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แนะนําหลกัสูตรฝกอบรม 
การวเิคราะหองคประกอบทางเคมีของโลหะ
ดวยเทคนิคสปารกอมิสิชนัสเปกโทรสโคป  

การประยุกตใชเครื่องสปารกอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร  
การตรวจสอบความใชไดของวิธี การควบคุมคุณภาพ
ผลทดสอบ การตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ และ 
ที่สําคัญทานจะไดลงมือปฏิบัติจริง อานตอ.. 

  สวัสดีคะ  แฟนคลับ BLPD Newsletter ทุกทาน  ยินดีตอนรับทุกทานเขาสูเดือน มิ.ย. 2554 เขาสูความ
เย็นฉ่ําจากสายฝนเดือน 6 สําหรับเดือนน้ี อาคาร พศ. เปดตึกตอนรับงานใหญ “งาน 120 ป กรมวิทยาศาสตรบริการ” เฉลิม
ฉลองกรมวทิยาศาสตรบริการกอตั้งครบรอบ 120 ป ในป 2554 น้ีคะ ในงานก็จะมสีัมมนา/เสวนาวิชาการ ดานงานวิเคราะห
ทดสอบและวิจยั ในหลากหลายหัวขอที่นาสนใจ นอกจากน้ี หองโถงอาคาร พศ. ชั้น 1 ก็ยังมีนิทรรศการงานฝกอบรม สาธิต
การใชเครื่องมอืและอุปกรณในหองปฏิบัติการ ที่เปนความรูดานวิทยาศาสตรที่ทันสมัย อยาลืม...แวะเขาเยี่ยมชม เซยไฮ ที่บูท 
BLPD กันบางนะคะ เรายินดตีอนรับทุกทาน นอกจากจะไดความรูที่บูทงานฝกอบรมกันอยางเขมขนและรวมสนุกกับกิจกรรมดีๆ 
อยางมากมายแลว BLPD ก็ยังมีของที่ระลึกแจกทานลูกคาอีกเพียบ สนใจตดิตอสอบถามรายละเอียดหรือลงทะเบียนเขาชมงาน
ไดที่ 022017000 

ปวีณา  เครือนิล 
paweena@dss.go.th 

พศ. เซยไฮ!! 

 
@BLPD: คณุ...มทีมีทีด่ทีีส่ดุแลวหรอืยงั 
(ตอน 2) 
ถาทมีของเรายงัมีคนอ่ืน ๆ ที่เปนตัวเลือกที่
ดีกวา..เลือกเขาซะ...และตัดสนิใจเลือก
เขาใหครบทั้งเรื่องคุณลักษณะที่ดแีละการ
มีฝมือประสบการณ  อานตอ.. 

 
สาระนารู: เกบ็ตกจาก หลกัสูตร 
ความปลอดภยัในหองปฏบิตักิาร 
ในระหวางการจดัฝกอบรมหลักสูตรน้ีน้ัน  
ผูเขารับการฝกอบรมมีขอซักถาม ขอสงสัย
และสนใจเก่ียวกับความปลอดภัยในหลาย
ประเด็น อานตอ.. 

 
ขาววทิยาศาสตร: เทรนดใหมเดก็ไทย 
นกัวทิยาศาสตรรุนเยาว 

 

 

ตอบคําถามวทิยาศาสตร:  
ความสอบกลับไดของการวัดเชิงมาตร
วิทยา ของการวัดหาองคประกอบทางเคมี
ของโลหะดวยเทคนิคสปารกอิมิส
ชันสเปกโทรสโคป อานตอ.. 

เด็กไทยก็ไมแพใครสามารถควาชัยชนะ
จากเวทีโลกได นําเอาเจลาตินจากเกล็ด 
ปลามาใชในกระบวนการทําถวยใสอาหาร
แทนโฟม อานตอ.. 

mailto:paweena@dss.go.th
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ปท่ี 3 ฉบับท่ี 36  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

ขาวฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 2554   

เทรนดใหมเดก็ไทย  
นักวทิยาศาสตรรุนเยาว 

 

วิทยาศาสตรไมใชเปนเรื่องนาเบ่ืออีกแลว เม่ือ
เด็กรุนใหมใหความสนใจ  และคิดคนทดลอง 
จนมีเวทีเก่ียวกับวิทยาศาสตรเกิดข้ึนมากมาย
และเด็กไทยก็ไมแพใครสามารถควาชัยชนะ
จากเวทีโลกได เวทีการแขงขัน  
อินเทลไอเซฟ (Intel ISEF 2011) หรืองาน
แสดงผลงานทางวิทยาศาสตรและวศิวกรรม 
ศาสตรระดับนานาชาติของอินเทล ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 8-13 พฤษภาคม 
2554              อานรายละเอียดตอหนาที่ 4 

ขาววิทยาศาสตร 

พศ. ศกึษาดูงานดานบรหิารจัดการ 
การฝกอบรม ที่  สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุน)  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 
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@ BLPD : คุณ...มีทีมที่ดีทีสุ่ดแลวหรือยัง (ตอน 2)                                       by  Benchaporn  

ตอกัน แตสิ่งสําคัญที่ผลักดันใหการทํางานเปนทีมกาวหนาและ
มีความไววางใจอยางสมบูรณก็คือ การมีฝมือและประสบการณ    

ยกตัวอยางเชน เรามีสมาชิกของทีมที่เปนคนดี มีนํ้าใจ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  แตในเรื่องงานบางอยางเขาไมมี
ความชํานาญ ไมมีประสบการณ หรือในทาง
กลับกันสมาชิกของทีมเราคนน้ีมีความชํานาญ มี
ประสบการณสูง แตกลับสอบตกในเรื่องของ
จริยธรรม เรายังกลาจะไววางใจเพ่ือนคนน้ีให
ทํางานชิ้นน้ันไหม โปรดอยาเอาความเปนคนดี มี
นํ้ า ใ จ  เ อ้ื อ เฟ อ เ ผื่ อ แผ  หรื อกา ร มีฝ มื อสู ง 
ประสบการณสูงของเขาเพียงอยางใดอยางหน่ึง 
มาเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจของเรา  

 ขอเตือนวาความเกรงใจ กลัวเพ่ือนเสียนํ้าใจ และ การ
ใหโอกาสคน เปนคนละเรื่องกับการทํางานเปนทีม ดังน้ันถาทีม
ของเรายังมีคนอ่ืน ๆ ที่เปนตัวเลือกที่ดีกวา..เลือกเขาซะ...และ  

อานรายละเอียดตอหนาที่ 4 

เดือน สิงหาคม 2554  
Q005  การตรวจสอบความใชไดของวิธี (ทางเคมี) 1-2 ส.ค.2554 

Q002  การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ 4-5 ส.ค.2554  

I005  การใช GC/MS ในงานวิเคราะหทดสอบ 16-19 ส.ค.2554 

B002  ความปลอดภยัในหองปฏิบัติการ 22-23 ส.ค.2554 

T003  การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรยีอางอิง 23-24 ส.ค.2554  

Q004  ขอกําหนด ISO/IEC 17025   30-31 ส.ค.2554 

สถานทีอ่บรม อาคารสถานศกึษาเคมี กรมวิทยาศาสตรบรกิาร 
75/7 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
  

รายละเอียดเพิม่เติม รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training  
สมัครออนไลนไดที่  สมัครออนไลนไดที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอสอบถามติดตอสอบถาม: คุณจรวยพร (blpdtraining@gmail.com, blpd@dss.go.th)  
โทรศัพทโทรศัพท 0 2201 7460 โทรสารโทรสาร 0 2201 7461 

กอนจะเริ่มตน นึกถึงเรื่องอ่ืน ๆ อยากใหทุก
คนมองที่ตัวเองและลองตอบคําถามน้ีวาในชีวิตของเราเชื่อใจ
ใครบาง และมีใครไววางใจในตัวเรา  ทําไมเราถึงเชื่อใจคน
เหลาน้ัน  และทําไมคนเหลาน้ันไววางใจในตัว
เรา...   
 คําตอบของทุกคนที่ไดจะแตกตางกันไป
ตามภาพลักษณที่สัมผสั  การวางตวัของพวกเขา 
และของตัวเราเอง  ซึ่งเปนเรือ่งปกติที่มนุษยสวน
ใหญในการตดัสินสิ่งเหลาน้ีจากการมองความเปน
คนดี มีนํ้าใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ  ใครทําดีกับเรา ใคร
ชวยเหลือเรา  เราทําดีกับใคร  เราชวยเหลอืใคร  
แตสําหรับการที่จะทีมที่ดสีุดไมไดมองกันตื้น ๆ 
แคน้ี เพราะสิ่งที่เราสัมผสัรูสึกน้ันเปนเพียงแคคุณลักษณะ
สวนตวัเฉพาะบุคคลซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของความไววางใจ
เทาน้ันเอง เราอาจจะทํางานเปนทมีรวมกับใครหลายคนดวย
แรงจูงใจของความนาเชื่อถือทีเ่กิดจากบุคลิกภาพและเจตนาที่ด ี

 ในชวีติเราเชือ่ใจใครบาง....และมใีครไววางใจในตวัเรา 

ขอเชญิรวมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอ  
พศ.สาร ( ฺBLPD Newsletter) 

เพือ่พฒันาปรบัปรงุ พศ.สาร ใหดขีึน้คะ ทานสามารถตอบ 
แบบสอบถามออนไลน โดยคลกิ ทีน่ี ่ 

ขอบคุณสําหรบัความรวมมอืคะ 

http://blpd.dss.go.th/training
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:blpdtraining@gmail.com
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/surveynews/questionnews.php
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ในปงบประมาณ  2554 สํานักพัฒนาศกัยภาพ
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการไดจดัใหมีการฝกอบรมหลักสตูรความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการตามความตองการของผูสนใจเปนจํานวน 3 ครั้ง ผูเขียนไดเปน
วิทยากรหลักสตูรอบรมหลักสตูรน้ี ผูขอเขารบัการฝกอบรมอยางลนหลามเต็มทุกรอบ 
ซึ่งในระหวางการจัดฝกอบรมหลักสตูรน้ีน้ัน ผูเขารบัการฝกอบรมมีขอซักถาม  
ขอสงสยัและสนใจเก่ียวกับความปลอดภัยในหลายประเด็น เชน พิษภัยสาร
กัมมันตรังสีจากอุบัติภัยโรงไฟฟานิวเคลียรที่ญี่ปุน รวมไปถึงพิษภยัโลหะหนักที่
เกิดข้ึนในบานเราในขณะน้ี เปนตน แตประเดน็ที่หลาย ๆ ทานใหความสนใจมากคือ
เรื่อง ความปลอดภัยทํางานในสถานประกอบการท่ีมีสารเคมีอันตรายครอบครอง ซึ่ง
ไดซักถามและแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง ถือวาหลักสตูรน้ีไดรับความ
รวมมือจากผูเขาอบรมเปนอยางดีเยี่ยม 

         ในหัวขอการบรรยายทีใ่ชเวลาฝกอบรมของหลักสูตร 2 วันน้ัน มีหัวขอที่หลากหลาย
และมีการหยิบยกเรื่องใหมของหลักสตูรไดเพ่ิมเติมคือ การนําเอา “พระราชบญัญัตคิวาม
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานพ.ศ.2554” (http://
www.shawpat.or.th/news/news_detail.php?news_id=IN000498&&news_type=1) 
บางสวนที่เก่ียวของมาบรรยาย เปนหัวขอเพ่ิมเติมจากปกอนๆ ซึ่งสาระสําคญัของ พ.ร.บ.น้ี
คือ การกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับลูกจาง
ที่ทาํงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สวัสดิการที่นายจางตองจัดใหกับลูกจางมีอะไร บาง
ในบริบทของการกระทําหรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบ
อันตราย การเจ็บปวย หรือความเดือนรอนราํคาญ อันเน่ืองมาจากการทํางานหรือเก่ียวกับ
การทํางาน การประกาศใช ตามประกาศในพระราชกจิจานุเบกษา เลม 128 ตอนที ่ 4 
ก วันที่ 17 มกราคม 2554 และจะมีผลใชบังคบัในวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 ของ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน นับไดวาเปนความโชคดีของผูเขารับการฝกอบรม
ในปน้ีที่ไดขอมลูทางราชการกอนคนอ่ืนๆ และไดรับรูวาหนวยงานตนเองจะตองเตรียมความ
พรอมอยางไรบางกับการประกาศใชกฎหมายฉบับน้ีในเดือน กรกฎาคม ที่จะถึงน้ี 
          จะเห็นไดวาเวลาที่ผานลวงไป การบังคับใชกฎหมายในสภาพการทํางานที่ลูกจาง
กับนายจางจะตองมีจะตองจดัหา อยางเทาเทียมกันถวนทั่วในประเทศไทยนี้เหมือนๆ กัน 
ไมวาโรงงาน หนวยงาน หรอืที่ทํางานใดๆ ที่เก่ียวของกับสารเคมีอันตราย นับไดวา เปน

การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมแีตเน่ินๆ นายจางมีความรับผิดชอบตอกิจการตวัเองวา สารเคมีทีใ่ชไมทําอันตรายตอลูกจาง 
ลูกจางก็มีความสุขกับการไดทาํงานในสภาพที่ผูประกอบการมีความรับผิดชอบในการทํางาน ถือวาการประกาศของพระราชบญัญัติ
น้ี  ถูกใจกันทัง้สามฝาย อันประกอบดวย นายจาง ลูกจางและหนวยงานบังคับใชกฎหมาย แตอยางไรก็ตาม การบังคับใชของ
กฎหมายน้ีดูจะไมครอบคลมุกับหนวยงานของรัฐซักเทาไหรนัก คิดวาอนาคตการบังคับใชกฎหมายจะมคีวามเขมขนมากข้ึนแนนอน 
 

สมบัติ  คงวิทยา 
sombat@dss.go.th 

สาระนารู : เก็บตกจากหลักสูตรความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของโลหะดวยเทคนิค 
                                        สปารกอิมิสชันสเปกโทรสโคป  

การทดสอบ เพ่ือหาองคประกอบทางเคมีของโลหะโดยตรง โดยไมตองมีการ
ยอยโลหะใหเปนสารละลาย เปนที่ยอมรับอยางมากในอุตสาหกรรมโลหะ  เน่ืองจากใหผลการทดสอบ
ที่มีความแมน ความเทีย่งสูง และที่สาํคัญมีความรวดเร็ว ซึง่ทาง พศ. ไดเปดอบรมหลกัสูตร “การ
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของโลหะดวยเทคนิคสปารกอิมิสชันสเปกโทรสโคป” ผูที่เขารับ
การอบรมจะไดเรียนรูตั้งแตหลกัการ เทคนิค และการประยกุตใชเครื่องสปารกอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร 
การตรวจสอบความใชไดของวิธี การควบคุมคณุภาพผลทดสอบ การตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ 
และที่สําคัญทานจะไดลงมือปฏิบัติจริงตั้งแตข้ันตอนการเตรียมตัวอยาง การวิเคราะหตัวอยางดวย
เครื่องสปารกอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร ผูสนใจสามารถสมคัรเขารับการอบรมออนไลนไดที่ http://
blpd.dss.go.th/ คะ 
 

ปทมา  นพรตัน 
nopparat@dss.go.th 

http://www.shawpat.or.th/news/news_detail.php?news_id=IN000498&&news_type=1
http://www.shawpat.or.th/news/news_detail.php?news_id=IN000498&&news_type=1
mailto:sombat@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/
http://blpd.dss.go.th/
mailto:nopparat@dss.go.th
Administrator
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@ BLPD : คุณ...มีทีมที่ดีทีสุ่ดแลวหรือยัง (ตอน 2)                                       by  Benchaporn  

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ถามถามถาม การวิเคราะหดวยเทคนิคสปารกอิมิสชันสเปกโทรสโคป มีขอดอียางไร 
 

ตอบตอบตอบ   สามารถวิเคราะหตวัอยางในสถานะของแข็ง ทําใหไมยุงยากในการเตรียมตัวอยางเปนสารละลาย เวลาใน 
การวิเคราะหตอ 1 ตัวอยางนอย 

 

ถามถามถาม ความสอบกลับไดของการวดัเชิงมาตรวทิยา ของการวดัหาองคประกอบทางเคมีของโลหะดวยเทคนิค 
สปารกอิมิสชันสเปกโทรสโคป  

 

ตอบตอบตอบ   ใช CRM ตรวจสอบสมรรถนะของเคร่ืองมือ และสรางกราฟมาตรฐาน  

ที่ปรึกษา 
นางจินตนา  ลกิีจวัฒนะ 
นายอนุสทิธ์ิ  สขุมวง 
 

บรรณาธกิาร  
นางอุมาพร  สขุมวง  

กองบรรณาธกิาร 
นางสาวปทมา  นพรัตน 
นางสาวอรทยั  ลีลาพจนาพร 
 

จัดทาํโดย  
สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

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

ตัดสินใจเลือกเขาใหครบทั้งเรื่องคุณลักษณะที่ดีและการฝมือประสบการณ  เพราะถาเรายังดึงดันที่จะเลือกไววางใจคนนึง ๆ ดวย
เหตุผลเพียงขอเดียว   ทีมที่ดีที่สุดของเรากําลังอยูในความเสี่ยง  และเมื่อถึงวันที่งานทุกอยางพังลง  วันน้ันเราจะพบวาไมมีใคร
ไววางใจกันในทีมอีกตอไป  สุดทายก็คงทําไดแตนับรองรอยของความขัดแยง และเอาแตโทษวาใครเปนตนเหตุ 

และเม่ือความไววางใจเปนปจจัยสําคัญของการทํางานทีมที่ดี  และทําใหหลายสิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน  สิ่ง
น้ีเองจึงทําให Patrick Lencioni  เจาของผลงาน “The Five Dysfunction of a Team” ตองนําเอาเรื่องของการขาดความไวเน้ือ
เชื่อใจ หรือ ความไมไววางใจ  มาเปนอุปสรรคอันดับแรกของการสรางทีม  และยังบอกตออีกวาเม่ือทีมขาดความไวเน้ือเชื่อใจกัน  
จะเปนตนเหตุใหสมาชิกในทีมปกปดจุดออนของตนเอง  เพ่ือปองกันไมใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ ลุกข้ึนมาโจมตี เลนงานในเร่ืองสวนตัว 
ไมวาจะเปนการทํางานผิดพลาด  การขาดทักษะในการทํางานเล็ก ๆ นอย ๆ  แทนที่จะชวยเหลือ  เติมเต็ม  และพัฒนาในสวนที่
ขาดหายของกันและกัน     

น่ีคือธรรมชาติที่ปฏิเสธไมไดของมนุษยที่จะมักตัดสินตนเองดวยคําวาเจตนา  โดยอางกับตัวเองเสมอวาเราเจตนาดีในการ
ทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีใหกับผูอ่ืน  แตกลับมองและตัดสินคนอ่ืนดวยพฤติกรรมที่พบเราเห็น....แลวชาติน้ีจะหวังมีทมีที่ดีไดอยางไร  

ขอใหระลึกเสมอวาในเม่ือโลกน้ีไมมีใครที่สมบูรณแบบ  ดังน้ันจงใหเกียรติกับเพ่ือนรวมทีมของคุณ แมวาพวกเขาจะเปน
คนที่เล็กที่สุด และเมื่อไววางใจในตัวเขาดวยคุณลักษณะที่ดี  ฝมือและประสบการณของเขาเรียบรอยแลว  ข้ันตอไปขอให
พยายามคนหากุญแจของความไววางใจเพื่อไขคําตอบของการรักษาทีมที่ดีที่สุดไวใหได 

พบกันใหมครั้งหนา กับ กุญแจดอกนี้ : THE SPEED OF TRUST 
 

เบญจพร  บรสิทุธ์ิ 
benchaporn@dss.go.th 

เยาวชนคนรุนใหม 3 ทาน ไดแก “มอน” พรวสุ พงศธีระวรรณ  “หมิว” ธัญพิชชา พงศชัยไพบูลย “ซึง” อารดา  สังขนิตย 
นักเรียน ม.5 และ ม.6 จากโรงเรียนสุราษฎรพิทยาควารางวัลสูงสุดจากการแขงขัน 50 ประเทศทัว่โลก โดยรางวัลทีไ่ดรับคือ 1 
เหรียญทอง รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนเยาวของมูลนิธิอินเทล (Intel Foundation Young Scientist Award) และรางวัลพิเศษ NAC 
Environmental-Friendly Technology Award โครงงานวทิยาศาสตร ประเภททีมสาขาสิ่งแวดลอม เรือ่งพลาสติกจากเกล็ดปลา 
(Bio-based Packaging Plastic from Fish Scale) ซึ่งมี อ.สวุารี  พงศธีระวรรณ เปนอาจารยที่ปรึกษา  

นอง ๆ ไดรวมตัวทาํโครงงานวิทยาศาสตร เม่ือ 2 ปกอน ชวยกันคิด ผานการลมเหลว ผานการรองไห หัวเราะกันมาตลอด 
จนตกผลึกออกมาเปนเรื่อง การทําพลาสติกจากเกล็ดปลา    

อานรายละเอียดไดที ่ http://www.komchadluek.net/detail/20110626/101424/เทรนดใหมเด็กไทยนักวิทยาศาสตร
รุนเยาว.html และ http://www.sc.psu.ac.th/Units/PR/Event/816.asp   
 ชมคลิปทีมสุราษฎรพิทยากลาวหลังรับรางวัลและนําเสนอผลงาน ไดที่  
            http://www.youtube.com/watch?v=g1H2f73hbWU&feature=player_embedded 

เรียบเรียงโดย นวพร  เลิศธาราทัต 
nawaporn@dss.go.th 

ขาววิทยาศาสตร : เทรนดใหมเด็กไทย นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ตอ) 

ตอบคําถามวิทยาศาสตร  
อุมาพร  สุขมวง 

umaporn@dss.go.th 

http://www.komchadluek.net/detail/20110626/101424/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C.html
http://www.sc.psu.ac.th/Units/PR/Event/816.asp
http://www.youtube.com/watch?v=g1H2f73hbWU&feature=player_embedded
mailto:benchaporn@dss.go.th
mailto:nawaporn@dss.go.th
mailto:umaporn@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/
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