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ข่ำวสำรจำก 

ฝ่ำยประธำนสูงสุด

พี่นอ้งทั้งหลาย:

พระเจา้ทรงประกาศวา่ “เป็นจุดประสงคข์องเราท่ีจะจดัหาใหว้สุิทธิชนของเรา” 

(คพ. 104:15) การเปิดเผยน้ีเป็นค�าสญัญาจากพระเจา้วา่พระองคจ์ะทรงจดัหา

พรทางโลกและเปิดประตูแห่งการพึ่งพาตนเองซ่ึงคือความสามารถท่ีเราจะ

จดัหาส่ิงจ�าเป็นของชีวติเพื่อตวัเราเองและสมาชิกครอบครัวของเรา

จุลสาร รากฐานของฉันส�าหรับการพ่ึงพาตนเอง จดัท�าข้ึนเพื่อช่วยใหส้มาชิก

ของศาสนจกัรเรียนรู้และน�าหลกัธรรมแห่งศรัทธา การศึกษา การท�างานหนกั

และการวางใจในพระเจา้ไปปฏิบติั การยอมรับและด�าเนินชีวติตามหลกัธรรม

เหล่าน้ีจะท�าใหท่้านไดรั้บพรทางโลกตามท่ีพระเจา้ทรงสญัญาไว้

เราเช้ือเชิญใหท่้านหมัน่ศึกษาหลกัธรรมเหล่าน้ีพร้อมทั้งน�าไปประยกุตใ์ชแ้ละ

สอนสมาชิกครอบครัวของท่าน เม่ือท่านท�าดงัน้ี ชีวติท่านจะไดรั้บพร ท่าน

จะเรียนรู้วธีิปฏิบติับนเสน้ทางสู่การพึ่งพาตนเองมากข้ึน ท่านจะไดรั้บพรดว้ย

ความหวงั สนัติสุข และความกา้วหนา้มากข้ึน

ขอใหม้ัน่ใจวา่ท่านเป็นบุตรธิดาของพระบิดาในสวรรคข์องเรา พระองค์

ทรงรักท่านและจะไม่ทรงทอดท้ิงท่าน พระองคท์รงรู้จกัท่านและพร้อมจะ

ประทานพรแห่งการพึ่งพาตนเองทางวญิญาณและทางโลกแก่ท่าน

ขอแสดงความนบัถือ

ฝ่ายประธานสูงสุด
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โครงกำรพึง่พำตนเอง

“การพ่ึงพาตนเอง เป็นผลิตผล

ของงานเราและสนับสนุนงาน

สวสัดิการอ่ืนๆ ทุกอย่าง . . .. 

‘ขอให้เราท�างานเพ่ือให้เรามีส่ิง

จ�าเป็น ขอให้เราพ่ึงพาตนเอง

และไม่พ่ึงใคร ความรอดไม่

สามารถรับได้จากหลกัธรรม

อ่ืน’”

โธมสั เอส. มอนสัน (อ้ำงองิค�ำ
พูดของมำเรียน จ.ี รอมนีย์), 
“Guiding Principles of 
Personal and Family Wel-
fare,” Ensign, Sept. 1986, 3

หลกัค�ำสอนและหลกัธรรมของกำรพึง่พำตนเอง

นิยามของการพึ่งพาตนเองคือ “ความสามารถ ค�ามัน่สญัญา และความพยายาม

ในการจดัหาส่ิงจ�าเป็นต่อชีวติส�าหรับตนเองและครอบครัวทั้งทางโลกและ

ทางวญิญาณ เม่ือสมาชิกพึ่งพาตนเองได ้สมาชิกสามารถรับใชแ้ละดูแลผูอ่ื้น

ไดเ้ช่นกนั” (คู่มือเล่ม 2, 6.1.1) ค �าสอนส�าคญัสามขอ้สามารถช่วยใหเ้ราเขา้ใจวธีิ

ด�าเนินชีวติท่ีพึ่งพาตนเองได้

หน่ึง การพึ่งพาตนเองเป็นพระบญัญติัส�าคญัยิง่ในแผนแห่งความรอด ประธาน

สเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู คิมบลัลส์อนวา่ “ศาสนจกัรและสมาชิกไดรั้บบญัชาจาก

พระเจา้ใหพ้ึ่งพาตนเองและไม่พึ่งใคร (ดู คพ. 78:13–14) “ความรับผดิชอบ

ต่อความผาสุกทางสงัคม อารมณ์ วญิญาณ ร่างกาย หรือเศรษฐกิจของแต่ละ

บุคคลตกอยูก่บัตวัเขาเป็นอนัดบัแรก อนัดบัสองคือครอบครัว และอนัดบัสาม

คือศาสนจกัรถา้เขาเป็นสมาชิกท่ีซ่ือสตัย”์ (ค�าสอนของประธานศาสนาจักร:  

สเป็นเซอร์ ดับเบิลย.ู คิมบัลล์ [2006], 125)

สอง พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสามารถและจะทรงจดัเตรียมหนทางใหบุ้ตรธิดาท่ีชอบ

ธรรมของพระองคพ์ึ่งพาตนเองได ้“และเป็นจุดประสงคข์องเราท่ีจะจดัหาให ้

วสุิทธิชนของเรา, เพราะส่ิงทั้งปวงเป็นของเรา” (คพ. 104:15)

สำม ทุกส่ิง รวมถึงความกงัวลทางโลก เป็นเร่ืองฝ่ายวญิญาณส�าหรับพระผูเ้ป็น

เจา้ (ดู คพ. 29:34) เม่ือเรามุ่งมัน่ด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณอยา่งเตม็ท่ียิง่

ข้ึน เราจะพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนทั้งทางโลกและทางวญิญาณ ประธานดีเทอร์ 

เอฟ. อุคทด์อร์ฟสอนวา่ “พระบญัญติัขอ้ใหญ่สองขอ้—รักพระผูเ้ป็นเจา้และ

รักเพื่อนบา้นของเรา—เป็นการหลอมรวมกนัของส่ิงทางโลกกบัทางวญิญาณ 

. . . เช่นเดียวกบัเหรียญสองดา้น ส่ิงทางโลกและส่ิงทางวญิญาณแยกจากกนัไม่

ได”้ (ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, “การจดัหาใหใ้นวธีิของพระเจา้,” เลียโฮนา, พ.ย. 

2011, 68)

หลกัธรรมพระกิตติคุณบางขอ้ท่ีสามารถช่วยใหเ้ราพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน

ไดแ้ก่การเพิ่มพนูศรัทธาในพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูคริสต ์การเช่ือฟัง

มากยิง่ข้ึน การกลบัใจจากความผดิพลาดของเรา การใชสิ้ทธ์ิเสรีของเราอยา่ง

ชอบธรรม และการรับใชผู้อ่ื้น ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ใหดู้ท่ีจุลสาร รากฐาน

ของฉันส�าหรับการพ่ึงพาตนเอง
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โครงกำรพึง่พำตนเองก�ำกบัดูแลโดยผู้น�ำฐำนะปุโรหิต

สเตคแห่งไซอนัเป็นสถานท่ีปลอดภยัซ่ึงคุม้ครองทุกคนท่ีเขา้มา จุดประสงค ์

ของสเตคคือเพื่อเป็น “การคุม้ภยั, และ . . .. ท่ีพกัพิงจากพาย,ุ และจาก

พระพิโรธเม่ือจะเทลงมา . . .. บนทั้งผนืแผน่ดินโลก” (คพ. 115:6) สเตค

เป็นสถานท่ีซ่ึงสมาชิกศาสนจกัรสามารถรับใชแ้ละเสริมก�าลงักนั เป็นหน่ึง

เดียวกนั และไดรั้บศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและค�าสอนพระกิตติคุณ (คู่มือเล่ม 

1, บทน�า)

พระเจา้ตรัสกบัผูน้�าฐานะปุโรหิตวา่ “เราใหแ้ก่เจา้ . . ..กญุแจ . . .. เพื่องานการ

ปฏิบติัศาสนกิจและการท�าใหว้สุิทธิชนของเราดีพร้อม” (คพ. 124:143) 

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟสอนวา่ “วธีิของพระเจา้ในการพึ่งพาตนเอง

เก่ียวขอ้งกบัวธีิสร้างดุลยภาพใหแ้ก่ชีวติในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การศึกษา 

สุขภาพ การจา้งงาน การเงินของครอบครัว และความเขม้แขง็ทางวญิญาณ 

. . . หมายความวา่ โดยส่วนใหญ่แลว้ ท่านตอ้งหาทางออกดว้ยตนเอง ทุก

ครอบครัว ทุกโบสถ ์ทุกพื้นท่ีของโลกมีความแตกต่างกนั” (“การจดัหาใหใ้นวธีิ

ของพระเจา้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 71)

โครงการพึ่งพาตนเองเป็นเคร่ืองมือท่ีประธานสเตคและอธิการสามารถใชช่้วย

ด�าเนินการในหนา้ท่ีรับผดิชอบจากพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีทรงก�าหนดใหพ้วกเขาดูแล

คนยากจนและคนขดัสน

คณะกรรมกำรดูแลกำรพึง่พำตนเองสเตค

เพื่อใหเ้ขา้ใจและตอบรับความตอ้งการดา้นการพึ่งพาตนเองในสเตค ฝ่าย

ประธานสเตคสามารถจดัตั้งคณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตคในฐานะ

ส่วนหน่ึงของสภาสเตค คณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตคมีประธาน

เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสเตคและประชุมกนัเป็นประจ�าเพื่อทบทวนและ

วางแผนส�าหรับความตอ้งการดา้นการพึ่งพาตนเองในสเตค คณะกรรมการ

ดูแลการพึ่งพาตนเองสเตคควรท�างานร่วมกบัสภาสวสัดิการของอธิการเพื่อ

ประเมินและจดัการกบัความตอ้งการเหล่านั้น

คณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตคโดยปกติไดแ้ก่ สมาชิกคนหน่ึงใน

สภาสูง สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สเตค ประธาน

สภาสวสัดิการของอธิการ และผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพาตนเองสเตคท่ีไดรั้บ

เรียก สมาชิกคณะกรรมการท่ีนอกเหนือจากน้ีอาจเป็นสมาชิกในฝ่ายประธาน

เยาวชนชายและเยาวชนหญิงสเตค ผูเ้ช่ียวชาญสเตคเพ่ิมเติม และผูส้อนศาสนา

“ไม่จ�าเป็นต้องมีองค์การใหม่

เพ่ือดแูลความต้องการของผู้คน

เหล่านี ้ท้ังหมดท่ีจ�าเป็นคือให้

ฐานะปุโรหิตของพระผู้ เป็นเจ้า

ท�างาน”

ฮำโรลด์ บี. ล,ี “Admoni-
tions for the Priesthood 
of God,” Ensign, Jan. 1973, 
104
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โครงกำรพึง่พำตนเอง

“ค�าสอนท่ีส�าคัญย่ิงต่อวิสุทธิชน

ยคุสุดท้ายตลอดมาคือ ศาสนา

ท่ีไม่มีพลงัจะช่วยผู้คนให้รอด

ทางโลก ท�าให้พวกเขารุ่งเรือง

และมีความสุขในโลกนี ้จะเป็น

ท่ีพ่ึงพาเพ่ือช่วยให้พวกเขารอด

ทางวิญญาณ และท�าให้พวกเขา

สูงส่งในชีวิตท่ีจะมาถึงไม่ได้”

ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมธิ, ค�า
สอนของประธานศาสนาจักร: 
โจเซฟ เอฟ. สมิธ (2011), 183

บทบำทของคณะกรรมกำรดูแลกำรพึง่พำตนเอง

ในการทบทวนและวางแผนส�าหรับความตอ้งการของแต่ละบุคคลและครอบ

ครัวในสเตค คณะกรรมการพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี

◦ สอนอธิการและสภาวอร์ดเก่ียวกบัหลกัค�าสอนของการพึ่งพาตนเองและ

สนบัสนุนพวกเขาในการท�าหนา้ท่ีของตน

◦ สร้างแผนท่ีเรียบง่ายเพื่อสนบัสนุนอธิการและจดัหาตามความตอ้งการดา้น

การพึ่งพาตนเองของสเตค ดูท่ี “ค�าถามใหค้ณะกรรมการพิจารณา”  

ในหนา้ 9

◦ จดัใหมี้ขอ้คิดทางวญิญาณเร่ืองการพึ่งพาตนเองเป็นประจ�าและจดัตั้งกลุ่ม

การพึ่งพาตนเอง

◦ จดัอบรมต่อเน่ืองใหว้ทิยากรกระบวนการตามท่ีจ�าเป็น

◦ เยีย่มการประชุมกลุ่มการพึ่งพาตนเองเป็นช่วงๆ และใหค้ �าติชมเก่ียวกบั

ความกา้วหนา้ของสมาชิกกบัอธิการและสภาวอร์ด

◦ รวบรวมและติดต่อแหล่งช่วยเหลือของทอ้งท่ีในชุมชนและจากศาสนจกัร 

แหล่งช่วยเหลืออาจไดแ้ก่รายช่ือบุคคลท่ีช่วยได ้โปรแกรมภาครัฐ โอกาส

ส�าหรับการจา้งงาน ฯลฯ ผูจ้ดัการศนูยพ์ฒันาการพึ่งพาตนเองในทอ้งท่ี

สามารถใหค้ �าแนะน�าวธีิรวบรวมและแบ่งปันแหล่งช่วยเหลือของชุมชนได้

เช่นกนั

เขา้ใจความตอ้งการดา้นการพึ่งพาตนเองของสมาชิก

รวบรวมและติดต่อ

แหล่งช่วยเหลือ

ใหก้ารสนบัสนุน

เพิ่มเติม
บทบำทของคณะกรรมกำร

ดูแลกำรพึง่พำตนเอง

จดัใหมี้กลุ่มการพึ่งพาตนเองเป็นประจ�า
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“น่ีคือพระประสงค์ของพระผู้

เป็นเจ้าท่ีเราจะเป็นชายและหญิง

อิสระ สามารถบรรลศัุกยภาพ

สูงสุดของเราท้ังทางโลกและ

ทางวิญญาณได้ ท่ีเราจะเป็น

อิสระจากข้อจ�ากัดอันน่าอับอาย

ของความยากจนและพันธนาการ

แห่งบาป ท่ีเราจะช่ืนชมการ

เคารพตนเองและอิสรภาพ ท่ีเรา

จะเตรียมพร้อมในทุกส่ิงเพ่ือจะ

ไปสมทบกับพระองค์ในอาณา

จักรซีเลสเชียล”

ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, 
“เป็นอสิระตลอดกำล เพือ่
กระท�ำด้วยตนเอง,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 19

ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรพึง่พำตนเองสเตค

พี่นอ้งสตรี พี่นอ้งชาย หรือคู่สามีภรรยาอาจรับใชเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพา

ตนเองสเตค (หรือทอ้งถ่ิน) ท�างานอยา่งใกลชิ้ดกบัสมาชิกคณะกรรมการ ผู ้

เช่ียวชาญท่ีดูแลการด�าเนินการและกิจกรรมการพึ่งพาตนเองภายในสเตค 

ผูเ้ช่ียวชาญสเตครับใชเ้ป็นแหล่งช่วยส�าหรับอธิการและผูน้�าวอร์ดคนอ่ืนๆ 

(คู่มือเล่ม 2, 6.3.3) และอาจช่วยสมาชิกท่ีมีความตอ้งการเช่นการศึกษา การ

อบรม การเงินครอบครัว และกองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษาท่ีใชไ้ด ้(คู่มือเล่ม 

2, 6.2.5) อธิการอาจเรียกผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพาตนเองวอร์ด (หรือสาขา) ไดต้าม

ตอ้งการ

หนา้ท่ีรับผดิชอบของผูเ้ช่ียวชาญอาจรวมถึงงานในหนา้ท่ีต่อไปน้ี

◦ อบรมและช่วยใหค้ �าแนะน�าอธิการตลอดจนสภาวอร์ดเม่ือไดรั้บการร้องขอ

◦ ท�างานร่วมกบัคณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตคเพ่ือประสานงาน

เร่ืองการใหข้อ้คิดทางวญิญาณและการจดัตั้งกลุ่ม

◦ ใหก้ารอบรมวทิยากรกระบวนการกลุ่มการพึ่งพาตนเอง โดยใชจุ้ลสาร การ

เป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มการพ่ึงพาตนเอง (มีออนไลนท่ี์  

srs.lds.org/facilitator)

◦ เฝ้าสงัเกตการณ์เป็นช่วงๆ และสนบัสนุนกลุ่มการพึ่งพาตนเอง

◦ แจง้ใหส้มาชิกทราบแหล่งช่วยเหลือท่ีมีอยูใ่นชุมชนและศาสนจกัร

◦ พึงแน่ใจวา่รายงานเสร็จสมบูรณ์ท่ี srs.lds.org/report.

สมำชิกเรียนรู้และปฏิบัตอิย่ำงไรจงึจะเป็นผู้ทีพ่ึง่พำตนเองได้

เร่ิมจากฝ่ายอธิการและสภาวอร์ดพิจารณาร่วมกบัการสวดออ้นวอนถึงคน

เหล่านั้นท่ีมีความทา้ทายซ่ึงจะไดรั้บประโยชนจ์ากการพึ่งพาตนเองไดดี้ข้ึน 

ตามหลกัแลว้ ควรเช้ือเชิญเป็นการส่วนตวัใหเ้ขา้ร่วมการใหข้อ้คิดทาง

วญิญาณ (หากมี) หรือเขา้ร่วมกลุ่มการพึ่งพาตนเองโดยตรง นอกเหนือจาก

นั้น ใหพ้ิจารณาเช้ือเชิญคนท่ีเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหผู้อ่ื้นไดด้ว้ยเวลาและ

พรสวรรคข์องพวกเขาใหมี้ส่วนร่วม (ดู คพ. 82:18–19)
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กลุ่มการพ่ึงพาตนเองตอบรับสาม

ส่ิงท่ีประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์

บอกว่าผู้ เปล่ียนใจเล่ือมใสทุกคน

ต้องการ น่ันคือ “เพ่ือน หน้าท่ีรับ

ผิดชอบ และการบ�ารุงเลีย้งด้วย 

‘พระวจนะอันประเสริฐของพระผู้

เป็นเจ้า’ (โมโรไน 6:4)”

ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงคลย์ี, 
“Converts and Young Men,” 
Ensign, May 1997, 47; ดู  
โมโรไน 6:3–9 ด้วย

สมำชิกประชุมกนัในกลุ่มกำรพึง่พำตนเอง

พระผูช่้วยใหร้อดทรงสอนวา่ “ท่ีใดซ่ึงมีสองสามคนมา รวมกนัในนามของ

เรา, เก่ียวกบัเร่ืองใดกต็าม, ดูเถิด, ท่ีนัน่เราจะอยูท่่ามกลางพวกเขา” (คพ. 6:32) 

กลุ่มการพึ่งพาตนเองเป็นสภาขนาดเลก็ท่ีมุ่งเนน้การปฏิบติั พวกเขาประชุม

กนัเพื่อช่วยเสริมสร้างทกัษะและศรัทธาของผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคน การเปิดเผย

ส่วนตวัในระหวา่งการประชุมกลุ่มอาจมาจากหลายแหล่ง นอกจากคู่มือ ผูเ้ขา้

ร่วมทุกคนมีความรู้ ประสบการณ์ และของประทานท่ีสามารถช่วยใหผู้อ่ื้น

เรียนรู้และเติบโตได้

โดยปกติกลุ่มหน่ึงประกอบดว้ยบุคคล 8 ถึง 12 คนและประชุมกนัสปัดาห์ละ

สองชัว่โมงเป็นเวลา 12 สปัดาห์

กลุ่มท�ำงำนอย่ำงไร

มกีำรสอนทั้งหลกัค�ำสอนและทกัษะในชีวติ

ระหวา่งการประชุมกลุ่มแต่ละคร้ัง ผูเ้ขา้ร่วมใชเ้วลาทบทวนหลกัธรรมค�าสอน

ของการพึ่งพาตนเอง รวมถึงความส�าคญัของศาสนพิธี นอกจากน้ียงัเรียนรู้

ทกัษะท่ีน�าไปปฏิบติัไดจ้ริงเช่น การบริหารการเงินส่วนตวั การหางานท่ีดีกวา่ 

การเพิ่มวฒิุการศึกษา หรือการเร่ิมและขยายธุรกิจขนาดเลก็

กลุ่มให้ค�ำมัน่สัญญำและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของพวกเขำ

การประชุมกลุ่มแต่ละคร้ังเร่ิมดว้ยบุคคลรายงานความกา้วหนา้ต่อกลุ่มในเร่ือง

ค�ามัน่สญัญาของพวกเขาจากสปัดาห์ก่อนหนา้น้ี จากนั้นผูเ้ขา้ร่วมปรึกษากนั

เพื่อระบุอุปสรรคและเอาชนะใหไ้ด้
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“ไม่มีปัญหาในครอบครัว วอร์ด 

หรือสเตคท่ีไม่สามารถแก้ไข

ได้ หากเราหาทางแก้ในวิธีของ

พระเจ้าโดยการปรึกษาหารือ—

ปรึกษาหารือกัน—จริงๆ”

เอม็. รัสเซลล์ บัลลำร์ด, 
Counseling with Our Coun-
cils, rev. ed. (2012), 4

ใครควรมส่ีวนร่วมในกลุ่ม

สมาชิกในสถานการณ์ต่อไปนี้

อาจได้รับประโยชน์ น่ันคือ ผู้ รับ

เงินบริจาคอดอาหาร ผู้ ท่ีว่างงาน

หรือท�างานต�า่กว่าระดบัการว่า

จ้าง อดีตผู้สอนศาสนาใหม่ ผู้

เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ สมาชิก

ท่ีแขง็ขนัน้อย และบิดามารดาท่ี

เป็นโสด

ผู้เข้ำร่วมแบ่งปันส่ิงทีเ่รียนรู้กบัสมำชิกครอบครัว

การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดข้ึนนอกการประชุมกลุ่มเม่ือสมาชิกรักษาค�ามัน่สญัญา

ของตนโดยการฝึกฝนทกัษะใหม่ ผูเ้ขา้ร่วมควรแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้กบั

สมาชิกครอบครัว

ผู้เข้ำร่วมเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กนัในฐำนะ “คู่ร่วมปฏิบัต”ิ

ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งสนบัสนุนและเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหส้มาชิกกลุ่มคนอ่ืนใน

แต่ละสปัดาห์ “คู่ร่วมปฏิบติั” เหล่าน้ีต่างฝ่ายต่างช่วยกนัรักษาค�ามัน่สญัญา

ผา่นการติดต่อและการใหก้�าลงัใจเป็นประจ�า

วทิยำกรกระบวนกำรก�ำกบัดูแลกำรประชุมกลุ่มประจ�ำสัปดำห์

กลุ่มการพึ่งพาตนเองไม่ไดน้�าโดยครูแต่ก�ากบัดูแลโดยวทิยากรกระบวนการ 

วทิยากรกระบวนการไม่ใหค้ �าบรรยายแต่ท�าตามเน้ือหาหลกัสูตรแทนและ

เช้ือเชิญใหส้มาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วม วทิยากรกระบวนการสร้างสภาพ

แวดลอ้มท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิสามารถสอนผูเ้ขา้ร่วมถึง “ส่ิงทั้งปวงท่ี [พวก

เขา] ควรท�า” (2 นีไฟ 32:5; ดู 2 นีไฟ 32:3 ดว้ย)

ควำมก้ำวหน้ำต่อเน่ือง

หากตอ้งการ ผูเ้ช่ียวชาญสเตค อาสาสมคัร หรือผูส้อนประจ�าบา้นและผูเ้ยีย่ม

สอนอาจไดรั้บมอบหมายใหติ้ดตามผลหรือใหค้ �าปรึกษาแก่ผูมี้ส่วนร่วมแต่ละ

คนทางโทรศพัทห์รือเป็นการส่วนตวั คณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเอง 

สเตคอาจเลือกจดังานชุมนุมผูส้�าเร็จการศึกษาจากกลุ่มพึ่งพาตนเองเป็นคร้ัง

คราวเพื่อใหผู้มี้ส่วนร่วมเป็นเพื่อนกนัต่อไป แบ่งปันประสบการณ์  

และทบทวนหลกัธรรมจาก รากฐานของฉันส�าหรับการพ่ึงพาตนเอง
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แหล่งช่วย

ควำมช่วยเหลอืจำกพนักงำนศำสนจกัรและอำสำสมคัร

ศาสนจกัรจา้งงานเจา้หนา้ท่ีในแต่ละภาคเพื่อช่วยงานของโครงการพึ่งพา

ตนเอง บุคคลเหล่าน้ีไดแ้ก่ผูจ้ดัการศนูยพ์ฒันาการพึ่งพาตนเองและเจา้หนา้

ท่ีอ่ืนๆ พนกังานเหล่าน้ี ตลอดจนผูส้อนศาสนาอาวโุสเตม็เวลาสามารถช่วย

อบรมคณะกรรมการดูแลการพึ่งพาตนเองสเตคในการจดัการใหข้อ้คิดทาง

วญิญาณและกลุ่มการพึ่งพาตนเอง พวกเขายงัสามารถช่วยคณะกรรมการระบุ

และแบ่งปันแหล่งช่วยของชุมชนในทอ้งท่ีและศาสนจกัร

คู่มอื

คู่มือการพึ่งพาตนเองมีออนไลนใ์นคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณท่ี srs.lds.org 

คู่มือท่ีจดัพิมพเ์ป็นเล่มสามารถสัง่ไดท่ี้ store.lds.org หรือท่ีศนูยห์นงัสือ

ของศาสนจกัร

คู่มอื ใช้
หมำยเลขสินค้ำ

(ส�ำหรับกำรส่ังซ้ือ)

เส้นทางของฉันสู่การ

พ่ึงพาตนเอง

การใหข้อ้คิดทาง

วญิญาณเร่ืองการพึ่งพา

ตนเอง

14068000

รากฐานของฉัน

ส�าหรับการพ่ึงพา

ตนเอง

หลกัธรรมทางวญิญาณ

และทกัษะ

14067000

(หมายเหตุ: มีอยูใ่นสมุดแบบ

ฝึกหดัของแต่ละกลุ่มดว้ย)

การเร่ิมต้นและขยาย

ธุรกิจของฉัน
สมุดแบบฝึกหดักลุ่ม 14678000

หางานท่ีดีกว่า สมุดแบบฝึกหดักลุ่ม 14072000

การศึกษาเพ่ือได้งานดี

กว่าเดิม
สมุดแบบฝึกหดักลุ่ม 14066000

การเงินส่วนตัว สมุดแบบฝึกหดักลุ่ม 14863000

การเป็นวิทยากร

กระบวนการกลุ่ม

การอบรมวทิยากร

กระบวนการ
ออนไลนเ์ท่านั้น

“หากไม่พ่ึงพาตนเองเราจะใช้

ความปรารถนาจะรับใช้ท่ีอยู่ใน

ตัวเราไม่ได้ เราจะให้ได้อย่างไร

ถ้าไม่มีให้ อาหารส�าหรับคน

หิวโหยจะมาจากช้ันวางของ

ท่ีว่างเปล่าไม่ได้ เงินช่วยเหลือ

คนขดัสนจะมาจากกระเป๋าท่ี

ว่างเปล่าไม่ได้ การสนับสนุน

และความเข้าใจจะมาจากคนท่ี

หิวโหยทางอารมณ์ไม่ได้ การ

สอนจะมาจากผู้ไม่รู้อะไรเลย

ไม่ได้ และส�าคัญท่ีสุดคือ การน�า

ทางทางวิญญาณจะมาจากผู้

อ่อนแอทางวิญญาณไม่ได้”

มำเรียน จ.ี รอมนีย์, 
“คุณลกัษณะอนัสูงส่งของกำร

พึง่พำตนเอง,” เลียโฮนา, ม.ีค. 
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กำรให้ข้อคดิทำงวญิญำณเร่ืองกำรพึง่พำตนเอง

โดยปกติสมาชิกเร่ิมตน้เสน้ทางสู่การพึ่งพาตนเองโดยเขา้ร่วมการใหข้อ้คิด

ทางวญิญาณ (แต่ไม่จ�าเป็น) จุลสาร เส้นทางของฉันสู่การพ่ึงพาตนเอง 

สามารถช่วยน�าการสนทนาได้

วดีทิศัน์กำรอบรมและเร่ืองรำวควำมส�ำเร็จ

วดิีทศันเ์น้ือหาการอบรมและเร่ืองราวความส�าเร็จมีใหช้มทางออนไลนท่ี์  

srs.lds.org/videos

ศูนย์ข้อมูลกำรพึง่พำตนเอง 

สเตคอาจตดัสินใจจดัตั้งศนูยข์อ้มูลการพึ่งพาตนเองเพื่อตอบรับความตอ้งการ

นอกเหนือจากกลุ่มการพึ่งพาตนเอง ตวัอยา่งเช่น “ศนูย”์ อาจเป็นอาคารสถาน

ท่ีซ่ึงใชร่้วมกบัศนูยป์ระวติัครอบครัวและอาจมีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือ

สมาชิก “ศนูย”์ อาจเป็นหน่วยงานเช่ือมโยงสมาชิกกบัโอกาสในทอ้งท่ีและ

แหล่งช่วยทางออนไลน ์ถา้ศนูยเ์ป็นอาคารสถานท่ี สเตคแต่ละแห่งจะตดัสิน

ใจวา่ศนูยจ์ะเปิดท�าการบ่อยเพียงใดและจดัเจา้หนา้ท่ีดูแลอยา่งไร

ค�ำถำมให้คณะกรรมกำรพจิำรณำ

◦ บุคคลและครอบครัวในพื้นท่ีของเรามีความตอ้งการอะไรบา้งในดา้นการ

พึ่งพาตนเอง

◦ เราจะสนบัสนุนอธิการ โควรัม และสมาคมสงเคราะห์ไดอ้ยา่งไรใน

บทบาทของการดูแลคนยากจนและคนขดัสน

◦ เราจะช่วยอธิการและสภาวอร์ดไดดี้ข้ึนอยา่งไรในการระบุและเช้ือเชิญให้

ผูค้นมีส่วนร่วมในความพยายามดา้นการพึ่งพาตนเองของเรา

◦ เราจะท�าอะไรไดบ้า้งระหวา่งและหลงักลุ่มการพ่ึงพาตนเองเพ่ือสนบัสนุนผู ้

เขา้ร่วมไดดี้ข้ึน

◦ เราจะช่วยคนท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมหรือไม่จบกลุ่มการพึ่งพาตนเองไดดี้ข้ึน

อยา่งไร

◦ เราจะใชป้ระโยชนจ์ากพรสวรรค ์ทกัษะ และความเช่ียวชาญของสมาชิก

ในพื้นท่ีของเราไดดี้ข้ึนอยา่งไร

◦ แหล่งช่วยเหลือของศาสนจกัรหรือชุมชนประเภทใดท่ีสมาชิกของเรา

ตอ้งการ เราควรพฒันาและแบ่งปันแหล่งช่วยเหลือเหล่าน้ีอยา่งไร

◦ เราจะใชค้วามพยายามดา้นการพึ่งพาตนเองของเราสนบัสนุนล�าดบัความ

ส�าคญัของสเตคและวอร์ดไดอ้ยา่งไร (ตวัอยา่งเช่น งานเผยแผศ่าสนา การ

ท�าใหส้มาชิกกลบัมาแขง็ขนั หนุ่มสาวโสด หรือเยาวชน)

◦ หากมี เราจะช่วยผูรั้บกองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษาใหส้�าเร็จการศึกษาและ

ช�าระคืนเงินกูไ้ดอ้ยา่งไร




