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ถึง ศิษยาภิบาลและผูนำาคริสตจักรทุกทาน

ซีบีเอ็น ประเทศไทย ไดรับเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับใชคริสตจักรทองถิ่นใน   
ทุกวันนี้ เรายินดีที่ไดรับใชคริสตจักรมากกวา 500 แหงทั่วประเทศ  ผาน
หลักสูตรซุปเปอรบุค  โดยมุงหวังที่จะทำางานควบคูกับคริสตจักรทองถิ่นเพื่อ
สนับสนุน สรางแรงบันดาลใจ และเสริมสรางคริสตจักรทองถ่ินใหเปนทุกอยาง
ท่ีพระเจาทรงเรียกใหเปน เราเช่ือวาคริสตจักรทองถ่ินเปนแขนขาของพระคริสต
ในทุก ๆ ชุมชน เปนเกลือและแสงสวางของทุกหมูบาน และทุกเมือง
 
ในยุคแหงความเรงรีบ เราทุกคนตางตระหนักถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเรา อิทธิพล
ของสื่อ เทคโนโลยี และปญญาประดิษฐที่มีมากขึ้น ที่สามารถครอบครอง  
ชี้นำาความคิด พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนของเรา นี่คือเวลาที่คริสตจักร
จะตองลงทุนในทรัพยากรที่ดีที่สุด เพื่อสรางผลกระทบที่เขมแข็ง มั่นคง         
ในการสรางคนรุนตอไป เราตองลงทุนอยางดีที่สุด ทั้งบุคลากร เวลา เงิน และ
การอธิษฐานอยางเต็มกำาลังของเราเพ่ือเสริมสรางเด็กและเยาวชน เราตองการ
เห็นคนรุนใหมรักพระเยซูคริสต หยั่งรากลึกในถอยคำาของพระเจา และมี
หัวใจที่จะประกาศขาวดี  ใหเรารวมกันสรางใหพวกเขาลุกขึ้นเปนตัวแทนของ
พระเยซูคริสตใหเปนที่รูจักในประเทศนี้ตอไป 

เราภูมิใจที่ไดรับใชและเปนเพื่อนรวมการเดินทางในครั้งนี้ เรามุงมั่นที่จะมอบ
สิ่งที่ดีที่สุดใหกับคริสตจักร เพื่อทำาสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับอาณาจักรของพระเจา
ในอนาคต ผมหวังวาทุกทานจะเดินไปดวยกันกับเรานะครับ

Dear Pastor / Church Leader, 

What an awesome privilege it is for us to be able to serve the local church! 
Today, CBN Thailand has the honor of serving more than 500 churches 
through our Superbook Sunday School Curriculum as we come alongside 
the local church to encourage, inspire and equip the local church to be 
all that God has called it to be. We believe that the local church are the 
hands and feet of Christ in every community, the salt and light in every 
village and city. 

In this age of acceleration, we are all aware of what’s happening around 
us, the massive influence of media and technology, the rise of Artificial 
Intelligence (AI), and the ability of the world to disciple our children and 
youth.  Now, more than ever, the church must invest in its best resources 
to be the strong influence of discipleship for the next generation. We have 
to invest our best people, our time, money, prayer and our tears into 
discipling the next generation of children and youth.  We want to see a 
generation arise that love Jesus Christ,  are rooted in His Word and have 
missionary hearts; a generation that will rise up to bring Christ to this 
nation in the days and years to come! 

Again, It is an honor to serve you and to be with you on this journey. We 
are committed to give you the very best that we have, so that you can do 
the very best that you can do for the kingdom of God, in the days ahead.   
I look forward to the journey together!

Many Blessings

Today’s society is in a worrisome state.  People in countless communities
 are still living in poor conditions, suffering from lack of hygiene and           
deprived of access to clean water, aggravating their physical, mental and 
emotional health. 

Operation Blessing Foundation (Thai) or CBN Thailand recognizes those 
needs. We are committed to use our resources to assist those who are      
underprivileged and living in difficult conditions in every way we can, through
our Clean Water Project, Medical Missions, Disaster Relief, Livelihood       
Project, and our Superbook Curriculum, which imparts good morals and 
ethics to children. We are giving hope and encouragement to people in    
society through our CBN Thailand social and online media channels to bring
love, hope and support to needy communities, regardless of their religious 
beliefs, in order to improve their quality of life; spirit, soul and body. 

In this newsletter, you will find inspirational stories of how we, together with
your help and support, are bringing change, hope and encouragement to 
thousands of lives. We hope that you will be proud of the transformation 
that you are bringing to these communities adn we will continue to serve 
relentlessly to spread this life changing mission. Dear readers, you are 
a significant part of this ministry. Your love and support is helping us to 
change this nation.  We hope that you will be blessed by these stories.

พิษณุ
ไทรงาม

Pissanu Saingam
ผู้อ�านวยการ

ซีบีเอ็น ประเทศไทย

MARK
MCCLENDON
ผู้อ�านวยการซีบีเอ็น

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และ เกาหลีใต้ 

หมูบานทุงแก  เปนหมูบานที่อยูหางไกลและเขาถึงลำาบากอยูในหุบเขา อ.แมแจม 
จ.เชียงใหม  หางจากตัวเมืองเชียงใหม 285 กม.  ชีวิตชาวบานที่นี่อยูแบบเรียบงาย 
แตประสบความลำาบากในเรื่องน้ำา เพราะแหลงน้ำาที่มีอยูไมสะอาด เมื่อถึงฤดูรอน
น้ำาก็ขาดแคลนตองไปตักน้ำาจากท่ีหางไกลหรือตามลำาหวย มูลนิธิฯ ไดทำาการสำารวจ 
และขุดเจาะบอน้ำา เพื่อใหน้ำาสะอาดแกชุมชนแหงนี้ 
 
นางหนอปนิ สวางทุงแก อายุ 55 ป ทำาไร  รับรูปญหาของหมูบานดี  ตั้งแต         
จำาความไดที่นี่ก็ขาดแคลนน้ำามาโดยตลอด ตองใชน้ำาบอผิวดิน เมื่อกอนไมมีภาชนะ
ใสน้ำาเหมือนสมัยนี้ ตองตัดกระบอกไมไผมาบรรจุน้ำา ตลอดเวลาในชีวิตที่ตอง
เผชิญกับการขาดแคลนน้ำา...ลำาบากมาก “ขอขอบคุณ มูลนิธิฯ ที่ใหการชวยเหลือ
เปนอยางดี ฉันรูสึกอัศจรรยใจมาก เพราะตอนแรกที่ชางขึ้นมาเจาะน้ำา ไมคิดวา
จะเจอน้ำาแตสุดทายก็พบตาน้ำา ฉันตื่นเตนและดีใจมากคะ” นี่คือเสียงจากผูที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการน้ำา ซึ่งไมตองประสบภาวะขาดแคลนน้ำาอีกตอไป

ตลอดป 2018 มูลนิธิฯ ไดขุดเจาะบอน้ำารวม 80 บอ และติดตั้งเครื่องกรองน้ำา    
8 โครงการ มีผูไดรับประโยชนรวม 9,639 คน 

Thung Kae is a remote village located in the mountainous
area of Mae Chaem district in Chiang Mai province. The 
village’s only source of water was unclean. During the 
arid summer season, the villagers were forced to travel 
long  distances in order to fetch water from streams. CBN 
Thailand provided them with an artesian well allowing the 
villagers to have access to clean water all year round.  In 
2018, a total of 9,639 people have benefited from 80 wells 
and eight water purification projects.  

Mrs. Norpini Sawangthungkae, a 55-year old woman,          
expressed her appreciation. “As far as I can remember, our 
village had always struggled with water issues. We had to use 
water from a shallow-water well, and, because we didn’t have 
containers, we had to carry water in bamboo tubes. All my life, 
I have struggled with insufficient water. I would like to thank 
the sponsors for helping us. I was amazed because, at first, 
when the technicians drilled the well, I did not expect that 
there would be water underground, but there was! I was so 
excited and thankful. ” 

"พระวิญญาณของพระยาหเวห องคเจานายทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวา
พระยาหเวหทรงเจิมขาพเจาไวเพื่อนำาขาวดีมายังคนที่ทุกขใจ พระองค
ทรงสงขาพเจาไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำาใจ และเพื่อประกาศอิสรภาพ
แกบรรดาเชลย ทั้งประกาศการเปดเรือนจำาแกผูที่ถูกจำาจอง" (อิสยาห 61:1)

สังคมของเราทุกวันนี้  ยังอยูในสภาวะที่นาเปนหวง  ผูคนมากมายยังมีชีวิต  
ที่ทุกขยากลำาบาก อยูในชุมชนที่ขาดสุขอนามัยและน้ำาสะอาด สงผลให 
สุขภาพกาย สุขภาพใจย่ำาแยลง คนเหลานี้กำาลังรอคอยความชวยเหลือเพื่อให 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) เล็งเห็นถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  จึงมีความมุงม่ัน 
ที่จะใชเครื่องมือเพื่อนำาความชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ  ไปยังผูคนเหลานั้น   
ไมวาจะเปนโครงการน้ำาสะอาด โครงการหนวยแพทยเคล่ือนท่ี การบรรเทาทุกข
การสงเสริมอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทางดานคุณธรรมและจริยธรรมใหแก 
เด็ก ๆ ผานโครงการหลักสูตร Superbook ใหความรูและใหกำาลังใจสูผูคนใน
สังคมผานชองทางสื่อของซีบีเอ็น  ประเทศไทย   เราทำางานรวมกับคริสตจักร
และหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของ ไมมีกรอบของสังกัด ศาสนาใด ๆ  และพรอม
จะนำาความรัก นำาการสนับสนุนชวยเหลือไปยังชุมชนที่ขัดสน ขาดแคลน  
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

ในจดหมายขาวฉบับนี้ ทานจะไดพบกับเรื่องราวดี ๆ  ที่เราสงมอบใหกับชุมชน
หลายแหง และดวยการสนับสนุนของทาน เราจึงสามารถเปนสวนหนึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งนำาความหวัง กำาลังใจมาสูชีวิตอีกนับรอยนับพัน   เราหวังวา
ทุกทานจะรวมภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ และพวกเราจะไมยอทอที่จะทำา
พันธกิจแหงการเปล่ียนแปลงชีวิตน้ีใหแพรหลาย ผูอานทุกทานคือผูท่ีสนับสนุน
เราใหสามารถแบงปนความรัก ความเอื้ออาทร และเราเชื่อวาทานก็ไดรับ
ความสุขใจพรอมไปกับเราเชนกัน



โครงการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่   
MEDICAL MISSION PROJECT

โครงการทูตสวรรค์แห่งต้นคริสต์มาส     

โครงการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง        

YEAR2018

23 หน่วยแพทย์ / Medical Outreaches

4,473 รับประโยชน์ / Beneficiaries 

ANGEL TREE PROJECT

LIVELIHOOD PROJECT

Gamin

มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) จัดกิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนที่เปนประจำาทุกเดือน  
ในป 2018 ที่ผานมา โดยใหบริการรวม 23 ครั้ง  ใหแกชุมชนตาง ๆ ใน 8 จังหวัด 
ไดแก  เชียงใหม เชียงราย พะเยา กำาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ  สุรินทร และชัยภูมิ 
ผูรับบริการรวม 3,606 คน ในการใหบริการประกอบดวยการรักษาโรคเบื้องตน การให
ความรูดานสุขศึกษา กิจกรรมเพื่อปองกันและสงเสริมสุขอนามัย การฟนฟูสุขภาพดวย 
การฝงเข็ม ประเมินภาวะซึมเศรา การตรวจหาสารตกคางในรางกาย แจกแวนสายตา 
สำาหรับผูสูงอายุ และบริการตัดผมฟรี

นอกจากน้ียังแนะนำาวิธีดูแลสุขอนามัยสำาหรับเด็ก ๆ  รวมถึงการจัดฉายภาพยนตรการตูน
ซุปเปอรบุคใหชมระหวางรอผูปกครอง  ตลอดทั้งปมีเด็กมารับบริการรวม 867 คน      
ที่ชุมชนบานหวยโคงและบานแมแฮหลวง หากเปนฤดูฝนชาวชุมชนนี้จะไมสามารถ   
เดินทางออกสูภายนอกหมูบานไดเลย เพราะเป็นเสนทางลูกรังและหลุมบอลึก ชาวบาน 
สวนใหญรักษาตามภูมิปญญาทองถิ่น จะไปโรงพยาบาลตอเมื่อมีอาการรุนแรงเทานั้น 
แตหนวยแพทยของเราไดเดินทางไปเพื่อใหบริการ  แมวาการเดินทางจะเต็มไปดวย 
อุปสรรคก็ตาม

หนึ่งในผูรับบริการ นายจอแฮ  ดิเชอ อายุ 75 ป  เลาวา “ในวันนี้ไดรับการบริการ   
หลายอยาง รับแวนตาไวอานหนังสือ ยารักษาโรค ไมเทา และไดรับการฝงเข็มอยางท่ี
ต้ังใจเอาไว อาการเจ็บหลังและปวดเอวดีข้ึนมาก ตนเองก็ไมมีอะไรอยางอ่ืนท่ีสามารถ
ใหไดนอกจากคำาขอบคุณคุณหมอทุกคนที่มาใหบริการและรักษา”  

ขอขอบพระคุณผูสนับสนุนทุกทาน ไดแก สถานทูตเยอรมัน สถานทูตออสเตรเลีย บริษัท
หางราน และพันธมิตรทุกทาน ที่ไดสนับสนุนคาใชจายทั้งทางตรงและทางออม อีกทั้งยัง
อนุญาตใหเราวางกลองรับบริจาค เพ่ือจะสามารถนำาเงินบริจาคไปใหบริการทางการแพทย
แกทุกชุมชนตลอดทั้งปที่ผานมา 

In  2018, Operation  Blessing  Foundation (Thai)  has  held  monthly  medical
missions in eight different provinces; Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Kham 
Paeng Phet, Phichit, Phetchabun, Surin and Chaiyaphum, serving a total of  3,606 
adults and 867 children.  Services provided at each medical mission include;
general check-ups, acupuncture treatments, stress and depression assessments,
chemical/pesticide residue blood testing, eyeglasses for elderly people, free 
haircut services. Patients also received basic health care and hygience knowledge.
Children accompanying the adults also enjoyed fun activities, learned about 
healthcare and watched an episode of Superbook. 

Mr. Jorhae Deecheur, one of many patients told us, “Today, I have received       
medicine, eyeglasses for reading, and a walking stick. I also intentionally came to 
receive acupuncture treatment for my back and waist pain, and I felt much better 
after the treatment.  I have nothing to offer back except gratitude for the doctors and 
staff who came to give us medical treatments.”

We would like to thank the German Embassy, the Australian Embassy, companies,
government offices and individual partners who have generously supported 
this project and have made these medical missions possible.

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2018  มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) และทีม
ซุปเปอรบุคไดเดินทางไปที่หมูบานเกาะชาง อ.เมือง จ.ระนอง เราจัดงาน     
คริสตมาสใหเปนของขวัญสำาหรับเด็ก 161 คน ทุกคนมีโอกาสไดรับของขวัญ
ท่ีแตละคนฝนอยากจะไดรับอยางเฉพาะเจาะจงเปนคร้ังแรก เด็ก ๆ  ไดดูการตูน
ซุปเปอรบุค ตอน “คริสตมาสแรกของโลก” เพื่อเขาใจความหมายที่แทจริง
ของวันคริสตมาส โอกาสน้ีผูนำาคริสตจักรทองถ่ินแบงปนความหมายท่ีแทจริง
ของวันคริสตมาสใหกับพ่ีนองในชุมชน และมีเด็กหลายคนไดตอบรับตอขาวดี
เรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
สำาหรับผูใหญ  ตรวจรักษาโรคเบ้ืองตน แจกแวนสายตาสำาหรับผูสูงวัย แจกมุง
ใหกับพี่นองชาวมอแกน และบริการตัดผม

นายกามิน ประมงกิจ อายุ 15 ป บอกพรอมรอยยิ้มวา “ผมขอของขวัญเปน
เสื้อกันหนาวครับ เพราะวาที่เกาะมีฝนตกบอย ๆ ผมอยากไดเพื่อใชในตอนที่
เดินทางไปมาจากเกาะขึ้นไปบนฝงครับ ผมชอบเสื้อที่ไดรับนี้มากเลยเปน 
ของขวัญชิ้นแรกที่ผมไดรับและผมถูกใจในสิ่งที่ทานมอบใหมากครับ” 

On the 14th - 15th of December 2018, CBN Thailand’s humanitarian 
and Superbook teams went to Koh Chang village in Ranong province, 
to organize the Angel Tree Christmas celebration for 161 children. 
These children received a Christmas present for the first time in their 
lives and they received what they had wished for.  They were also 
able to enjoy Superbook’s episode, “The First Christmas.”  After the  
local church leader shared about the true meaning of Christmas, 
many children gave their hearts to the Lord.  Basic health check-ups 
and haircut services were provided, eyeglasses were given to the      
elderly and mosquito nets were provided to every household. 

Gamin Pramongkij, a 15-year-old boy, said; “I requested a jacket as my 
Christmas gift because it often rains on the island and I need it whenever 
I travel on boat to get to the coast. I love the jacket I received very much! 
This is the first present I have ever received and I am so thankful for what 
you have given me.”

คุณสุนทรา  พิศพงษ ตองกลายเปนคุณแมเลี้ยงเดี่ยว เพราะสามี
เสียชีวิต ท้ังครอบครัวตองลำาบาก เธอทำางานรับจางในโรงงานเชือดไก
ใกลหมูบาน  แตรายไดไมพอสำาหรับดูแลลูกสาว 2 คน คุณแมที่
แกชรา และคาใชจายในบานทั้งหมด    วิกฤตครั้งใหญในชีวิตเกิดขึ้น
เมื่อถูกเลิกจางงาน เมื่อคริสตจักรพระกิตติคุณไพรบึง จ.ศรีสะเกษ   
ทราบขาว ไดสงเรื่องราวของเธอเพื่อขอความชวยเหลือมายังมูลนิธิฯ  
มูลนิธิฯจึงไดมอบเงินทุนสำาหรับการเริ่มตน รวมทั้งอุปกรณเพื่อเปด 
รานขายขาวมันไกและขาวหมูแดงเพราะเธอทำาอาหารอรอย  เวลานี้
เธอมีรายไดมากพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวแลว
“ขอขอบคุณมูลนิธิฯ ท่ีใหการชวยเหลือ ใหคำาแนะนำาในการประกอบ 
อาชีพ และขอคิดในการสรางอาชีพ ขอขอบคุณผูสนับสนุนที่เติม
ความหวังในการเริ่มตนใชชีวิตใหม ขาพเจาหวังวาสิ่งเหลานี้จะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตและจะตั้งใจทำาอาชีพนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ครอบครัว"

Ms. Suntra Pitphong, a single mom whose husband had just 
passed away, was struggling to earn enough to maintain her 
two daughters and her elderly mother. She worked in a poultry
slaughterhouse but the income was not enough to meet the 
family’s needs. She was later laid off from the factory and 
had no more income.  Through a local church in  Si Sakhet 
province, CBN Thailand was able to provide Ms. Suntra with a 
start-up fund and equipment to open a food shop, selling Thai 
chicken rice and Thai red BBQ pork with rice.  She loves to 
cook and cooks very well.  Now she can have enough income 
to support her family.

She expressed her gratitude, “I would like to thank Operation 
Blessing Foundation (Thai) for giving me advice and helping 
me to set up my own business. I would also like to thank all the    
sponsors who have brought hope and a new life to my family. I 
believe that this new beginning will change my life and I will do 
my best to make this business successful so that I can take care 
of my family.”



น�าเรื่องราวแห่งชีวิต
เพ่ือเสริมสร้างเด็กๆ

ในโรงเรียน

• ซุปเปอร์บุ๊ค
สกูลทัวร์ 

โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต 

โครงการ

รักษ์ครอบครัว    

YEAR2018
สกูลทัวร์

3
โรงเรียน
Schools

2,231
เด็กเข้าร่วม
Kids attended

5
กิจกรรม
Events

KFT PROJECT

SCHOOL OF LIFE PROJECT
SUPERBOOK SCHOOL TOUR

Fah

Oh & Tao

เรื่องราวของแมโอและลูกเตา   ผูหญิงที่สูเพื่อแม
สูเพื่อลูก อยางยากลำาบากตลอดหลายปที่ผานมา 
“ขอบคุณโครงการที่ชวยใหฉันไดมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 
ชีวิตฉันเหมือนตนไมที่ใกลตาย โครงการเหมือนน้ำาและ
ปุยท่ีทำาใหตนไมน้ันกลับมาแข็งแรงอีกคร้ัง ขอบคุณท่ีทำา
ใหแมคนน้ีไดมีโอกาสไดสรางงานเพ่ิมรายไดใหครอบครัว
และไดเห็นรอยยิ้มของลูกที่มีหนังสือไปเรียนในทุกวัน 
ขอขอบคุณโครงการและผูสนับสนุนทุกคนคะ"

Mother Oh, one of the beneficiaries of the Keeping
Families Together (KFT) project thanks the         
sponsors for the help she has received through 
the foundation. She works very hard to support 
her elderly mother and her son, Tao.  She shared, 
“I would like to thank the KFT project for giving me 
life once again. My life was like a dying tree but you 
were like water and fertilizer that restored back my 
strength. Thank you for giving me the opportunity 
to create additional income for my family, and for      
allowing me to see my child smile again now that he 
has books to go to school. I would like to thank the 
KFT project and all of the sponsors very much.”

พันธกิจเพื่อชุมชน เป็นการใหพื้นที่การเรียนรูที่ปลอดภัยเพื่อเด็กและเยาวชน 
ในชุมชนที่มีความเสี่ยงจากภัยสังคม นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติที่โรงเรียน เรา
สอนความรู ปลูกคุณคาของชีวิต กินมื้ออรอยพรอมทำากิจกรรมสนุกสนานรวมกัน  

นองนางฟา อายุ 11 ป คริสตจักรพรศิลา  กรุงเทพฯ  “อาจารยแมทรายเปนคนที่
มาชวนหนูมาที่บานทำาใหมารูจักคริสตจักรนี้คะ ไดรองเพลง ไดเตนดวย กอนนี้ที่
หนูยังไมรูจัก หนูเคยเปนเด็กไมดีคะ เวลาพอแมใชงานหนูก็จะไมชวย แตพอได 
มาเรียนที่นี่และทำากิจกรรมซุปเปอรบุค หนูก็ชวยทำางานและชวยเก็บกวาดหอง 
ดวยคะ” 

CBN Thailand’s School of Life Project, is a ministry for the community which 
provides a safe learning space for children and youth that are at risk from 
social threats. At the School of Life project, children and youth are able to 
learn life skills, learn about the value of life, eat together and do many fun 
activities. 

Nong Fah, an 11-year old girl from Phonsila Church, in Bangkok, said, 
“Teacher Sai, the pastor, invited me to come to church and attend this program. 
I get to sing and dance. Before I came here, I didn’t behave well. When my     
parents asked me to help, I would never help them. However, after coming here 
and studying with Superbook activities, I have learned to help my parents and 
to clean up my room.”

เปนโครงการที่มูลนิธิฯ  เขาถึงเด็ก ๆ ในโรงเรียนตาง ๆ ผานกิจกรรม
สันทนาการและฉายการตูน Superbook เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2019     
ที่โรงเรียนบานหวยไคร  อ.แมสาย จ.เชียงราย  มีเด็ก ๆ เขารวมกวา 300 คน 
นอง ๆ ตื่นเตนมาก   เพราะระยะทางที่หางไกลตัวเมืองจึงมีโอกาสนอยมากที่
จะมีหนวยงานหรือองคกรมาจัดกิจกรรม   เด็ก ๆ ไดรับทั้งสาระและความ
สนุกสนานตลอด 2 ชั่วโมง  เพราะมีเนื้อหาที่สอดแทรกสาระ ความรู การแก
ปญหาในเร่ืองใกลตัวและสามารถปรับใชไดจริงในชีวิต ภาพกิจกรรมดี ๆ เชนน้ี
จะเกิดข้ึนไมไดเลย หากขาดการสนับสนุนของผูท่ีเห็นความสำาคัญและมีหัวใจ
รักเด็กทุกทาน

For several years, CBN Thailand has been able to reach 
children in schools throughout the nation.  On the 26th of 
February, 2019, the Superbook team organized a school tour 
event at Ban Huai Krai School, in Mae Sai district, Chiang Rai 
province. The children were thrilled! Due to the school’s far 
distance from the city, only a few organizations come to visit
and organize activities for them. A total of 300 students 
attended the event and were able to enjoy an episode of 
Superbook and participate in all the activities.



รายการชัวร์หรือมั่วนิ่ม 
กับ อ.นิกร ซีซั่น 5

เพื่อนอธิษฐาน

งานวันอธิษฐานเด็ก ซุปเปอร์บุ๊ค 
รับใช้ เสริมสร้าง

 และสร้างแรงบันดาลใจ    

หลักสูตรซุปเปอร์บุ๊ค  

SUPERBOOK PRAY DAY

YES OR NO WITH PASTOR NIKORN

LINE:  @PRAYERFRIEND

ขอบคุณ Superbook คะ

ที่ทำ�บทเรียนดี ๆ ออกม� 

ทำ�ใหเด็ก ๆ เข�ใจถึง

เรื่องร�วของพระเจ�ได

ง�ยขึ้น ภ�พก�รตูนทำ�ให

เด็ก ๆ เกิดคว�มสนุก และ

คว�มเพลิดเพลิน ขอบคุณ

สำ�หรับทีมง�นที่ผลิตสื่อ

เปนสื่อก�รเรียนก�รสอน

ที่มีประสิทธิภ�พ

Thank you, 
Superbook, for a 

great curriculum! 

Children are able to 

easily understand 

more about God. The 

cartoon is fun and 

enjoyable.  I want to 

thank the Superbook 

team for producing 

this teaching material 

that is effective for 

learning.

คุณครูสิริวรรณ บัวสด   

คริสตจักรคว�มหวัง

จ.อุบลร�ชธ�นี 
ครูผูช้ว่ยสอนชั้นเรียน

รวีว�รศึกษ� 

นองหมวยเปนนักกีฬ� 

วอลเลยบอลของโรงเรียน

ในรอบชิงชนะเลิศ ระหว�ง

แขงขัน เสมอ 1-1 เกม 

นองอธิษฐ�นขอก�ร

ชวยเหลือจ�กพระเจ� และ

ผลก็คือทีมของนองชนะ  

ไดแชมปเหรียญทอง 

"ขอบคุณพระเจ�คะ"

Muay is in the 

volleyball team 

at her school. 

During the finals, 

the game was at a 

tie, 1 to 1. Muay 

prayed and asked 

for God’s help. 

Her team won and 

they received a 

gold medal. Praise 

God!

น้องหมวย 
คริสตจักรแหงนิมิตน้ำ�รอน

จ.อุทัยธ�นี

แจคอย�กเรียน
กีต�รม�ก คุณป�
จึงพ�ไปสมัคร  และ
ไมน�นพี่ส�วก็ซื้อ
กีต�รให นองบอกว� 
“ขอบคุณพระเจ�ที่
พระองคทรงรักเข�
และตอบคำ�อธิษฐ�น
แมว�เข�จะเปนเด็ก"

Jack wanted to learn how to play the 
guitar and so his 
aunt brought him to register at a school. Not long after, his sister bought him 

a guitar. Jack said, “Thank You, Lord, 
for loving me and for having answered my prayer, even though I’m just a child.”

น้องแจ๊ค 
คริสตจักรฮิมห�ดใหญ่ จ.สงขล� 

SUPERBOOK SUNDAY SCHOOL CURRICULUM

Siriwan

Jack

Muay

21
อบรมคุณครูรวี
Trainings

13,882
เด็กที่ก�าลังเรียน
Children

1,078 
ผู้เข้าอบรม
Trainees

YEAR2018
หลักสูตร Superbook

โครงการหลักสูตรซุปเปอรบุค  เปนบทเรียนเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในเด็ก โดยฝึกอบรมการใชและมอบบทเรียนใหแกหนวยงาน
และคริสตจักรทองถิ่นที่สงคุณครูที่มีหัวใจรักเด็กเขารับการอบรมและ
แสดงความประสงคขอใชบทเรียนโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ คุณครูจะได
ทำาความเขาใจเกี่ยวกับบทเรียนอยางละเอียด ตั้งแตเริ่มตนเปดอาน 
บทเรียน และการใชเครื่องมือที่จะชวยใหการสอนเกิดความสนุกสนาน  
และมีสาระความรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  โดยใชการตูนแอนิเมชั่น 
ซุปเปอรบุคสื่อสารกับเด็ก ๆ  ผานตัวละครหลัก 3 คน "คริส" ตัวแทน
เด็กชาย  "จอย" ตัวแทนเด็กหญิง และ "กิสโม" หุนยนต  ที่มาบอกเลา
เรื่องราวการผจญภัยผานขอคิด ขอเตือนใจ และมีตัวอยางที่สามารถ
นำามาประยุกตใชกับชีวิตประจำาวันไดจริง  จุดเดนของบทเรียนคือ  
“ขอความจากกิสโม” เนนการใชเวลากับครอบครัวหรือคนใกลชิดเพื่อ
ทบทวนการเรียน การนำาไปใช และการเปนแบบอยางที่ดีของเด็กใน
ยุคปจจุบัน   

CBN Thailand’s  Superbook Sunday School Curriculum is                  
designed to teach and implant good morals and ethics in children,
with simple take-away thoughts and lessons that they can apply 
in their daily life. Any church, school or organization that has 
a heart for children and is interested in using the curriculum 
can register for our orientation and training events and use 
the curriculum for free.  During our orientations and trainings,             
Sunday school teachers are coached on how to use the modules 
effectively, beginning with the detailed teacher’s guide book 
filled with tools and games, and the module DVD, which will 
make the children’s  Sunday school experience unforgettable.
Children are able to embark on a Bible adventure every Sunday 
as they explore the featured Bible story through the cartoon,  
archeological sites and facts in the Bible Background videos, 
and see how every story in the Bible points to the one and only 
hero, Jesus Christ, through the Signpost videos. Another unique 
feature of the Superbook curriculum is that every child receives
a “Gizmo note” after each lesson, specifically designed to             
encourage children to spend time and connect with family 
members, and to become role models for their peers.

เปนรายการใหความรูเรื่องการดำาเนินชีวิตตามหลักคำาสอน
ของพระคำาพระเจาสำาหรับคริสตชนและผูสนใจ ที่นำาเสนอ
ทาง CBN Thailand Youtube Channel  สำาหรับซีซั่น
ใหมน้ีไดเร่ิมแพรภาพต้ังแตเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา ทานท่ี
สนใจสามารถติดตามไดทุกวันจันทร โดย Subscribe ทาง 
ชอง CBN Thailand

“Yes or No with Pastor Nikorn” has started broad-
casting its fifth season online this past February! For 
several years, this online program has inspired many 
viewers to learn more about God, open their hearts 
to Him and to live according to His Word. Subscribe 
to our CBN Thailand channel to watch a new episode 
every Monday!

ไลนแอทเพ่ือนอธิษฐานคือ ชองทางในการเสริมสรางกำาลังใจ
ทางแอพพลิเคช่ันไลน มีการสงเน้ือหาและความรูท่ีเก่ียวของ
กับการอธิษฐาน คลิปถอยคำาแหงกำาลังใจและคำาอธิษฐาน  
สำาหรับผูติดตาม โดยผูติดตามสามารถเสนอและรับการ
อธิษฐานในเครือขายนี้ การอธิษฐานเผื่อกันและกันเปน
แนวทางตามความเชื่อของคริสตชน และตามคำาสอนใน
พระคริสตธรรมคัมภีรที่วา  "จงชวยรับภาระของกันและกัน
และดวยการกระทำาเชนน้ีทานท้ังหลายก็ไดปฏิบัติตาม 
ธรรมบัญญัติของพระคริสต"  ปจจุบัน ชองทางนี้มีผูติดตาม 
1,952 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2019)

Our official @PrayerFriend  LINE account has launched 
at the beginning of August and currently has a total 
of 1,952 followers and an average of 180-200 people 
that contact us daily for prayer requests,  responses
and testimonies on how God has answered their 
prayers after asking @PrayerFriend to pray for them. 
The purpose of this Line@ account is to create a 
friendly environment where people can feel that they 
have a friend who is there to listen, to help and to 
pray together through difficult times, as the Bible 
says, “Carry each other’s burdens, and in this way you 
will fulfill the law of Christ.” (Galatians 6:2) 

ทีมงานซุปเปอรบุค คริสตจักร 28 แหงในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง 
นำาเด็ก ๆ มาทำากิจกรรม และอธิษฐานรวมกันสำาหรับชีวิตของเด็ก ๆ เมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2018 ที่ผานมา ณ คริสตจักรมหาชล กรุงเทพฯ มีผูรวมงานทั้ง
เด็ก คุณครู และผูปกครอง 381 คน โดยมีกิจกรรมฉายการตูน Superbook 
รวมแบงปนเรื่องราวชีวิต ทำาความรูจักเพื่อนใหม และมีการประกวดเตน 
“บทเพลงสูชีวิตใหม” มีกรรมการรับเชิญคือ พี่ฮิม The Rapper หรือ ฮิม
เอลีชา ซึ่งเปนนักรองขวัญใจของเด็ก ๆ พรอมทั้งไดจัดการแสดงชุดพิเศษ
สำาหรับเด็ก ๆ ในงานวันนั้นด้วย

รับขาวสารเพิ่มเติม 
   /SuperbookThai

CBN Thailand’s very first Superbook Pray Day was held on October 
27th, 2018, at Mahachon Church in Bangkok. A total of 381 children 
and Sunday school teachers from 28 churches that are using our 
Superbook Curriculum, attended the event. The half-day event was 
filled with an icebreaker game, worship and a creative prayer activity, 
in which the different churches were put into color groups and had 
to discuss, draw and pray about three topics; “serve”, “equip” and  
“inspire.” The highlight of the event was teen-idol “Hymnae” from 
Thailand’s TV singing contest, “The Rapper,” who performed two of his
Christian rap songs and shared his own testimony and encouraged
the children. The event ended with Gizmo making a surprise                
appearance and taking a group picture with all of the children.

For more information, please go to: 
    /SuperbookThai 



ภาพยนตร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 

“เม่ือรักถูกทรยศ”  
"A LOVE BETRAYED"

FUNDRAISING CAMPAIGN
สุดแรงเพื่อคนรุ่นใหม่

ภาพยนตรเรื่องแรก ของ ซีบีเอ็น ประเทศไทย จากความรวมมือของ 
วายแวมประเทศไทย มูลนิธิดรุณาทร และออแฟนสพรอมิสประเทศไทย     
มุงเนนพันธกิจดานเด็กและเยาวชน เพื่อตองการใหความรู ความเขาใจที่
ถูกตอง  และเปนชองทางในการชวยเหลือบุคคล   ชุมชนในกลุมเสี่ยงตอ
การคามนุษย มูลนิธิฯ ไดจัดฉายรอบปฐมทัศน และรอบสำาหรับบุคคล
ทั่วไป เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่โรงภาพยนตร SFX สาขาเมญา      
เชียงใหม ผูชมเปนกลุมที่ทำางานดานการตอตานการคามนุษย ผูนำาและ
เยาวชนจากคริสตจักร  มีผูเขาชมรวม 901 คน  ลาสุดภาพยนตรไดรับ
รางวัลความรวมมือสากล หรือ The International Partnership 
Award จากสมาพันธผูถายทอดสื่อดานศาสนาหรือ National Religion 
Broadcasters Association ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

“เมื่อรักถูกทรยศ”ความยาว 62 นาที เพิ่มคำาบรรยายทั้ง
ภาษาอังกฤษ พมา ไทยใหญ ดาวนโหลด (ฟรี) ที่ 

www .ALoveBe t r ayed .o r g

In 2018, CBN Thailand, in partnership with YWAM Thailand, directed
and produced its first film, “A Love Betrayed”, a movie aimed to raise 
awareness and stop human trafficking.  On the 24th -26th of August,
the 62-minute dramatic film on the life-and-death realities of human-
trafficking was shown at the SFX Cinema in Maya Mall, Chiangmai.    
The movie was shown once a day, for three consecutive days, with a
total audience of 901 people. Other partners that have made the    
production of this movie possible were Compassion and Orphan’s 
Promise. In March 2019, the movie will be receiving the “International 
Partnership Award” by the National Religious Broadcasters Association, 
in the USA. 

“A Love Betrayed” is now available with English, Burmese 
and Shan subtitles. Download for free at 

www.ALoveBetrayed.org

เมื่อวันที่ 1 และ 8 ธันวาคม 2018 ที่ผานมา มูลนิธิพันธกิจ    
พระพร(ไทย) หรือซีบีเอ็น  ประเทศไทย ไดจัดงานระดมทุนเพื่อใชในการ
ทำาพันธกิจเด็กและเยาวชนในป 2019  ภายใตชื่อแคมเปญวา “สุดแรง
เพื่อคนรุนใหม”  งานแบงเปน 2 สวน โดยกิจกรรมภาคกลางวัน สำาหรับ
เด็กและผูปกครอง เปนการประชาสัมพันธแนะนำาโครงการตาง ๆ พรอม 
ใหความรูเกี่ยวกับงานดานเด็กและสังคมของมูลนิธิฯ   ณ คริสตจักรที่สอง
สามยาน (กรุงเทพ) และที่เมญา ไลฟสไตล ช็อปปงเซ็นเตอร (เชียงใหม)  
สวนกิจกรรมภาคกลางคืน เปนการขอบคุณผูสนับสนุนประจำาปของ  
มูลนิธิฯ  อีกทั้งรายงานความคืบหนาและความสำาเร็จที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
ที่ผานมา พรอมทั้งเชิญชวนแขกผูมีเกียรติรวมเปนพันธมิตรและสนับสนุน 
งานดานเด็กและเยาวชนของมูลนิธิฯ ที่โรงแรมเดอะโฟร์วิงส กรุงเทพฯ 
มีผูรวมงาน 120 ทาน และในวันที่ 8 ธันวาคม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  
เชียงใหม  มีผูรวมงาน 80 ทาน   โดยในงานไดนำาเสนอ 4 โครงการที่เปน

หัวใจหลักในพันธกิจของเรา  ไดแก  1)  โครงการหองเรียนซุปเปอรบุค  
(สำาหรับชั้นเรียนในคริสตจักรทองถิ่น โรงเรียน และเด็กในชุมชน ซึ่งจะ
มีความตอเนื่องตลอดหลักสูตร 5 ป  2) โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต ใน      
2 ชุมชน พื้นที่มีความลำาบากสองแหงในกรุงเทพฯ   3) โครงการจัดหา
น้ำาสะอาด ในพื้นที่ขาดแคลนทางภาคเหนือและภาคอีสาน  ทั้งการจัดหา
แหลงน้ำา ประปาภูเขา และพัฒนาคุณภาพชีวิต   4) โครงการปองกันการ
แพรระบาดของยาเสพติด ในกลุมเด็กและเยาวชนใน 2 ชุมชน ภาคเหนือ
ที่ศูนยแสงอรุณ (บำาบัดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณ) อ.ปาย  จ.แมฮองสอน 
และที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทางมูลนิธิฯ ยังคงตองการกำาลัง
สนับสนุนจากทุกทาน หากทานประสงคจะสนับสนุนสามารถติดตอและ
ติดตามขาวสารไดทางเว็บไซตของมูลนิธิฯ 

On December 1st and December 8th, 2018, CBN Thailand held the 
“You can make a Radical Action for the Next Generation” fundraising 
events, both in Chiangmai and Bangkok, in order to raise funds for 
four major ministry projects which involve children and youth. The 
‘day events’ were held at The Second Church Samyan, in Bangkok, 
and at MAYA Lifestyle Shopping Center, in Chiangmai, where people 
had the opportunity to learn more about CBN Thailand and all of 
its projects, and take part in numerous booth activities. 

In the evening of both days, fundraising dinners with CBN Thailand’s 
partners, major donors and potential partners, were held, in order 
to share about the four major projects that we are focusing on 
in 2019; Superbook Classes, School of Life, Clean Water Project 
and the Anti-Drugs Campaign Camps Project to protect children & 
youth who are at risk of substance abuse. If you wish to sponsor 
any of these projects, please feel free to contact us. 
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Support CBN Thailand 

สนับสนุนซีบีเอ็น ประเทศไทย 

ส่งหลักฐาน
การโอนเงิน:
Send proof of 
deposit to:

เตรียมพบกับรายการใหม่	น�าเสนอทาง	CBN	Thailand	
YouTube	Channel	และเตรียมออกอากาศในอนาคต	
คือ	รายการ	"จากใจถึงใจ"	ฤดูกาลใหม่!		ทีมงานพร้อม
รับฟงข้อเสนอแนะจากทุกช่องทาง	หลังจากที่เราได้
น�าเสนอรายการแล้ว

ในปนี้	โครงการหลักสูตรซุปเปอรบุ๊ค	จะเริ่ม
บทเรียนปที่	3		และมีแผนจะน�าบทเรียนไปสู่
คริสตจักร	ชุมชน	1,000	แห่งทั่วประเทศ

We are preparing to launch a new revamped 
version of “From Heart to Heart”. We would love 
to hear your feedback after the program has been 
launched!

คริสตจักรสืบสัมพันธ 
เชียงร�ย

Suepsamphan 
Church, 
Chiangrai

#205
20-21/4/2019

คริสตจักรบ�นหวยบง 
และบ�นแมสะตอบ 
เชียงใหม

Banhuaybong & 
Maesatob Churches, 
Chiangmai

#206
25-26/5/2019

คริสตจักรรวมนิมิต
หลมสัก 
เพชรบูรณ

Ruamnimit Lomsak 
Church, 
Phetchabun

#207
22-23/6/2019

คริสตจักรแหงนิมิตหวยแย
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณหัวน�คำ�
ชัยภูมิ

Huay Yae Church, Chaiyapoom
Prakittikhun Somboon Church, 
Chaiyaphum

#208
20-21/7/2019

Superbook	will	be	launching	its	third	season!
The	curriculum	for	Season	3	will	also	be	available	to	
churches. We are planning to share the curriculum 
to	1,000	churches	and	communities	in	Thailand.		

ภารกิจของเราเป็นมากกว่าสื่อที่มีคุณภาพ เพราะเรายังมี
โครงการต่าง ๆ เพื่อชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้จะน�าการเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ชีวิตของผู้คนมากมาย
Our mission is not only to produce quality media but also 

to reach out to communities in order to transform and 
change lives in Thailand.

3. สแกน QR CODE / SCAN QR CODE

2. โอนเงินบริจาค / DEPOSIT MONEY
โอนเข้าบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย 	SCB
ชื่อบัญชี: มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)
เลขที่บัญชีกรุงเทพ: 040-304321-7
เลขที่บัญชีเชียงใหม่: 731-300449-4

Bank: Siam	Commerical	Bank
Name: Operation	Blessing	
Bangkok branch: 040-304321-7
Chiangmai branch: 731-300449-4

1. สั่งจ่ายเช็ค หรือ ธนาณัติ / MAKE PERSONAL CHECK OR MONEY ORDER
มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)
ตู ้	ปณ.	25	อ.เมือง	จ.เชียงใหม	่
50000

Payable to:
Operation	Blessing	Foundation(Thai)
P.O.	Box	25,	Chiangmai,	50000

ส�านักงานกรุงเทพ / Bangkok Office
10/69 (401) ชั้น 4 อ�ค�ร The Trendy ซ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110  // 10/69 (401) 4th Floor, The Trendy 
Bldg. , Soi Sukhumvit 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110

Tel. 02-168-7860-1 / Fax 02-168-7862 

ส�านักงานเชียงใหม่ / Chiangmai Office
288/38 โครงก�รสต�รอเวนิว 3 ถ.มหิดล ต.ช�งคล�น อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100

288/38 Star Avenue 3, Mahidol Rd., T.Changklan, A.Muang, Chiangmai 50100
Tel. 053-291164-5 / Fax 053-291190


