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	 พวกเราชาว		CBN		ประเทศไทย		มีความยินดีที่จะ

แจ้งข่าวสาร	 ความคืบหน้าแก่ผู้สนับสนุน	 ผู้นำาคริสตจักร	

องค์กร	 	 และหน่วยงาน	 	 รวมถึงเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่าน		

เพื่อขอบคุณพระเจ้าร่วมกันสำาหรับพันธกิจ	3	เดือนที่ผ่านไป

อย่างรวดเร็ว		

	 เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เกิดขึ้นกับเด็ก	ๆ	ที่

เรียนรู้จากบทเรียน	Superbook	ในช้ันเรียนท่ีคริสตจักร,	เด็ก ๆ

และครอบครัว	 ในโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต,	 การช่วยเหลือ	

พี่น้องตามแนวชายแดนไทย–พม่า,	โครงการพิเศษ	“ใจร่าเริง

เป็นยาอย่างดี”	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำาบากใน

ช่วงกักตัว	เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโคโรน่า	ไวรัส	2019		

เราได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรและกลุ่มต่าง ๆ		เพื่อไปให้

ทั่วถึงและครอบคลุม	พวกเราเชื่อว่าความร่วมมือกันจะนำามา	

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง	 โปรดติดตามสิ่งใหม่ที่จะ

เกิดข้ึน	คือ	รายการจากใจ		Family	เพ่ือนำาส่ิงดี ๆ 	มาถึงทุกท่าน

ทาง	YouTube	และ	Facebook	ของ	CBN	Thailand

วลัย	จันทวิบูลย์	

ผู้อำานวยการ	มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)
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แคมเปญใจร่าเริง01
	 มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)	ได้ประชาสัมพันธ์	แคมเปญ	“ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี”			โดยเปิด

โอกาสให้ผู้ท่ีกำาลังกักตัว		และเดือดร้อนจากการระบาดของ		Covid-19				สามารถส่งข้อความเข้ามาที่

เพจ	 CBN	 Thailand	 และเพจ	 มูลนิธิพันธกิจพระพร	 (ไทย)	 เพื่อขอรับถุงยังชีพ	 โดยแจ้งชื่อ	 ที่อยู่		

หมายเลขโทรศัพท์	 และมูลนิธิฯ	 จะจัดส่งถุงยังชีพ	 	“ใจร่าเริง”	 ไปให้ที่บ้าน	 โดยเริ่มแคมเปญตั้งแต่		

วันท่ี	27	เมษายน	มูลนิธิฯ		ได้แจกถุงยังชีพไปแล้วกว่า	210	ครอบครัว	หน้ากากอนามัยกว่า	8,600	ช้ิน	

และเจลแอลกอฮอล์กว่า	180	ขวด	ให้แก่ผู้เดือดร้อนในจังหวัดต่าง	ๆ	ที่ส่งข้อความถึงเรา

	 ขอขอบคุณเพจ	 “SALE HERE”	 เพจ	 “หรั่ง พระนคร Rung Akkarin Puri” ที่ช่วย

ประชาสัมพันธ์การระดมทุน	 เพื่อนำามาใช้จัดหาถุงใจร่าเริง	 หน้ากากอนามัย	 และเจลแอลกอฮอล์					

ที่มีผู้เดือดร้อนได้ส่งข้อความเข้ามาเพื่อขอรับอย่างต่อเนื่อง	 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้มีส่วน

สนับสนุนและช่วยเหลือในครั้งนี้	ทำาให้เราสามารถช่วยผู้เดือดร้อนได้อย่างต่อเนื่อง	

 เรื่องราวด ีๆ จาก ด.ญ.สิริชนก หรือน้อง “อะตอม”	เธอได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต	ที่คริสตจักรเมืองไทยโคราช	อ.เมือง	

จ.นครราชสีมา	อะตอมได้เรียนรู้เร่ืองพระเจ้าคร้ังแรกผ่านบทเรียน	Superbook		เป็นตอนท่ีพูดถึงการทรงสร้างของพระเจ้า	หลังจากดูการ์ตูนแล้ว

คุณครูยังได้บอกเด็ก ๆ และแม่น้องอะตอม (ที่นั่งอยู่หลังห้องเรียน)	ว่า	“พระเจ้ารักสิ่งที่พระองค์สร้าง และพวกเราเป็นที่รัก”		หลังจากนั้น

น้องอะตอมและแม่มาที่คริสตจักร			แม่แบ่งปันกับครูทั้งน้ำาตาว่า	“ขอบคุณครูที่ได้สอนถึงความรักของพระเจ้าที่บอกว่า อะตอมเป็นที่รัก     

ท่ีโรงเรียนอะตอมมักโดนเพ่ือนแกล้ง เพราะน้องตัวใหญ่กว่าคนอ่ืน ทำาให้อะตอมไม่ค่อยสดใส แต่เธอชอบมาคริสตจักร”	หลังจากน้ันแม้จะ

เกิดการแพร่ระบาดของ	 Covid-19	 แต่ทางคริสตจักรก็เยี่ยมเยียนน้องอะตอมและครอบครัวทุกสัปดาห์	 ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

ผ่านเอกสารที่เตรียมให้	แบ่งปันเรื่องราวความรักของพระเจ้าผ่านทางการเยี่ยมเยียน	และการสอนออนไลน์ผ่าน	ZOOM		เมื่อสถานการณ์การ

แพร่ระบาดดีข้ึน	ต้นเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา	น้องอะตอมก็ได้มีโอกาสมาคริสตจักรในวันอาทิตย์	และยังชวน	“พีช”	พ่ีชายท่ีกำาลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น	

มาเรียนการเล่นกีต้าร์กับทีมงานของคริสตจักรฯ	อีกด้วย

“เราเป็นที่รัก เพราะพระเจ้ารักสิ่งที่พระองค์สร้าง”
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ช่วยเหลือพ่ีน้องในความยากลำาบาก

เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ เพราะ “พระคำา”

02

03
	 เรื่องราวของคุณบดินทร์	(ก้อง)	จาก	อ.แม่สาย	จ.	เชียงราย	ตอนนี้ได้เข้ารับการบำาบัดฟื้นฟูใกล้ครบ	6	เดือน		“ผมขอบคุณ

พระเจ้าครับ ที่อยู่ที่นี่จนใกล้ครบกำาหนด ผมเคยใช้ยาบ้าและยาไอซ์ จนผมเริ่มมีอาการพูดคนเดียวและหูแว่ว เมื่อผมมาอยู่

เดือนแรก ผมก็หนีครับ อาจารย์ไปรับผมกลับมาคุยกัน มาเริ่มต้นอีกครั้ง  ครั้งนี้อาจารย์พาผมไปพบหมอ ผมยอมทานยา ผมขอ

เริ่มต้นอีกครั้ง ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผมเสียใจกับหลายเรื่องที่เกิดขึ้น  แต่ผมคงกลับไปแก้ไขไม่ได้ นอกจากทำาปัจจุบันให้

ดีที่สุด  อาจารย์และเพื่อน ๆ ดีกับผมมาก คอยให้กำาลังใจและสนับสนุนผม ผมมีโอกาสนำาเพื่อนอ่านพระคัมภีร์ทุกครั้งก่อนเรา

จะทานข้าว ข้อพระคำาได้ฝังเข้าไปในความคิด และผมรู้ว่า ผมได้รับการเปล่ียนแปลงแล้วครับ ผมจะไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอีก 

ผมจะไม่ทำาให้พ่อและปู่เสียใจกับผมอีกครับ อธิษฐานเผื่อผมด้วยครับ”

	 มูลนิธิพันธกิจพระพร	 (ไทย)	 ให้การสนับสนุนศูนย์แสงอรุณ	 (บำาบัดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณ)	 ในด้านต่าง	 ๆ	ตลอด									

9	ปีที่ผ่านมา	เช่น	งบประมาณ	องค์ความรู้	และอุปกรณ์ต่าง ๆ	ที่จำาเป็น	ทำาให้ศูนย์แสงอรุณสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติด							

ยาเสพติดท่ีดำาเนินงานอย่างครบวงจร	สามารถสร้างรายได้	พ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	สามารถช่วยเหลือสมาชิกของศูนย์ฯ	

และช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถเลิกยาเสพติด	มีอาชีพ	และพึ่งพาตัวเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

	 เมื่อวันที่	 20-23	 พฤษภาคม	 ที่ผ่านมา	 เจ้าหน้าที่แผนกพันธกิจพระพรได้เดินทางไปยัง	

อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	และ	อ.แม่สอด	อ.แม่ระมาด	อ.ท่าสองยาง	จ.ตาก	เพ่ือนำาส่ิงของบรรเทาทุกข์

ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดน	 ไทย-พม่า	 โดยเราได้มอบเต็นท์ผ้าใบจำานวน	180	ผืน	ข้าวสาร		

300	กระสอบ	ยา	10	ชุด	(ชุดละ	60	รายการ)	เกลือ	205	กิโลกรัม	และไฟฉายคาดหัว	50	อัน

3
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กิจกรรมที่ได้ทำาร่วมกับพันธมิตรของเรา04

	 ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	 มูลนิธิของขวัญแห่งชีวิตและเพื่อน	 ร่วมกับมูลนิธิพันธกิจพระพร	 (ไทย)		

และบริษัทเบอร์แทรม	(1958)	จำากัด	ได้มอบถุงของขวัญแห่งชีวิตให้แก่กรมราชทัณฑ์	เพ่ือมอบให้กับผู้ประสบภัย

จากการแพร่ระบาดของ	COVID-19	ในเรือนจำา	จำานวน	3,000	ถุง	เราเชื่อว่าสิ่งดี	ๆ	ที่มาจากความตั้งใจดี	ๆ	จะ

ส่งความสุขให้กับผู้เดือดร้อนในยามนี้

	 ในเดือนพฤษภาคม	 ที่ผ่านมา	 รศ.พญ.

พรรณี	 ศิริวรรธนาภา	 แพทย์จิตอาสา	 โครงการ

หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี	ได้กรุณามอบหน้ากากอนามัย

จำานวน	20	กล่อง		เพ่ือนำาไปแจกพ่ีน้องผู้ประสบภัย

สำาหรับป้องกันการติดเชื้อ	COVID-19

	 บริษัท	 จี	 อินโนเวชั่น	 เฮลท์	 จำากัด	 ได้

มอบเจลแอลกอฮอล์	ขนาด	450	มิลลิลิตร	จำานวน		

10	 ขวด	 ร่วมสนับสนุนเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัย

เช่นเดียวกัน



5

	 มูลนิธิพันธกิจพระพร	(ไทย)	ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง	สนับสนุนข้าวกล่อง	จำานวน	500	กล่อง	ให้แก่	

โครงการ	Hope	for	Home	(บ้านนี้มีความหวัง)	โดยลงพื้นที่ชุมชนเทพรักษา	ซ.อ่อนนุช	28	เขตประเวศ	

กรุงเทพมหานคร	เพื่อบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ	และแจกข้าวกล่องให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนกว่า	500	คน	จำานวน

กว่า	300	ครัวเรือน	

	 มูลนิธิพันธกิจพระพร	(ไทย)	ได้สนับสนุน

หน้ากากอนามัย		จำานวน		25,000	ชิ้น		ร่วมกับ

คุณหร่ัง	อัครินทร์	ปูรี	เพ่ือนำาไปมอบให้กับผู้ประสบ

ภัย	COVID-19	ในเรือนจำาที่ต่าง	ๆ	

	 มูลนิธิพันธกิจพระพร	(ไทย)	ขอขอบคุณ

“ร้านข้าวแกงครัวเด็กหอ”   ที่ได้ร่วมสนับสนุน

ข้าวกล่อง	 	 เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์แพร่ระบาด	COVID-19	 	 	 ในชุมชน

เทพรักษา	ซ.อ่อนนุช	28	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ
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จากใจ Family …ร่วมเผชิญทุกสถานการณ์
กับคุณและครอบครัว 05

	 กลับมาอีกครั้งกับเนื้อหาสำาหรับครอบครัว	 “จากใจถึงใจ”	 ในบ้านใหม่	 “จากใจ Family”	 นำาเสนอสถานการณ์	

ครอบครัวท่ีทุกคนพบเจอ	และรู้ว่าต้องทำาบางส่ิงบางอย่างเพ่ือจัดการกับสถานการณ์เหล่าน้ัน	และในหลาย	ๆ	คร้ังก็ไม่สามารถ

เจาะจงได้ว่ามันคืออะไร	 รายการจะนำาผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวของผู้คนที่ยอมเปิดเผยชีวิตจากมุมมืดทึบ	 เมื่อเจอปัญหาไปจนถึง

แสงสว่างส่องเข้ามา	 และเดินออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้	 ซึ่งผู้ชมจะได้เรียนรู้	 ได้แนวคิด	 เพื่อปรับใช้กับตนเองในการรับมือกับ	

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ในความยาว	25-30	นาทีนี้	มุมมองด้านต่าง	ๆ	จะถูกบอกเล่าผ่านสามช่วงหลักของรายการ	คือ	

 ช่วงเปิดใจ		ผู้ชมจากหลากหลายอาชีพเปิดใจ	แสดงมุมมองส่วนตัวต่อประเด็นที่รายการหยิบยกขึ้นมานำาเสนอ	 

 ช่วงจากใจมีคำาตอบ	แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตเพ่ือเสริมสร้างผู้ชมให้มีมุมมองกว้างข้ึน		โดยการใช้ประสบการณ์ชีวิต

ของผู้อื่น	เรียนรู้เพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ครอบครัวที่เผชิญอยู่		

 ช่วงสัมผัสใจ		แบ่งปันพันธกิจสำาแดงความรักของพระเยซูคริสต์สู่ครอบครัว		ชุมชน		และสังคม	ในรูปแบบต่าง	ๆ

ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กำาลังต้องการความช่วยเหลือ	ช่วยผู้คนให้เห็นคุณค่าของตนเอง	รับความช่วยเหลือ	และเมื่อ	

มีโอกาสก็หยิบย่ืนความช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนต่อด้วยความเต็มใจ	 อยากชวนทุกท่านติดตามรายการ	“จากใจ Family”	 ซ่ึงผลิตข้ึน	

เพื่อทุกคนในครอบครัวจะกลับสู่ความรักและรากฐานที่แน่นแฟ้นของสถาบันครอบครัวอีกครั้ง		ทุกวันเสาร์เวลา 1 ทุ่ม เริ่ม

เสาร์ที่ 3 กรกฎาคม นี	้ติดตามชมได้ทาง	CBN	Thailand	YouTube	Channel,	จากใจ Family	YouTube	Channel	และ

ติดตามข่าวสารได้ทาง	Facebook	CBNThailand	
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สิ่งดี ๆ ที่กำาลังจะเกิดขึ้นกับพันธกิจด้านเด็ก06
	 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2564	–	กันยายน	2564	CBN	ประเทศไทย	ร่วมกับ	Orphan’s	Promise	ได้จัดงานสัมมนา

ออนไลน์	 ในหัวข้อ	 “เข้าใจเด็ก”	 เพื่อให้ผู้นำาคริสตจักร	 ครูรวีฯ	 หรือผู้ที่ทำาพันธกิจเด็ก	 ได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล

เด็กวัย	6-12	ปี	มากขึ้น	และสามารถนำาองค์ความรู้ไปเสริมสร้างผู้ปกครองเด็ก	และปรับใช้กับเด็กต่อได้	การสัมมนาจัดขึ้นใน			

รูปแบบ	Zoom	Webinar	จำานวน	7	ครั้ง	โดยมี	ศจ.	ดร.	สมใจ	รักษาศรี	(ผู้อำานวยการสถาบันครอบครัวไทย	และศิษยาภิบาล

คริสตจักรแห่งความเชื่อแบ๊บติสต์)	ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
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cbnthailand.com
superbook thailand

cbnthailand
superbook thai
cbnhumanitarianthai

 .
 00105 . . . . 3  83/882

0911 9235 0  5  4611 9235 0 

288/38	Star	Avenue	3,	Mahidol	Rd.,	Changklan,	Muang,	Chiangmai	
Tel.	0	5329	1164	to	5	Fax	0	5329	1190

 .
 01101    31 . ydnerT ehT  4  )104( 96/01

2687 8612 0  1  0687 8612 0 

Tel	0	2168	7860	to	1	Fax	0	2168	7862 สนับสนุนงาน
มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ได้ท่ีน่ี...

โอนเงินบริจาคผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

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

ชวนเด็ก ๆ มาดูการ์ตูน Superbook Season 1 พากย์เสียงภาษาไทย

คริสตจักร พันธกิจชมุชน และโรงเรียน สามารถใช้สื่อห้องเรียนรวีฯ ออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ที่...

Superbook Thailand


