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เรีียน พัันธมิิตรีของเรีา
ผมขอทัักทัายในพระนามอันย่�งใหญ่่ของพระเยซู ู!  

สารีจากปรีะธานมิูลนิธิพัันธกิจพัรีะพัรี (ไทย)
สวััสดีีครับ พี�น้องร่วัมพันธก่จทัุกทั่าน !

“

“
“

“

	 ผมรู้้�สึึกยิินดีีอยิ่างยิิ�งที่ี�ไดี�รู้ับใช้�พรู้ะเจ้�ารู้่วมกับผ้�นําคนอ่�น	 ๆ	 ใน

เอเช้ียิตะวันออกเฉีียิงใต�	 	 และไดี�เห็็นการู้ขัับเคล่�อนที่ี�ที่รู้งพลังรู้อบตัวเรู้า

เรู้าเช้่�อว่าพันธกิจ้อันสํึาคัญยิิ�งขัองเรู้า		ค่อ		พันธกิจ้แห็่งการู้สึรู้�างผ้�ติดีตาม

พรู้ะเยิซู้ครู้ิสึต์	 เรู้าทีุ่กคนไดี�รู้ับมอบห็มายิให็�เช้ิญคนที่ี�อยิ้่ห็่างไกลจ้าก					

พรู้ะครู้ิสึต์ให็�มาฟัังพรู้ะกิตติคุณ	 เม่�อพวกเขัาเช้่�อและเขั�ามาห็าพรู้ะครู้ิสึต์

พวกเขัาเรู้ิ�มต�นการู้เดิีนที่างครู้ั�งให็ม่เพ่�อเติบโตให็�มีคุณสึมบัติเห็ม่อน

พรู้ะองค์ !	นี�ค่อกรู้ะบวนการู้ขัอง	“การสร้างสาวกจากทุกุชนชาติิ”	เรู้าเช้่�อว่า		
นี�ค่อวารู้ะเรู้่งดี่วนที่ี�จ้ะต�องเคล่�อนไปให็�เกิดีผลแบบที่วีค้ณและ	CBN	กําลัง

จ้ับม่อกับครู้ิสึตจ้ักรู้ที่�องถิิ่�นในทุี่กปรู้ะเที่ศทีี่�เรู้ารู้่วมงานดี�วยิซูึ�งถิ่่อว่าเป็น

สึิที่ธิพิเศษอยิ่างยิิ�งขัองพวกเรู้า

 เรู้าภู้มิใจ้ที่ี�ที่่านไดี�ผนึกกําลังกับเรู้าและเรู้าสึุขัใจ้ที่ี�จ้ะไดี�แบ่งปัน

การู้เดีินที่างขัอง	CBN	ปรู้ะเที่ศไที่ยิในปีที่ี�ผ่านมา	 	 โดียิมีที่ีมงานที่ี�มีความ		

มุ่งมั�นและความกรู้ะต่อรู้่อรู้�นทีุ่กวันในการู้รู้ับใช้�พรู้ะเจ้�าผ่านทีุ่กพันธกิจ้ที่ี�

เรู้าไดี�ที่ํา

ขอแสดงความนบัถือื
มาร์ค แมคเคลนดอน

ผ้�อาํนวยิการู้	CBN	ภู้มภิูาคเอเช้ยีิตะวนัออกเฉียีิงใต�

	 ม้ลนิธิพันธกิจ้พรู้ะพรู้	(ไที่ยิ)	ไดี�รู้ับการู้รู้ับรู้องสึถิ่านะเป็นม้ลนิธิฯ	ในปรู้ะเที่ศไที่ยิ	

เม่�อเดี่อนตุลาคม	2001	 	 	มีเป้าห็มายิเพ่�อสึําแดีงความรู้ักเป็นการู้กรู้ะที่ําตามห็ลักคําสึอน

ขัองพรู้ะเยิซู้ครู้ิสึต์	ผ่านที่างพันธกิจ้ห็ลักที่ั�ง	3	ดี�าน	ไดี�แก่

										พันธกิจ้การู้ผลิตสึ่�อเพ่�อครู้อบครู้ัว	เดี็กและเยิาวช้น	ภูายิใต�ช้่�อ	CBN	Thailand

										พันธกิจ้ที่างดี�านพัฒนาชุ้มช้น	และครู้ิสึตจ้ักรู้ที่�องถิ่ิ�น

										พันธกิจ้การู้ให็�กําลังใจ้

	 ผมรู้้�สึึกขัอบคุณพรู้ะเจ้�า	 และทีุ่ก	 ๆ	 ที่่านเป็นอยิ่างยิิ�งที่ี�มีความรู้ัก	 ความห็่วงใยิ			

ช้่วยิเห็ล่อ	 และสึนับสึนุนพันธกิจ้ขัอง	 CBN	 Thailand	 อยิ่างดีียิิ�งเสึมอมา	 ทีุ่กเมล็ดีพันธุ์ที่ี�	

ทีุ่กที่่านไดี�มีสึ่วนรู้่วมในการู้ห็ว่านจ้ะเกิดีผลดีีมากมายิ	 ที่ําให็�ปรู้ะช้าช้นคนไที่ยิจ้ํานวนมาก

ไดี�มีโอกาสึพบกับช้ีวิตให็ม่

 ขัอพรู้ะเจ้�าที่รู้งอํานวยิพรู้ะพรู้ทีุ่กที่่านและครู้อบครู้ัว	 ไดี�รู้ับพรู้ะพรู้อันล�นเห็ล่อ				

มีสึุขัภูาพกายิ	ใจ้	และจ้ิตวิญญาณที่ี�แขั็งแรู้ง

ด้วยความรกัเคารพในองค์พระเยซูคูริสต์ิ
นพ.นรินัดร์ ภัทัุรานุกลุ 
ปรู้ะธานกรู้รู้มการู้	มล้นิธิพนัธกจิ้พรู้ะพรู้	(ไที่ยิ)
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ด้วยความรักเคารพในองค์พระเยซูคูรสิต์ิ
นพ.นรินัดร์ ภัทัุรานุกลุ 
ปรู้ะธานกรู้รู้มการู้	มล้นธิพินัธกจิ้พรู้ะพรู้	(ไที่ยิ)

สึ่วนตัวไดี�รู้ับพรู้ะพรู้ผ่านการู้มีสึ่วนในพันธกิจ้

กับ	CBN	โดียิเฉีพาะบที่เรู้ียิน	Superbook	ซูึ�งที่าง

ครู้ิสึตจ้ักรู้ใช้�ต่อเน่�องมาถิ่ึง	Season	4	แล�ว	รู้วมถิ่ึงการู้อบรู้ม

ต่าง	ๆ	ที่ี�	CBN	จ้ัดีขัึ�นไดี�รู้ับปรู้ะโยิช้น์มาก	ๆ	ค่ะ	นอกจ้ากนี�ที่าง

ครู้ิสึตจ้ักรู้ยิังไดี�ตั�งใจ้ให็�แบ่งการู้ถิ่วายิขัองเดี็กในครู้ิสึตจ้ักรู้เดี็ก	

เพ่�อสึนับสึนุน	Superbook	ดี�วยิ	เน่�องจ้ากต�องการู้ฝึึกห็ัวใจ้

เดี็ก	ๆ	ในการู้ให็�	และเห็็นคุณค่าในสึิ�งดีีที่ี�เรู้าไดี�รู้ับ	สึรู้�างใจ้

ในการู้ถิ่วายิเพ่�องานพรู้ะเจ้�า	และสึนับสึนุนสึ่�อนี�ให็�เป็น

พรู้ะพรู้แก่คนอ่�นต่อไปค่ะ“

“

คณุจนิติวาณี วงัมณี (ครูยุย้) 
คณุครู้้รู้วฯี	ครู้สิึตจ้กัรู้แห่็งนมิติพษิณโุลก																																																     

จากใจผูู้�สนับสนุน

สารีจากผูู้�อำานวยการี

“

“	 เรู้่�องรู้าวในรู้ายิงานฉีบับนี�	ค่อผลงานขัองทีุ่กที่่าน	ที่ี�ไดี�

กรูุ้ณาสึนบัสึนนุพวกเรู้าที่ั�งดี�านกาํลงัที่รู้พัย์ิ	กาํลังคน	กาํลังใจ้	และ

กาํลงัอธษิฐานในฐานะผ้�แที่นขัองทีี่มงานมล้นิธพินัธกิจ้พรู้ะพรู้	(ไที่ยิ)	

ห็รู้อ่	CBN	Thailand	ขัอขัอบพรู้ะคุณทีี่�ที่่านไดี�มีสึ่วนกับเรู้าอยิ่าง

สึมํ�าเสึมอ	 	 แม�ในสึถิ่านการู้ณ์ที่ี�ยิากลําบาก	 ความช้่วยิเห็ล่อและ	

การู้เสึรู้ิมพลังต่าง	ๆ	ที่ี�เกิดีขัึ�นกับเดี็ก	ครู้อบครู้ัว	ชุ้มช้น	ครู้ิสึตจ้ักรู้

ที่�องถิ่ิ�น		ซูึ�งเกดิีขัึ�นผ่านโครู้งการู้		และรู้ายิการู้ต่าง	ๆ	ขัอง	CBN	ค่อ	

ภูาพสึะที่�อนขัองห็ัวใจ้แห็่งการู้ให็�ขัองทีุ่กที่่าน	 ที่่านไดี�ห็ว่านเมล็ดี

แห่็งความรู้กัที่ี�จ้ะเตบิโตกลายิเป็นขัมุพลงัสึาํคญัสึาํห็รู้บัที่กุคนในการู้

เผช้ญิห็น�ากบัอนาคตดี�วยิความห็วงัที่ี�เตม็เปี�ยิม	ขัอพรู้ะเยิซู้ครู้สิึต์เจ้�า

ผ้�เป็นพรู้ะเจ้�าแห่็งความรัู้กนาํพาชี้วติที่กุท่ี่านให็�พบความช่้�นช้มยินิดีี

อยิ้่เสึมอ

ด้วยรกัและเคารพ
วลยั จนัทุวบิลูย์   
ผ้�อาํนวยิการู้	มล้นิธิพนัธกจิ้พรู้ะพรู้	(ไที่ยิ)				                                                        



พัันธกิจห้�องเรีียนซุุปเปอรี์บุ�ค

บทเรีียนรีวีวารีศึึกษา Superbook

จ้ํานวน	889 แห็่ง

ผ้�เขั�ารู้่วม	จ้ํานวน	101 คน

จ้ํานวน	307 คนจ้ํานวน	21,565 คน

ผ้�เขั�ารู้่วม	จ้ํานวน	86 คน

จ้าก	63	ครู้ิสึตจ้ักรู้

ผ้�เขั�ารู้่วม	จ้ํานวน	91 คน

จ้าก	75	ครู้ิสึตจ้ักรู้

จ้ํานวน	3 ครู้ั�ง

Superbook Sunday School Project
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	 ม้ลนิธิพันธกิจ้พรู้ะพรู้	(ไที่ยิ)	ไดี�จ้ัดีที่ําห็ลักสึ้ตรู้จ้รู้ิยิธรู้รู้มศึกษาตามห็ลักคําสึอนขัองพรู้ะคัมภูีรู้์	สึําห็รู้ับเดี็กวัยิปรู้ะถิ่มศึกษา	และจ้ัดีกิจ้กรู้รู้ม

ต่าง	ๆ	สึําห็รู้ับเดี็ก	ตั�งแต่ปี	ค.ศ.	2006	เป็นต�นมา	

	 ในเดี่อนเมษายิน	2021-มีนาคม	2022	พันธกิจ้ห็�องเรู้ียิน	Superbook	ไดี�จ้ัดีกิจ้กรู้รู้มต่าง	ๆ	ดีังนี�

การอบรมเสริมทุักษะให็�แก่คุณครู้้	และผ้�นําจ้ากเครู้่อขั่ายิครู้ิสึตจ้ักรู้ที่ี�ใช้�บที่เรู้ียิน	Superbook

กิจกรรมซูุปเปอร์บุ�คคริสติ์มาสประกาศ	(Superbook	Amazing	Christmas	Outreach)

1.	จ้ัดีอบรู้มครู้้ก่อนใช้�งานสึ่�อ	Superbook			และมอบสึ่�อเพ่�อให็�ครู้้ในครู้ิสึตจ้ักรู้ไดี�ใช้�จ้ัดีกิจ้กรู้รู้มเน่�องใน		

วันครู้ิสึต์มาสึ	รู้ะห็ว่าง	เดี่อนธันวาคม	2021-มกรู้าคม	2022	

	 	 -	มีครู้ิสึตจ้ักรู้ที่ี�ใช้�สึ่�อ	Superbook	ในการู้ปรู้ะกาศ			จำานวน 68 แห่่ง 

	 	 -	ผ้�เขั�ารู้่วมงานในการู้ปรู้ะกาศขัองครู้ิสึตจ้ักรู้ต่าง	ๆ		จำานวน 3,642 คน

2. กิจ้กรู้รู้ม	 Superbook	 Amazing	 Christmas	 Live	 Party	 (วันครู้ิสึต์มาสึสึําห็รู้ับเดี็ก)	 ผ่านที่าง	

ออนไลน์	เม่�อวันที่ี�	18	ธันวาคม	2021		มีผูู้้เข้าร่วม จำานวน 171 คน จากคริสติจักร 79 แห่่งทุั�วทุุกภัูมิภัาค

เสวนาออนไลน์เครือข่ายศิษยาภัิบาลจ้ากครู้ิสึตจ้ักรู้ที่ี�ใช้�บที่เรู้ียิน	Superbook	ที่ั�วปรู้ะเที่ศ		ผ้�เขั�ารู้่วม	จ้ํานวน	183	คน

กิจกรรมวันวาเลนไทุน์ 	ผ่านที่างรู้ะบบออนไลน์	Zoom	เม่�อวันที่ี�	12	กุมภูาพันธ์	2022	เด็กเข้าร่วม    

จำานวน 51 คน จาก 15 คริสติจักร

คริสติจักร, โรงเรียน, มูลนิธิิฯ 

ใช้บทุเรียน Superbook 

เรู้่�อง	จ้รู้ิยิธรู้รู้มศึกษาโรู้งเรู้ียิน

วันอาที่ิตยิ์	(3	ครู้ั�ง)

ผูู้้เข้าร่วม (จากคริสติจักร, 

โรงเรียน และห่น่วยงานติ่าง ๆ)

เด็กเข้าร่วมในชั�นเรียนและ

กิจกรรม Superbook

เรู้่�อง	การู้เขั�าใจ้เดี็กวัยิ	6-12	ปี

จัดอบรมครูรวีฯ ในเรื�องการใช้

บทุเรียน Superbook

เรู้่�อง	การู้ดี้แลวัยิรูุ้่น

ร่วมพบปะครูผูู้้สอน  55	ครู้ั�ง	(ที่างออนไลน์)					

ผูู้้เข้าร่วม	จ้ํานวน	180	คน	จ้าก	163	แห็่งที่ั�วทีุ่กภู้มิภูาค

การีอบรีมิและเสวนา

วันพัิเศึษต่าง ๆ  



ห้�องเรีียนออนไลน์ Superbook

จำานวนครีิสตจักรี, โรีงเรีียน และห้น่วยงานที�ใช้�
บทเรีียนรีวีฯ Superbook 
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	 ผลิตสึ่�อ	“ห่้องเรียนรวีฯ Superbook”	สึําห็รู้ับเป็นเครู้่�องม่อให็�คุณครู้้รู้วีฯ	และครู้ิสึตจ้ักรู้ต่าง	ๆ 	ไดี�ใช้�ในการู้สึอนรู้วีวารู้ศึกษาให็�แก่เดี็ก	ๆ 	

ในช้่วงวิกฤตโควิดี-19	ในขัณะที่ี�ครู้ิสึตจ้ักรู้ยิังไม่สึามารู้ถิ่เปิดีไดี�	เผยิแพรู้่โดียิคุณครู้้รู้วีฯ	ใช้�เป็นสึ่�อในการู้สึอนเดี็กโดียิตรู้ง	เพ่�อสึรู้�างปฏิิสึัมพันธ์กับเดี็ก

ไดี�อยิ่างต่อเน่�องในทีุ่กสึัปดีาห็์	และผ่านที่างสึ่�อโซูเช้ียิลมีเดีียิขัอง	Superbook	จ้ํานวน	15	ตอน	และห็�องเรู้ียินออนไลน์	Superbook	ภูาคพิเศษใน

ช้่วงเที่ศกาลอีสึเตอรู้์	ให็�ความรู้้�ในเรู้่�องวันอาที่ิตยิ์ใบปาล์ม,	วันศุกรู้์ปรู้ะเสึรู้ิฐ	และวันอีสึเตอรู้์	จ้ํานวน	3	ตอน

ภัาคกลาง 
ไดี�แก่	กรูุ้งเที่พฯ,	นนที่บุรู้ี,	สึมุที่รู้ปรู้าการู้,	ปทีุ่มธานี,	นครู้ปฐม,	สึมุที่รู้สึาครู้,	

สึมุที่รู้สึงครู้าม,	นครู้นายิก,	รู้าช้บุรู้ี,	เพช้รู้บุรู้ี,	ปรู้ะจ้วบคีรู้ีขัันธ์,	ลพบุรู้ี,	กาญจ้นบุรู้ี,	

อยิุธยิา,	นครู้สึวรู้รู้ค์,	อุที่ัยิธานี,	ช้ัยินาที่,	สึิงห็์บุรู้ี,	สึุพรู้รู้ณบุรู้ี,	อ่างที่อง,	ช้ลบุรู้ี,	

จ้ันที่บุรู้ี,	ฉีะเช้ิงเที่รู้า,	ปรู้าจ้ีนบุรู้ี,	สึรู้ะแก�ว,	รู้ะยิอง,	ตรู้าดี,	สึุโขัที่ัยิ,	พิษณุโลก,	

พิจ้ิตรู้,	กําแพงเพช้รู้

ภัาคอสีาน
ไดี�แก่	นครู้รู้าช้สึีมา,	บุรู้ีรู้ัมยิ์,	ช้ัยิภู้มิ,	สึรู้ะบุรู้ี,	สึุรู้ินที่รู้์,	อุบลรู้าช้ธานี,	ศรู้ีสึะเกษ,	

ยิโสึธรู้,	รู้�อยิเอ็ดี,	อํานาจ้เจ้รู้ิญ,	ขัอนแก่น,	กาฬสึินธุ์,	มห็าสึารู้คาม,	อุดีรู้ธานี,	

บึงกาฬ,	สึกลนครู้,	เลยิ,	ห็นองคายิ,	มุกดีาห็ารู้,	เพช้รู้บ้รู้ณ์

ภัาคใต้ิ  
ไดี�แก่	สึงขัลา,	สึุรู้าษฎรู้์ธานี,	ภู้เก็ต,	ยิะลา,	ตรู้ัง,	พังงา,	นรู้าธิวาสึ,	ปัตตานี,	รู้ะนอง,	

ชุ้มพรู้,	นครู้ศรู้ีธรู้รู้มรู้าช้,	กรู้ะบี�

ภัาคเห่นือ 
ไดี�แก่	อุตรู้ดีิตถิ่์,	เช้ียิงให็ม่,	เช้ียิงรู้ายิ,	แม่ฮ่่องสึอน,	ตาก,	ลําปาง,	พะเยิา,	แพรู้่

(ขั�อม้ล	ณ	31	มีนาคม	2022)

ภาคเหนือ
8 จังหวัด

331 คริสตจักร

ภาคอีสาน
20 จังหวัด

178 คริสตจักร

ภาคกลาง
31 จังหวัด

315 คริสตจักร

ภาคใต้
12 จังหวัด

65 คริสตจักร
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ด.ญ.อรกมล ยำายวน
ครู้สิึตจ้กัรู้บ�านเปตรู้า	จ้.ปที่มุธานี

อาจารย์จริาพร ศรเีกื�อกลิ�น 
ห็วัห็น�าแผนกพนัธกจิ้เด็ีก	ครู้สิึตจั้กรู้เมอ่งไที่ยิโครู้าช้

	 ดี.ญ.อรู้กมล	ห็รู้่อน�องฝึ้ายิ	วัยิ	9	ขัวบ	รู้้�จ้ักห็�องเรู้ียินรู้วีฯ	Superbook	จ้าก

การู้ช้วนขัองเพ่�อนที่ี�ครู้ิสึตจ้ักรู้	 ห็ลังจ้ากเรู้ิ�มเรู้ียินในช้ั�นรู้วีฯ	 ไม่กี�เดี่อน	 น�องฝึ้ายิไดี�

สึัมผัสึถิ่ึงความรู้ักขัองพรู้ะเจ้�าและตัดีสึินใจ้ต�อนรู้ับพรู้ะเยิซู้	 คุณครู้้รู้วีฯ	 เล่าให็�ฟัังว่า	

จ้ากเดีิมที่ี�เป็นเดี็กอารู้มณ์รู้�อนและเอาแต่ใจ้ตัวเอง	 จ้นที่ําให็�คุณแม่กังวลเพรู้าะน�อง

ฝึ้ายิจ้ะไม่ค่อยิมีเพ่�อน	 แต่ห็ลังจ้ากไดี�รู้้�จ้ักพรู้ะเยิซู้	 พฤติกรู้รู้มน�องฝึ้ายิเปลี�ยินแปลงไป	

สึามารู้ถิ่ปรู้ับตัวเขั�ากับเพ่�อนไดี�ดีีขัึ�น	มีความใจ้เยิ็นมากขัึ�น	และเอาแต่ใจ้ตัวเองน�อยิลง	

จ้นคุณแม่สึัมผัสึไดี�ถิ่ึงความเปลี�ยินแปลง

	 ในช่้วงสึถิ่านการู้ณ์โควิดีรู้ะบาดีห็นักที่ี�ผ่านมา	คุณครู้รู้้วฯี	ไดี�สึอนช้ั�นเรู้ยีินรู้วฯี	

ในรู้้ปแบบออนไลน์	 	 	 โดียิใช้�ส่ึ�อการู้สึอนจ้าก	 Superbook	 เป็นวิดีีโอ	 บที่เรู้ียินและ			

ค้่ม่ออธิษฐานกับกิสึโม่	ขัณะกําลังเรู้ียินนั�นคุณแม่ขัองฝึ้ายิก็มักจ้ะอยิ้่ใกล�	ๆ	และไดี�ยิิน	

เรู้่�องรู้าวขัองพรู้ะเจ้�า	 ไดี�ยิินคําอธิษฐานที่ี�น�องฝึ้ายิเรู้ียินจ้ากคุณครู้้	 ดี�วยิความเช้่�อที่ี�มี	

อย่ิางไม่สึงสึัยิน�องฝึ้ายิไดี�เรู้ิ�มอธิษฐานเผ่�อคุณแม่ทีี่�มีการู้อาการู้ปวดีขัาและพรู้ะเจ้�า					

ก็ช้่วยิรู้ักษาให็�ห็ายิ

“ถ้ืาเดก็มาทุำากิจกรรม แต่ิพวกเขาไม่ได้รบัพระคำาพระเจ้า เทุ่ากบัไม่มคีวามยั�งยนื” 

	 เป็นห็นึ�งในความปรู้ารู้ถิ่นาขัองงานดี�านเดี็กทีี่�	 อ.จ้ิรู้าพรู้	 ไดี�เล่าให็�ฟััง					

ก่อนบอกต่อถิ่ึงพันธกิจ้ขัองครู้ิสึตจ้ักรู้ที่ี�กําลังที่ําอยิ้่นี�อีกว่า	 “ขั�าพเจ้�ามีภูารู้ะใจ้กับ	

งานพนัธกจิ้เด็ีก	 รัู้บรู้้�ไดี�ถิ่งึการู้ที่รู้งเรู้ยีิกขัองพรู้ะเจ้�าในชี้วติให็�ที่าํพนัธกจิ้เดีก็เสึมอมา	

ในรู้ะห็ว่างทีี่�กาํลงัมองห็าบที่เรู้ยีินสึาํห็รัู้บสึอนเด็ีกทีี่�เห็มาะกับเด็ีกในปัจ้จ้บุนัและเป็น

ภูาษาไที่ยิ	ไดี�รู้้�จ้กับที่เรู้ยีินซุูปเปอร์ู้บุ�คจ้ากคาํแนะนาํขัองผ้�รู้บัใช้�ท่ี่านห็นึ�งจ้นไดี�เขั�ามา

อบรู้มและเรู้ิ�มนําบที่เรู้ียินมาใช้�สึอนเดี็ก ๆ ในครู้ิสึตจ้ักรู้	 	 รู้ะห็ว่างที่ี�ที่ําพันธกิจ้เดี็ก		

สึิ�งสึําคัญที่ี�เรู้ารู้้�สึึกมาตลอดีค่อการู้ที่ี�จ้ะช้่วยิเปลี�ยินแปลงช้ีวิตเดี็ก ๆ ไม่ใช้่เพียิงแค่

การู้สึอนดี�านวิช้าการู้ห็รู้่อดี�านอ่�น ๆ	 แต่ค่อการู้ให็�พรู้ะคําขัองพรู้ะเจ้�า	 และต�องที่ํา

ควบค้่ไปดี�วยิกัน	นี�ค่อสึ่วนสึําคัญที่ี�บที่เรู้ียินซูุปเปอรู้์บุ�คตอบสึนองต่อสึิ�งนี�”

	 “นอกจ้ากบที่เรู้ียินซูุปเปอรู้์บุ�ค	 เรู้ายิังไดี�รู้ับการู้อบรู้มเกี�ยิวกับการู้เขั�าใจ้

เดีก็วยัิ	6-12	ปีและการู้เขั�าใจ้วยัิรูุ้น่	การู้อบรู้มต่าง	ๆ	ที่ี�เรู้าไดี�เขั�ารู่้วมกบั	CBN	เรู้าไดี�

รู้ับปรู้ะโยิช้น์อยิ่างมาก		ไม่เพียิงแต่เรู้านําไปปรู้ับใช้�ในการู้ทํี่าพันธกิจ้		การู้สึ่�อสึารู้
กบัเดีก็เที่่านั�น	แต่เรู้ายิังไดี�นําความรู้้�นี�ไปบอกต่อและให็�ความรู้้�	ให็�คําปรู้ึกษาผ้�ปกครู้องขัองเดี็ก	ๆ	เม่�อพวกเขัามีปัญห็าเกี�ยิวกับการู้ดีแ้ลบตุรู้ห็ลาน			

เป็นปรู้ะโยิช้น์อย่ิางมาก”

	 การู้เปลี�ยินแปลงช้ีวิตที่ี�เกิดีขัึ�นและช้ีวิตให็ม่ที่ี�น�องฝึ้ายิไดี�รู้ับนั�น	 เป็นจุ้ดีเรู้ิ�มต�นที่ําให็�คุณแม่สึนใจ้เกี�ยิวกับพรู้ะเจ้�า	 ในที่ี�สึุดีคุณแม่ไดี�เปิดีใจ้

ต�อนรู้ับพรู้ะเยิซู้และไดี�รู้ับบัพติศมาพรู้�อมน�องฝึ้ายิ	เม่�อเดี่อนกุมภูาพันธ์	2022	ที่ี�ผ่านมาอีกดี�วยิ
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พัันธกิจส่�อเพั่�อการีเปลี�ยนแปลงช้ีวิต

	 ผลติสึ่�อและรู้ายิการู้สึําห็รู้ับเดี็ก	และผ้�ให็ญ่	 ในรู้้ปแบบต่าง ๆ	  เพ่�อเสึริู้มสึรู้�างครู้อบครัู้วให็�เขั�มแขั็ง	ห็นุนใจ้ในการู้ดีําเนินช้วีติท่ี่ามกลาง

สึถิ่านการู้ณ์ปัจ้จ้บุนั	และนาํไปสึ้ก่ารู้เปลี�ยินแปลงช้วีติ

	 ตลอดีปีที่ี�ผ่านมาไดี�ผลิตรู้ายิการู้และสึ่�อต่าง	ๆ	เผยิแพรู้่บนช้่องที่างออนไลน์	รู้วมที่ั�งการู้สึนับสึนุนองค์กรู้ครู้ิสึเตียินอ่�น	ๆ	ดีังนี�

Superbook Plus

	 ผลิตที่ั�งในรู้้ปแบบคลิปวิดีีโอ	รู้ายิการู้ถิ่่ายิที่อดีสึดี	และขั�อความปรู้ะกอบภูาพ	ไดี�แก่	

รู้ายิการู้
“จ้ากใจ้Family”

รู้ายิการู้
Live	“คยุิจ้ากใจ้”

ห็�อง	Zoom
“ช้วีติช้วีา”

คลิปวดิีโีอ
“คาํอธษิฐาน”

รู้ายิการู้
“จ้ากใจ้ต่างแดีน”

รู้ายิการู้
“ช้วัร์ู้ห็รู้อ่มั�วนิ�ม”

ภูาพปรู้ะกอบ
ขั�อความให็�กาํลงัใจ้

21 ติอน

13
ติอน

13
ชดุ

284
คอนเทุนต์ิ

11 ติอน 6 ติอน 8 ติอน 163 ภัาพ2 ครั�ง 79 คลปิ
วดีโีอ

รีายการีสำาห้รีับผูู้�ให้ญ่่และครีอบครีัว

รีายการีสำาห้รีับเด็็ก

ช้่องทางการีเผู้ยแพัรี่ส่�อบน Social Media

สนับสนุนการีผู้ลิตส่�อ

ผลิตการู้์ต้นซูุปเปอรู้์บุ�ค
Superbook	Season	4

ผลติสึ่�อ	 “Superbook Amazing Christmas”	 เป็นช้ดุีวดิีโีอ	 และบที่เรู้ยีิน	 สึาํห็รัู้บครู้สิึตจ้กัรู้ใช้�ในการู้ปรู้ะกาศข่ัาวดีใีนช่้วง

เที่ศกาลครู้สิึต์มาสึ

รู่้วมในการู้ผลติสึ่�อวดิีโีอขัองงาน	“Amazing	Christmas”	ซูึ�งจ้ดัีโดียิคณะกรู้รู้มการู้ปรู้ะสึานงานครู้สิึตจ้กัรู้โปรู้เตสึแตนท์ี่แห่็งปรู้ะเที่ศไที่ยิ	(กปที่.)	

เม่�อเดีอ่นธันวาคม	2021	จ้าํนวน	3	ช้ดุี

สึนบัสึนนุสึตด้ีโิอและอุปกรู้ณ์ในการู้ถ่ิ่ายิที่าํงานขัองห็น่วยิงานครู้สิึเตยีินอ่�น	ๆ	อาที่	ิอลัฟ่ัาปรู้ะเที่ศไที่ยิ,	YWAM	ฯลฯ

CBNThailand    SuperbookThai

www.cbnthailand.com เพื�อนอธิษิฐาน ศนูย์อธิษิฐานและให้่กำาลงัใจ  โทุร. 08 1960 2181

     CBN Thailand       Superbook Thailand 

ผูู้ต้ิดิติามเพิ�มข้�น          3.9K           1K ผูู้ต้ิดิติามเพิ�มข้�น            4.7K         4K 

ผลิตสึ่�อค้่ม่อครู้้รู้วีฯ	ห็ลักสึ้ตรู้
Superbook	Season	4

ภูาพปรู้ะกอบขั�อความสึอนใจ้,	ให็�ความรู้้�	

และคลิปวิดีีโอเผยิแพรู้่ในโซูเช้ียิลมีเดีียิ

รู้ายิการู้	Live	“Amazing Christmas Party”	เม่�อเดีอ่นธนัวาคม	2021

ผลติรู้ายิการู้	“ห้่องเรยีนรวฯี ออนไลน์ Superbook”  จำานวน 18 ติอน

เผยิแพรู่้การ์ู้ตน้	Superbook	Season	2	บนส่ึ�อออนไลน์		 จำานวน 13 ติอน

ผลติคลปิวดิีโีอ	เรู้่�องรู้าวการู้เปลี�ยินแปลงช้วีติขัองเดีก็		 จำานวน   4 เรื�อง
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คณุแอ้ม | จ.ราชบรุี

คุณนิน | ผูู้้ติิดติามเพจ CBN Thailand

คณุไอรสิ | ผูู้้ติิดติามเพจ CBN Thailand

คุณนัทุ | ผูู้้ติิดติาม Youtube CBN Thailand

	 ที่ีมงานศ้นยิ์อธิษฐานมีโอกาสึไดี�โที่รู้ศัพที่์พ้ดีคุยิ	 ห็ลังจ้ากไดี�

รู้บัขั�อความที่ี�คณุแอ�มส่ึงเขั�ามายิงัเพจ้		CBN	Thailand	เธอบอกว่า	“ได้

ติิดติามเพจ CBN ทุำาให่้รู้จักพระเจ้ามากข้�น พระองค์เปลี�ยนแปลง

ชีวิติให่้เจอแติ่สิ�งดี ๆ ครอบครัว ความรัก การงาน เพราะแติ่ก่อน

เกือบเป็นซู้มเศร้า ติอนนี�ติัดสินใจติ้อนรับพระเยซููแล้ว”

	 วนัห็นึ�งคณุนนิไดี�โที่รู้ศพัท์ี่เขั�ามายิงัศน้ย์ิอธษิฐานฯ	เธอไดี�เล่า	

ให็�ฟัังว่า	 เธอไม่นับถิ่่อศาสึนาใดี	 ๆ	 วันห็นึ�งซู่�อเสึ่�อม่อสึองในตลาดีซูึ�งมี

ขั�อความพรู้ะคมัภูร์ีู้	ยิอห์็น	3 : 16	แต่ไม่เขั�าใจ้เลยิลองไปค�นห็าความห็มายิ

ในอินเที่อรู้์เน็ต	จ้ึงรู้้�ว่าเป็นถิ่�อยิคําพรู้ะเจ้�า	เธอสึนใจ้เรู้่�องพรู้ะเจ้�าเลยิไดี�

ติดีตามเพจ้ต่าง ๆ	 ขัองครู้ิสึเตียิน	 “ได้คุยกับคุณห่รั�ง (พิธิีกรรายการ

จากใจFamily) ด้วยค่ะ เพราะมีใจอยากช่วยเห่ลอืคนในเรอืนจำาและ 

วันนี�รู้ส้กว่าไม่อยากห่ันห่ลังให่้พระเจ้าแล้ว อยากเปิดใจ อยากเชื�อ

พระเจ้าเติ็มติัว”	 คุณนินบอกในตอนที่�ายิ	 อีกที่ั�งที่ีมงานยิังไดี�มีโอกาสึ

นําคุณนินอธิษฐานต�อนรู้ับพรู้ะเยิซู้ครู้ิสึต์ดี�วยิ

	 ห็ลังจ้ากไดี�เห็็นห็มายิเลขัโที่รู้ศัพที่์ขัองศ้นยิ์ให็�คําปรู้ึกษาฯ	

จ้ากยิ้ที่้ป	 และไดี�โที่รู้.เขั�ามาเล่าว่า	 เธอเป็นแฟันรู้ายิการู้จ้ากใจ้ถิ่ึงใจ้

ตั�งแต่สึมัยิออนแอรู้์ที่างช้่องไอที่ีวี	ตอนนั�นเธออยิ้่ที่ี�ห็าดีให็ญ่	และมักจ้ะ

โที่รู้.เขั�าไปในรู้ายิการู้เสึมอ	ช่้วงห็ลงัเธอห็นัห็ลงัให็�พรู้ะเจ้�า	วนัห็นึ�งขัณะที่ี�

จ้ัดีขั�าวขัองในบ�านเธอเห็็นพรู้ะคัมภูีรู้์	 เห็็นแผ่น	 CD	 เป็นคลิปจ้ากใจ้ฯ	

จ้ึงกลับมาดี้แล�วรู้ส้กมีกำาลังใจ  ติอนนี�เธิอดีใจทุี�ได้เจอเพจ CBN อีก

และได้อธิิษฐานร่วมกันด้วย

	 “ขอขอบคณุทุี�ผู้ลติิคลปิวดีโีอดี ๆ ดแูล้วทุำาให้่มคีวามสงบ 

สขุใจห็ากเที่ยีิบกบัสึ่�อโซูเช้ยีิลอ่�น	 ๆ	 เม่�ออ่านห็รู้อ่เสึพเขั�าไปแล�วรู้้�สึกึแย่ิ	

เครู้ียิดี	 และสึ่งผลที่ําให็�ห็ลอนตอนกลางค่น	 ที่ําให็�ฉีันต�องเลิกติดีตาม

เพจ้ต่าง	ๆ	แต่ยิังติดีตามเพจ้ซูีบีเอ็นอยิ้่	จ้ึงอยิากขัอบคุณ”

ตัวอย่างงานที�มิีผูู้�คนสนใจเป็นจำานวนมิาก
โด็ยด็ูจากจำานวนผูู้�เข�าช้มิ

คลิปวิดีีโอ	“จากใจFamily”	สึัมภูาษณ์คุณแช้มป์
จำานวนผูู้้เข้าชม 500+ views ภัายใน 3 วัน

Family	Fact	“คุณแนทุพูดถื้งโรคซู้มเศร้า”
เข้าถื้งผูู้้ชมกว่า 247.9K

คลิปวิดีีโอ	คําอธิษฐาน “ขอพ้�งพาพระวิญญาณบริสุทุธิิ�”
จำานวนผูู้้เข้าชม 1.8K views

บที่ความให็�กําลังใจ้ “การเริ�มติ้นให่ม่”
เข้าถื้งผูู้้ชมกว่า 40.9K
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	 ตั�งแต่เดีอ่นเมษายิน	2021–มีนาคม	2022	มล้นธิพินัธกจิ้พรู้ะพรู้	(ไที่ยิ)	ไดี�ช่้วยิเห็ลอ่ผ้�ที่ี�ปรู้ะสึบความที่กุข์ัยิากต่าง	ๆ 	ให็�บรู้กิารู้ที่างการู้แพที่ย์ิ		

รู้วมถิ่ึงสึ่งเสึรู้ิมอาช้ีพแก่ผ้�ที่ี�ปรู้ะสึบปัญห็าในการู้ปรู้ะกอบอาช้ีพ	ให็�มีคุณภูาพช้ีวิตที่ี�ดีีขัึ�นในห็ลายิดี�าน	ไดี�แก่

 โครงการถืุงใจร่าเริง ปรู้ะกอบดี�วยิขั�าวสึารู้	อาห็ารู้แห็�ง	ห็น�ากากอนามัยิและยิาสึามัญ	ให็�กับผ้�ที่ี�กักตัวห็รู้่อ

ผ้�ที่ี�ไดี�รู้ับความเดี่อดีรู้�อนจ้ากการู้แพรู้่รู้ะบาดีขัองโควิดี-19	ที่ี�ต�องการู้ความช้่วยิเห็ล่อผ่านมาที่างเพจ้	CBN	Thailand	

รู้วมถิ่ึงการมอบถืุงยังชีพให่้แก่ผูู้้ได้รับผู้ลกระทุบผู้่านทุางคริสติจักรทุ้องถืิ�นและองค์กรพันธิมิติร	28	แห็่ง	อีกที่ั�งยิัง

ไดี�มอบชุ้ดีอุปกรู้ณ์ป้องกัน	ซูึ�งปรู้ะกอบไปดี�วยิห็น�ากากอนามัยิ	เจ้ลแอลกอฮ่อล์	และเครู้่�องวัดีไขั�แบบสึแกนห็น�าผาก

ให็�แก่ครู้ิสึตจ้ักรู้ที่�องถิ่ิ�นเพ่�อนําไปมอบให็�แก่ชุ้มช้นต่อไป	 ตลอดีจ้นไดี�จัดอาห่ารกล่องสำาห่รับคนไร้บ้าน ผูู้้อาศัยอยู่

ในชุมชนแออัดที่ี�เป็นพ่�นที่ี�เสึี�ยิงในกรูุ้งเที่พฯ	4	พ่�นที่ี�

ม้ลนิธิฯ	 ไดี�มีสึ่วนรู้่วมในการู้ช้่วยิเห็ล่อเยิียิวยิาผ้�ปรู้ะสึบภูัยิ		

โดียิผ่านที่างคริู้สึตจั้กรู้ในพ่�นที่ี�และองค์การู้บรู้หิ็ารู้ส่ึวนที่�องถิ่ิ�น	เพ่�อเป็น	

สึ่วนห็นึ�งในการู้ช้่วยิบรู้รู้เที่าทีุ่กขั์ควบค้่ไปกับภูาครู้ัฐ	 โดียิสึนับสึนุน					

เงนิช่้วยิเห็ลอ่	เสึ่�อผ�า	และอุปกรู้ณ์จ้ําเป็นสึําห็รู้ับผ้�ไดี�รู้ับผลกรู้ะที่บ

	 นอกจ้ากนี�ยิังไดี�สนับสนุนอุปกรณ์ทุางการแพทุย์เป็นชุ้ดี	 PPE	 ให็�แก่

บคุลากรู้ที่างการู้แพที่ย์ิไดี�ใช้�ในการู้ปฏิบัิตหิ็น�าที่ี�ในโรู้งพยิาบาลสึนาม	 มอบเครู้่�อง

ผลิตออกซูิเจ้นให็�แก่ชุ้มช้นอ่อนนุช้	 84,	 อ่อนนุช้	 86	 และห็น่วยิงานที่ี�ช้่วยิเห็ล่อ

ดี�าน	Community	Isolation	ไดี�ใช้�ในยิามจ้าํเป็นเพ่�อช่้วยิเห็ลอ่ผ้�ป่วยิไดี�ที่นัท่ี่วงทีี่

	 ในขัณะเดีียิวกันที่่ามกลางภูาวะวิกฤติ	 ไดี�ที่ําให็�เห็็นถิ่ึงนํ�าใจ้ขัองพี�น�อง

ที่ี�ช้่วยิเห็ล่อกันในยิามยิาก	 ผ่านการู้ช้่วยิเห็ล่อที่างดี�านอาห็ารู้รู้่วมกับครู้ิสึตจ้ักรู้

ห็�วยิบง	 อ.ฮ่อดี	 จ้.เช้ียิงให็ม่	 ซูึ�งไดี�สึ่งมอบแก�วมังกรู้จ้ากเกษตรู้กรู้ในพ่�นที่ี�ให็�แก่	

ม้ลนิธิฯ	ไดี�สึ่งต่อช้่วยิเห็ล่อแก่ครู้อบครู้ัวและชุ้มช้นใน	จ้.เช้ียิงให็ม่

ถืุงใจร่าเริง   
จ้ํานวน	185	ถิุ่ง		 	

ผ้�รู้ับผลปรู้ะโยิช้น์	185	ครู้อบครู้ัว

ผ้�ไดี�รู้ับผลปรู้ะโยิช้น์	150	คน

อาห่ารกล่อง  

จ้ํานวน	760	กล่อง	 	

ผ้�รู้ับผลปรู้ะโยิช้น์	4	พ่�นที่ี�

ใน	จ้.กรูุ้งเที่พฯ	

ถืุงยังชีพ    

จ้ํานวน	1,274	ถิุ่ง		 	

ผ้�รู้ับผลปรู้ะโยิช้น์	2,529	คน

ชุด PPE    

จ้ํานวน	425	ชุ้ดี		 	

ผ้�รู้ับผลปรู้ะโยิช้น์	125	คน

ช่วยเห่ลือทุางด้านอาห่าร 
จ้ํานวน	1,080	กิโลกรู้ัม		

ผ้�ไดี�รู้ับผลปรู้ะโยิช้น์	1,463	คน

ชุดอุปกรณ์ป้องกัน   

จ้ํานวน	35,462	ช้ิ�น	

ผ้�รู้ับผลปรู้ะโยิช้น์	20,571	คน

เครื�องผู้ลิติออกซูิเจน  
จ้ํานวน	6	เครู้่�อง	 	

ผ้�รู้ับผลปรู้ะโยิช้น์	1,021	คน

โครีงการีบรีรีเทาทุกข์ผูู้�ที�ได็�รีับผู้ลกรีะทบจากโควิด็-19 

โครีงการีช้่วยเห้ล่อผูู้�ปรีะสบภััย 
จากเหตุุการณ์์โรงงานสารเคมีระเบ่ดี อ.บางพลีี จ.สมุทัรปราการ
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โครีงการีโรีงเรียีนเพั่�อช้วีติ 

โครีงการีรีกัษ์ครีอบครีวั  โครีงการีห้น่วยแพัทย์เคล่�อนที� 

โครู้งการู้โรู้งเรู้ียินเพ่�อช้ีวิต	ครู้ิสึตจ้ักรู้จ้ตุรู้พักตรู้พิมาน	จ้.รู้�อยิเอ็ดี	

โครู้งการู้โรู้งเรู้ียินเพ่�อช้ีวิต	ครู้ิสึตจ้ักรู้พรู้ศิลา	จ้.กรูุ้งเที่พฯ	

โครู้งการู้โรู้งเรู้ียินเพ่�อช้ีวิต	ครู้ิสึตจ้ักรู้ไที่ยิปางห็มอปวง	เช้ียิงแสึน	จ้.เช้ียิงรู้ายิ	

โครู้งการู้โรู้งเรู้ียินเพ่�อช้ีวิต	ครู้ิสึตจ้ักรู้ไที่ยิโป่งนํ�าตก	อําเภูอเม่อง	จ้.เช้ียิงรู้ายิ	

โครู้งการู้โรู้งเรู้ียินเพ่�อช้ีวิต	ครู้ิสึตจ้ักรู้พรู้ะกิตติคุณมุกดีาห็ารู้	จ้.มุกดีาห็ารู้	

โครู้งการู้โรู้งเรู้ียินเพ่�อช้ีวิต	ครู้ิสึตจ้ักรู้เม่องไที่ยิโครู้าช้	จ้.นครู้รู้าช้สึีมา	

โครู้งการู้โรู้งเรู้ียินเพ่�อช้ีวิต	ครู้ิสึตจ้ักรู้เม่องไที่ยิห็นองพอก	จ้.รู้�อยิเอ็ดี	

โครู้งการู้โรู้งเรู้ียินเพ่�อช้ีวิต	ศ้นยิ์แสึงอรูุ้ณ	จ้.แม่ฮ่่องสึอน	

รวม 8 แห่่ง       ผูู้ร้บัผู้ลประโยชน์ : เดก็ 403 คน

รวม 3 แห่่ง         23 ครอบครัว

  ผูู้ร้บัผู้ลประโยชน์ 78 คน
ผูู้เ้ข้ารบับรกิาร 206 คน 

เยี�ยมบ้านผูู้ป่้วยกลุม่เปราะบาง  5 ราย   

กจิกรรมให้่ความรูเ้รื�องสขุอนามยัแก่เด็ก 33 คน 

	 สึนับสึนุนครู้ิสึตจ้ักรู้และห็น่วยิงานในที่�องถิ่ิ�น	สึรู้�างพ่�นที่ี�ปลอดีภูัยิให็�แก่เดี็ก	เสึรู้ิมที่ักษะที่ั�งที่างดี�านวิช้าการู้	คุณธรู้รู้ม	จ้รู้ิยิธรู้รู้ม	และสึรู้�าง

ความสึัมพันธ์ที่ี�ดีีในครู้อบครู้ัวและชุ้มช้น	ในปีที่ี�ผ่านมา	“โรงเรียนเพื�อชีวิติ”	ดีําเนินโครู้งการู้อยิ้่ใน	6	จ้ังห็วัดี	ไดี�แก่

	 ช้่วยิเห็ล่อครู้อบครู้ัวที่ี�ดี้แลเดี็กกําพรู้�า	 ห็ญิงห็ม�ายิ	 และ

ครู้อบครู้ัวที่ี�อยิ้่ในภูาวะเสึี�ยิง	โดียิสึนับสึนุนที่างดี�านการู้ศึกษา	อาช้ีพ	

อบรู้มให็�ความรู้้�

เม่�อสึถิ่านการู้ณ์การู้รู้ะบาดีขัองโรู้คโควิดี-19	ไดี�รู้บัการู้บรู้รู้เที่า	และ

ห็น่วยิงานภูาครู้ฐัไดี�ผ่อนคลายิมาตรู้การู้ลง	ที่างมล้นิธฯิ	จ้งึไดี�จ้ดัีให็�

มบีรู้กิารู้ห็น่วยิแพที่ยิ์เคล่�อนที่ี�ในปีที่ี�ผ่านมา	 2	 ครู้ั�งดี�วยิกัน	 คอ่									

ที่ี�ช้มุช้นบ�านห็�วยิห็มใ้ต�	 อ.สึบเมยิ	 และช้มุช้นบ�านห็�วยิเดี่�อ	 อ.ปายิ	

จ้.แม่ฮ่่องสึอน

    

เรี่�องรีาวการีเปลี�ยนแปลงชี้วติ

คอือ่วย บญุนำาห่นุน  วยัิ	61	ปี		เกษตรู้กรู้ในห็ม้บ่�านห็�วยิห็มใ้ต�		ที่รู้าบข่ัาวจ้ากการู้ปรู้ะกาศขัองคริู้สึตจ้กัรู้

ในที่�องถิ่ิ�นว่าจ้ะมคีณุห็มอและพยิาบาลเดีนิที่างมาพรู้�อมห็น่วยิแพที่ย์ิเคล่�อนทีี่�ขัองมล้นิธพินัธกิจ้พรู้ะพรู้	(ไที่ยิ)	

เพ่�อตรู้วจ้รู้ักษาคนในห็ม้่บ�าน	 วันนั�นเธอจ้ึงมาดี�วยิอาการู้ปวดีเอว	 ปวดีห็ัว	 และเขั่าขั�างขัวาที่ี�เจ้็บปวดีมา		

เป็นปีแล�ว	 การู้รู้ักษาดี�วยิการู้ฝึังเขั็มขัองแพที่ยิ์ที่ี�เธอไดี�รู้ับการู้รู้ักษา	 ช้่วยิบรู้รู้เที่าให็�ขัาห็ายิปวดี	 และดีีขัึ�น

จ้ากเดีิม	 “ก่อนจะนอนลงแติ่ละทุีรู้ส้กนอนเห่ยียดยาวได้ไม่เติ็มทุี� แติ่เมื�อคืนนี�สามารถืนอนราบได้ รู้ส้ก

ประทุับใจกับการรักษาของห่มอทุี�มาให่้การรักษา  ทุำาให่้เราห่ายจากโรคทุี�เป็นอยู่ได้” นางค่ออ่วยิเล่าให็�

เจ้�าห็น�าที่ี�ฟัังพรู้�อมที่ิ�งที่�ายิดี�วยิคําขัอบคุณว่า “ขอบคุณพระเจ้าทุี�ให่้ห่มอมาช่วยให่้ห่ายจากปวดเอวและ

ปวดหั่วเข่า ขอให้่พระเจ้าอวยพระพรคุณห่มอทุกุคนให้่มีสขุภัาพทุี�ด ีรวมถืง้ห่น้าทุี�การงาน และการดำาเนิน

ชีวิติให่้มีความเจริญรุ่งเรือง” “

“
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โครีงการีส่งเสรีมิิอาช้พีั

โครีงการีห้น่วยแพัทย์เคล่�อนที� 

ส่งเสรมิอาชพี  11 ครอบครวั  

ผูู้ร้บัผู้ลประโยชน์ 67 คน 

	 ม้ลนิธิฯ	 ไดี�ช้่วยิเห็ล่อผ้�ปรู้ะสึบปัญห็าดี�านอาช้ีพ	 เพ่�อให็�มีอาช้ีพสึรู้�างรู้ายิไดี�จุ้นเจ้่อตนเองและ

ครู้อบครู้ัวไดี�อยิ่างต่อเน่�อง	 และอีกที่ั�งยิังช้่วยิสึ่งเสึรู้ิมอาช้ีพสึําห็รู้ับอดีีตผ้�ต�องขััง	 โดียิการู้ปรู้ะสึานงาน			

รู่้วมกบัคณุ	“ห็รู้ั�ง”	อคัรู้นิที่ร์ู้	ปรู้้	ีดี�วยิการู้สึนบัสึนนุอปุกรู้ณ์ปรู้ะกอบอาช้พีเพ่�อมรีู้ายิไดี�เลี�ยิงช้พีอย่ิางมั�นคง

	 ตลอดีเวลากว่า	6	ปี	ที่ี�	“สภุัาพ พจน์วงศ์มงคล”	ไดี�เรู้ิ�มปรู้ะกอบอาช้พีรู้บัจ้�างที่ั�วไป	ห็ลังจ้าก

ที่ี�พ�นโที่ษจ้ากเรู้่อนจํ้ามานั�นดี�วยิความขัยิันขัันแขั็งกับภูรู้รู้ยิา	 แต่แล�วภูาวะวิกฤตการู้รู้ะบาดีขัอง					

โควิดี-19	ที่าํให็�งานรัู้บจ้�างซูึ�งมรีู้ายิไดี�วนัต่อวนัที่ี�ที่าํอยิ้น่ั�นรู้ะสึํ�ารู้ะสึายิ	มีรู้ายิไดี�ไม่แน่นอนที่ี�จ้ะเพยีิงพอ

สึําห็รู้ับการู้เลี�ยิงดี้ที่ั�ง	5	ช้ีวิตในครู้อบครู้ัว	

	 ดี�วยิความแน่วแน่ขัองสุึภูาพทีี่�ต�องการู้เรู้ิ�มต�นชี้วิตให็ม่และสึรู้�างอาชี้พห็ลักให็�ครู้อบครัู้ว			

จ้ึงไดี�ขัอรู้ับความช้่วยิเห็ล่อเป็นเงินทีุ่นเรู้ิ�มต�นธุรู้กิจ้ขัายิไก่ยิ่างซูึ�งเขัาเคยิมีปรู้ะสึบการู้ณ์มาก่อน	 และ

ความตั�งใจ้ขัองเขัาที่ี�จ้ะสึรู้�างอาช้ีพห็ลักให็�ครู้อบครู้ัวไดี�มีช้ีวิตที่ี�มั�นคง	ม้ลนิธิฯ	จ้ึงไดี�สึนับสึนุนอุปกรู้ณ์

สึําห็รู้ับการู้ปรู้ะกอบอาช้ีพ	เช้่น	รู้ถิ่พ่วงขั�างมอเตอรู้์ไซูค์	โต�ะขัายิขัอง	เตายิ่าง	เครู้่�องปรูุ้ง	และวัตถิุ่ดีิบ

ต่าง	ๆ	เพ่�อเรู้ิ�มกิจ้การู้	และไดี�รู้ับการู้ดี้แลเยิี�ยิมเยิียินจ้ากครู้ิสึตจ้ักรู้กันที่รู้ลักษณ์	จ้.ศรู้ีสึะเกษ			

	 วนันี�...	สุึภูาพและครู้อบครู้วัไดี�เรู้ิ�มต�นช้วีติให็ม่ดีงัที่ี�ห็วงัไว�	มีรู้ายิไดี�ปรู้ะมาณ	500-800	บาที่

ต่อวัน	จ้ากการู้ขัายิไก่ย่ิางและรัู้บจ้�างเกบ็เกี�ยิวผลผลิตที่างการู้เกษตรู้ตามฤดีก้าล	ดี�วยิความพากเพียิรู้

ทํี่าให็�เขัามีรู้ายิไดี�เพียิงพอจุ้นเจ้่อครู้อบครัู้ว	 และสึามารู้ถิ่สึะสึมเงินเพ่�อที่ําบ่อเลี�ยิงปลาดุีกสึําห็รู้ับ						

ใช้�เป็นอาห็ารู้ในบ�านและจ้ําห็น่ายิในอนาคต	ครู้อบครู้ัวมีความสึุขัและความเขั�มแขั็งยิั�งยิ่นไดี�ต่อไป

ขัณะที่ี�ที่ีมแพที่ยิ์ฯ	ลงเยิี�ยิมนางพะมุ่ยิที่ี�บ�าน การู้รู้ักษาและกําลังใจ้ที่ี�ไดี�รู้ับ	ห็ลังจ้ากนั�นอีก	2	เดี่อน	
นางพะมุ่ยิสึามารู้ถิ่ลุกขัึ�น	และเรู้ิ�มฝึึกเดีินไดี�

เร่ี�องรีาวการีเปลี�ยนแปลงชี้วติ

พะมุ่ย สิงห่์คำาแก้ว วัยิ	 85	 ปี	 ห็ญิงช้รู้าที่ี�ไม่สึามารู้ถิ่เขั�ามารู้ับบรู้ิการู้ยิังจุ้ดีให็�บรู้ิการู้ไดี�	 ที่ีมแพที่ยิ์และอาสึาสึมัครู้ขัองม้ลนิธิฯ	 จ้ึงไดี�ออกเยิี�ยิม		

ตรู้วจ้รู่้างกายิที่ี�บ�านพบว่า	 เธอเคยิมปีรู้ะวัตกิรู้ะดีก้สึะโพกซู�ายิห็กัและไดี�ที่าํการู้ผ่าตดัีไปเม่�อ	 3	 ปีที่ี�แล�ว	 วนันี�เธอต�องปรู้ะสึบที่ั�งอาการู้ปวดีห็ลงั	 ปวดีขัา	

ต�องนอนตลอดีเวลา	ยิงัสึามารู้ถิ่ขับัถ่ิ่ายิไดี�แต่ค่อนขั�างลาํบาก	ไม่สึามารู้ถิ่เดีนิไดี�ตลอดี	3	เดีอ่นที่ี�ผ่านมาและมร่ีู้างกายิซู้บผอม	แพที่ย์ิจ้งึให็�ยิาบาํรู้งุ	ยิาที่า

แก�ปวดี	 ให็�คําแนะนําในเรู้่�องอาห็ารู้แก่ล้กสึาวซูึ�งเป็นผ้�ดี้แลอีกที่ั�งให็�กําลังใจ้แก่ผ้�ป่วยิในการู้ลุกขัึ�นและฝึึกเดีิน	 รู้วมถิ่ึงผ้�นําขัองครู้ิสึตจ้ักรู้ห็�วยิห็ม้ใต�	

ยิังไดี�คอยิเยิี�ยิมเยิียินให็�กําลังใจ้	 ห็ลังจ้ากนั�นไม่นานที่ีมงานห็น่วยิแพที่ยิ์เคล่�อนที่ี�ก็ไดี�รู้ับขั่าวดีีจ้ากนางพะมุ่ยิว่า	 เธิอสามารถืลุกข้�นและเริ�มฝึึกเดิน

ด้วยการใช้ไม้เทุ้าอีกครั�ง ทุำาให่้เธิอมีความสุขและมีกำาลังใจมาก 

สภุัาพและครอบครวั | จ้.ศรู้สีึะเกษ
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เรี่�องรีาวการีเปลี�ยนแปลงชี้วติ

 “ดาว”	 คุณแม่เลี�ยิงเดีี�ยิวต�องรู้ับภูารู้ะเลี�ยิงดี้ล้ก	 2	 คน	 และแม่ที่ี�มี

สึุขัภูาพไม่ค่อยิแขั็งแรู้งเที่่าใดีนัก	 ปรู้ะกอบกับน�อง	 “เติ�ล”	 ล้กช้ายิขัองเธอมี

ภูาวะสึมาธิสึั�น	 ที่ําให็�ปรู้ะสึบปัญห็าดี�านการู้เรู้ียิน	 มักจ้ะไม่ค่อยิเช้่�อฟัังและ					

มีความขััดีแยิ�งกันอยิ้่บ่อยิครู้ั�ง	ที่ําให็�เธอทีุ่กขั์ใจ้เป็นอยิ่างมาก

	 ทีี่�โรู้งเรู้ยีิน	 “เติิ�ล”	 ไดี�พบกบัเพ่�อนซูึ�งอยิ้ใ่นโครู้งการู้โรู้งเรู้ยีินเพ่�อช้วีติ	

ที่ี�ครู้สิึตจ้กัรู้จ้ตรุู้พกัตรู้พิมาน	ซูึ�งมอีาจ้ารู้ย์ิยิงค์เป็นผ้�ดีแ้ลโครู้งการู้	เติ�ลไดี�มโีอกาสึ

มารู้่วมกิจ้กรู้รู้มขัองโครู้งการู้โรู้งเรู้ียินเพ่�อชี้วิตดี�วยิ			และเม่�อผ่านไป	2	เดี่อน
ที่ั�งยิายิและดีาวไดี�เห็็นถิ่ึงการู้เปลี�ยินแปลงในที่างที่ี�ดีีขัึ�นขัองล้กช้ายิ	จ้ากที่ี�ไม่ค่อยิเช้่�อฟัังก็เปลี�ยินไป	เขัายิอมให็�แม่สึอนการู้บ�าน	มีความอดีที่นและนิ�ง

มากขัึ�น	 ดีาวไดี�เห็็นการู้กรู้ะที่ําขัองเติ�ลจ้ากที่ี�ไม่เคยิที่ํามาก่อนอยิ่างเช้่น	 การู้ยิกม่อไห็ว�ล้กค�าในตอนที่ี�เขัาไปช้่วยิแม่ขัายิผลไม�ที่ี�ตลาดี	 เติ�ลบอกให็�แม่

ฟัังว่า	เขัาเห็็นแบบอยิ่างที่ี�ดีีจ้ากอาจ้ารู้ยิ์ยิงค์	นั�นที่ําให็�ดีาวรู้้�สึึกอดีแปลกใจ้กับการู้เปลี�ยินแปลงที่ี�เกิดีขัึ�นกับล้กช้ายิไม่ไดี�	

	 วันห็นึ�งเติ�ลไดี�ดี้การู้์ต้นซูุปเปอรู้์บุ�ค	 ตอนเรู้่อโนอาห็์	 ไดี�เห็็นช้ีวิตที่ี�มีการู้เช้่�อฟัังพรู้ะเจ้�าขัองโนอาห็์	 	 ที่ําให็�เขัาเปิดีใจ้ต�อนรู้ับพรู้ะเยิซู้ครู้ิสึต์	

เติ�ลไดี�เรู้ยีินดีนตรู้ทีี่ี�โบสึถ์ิ่ที่าํให็�เขัามีความสึามารู้ถิ่ในการู้เล่นเครู่้�องดีนตรู้ไีดี�ห็ลายิอย่ิางที่ั�งคย์ีิบอร์ู้ดี	กลอง	กีตาร์ู้	และไดี�รู่้วมเล่นดีนตรู้นีมสัึการู้พรู้ะเจ้�า

ในครู้ิสึตจ้ักรู้ดี�วยิ	อาจ้ารู้ยิ์ยิงค์บอกว่าเติ�ลเป็นคนที่ี�เรู้ียินรู้้�ดีนตรู้ีไดี�เรู้็ว

	 ห็ลังจ้ากที่ี�ที่างครู้ิสึตจ้ักรู้ไดี�ช้วนดีาวมาโบสึถิ่์ในวันห็นึ�งและจ้ากที่ี�เธอไดี�เห็็นการู้เปลี�ยินแปลงในช้ีวิตขัองล้กช้ายิ	 ในเวลาต่อมาเธอและยิายิ

ขัองเติ�ลก็ไดี�เปิดีใจ้ต�อนรู้ับพรู้ะเยิซู้ดี�วยิเช้่นกัน	 ดีาวไม่เคยิห็ยุิดีทีี่�จ้ะไปนมัสึการู้ทีี่�โบสึถิ่์เลยิ	 เม่�อมีโอกาสึเธอมักจ้ะเล่าเรู้่�องรู้าวข่ัาวปรู้ะเสึรู้ิฐให็�กับ

ล้กค�าทีุ่กครู้ั�งที่ี�ออกไปขัายิผ�าตามห็ม้่บ�านต่าง	 ๆ	 และนําล้กค�ามาต�อนรู้ับพรู้ะเยิซู้อีกดี�วยิ	 	 	 ล้กค�าที่ี�เคยิพบกับเธอถิ่ึงกับบอกว่า	 เธอห็น�าตาดี้สึดีใสึ					

ไม่เห็ม่อนเม่�อก่อน

 ดีาวเล่าว่า	 “ทุี�ผู้่านมามีห่ลายครั�งทุี�เผู้ชิญกับปัญห่าในครอบครัวทุำาให่้เคยคิดติัดสินใจจะฆ่่าติัวติาย แติ่ติอนนี�มีความสุข มีสันติิสุข     

มีความห่วัง และกำาลังใจ เวลามปัีญห่าเรากจ็ะอธิษิฐานทุลูขอกบัพระเจ้าเลย ติอนนี�การเรยีนของลกูกด็ขี้�น สมาธิิดีข้�นมากเลยค่ะ”  

 “ขอบคณุผูู้ส้นบัสนนุทุี�ได้ทุำาการ์ตินูซูปุเปอร์บุ�ค ทุำาให้่ผู้มได้รูจ้กัพระเจ้าและรูเ้รื�องพระคมัภัร์ีมากข้�นครบั”	คาํขัอบคณุขัองเติ�ลในตอนที่�ายิ

สนับสนุนงาน
มูลนิธิิพันธิกิจพระพร(ไทุย) ได้ทุี�นี�...

โอนเงินบริจาคผู้่าน
แอปพลิเคชันธินาคาร
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