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"ฮวงจุย”  เปนศาสตรแหงการบริหารพลังงานตามหลักสถาปตยกรรมศาสตรเพ่ือความเจริญรุงเรืองของมนุษย เปน
ศาสตรที่ตองไดรับการศึกษาและคนควาอยางจริงจังไมนอยไปกวาวิชาชีพ เชน หมอ วิศวกร หรือ 

สถาปนิก เราตองมีความเขาใจในหลักการพื้นฐานของวิชา "ฮวงจุย” เพ่ือให สามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันของเราได
อยางถูกตองและมีหลักการ 

วิทยาศาสตรแหงวิชาฮวงจุยน้ันสามารถแบงออกไดเปนสองสาขาวิชาใหญ ๆ ไดแก ศาสตรดาน
ชัยภูมิ (Form) และศาสตรดานองศาทิศทาง (Direction) โดยหลักของศาสตรทางดานชัยภูมิน้ัน
สามารถเปรียบเทียบไดกับศาสตรทางสถาปตยกรรม โดยเนนเรื่องการจัดที่พักอาศัยใหไดรับและกัก
เก็บพลังงานจากกระแสอากาศหรือกระแสน้ําเพ่ือสรางพลังชี่ (Qi) อยางทั่วถึง และคํานึงถึงการจัดที่
พักใหถูกตามหลักประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันของผูที่พักอาศัย สําหรับศาสตรดานองศาทิศทาง
น้ันสามารถเปรียบเทียบไดกับศาสตรทางวิศวกรรม โดยเนนเรื่องการคํานวณวาบานของเราทํามุม
เทาใดกับกระแสพลังแมเหล็กของโลกและวงโคจรของดาวในระบบสุริยะจักรวาล เพ่ือใหรูวาใน
ชวงเวลานั้น ๆ ที่พักอาศัยของเรารับพลังงานชนิดใดเขาไป มีรูปแบบการไหลเวียนของพลังงานภายใน
อยางไร ผูที่พักอาศัยไดประจุพลังงานชนิดใดเขาไปในรางกาย จนไปถึงหากตองการใหไดรับพลังงาน
ที่ดีเพ่ือใหเจริญรุงเรืองตองมีการปรับปรุงอยางไร นอกจากนี้หากเราสามารถคํานวณหาพลังงานที่ดีที่
ผานเขามาในแตละชวงเวลาและแตละทิศทางของบานหรือที่พักของเราได เราจะสามารถทําการ
กระตุนพลังที่ดีในวันที่ดีเพ่ือใหผลดีกับผูอาศัยภายในที่พักอาศัยน้ัน ๆ ไดอยางสูงสุด หรือที่เราเรียกวา
ฤกษยามดี (Auspiciousness) น่ันเอง 

ปจจุบันโลกของเราหมุนไปเรื่อย ๆ เม่ือความเจริญกาวเขามา วิถีการดํารงชีวิตของมนุษยก็เปลี่ยนไป เพ่ือใหสามารถอยูได
อยางสะดวกสบาย จะเห็นไดวาเมื่อกอนคนไทยนิยมอาศัยอยูบาน ปจจุบันคนไทยในสังคมเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ นิยมที่จะ
พักอาศัยอยูอพารทเมนท หรือคอนโดมีเนียมกันมากขึ้น ลองมาดูหลักพ้ืนฐานในการเลือกฮวงจุยคอนโดมีเนียมและ 

 ชวงเวลา 2 ป ที่ผานมาของ พศ.สาร เปนชวงที่ไม
นานมากนัก เริ่มจากการรวมตัวของ

สมาชิกทีต่องการจะสื่อสารกับผูใชบริการของเรา ประกอบกับเราเองอยูในแหลง
วิทยาการ ตองการจะสื่อความรู การพัฒนาดานวิชาการ 
ประเด็นปญหาและวิธีการแกไขตางๆ ที่ไดรับการ
สอบถาม ความสงสัย จากการเขารวมการฝกอบรม 
ปจจุบันเรามสีมาชิกทีร่ับบริการขาวสารประมาณ 2,000 
ราย ขาวสารของเราเปนลักษณะการเขียนงายๆ  สั้นๆ ที่
พวกเราไดจดัทาํมาครบ 2 ปแลว คดิวายงัคงมีพลัง
ตอไป แมวาที่ผานมาจะลาชาไปบางเปนบางครั้ง ผล
สะทอนกลับที่ไดรับอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตามยังหวัง
วาจะไดขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากสมาชิก และดวย
ความยนิดีอยางยิ่งหากจะรวมเขามาเสนอขอมูลขาวสาร
ในพศ.สารของเราดวย     

อนุสิทธ์ิ  สุขมวง 
anusit@dss.go.th 

พศ. เซยไฮ!! ปท่ี 3 ฉบับท่ี 26  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 

 สรางมนุษยสัมพันธ   สรางสรรคอารมณ สะสมความคิดเชิงบวก  
(อ.จิตติมา  รักนาค และ อ.ณัฏฐิปณณ  สุวรรณธรรมา) วันที ่13-14 ก.ย.53 
 Think Out of Box เสริมความคิดสรางสรรค เพ่ือพัฒนาตนและองคกร  
(อ.วรสิงห ถนอมสิงห) วนัที่ 21 ก.ย.53  
 สรางมาตรฐานงานบริการดวยใจ  อ.นิตยา  เปสตันยี 28 ก.ย.53  
 

จัดโดย สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
e-mail: training@tistr.or.th 

ขาวฝกอบรม 

"บานพอเพียง"  
นวัตกรรมยุคประหยดัพลังงาน 

"บาน" คือที่ที่เราอยูแลวมีความสุขทั้งทาง
กายและทางใจ แตถาจะใหดีย่ิงกวาและทันสมัย
ย่ิงขึ้น บานในยุคนี้ตองชวยเจาของบานประหยัด
พลังงานได และทําใหผูอยูอาศัยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีอายุยืนยาวขึ้นดวย อานรายละเอียดที่  
http://forum.khonkaenlink.info/index.php?
topic=230834.msg2697609#msg2697609 

 

นวพร  เลิศธาราทัต 
nawaporn@dss.go.th  

ขาววิทยาศาสตร 
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กรมวทิยาศาสตรบริการ จัดสัมมนาเรือ่ง 
“การเพิ่มศกัยภาพการสงออกของไทย ดวย
มิติบริการใหมกรมวทิยาศาสตรบรกิาร” 
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อพารทเมนทกันนะคะ  โดยทั่วไปแลวก็มีหลักการเชนเดียวกับฮวงจุยบานแตมีลักษณะเดนที่แตกตางออกไป คือ คอนโดมีเนียมหรื
ออพารทเมนทจะแยกระดับเปนชั้นและแบงแยกหองเปนสวนตัว การพิจารณาการเลือกโครงการคอนโดมิเนียมนั้นมีหลักการในการ
พิจารณาในศาสตรฮวงจุยเชิงชัยภูมิ (Landform Feng Shui Theory) ดังนี้ 
 

1. ภาพรวมของโครงการตองสามารถรับกระแสพลังและสะสมกระแสพลังได โดยในกรณีของคอนโดมิเนียมนั้นเรา
ตองพิจารณาทั้งกระแสพลังจากลมธรรมชาติ และ กระแสพลังจากรถหรือคนที่พามา โดยหากยืนอยูที่ปากทางเขาโครงการตอง
สามารถสัมผัสไดถึงกระแสอากาศทั้งสองรูปแบบ และใหลองเดินเขามาภายในโครงการจนถึงอาคาร หากยังสามารถสัมผัสไดถึง
กระแสลมจากธรรมชาติ และ กระแสลมจากรถหรือคนได จะถือวาเปนโครงการที่มีภาพรวมของการรับกระแสทีด่มีาก หากมองในแง
ของสถาปตยกรรมนั้น หากคอนโดใดไมสามารถรับกระแสลมไดตั้งแตปากทางเขาของโครงการนั้น อาจแสดงถึงสภาพความ
เปนอยูที่แออัดในชุมชนนั้น และ หากไมสามารถสัมผัสถึงกระแสลมจากรถหรือคนพามา อาจเปนโครงการที่เดินทางลําบากก็
เปนได 

2. ตองมีพื้นที่สวนรวมที่โปรง โลง และ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ โดย เฉพาะหากทางโครงการสามารถมีพ้ืนที่โลงที่
สามารถสะสมกระแสบริเวณทางเขา อาคารหลักได จะถือวามีโอกาสเปน
คอนโดมีเนียมที่มีฮวงจุยที่ดีมาก (ยังตองไดรับการประเมินดานองศา
ทิศทางดวยเชนกัน) และหากพื้นที่โลงดานหนาอาคารหลักนั้น เปน
กระแสที่ถูกลากผานมาไมวาจะเปนโดยลมตามธรรมชาติหรือลมที่รถหรือ
คนพามา จะยิ่งถือวาเปนเกรดของฮวงจุยในเชิงชัยภูมิที่ดีมากขึ้นไปอีก 
เพราะถือวาสามารถรับเอาโอกาสและโชคลาภจากภายนอกโครงการเขา
มาแจกจายถึงภายในตัวอาคาร ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของผูพักอาศัยภายใน
คอนโดมิ เ นียมไดด วย  ส วนพื้ นที่ สี เ ขียวนั้ นจํ า เปนตอการเสริม
ความสัมพันธและสุขภาพที่ดีสําหรับภาพรวมของผูพักอาศัยในโครงการ 
ยิ่งหากมีความสอดคลองกับองศาทิศทางของฮวงจุยในระบบดาวเหิน 
(Xuan Kong Flying Star) ไดดวย จะถือวาเปนสวนที่จะเสริมผลลัพธที่
ไดมากไปกวาเรื่องของโชคลาภ โอกาส และความเจริญรุงเรืองมากข้ึน
ไปอีก 

3. หองพักอาศัยตองสามารถรับกระแสลมและแสงสวางได
อยางพอเพียง นอกจากการพิจาณาฮวงจุยในภาพรวมของโครงการวาดีหรือไมแลว สวนที่สําคัญที่สุดคือการพิจารณาฮวงจุย
สําหรับแตละหองโดยเฉพาะ เพราะในโครงการเดียวกัน ก็ยอมมีทั้งหองที่มีฮวงจุยที่ดีมากไปจนถึงระดับของเกรดฮวงจุยที่ต่ําลงไป 
หากทานตองการเลือกหองที่มีโอกาสที่จะมีฮวงจุยที่ดีไดน้ัน สิ่งแรกที่ตองพิจารณาคือ เม่ือยืนที่ระเบียงของคอนโดหรือหนาตาง
บานที่อยูติดกับผนังของอาคาร ตองสามารถสัมผัสไดถึงกระแสลมที่พัดผานจากภายนอกเขามาสูในหองพักอาศัยของทาน โดย
หากทานสามารถเลือกหองที่อยูสูงกวาอาคารขางเคียงไดก็จะยิ่งถือวามีโอกาสที่จะรับกระแสลมไดมากขึ้นไปอีก อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาทานจะไมสามารถเลือกหองที่อยูสูงกวาอาคารขางเคียงได หากยืนที่หนาประตูระเบียงแลวยังสัมผัสกับกระแสลมพัดผาน
ได ยังถือวาเปนฮวงจุยที่ดีอยู  แตหากไมสามารถที่จะสัมผัสถึงกระแสลมไดเลย ใหพิจารณาวาเปนลักษณะของฮวงจุยที่ไมดี สวน
การที่หองพักอาศัยของทานสามารถรับแสงแดดไดในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเพิ่ม สภาพเปนหยางใหสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทานหากเปนผูสูงอายุก็จะชวยให สุขภาพแข็งแรงขึ้น หากเปนคนในวัยทํางานก็จะทําใหสดชื่นแจมใส ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หากเปนเด็กก็จะทําใหไมเกียจคราน ตั้งใจเลาเรียนมากกวาอยูในหองที่แสงสวางไมเพียงพอ 

4. พิจารณาถึงสภาพแวดลอมขางเคียง หากทานจําเปนตองเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่อยูใกลกับวัดหรือโรงพยาบาล ซึ่ง
ถือวามีสภาพพลังงานที่เปนหยินสูง อาจสงผลกับสุขภาพของผูสูงอายุในครอบครัวของทานได หรือการเลือกซื้อคอนโดที่อยูใกล

กับมุมแหลมหรือสันของอาคารใกลเคียงที่มีขนาดใหญกวามาก ๆ ซึ่งถอื
วามีกระแสพลังที่สามารถสงผลกับความเปนอยูของเราได  
สําหรับหลายทานการพิจารณาในศาสตรฮวงจุยเชิงชัยภูมิน้ัน อาจไม
เพียงพอ หากทานตองการไดคอนโดมิเนียมโครงการที่ถูกหลักฮวงจุย
สูงสุดนั้น อาจตองพิจารณาฮวงจุยเฉพาะที่สามารถเสริมดวงชะตาของ
ทานได โดยการวิเคราะหรวมกับ วัน เดือน ป และ เวลาตกฟากของ
ทานได คําถามสวนใหญของผูเลือกซื้อคอนโดมีเนียมก็คือจะเลือกชั้น
ไหนดี หลักการเลือกชั้นนั้นมีหลายแบบสามารถมองในภาพรวมได 2 
แบบ คือ เลือกโดยดูพลังธรรมชาติภายนอกแบบโดยรวมหรือเรียกวา 
ยุค เปนหลัก และเลือกโดยดูจากตัวบุคคล เชนใชปเกิดเปนหลัก 
รายละเอียดดังนี้ 
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หลักการเลือกช้ันตามยุค  
ยุค จะมีการแบงรอบปคือ 60 ป หรือเรียกวา 60 กะจื้อ  มี 5 กลุมธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุนํ้า ธาตุไม และธาตุไฟ  ซึ่ง

ชวงปพ.ศ. 2551 – 2562 จะเปนยุคธาตุไม ชั้นของอาคารที่รุงเรืองในชวงปน้ีไดแกชั้นที่ลงทายดวยเลข 2 3 7 8 เชน 2 12 13 17  
หลักการเลือกช้ันตาม ปเกิด 
หลายคนอาจมีคําถามวาถาจะเลือกชั้นคอนโดมีเนียมใหถูกปเกิดของตนจะทําอยางไร ลองมาดูกันนะคะ โดยดูตามธาตุของ

ปเกิด ข้ันแรกตองรูกอนวาปเกิดแตละปเกิดมีธาตุปนธาตุอะไร ดังนี้ 
  1. ปชวด คือ ธาตุนํ้า  2. ปฉลู คือ ธาตุดิน  3. ปขาล คือ ธาตุไม 
  4. ปเถอะ คือ ธาตุไม  5. ปมะโรง คือ ธาตุดิน  6. ปมะเส็ง คือธาตุไฟ 
  7. ปมะเมีย คือธาตุไฟ  8. ปมะแม คือธาตุดิน  9. ปวอก คือธาตุทอง 
10. ประกา คือธาตุทอง           11. ปจอ คือธาตุดิน           12. ปกุน คือธาตุนํ้า 
หลักในการเลือกชั้น มีหลักงายๆ คือ เลือกชั้นตามที่พลังธาตุเปนธาตุเดียวกันกับเนา หรือมาสงเสริมกัน เราจะไดวา 
  1. ปชวด ควรอยูชั้น 1, 6, 4, 9   2.  ปฉลู ควรอยูชั้น 2, 7, 5, 10 
  3. ปขาล ควรอยูชั้น 3, 8, 1, 6   4.  ปเถาะ ควรอยูชั้น 3, 8, 1, 6 
  5. ปมะโรง ควรอยูชั้น 2, 7, 5, 10   6.  ปมะเส็ง ควรอยูชั้น 2, 7, 3, 8 
  7. ปมะเมีย ควรอยูชั้น 2, 7, 3, 8   8.  ปมะแม ควรอยูชั้น 2, 7, 5, 10 
  9. ปวอก ควรอยูชั้น 5, 10, 4, 9            10. ประกา ควรอยูชั้น 5, 10, 4, 9 
11. ปจอ ควรอยูชั้น 2, 7, 5, 10            12. ปกุน ควรอยูชั้น 4, 9, 1, 6 
ถาคอนโดมีเนียมนั้นมีจํานวนชั้นมากกวา 10 ชั้น ตัวเลขเหลานี้คือเลขลงทายของชั้น 
 
อยางไรก็ตาม การพิจารณาฮวงจุยจากการวิเคราะห วัน เดือน ป ข้ึนอยูกับความเชื่อของแตละบุคคลดวยวาจะนําไปเปนสวน

หนึ่งในการตัดสินใจหรือไม นอกเหนือจากปจจัยอ่ืนๆ เชน ทําเลที่ตั้ง ราคาและสิ่งอํานวยความสะดวก เรื่องแบบนี้ลองนําไป
ประกอบการตัดสินใจบางก็ไมเสียหายจริงหรือเปลาคะ 

 
ที่มา : http://fengshui.herb108.com  

 
นพเกา  เอกอุน 

noppakao@dss.go.th 
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แบบสอบถาม เปนเครื่องมือสาํคัญที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามที่มีความ
เหมาะสม กับลกัษณะของการวิจัยยอมไดขอมูลทีถู่กตอง  แตถา

แบบสอบถามไมมีคุณภาพและไมเหมาะสม ขอมูลที่รวบรวมไดยอมขาดความนาเชื่อถือ ดังนั้น
ผูวิจยัจําเปนตองศึกษาความเหมาะสมของแบบสอบถามแตละชนิดและเลือกใชใหเหมาะสม 
นอกจากนี้ลักษณะของคําถามก็มีความจําเปนสําหรับแบบสอบถามอยางยิ่ง  ผูตอบแบบสอบถาม
จะสามารถเขาใจและตอบแบบสอบถามตรงประเด็นอยางที่ผูออกแบบสอบถามตองการหรือไม 
ข้ึนอยูกับการเลือกใชคําถามทีส่ามารถสื่อถึงความตองการของผูสรางแบบสอบถามไดอยาง
ชัดเจนและครอบคลุมเน้ือหาทีต่องการเพียงใดเปนสําคัญ  ซึ่งจะตองคาํนึงถึงกลุมเปาหมาย  
พ้ืนฐานการศึกษา วุฒิภาวะ สถานะทางสังคม   ตลอดจนอาชีพการงานใหละเอียดรอบดานดวย   
การสรางแบบสอบถามที่ดีมีหลักเกณฑทางวิชาการอยูหลายขั้นตอนสามารถหาอานและทําความ
เขาใจไดจากหลายหลากตําราทั่วไป  แตนอกเหนือตําราเหลานั้นยังมีสิ่งที่สําคัญ ก็คือความ

เหมาะสมในการสรางคําถามหรือตั้งคําถาม   เพราะถือวาเปนมารยาททางสังคมและการใหเกียรติกันระหวางผูใหขอมูลและผู
ตองการขอมูลที่ควรคํานึงถึง   

อานรายละเอียดเพิ่มเติม:  http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/blpd_11_2551_Question.pdf 
 

 
เบญจพร  บรสิทุธ์ิ 

benchaporn@dss.go.th 

สาระนารู :  ถามอยางไรใหคนอยากตอบแบบสอบถาม 
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 พศ.สารฉบับนี ้ มีรายการฝกอบรม ที่คาดวา จะเปนทีส่นใจของทาน ที่เก่ียวของกับการใชจลุินทรียใหเปน 
ประโยชน ตามทีท่านทราบกนัดีแลววาจุลินทรยีมีประโยชนเชนกัน ยกตัวอยาง ในนม

เปรี้ยวทีทานดืม่ นํ้าซอสปรุงรสทีท่านใชในครัวเรือน ในอุตสาหกรรมอาหาร นําจุลินทรียสายพันธุดีมาใชงาน ประเด็นสําคัญของ
งานนี้คือ ทําอยางไร ทีจ่ะรักษาเชื้อสายพันธุน้ีไวสําหรับใชงานของเราตอไปได สามารถนํากลับมาใชไดอีกในเวลาที่ตองการโดย

คงสภาพ คงรกัษาคุณสมบตั ิ คุณลักษณะของจุลินทรยีสาย
พันธุน้ีได  
ในทํานองเดยีวกัน สําหรับนักจลุชีววทิยา ทีท่าํการทดสอบหา
จุลินทรียชนิดใดชนิดหนึ่งในตวัอยาง จําเปนจะตองมี 
เชื้ออางอิง เพ่ือยืนยันผลการทดสอบรวมทั้งเปนการสราง
ความนาเชื่อถือใหกับหองปฏิบัติการ จุลินทรยีที่นํามาใชเปน
เชื้ออางอิง หากมีการเก็บรักษาที่ไมถูกตอง อาจสงผลให
คุณสมบตัิของเชื้อจุลินทรยีเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดการตาย
ของเชื้ออางอิงได 
ดังนั้นตองมีการเลือกวิธีการเก็บรักษา การเลือกอาหารเลี้ยง
เชื้อ และสภาวะทีใ่ชในการเก็บรักษาที่เหมาะสม จะทําให
สามารถเก็บรักษาจุลินทรียอางอิงและสามารถควบคุม
คณุสมบตัิตางๆ ของจุลินทรยีไดนาน 
พศ. ขอเชิญทานเขารวมรับการฝกอบรม หลักสูตร การเก็บ
รักษาเช้ือจุลินทรียอางองิ ระหวางวันที ่ 24 - 25 
สิงหาคม 53 หัวขอหลักสตูรนี้ ประกอบดวยภาคบรรยายและ
ฝกปฏิบัติ จะแนะนําทานเพื่อเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับการเลือก
วิธีการเก็บรักษาจุลินทรียอางอิงไดเหมาะสม โดยวิทยากรที่

เปนผูเชี่ยวชาญในงานเก็บรักษาเชื้อจุลินทรยีอยางแทจริง คือ อาจารยวันเชิญ โพธาเจริญ ทีป่รึกษาจากศูนยพันธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  และวทิยากรผูเชี่ยวชาญอีกคณะหน่ึงจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย เราหวังเปนอยางยิง่วา จะไดพบ
กับทานที่เปนนกัวิทยาศาสตรที่ปฏิบัติงานในสาขานี้ ในชวงวันดังกลาว เพ่ือการเก็บรักษาไวซึ่งจุลินทรยีที่มีประโยชนตอทานอยาง
ถูกวิธีและทําเองไดงายจัง   
 

อรทัย  ลีลาพจนาพร 
oratai@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียอางอิง  
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ตอบคําถามวิทยาศาสตร : การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียอางอิง  ปทมา  นพรัตน 
nopparat@dss.go.th 

ถามถามถาม การเลือกหนวยงานที่ใหบรกิารเชื้อจุลินทรียอางอิง พิจารณาจากอะไรบาง 
 

ตอบตอบตอบ   1. มีมาตรฐานการเกบ็รกัษาจุลินทรียในระดับสากล 
 2. เปนหนวยงานที่มีช่ือเสียงและมั่นคง 

  3. มีบุคลากรที่มีความชํานาญในเรือ่งเกบ็รกัษาจุลินทรียโดยเฉพาะ 
  
ถามถามถาม การตรวจสอบเชื้อจุลินทรยีอางอิงกอนนําไปใช ควรปฏบิัติอยางไร 
 

ตอบตอบตอบ   1. ตรวจสภาพหลอดเชื้อ รหัสเช้ือที่ตรงกับการส่ังซื้อ 
  2. ตรวจการมชีีวิตของเชือ้ 
  3. ตรวจลักษณะของเชื้อทีต่รงตามชือ่ 

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณาแจงที่ blpd@dss.go.th    ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 
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