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คณุสานิตยจ์ากไปอยู่กบัพระเจ้า 
ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 คณุสานิตย ์คงทน ซึ่งเป็นเจา้หน้าที่
คนแรกของเสยีงสนัตไิดจ้ากไปอยูก่บัพระเจา้ สิง่ที่อดตีพระสงฆ์
ท่านน้ีไดท้ าทิ้งไวใ้หพ้นัธกจิของเราเป็นเรื่องที่กลา่วไดไ้มห่มด
จรงิๆ 

 
คณุสานิตยเ์ป็นครูสอนภาษาของคณุเคททแีละคณุวกิโก โซการ์ด 
และภายหลงัท่านยงัไดเ้ป็นนักพูดอธบิายพระกติตคิณุที่ดเียีย่ม
เพราะมคีวามเขา้ใจบรบิทของสงัคมไทยอยา่งลกึซึ้ง 
 
คณุสานิตยท์่านน้ีเองที่เป็นผูเ้สนอชื่อ เสยีงสนัต ิ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัพระด ารสัของพระเยซูจาก พระธรรมยอหน์ 14:27 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จาก 

เสียงสนัติ 
พนัธกิจด้านส่ือ 

ในประเทศไทย 

ข่าวดี 



เสียงสนัติ 
 
เสยีงสนัตไิดก้า้วเขา้สูท่ศวรรษที่ 6 ของการรบัใชพ้นัธกจิดา้นสือ่แลว้ 
เมือ่ปี 2015 ที่ผ่านมาเสยีงสนัตไิดจ้ดังานเฉลมิฉลองครอบรอบ 50 ปี 
แหง่พระคณุ จากวนันัน้ถงึวนัน้ี เมือ่เรายอ้นเวลากลบัไป ท าใหเ้รา
เหน็ว่าวทิยแุละโทรทศัน์เป็นสือ่ที่มอีทิธพิลต่อการด าเนินชวีติของ
ผูค้นอยา่งคาดไมถ่งึทเีดยีว 

 
และในช่วงตน้ทศวรรษที่  60  น้ีเองที่  ดร.วกิโก ้ โซการ์ด  ผูก่้อตัง้ 
เสยีงสนัต ิ ไดย้ ้าเตอืนเราถงึนิมติของพนัธกจิเสยีงสนัตใินการใชส้ือ่
เป็นช่องทางในการประกาศขา่วด ีและเน่ืองจากการพฒันากา้วหน้า
ของสือ่ที่เป็นไปอยา่งรวดเรว็และกวา้งขวางมากยิง่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
จงึสง่ผลใหนิ้มติของเสยีงสนัตจิะตอ้งถูกสง่และขยายออกไปมากกว่าเดมิ ทุกวนัน้ีเราจะเหน็ไดว้่าโทรทศัน์ 
มอืถอืนัน้กส็ามารถใชด้ทูวีกีนัได ้ สามารถใชพู้ดคยุกบัเพื่อนๆผ่านสงัคมออนไลน์  เช่น  เฟสบุ๊ค อกีทัง้ยงั
สามารถฟังเพลงที่ชื่นชอบไดอ้กีดว้ย  เทคโนโลยใีหม่ๆ  ที่เกดิขึ้นน้ีเองท าใหเ้สยีงสนัตจิะตอ้งคดิผลติสือ่
และช่องทางใหม่ๆ เพื่อเป็นเครื่องมอืสนับสนุนงานพนัธกจิ 
 
 

เมือ่เป็นเช่นน้ีแลว้  การขบัเคลือ่นงานพนัธกจิเสยีงสนัตใินอนาคตเราจะตอ้งค านึงหรอืตระหนักถงึสิง่ที่ 
ทา้ทายบางประการ เช่น 
 

 เราจะตอ้งเขา้ใจวถิทีางการด าเนินชวีติและการรบัขา่วสารของคนรุ่นใหม ่
 เราจะตอ้งเขา้ใจวธิกีารน าเสนอเรื่องของพระเจา้ใหเ้ป็นที่ยอมรบัไดท้ัง้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม ่
 เราจะตอ้งแสวงหาวธิกีารและเครื่องมอืใหม่ๆ  เพื่อในที่สดุผูไ้ดย้นิเรื่องราวของพระเจา้จะตดัสนิรบั  

องคพ์ระเยซูครสิต์เขา้มาเป็นพระผูช้่วยใหร้อดของชวีติเรา ใหเ้ราตระหนักอยูเ่สมอว่า เราถูกเรยีกมา
เพื่อสรา้งสาวกหรอืเพื่อประกาศขา่วประเสรฐิ ไมใ่ช่เพยีงแค่เป็นผูฟั้งเท่านัน้ 

 
 

สิง่ต่างๆที่ไดก้ลา่วมาน้ี ตอ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรค ์ ปฏภิาณไหวพรบิ ความรกั และการเป็นผูฟั้งที่ด ี
แต่เหนือสิง่อื่นใดเราตอ้งพึ่งพาสตปัิญญาและก าลงัที่มาจากพระเจา้ หนังสอืเลม่น้ีท่านจะไดท้ราบถงึงาน
พนัธกจิของเสยีงสนัตใินดา้นต่างๆ  
 
ขอขอบพระคณุทุกท่านส าหรบัค าอธษิฐานและการสนับสนุนดว้ยดตีลอดมา 
 

ดร.จริยา ศรมยุรา 
ผูอ้ านวยการ 
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ดร.จริยา  
ผูอ้ านวยการเสียงสนัติ 

ผู้ร่วมพนัธกิจ 
เป็นไปไดเ้ลยที่พนัธกจิของเราจะเตบิโตอยา่งเขม้แขง็และกวา้งขวางอยา่งทุกวนัน้ีไดห้ากปราศจาก
หุน้สว่นที่ดแีละสตัยซ์ื่อ อยา่งเช่น พนัธกจิสมัผสัใจ และพนัธกจิน ำทำง 
 

ผูร้่วมรายใหม่ 
เมือ่ไมน่านมาน้ีเราไดอ้งคก์รใหมม่าร่วมพนัธกจิของเรา ไดแ้ก่องคก์รสือ่มวลชน IBRA ซึ่งมฐีานปฏบิตั
งานอยูใ่นแถบประเทศสแกนดเินเวยี ในแต่วนัองคก์รน้ีไดน้ าขา่วประเสรฐิออกไปถงึ 100 ภาษา ใน 85 
ประเทศเลยทเีดยีว  
ในขณะเดยีวกนักม็บีางพนัธกจิที่เราตอ้งกลา่วอ าลา นัน่คอืพนัธกจิน ำทำง เพราะพวกเขามเีป้าหมายมุง่
ไปที่ประเทศมสุลมิมากยิง่ขึน้ 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการเสยีงสนัตมิกีารจดัประชมุปีละ 4 ครัง้ ซึง่ตวัแทนจาก DCC และ IBRA จะมารว่มประชมุ
ดว้ยสองครัง้  
 
จากดา้นซา้ย: ผูอ้ านวยการเสยีงสนัต ิดร.จรยิา ศรมยรุา, ศาสนาจารยว์นัน่ี แดนพงพ,ี ดร.เกรยีงศกัดิ ์
วฒันศริกุล, ดร.ปรชีา เจงเจรญิ (ประธาน), ศาสนาจารยปี์เตอร์ กอทซ, ศาสนาจารย ์Bengt Åke 

Bengtson, ดร.สมพนัธ ์วงษ์ด ีและ ดร.วกิโก โซการ์ด (ไม่มา-ศาสนาจารยอ์ลัลนั ยแูบงค)์ 
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การประชมุคณะกรรมการบริหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 



เสียงสนัติได้รบัรางวลัในงาน 
 

วนัต่อต้านการค้ามนุษย ์
 

 
เสียงสนัติได้รบัรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนัระดบัชาติ 
 

นับเป็นปีที่สามตดิต่อกนัแลว้ที่เสยีงสนัตไิดร้บัรางวลัส าหรบัสปอตโฆษณาวทิยใุนการแขง่ขนักบัสถานี
อกีทัง้ประเทศ เราไดร้บัรางวลัชนะเลศิในปี 2557 และ 2559 สว่นปี 2558 ไดร้บัรางวลัรอง
ชนะเลศิอนัดบัหน่ึง หวัขอ้ของสปอตโฆษณาคอื “ต่อตา้นการคา้มนุษย”์ 
 
พรอ้มกนันัน้เรายงัไดร้บัเงนิรางวลัอกีจ านวน 30,000 บาท 

 
 
 
คณุนิรนัดร์ จนัทโชน เจา้หน้าที่เสยีงสนัตผิูผ้ลติสปอต
โฆษณาชิ้นน้ีไดข้ึน้รบัรางวลัจากท่านนายกรฐัมนตรขีอง
ประเทศไทยในงานที่จดัขึน้ที่กรุงเทพฯ 
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Em 

คณุนิรนัดรขึ์้นรบัรางวลัในฐานะตวัแทนของเสียงสนัติ 

คณุเอม็ 

เสียงสนัติกบังานพนัธกิจผา่นอินเตอรเ์น็ต 
 

ปี 2016 จ านวนสถานีวทิยกุระจายเสยีงในประเทศที่น ารายการของเสยีงสนัตไิปออกอากาศ ไดเ้พิม่
จ านวนขึน้อยา่งรวดเรว็ ในปี 2017 พบว่ามจี านวนสถานีวทิยมุากกว่า 123 สถานีที่ลงทะเบยีนเป็น
สมาชกิกบัเสยีงสนัต ิ เพื่อสามารถดาวน์โหลดรายการวทิยตุ่างๆของเสยีงสนัตไิปออกอากาศในสถานีวทิยุ
ของตวัเอง ทัง้ที่เป็นสถานีวทิยชุุมชน สาธารณะและธรุกจิ 
 
 

รายการเสียงแห่งปัญญา 

รายการวทิยเุสยีงสนัตคิาดว่าออกอากาศครอบคลมุพื้นที่ในประเทศไทยกว่า 60 จงัหวดั ภายใตส้ถานี
วทิยรุฐับาล 15 สถานี นอกจากน้ียงัออกอากาศตามสถานีวทิยชุุมชนสาธารณะ และธรุกจิต่างๆกว่า 123 
สถานีในประเทศไทย 
 
รายการเสียงแห่งปัญญา เป็นรายการวิทยุที่น าเสนอข้อคิด ค  าสอนเพื่อน าไปประยุกต ์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนั เป็นรายการใหมข่องเสยีงสนัตทิี่สรา้งสรรคแ์ละพฒันาคณุภาพชวีติทางดา้นคณุธรรมและ
จรยิธรรม รายการเสยีงแห่งปัญญา ออกอากาศครอบคลมุพื้นทีห่ลายจงัหวดัในประเทศไทย และปัจจุบนั
ไดอ้อกอากาศทางสถานีวทิยเุสยีงสามยอด กรุงเทพฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูฟั้งในกรุงเทพฯ 
กว่า 10 ลา้นคน โดยออกอากาศทุกวนัเสาร์ เวลา 18.20-18.50 น. 
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นกยูงเป็นนักร้องท่ีมาบนัทึกเสียง
เพลงให้เสียงสนัติอยู่บ่อยครัง้ 



รายการวิทยุ 
 

ดว้ยความตอ้งการที่เพิม่มากขึน้ของเสยีง
สนัตทิ าใหฝ่้ายรายการตอ้งท างานกนัอยา่ง
หนัก เพราะรูปแบบที่ใชอ้ยูใ่นรายการวทิยุ
สว่นใหญ่นัน้ยงัคงตอ้งการรายการใหมทุ่ก
วนั 
 

รายการในรอบสปัดาห์ 
 

วนัจนัทร:์  รำยกำรเพือ่สขุภำพ – วธิกีารดแูล
สขุภาพและชวีติ 

วนัองัคาร:  รำยกำรดว้ยรกั – การประกาศขา่วประกาศ 

วนัพธุ:  รำยกำรสมัผสัใจ – การสอนพระคมัภรี์และการเทศนา 
วนัพฤหสับดี:  รำยกำรปันรกั – เรื่องความเชื่อพื้นฐานของครสิเตยีน 

วนัศกุร:์  รำยกำรพระค ำวนัน้ี – การศกึษาพระคมัภรี ์
วนัเสาร:์  รำยกำรเสยีงแห่งปัญญำ –  การประกาศโดยใชถ้อ้ยค าทีเ่ป็นสตปัิญญาจากพระธรรมสภุาษติ 

วนัอาทิตย์:  รำยกำรน ำทำง – การสอนพระคมัภรี ์
 

 

นอกจากรายการประจ าเหลา่น้ีแลว้แลว้ ยงัมกีารผลติรายการอื่นเช่น รำยกำรดว้ยรกัและหว่งใย รำยกำร
เอดสห์ลกีเลีย่งได ้และรายการอืน่ๆ ในภาษาชนเผ่า 
 

การตอบรบัจากผูฟั้ง 
 

ทุกวนัน้ีมผีูฟั้งราว 15-20 คนที่โทรศพัท์เขา้มาเพื่อถามค าถามต่างๆ และบ่อยครัง้กไ็ดอ้ธษิฐานกบั
เจา้หน้าที่ของเสยีงสนัตดิว้ย แต่เจา้หน้าที่กย็งัตอ้งยุ่งอยูก่บัการตอบค าถามที่ผูฟั้งถามเขา้มาผ่านกลอ่ง
ขอ้ความของเฟสบุ๊ค ซึ่งกเ็ป็นการโตต้อบกนัแบบทนัท ี นอกจากน้ีส าหรบัผูฟั้งที่สะดวกจะเรยีนเรากม็ี
หลกัสตูรการเรยีนพระคมัภรีท์างไปรษณียซ์ึ่งครสิตจกัรทอ้งถิน่บางแห่งกไ็ดแ้นะน าใหส้มาชกิเรยีนดว้ย
เหมอืนกนั นอกจากนัน้ยงัมกีารเรียนพระคมัภรี์ออนไลน์ส าหรบัผูท้ี่สนใจดว้ย  

4 

คณุเมย์และคณุนนธชั
ระหว่างการบนัทึกรายการ 
เสียงแห่งปัญญา 

 

เสียงสนัติจดักิจกรรมพิเศษช่วงเดือนธนัวาคมเพ่ือเพ่ิมช่องทาง
กบัผู้ติดต่อรายใหม่ 
 

แมว้่าครสิตมาสจะเป็นเทศกาลของครสิเตยีน แต่คนไทยสว่นใหญ่กช็อบการเฉลมิฉลองครสิตมาสในเดอืน
ธนัวาคมดว้ยเช่นกนั เสยีงสนัตจิงึใชโ้อกาสน้ีในการจดักจิกรรมพเิศษขึน้หลายครัง้ 
เมือ่เดอืนธนัวาคมปี 2559 เราตดิต่อสถานีวทิย ุ500 แหง่ เพื่อขอใหใ้ชร้ายการครสิตมาสตอนพเิศษ
ของเรา มสีถานีจ านวนกว่า 100 แหง่ทเีดยีวที่สนใจตอบสนองเราอยา่งดี 
 

นอกจากน้ีสว่นของกจิกรรมที่จดัขึน้ในจงัหวดัเชียงใหม่ เสยีงสนัตไิดจ้ดังานฉลองพเิศษขึน้ในหอ้งถ่าย
รายการของเรา และไดเ้ชญิชวนเพื่อนบา้น ครสิตจกัรในทอ้งถิน่ กลุม่นักดนตรแีละนักพูดจากในเมอืงเขา้
มาร่วม โดยเราไดเ้ตรยีมอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ และแจกของขวญัเช่น เสือ้ยดื ปฏทินิ หนังสอื แผ่นซดีแีละ
แผ่นดวีดี ี
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เลี้ยงขอบคณุเจ้าหน้าท่ีเสียงสนัติ 



 
เสียงสนัติกบัการ
มีส่วนร่วมในค่าย
ผู้ลี้ภยัแม่ลา 
 

 
 

หลายปีทีเดยีวที่เสยีงสนัตไิดเ้ขา้ไปท างานกบัคา่ยผูล้ีภ้ยัแมล่าที่อยูใ่กลบ้รเิวณชายแดนพมา่ ที่นัน่มี
โรงเรยีนพระคมัภรีท์ี่มนีักเรยีนถงึ 500 คนและครูอาสาสมคัรอกี 40 คนในคา่ย พวกเขาใชส้ือ่หลาย
อยา่งจากเสยีงสนัต ิเช่น แผ่นซดีเีพลง 
 
เมือ่นักเรยีนออกเดนิทางไปท าพนัธกจิตามหมูบ่า้นในประเทศพมา่ พวกเขาจะน าเอาเครื่องเลน่เสยีง
เมกา้วอ้ยสซ์ึ่งบนัทกึเสยีงการสอนจากเสยีงสนัตติดิตวัไปดว้ย นอกจากน้ีเรายงัสนับสนุนการสอนใน
โรงเรยีน เช่น วชิาปรชัญาที่สอนโดย ดร.จรยิา  
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การขนส่งเครื่องเมก้าว้อยส์มาท่ีค่ายผูลี้้ภยั
แม่ลา 

ชัน้เรียนในโรงเรียนพระคมัภีร ์

การตอบรบัจากผู้ฟัง 
คณุพรทิพย์ 
ระหว่างรอการเขา้ชมปางชา้ง คณุพรทพิยซ์ึ่งเป็นไกด์ไดเ้ขา้มาพูดคยุกบั
เราดว้ยความตื่นเตน้ว่าเธอตดิตามฟังรายการของเราทุกเยน็เพราะชอบ
การสอนพระคมัภรี์ และพระค าขอ้โปรดของเธอคอื ลกูา 1:37 
“เพราะว่าไมม่สีิง่หน่ึงสิง่ใดที่พระเจา้ทรงท าไมไ่ด”้ 
 
คณุวิชาญ บาวทอง 
สวสัดทีมีงานเสยีงสนัตทิุกท่านครบั ผมเพิง่เป็นครสิเตยีนและไดฟั้ง
รายการของเสยีงสนัตมิาตลอดครบั ผมชอบหลกัสตูรการเรยีนพระคมัภรี์
ทางไปรษณียค์รบั 

 
คณุแก้วดี มโนชยั 

ผมโทรเขา้มาเพื่อขอบคณุท่านผูอ้ านวยการส าหรบัรายการพระธรรมสภุาษติ ผมฟังดว้ยความชื่นชมยนิดี
เพราะรายการน้ีเป็นพระพรกบัผมมากครบั 

 
คณุทิพย์ เกียรติสุวรรณ 

ผมฟังรายการจากสถานีลีม้สีขุครบั ผมไมใ่ช่ครสิเตยีนหรอกครบัแต่ผมกช็อบรายการของเสยีงสนัต ิเพราะ
เป็นรายการที่ท าใหช้วีติภายในเตบิโตครบั 
 

คณุนงลกัษณ์ อกัค า 
ขอพระเจา้อวยพรทมีงานเสยีงสนัตคิรบั ผมตดิตามฟังรายการของพวกคณุเสมอเลย ผมเคยป่วยครบัแต่
พระเจา้ทรงรกัษาใหห้ายแลว้และทรงประทานก าลงัใหมใ่หก้บัผม ผมรกัพระเจา้ครบั ขอบคณุส าหรบั
จดหมายหนุนใจดว้ย 
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รายการโทรทศัน์ 
หอ้งถ่ายท าของเสยีงสนัตมิขีนาดใหญ่และสภาพดเียีย่ม รายการที่เราผลติออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์
ทอ้งถิน่ มกีารผลติแผน่ดวีดีอียา่งหลากหลาย ชุดซรีี่ยท์ี่เราเน้นในปัจจบุนัคอื รำยกำรเสยีงแห่งปัญญำ ซึ่ง
ผลติออกมาทัง้สองรูปแบบคอื แบบความยาว 5-7 นาท ีและแบบความยาว 25 นาท ี 
 

 
เล่าเรื่องราวของพระเยซูกบั
เดก็ๆ ผา่นตุ๊กตาน้ิวมือจาก
กวัเตมาลา 
 

เดดโิตส เป็นรายการตุ๊กตาน้ิวมอืที่ไดร้บั
ความนิยมอยา่งสงูทัง้ในรูปแบบรายการ
โทรทศัน์และวดีโีอ เป็นรายการที่ช่วย
อธบิายเรื่องราวในพระคมัภรี์ใหก้บัเดก็ๆ 
ซึ่งผลติโดยหน่วยงานแหง่หน่ึงใน
กวัเตมาลา เสยีงสนัตไิดผ้ลติเสยีง
ภาษาไทยเพิม่เขา้ไปเพื่อใหตุ้๊กตาเหลา่น้ี
สือ่สารเป็นภาษาไทยได ้
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ค าพยานของคณุสมวงษ์ผูก้ลบัใจมาเชื่อพระเจา้ผ่านทางรายการวทิยเุสยีงสนัตแิสดงใหเ้หน็ถงึฤทธานุ
ภาพของพระเจา้ผ่านทางขา่วประเสรฐิ และปัจจบุนัน้ีในฐานะทีไ่ดร้บัอสิรภาพแลว้ เขาไดก้ลบัมาเป็นผูท้ า
พนัธกจิแก่ผูถู้กกกัขงัในเรอืนจ า 
 

คริสเตียนใหม่ 

เราไดร้บัค าพยานจากผูค้นที่กลบัใจมาเชื่อพระเจา้ในแต่ละเดอืนผ่านทางการสอนพระคมัภรี์ของคณุสม
วงษ ์

 
เจา้หน้าที่จากเสยีงสนัตไิดเ้ดนิทางไปยงัเรอืนจ าจงัหวดัหวดัอุดรธานีทุกปีเพื่อหนุนใจกลุม่ครสิเตยีนที่นัน่
ซึ่งตอนน้ีไดก้ลายเป็นกลุม่ที่มขีนาดใหญ่ทเีดยีว 
 

แต่ในขณะเดยีวกนักฎขอ้หา้มใหมใ่นเรอืนจ าที่หา้มไมใ่หน้ักโทษชายและหญงิมาประชุมรวมกนัในวนั
อาทติยก์ไ็ดก้ลายมาเป็นความทา้ทายใหมข่องคณุสมวงษ์ 
อยา่งไรกต็ามผูด้แูลเรอืนจ ายงัคงขอรอ้งใหเ้สยีงสนัตมิสีว่นเขา้ไปในเรอืนจ ามากขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบั
กลุม่นักโทษหญงิ 
 

เสียงสนัติและพนัธกิจเรือนจ าในจงัหวดั
อดุรธานี 
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การนมสัการพระเจ้าในเรือนจ า 



การผลิตแผ่นซีดี 
เสยีงสนัตไิดผ้ลติซดีอีอกมาสามแผ่นเมือ่ปี 2559 แผ่นแรกมบีทเพลงที่ขบัรอ้งโดยครสิเตยีนในเรอืนจ า
จงัหวอัุดรธานี แผ่นที่สองเป็นผลงานของศลิปินครสิเตยีนภายใตช้ื่อ “Sing Out” และแผ่นสดุทา้ย
บรรจบุทเพลงส าหรบัเทศกาลครสิตมาส จดัผลติอยา่งละ 1,000 แผ่น ซึ่งไดน้ าออกวางจ าหน่ายในรา้น
หนังสอืของเสยีงสนัตแิละใชเ้ป็นของขวญัในงานที่จดัขึน้ทัง้โดยครสิตจกัรเองและโดยเสยีงสนัตดิว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้านหนังสือ เวป็ไซต์และเฟสบุค๊ 
 

ร้านหนังสือ 

เสยีงสนัตมิรีา้นหนังสอืที่จ าหน่ายหนังสอืครสิเตยีนหลายหลายประเภท ผูท้ี่มาเยีย่มชมรา้นมทีัง้แบบสว่น
บุคคลและจากครสิตจกัร 
 
เวป็ไซต์ 
ทุกคนสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมเวป็ไซต์ของเสยีงสนัตแิละรบัชมรายการยอ้นหลงัได ้ ในเวป็ไซต์มขีอ้มลู
เกี่ยวกบัเสยีงสนัตแิละการใหบ้รกิารซดีแีละดวีดี ีรวมถงึหนังสอืและจลุสารดว้ย 

หลายคนไดเ้ขา้ชมเวป็ไซต์ของเราที่อยู ่voiceofpeace.org และสามารถชมเป็นภาษาองักฤษได้
งา่ยๆ เพยีงกดปุ่ มรูปธงองักฤษ สถานีโทรทศัน์และวทิยทุอ้งถิน่ที่ลงทะเบยีนไวก้ส็ามารถเขา้มาดาวน์
โหลดขอ้มลูเพื่อน าไปออกอากาศในทอ้งถิน่ของตนเองได้ 
 
เฟสบุค๊ 

ในสมยัก่อนเราไดร้บัจดหมายเป็นรอ้ยฉบบั แต่ปัจจบุนัน้ีผูฟั้งของเราสามารถสง่ขอ้ความเพื่อพูดคยุกบั
เจา้หน้าที่ของเสยีงสนัตผิ่านทางเวป็ไซต์เฟสบุ๊ค 
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                        เสียงแห่งปัญญา 
                               

                                                       เราหยบิยกขอ้ความหลายตอนจากพระธรรมสภุาษติมาใช้
ในโครงการพระธรรมสภุาษติเพื่อสือ่สารเรือ่งความเชื่อครสิเตยีน 

กบัชาวไทยที่นับถอืศาสนาพุธรุ่นใหมท่ี่มกีารศกึษาด ี 
ซึ่งรายการน้ีกถ็ูกผลติออกมาทัง้ในรูปแบบของวทิยแุละโทรทศัน์ 

 
                                         นอกจากน้ียงัมกีารเผยแพร่รายการน้ี  
                                    ในหน้าแรกของเวป็ไซต์เสยีงสนัตสิ าหรบั 
                                                ทัง้วทิยแุละโทรทศัน์ 

 
 
 
 
นอกจากน้ีเรายงัไดผ้ลติ รำยกำรเสยีงแห่งปัญญำ ออกมาในรูปแบบของดวีดีเีพื่อสง่ไปยงัครสิตจกัรที่
ตอ้งการจะใชร้ายการน้ีเป็นสือ่ในการประกาศ เพราะเรือ่งราวจากสภุาษติเป็นสตปัิญญาซึ่งเป็นมมุมองที่
ส าคญัส าหรบัการสอนในวฒันธรรมของชาวพทุธ 
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การบนัทึก รายการเสียงแห่งปัญญา คณุนนธชั
ก าลงัสมัภาษณ์ ดร.จริยา 



เครื่องเมก้าว้อยส์ 
เครื่องเลน่เสยีงเมก้าวอ้ยสข์นาดเลก็ที่ใชพ้ลงังานแสงอาทติยน์ัน้สามารถบนัทกึเสยีงไดน้านถงึ 8-10 

ชัว่โมง  ซึ่งมปีระสทิธภิาพเพยีงพอส าหรบันักเทศน์ในการประชุมตามบา้นกลุม่เลก็ๆ ส าหรบัใชฟั้งดนตรี
หรอืการเรยีนการสอนทัว่ไป ฟังขอ้มลูเกี่ยวกบัสขุภาพ ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของโครงการพฒันา เราเหน็ได้
ชดัว่าเครื่องเมกา้วอ้ยสเ์ป็นเครื่องมอืที่เราสามารถใชเ้พื่อเขา้ถงึกลุม่คนที่อ่านหรอืเขยีนหนังสอืไมไ่ด้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียงสนัติเข้าพบผู้ว่าราชการจงัหวดั 

เราไดเ้ขา้พบผูม้อี านาจทัง้ในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละกรุงเทพฯ  เพื่อเจรจาเรื่องการขอยกเวน้ภาษนี าเขา้

เครื่องเลน่เมกา้วอ้ยส์ ซึ่งกผ็่านไปดว้ยความส าเรจ็ ยิง่ไปกว่านัน้ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหมย่งั

เลง็เหน็ว่าเทคโนโลยใีหมช่นิดน้ีจะช่วยใหเ้ขา้ถงึกลุม่คนที่ไมส่ามารถเขยีนอ่านไดอ้กีดว้ย 
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เจ้าหน้าเสียงสนัติได้เข้าพบท่ีส านักงานจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
เราได้อธิษฐานเผื่อผู้ว่าราชการก่อนจะกลบัด้วย 

                                 ค าพยาน 
                                                                  เดก็ชายก าลงัฟังรายการสอนและเพลงจากเสยีงสนัตผิ่าน  
                          เครื่องเลน่เมกา้วอ้ยส์       

                                                   
 

ผมชื่อ Saw Htoo  Say. 

ผมเป็นชาวนาที่อาศยัอยูใ่นรฐัแหง่
หน่ึงของประเทศพมา่ ผมมี
ความสขุกบัเมกา้วอ้ยส์เครื่องน้ี
มากครบั ผมใชเ้ครื่องน้ีฟังพระค า
ของพระเจา้ และในตอนเยน็ฟลงั
จากผมเลกิงาน ผมกจ็ะกลบัมาฟัง
พรอ้มกนัทัง้ครอบครวั 

 
 
ฉนัชื่อ Naw Paw Nay Than. ฉนัเป็นนักเรยีนพระคมัภรีใ์นคา่ยผูล้ี้
ภยัแมล่า ระหว่างที่เดนิทางไปท าพนัธกจิครัง้ลา่สดุที่ประเทศพมา่ เรา
ไดแ้วะเยี่ยมหมูบ่า้นและเขา้ไปในบา้นหลงัหน่ึงซึ่งคนบา้นนัน้เป็นพวก
นับถอืวญิญาณ หลงัจากที่เราไดเ้ขา้ไป ตอนน้ีพวกเขาตอ้งการที่จะรบั
บพัตสิมาแลว้ เราจงึใหเ้ครื่องเลน่เมกา้วอ้ยสแ์ก่พวกเขาเพื่อเขาจะได้
ใชฟั้งค าสอนดีๆ  จากพระคมัภรี์  

 
หญงิคนหน่ึงชื่อ Daw Nyo ไดฝ้ากบาทหลวงคาทอลกิชาวพมา่คนหน่ึงมาบอก
เราว่า: ฉนัรูส้กึขอบคณุคนที่ใหเ้มกำ้วอ้ยสฉ์นัมำ ตอนนีฉ้นัฟังพระค ำของพระเจำ้
ไดข้ณะที่ฉนัท  ำงำน เน่ืองจำกฉนัเป็นแม่ครวัก็เลยหมดเวลำส่วนใหญ่ไปกบักำร
เตรยีมอำหำร มนัเป็นส่ิงที่มีค่ำมำกคะ่เม่ือฉนันั่งท  ำงำนและฟังพระค ำไปดว้ยแบบ
นี ้ 

 
 เรำไดร้บัค  ำพยำนนีจ้ำกคนหนึ่งในชนเผ่ำที่มีคนอำ่นหนงัสือไดเ้พยีงไม่กี่คนนี:้ ฉนั

 ฟังเครื่องเล่นเมกำ้วอ้ยสจ์ำกเสียงสนัติ ฉนัไดร้บัพระพรมำกที่ไดฟั้งครูและศิษยำภิ

 บำลหลำยท่ำนสอนค ำสอนจำก พระคมัภีร ์ซึ่งช่วยไดม้ำกเมื่อฉนัเป็นพยำนกบั

 คนอื่นและสอนลกูๆ เกี่ยวกบัพระเยซู 
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