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บทคัดยอ 

 

ระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยไอออนของนิโอดีเนียมถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ (60-x)B2O3 - 10ZnO - 

30BaO - xRE เม่ือ RE = Nd2O3) โดยที่ 0 ≤ X ≤ 2.5 (เปอรเซ็นตโมล ของ Nd2O3) ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยให

เย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางโครงสราง ทางแสง และการเปลงแสงของระบบแกว

ซิงคแบเรียมบอเรต พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามปริมาณความ

เขมขนของนิโอดีเนียมออกไซด เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบวา คาความเขมขนของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณ

ความเขมขนของนิโอดีเนียมออกไซด ผลการศึกษาผลของฟูเรียรทรานฟอรม ชี้ใหเห็นวาระบบแกวน้ีเกิดจากการส่ันของโมเลกุล        

ในโครงสราง BiO3 BO3 BO4 และ BO นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Nd3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคแบเรียม

บอเรตจากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 359 นาโนเมตร  

 

คําสําคัญ: แกวซิงคแบเรียมบอเรต  นิโอดีเนียมออกไซด  การดูดกลืนแสง  ฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรด  ลูมิเนสเซนซ  

 

Abstract 

 

 Nd3+ - dope zinc barium borate glasses of the composition (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO-xRE (RE = 

Nd2O3) with 0 ≤ X ≤ 2.5 (in mol% of Nd2O3) have been synthesized by conventional melt quenching 

technique. The physical, structural, optical and luminescence properties were investigated. The results 

showed that the density and molar volume increased with increasing Nd2O3 concentrations. The intensity 

of all absorption bands increased with increasing Nd2O3 contents. The FTIR studies indicated that these 

glasses are made up of [BiO3], [BO3], [BO4] and [BO] basic structural units. In addition, the luminescence 

properties of Nd3+-dope B2O3-ZnO-BaO glass system were carried out using excitation wavelengths of 359 nm. 

 

Keywords:  zinc barium borate glass, neodynium oxide, optical absorption, fourier transform infrared, 

luminescence  
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1. บทนํา 

 

แกวเปนวัสดุที่มีลักษณะพิเศษซ่ึงไมมีวัสดุใดเหมือน เพราะเปนวัสดุที่โปรงใส แข็งตัวที่อุณหภูมิหองพรอมกันน้ันมี

ความแข็งแรงเพียงพอและทนทานตอการกัดกรอนในสภาพแวดลอมตางๆ ดังน้ัน จึงทําใหแกวเปนวัสดุที่นิยมในงานดานตางๆ 

เชน งานกอสรางและกระจกของยานพาหนะตางๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟา งานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา และ

เครื่องมือเครื่องแกวตางๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน (ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549: 38) 

แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวอีกชนิดหน่ึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และสามารถฟอรมตัวเปนแกวได 

เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูง มีโครงสรางของอะตอมที่งาย ไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผาน

แสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชนกัน (Varshnaya et 

al., 1994) จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหแกวบอเรตนิยมนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมแกว เปนเพราะมีความแข็งแรง

ของพันธะสูง ในโครงสรางบอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจน ซ่ึงจะสามารถฟอรม

ตัวเปนแกวได โครงสรางของ BO3 จับกันเปนลักษณะสามเหล่ียมอยูที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม แกวบอเรตนิยม

นํามาใชงานทางดานวัสดุปองกันรังสี เน่ืองจากมีคาเลขอะตอมยังผลใกลเคียงกับเน้ือเยื่อของมนุษย อีกทั้งยังนํามาใชงานใน

ดานอุปกรณทางแสง (Yawale et al., 2000: 150) 

 ซิงคออกไซด (Zinc oxide) เปนสวนประกอบหน่ึงที่สําคัญในการฟอรมตัวเปนแกว และเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา

แกวที่มีซิงคออกไซดเปนองคประกอบจะทําใหแกวมีจุดหลอมเหลวต่ํา ซ่ึงงายตอการหลอมแกวในหองปฏิบัติการ มีคาดัชนีหัก

เหสูง มีสมบัติทางกายภาพที่ดี สมบัติทางเคมีที่ดี และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี เน่ืองจากเม่ือเติมซิงคออกไซดลงในแกว

แลวจะชวยลดสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิงความรอน นิยมนํามาใชงานทางการคาเน่ืองจากเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพราะ

สามารถนํามาใชแทนตะก่ัวได อีกทั้งนิยมนํามาใชในงานดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวัสดุเซรามิก เปนตน (Zhao et al., 

2015: 303) 

แบเรียมออกไซด (Barium oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ

ทางไฟฟาที่ดี อีกทั้งมีเสถียรภาพทางเคมีคอนขางสูง คือไมทําปฏิกิริยากับสารเคมีชนิดอ่ืนๆ มีจุดหลอดเหลวต่ํา มีสภาพ

ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากน้ีแกวแบเรียมยังสามารถใชแทนตะก่ัวได อีกทั่งยังมีความสามารถในการ

กําบังรังสีตางๆไดดี และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เน่ืองจากไอระเหยของแบเรียมไมเปนพิษเหมือนกับตะก่ัว สวนมากแบเรียม

ออกไซดที่เติมลงไปในแกวจะนํามาใชงานทางดานนิวเคลียร และดานรังสี ซ่ึงมีคาความหนาแนนสูง (Abdelghany et al., 

2015: 39) (Swapna et al., 2014: 180) 

นีโอดีเมียมออกไซด (Neodymium oxide) เติมลงไปในแกวเพื่อตองการนํามาใชงานทางดานเลเซอร อุปกรณทาง

การแพทย และอุปกรณแสดงผล เน่ืองจากนิโอดีเมียมออกไซดที่เติมลงไปในแกว จะสามารถเปลงแสงในชวงความยาวคล่ืน 

NIR ที่ 1,060 นาโนเมตร (Blasse et al., 1994) อีกทั้งนีโอดิเมียมออกไซดที่เติมลงไปในแกวอีกวัตถุประสงคหน่ึงก็คือ เพื่อ

ตองการนํามาทําเปนหลอดไฟฮาโลเจน (Halogen lamp) เพื่อจะดูดกลืนแสงในชวง ยูวี อีกทั้งนีโอดิเมียมยังมีคุณสมบัติความ

แข็งที่สูง มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยาเคมีกับสารเคมีชนิดอ่ืนๆ โดยนีโอดีเมียมจะมีการถายโอนอิเล็กตรอนในชั้น 

4f ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัวของธาตุน้ี (Bishay et al., 1969: 1) 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตางๆ ของแกวซิงคแบเรียม

บอเรตที่เจือดวยนีโอดิเมียมออกไซดที่มีความเขมขน เม่ือ (x คือ 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ของ Nd2O3) โดยศึกษา

สมบัติทางกายภาพ โครงสราง แสง และลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล สเปกตรัมอินฟราเรด การดูดกลืน

แสง และการลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนตอไป  
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2. วิธีการทดลอง 

 

แกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต สูตร (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO-xNd2O3 (เม่ือ x คือ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching 

Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO H3BO3 BaO และ Nd2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจน

เปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันบรรจุในเบาหลอมอะลูมินา จากน้ันนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการ

นําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัด

ความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออาร

สเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence 

Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies) และการวิเคราะหสเปกตรัมอินฟาเรด โดยเครื่อง 

อะจิเลนท คารรี่ 630 เอฟทีไออาร สเปกโทรมิเตอร (รุน Cary-630 FTIR Spectrometer ของบริษัท Agilent 

Technologies) 
 

3. ผลการวิจัย  

 

ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ 

Nd2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ 

Nd2O3 ซ่ึง จากความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของ แกว

ตัวอยาง โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 3.1617  0.0011 ถึง 3.2827  0.0007 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดัง

แสดงในภาพที่ 1 และคาปริมาตรเชิงโมลแสดงในภาพที่ 2 มีคาลดลงเม่ือเจือปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 0.5 เปอรเซ็นต 

โมล ซ่ึงจะทําใหเกิดปรากฏการณที่ออกซิเจนเปนสะพานเชื่อม (BO) เน่ืองจากเกิดการจับกันระหวางอะตอมของออกซิเจน

ภายในโครงสรางทําใหเกิดการแพคตัวของอะตอมมากขึ้น จึงสงผลใหปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 0.5 เปอรเซ็นตโมลมีคา

ลดลง จากน้ันเม่ือเจือปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 1.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาสูงขึ้นโดยคา

ปริมาตรเชิงโมลมีคาอยูระหวาง 30.3347 ถึง 31.2484 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขน แตกตางกัน 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมอินฟราเรดของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน 

ดังแสดงในภาพที่ 3 พบวาชวงความถี่ของเลขคล่ืน 2,080 ถึง 2,287 แสดงการส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) 

ของกลุม OH  จากกราฟสเปกตรัมอินฟราเรดบอกถึงความสัมพันธระหวางคาการสงผานและความถี่ของเลขคล่ืน ซ่ึงพบพีค

การสงผานอยูในยาน 2,287 2,080 1,233 766 และ 651 cm-1 จากการวิเคราะหที่ความถี่ของเลขคล่ืน 1,233 cm-1 พบการ

ส่ันของพันธะยืดหรือหดแบบสมมาตร (Symmetrical stretching vibration) ของ  B-O ในโครงสรางบอเรต ที่ความถี่ของ

เลขคล่ืน 766 cm-1 พบการส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของ =B-O-B≡  และที่ความถี่ของเลขคล่ืน 651 

cm-1  พบการส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของ B-O-B ในโครงสรางของ BO3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 สเปกตรัมอินฟราเรดของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน 

ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 4 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 511 นาโนเมตร (4G9/2) 582 นาโนเมตร (4G7/2) 679 นาโนเมตร (4F9/2) 744 นาโนเมตร (4S3/2+
 

4F7/2) 803 นาโนเมตร (4F5/2+
2H9/2) และ 875 นาโนเมตร (4F3/2)  สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง 

สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 511 ถึง 875 นาโนเมตร จึงสงผลใหตัวอยาง

แกวเปนสีฟาออน 
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน 

ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 5 พบวาสังเกตเห็น

สเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 1 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 1,060 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิด

การทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 4I9/2 
4D3/2 ที่ความยาวคล่ืน 359 นาโนเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน 

ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 1,000 ถึง 1,400 นาโนเมตร ความ

ยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 359 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 6 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 

2 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 1,060 นาโนเมตร (4F3/2  4I11/2) และ 1,345 นาโนเมตร (4F3/2  
4I13/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 1,060 นาโนเมตร (4F3/2  4I11/2) พบวา

การ quenching ของระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่ปริมาณความเขมขนที่ 1.5 เปอรเซ็นตโมล มีประสิทธิภาพการเปลงแสง

ไดดีกวาการเจือดวยความเขมขนอ่ืนๆ ดังแสดงในภาพที่ 7 โดยสอดคลองกับรูปแบบระดับพลังงานของ Nd3+ ดังแสดงในภาพ

ที่ 8 
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ภาพที่ 6 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การ quenching concentration ของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3  

ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการเปลงแสงของ Nd3+
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4. สรุปผลการวิจัย 

 จาการศึกษาแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยนิโอดีเนียมออกไซด พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่ม

ปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 และปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงเม่ือเจือปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 ระหวาง 0.0 ถึง 2.5

เปอรเซ็นตโมล ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวง VIS ถึง NIR ที่ความยาวคล่ืน 511 ถึง 875 นาโนเมตร ผลของ

สเปกตรัมการกระตุนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค พบพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 

(4G9/2) 511 นาโนเมตร (4G7/2) 582 นาโนเมตร (4F9/2) 679 นาโนเมตร (4S3/2+
4F7/2) 744 นาโนเมตร (4F5/2+

2H9/2) 803 นาโน

เมตร และ (4F3/2) 875 นาโนเมตร และผลของสเปกตรัมการเปลงแสง ปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการ

เปลงแสงที่ความยาวคล่ืน (7F0) 578 นาโนเมตร (7F1) 590 นาโนเมตร (7F2) 613 นาโนเมตร (7F3) 651 นาโนเมตร และ(7F5)  

699 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน (7F2) 613 นาโนเมตร ผลการศึกษา

ผลของฟู เรียรทรานฟอรมของระบบแกว น้ี เ กิดจากการ ส่ันของโมเลกุลในโครงสราง BiO3 BO3 BO4 และ BO                    

ผลสเปกตรัมการกระตุนแสง โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 1,060 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสง ปรากฏทั้งหมด 

1 พีค เกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 4I9/2 
4D3/2 ที่ความยาวคล่ืน 359 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสง

ใชความยาวคล่ืนที่ถูกกระตุน คือ 359 นาโนเมตร  ปรากฏทั้งหมด 2 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน (4F3/2 

 4I11/2) 1,060 นาโนเมตร และ 4F3/2  4I13/2) 1,345 นาโนเมตร (สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุด

อยูที่ความยาวคล่ืน (4F3/2  4I11/2) 1,060 นาโนเมตร 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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อํานวยความสะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย และสํานักงาน
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