บับถูกเขียนเป็นภด/0ม
เร/อ0 งอะไรM&0ผมMaาเองไมUได% หร/อได%แตUไมUด& ผมกYจะขอความรUวมม/อก*บับถูกเขียนเป็นภเJ/0อนr+งในร+ป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiสหกรณ์bt:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePickerContro หร/อ สโมสร หร/อ
สหภ์มารดาาJ จะได%ชิงตะกอน FROM WOMBUวยe0งก*นและก*น
เร/อ0 งM&0ผมจะเร&ยกร%องข%างต%นน&' ผมไมUเร&ยกร%องเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiลUา ผมยนด&เส&ยภ์มารดาาษ&อากรให%สวU นรวมตามอ*ตภ์มารดาาJ ผมต%องการ
โอกาสM&0ม&สวU นในส*งคมรอบับถูกเขียนเป็นภต*วผม ต%องการม&สวU นในการวนจฉ*ยโชิงตะกอน FROM WOMBคชิงตะกอน FROM WOMBะตาMางการเม/อง เศัยอยู่จะต้องมีขืรษฐกจ และส*งคมของ
ชิงตะกอน FROM WOMBาต เม&ยผมกYต%องการโอกาสตUางๆ เชิงตะกอน FROM WOMBUนเด&ยวก*บับถูกเขียนเป็นภผมและเราสองคนควรจะได%ร*บับถูกเขียนเป็นภความร+แ% ละวธ&การวางแผน
ครอบับถูกเขียนเป็นภคร*ว เม/0อแกU ผมและเม&ยกYควรได%ป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระโยชิงตะกอน FROM WOMBนตอบับถูกเขียนเป็นภแMนจากการป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระก*นส*งคม e0งผมได%จUายบับถูกเขียนเป็นภaาร^งตลอดมา เม/0อ
จะตาย กYขออยUาให%ตายอยUางโงU ๆ อยUางบับถูกเขียนเป็นภ%า ๆ ค/อตายในสงครามM&0คนอ/0นกUอให%เกดข'น ตายในสงครามกลางเม/อง
ตายเJราะอ^บับถูกเขียนเป็นภ*ตเหต^รถึงเชิงตะกอน Fยนต ตายเJราะน'aาหร/ออากาศัยอยู่จะต้องมีขืเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นJษ หร/อตายเJราะการเม/องเป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นJษ เม/0อตายแล%ว ย*งม&
Mร*Jยสมบับถูกเขียนเป็นภ*ตเหล/ออย+U เกYบับถูกเขียนเป็นภไว%ให%เม&ยผมJอใจในชิงตะกอน FROM WOMB&วตของเธอ ถึงเชิงตะกอน Fา% ล+กย*งเลYกอย+UกเY กYบับถูกเขียนเป็นภไว% เล&ย' งให%โต แตUลก+ M&0โตแล%วไมU
ให% นอกน*'นร*ฐบับถูกเขียนเป็นภาลควรเกYบับถูกเขียนเป็นภไป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiหมด จะได%ใชิงตะกอน FROM WOMB%เป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui,นป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระโยชิงตะกอน FROM WOMBนในการบับถูกเขียนเป็นภaาร^งชิงตะกอน FROM WOMB&วตของคนอ/0น ๆ บับถูกเขียนเป็นภ%าง ตายแล%ว เผาผมเถึงเชิงตะกอน Fด
อยUาrfง คนอ/0นจะได%ม&M&0ดนอาศัยอยู่จะต้องมีขื*ยและMaากน และอยUาMaาJธ&ร&ตอง ในงานศัยอยู่จะต้องมีขืJให%ว^Uนวายไป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.ui น&0แหละค/อความหมายของ
ชิงตะกอน FROM WOMB&วต น&0แหละค/อการJ*ฒนาM&0จะควรให%เกดข'นเJ/0อป๋วย อึ๊งภากรณ์bt:com.sun.star.uiระโยชิงตะกอน FROM WOMBนของM^กคน”

