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เรีียน พัันธมิิตรของเรา

ผมขอทัักทายในพระนามอัันยิ่่�งใหญ่่ของพระเยซูู !

“

ผมรู้้�สึึกยิินดีีอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้รัับใช้้พระเจ้้าร่่วมกัับผู้้�นํําคนอื่่�น ๆ ใน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้   และได้้เห็็นการขัับเคลื่่�อนที่่�ทรงพลัังรอบตััวเรา
เราเชื่่�อว่่าพัันธกิิจอัันสำำ�คััญยิ่่�งของเรา  คืือ  พัันธกิิจแห่่งการสร้้างผู้้�ติิดตาม
พระเยซููคริิสต์์ เราทุุกคนได้้รัับมอบหมายให้้เชิิญคนที่่�อยู่่�ห่่างไกลจาก     
พระคริิสต์์ให้้มาฟัังพระกิิตติิคุุณ เมื่่�อพวกเขาเชื่่�อและเข้้ามาหาพระคริิสต์์
พวกเขาเริ่่� ม ต้้นการเดิิ น ทางครั้้� ง ใหม่่ เ พื่่� อ เติิ บ โตให้้มีี คุุ ณ สมบัั ติิ เ หมืือน
พระองค์์ ! นี่่�คืือกระบวนการของ “การสร้้างสาวกจากทุุกชนชาติิ” เราเชื่่อ� ว่่า  
นี่่�คืือวาระเร่่งด่่วนที่่�จะต้้องเคลื่่�อนไปให้้เกิิดผลแบบทวีีคููณและ CBN กํําลััง
จัับมืือกัับคริิสตจัักรท้้องถิ่่�นในทุุกประเทศที่่�เราร่่วมงานด้้วยซึ่่�งถืือว่่าเป็็น
สิิทธิิพิิเศษอย่่างยิ่่�งของพวกเรา
เราภููมิิใจที่่�ท่่านได้้ผนึึกกำำ�ลัังกัับเราและเราสุุขใจที่่�จะได้้แบ่่งปััน
การเดิินทางของ CBN ประเทศไทยในปีีที่่�ผ่่านมา  โดยมีีทีีมงานที่่�มีีความ  
มุ่่�งมั่่�นและความกระตืือรืือร้้นทุุกวัันในการรัับใช้้พระเจ้้าผ่่านทุุกพัันธกิิจที่่�
เราได้้ทำำ�

“

ขอแสดงความนัับถืือ
มาร์์ค แมคเคลนดอน

ผู้้อํ� าํ นวยการ CBN ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

สารจากประธานมููลนิิธิิพัันธกิิจพระพร (ไทย)
สวััสดีีครัับ พี่่�น้้องร่่วมพัันธกิิจทุุกท่่าน !

“

มููลนิิธิิพัันธกิิจพระพร (ไทย) ได้้รัับการรัับรองสถานะเป็็นมููลนิิธิิฯ ในประเทศไทย 
เมื่่�อเดืือนตุุลาคม 2001   มีีเป้้าหมายเพื่่�อสำำ�แดงความรัักเป็็นการกระทำำ�ตามหลัักคำำ�สอน
ของพระเยซููคริิสต์์ ผ่่านทางพัันธกิิจหลัักทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่
          พัันธกิิจการผลิิตสื่่�อเพื่่�อครอบครััว เด็็กและเยาวชน ภายใต้้ชื่่�อ CBN Thailand
          พัันธกิิจทางด้้านพััฒนาชุุมชน และคริิสตจัักรท้้องถิ่่�น
          พัันธกิิจการให้้กำำ�ลัังใจ
ผมรู้้�สึึกขอบคุุณพระเจ้้า และทุุก ๆ ท่่านเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�มีีความรััก ความห่่วงใย   
ช่่วยเหลืือ และสนัับสนุุนพัันธกิิจของ CBN Thailand อย่่างดีียิ่่�งเสมอมา ทุุกเมล็็ดพัันธุ์์�ที่่�
ทุุกท่่านได้้มีีส่่วนร่่วมในการหว่่านจะเกิิดผลดีีมากมาย ทำำ�ให้้ประชาชนคนไทยจำำ�นวนมาก
ได้้มีีโอกาสพบกัับชีีวิิตใหม่่
ขอพระเจ้้าทรงอำำ�นวยพระพรทุุกท่่านและครอบครััว ได้้รัับพระพรอัันล้้นเหลืือ    
มีีสุุขภาพกาย ใจ และจิิตวิิญญาณที่่�แข็็งแรง
ด้้วยความรัักเคารพในองค์์พระเยซููคริิสต์์
นพ.นิิรันั ดร์์ ภััทรานุุกุลุ
ประธานกรรมการ มููลนิิธิพัิ นั ธกิิจพระพร (ไทย)

“
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สารจากผู้้�อำำ�นวยการ

“

เรื่่�องราวในรายงานฉบัับนี้้� คืือผลงานของทุุกท่่าน ที่่�ได้้
กรณาสนัับสนุุนพวกเราทั้้�งด้้านกำำ�ลัังทรััพย์์ กำำ�ลังั คน กำำ�ลัังใจ และ
กำำ�ลัังอธิิษฐานในฐานะผู้้แ� ทนของทีีมงานมููลนิิธิพัิ นั ธกิิจพระพร (ไทย)
หรืือ CBN Thailand ขอขอบพระคุุณที่่�ท่่านได้้มีีส่่วนกัับเราอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ   แม้้ในสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บาก ความช่่วยเหลืือและ
การเสริิมพลัังต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับเด็็ก ครอบครััว ชุุมชน คริิสตจัักร
ท้้องถิ่่น�   ซึ่่�งเกิิดขึ้้น� ผ่่านโครงการ  และรายการต่่าง ๆ ของ CBN คืือ
ภาพสะท้้อนของหััวใจแห่่งการให้้ของทุุกท่่าน ท่่านได้้หว่่านเมล็็ด
แห่่งความรัักที่จ่� ะเติิบโตกลายเป็็นขุุมพลัังสำำ�คััญสำำ�หรัับทุุกคนในการ
เผชิิญหน้้ากัับอนาคตด้้วยความหวัังที่่เ� ต็็มเปี่่ย� ม ขอพระเยซููคริิสต์เ์ จ้้า
ผู้้เ� ป็็นพระเจ้้าแห่่งความรัักนำำ�พาชีีวิติ ทุุกท่่านให้้พบความชื่่น� ชมยิินดีี
อยู่่�เสมอ
ด้้วยรัักและเคารพ
วลััย จัันทวิิบูลู ย์์

“

ผู้้อำำ�
� นวยการ มููลนิิธิพัิ นั ธกิิจพระพร (ไทย)    

จากใจผู้้�สนัับสนุุน

“

ส่่วนตััวได้้รัับพระพรผ่่านการมีีส่่วนในพัันธกิิจ
กัับ CBN โดยเฉพาะบทเรีียน Superbook ซึ่่�งทาง
คริิสตจัักรใช้้ต่่อเนื่่�องมาถึึง Season 4 แล้้ว รวมถึึงการอบรม
ต่่าง ๆ ที่่� CBN จััดขึ้้�นได้้รัับประโยชน์์มาก ๆ ค่่ะ นอกจากนี้้�ทาง
คริิสตจัักรยัังได้้ตั้้�งใจให้้แบ่่งการถวายของเด็็กในคริิสตจัักรเด็็ก
เพื่่�อสนัับสนุุน Superbook ด้้วย เนื่่�องจากต้้องการฝึึกหััวใจ
เด็็ก ๆ ในการให้้ และเห็็นคุุณค่่าในสิ่่�งดีีที่่�เราได้้รัับ สร้้างใจ
ในการถวายเพื่่�องานพระเจ้้า และสนัับสนุุนสื่่�อนี้้�ให้้เป็็น
พระพรแก่่คนอื่่�นต่่อไปค่่ะ

“

คุุณจิินตวาณีี วัังมณีี (ครููยุ้้�ย)

คุุณครููรวีีฯ คริิสตจัักรแห่่งนิิมิติ พิิษณุุโลก                                                

A N N U AL R EPORT 2022

03

พัันธกิิจห้้องเรีียนซุุปเปอร์์บุ๊๊�ค
Superbook Sunday School Project

มููลนิิธิิพัันธกิิจพระพร (ไทย) ได้้จััดทำำ�หลัักสููตรจริิยธรรมศึึกษาตามหลัักคำำ�สอนของพระคััมภีีร์์ สำำ�หรัับเด็็กวััยประถมศึึกษา และจััดกิิจกรรม
ต่่าง ๆ สำำ�หรัับเด็็ก ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2006 เป็็นต้้นมา
ในเดืือนเมษายน 2021-มีีนาคม 2022 พัันธกิิจห้้องเรีียน Superbook ได้้จััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�

บทเรีียนรวีีวารศึึกษา Superbook
คริิสตจัักร, โรงเรีียน, มููลนิิธิิฯ
ใช้้บทเรีียน Superbook

เด็็กเข้้าร่่วมในชั้้�นเรีียนและ
กิิจกรรม Superbook

จััดอบรมครููรวีีฯ ในเรื่่�องการใช้้
บทเรีียน Superbook

ผู้้�เข้้าร่่วม (จากคริิสตจัักร,
โรงเรีียน และหน่่วยงานต่่าง ๆ)

จำำ�นวน 889 แห่่ง

จำำ�นวน 21,565 คน

จำำ�นวน 3 ครั้้�ง

จำำ�นวน 307 คน

ร่่วมพบปะครููผู้้�สอน 55 ครั้้�ง (ทางออนไลน์์)     
ผู้้�เข้้าร่่วม จำำ�นวน 180 คน จาก 163 แห่่งทั่่�วทุุกภููมิิภาค

การอบรมและเสวนา
การอบรมเสริิมทัักษะให้้แก่่คุุณครูู และผู้้�นำำ�จากเครืือข่่ายคริิสตจัักรที่่�ใช้้บทเรีียน Superbook
เรื่่�อง จริิยธรรมศึึกษาโรงเรีียน
วัันอาทิิตย์์ (3 ครั้้�ง)
ผู้้�เข้้าร่่วม จำำ�นวน 101 คน

เรื่่�อง การเข้้าใจเด็็กวััย 6-12 ปีี

เรื่่�อง การดููแลวััยรุ่่�น

ผู้้�เข้้าร่่วม จำำ�นวน 86 คน
จาก 63 คริิสตจัักร

ผู้้�เข้้าร่่วม จำำ�นวน 91 คน
จาก 75 คริิสตจัักร

เสวนาออนไลน์์เครืือข่่ายศิิษยาภิิบาลจากคริิสตจัักรที่่�ใช้้บทเรีียน Superbook ทั่่�วประเทศ  ผู้้�เข้้าร่่วม จำำ�นวน 183 คน

วัันพิิเศษต่่าง ๆ
กิิจกรรมซุุปเปอร์์บุ๊๊�คคริิสต์์มาสประกาศ (Superbook Amazing Christmas Outreach)
1. จััดอบรมครููก่่อนใช้้งานสื่่�อ Superbook   และมอบสื่่�อเพื่่�อให้้ครููในคริิสตจัักรได้้ใช้้จััดกิิจกรรมเนื่่�องใน  
วัันคริิสต์์มาส ระหว่่าง เดืือนธัันวาคม 2021-มกราคม 2022
- มีีคริิสตจัักรที่่�ใช้้สื่่�อ Superbook ในการประกาศ   จำำ�นวน 68 แห่่ง
- ผู้้�เข้้าร่่วมงานในการประกาศของคริิสตจัักรต่่าง ๆ  จำำ�นวน 3,642 คน
2. กิิจกรรม Superbook Amazing Christmas Live Party (วัันคริิสต์์มาสสำำ�หรัับเด็็ก) ผ่่านทาง
ออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2021  มีีผู้้�เข้้าร่่วม จำำ�นวน 171 คน จากคริิสตจัักร 79 แห่่งทั่่�วทุุกภููมิิภาค
กิิจกรรมวัันวาเลนไทน์์  ผ่่านทางระบบออนไลน์์ Zoom เมื่่�อวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2022 เด็็กเข้้าร่่วม
จำำ�นวน 51 คน จาก 15 คริิสตจัักร
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ห้้องเรีียนออนไลน์์ Superbook
ผลิิตสื่่�อ “ห้้องเรีียนรวีีฯ Superbook” สำำ�หรัับเป็็นเครื่่�องมืือให้้คุุณครููรวีีฯ และคริิสตจัักรต่่าง ๆ ได้้ใช้้ในการสอนรวีีวารศึึกษาให้้แก่่เด็็ก ๆ
ในช่่วงวิิกฤตโควิิด-19 ในขณะที่่�คริิสตจัักรยัังไม่่สามารถเปิิดได้้ เผยแพร่่โดยคุุณครููรวีีฯ ใช้้เป็็นสื่่�อในการสอนเด็็กโดยตรง เพื่่�อสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์กัับเด็็ก
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกสััปดาห์์ และผ่่านทางสื่่�อโซเชีียลมีีเดีียของ Superbook จำำ�นวน 15 ตอน และห้้องเรีียนออนไลน์์ Superbook ภาคพิิเศษใน
ช่่วงเทศกาลอีีสเตอร์์ ให้้ความรู้้�ในเรื่่�องวัันอาทิิตย์์ใบปาล์์ม, วัันศุุกร์์ประเสริิฐ และวัันอีีสเตอร์์ จำำ�นวน 3 ตอน

จำำ�นวนคริิสตจัักร, โรงเรีียน และหน่่วยงานที่่�ใช้้
บทเรีียนรวีีฯ Superbook
(ข้้อมููล ณ 31 มีีนาคม 2022)

ภาคกลาง

ได้้แก่่ กรุุงเทพฯ, นนทบุุรีี, สมุุทรปราการ, ปทุุมธานีี, นครปฐม, สมุุทรสาคร,
สมุุทรสงคราม, นครนายก, ราชบุุรีี, เพชรบุุรีี, ประจวบคีีรีีขัันธ์์, ลพบุุรีี, กาญจนบุุรีี,
อยุุธยา, นครสวรรค์์, อุุทััยธานีี, ชััยนาท, สิิงห์์บุุรีี, สุุพรรณบุุรีี, อ่่างทอง, ชลบุุรีี,
จัันทบุุรีี, ฉะเชิิงเทรา, ปราจีีนบุุรีี, สระแก้้ว, ระยอง, ตราด, สุุโขทััย, พิิษณุุโลก,
พิิจิิตร, กำำ�แพงเพชร

ภาคเหนือ

8 จังหวัด
331 คริสตจักร

ภาคอีสาน

20 จังหวัด
178 คริสตจักร

ภาคอีีสาน

ได้้แก่่ นครราชสีีมา, บุุรีีรััมย์์, ชััยภููมิิ, สระบุุรีี, สุุริินทร์์, อุุบลราชธานีี, ศรีีสะเกษ,
ยโสธร, ร้้อยเอ็็ด, อำำ�นาจเจริิญ, ขอนแก่่น, กาฬสิินธุ์์�, มหาสารคาม, อุุดรธานีี,
บึึงกาฬ, สกลนคร, เลย, หนองคาย, มุุกดาหาร, เพชรบููรณ์์

ภาคกลาง

31 จังหวัด
315 คริสตจักร

ภาคใต้้

ได้้แก่่ สงขลา, สุุราษฎร์์ธานีี, ภููเก็็ต, ยะลา, ตรััง, พัังงา, นราธิิวาส, ปััตตานีี, ระนอง,
ชุุมพร, นครศรีีธรรมราช, กระบี่่�

ภาคเหนืือ

ได้้แก่่ อุุตรดิิตถ์์, เชีียงใหม่่, เชีียงราย, แม่่ฮ่่องสอน, ตาก, ลำำ�ปาง, พะเยา, แพร่่

ภาคใต้

12 จังหวัด
65 คริสตจักร
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ด.ญ.อรกมล ยำำ�ยวน

คริิสตจัักรบ้้านเปตรา จ.ปทุุมธานีี
ด.ญ.อรกมล หรืือน้้องฝ้้าย วััย 9 ขวบ รู้้�จัักห้้องเรีียนรวีีฯ Superbook จาก
การชวนของเพื่่�อนที่่�คริิสตจัักร หลัังจากเริ่่�มเรีียนในชั้้�นรวีีฯ ไม่่กี่่�เดืือน น้้องฝ้้ายได้้
สััมผััสถึึงความรัักของพระเจ้้าและตััดสิินใจต้้อนรัับพระเยซูู คุุณครููรวีีฯ เล่่าให้้ฟัังว่่า
จากเดิิมที่่�เป็็นเด็็กอารมณ์์ร้้อนและเอาแต่่ใจตััวเอง จนทำำ�ให้้คุุณแม่่กัังวลเพราะน้้อง
ฝ้้ายจะไม่่ค่่อยมีีเพื่่�อน แต่่หลัังจากได้้รู้้�จัักพระเยซูู  พฤติิกรรมน้้องฝ้้ายเปลี่่�ยนแปลงไป
สามารถปรัับตััวเข้้ากัับเพื่่�อนได้้ดีีขึ้้�น มีีความใจเย็็นมากขึ้้�น และเอาแต่่ใจตััวเองน้้อยลง
จนคุุณแม่่สััมผััสได้้ถึึงความเปลี่่�ยนแปลง
ในช่่วงสถานการณ์์โควิิดระบาดหนัักที่ผ่่� า่ นมา คุุณครููรวีีฯ ได้้สอนชั้้น� เรีียนรวีีฯ
ในรููปแบบออนไลน์์    โดยใช้้สื่่�อการสอนจาก Superbook เป็็นวิิดีีโอ บทเรีียนและ   
คู่่�มืืออธิิษฐานกัับกิิสโม่่ ขณะกำำ�ลัังเรีียนนั้้�นคุุณแม่่ของฝ้้ายก็็มัักจะอยู่่�ใกล้้ ๆ และได้้ยิิน
เรื่่�องราวของพระเจ้้า ได้้ยิินคำำ�อธิิษฐานที่่�น้้องฝ้้ายเรีียนจากคุุณครูู ด้้วยความเชื่่�อที่่�มีี
อย่่างไม่่สงสััยน้้องฝ้้ายได้้เริ่่�มอธิิษฐานเผื่่�อคุุณแม่่ที่่�มีีการอาการปวดขาและพระเจ้้า     
ก็็ช่่วยรัักษาให้้หาย
การเปลี่่�ยนแปลงชีีวิิตที่่�เกิิดขึ้้�นและชีีวิิตใหม่่ที่่�น้้องฝ้้ายได้้รัับนั้้�น เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นทำำ�ให้้คุุณแม่่สนใจเกี่่�ยวกัับพระเจ้้า ในที่่�สุุดคุุณแม่่ได้้เปิิดใจ
ต้้อนรัับพระเยซููและได้้รัับบััพติิศมาพร้้อมน้้องฝ้้าย เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2022 ที่่�ผ่่านมาอีีกด้้วย

อาจารย์์จิริ าพร ศรีีเกื้้อ� กลิ่่น�

หััวหน้้าแผนกพัันธกิิจเด็็ก คริิสตจัักรเมืืองไทยโคราช
“ถ้้าเด็็กมาทำำ�กิจิ กรรม แต่่พวกเขาไม่่ได้้รับั พระคำำ�พระเจ้้า เท่่ากัับไม่่มีคี วามยั่่ง� ยืืน”
เป็็นหนึ่่�งในความปรารถนาของงานด้้านเด็็กที่่� อ.จิิราพร  ได้้เล่่าให้้ฟััง     
ก่่อนบอกต่่อถึึงพัันธกิิจของคริิสตจัักรที่่�กำำ�ลัังทำำ�อยู่่�นี้้�อีีกว่่า “ข้้าพเจ้้ามีีภาระใจกัับ
งานพัันธกิิจเด็็ก รัับรู้้ไ� ด้้ถึึงการทรงเรีียกของพระเจ้้าในชีีวิติ ให้้ทำำ�พัันธกิิจเด็็กเสมอมา
ในระหว่่างที่กำำ�ลั
่� งั มองหาบทเรีียนสำำ�หรัับสอนเด็็กที่เ่� หมาะกัับเด็็กในปััจจุบัุ นั และเป็็น
ภาษาไทย ได้้รู้้จั� กั บทเรีียนซุุปเปอร์์บุ๊๊ค� จากคำำ�แนะนำำ�ของผู้้รั� บั ใช้้ท่่านหนึ่่�งจนได้้เข้้ามา
อบรมและเริ่่�มนำำ�บทเรีียนมาใช้้สอนเด็็ก ๆ ในคริิสตจัักร  ระหว่่างที่่�ทำำ�พัันธกิิจเด็็ก  
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�เรารู้้�สึึกมาตลอดคืือการที่่�จะช่่วยเปลี่่�ยนแปลงชีีวิิตเด็็ก ๆ ไม่่ใช่่เพีียงแค่่
การสอนด้้านวิิชาการหรืือด้้านอื่่�น ๆ แต่่คืือการให้้พระคำำ�ของพระเจ้้า และต้้องทำำ�
ควบคู่่�ไปด้้วยกััน นี่่�คืือส่่วนสำำ�คััญที่่�บทเรีียนซุุปเปอร์์บุ๊๊�คตอบสนองต่่อสิ่่�งนี้้�”
“นอกจากบทเรีียนซุุปเปอร์์บุ๊๊�ค เรายัังได้้รัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการเข้้าใจ
เด็็กวััย 6-12 ปีีและการเข้้าใจวััยรุ่่�น การอบรมต่่าง ๆ ที่่เ� ราได้้เข้้าร่่วมกัับ CBN เราได้้
รัับประโยชน์์อย่่างมาก  ไม่่เพีียงแต่่เรานำำ�ไปปรัับใช้้ในการทำำ�พัันธกิิจ  การสื่่�อสาร
กัับเด็็กเท่่านั้้�น แต่่เรายัังได้้นำำ�ความรู้้�นี้้�ไปบอกต่่อและให้้ความรู้้� ให้้คำำ�ปรึึกษาผู้้�ปกครองของเด็็ก ๆ เมื่่�อพวกเขามีีปััญหาเกี่่�ยวกัับการดููแลบุุตรหลาน   
เป็็นประโยชน์์อย่่างมาก”
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พัันธกิิจสื่่�อเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงชีีวิิต
ผลิิตสื่่�อและรายการสำำ�หรัับเด็็ก และผู้้�ใหญ่่ ในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อเสริิมสร้้างครอบครััวให้้เข้้มแข็็ง หนุุนใจในการดำำ�เนิินชีีวิติ ท่่ามกลาง
สถานการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั และนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่ย� นแปลงชีีวิติ
ตลอดปีีที่่�ผ่่านมาได้้ผลิิตรายการและสื่่�อต่่าง ๆ เผยแพร่่บนช่่องทางออนไลน์์ รวมทั้้�งการสนัับสนุุนองค์์กรคริิสเตีียนอื่่�น ๆ ดัังนี้้�

รายการสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่และครอบครััว
ผลิิตทั้้�งในรููปแบบคลิิปวิิดีีโอ รายการถ่่ายทอดสด และข้้อความประกอบภาพ ได้้แก่่

21 ตอน

11 ตอน

2 ครั้้ง�

79 คลิิป
วีีดีโี อ

6 ตอน

รายการ
“จากใจFamily”

รายการ
Live “คุุยจากใจ”

ห้้อง Zoom
“ชีีวิติ ชีีวา”

คลิิปวิิดีโี อ
“คำำ�อธิิษฐาน”

รายการ
“จากใจต่่างแดน”

8 ตอน

163 ภาพ

รายการ
ภาพประกอบ
“ชััวร์์หรืือมั่่ว� นิ่่�ม” ข้้อความให้้กำำ�ลัังใจ

รายการสำำ�หรัับเด็็ก
13 ผลิิตการ์์ตููนซุุปเปอร์์บุ๊๊�ค
ตอน Superbook Season 4

13 ผลิิตสื่่�อคู่่�มืือครููรวีีฯ หลัักสููตร
ชุุด Superbook Season 4

ภาพประกอบข้้อความสอนใจ, ให้้ความรู้้�
284
คอนเทนต์์ และคลิิปวิิดีีโอเผยแพร่่ในโซเชีียลมีีเดีีย

ผลิิตสื่่อ� “Superbook Amazing Christmas” เป็็นชุุดวิดีิ โี อ และบทเรีียน สำำ�หรัับคริิสตจัักรใช้้ในการประกาศข่่าวดีีในช่่วง
เทศกาลคริิสต์ม์ าส
Superbook Plus

รายการ Live “Amazing Christmas Party” เมื่่อ� เดืือนธัันวาคม 2021
ผลิิตรายการ “ห้้องเรีียนรวีีฯ ออนไลน์์ Superbook”
จำำ�นวน 18 ตอน
เผยแพร่่การ์์ตููน Superbook Season 2 บนสื่่อ� ออนไลน์์ จำำ�นวน 13 ตอน
ผลิิตคลิิปวิิดีโี อ เรื่่อ� งราวการเปลี่่ย� นแปลงชีีวิติ ของเด็็ก
จำำ�นวน 4 เรื่่อ� ง

ช่่องทางการเผยแพร่่สื่่�อบน Social Media
CBNThailand
ผู้ติ้� ดิ ตามเพิ่่�มขึ้้น�
3.9K
www.cbnthailand.com

SuperbookThai
1K
เพื่่�อนอธิิษฐาน

ผู้ติ้� ดิ ตามเพิ่่�มขึ้้น�

CBN Thailand
Superbook Thailand
4.7K		
4K

ศููนย์์อธิิษฐานและให้้กำ�ลั
ำ งั ใจ โทร. 08 1960 2181

สนัับสนุุนการผลิิตสื่่�อ
ร่่วมในการผลิิตสื่่อ� วิิดีโี อของงาน “Amazing Christmas” ซึ่่�งจััดโดยคณะกรรมการประสานงานคริิสตจัักรโปรเตสแตนท์์แห่่งประเทศไทย (กปท.)
เมื่่อ� เดืือนธัันวาคม 2021 จำำ�นวน 3 ชุุด
สนัับสนุุนสตููดิิโอและอุุปกรณ์์ในการถ่่ายทำำ�งานของหน่่วยงานคริิสเตีียนอื่่น� ๆ อาทิิ อัลั ฟ่่าประเทศไทย, YWAM ฯลฯ
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เรื่่�องราวการเปลี่่�ยนแปลงชีีวิิต
คุุณแอ้้ม | จ.ราชบุุรีี

คุุณไอริิส | ผู้ติ้� ดิ ตามเพจ CBN Thailand

ทีีมงานศููนย์์อธิิษฐานมีีโอกาสได้้โทรศััพท์์พููดคุุย หลัังจากได้้
รัับข้้อความที่่คุ� ณ
ุ แอ้้มส่่งเข้้ามายัังเพจ  CBN Thailand เธอบอกว่่า “ได้้
ติิดตามเพจ CBN ทำำ�ให้้รู้้�จัักพระเจ้้ามากขึ้้�น พระองค์์เปลี่่�ยนแปลง
ชีีวิิตให้้เจอแต่่สิ่่�งดีี ๆ ครอบครััว ความรััก การงาน เพราะแต่่ก่่อน
เกืือบเป็็นซึึมเศร้้า ตอนนี้้�ตััดสิินใจต้้อนรัับพระเยซููแล้้ว”

“ขอขอบคุุณที่่�ผลิติ คลิิปวีีดีโี อดีี ๆ ดููแล้้วทำำ�ให้้มีคี วามสงบ
สุุขใจหากเทีียบกัับสื่่อ� โซเชีียลอื่่น� ๆ เมื่่อ� อ่่านหรืือเสพเข้้าไปแล้้วรู้้สึ� กึ แย่่
เครีียด  และส่่งผลทำำ�ให้้หลอนตอนกลางคืืน ทำำ�ให้้ฉัันต้้องเลิิกติิดตาม
เพจต่่าง ๆ แต่่ยัังติิดตามเพจซีีบีีเอ็็นอยู่่� จึึงอยากขอบคุุณ”

คุุณนิิน | ผู้้�ติิดตามเพจ CBN Thailand

คุุณนััท | ผู้้�ติิดตาม Youtube CBN Thailand

วัันหนึ่่�งคุุณนิินได้้โทรศััพท์์เข้้ามายัังศููนย์์อธิิษฐานฯ เธอได้้เล่่า
ให้้ฟัังว่่า เธอไม่่นัับถืือศาสนาใด  ๆ วัันหนึ่่�งซื้้�อเสื้้�อมืือสองในตลาดซึ่่�งมีี
ข้้อความพระคััมภีีร์ ย
์ อห์์น 3 : 16 แต่่ไม่่เข้้าใจเลยลองไปค้้นหาความหมาย
ในอิินเทอร์์เน็็ต จึึงรู้้�ว่่าเป็็นถ้้อยคำำ�พระเจ้้า เธอสนใจเรื่่�องพระเจ้้าเลยได้้
ติิดตามเพจต่่าง ๆ ของคริิสเตีียน “ได้้คุุยกัับคุุณหรั่่�ง (พิิธีีกรรายการ
จากใจFamily) ด้้วยค่่ะ เพราะมีีใจอยากช่่วยเหลืือคนในเรืือนจำำ�และ
วัันนี้้�รู้้�สึึกว่่าไม่่อยากหัันหลัังให้้พระเจ้้าแล้้ว อยากเปิิดใจ อยากเชื่่�อ
พระเจ้้าเต็็มตััว” คุุณนิินบอกในตอนท้้าย อีีกทั้้�งทีีมงานยัังได้้มีีโอกาส
นำำ�คุุณนิินอธิิษฐานต้้อนรัับพระเยซููคริิสต์์ด้้วย

หลัังจากได้้เห็็นหมายเลขโทรศััพท์์ของศููนย์์ให้้คำำ�ปรึึกษาฯ
จากยููทููป และได้้โทร.เข้้ามาเล่่าว่่า เธอเป็็นแฟนรายการจากใจถึึงใจ
ตั้้�งแต่่สมััยออนแอร์์ทางช่่องไอทีีวีี ตอนนั้้�นเธออยู่่�ที่่�หาดใหญ่่ และมัักจะ
โทร.เข้้าไปในรายการเสมอ ช่่วงหลัังเธอหัันหลัังให้้พระเจ้้า วัันหนึ่่�งขณะที่่�
จััดข้้าวของในบ้้านเธอเห็็นพระคััมภีีร์์ เห็็นแผ่่น CD เป็็นคลิิปจากใจฯ
จึึงกลัับมาดููแล้้วรู้้�สึึกมีีกำำ�ลัังใจ ตอนนี้้�เธอดีีใจที่่�ได้้เจอเพจ CBN อีีก
และได้้อธิิษฐานร่่วมกัันด้้วย

ตััวอย่่างงานที่่�มีีผู้้�คนสนใจเป็็นจำำ�นวนมาก
โดยดููจากจำำ�นวนผู้้�เข้้าชม

คลิิปวิิดีีโอ “จากใจFamily” สััมภาษณ์์คุุณแชมป์์
จำำ�นวนผู้้�เข้้าชม 500+ views ภายใน 3 วััน

คลิิปวิิดีีโอ คำำ�อธิิษฐาน “ขอพึ่่�งพาพระวิิญญาณบริิสุุทธิ์์�”
จำำ�นวนผู้้�เข้้าชม 1.8K views

Family Fact “คุุณแนทพููดถึึงโรคซึึมเศร้้า”
เข้้าถึึงผู้้�ชมกว่่า 247.9K

บทความให้้กำำ�ลัังใจ “การเริ่่�มต้้นใหม่่”
เข้้าถึึงผู้้�ชมกว่่า 40.9K
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พัันธกิิจเพื่่�อมนุุษยธรรม
ตั้้ง� แต่่เดืือนเมษายน 2021–มีีนาคม 2022 มููลนิิธิพัิ นั ธกิิจพระพร (ไทย) ได้้ช่่วยเหลืือผู้้ที่� ป่� ระสบความทุุกข์์ยากต่่าง ๆ ให้้บริิการทางการแพทย์์  
รวมถึึงส่่งเสริิมอาชีีพแก่่ผู้้�ที่่�ประสบปััญหาในการประกอบอาชีีพ ให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นในหลายด้้าน ได้้แก่่

โครงการบรรเทาทุุกข์์ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
โครงการถุุงใจร่่าเริิง ประกอบด้้วยข้้าวสาร อาหารแห้้ง หน้้ากากอนามััยและยาสามััญ ให้้กัับผู้้�ที่่�กัักตััวหรืือ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือผ่่านมาทางเพจ CBN Thailand
รวมถึึงการมอบถุุงยัังชีีพให้้แก่่ผู้้�ได้้รัับผลกระทบผ่่านทางคริิสตจัักรท้้องถิ่่�นและองค์์กรพัันธมิิตร 28 แห่่ง อีีกทั้้�งยััง
ได้้มอบชุุดอุุปกรณ์์ป้้องกััน ซึ่่�งประกอบไปด้้วยหน้้ากากอนามััย  เจลแอลกอฮอล์์ และเครื่่�องวััดไข้้แบบสแกนหน้้าผาก
ให้้แก่่คริิสตจัักรท้้องถิ่่�นเพื่่�อนำำ�ไปมอบให้้แก่่ชุุมชนต่่อไป ตลอดจนได้้จััดอาหารกล่่องสำำ�หรัับคนไร้้บ้้าน ผู้้�อาศััยอยู่่�
ในชุุมชนแออััดที่่�เป็็นพื้้�นที่่�เสี่่�ยงในกรุุงเทพฯ 4 พื้้�นที่่�
นอกจากนี้้�ยัังได้้สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์เป็็นชุุด  PPE ให้้แก่่
บุุคลากรทางการแพทย์์ได้้ใช้้ในการปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ใ� นโรงพยาบาลสนาม มอบเครื่่อ� ง
ผลิิตออกซิิเจนให้้แก่่ชุุมชนอ่่อนนุุช  84, อ่่อนนุุช  86 และหน่่วยงานที่่�ช่่วยเหลืือ
ด้้าน Community Isolation ได้้ใช้้ในยามจำำ�เป็็นเพื่่อ� ช่่วยเหลืือผู้้ป่� ว่ ยได้้ทัันท่่วงทีี
ในขณะเดีียวกัันท่่ามกลางภาวะวิิกฤติิ ได้้ทำำ�ให้้เห็็นถึึงน้ำำ��ใจของพี่่�น้้อง
ที่่�ช่่วยเหลืือกัันในยามยาก ผ่่านการช่่วยเหลืือทางด้้านอาหารร่่วมกัับคริิสตจัักร
ห้้วยบง อ.ฮอด จ.เชีียงใหม่่ ซึ่่�งได้้ส่่งมอบแก้้วมัังกรจากเกษตรกรในพื้้�นที่่�ให้้แก่่
มููลนิิธิิฯ ได้้ส่่งต่่อช่่วยเหลืือแก่่ครอบครััวและชุุมชนใน จ.เชีียงใหม่่

ถุุงใจร่่าเริิง

ถุุงยัังชีีพ

ชุุด PPE 			

เครื่่�องผลิิตออกซิิเจน

จำำ�นวน 185 ถุุง
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ 185 ครอบครััว
จำำ�นวน 425 ชุุด 
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ 125 คน

		

จำำ�นวน 1,274 ถุุง
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ 2,529 คน
จำำ�นวน 6 เครื่่�อง
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ 1,021 คน

ช่่วยเหลืือทางด้้านอาหาร

ชุุดอุุปกรณ์์ป้้องกััน

จำำ�นวน 35,462 ชิ้้�น
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ 20,571 คน

อาหารกล่่อง

จำำ�นวน 760 กล่่อง
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ 4 พื้้�นที่่�
ใน จ.กรุุงเทพฯ

จำำ�นวน 1,080 กิิโลกรััม
ผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์ 1,463 คน

โครงการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย

จากเหตุุการณ์์โรงงานสารเคมีีระเบิิด อ.บางพลีี จ.สมุุทรปราการ

มููลนิิธิิฯ ได้้มีีส่่วนร่่วมในการช่่วยเหลืือเยีียวยาผู้้�ประสบภััย  
โดยผ่่านทางคริิสตจัักรในพื้้�นที่่แ� ละองค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่น� เพื่่อ� เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยบรรเทาทุุกข์์ควบคู่่�ไปกัับภาครััฐ โดยสนัับสนุุน     
เงิินช่่วยเหลืือ เสื้้�อผ้้า และอุุปกรณ์์จำำ�เป็็นสำำ�หรัับผู้้�ได้้รัับผลกระทบ

ผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์ 150 คน
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โครงการโรงเรีียนเพื่่อ
� ชีีวิต
ิ
สนัับสนุุนคริิสตจัักรและหน่่วยงานในท้้องถิ่่�น สร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััยให้้แก่่เด็็ก เสริิมทัักษะทั้้�งทางด้้านวิิชาการ คุุณธรรม จริิยธรรม และสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีในครอบครััวและชุุมชน ในปีีที่่�ผ่่านมา “โรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิต” ดำำ�เนิินโครงการอยู่่�ใน 6 จัังหวััด ได้้แก่่
โครงการโรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิต คริิสตจัักรจตุุรพัักตรพิิมาน จ.ร้้อยเอ็็ด 
โครงการโรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิต คริิสตจัักรพรศิิลา จ.กรุุงเทพฯ
โครงการโรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิต คริิสตจัักรไทยปางหมอปวง เชีียงแสน จ.เชีียงราย 
โครงการโรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิต คริิสตจัักรไทยโป่่งน้ำำ��ตก อำำ�เภอเมืือง จ.เชีียงราย 
โครงการโรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิต คริิสตจัักรพระกิิตติิคุุณมุุกดาหาร จ.มุุกดาหาร 
โครงการโรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิต คริิสตจัักรเมืืองไทยโคราช จ.นครราชสีีมา
โครงการโรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิต คริิสตจัักรเมืืองไทยหนองพอก จ.ร้้อยเอ็็ด 
โครงการโรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิต ศููนย์์แสงอรุุณ จ.แม่่ฮ่่องสอน

รวม 8 แห่่ง

ผู้้�รับั ผลประโยชน์์ : เด็็ก 403 คน

โครงการรัักษ์์ครอบครััว

โครงการหน่่วยแพทย์์เคลื่่อ
� นที่่�

ช่่วยเหลืือครอบครััวที่่�ดููแลเด็็กกำำ�พร้้า หญิิงหม้้าย  และ
ครอบครััวที่่�อยู่่�ในภาวะเสี่่�ยง โดยสนัับสนุุนทางด้้านการศึึกษา อาชีีพ
อบรมให้้ความรู้้�

เมื่่อ� สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้รัับการบรรเทา และ
หน่่วยงานภาครััฐได้้ผ่่อนคลายมาตรการลง ทางมููลนิิธิฯิ  จึึงได้้จััดให้้
มีีบริิการหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�ในปีีที่่�ผ่่านมา 2 ครั้้�งด้้วยกััน คืือ         
ที่ชุ่� มุ ชนบ้้านห้้วยหมููใต้้  อ.สบเมย  และชุุมชนบ้้านห้้วยเดื่่อ� อ.ปาย 
จ.แม่่ฮ่อ่ งสอน

รวม 3 แห่่ง
		

23 ครอบครััว
ผู้้�รับั ผลประโยชน์์ 78 คน

ผู้เ้� ข้้ารัับบริิการ 206 คน
เยี่่ย� มบ้้านผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเปราะบาง 5 ราย
กิิจกรรมให้้ความรู้้�เรื่่อ� งสุุขอนามััยแก่่เด็็ก 33 คน

เรื่่อ
� งราวการเปลี่่�ยนแปลงชีีวิต
ิ

คืืออ่่วย บุุญนำำ�หนุนุ วััย 61 ปีี  เกษตรกรในหมู่่�บ้้านห้้วยหมููใต้้  ทราบข่่าวจากการประกาศของคริิสตจัักร

ในท้้องถิ่น่� ว่่าจะมีีคุณ
ุ หมอและพยาบาลเดิินทางมาพร้้อมหน่่วยแพทย์์เคลื่่อ� นที่ข่� องมููลนิิธิพัิ นั ธกิิจพระพร (ไทย)
เพื่่�อตรวจรัักษาคนในหมู่่�บ้้าน วัันนั้้�นเธอจึึงมาด้้วยอาการปวดเอว ปวดหััว และเข่่าข้้างขวาที่่�เจ็็บปวดมา  
เป็็นปีีแล้้ว การรัักษาด้้วยการฝัังเข็็มของแพทย์์ที่่�เธอได้้รัับการรัักษา ช่่วยบรรเทาให้้ขาหายปวด  และดีีขึ้้�น
จากเดิิม “ก่่อนจะนอนลงแต่่ละทีีรู้้�สึึกนอนเหยีียดยาวได้้ไม่่เต็็มที่่� แต่่เมื่่�อคืืนนี้้�สามารถนอนราบได้้ รู้้�สึึก
ประทัับใจกัับการรัักษาของหมอที่่�มาให้้การรัักษา ทำำ�ให้้เราหายจากโรคที่่�เป็็นอยู่่�ได้้” นางคืืออ่่วยเล่่าให้้
เจ้้าหน้้าที่่�ฟัังพร้้อมทิ้้�งท้้ายด้้วยคำำ�ขอบคุุณว่่า “ขอบคุุณพระเจ้้าที่่�ให้้หมอมาช่่วยให้้หายจากปวดเอวและ
ปวดหััวเข่่า ขอให้้พระเจ้้าอวยพระพรคุุณหมอทุุกคนให้้มีสุี ขุ ภาพที่่�ดีี รวมถึึงหน้้าที่่�การงาน และการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตให้้มีีความเจริิญรุ่่�งเรืือง”

“

“
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พะมุ่่�ย สิิงห์์คำำ�แก้้ว วััย  85 ปีี หญิิงชราที่่�ไม่่สามารถเข้้ามารัับบริิการยัังจุุดให้้บริิการได้้ ทีีมแพทย์์และอาสาสมััครของมููลนิิธิิฯ จึึงได้้ออกเยี่่�ยม  

ตรวจร่่างกายที่บ้้่� านพบว่่า เธอเคยมีีประวััติกิ ระดููกสะโพกซ้้ายหัักและได้้ทำำ�การผ่่าตััดไปเมื่่อ� 3 ปีีที่แ่� ล้้ว วัันนี้้�เธอต้้องประสบทั้้�งอาการปวดหลััง ปวดขา
ต้้องนอนตลอดเวลา ยัังสามารถขัับถ่่ายได้้แต่่ค่อ่ นข้้างลำำ�บาก ไม่่สามารถเดิินได้้ตลอด 3 เดืือนที่ผ่่� า่ นมาและมีีร่า่ งกายซูบู ผอม แพทย์์จึงึ ให้้ยาบำำ�รุุง ยาทา
แก้้ปวด  ให้้คำำ�แนะนำำ�ในเรื่่�องอาหารแก่่ลููกสาวซึ่่�งเป็็นผู้้�ดููแลอีีกทั้้�งให้้กำำ�ลัังใจแก่่ผู้้�ป่่วยในการลุุกขึ้้�นและฝึึกเดิิน รวมถึึงผู้้�นำำ�ของคริิสตจัักรห้้วยหมููใต้้ 
ยัังได้้คอยเยี่่�ยมเยีียนให้้กำำ�ลัังใจ หลัังจากนั้้�นไม่่นานทีีมงานหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�ก็็ได้้รัับข่่าวดีีจากนางพะมุ่่�ยว่่า เธอสามารถลุุกขึ้้�นและเริ่่�มฝึึกเดิิน
ด้้วยการใช้้ไม้้เท้้าอีีกครั้้�ง ทำำ�ให้้เธอมีีความสุุขและมีีกำำ�ลัังใจมาก

ขณะที่่�ทีีมแพทย์์ฯ ลงเยี่่�ยมนางพะมุ่่�ยที่่�บ้้าน

การรัักษาและกำำ�ลัังใจที่่�ได้้รัับ หลัังจากนั้้�นอีีก 2 เดืือน
นางพะมุ่่�ยสามารถลุุกขึ้้�น และเริ่่�มฝึึกเดิินได้้

โครงการส่่งเสริิมอาชีีพ
มููลนิิธิิฯ ได้้ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบปััญหาด้้านอาชีีพ เพื่่�อให้้มีีอาชีีพสร้้างรายได้้จุุนเจืือตนเองและ
ครอบครััวได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และอีีกทั้้�งยัังช่่วยส่่งเสริิมอาชีีพสำำ�หรัับอดีีตผู้้�ต้้องขััง โดยการประสานงาน   
ร่่วมกัับคุุณ “หรั่่�ง” อััคริินทร์์ ปููรี ด้้
ี วยการสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ประกอบอาชีีพเพื่่อ� มีีรายได้้เลี้้ย� งชีีพอย่่างมั่่�นคง

ส่่งเสริิมอาชีีพ 11 ครอบครััว
ผู้้�รับั ผลประโยชน์์ 67 คน

เรื่่อ
� งราวการเปลี่่�ยนแปลงชีีวิต
ิ
ตลอดเวลากว่่า 6 ปีี ที่่� “สุุภาพ พจน์์วงศ์์มงคล” ได้้เริ่่ม� ประกอบอาชีีพรัับจ้้างทั่่�วไป หลัังจาก
ที่่�พ้้นโทษจากเรืือนจำำ�มานั้้�นด้้วยความขยัันขัันแข็็งกัับภรรยา แต่่แล้้วภาวะวิิกฤตการระบาดของ     
โควิิด-19 ทำำ�ให้้งานรัับจ้้างซึ่่ง� มีีรายได้้วัันต่่อวัันที่่ทำำ�
� อยู่่�นั้้น� ระส่ำำ�ร
� ะสาย มีีรายได้้ไม่่แน่่นอนที่จ่� ะเพีียงพอ
สำำ�หรัับการเลี้้�ยงดููทั้้�ง 5 ชีีวิิตในครอบครััว
ด้้วยความแน่่วแน่่ของสุุภาพที่่�ต้้องการเริ่่�มต้้นชีีวิิตใหม่่และสร้้างอาชีีพหลัักให้้ครอบครััว   
จึึงได้้ขอรัับความช่่วยเหลืือเป็็นเงิินทุุนเริ่่�มต้้นธุุรกิิจขายไก่่ย่่างซึ่่�งเขาเคยมีีประสบการณ์์มาก่่อน และ
ความตั้้�งใจของเขาที่่�จะสร้้างอาชีีพหลัักให้้ครอบครััวได้้มีีชีีวิิตที่่�มั่่�นคง มููลนิิธิิฯ จึึงได้้สนัับสนุุนอุุปกรณ์์
สำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ เช่่น รถพ่่วงข้้างมอเตอร์์ไซค์์ โต๊๊ะขายของ เตาย่่าง เครื่่�องปรุุง และวััตถุุดิิบ
ต่่าง ๆ เพื่่�อเริ่่�มกิิจการ และได้้รัับการดููแลเยี่่�ยมเยีียนจากคริิสตจัักรกัันทรลัักษณ์์ จ.ศรีีสะเกษ   

สุุภาพและครอบครััว | จ.ศรีีสะเกษ

วัันนี้้�... สุุภาพและครอบครััวได้้เริ่่ม� ต้้นชีีวิติ ใหม่่ดังั ที่่หวั
� งั ไว้้ มีีรายได้้ประมาณ 500-800 บาท
ต่่อวััน จากการขายไก่่ย่า่ งและรัับจ้้างเก็็บเกี่่ย� วผลผลิิตทางการเกษตรตามฤดููกาล ด้้วยความพากเพีียร
ทำำ�ให้้เขามีีรายได้้เพีียงพอจุุนเจืือครอบครััว และสามารถสะสมเงิินเพื่่�อทำำ�บ่่อเลี้้�ยงปลาดุุกสำำ�หรัับ      
ใช้้เป็็นอาหารในบ้้านและจำำ�หน่่ายในอนาคต ครอบครััวมีีความสุุขและความเข้้มแข็็งยั่่�งยืืนได้้ต่่อไป
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เรื่่อ
� งราวการเปลี่่�ยนแปลงชีีวิต
ิ
“ดาว” คุุณแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยวต้้องรัับภาระเลี้้�ยงดููลููก 2 คน และแม่่ที่่�มีี
สุุขภาพไม่่ค่่อยแข็็งแรงเท่่าใดนััก ประกอบกัับน้้อง “เติ้้�ล” ลููกชายของเธอมีี
ภาวะสมาธิิสั้้�น ทำำ�ให้้ประสบปััญหาด้้านการเรีียน มัักจะไม่่ค่่อยเชื่่�อฟัังและ     
มีีความขััดแย้้งกัันอยู่่�บ่่อยครั้้�ง ทำำ�ให้้เธอทุุกข์์ใจเป็็นอย่่างมาก
ที่่โ� รงเรีียน “เติ้้�ล” ได้้พบกัับเพื่่อ� นซึ่่ง� อยู่่�ในโครงการโรงเรีียนเพื่่อ� ชีีวิติ
ที่่ค� ริิสตจัักรจตุุรพักั ตรพิิมาน ซึ่่�งมีีอาจารย์์ยงค์์เป็็นผู้้ดูู� แลโครงการ เติ้้ล� ได้้มีีโอกาส
มาร่่วมกิิจกรรมของโครงการโรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิตด้้วย   และเมื่่�อผ่่านไป 2 เดืือน
ทั้้�งยายและดาวได้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนแปลงในทางที่่�ดีีขึ้้�นของลููกชาย จากที่่�ไม่่ค่่อยเชื่่�อฟัังก็็เปลี่่�ยนไป เขายอมให้้แม่่สอนการบ้้าน มีีความอดทนและนิ่่�ง
มากขึ้้�น ดาวได้้เห็็นการกระทำำ�ของเติ้้�ลจากที่่�ไม่่เคยทำำ�มาก่่อนอย่่างเช่่น การยกมืือไหว้้ลููกค้้าในตอนที่่�เขาไปช่่วยแม่่ขายผลไม้้ที่่�ตลาด  เติ้้�ลบอกให้้แม่่
ฟัังว่่า เขาเห็็นแบบอย่่างที่่�ดีีจากอาจารย์์ยงค์์ นั่่�นทำำ�ให้้ดาวรู้้�สึึกอดแปลกใจกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับลููกชายไม่่ได้้
วัันหนึ่่�งเติ้้�ลได้้ดููการ์์ตููนซุุปเปอร์์บุ๊๊�ค ตอนเรืือโนอาห์์ ได้้เห็็นชีีวิิตที่่�มีีการเชื่่�อฟัังพระเจ้้าของโนอาห์์  ทำำ�ให้้เขาเปิิดใจต้้อนรัับพระเยซููคริิสต์์
เติ้้ล� ได้้เรีียนดนตรีีที่โ่� บสถ์์ทำำ�ให้้เขามีีความสามารถในการเล่่นเครื่่อ� งดนตรีีได้้หลายอย่่างทั้้�งคีีย์บ์ อร์์ด กลอง กีีตาร์์ และได้้ร่่วมเล่่นดนตรีีนมััสการพระเจ้า้
ในคริิสตจัักรด้้วย อาจารย์์ยงค์์บอกว่่าเติ้้�ลเป็็นคนที่่�เรีียนรู้้�ดนตรีีได้้เร็็ว
หลัังจากที่่�ทางคริิสตจัักรได้้ชวนดาวมาโบสถ์์ในวัันหนึ่่�งและจากที่่�เธอได้้เห็็นการเปลี่่�ยนแปลงในชีีวิิตของลููกชาย  ในเวลาต่่อมาเธอและยาย
ของเติ้้�ลก็็ได้้เปิิดใจต้้อนรัับพระเยซููด้้วยเช่่นกััน ดาวไม่่เคยหยุุดที่่�จะไปนมััสการที่่�โบสถ์์เลย  เมื่่�อมีีโอกาสเธอมัักจะเล่่าเรื่่�องราวข่่าวประเสริิฐให้้กัับ
ลููกค้้าทุุกครั้้�งที่่�ออกไปขายผ้้าตามหมู่่�บ้้านต่่าง ๆ และนำำ�ลููกค้้ามาต้้อนรัับพระเยซููอีีกด้้วย   ลููกค้้าที่่�เคยพบกัับเธอถึึงกัับบอกว่่า เธอหน้้าตาดููสดใส     
ไม่่เหมืือนเมื่่�อก่่อน
ดาวเล่่าว่่า “ที่่�ผ่่านมามีีหลายครั้้�งที่่�เผชิิญกัับปััญหาในครอบครััวทำำ�ให้้เคยคิิดตััดสิินใจจะฆ่่าตััวตาย แต่่ตอนนี้้�มีีความสุุข มีีสัันติิสุุข
มีีความหวััง และกำำ�ลัังใจ เวลามีีปัญ
ั หาเราก็็จะอธิิษฐานทููลขอกัับพระเจ้้าเลย ตอนนี้้�การเรีียนของลููกก็็ดีขึ้ี น้� สมาธิิดีีขึ้้�นมากเลยค่่ะ”
“ขอบคุุณผู้ส้� นัับสนุุนที่่�ได้้ทำ�ำ การ์์ตูนู ซุุปเปอร์์บุ๊๊ค� ทำำ�ให้้ผมได้้รู้้�จักั พระเจ้้าและรู้้�เรื่่อ� งพระคััมภีีร์ม์ ากขึ้้น� ครัับ” คำำ�ขอบคุุณของเติ้้ล� ในตอนท้้าย
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