
รายงานเสียงสันตปิระจ าปี 2014  

ปีแห่งการท้าทายและโอกาส 

 

ปี 2014 นบัวา่เป็นปีที่มีการเปลีย่นแปลงมากมายส าหรับพนัธกิจขององค์การเสยีงสนัติ การเปลีย่นแปลงทางการเมืองในประเทศไทยสง่ผล
กระทบตอ่พนัธกิจของเสยีงสนัตบ้ิางแตไ่มม่าก  นอกจากนีย้งัมีการเปลีย่นแปลงเจ้าหน้าที่จ านวนหนึง่เช่นกนัเพื่อการพฒันาด้านบคุลากรให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  จากสิง่เหลา่นีท้ าให้มีประสบการณ์กบัการสถิตอยูด้่วยของพระเจ้ามากขึน้เช่นกนั  ขอขอบคณุส าหรับค าหนนุใจ ค า
อธิษฐานของพี่น้องที่ให้การสนบัสนนุพนัธกิจด้วยดีมาตลอด    

รายงานฉบบันีจ้ะเน้นให้เห็นถงึกิจกรรมของโครงการที่หลากหลายในปีที่ผา่นมาและจะชีใ้ห้เห็นถึงการท้าทายที่ส าคญัของแตล่ะโครงการ 
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) มีความหว่งใยเก่ียวกบัจริยธรรมการ
ประกอบวิชาชีพ ด้วยเหตนุีส้ถานีวิทยหุลายแหง่จงึถกูปิดลง อยา่งไรก็ตามสถานีวิทยชุมุชน “กลุม่คนเสยีงสนัต”ิ ซึง่มีช่ือเสยีงดีมาตลอดก็
ยงัคงต้องหยดุพกัชัว่คราวและอยูใ่นขัน้ตอนของการท าตามข้อก าหนดของทาง กสทช. ตอนนีอ้ยูใ่นช่วงที่รอคอยการอนญุาตอยา่งเป็นทางการ
เพื่อจะกระจายเสยีงอีกครัง้หนึง่  แตร่ายการตา่ง ๆ ของเสยีงสนัติที่ออกอากาศตามสถานีวิทยตุา่ง ๆ ยงัคงด าเนินการตอ่ไปตามปกติ  

การเปิดตวัสองโครงการใหญ่ในปี 2014 นบัเป็นสิง่ท้าทาย นา่ช่ืนชมยินดมีากและโครงการเหลา่นีก้ าลงัขบัเคลือ่นไปด้วยดี  โครงการ “พระ
ธรรมสุภาษิต (Proverbs Project) ” ซึง่น าเสนอภายใต้ช่ือรายการ  “เสยีงแหง่ปัญญา (Voice of Wisdom) ” มุง่เน้นสือ่สารข้อคิด ข้อ
เตือนใจ ค าสัง่สอนขององค์พระเยซูคริสต์ให้กบัคนไทยพทุธยคุใหมท่ี่มีการศกึษาโดยผา่นสือ่ตา่งๆ เช่น  วิทย ุโทรทศัน์  หนงัสอื     

โครงการ “เมก้าว้อยส์ (Mega Voice Project)” เป็นโครงการท่ีใช้เคร่ืองเมก้าว้อยส์ในการพฒันา  เสริมสร้างชีวิตและจิตวิญญาณ โดยน า
ค าสอนในพระคมัภีร์ไปยงัชนเผา่ตา่งๆที่อาศยัอยูใ่นท่ีหา่งไกลความเจริญทัง้ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พมา่ นอกจากนีย้งัมี
การวางแผนงานที่จะใช้เคร่ืองเมก้าว้อยสเ์ป็นสือ่การประกาศในเมืองตา่ง ๆ ของประเทศไทยเช่นกนั อาทิ กรุงเทพฯ  

หนังสือ “ร้อยเร่ืองราว...ร้อยข้อคิดเตือนใจ” จัดพิมพ์ขึน้เพื่อใช้ในการประกาศพระกิตติคุณและเป็นสื่อหนุนใจผู้ ฟังรายการวิทยุของ      
เสียงสนัติ รวมถึงบคุคลทัว่ไป  หนงัสือเลม่นีเ้ป็นงานเขียนเร่ืองสัน้ของคณุปีเตอร์ ปัญญาชน นกัเขียนคนไทยที่รักพระเจ้าคนหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และในตอนท้ายของเร่ืองสัน้แตล่ะเร่ืองจะมี ข้อคิดเตือนใจ เขียนโดยทีมงานเสยีงสนัติ เพื่อท่ีจะช่วยเสริมสร้างความหวงั ก าลงัใจ
ในการด าเนินชีวิตในบริบทของพระคมัภีร์   หนงัสอืเลม่นีไ้ด้รับการตอบรับเป็นอยา่งดียิ่งจากผู้น าคริสตชนและสถาบนัตา่ง ๆ  

ทกุสิง่ทกุอยา่งในงานพนัธกิจเสยีงสนัตินัน้  ทีมงานกระท าตามนมิิตและเปา้หมายในการประกาศค าสอนขององค์พระเยซคูริสต์ที่วา่ “เรามอบ
สนัติสขุให้แก่ทา่น”   ขอสนัติสขุจงด ารงอยูก่บัทกุทา่นและขอฝากพนัธกิจเสยีงสนัติไว้ในค าอธิษฐานของทา่นตลอดไป  

         ดร.จริยา ศรมยุรา 

ผูอ้  ำนวยกำร องคก์ำรเสียงสนัติ 

 

 

 

 

 

 



 

ปี 2014 กับการท้าทายครัง้ใหญ่ส าหรับพันธกิจรายการวิทยุ 
มีวาระส าหรับทุกสิ่ง...ในปี 2014 เสียงสนัติมีการพฒันาแผนกต่างๆขององค์การฯ โดยเฉพาะแผนก
รายการวิทยุ  ซึ่งเราได้ทราบจากการตอบรับของผู้ ฟังที่ต้องการให้เสียงสันติผลิตรายการใหม่ ๆ             
ที่สง่เสริมคณุภาพชีวิตมากขึน้ และที่ส าคญัที่สดุเป็นรายการท่ีช่วยในการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของ
ผู้ ฟัง เรารับนกัศึกษาจบใหม่บางคนที่เรียนทางด้าน “นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน” จากมหาวิทยาลยั
หลายแหง่เข้ามาผลติรายการตา่ง ๆ  เพิ่มมากขึน้ ซึง่รายการเหลา่นีจ้ะออกอากาศในปีนีต้ามที่วางแผนไว้ 
 

เคร่ืองเมก้าว้อยส์น าค าสอนในพระคัมภีร์ไปสู่ชนเผ่า 

เสยีงสนัติได้เปิดตวัโครงการเมก้าว้อยส ์     โดยท าการบนัทกึเสยีงลงในเคร่ืองเมก้าว้อยส์เก่ียวกบัค าสอนในพระคมัภีร์ให้แก่ชนเผา่ตา่งๆที่ขาด

ทกัษะในการอา่น  ที่ผา่นมามีการผลติในภาษากะเหร่ียงสะกอ ภาษากะเหร่ียงโปว์ และภาษาพมา่และขณะนีก้ าลงัผลติในภาษาชินและภาษา

กะเหร่ียงแดง  โครงการนีจ้ะแพร่หลายและขยายตวัในวงกว้างมากขึน้ก็ขึน้อยูก่บัเงินทนุทีส่นบัสนนุเข้ามา  

 เคร่ืองเมก้าว้อยส์ท างานด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
ดงันัน้จึงไม่ต้องอาศัยแบตเตอร่ีหรือกระแสไฟฟ้า 
เป็นเคร่ืองที่ ใช้ในการเล่าเ ร่ืองมีขนาดเท่ากับ
โทรศพัท์มือถือและมีเสียงดงัมากพอส าหรับใช้ใน
การฟังร่วมกันในกลุ่มขนาดเล็ก เสียงสนัติก าลัง
วางแผนโครงการตา่งๆที่ใช้เคร่ืองเมก้าว้อยส์ในอีก
หลายโครงการ  

 

 

 

เสียงสันตฉิลองคริสต์มาสกับชุมชน  

วันแห่งความช่ืนชมยินดี  เจ้าหน้าที่เสียงสนัติฉลองเทศกาลคริสต์มาสร่วมกับพี่น้องในชุมชนใกล้เคียง ที่ส านักงานองค์การเสียงสนัติ  

นอกจากนัน้เสยีงสนัติยงัได้แจกจ่ายของขวญัคริสต์มาสไปให้กบัคริสตจกัร  องค์กรคริสเตียนตา่งๆ รวมถึงพี่น้องทัว่ไปที่ยงัไมรู้่จกัพระเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเงนิองค์การเสียงสันต ิ ปี 2014 

เสยีงสนัติขอบพระคณุองค์พระผู้ เป็นเจ้ารวมถึงทกุทา่นท่ีได้ให้การสนบัสนนุพนัธกิจของเสยีงสนัติในประเทศไทย 

สรุปรายได้ 

บริการตา่ง ๆ ของเสยีงสนัติ (ร้านหนงัสอื ห้องสตดูิโอ การท าแผน่ซดีี  ดีวีดี และอื่น ๆ)       954,514 บำท   = US $ 30,791(14 %) 

โครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุ(LTW and ITM)   1,793,209 บำท   = US $ 57,845  (26 %) 

การสนบัสนนุโครงการ (พระธรรมสภุาษิต เมก้าว้อยส ์ผลติซีดี ดวีีดี)  1,993,235 บำท   = US $ 64,298(29 %) 

การสนบัสนนุประจ าจากคริสตจกัรเดนิช คฟัเวอร์แนนท์ ( DCC)   1,324,790 บำท   = US $ 42,735(19 %) 

การบริจาคทัว่ไป (ฉลองครบรอบเสยีงสนัติ  การจดัท าหนงัสอื  สมาชิกออร์คิด)   830,222 บำท   = US $ 26,781(12 %) 

รายได้สุทธิ     6,895,970 บำท   = US $ 222,450 

 

สรุปค่าใช้จ่าย 

คา่ใช้จา่ยส าหรับเจ้าหน้าที่    3,701,115 บำท   = US $ 119,390 (55%) 

คา่ใช้จา่ยส าหรับแผนกรายการตา่งๆ   1,815,690 บำท   = US $    58,571 (27%) 

คา่ใช้จา่ยด้านเทคนิค       337,805 บำท   = US $    10,897 (5%) 

สนบัสนนุงานรับใช้      838,184 บำท    = US $    27,038 (13%) 

ค่าใช้จ่ายสุทธิ     6,692,794 บำท   = US $  215,896  

 
 

ผู้ต้องขังจ านวนมากรับเช่ือในพระเยซูคริสต์ 
 

เมื่อ 15 ปีที่แล้ว มผีู้ ต้องขงัคนหนึง่ช่ือคณุสมหวงัได้มอบชีวิตของเขาให้กบัพระเยซูคริสต์ จากนัน้เขาน าผู้ ต้องขงัคนอื่นๆ มารู้จกัพระเจ้าและรับ
เช่ือ  อีกทัง้ได้ศกึษาพระคมัภีร์ทางไปรษณีย์จากเสยีงสนัติ ตอ่มาคณุสมหวงัได้ออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอก และเขาได้ดแูล รับใช้กบัผู้ ต้องขงั
คนอื่นต่อไป ครัง้แล้วครัง้เล่าที่ผู้ ต้องขงัที่เป็นคริสเตียนได้รับการปล่อยตวัเขาจะช่วยคนแหล่านัน้และแนะน าเขาให้กับคริสตจักรท้องถ่ิน      
พนัธกิจนีไ้ด้รับการสนบัสนุนจากพี่น้องคริสเตียนในประเทศเดนมาร์ก ในช่วง 15 ปีนีม้ีผู้ ต้องขังมากกว่า 3,000 คนศึกษาพระคัมภีร์ทาง
ไปรษณีย์และอีกหลายร้อยคนได้รับบพัติศมาภายในเรือนจ า ในแต่ละปีเสียงสนัติจัดฉลองคริสต์มาสพิเศษภายในเรือนจ าและมีสว่นร่วมใน
การนมสัการหลายครัง้ในระหวา่งปี   
 

   

คุณสมหวัง กองแก้วเป็นผู้ น าในการท าพันธกิจ
เรือนจ าซึ่งเขาได้น าผู้ ต้องขังจ านวนมากมารู้จัก
พระคริสต์ในแตล่ะเดือน 

อลับัม้ บทเพลง “ แสงสว่างจากพระ
เจ้า”  ในรูปแบบของซีดี  เนือ้หาของ
เพลงเหลา่นีถ้กูเขียนและแตง่ขึน้โดย
ผู้ ต้องขงัที่เป็นคริสเตียน 

ป้ายขนาดใหญ่ “อาคารเสียงสันติ”  ที่เ รือนจ า
จังหวัดอุดรธานี ได้รับการอนุญาตให้สร้างขึน้
ภายในบริเวณเรือนจ าเพื่อใช้ส าหรับนมสัการพระ
เจ้าร่วมกนั   

 



 

ปีแห่งการฉลองครบรอบองค์การเสียงสันต ิ
ในเดือนตลุาคม 2015 เสยีงสนัติจะฉลองครบรอบ 50 ปีของการท าพนัธกิจผ่านสื่อ  ซึ่งวนัครบรอบจริงคือ
วนัท่ี 19 ตลุาคม แตก่ารฉลองใหญ่จะจดัขึน้ในเย็นวนัเสาร์ที่ 17 ตลุาคม 2015 ที่จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

เดก็ๆ ส่งเสียงต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน  

 

 เสียงสนัติมีส่วนร่วมในการประกวดเพลงพิเศษ “กะเหร่ียงเจนวาย 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น”กับคริสตจักรกะเหร่ียงแบ๊บติสท์หลายแห่งใน
อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่ เสียงสนัติน าเพลงที่ชนะเลิศในการ
ประกวดมาบันทึกลงในแผ่นซีดี (ในภาพผู้ น าคริสตจักรและคณะ
นกัร้องกะเหร่ียงน าเสนอรายการพิเศษเพื่อขอบคุณเสียงสนัติ) การ
ประกวดดงักลา่วจดัขึน้โดยมลูนิธิดรุณาธร 

 

ความร่วมมืออย่างดีเย่ียมจากหน่วยงานราชการ 

 

ในช่วงปีที่ผา่นมา เสยีงสนัติได้พฒันาความสมัพนัธ์เป็นอย่างดีกบัผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ของท่านที่ส านักงานจังหวดัเก่ียวข้องกับการ
น าเข้าเคร่ืองเมก้าว้อยส์ และได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากกรมศลุกากร
ทัง้ที่อยู่ในกรุงเทพและเชียงใหม่ ภาพถ่ายทางด้านขวามือเป็นการเข้าเยี่ยม
คารวะผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่นายสริุยะ ประสาทบณัฑิตย์ (คนท่ีสองจาก
ขวา) ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ (ประธานกรรมการเสียงสนัติ  ที่หนึ่งจากขวา) ศจ.ดร.
อญัชล ีเจ็งเจริญ (ที่สามจากขวา)  ดร.จริยา ศรมยรุา (ผู้อ านวยการเสยีงสนัติ ที่
สีจ่ากขวา)และ ศ.ดร.วิกโก โซการ์ด (ที่ปรึกษาเสยีงสนัติ  ซ้ายสดุ)  
 

 

ค่ายรีทรีตเสียงสันติ: ความคิดเดียวกัน...จติใจเดียวกัน 
 

ในการฉลองครบรอบปีที่ 49 ของเสียงสันติ คณะกรรมการอ านวยการและ

เจ้าหน้าที่เสียงสนัติ ร่วมงานรีทรีตในหวัข้อ “ความคิดเดียวกนั...จิตใจเดียวกนั” 

ที่เบลล์วิลลารีสอร์ท เชียงใหมใ่นเดือนตลุาคม 2014   ขอบคณุคณะกรรมการทกุ

ทา่นซึง่รวมถึงศจ.ปีเตอร์และคณุนีล กู๊ทส์ ที่ได้ใช้เวลาอยา่งเป็นพระพรร่วมกนั 

  
 

เสียงสันตยินิดีให้บริการและรับใช้คริสตจักร หน่วยงานคริสตชนทกุแห่ง 

เสียงสันติพร้อมที่จะท างานร่วมกบัคริสตจกัรและหนว่ยงานคริสตชนทกุแหง่ในการให้บริการด้านสือ่อยา่งมืออาชีพ   ทีมงานมีความยินดีที่จะ

ท างานร่วมกนัในเร่ืองการผลติ เรามีห้องบนัทกึเสยีงพร้อมเคร่ืองดนตรีครบครัน  อีกทัง้ สตดูิโอ ผลติรายการโทรทศัน์ที่สามารถใช้ผลิตรายการ

ประเภทตา่ง ๆ ไว้ให้บริการ 
 

เสียงสนัต ิตู้  ป.ณ. 131 เชียงใหม ่50000 

โทรศพัท์  053 242 654  อีแมล: vop@voiceofpeace.org 

เว็บไซด์:  www.voiceofpeace.org and www.facebook.com/voiceofpeace2011 

mailto:vop@voiceofpeace.org

