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เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัศุกร์ที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 
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ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร /ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

1 08.00 - เคารพธงชาติ 1 นาที เทป    

2 08.01 - สญัญาณถ่ายทอดสด จากห้องประชุม  มวก .  ๔๘  พรรษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

- Title รายการถ่ายทอดสด 

53 วินาที เทป   ***ใช้ Tape  ของวนัที่ 31 

พ.ค. 55*** 

3 08.02 - Interlude 

- VTR ปุจฉา: ขณิกสมาธิ หมายถึงอะไร 

- Interlude 

- VTR พุทธชยนัตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ (9 นาที) 

- Interlude 

- VTR วิสชันา : ขณิกสมาธิ หมายถึงอะไร 

- Interlude 

- VTR สถาบนัพระมหากษตัริย ์กบั มจร. (12 นาที) 

- Interlude 

- VTR ปุจฉา : ความกตญัญู คืออะไร 

- Interlude 

- VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน ................................. (2 นาที) 

- Interlude 

30 นาที เทป    
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- VTR วิสชันา : ความกตญัญู  

- Interlude 

- VTR พระมหาสมปอง ตาลปุตโต (5 นาที) 

- Interlude 

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร /ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

4 08.32 พธิีกร : กล่าวทกัทาย /แนะนาํผูร้่วมบรรยาย/ สรุปบรรยากาศการประชุมเมื่อ

วานนี้ / แจง้กาํหนดการและHighlight ประจาํวนั / นาํเขา้ VTR บรรยากาศ

งานวนัพฤหสับดีที่ 31 พ.ค. 55 

3 นาที สด 

STUDIO 

พธิีกร คุณปนดัดา  วงศผ์ูด้ี 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. ประสม  สินทอง  

อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา      

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

ล่าม : ผศ ดร เมธาพนัธ์ โพธิธีรโรจน์. 

 

 

5 08.35 - Interlude  

- VTR  บรรยากาศงาน  วนัที่  31 พ.ค. 55 

- Interlude 

3 นาที เทป *** พธิีกร / อนุศาสนาจารย์ /ล่าม : ผศ ดร เมธาพนัธ์ โพธิธีรโรจน์ 

    บรรยายตามภาพบรรยากาศงานเมื่อวาน (ตามทีเ่ห็น) 

6 08.38 พธิีกร : โยนเขา้บรรยากาศสดภายในหอ้งประชุม 

- สุนทรพจนจ์าก พระธรรมาจารยเ์ชง ไค (Sheng Kai) ,ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

40 นาที สด 

STUDIO 

พธิีกร คุณปนดัดา  วงศผ์ูด้ี 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. ประสม  สินทอง  

อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา      
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- สุนทรพจนจ์าก ศาสตราจารย ์จี แอล เพริส (G. L. Peiris) ประเทศศรี

ลงักา  เรื่อง พทุธิปัญญาและการปรองดอง 

 

พธิีกร : สรุป / โยนเขา้Break 

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

ล่าม : ผศ ดร เมธาพนัธ์ โพธิธีรโรจน์ 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร /ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

7 09.18 Break 

- Interlude 

- SPOT ชุด สมเด็จพระพฒุาจารย ์(1 นาที) 

- Interlude 

- VTR ปุจฉา .................................................... 

- Interlude 

- VOX POP 5 (3.23  นาที) 

14 นาที เทป   



 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัศุกร์ที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
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- Interlude 

- VTR วิสชันา .................................................... 

- Interlude 

- VTR วนัวิสาขบูชา วนัพระพทุธเจา้ (6 นาที) 

- Interlude 

- VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน .......................................  

(2 นาที) 

- Interlude 

- SPOT ชุด พระธรรมโกศาจารย ์(1 นาที) 

- Interlude  

 

 

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร /ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

8 09.32 พธิีกร : โยนเขา้บรรยากาศสดภายในหอ้งประชุม 

 

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พทุธิปัญญาและสิ่งแวดลอ้ม (Buddhist Wisdom 

and Environment ) 

120 นาที  พธิีกร คุณปนดัดา  วงศผ์ูด้ี 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. 

ประสม  สินทอง  

อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา     
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โดย  ๑. ศาสตราจารย ์ดร. โดนลัด ์เค. สแวเรอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

       ๒. ศาสตราจารย ์ดร. เดเมียน คีโอน ประเทศองักฤษ 

       ๓. ดร. ติช ตมั ดึ๊ก ประเทศเวียดนาม 

       ๔. ศาสตราจารย ์ดร. จาํนงค ์อดิวฒันสิทธิ์ ประเทศไทย 

 

 

 

พธิีกร : สรุป / โยนเขา้Break 

 

สาํนกังานปลดักระทรวง

กลาโหม 

ล่าม : ผศ ดร เมธาพนัธ์ โพธิธีร

โรจน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัศุกร์ที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 

********************************************************************************************************************* 

6 
 

Revised_30 May 2012 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร /ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

9 11.32 - Interlude 

- Spot พระธรรมโกศาจารย ์

- Interlude 

- VTR ในหลวงกบัพระพทุธศาสนา 

- Interlude 

- VTR ปุจฉา 7 

- Interlude 

- VTR พทุธชยนัตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ (EN)  

- Interlude 

- VTR วิสชันา 7 

- Interlude 

- VTR  บทบาทพระพทุธศาสนานานาชาติ โดย พระพรหมสิทธิ  

(18 นาที) 

- Interlude 

- VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน ................................................ 

- Interlude 

- VOX POP 7 

 45 เทป   



 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัศุกร์ที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
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- Interlude 

 

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร /ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

10 12.17 พิธีกร : นาํเขา้บรรยากาศการแถลงข่าวการประชุมประจาํวนั  

โดย พระธรรมโกศาจารย ์

 

 

 

 

 

พิธีกร : สรุปการแถลงข่าว โยนเขา้ Break 

15 นาที สด พธิีกร คุณปนดัดา  วงศผ์ูด้ี 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. 

ประสม  สินทอง  

อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา     

สาํนกังานปลดักระทรวง

กลาโหม 

ล่าม : ผศ ดร เมธาพนัธ์ โพธิธีร

โรจน์ 

 

- รับสัญญาณจากกลอ้ง OB ในหอ้งแถลงข่าว 

- STB. VTR  ความยาว  15 นาที   

- VOX POP  

- Interlude 

- VTR ประวตัิ มจร. (TH) 

- Interlude 

- SPOT 

11 12.32 - Interlude 

- Vox Pop 6 

- Interlude 

- VTR  มจร. กบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์

- Interlude 

15 นาที เทป   



 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัศุกร์ที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
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- Spot  

- Interlude 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร /ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

12 12.47 พธิีกร : สรุปบรรยากาศรอบเชา้ แจง้กาํหนดการและ Highlight ช่วงบ่าย /

นาํเขา้บรรยากาศสดภายในหอประชุม 

 

5 นาที สด พธิีกร คุณปนดัดา  วงศผ์ูด้ี 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. ประสม  สินทอง  

อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา      

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

ล่าม : ผศ ดร เมธาพนัธ์ โพธิธีรโรจน์ 

 

13 12.55 บรรยากาศสดภายในหอ้งประชุม (ต่อ) 

- สุนทรพจนแ์ละสาส์นจากผูน้าํชาวพทุธ 

- ............................................................................................................. 

- ............................................................................................................. 

- ............................................................................................................. 

- ............................................................................................................. 

60 นาที สด  
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- ............................................................................................................. 

- ............................................................................................................. 

- ............................................................................................................. 

- ............................................................................................................. 

- ............................................................................................................. 

 

พธิีกร : สรุป / โยนเขา้Break 

 

 

 

 

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร /ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

14 13.55 Break  

- Interlude 

- Spot  

- Interlude 

- VTR การแสดงทางวฒันธรรมนานาชาติ (ของวนัที่ 31 พ.ค. 55) 

15 นาที เทป  
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- Interlude 

- Vox Pop 1 

- Interlude 

15 14.10 พิธีกร : นาํเขา้รายการสนทนา เรื่อง การสอนพทุธธรรมในต่างประเทศ 

ผูร้่วมสนทนา  

1. พระยิง่เล่อ จากประเทศจีน 

2. พระติชกวงบา จากประเทศออสเตรเลีย 

3. พระจากสายหลวงพอ่ชา 1 รูป 

 

 

 

 

พิธีกร : สรุป / โยนเขา้ Break 

 

60 นาที  ประเด็น : 

 

พธิีกร :  

พธิีกร คุณปนดัดา  วงศผ์ูด้ี 

ล่าม : (ภาษาจีน) ....................................... 

ล่าม : ผศ ดร นเรศ  สุรสิทธิ์ (ภาษาองักฤษ) 

 

 

 

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

16 15.10 Break ;  5 นาที เทป    
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- Interlude 

- VTR ปุจฉ : สติปัฏฐาน 4 คืออะไร 

- Interlude 

- Vox pop 2  

- Interlude 

- VTR วิสชันา : สติปัฏฐาน 4  

- Interlude 

- Spot  

- Interlude  

 

17 15.15 พธิีกร : นาํเขา้การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พทุธิปัญญาและการ

ปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย ์(Buddhist Wisdom and Human Transformation 

) 

โดย  ๑. พระหยวน ฉี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

       ๒. ศาสตราจารยส์ุมานะปาละ กลัมานโกฏะ ประเทศศรีลงักา 

       ๓. ดร. อาจอง ชุมสาย ณอยธุยา ประเทศไทย 

       ๔. มิส ซาร่า ชอว ์ ประเทศองักฤษ 

 

พิธีกร : สรุป / โยนเขา้ Break 

110 นาที  พธิีกร คุณปนดัดา  วงศผ์ูด้ี 

อนุศาสนาจารย์ :  

พ.ท. ประสม  สินทอง  

อนุศาสนาจารยก์รมเสมียนตรา    

สาํนกังานปลดักระทรวง

กลาโหม 

ล่าม :  

พระมหาภาสกร ปิโยภาโส 
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ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

18 16.50 Break ;  

- Interlude 

- Spot  

- Interlude 

- Vox pop 2  

- Interlude 

- Spot  

- Interlude  

 

5 นาที 

 

เทป    

19 16.55 พิธีกร : สรุปเหตุการณ์ประจาํวนั / แจง้กาํหนดการและ Highวนัพรุ่งนี้  

         / ปิดรายการ 

5 นาที สด พธิีกร คุณปนดัดา  วงศผ์ูด้ี 

อนุศาสนาจารย์ ................................ 

ล่าม : ผศ ดร เมธาพนัธ์ โพธิธีรโรจน์ 

 

 

20 17.00 End Credit  เทป    
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 หมายเหตุ  STB. Tape   

ลาํดบั รายการ ความยาว (นาที) ลาํดบั รายการ ความยาว (นาที) 

1 Slide ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดฯ 29 วินาที 15 VTR ประวตัิ มจร. (EN)  

2 SPOT ชุด สมเด็จพระพฒุาจารย ์ 1 16 VTR บทบาทพระพทุธศาสนาในระดบันานาชาติ (พระพรหมสิทธิ)  

3 SPOT ชุด พระธรรมโกศาจารย ์ 30 วินาที 17 VTR ความเป็นมาการจดักิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ (พระธรรมโกศาจารย)์  

4 SPOT ชุด พระธรรมโกศาจารย ์ 1 18 VTR การเตรียมความพร้อมของการจดักิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ  

5 VTR สมเดจ็พระพฒุาจารย ์ 6.28 19 VTR การ์ตูน บวัสี่เหล่า  

6 VTR พระมหาสมปอง ตาลปุตโต  20 VTR การ์ตูน การตรัสรู้ของพระพทุธเจา้  

7 VTR นายสมชาย วงศส์วสัดิ์  21 VOX POP 1 2.58 

8 VTR วนัวิสาขบูชา วนัพระพทุธเจา้  6.04 22 VOX POP 2 3.10 

9 VTR ในหลวงกบัพระพทุธศาสนา  23 VOX POP 3 2.43 
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10 VTR มจร. กบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์  24 VOX POP 4 3.20 

11 VTR สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  ฯ  25 VOX POP 5 3.23 

12 VTR สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ฯ  26 VOX POP 6 2.52 

13 VTR พทุธชยนัตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ (EN)  27 VOX POP 7 2.46 

14 VTR ประวตัิ มจร. (TH)  28 VOX POP 8 2.26 

 

ลาํดบั รายการ ความยาว (นาที) ลาํดบั รายการ ความยาว (นาที) 

29 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 1  43 สารธรรมเพื่อมวลชน 1  

30 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 2  44 สารธรรมเพื่อมวลชน 2  

31 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 3  45 สารธรรมเพื่อมวลชน 3  

32 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 4  46 สารธรรมเพื่อมวลชน 4  

33 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 5  47 สารธรรมเพื่อมวลชน 5  

34 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 6  48 สารธรรมเพื่อมวลชน 6  

35 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 7  49 สารธรรมเพื่อมวลชน 7  

36 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 8  50 สารธรรมเพื่อมวลชน 8  
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37 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 9  51 สารธรรมเพื่อมวลชน 9  

38 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 10  52 สารธรรมเพื่อมวลชน 10  

39 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 11  53 สารธรรมเพื่อมวลชน 11  

40 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 12  54 สารธรรมเพื่อมวลชน 12  

41 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 13  55 สารธรรมเพื่อมวลชน 14  

42 VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน 14  56 สารธรรมเพื่อมวลชน 15   

 

 

 

ลาํดบั รายการ 
ความยาว 

(นาท)ี 
ลาํดบั รายการ 

ความยาว 

(นาท)ี 

57 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พทุธชยนัตี คืออะไร  69 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พระพทุธเจา้ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน เมื่อใด  

58 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : วนัวิสาขบูชา คืออะไร  70 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พทุธศาสนสุภาษิต หมายถึงอะไร  

59 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พทุธปรัชญา คืออะไร  71 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : สติปัฏฐาน 4 คืออะไร  

60 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ตถาคต คืออะไร  72 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พระไตรปิฎกแบ่งเป็น 3 ภาค 3 ปิฎก มีอะไรบา้ง  

61 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ตถาคตโพธิสทัธา คืออะไร  73 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พระไตรปิฎกฯ แบ่งเป็นอะไรบา้ง  



 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัศุกร์ที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 
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62 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พทุธคุณ 3 คืออะไร  74 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : โลกียธรรม คืออะไร  

63 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : อริยสจั 4 คืออะไร  75 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : โลกตุรธรรม คืออะไร  

64 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ขณิกสมาธิ หมายถึงอะไร  76 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ไตรลกัษณ์ คืออะไร สาํคญัอยา่งไร ประกอบดว้ยอะไรบา้ง  

65 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พระไตรปิฎก คืออะไร  77 Interlude 11 วินาที 

66 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : การถือปฏิบตัิวนัวิสาขบชูาในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมยัใด  78 วนัที่โลกไดรู้้จกัพระพทุธเจา้ 39.54 

67 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ความกตญัญู คืออะไร     

68 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ความไม่ประมาท คืออะไร     

 


