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เสยีงเรยีกใหอ้ธษิฐาน          
โดย เจโรลนี แคลลยี ์
 
  

มบีางประเทศที ่“เรยีกให ้[ประชาชน] อธษิฐาน” เป็นประจํา หลาย ๆ ประเทศ มสีัญญาณ
เรยีกวันละ 5 ครัง้ ขณะทีด่ฉัินไปเยีย่มเยอืนประเทศเหล่านีห้ลายครัง้ ดฉัินตืน่ขึน้มาในเวลา
กลางคนืเมือ่มสีัญญาณเรยีกใหอ้ธษิฐานทุกครัง้ทีด่ฉัินไดย้นิสัญญาณนี้ วญิญาณของดฉัิน
รูส้กึถกูทา้ทาย “ฉันมุง่มั่นในความเชือ่ของตัวเองแบบนี้ไหม” “ฉันพรอ้มทีจ่ะตืน่ขึน้มา
อธษิฐานในเวลากลางคนืหรอืเปลา่” “ชวีติประจําวันของฉันมกีารอธษิฐานรวมอยูด่ว้ยหรอื
เปลา่” 
 
ดฉัินคดิวา่ การระบาดใหญ่ของเชือ้ไวรัสโคโรนาทําใหเ้กดิชว่งเวลาสําคัญของการเรยีกให ้

อธษิฐาน ดฉัินพบว่าตัวเองจัดตารางเวลาชวีติโดยมกีารอธษิฐานแบบกลุม่สปัดาหล์ะ 6 ครัง้ และยังมเีวลาเฉพาะ
สําหรับการอธษิฐานเวลาอืน่ ๆ ดว้ย ดฉัินเชือ่วา่ ครสิตจักรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูนั่น้เผชญิกับชว่งเวลที่
ไมเ่หมอืนกับทีผ่า่น ๆ มา ซึง่เปิดประตใูหม ่ๆ ในงานดา้นการอธษิฐาน ชา่งเป็นชว่งเวลาทีอั่ศจรรยย์ิง่ทีไ่ดเ้ป็น
สว่นหนึง่ของครสิตจักรของพระเจา้ในชว่งเวลานี้ 
 
ใจของดฉัินรอ้งเรยีกทีจ่ะเห็นผูค้นอธษิฐานเผือ่คนอืน่ ๆ การอธษิฐานเพราะความตอ้งการของเราเองและ
ครสิตจักรของเราเอง หรอืแมแ้ตเ่มอืงของเราเอง เป็นเรือ่งทีง่่าย อยา่งไรก็ด ีดฉัินอยากจะถามวา่ “คณุอธษิฐาน
เผือ่โลกนี้ เผือ่ชาตติา่ง ๆ เผือ่กลุม่คนต่าง ๆ เผือ่ภัยธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในประเทศ ๆ เผือ่เด็ก ๆ ท่ัวโลก มาก
เพยีงใด” 
 
ดฉัินคาดว่าคนอืน่ ๆ คงจะตอบแบบอาย ๆ เหมอืนกับดฉัินวา่ “ไมบ่่อยเท่าไร” ชว่งเวลาหลายปีทีผ่า่นมา องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทา้ทายดฉัินทุกวันใหอ้ธษิฐานเผือ่คนอืน่และสิง่อืน่ นอกจากตัวเอง จรงิอยู่วา่ ความจําเป็นของ
ครอบครัว ครสิตจักร และเมอืงของดฉัินนัน้ จะสําคัญยิง่ แตคํ่าอธษิฐานของดฉัินสามารถไปไกลกวา่นัน้ไดม้าก 
 
ดฉัินตอ้งรูแ้ละเชือ่วา่การอธษิฐานของดฉัินสามารถเปลีย่นแปลงประเทศชาตติา่ง ๆ ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ นี่ไมใ่ชก่าร
อวดตัวเอง แตเ่ป็นความเชือ่มั่นในพระเจา้ของดฉัิน เราทกุคนตอ้งรูแ้ละเชือ่ว่า พระเจา้ทรงสามารถใชเ้ราแตล่ะ
คนในการสง่ผลตอ่ประเทศตา่ง ๆ ได ้เชน่นัน้แลว้พระเจา้จะทรงใชก้ลุม่คนทีอ่ธษิฐานเป็นพเิศษเผือ่คนอืน่ ๆ 
มากยิง่กว่านัน้เพยีงใด 
 
การระบาดใหญเ่ปิดโอกาสด ีๆ มากมายใหห้ลายคนไดเ้ป็นมชิชนันารใีนการอธษิฐาน ในสหราชอาณาจักร กลุม่
สตรพีบปะกันทุกวันพฤหัสบด ีเวลา 7 โมงเชา้ เพือ่อธษิฐานกันทางออนไลน์ผา่น Zoom เผือ่ประเทศและ
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ดนิแดนต่าง ๆ ของโลก สตรแีตล่ะคนจะเลอืกประเทศอย่างนอ้ย 10 ประเทศเพือ่อธษิฐานเผือ่ประเทศเหลา่นัน้ 
แตล่ะสปัดาหส์ตรแีต่ละคนจะกลา่วถงึประเทศทีเ่ลอืก และทัง้กลุม่จะอธษิฐานเผือ่ประเทศเหลา่นัน้ร่วมกัน 
 
วันเสารเ์ชา้ พวกเด็ก ๆ ก็อธษิฐานร่วมกันผา่นทาง Zoom เด็ก ๆ ถอืธงของประเทศต่าง ๆ และอธษิฐานเผือ่
ประเทศเหลา่นัน้ การฝึกฝนเด็กนัน้ง่ายกว่าการตอ้งแกไ้ขผูใ้หญ ่ยิง่เราสอนเด็กใหอ้ธษิฐานสิง่ใหญ ่ๆ เมือ่เขายัง
อายนุอ้ยเท่าใด ก็ยิง่ดเีทา่นัน้ 
 
เราจําเป็นตอ้งอธษิฐานเป็นประจําเผือ่ผูท้ีไ่มม่ใีครอธษิฐานให ้รวมทัง้เด็ก ๆ จํานวนมากมายในโลกนี้ และเรา
จะตอ้งกลับใจเผือ่คนเหล่านัน้ทีไ่มต่ระหนักว่าพวกเขาตอ้งกลับใจใหม ่การชว่ยเหลอืดว้ยวธิกีารเชน่นี้คอืความ
รักของครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิ และคอืความหมายของการอธษิฐานเผือ่ “ฉันจะอธษิฐานเผือ่ผูท้ีจ่ะไมม่วัีนรูจั้กฉัน
หรอืไมส่ามารถขอบคณุฉันไดไ้หม” หรอื “ฉันเพยีงแค่อธษิฐานเผือ่คนทีฉั่นรูจั้กและจะรับรูถ้งึการอธษิฐานของ
ฉันเทา่นัน้” 
 
ดฉัินไมอ่ยากเป็นคนทีม่คีวามผดิอย่างทีเ่อเสเคยีล 22:30 กล่าวถงึ เมือ่ไมม่ใีครสกัคน “ยนือยูใ่นชอ่งโหว”่ ดฉัิน
ตอ้งรูแ้ละเชือ่วา่การอธษิฐานของดฉัินสามารถสรา้งความแตกตา่งไดอ้ย่างแทจ้รงิ สําหรับคนทีอ่ยูใ่กล ้และ
สําหรับคนทีอ่ยู่ไกลทีด่ฉัินอาจไมม่โีอกาสไดเ้จอในชวีตินี้ 
 
เสยีงเรยีกใหอ้ธษิฐานดังขึน้แบบทีไ่มเ่คยมมีากอ่น คณุจะมองขา้มตัวเองไปและเป็นมชิชนันารแีหง่การ
อธษิฐานไหม คณุพรอ้มทีจ่ะฝึกคนรุ่นต่อไปใหทํ้าอย่างนัน้ดว้ยหรอืเปลา่ 
  
 
หมายเหต:ุ เจโรลนี แคลลยี ์รักงานมชิชนันารใีนยโุรปตอนเหนอื เธออาศัยอยูใ่นกลาสโกว ์สกอตแลนด ์และขอบคณุพระเจา้สําหรับสาม ีลกู 
และหลาน ๆ ทีน่่ารกัของเธอ  

  

พระเจา้ทรงเรยีกใหเ้ราอธษิฐาน 
โดย คารล์า่ เบอรท์นั 
  

 
ดฉัินไมช่อบเปรยีบตัวเราเองกับคนอืน่ ๆ พระคัมภรีส์อนเราว่าน่ันเป็นสิง่ทีโ่ง่เขลา อยา่งไร
ก็ตาม ดฉัินชือ่ว่าเราสามารถเรยีนรูจ้ากคนอืน่ได ้ดฉัินไดเ้รยีนรูห้ลักการการเป็นผูนํ้าจากผู ้
ทีด่ฉัินไม่ไดเ้ห็นดว้ยกับหลักขอ้เชือ่ของเขา ตอนนี้ดฉัินอยากใชเ้วลาสกัครู่เพือ่บอกกับ
คณุเกีย่วกับการเรยีกใหค้รสิเตยีนอธษิฐาน 
  
ศาสนาอสิลามมคํีาสอนพืน้ฐานทีเ่รยีกว่า อาซาน ซึง่คอืการเรยีกใหอ้ธษิฐาน หา้ครัง้ ใช่
แลว้ คณุไดย้นิถกูตอ้ง หา้ครัง้ตอ่วัน ผูเ้รยีกจะประกาศว่าถงึเวลาอธษิฐานผา่นเครือ่งขยาย
เสยีง และเริม่เรยีกใหอ้ธษิฐาน เสยีงนี้จะดังไปท่ัวเมอืง และชาวมสุลมิจะหยดุทําทุกสิง่ที่

ทําอยู ่ปเูสือ่สําหรับอธษิฐานบนพืน้ หันหนา้ไปทางนครเมกกะ และท่องบทสวดไปพรอ้มกับผูเ้รยีกใหอ้ธษิฐาน 
  
ขณะทีด่ฉัินคดิเรือ่งนี้ ดฉัินสงสัยวา่ครสิเตยีนกีค่นทีใ่ชเ้วลาฟังเสยีงของพระเจา้เรยีกใหอ้ธษิฐาน คณุรูไ้หมเราไม่
มขีอ้แกตั้วเลย เราไมจํ่าเป็นตอ้งรอทีจ่ะไดย้นิเสยีงใครคนหนึง่เรยีกเราใหอ้ธษิฐาน เพราะพระเจา้ทรงกําลังเรยีก
เราอยูทุ่กขณะในแตะ่วัน 1 เปโตร 3:12 กลา่วว่า “เพราะวา่พระเนตรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เฝ้าดคูนชอบธรรม 
และพระกรรณของพระองคท์รงสดับคําออ้นวอนของเขา” คณุรูไ้หมพระเจา้ทรงสดับคําอธษิฐานตลอดเวลา 
พระองคท์รงสดับคําอธษิฐานของผูช้อบธรรมเสมอ พระองคท์รงกําลังเรยีกเราใหอ้ธษิฐานทุกขณะในทุก ๆ วัน 
  
ววิรณ์ 3:20 กลา่ววา่ พระเจา้ทรงยนืและเคาะทีป่ระตเูสมอ “นี่แน่ะ เรายนืเคาะอยู่ทีป่ระต ูถา้ผูใ้ดไดย้นิเสยีงของ
เราและเปิดประต ูเราจะเขา้ไปหาผูนั้น้และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับ
เรา” พระเจา้ทรงเรยีกเราใหอ้ธษิฐานต่อพระองคเ์สมอ ไมเ่หมอืนกับทีช่าวมุสลมิทีร่อคอยเสยีงเรยีกจากผูเ้รยีก
ประกาศใหค้กุเข่าและอธษิฐาน พระองคท์รงยนือยูด่า้นนอกประตแูละทรงรอใหเ้ราเปิดประตูตอ้นรับพระองคเ์ขา้
มา 
  

 

 



ปัญหาไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารเรยีกใหอ้ธษิฐาน แต่อยู่ทีผู่ฟั้งไม่ไดย้นิ เนื้อหนังของเรา ความขีเ้กยีจของเรา ความ
วอกแวกของเรา ปิดกัน้หขูองเราไมใ่หไ้ดย้นิการเรยีกและตอบสนองตอ่การเรยีกนัน้ เรากลายเป็นผูท้ีห่หูนวกต่อ
เสยีงขององคพ์ระผูช้ว่ยใหร้อดของเราทีท่รงเรยีกเราใหล้กุขึน้อธษิฐาน เราตอ้งระวังทีจ่ะไมก่ลายเป็นเหลา่สาวก
ในสวนเกทเสมนี พระครสิตท์รงเรยีกพวกเขาใหร้ะวังและอธษิฐานกับพระองคถ์งึ 3 ครัง้ พระองคต์รัสดว้ยวา่เหตุ
ใดผลเขาจงึไม่สามารถทําเชน่นัน้ไดใ้นมาระโก 14:38 “ท่านทัง้หลายจงเฝ้าระวังและอธษิฐาน เพือ่ท่านจะไม่
ตอ้งถกูการทดลอง จติวญิญาณพรอ้มแลว้ก็จรงิ แตก่ายยังอ่อนกําลัง” ทา้ยทีส่ดุ พระเยซเูสด็จกลับมาหาพวก
เขาและบอกพวกเขาให ้“นอนตอ่ไป” พระเยซอูธษิฐานโดยไมม่พีวกเขา ไมใ่ชเ่พราะไมม่เีสยีงเรยีกใหอ้ธษิฐาน 
แตเ่พราะผูฟั้งไม่ไดย้นิ 
  
ดฉัินขอหนนุใจคณุใหเ้ปิดหขูองคณุในวันนี้ และฟังเสยีงเรยีกใหอ้ธษิฐาน แตอ่ยา่หยดุแคนั่น้ จงตอบสนองต่อ
เสยีงเรยีกนัน้และอธษิฐานในวันนี้ อํานาจจะไดร้ับการปลดปล่อยเมือ่เราตอบสนองตอ่เสยีงเรยีกนัน้ ภาระของเรา
จะถกูยกออกเมือ่เราฟังเสยีงเรยีกนัน้ ใจของเราเปลีย่นแปลงไปเมือ่เราไดย้นิเสยีงของพระองค ์วันนีเ้สยีงเรยีก
นัน้ดังขึน้ คําถามเดยีวทีม่คีอื “คณุจะตอบสนองไหม” 
 

หมายเหต:ุ คารล์า่ เบอรท์ัน กลายเป็นลกูมชิชนันารตีอนอาย ุ9 ขวบเมือ่พ่อแมข่องเธอไดร้ับการแตง่ตัง้ใหไ้ปประจําทีห่มูเ่กาะฟิลปิปินส ์คาร์
ลา่สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีสาขาดนตร ีจากวทิยาลัย Jackson College of Ministries เมือ่ครัง้ศกึษาอยูท่ีน่ั่น เธอไดพ้บกับสาม ีเจ. 
เคอรท์สี เบอรท์นั และในทีส่ดุ ทัง้คูไ่ดเ้ป็นศษิยาภบิาลของครสิตจักร The Turning Point Church ในแมดสิัน (นอรท์ แนชวลิล)์ รัฐ
เทนเนสซ ีคารล์า่เขยีนหนังสอืหลายเลม่ และเป็นผูร้ับใชท้ีม่ใีบอนญุาตขององคก์าร UPC เธอปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเห็นชวีติของผูค้น
เปลีย่นแปลงเพราะความเขา้ใจในพระคัมภรี ์เธอจงึตัง้พันธกจิ “A Passion Approach” ขึน้ 

  

พระเยซู ผูท้รงประพนัธ ์
โดย คาเรน กอรด์อน เฮมเมส  
 
 
  

คณุชอบเรือ่งเลา่ด ีๆ ไหม เรือ่งทีด่ทีีส่ดุ (อย่างนอ้ยก็ทีส่ดุสําหรับดฉัิน) นัน้คอืเรือ่งทีม่ี
หญงิงาม พระเอกขาบู๊ และแน่นอนวา่ตอ้งมตัีวรา้ยดว้ย อะไรทําใหเ้รือ่งน่าสนใจก็คอืความ
ขัดแยง้ระหว่างตัวละครเหลา่นัน้ ถา้ไมม่คีวามขัดแยง้แลว้ ก็ไมม่เีรือ่งเลา่เลย ผูเ้ขยีนใหตั้ว
ละครเหลา่นัน้ต่อสูใ้นการดิน้รนของตนเอง โดยรูว้า่สดุทา้ยแลว้จะ “จบแบบแฮปป้ีเอ็นดิง้” 
ทัง้หมดเป็นสว่นหนึง่ของโครงเรือ่ง  
  
“หมายเอาพระเยซเูป็นผูบุ้กเบกิความเชือ่ และผูท้รงทําใหค้วามเชือ่ของเราสมบรูณ์ 

พระองคไ์ดท้รงอดทนต่อกางเขน เพือ่ความรืน่เรงิยนิดทีีไ่ดเ้ตรยีมไวสํ้าหรับพระองค ์ทรงถอืวา่ความละอายนัน้
ไมเ่ป็นสิง่สําคัญและพระองคไ์ดป้ระทับ ณ เบือ้งขวาพระทีน่ั่งของพระเจา้” (ฮบีร ู12:2) 
  
พระเยซทูรงเป็นผูพ้ระพันธเ์รือ่งราวชวีติของเรา พระองคท์รงวางโครงเรือ่งไวอ้ยา่งซบัซอ้นตัง้แตเ่ราเกดิจนตาย 
โดยมกีารผจญภัยและการดิน้รนในระหวา่งนัน้ เราฝันทีจ่ะมชีวีติที ่“สมบรูณ์แบบ” แตน่ั่นจะเป็นเรือ่งราวทีน่่าเบือ่ 
ชวีติจรงิเต็มไปเรือ่งราวสดุจะยุ่งเหยงิเกนิกวา่ทีเ่ราอยากใหม้ันเป็น สขุภาพเราไมด่ ีเราเสยีคนทีเ่รารัก เราไมม่ี
เงนิ และบางครัง้เราสญูเสยีความหวังไป บ่อยครัง้ เราสงสัยว่า เหตใุดพระเจา้ทีท่รงรักจงึปล่อยใหเ้รือ่งเศรา้
เกดิขึน้ 
  
โยเซฟอาจจะสงสยัแบบนัน้เชน่กัน แตพ่ระเจา้ทรงเขยีนเรือ่งราวของโยเซฟ และเรา ในฐานะผูอ้า่น เห็นเรือ่งราว
ทัง้หมด โยเซฟตอ้งถกูขายไปเป็นทาสเพือ่ทีจ่ะถกูกล่าวหาและถกูขังคุก ซึง่เป็นทีท่ีเ่ขาไดพ้บกับผูท้ีจ่ะ
เชือ่มโยงเขากับฟาโรห ์หากวา่เขาไมป่ระสบกับความยากลําบากเหลา่นัน้แลว้ เขาจะไมส่ามารถชว่ยครอบครัว
ของเขาไดเ้ลย พระเจา้ ผูท้รงประพันธ ์ทรงรูโ้ครงเรือ่งนัน้อยู่แลว้ 
  
พระเจา้ทรงอนุญาตใหเ้วลายากลําบากเกดิขึน้กับหญงิในพระคัมภรี ์เพือ่ทีพ่ระองคจ์ะทรงไดร้ับพระเกยีรตใิน
ทา้ยทีส่ดุ:  

• ลกูชายของแมม่า่ยทีน่าอนิตอ้งตายเพือ่พระเยซจูะทรงทําใหเ้ขาฟ้ืนขึน้ 
• แป้งของแมม่า่ยเกอืบจะหมด เพือ่ทีเ่ขาจะไดร้ับจากการทรงจัดเตรยีมอันอัศจรรยข์องพระเจา้ 

 

 



• ตอ้งเกดิการกันดารอาหาร และสามขีองรูธตอ้งเสยีชวีติ เพือ่ทีใ่นทา้ยทีส่ดุ รูธจะไดเ้ป็นบรรพบรุษุของ
พระเยซ ู 

  
เมือ่ชวีติของเรายากลําบาก เราควรจะยอมรับแผนการของพระเจา้ เราควรไวว้างใจว่า “ผูบุ้กเบกิความเชือ่” ของ
เราจะทรงเป็น “ผูท้รงทําใหค้วามเชือ่สมบรูณ์” ดว้ยเชน่กัน เราควรอธษิฐานเพือ่ใหม้สีนัตสิขุทา่มกลางพาย ุโดย
ทีรู่ว้า่พระองคท์รงอยูเ่คยีงขา้งเรา เพราะพระองคเ์องทรงเคยพระชนมอ์ยูเ่ป็นมนุษย ์และชวีติของพระองคบ์น
โลกนี้เต็มไปดว้ยความทา้ทายมากมายดว้ยเชน่กัน 
  
“ท่านไดถู้กมนุษยด์หูมิน่และทอดทิง้ เป็นคนทีร่ับความเจ็บปวด และคุน้เคยกับความเจ็บไข”้ (อสิยาห ์53:3) 
  
จงจําไวว้า่ หากไมม่กีารตายแลว้ ก็จะไมม่กีารฟ้ืนจากความตายเลย ถา้ไมม่คีวามมดื ความสว่างก็ไมม่ี
ความหมาย เพราะความแตกต่างนัน้แหละจงึเกดิเป็นพระพรขึน้ เมือ่เราไวว้างใจผูท้รงประพันธ ์เราจะรูว้า่ ไมว่่า
จะเกดิอะไรขึน้ระหวา่ง “กาลครัง้หนึง่” ของเรา กับ “ตอนจบแบบแฮปป้ีเอ็ดดิ”้ สิง่นัน้จะเป็นเรือ่งราวทีส่วยงามที่
ทา้ยสดุแลว้จะนําสง่าราศมีาสูผู่ท้รงประพันธเ์รือ่งราวนัน้ 
  
  
หมายเหต:ุ คาเรน กอรด์อน เฮมเมส ์เป็นหญงิสาวคนที ่3 ในกลุม่นักรอ้ง Gordon Sisters จํานวน 6 คน เป็นคณุยา่/ยายของหลาน ๆ 7 คน 
และเป็นนักอา่น เธอเป็นสมาชกิของครสิตจักร Vertical Church ในเมอืงออโรร่า รัฐโคโลราโด ทีม่โีรเบริต์ แอล มชิเชลล ์เป็นศษิยาภบิาล
อยู ่ 

  

สารจากบรรณาธกิาร 
พระเจา้ทรงทําการทีย่ ิง่ใหญ!่ 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนี้ไดใ้นภาษาอังกฤษ อาหรับ จนี เชค/
สโลวัก ดัตช ์ฝร่ังเศส จอรเ์จยี เยอรมัน กรกี ฮังการ ีอติาล ีญีปุ่่ น เกาหล ีโปแลนด ์โปรตเุกส 

โรมาเนีย รัสเซยี สเปน สวาฮลิ ีสวเีดน ตากาล็อก สงิหล ศรลัีงกา คร ีและไทย  
โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลมากขึน้ดว้ย 

 
หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาหนึง่ภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที ่ 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายนิดทีีจ่ะเพิม่คณุลงในรายชือ่ผูร้ับจดหมายขา่วของเรา!  

เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา!  

 

 

  

 
 
เชญิผูนํ้าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” 
เพจของเรา! 
 
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมัครรับจดหมายขา่วไดฟ้รี

ที:่  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
หรอืสง่คําขอไปทีอ่เีมล:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
ร่วมแบง่ปันขอ้มลูนี้กับครสิตจักร เพือ่นๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุทีร่่วมรับใชใ้นการอธษิฐาน และชว่ยบอกเลา่เกีย่วกับ
จดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา! 
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