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สรุปสาระสำาคัญ

จุดประสงค์ของแนวทางเล่มนี้
แนวทางเล่มนี้อธิบายวิธีที่ผู้นำาสามารถจัดแผนงาน นำา ตลอดจนเริ่มงานพระวิหารและประวัติครอบครัวในวอร์ดและสเตค   
อธิบายวิธีที่ประวัติครอบครัวสามารถเป็นส่วนสำาคัญในการทำางานของสภาวอร์ดเพื่อความรอดของจิตวิญญาณ  นอกจากนี้
ยังอธิบายวิธีที่ผู้นำาสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองและผู้อื่นผ่านการมีส่วนร่วมในงานนี้

แนวทางเล่มนี้มีรายละเอียดที่ไม่อยู่ใน คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานของศาสนจักร และใช้แทน Administrative Guide for  
Family History ที่อ้างอิงในหมวด 5.4.7 ของคู่มือดังกล่าว  แนวทางจัดทำาขึ้นเพื่อฝ่ายประธานสเตค ฝ่ายอธิการ หัวหน้ากลุ่ม 
มหาปุโรหิต สภาสูงที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานด้านประวัติครอบครัว และสมาชิกคนอื่นๆ ในสภาสเตคและสภาวอร์ด   
ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ใช้แนวทางเล่มนี้ในวอร์ดหรือสาขาที่ไม่มีหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต  แนวทางเล่มนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที ่
ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัว ผู้อำานวยการด้านการทำาดัชนีสเตค ผู้อำานวยการศูนย์ประวัติครอบครัว และผู้ให้คำาปรึกษา 
ด้านประวัติครอบครัวระดับภาคสามารถช่วยผู้นำาวอร์ดและผู้นำาสเตคเริ่มงานประวัติครอบครัวได้

ในการใช้คู่มือเล่มนี้ ให้ศึกษาและไตร่ตรองข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อรับการดลใจถึงวิธีทำาให้งานประวัติครอบครัวเป็นส่วนหนึ่ง 
ในชีวิตส่วนตัวและหน้าท่ีรับผิดชอบผู้นำาของท่านในวอร์ดหรือสเตค  ใช้คอลัมน์บันทึกในแต่ละหน้าเพ่ือบันทึกความคิดความรู้สึก 
ที่ท่านได้รับ ดำาเนินตามแนวทางที่วางไว้ในหนังสือเล่มนี้ และปฏิบัติตามความคิดความรู้สึกพิเศษที่ท่านได้รับ

ดีวีดี To Turn the Hearts
ดีวีดี To Turn the Hearts (08885) มีการนำาเสนอวีดิทัศน์ซึ่งสาธิตหลักธรรมที่สอนในแนวทางเล่มนี้  ดีวีดีประกอบด้วยตัวอย่าง
ชีวิตจริงของวิธีที่ผู้นำาในสเตคหนึ่งใช้งานพระวิหารและประวัติครอบครัวเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคคลและครอบครัว  
นอกจากนี้ยังมีวีดิทัศน์แนะนำาซึ่งอธิบายหน้าที่รับผิดชอบด้านงานพระวิหารและประวัติครอบครัวของผู้นำาวอร์ดและผู้นำาสเตค
ตลอดจนผู้ที่มีการเรียกด้านประวัติครอบครัว

ดีวีดีสามารถใช้ดูเพื่อศึกษาส่วนตัวหรือในการประชุมสภาเพื่อเป็นจุดเริ่มสนทนาและวางแผนสำาหรับงานด้านพระวิหารและ
ประวัติครอบครัว  วีดิทัศน์ในดีวีดีมีให้ชมที่หมวด Serving in the Church ใน LDS.org เช่นกัน

FamilySearch
FamilySearch เป็นช่ือท่ีศาสนจักรใช้บอกถึงการทำางาน ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านประวัติครอบครัวแก่สาธารณชนท่ัวไป 
FamilySearch.org เป็นชื่อเว็บไซต์หลักที่ผู้ใช้สามารถค้นหา เก็บรักษา และแบ่งปันข้อมูลประวัติครอบครัวของตน

การประยุกต์ใช้ในสาขา ท้องถิ่น และคณะเผยแผ่
เพื่อจุดประสงค์ด้านการบริหารงาน คำาว่า อธิการ และ ฝ่ายอธิการ ในแนวทางเล่มนี้หมายถึงประธานสาขาและฝ่ายประธาน 
สาขาเช่นกัน  คำาว่า ประธานสเตค และ ฝ่ายประธานสเตค หมายถึงประธานท้องถิ่นและฝ่ายประธานท้องถิ่น  โดยทั่วไปข้อ 
ความอ้างอิงถึงวอร์ดและสเตคใช้ได้กับสาขา ท้องถิ่น และคณะเผยแผ่เช่นกัน
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1

บันทึก

เป็นพรให้ชีวิตผู้คนผ่านงานพระวิหาร
และประวัติครอบครัว

“ดูเถิด, เวลามาถึงโดยสมบูรณ์แล้ว, ซึ่งพูดไว้โดยปากของมาลาคี—โดยเป็นพยานว่าจะทรง 

ส่งท่าน [เอลียาห์] มา … เพื่อหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลาน, และลูกหลานมาหาบรรพบุรุษ” 

หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 110 :14-15

ลักษณะการขัดเกลาทางวิญญาณของงานนี้
“เพื่อหันใจ” หมายความว่าบุคคลและครอบครัวรู้สึกถึงการตื่นตัวทางวิญญาณขณะรับใช้ญาต ิ
พี่น้องผู้ล่วงลับและประสบปีติของการมีส่วนแข็งขันในรากฐานสำาคัญส่วนหนึ่งในแผนแห่ง 
ความรอดของพระบิดาบนสวรรค์ (ดู คพ. 138:56) การมีส่วนร่วมในงานพระวิหารและประวัติ
ครอบครัวสัมผัสจิตวิญญาณเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานต่อลักษณะอันเป็นนิรันดร์ของ
ครอบครัว

“เอลียาห์มาเพื่อหันใจบรรพบุรุษไปหาลูกหลานและลูกหลานไปหาบรรพบุรุษ  ด้วยการนี้ 
ความรักโดยธรรมชาติระหว่างคนในรุ่นต่างๆ จึงเริ่มพัฒนาขึ้น การฟื้นฟูนี้มาพร้อมกับสิ่ง 
ที่บางครั้งเรียกว่าวิญญาณของเอลียาห์—ซึ่งคือการแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ที่เป็นพยานถึงลักษณะอันสูงส่งของครอบครัว”

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ใน Conference Report, เม.ย. 1998, 43; หรือ เลียโฮนา, ก.ค. 1998, 39

สมาชิกที่ทำางานนี้มีแรงบันดาลใจให้ดำาเนินชีวิตโดยมีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลางและมีแนวโน้ม 
มากขึ้นที่จะสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและเป็นครอบครัว ศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวและเป็น 
ครอบครัว และสังสรรค์ในครอบครัวเป็นประจำา  โดยปกติ เมื่อสมาชิกมีส่วนร่วมในงานพระ 
วิหารและประวัติครอบครัว พวกเขามีแนวโน้มมากขึ้นที่จะมีส่วนร่วมในการประชุมอื่นๆ ของ
ศาสนจักร  

“ในครอบครัวข้าพเจ้า ประสบการณ์อันน่าจดจำาและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอย่าง
หนึ่งของเราเกิดขึ้นเมื่อเราได้เข้าพระวิหารด้วยกันเพื่อประกอบศาสนพิธี
แห่งการผนึกให้บรรพชนผู้ล่วงลับของเรา … พรสำาคัญอย่างย่ิงและสูงสุด 
ของการเป็นสมาชิกศาสนจักรคือพรเหล่านั้นซึ่งเราได้รับในพระวิหารของ
พระผู้เป็นเจ้า”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ใน Conference Report, เม.ย. 2011, 87; หรือ เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 113

  เป็นพรให้ชีวิตผู้คนผ่านงานพระวิหารและประวัติครอบครัว



“ไม่มีงานใดปกป้องศาสนจักรนี้มากไปกว่างานพระวิหารและการสืบค้นประวัติครอบครัวซึ่ง 
สนับสนุนงานนั้น  ไม่มีงานใดขัดเกลาทางวิญญาณมากกว่างานนี้  ไม่มีงานใดที่ทำาแล้วให้ 
พลังเรามากเท่านี้  ไม่มีงานใดเรียกร้องมาตรฐานความชอบธรรมสูงไปกว่านี้”

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์

“พระวิหารศักดิ์สิทธิ์,” เลียโฮนา, ต.ค. 2010, 29

ประวัติครอบครัวสามารถช่วยผู้นำาบรรลุผลสำาเร็จในงานแห่ง 
ความรอดทั้งสำาหรับคนเป็นและคนตาย
ผู้นำาสามารถใช้งานพระวิหารและประวัติครอบครัวเป็นวิธีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิก
และครอบครัวของพวกเขา  ผู้นำาพิจารณาวิธีใช้ประวัติครอบครัวในเรื่องต่อไปนี้

• งานเผยแผ่ศาสนา

• การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่

• การทำาให้สมาชิกแข็งขัน

• การสอนพระกิตติคุณ

แนวทางเล่มนี้มีตัวอย่างวิธีบรรลุผลสำาเร็จในเรื่องดังกล่าว

นี่คือเวลาในอุดมคติสำาหรับงานพระวิหารและประวัติครอบครัว
เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1836 ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์มาปรากฏในพระวิหารเคิร์ทแลนด์และ
ฟื้นฟูกุญแจแห่งอำานาจการผนึก ทำาให้เกิดสัมฤทธิผลในคำาพยากรณ์ของมาลาคีซึ่งประกาศต่อ
โจเซฟ สมิธ (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:38; คพ. 110)

“ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเร่ืองสำาคัญย่ิงท่ีคำาประกาศน้ี คำากล่าวย้ำาถึงถ้อยคำาอัน 
น่าอัศจรรย์ของมาลาคีเกี่ยวกับงานแทนคนตายได้มอบให้แก่เด็กหนุ่ม 
โจเซฟสี่ปีก่อนท่านได้รับอนุญาตให้ไปนำาแผ่นจารึกมาจากเนินเขา ก่อน 
ท่านได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนหรือฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ก่อน 
ท่านรับบัพติศมา และก่อนศาสนจักรได้รับการจัดตั้ง  นั่นบอกได้มากถึง
ลำาดับความสำาคัญของงานนี้ในแผนของพระเจ้า”

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์  

“A Century of Family History Service,” Ensign, มี.ค. 1995, 61
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การปรากฏของเอลียาห์ต่อท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เป็นจุดเริ่มต้นของงานพระวิหาร 
และประวัติครอบครัวในสมัยการประทานนี้  ในยุคสมัยของเรา งานพระวิหารและประวัติ
ครอบครัวเกิดขึ้นอย่างรีบเร่ง  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำาให้ FamilySearch สามารถจัด
เตรียมบันทึกพระวิหารและประวัติครอบครัวให้ใช้ออนไลน์ ทำาให้สมาชิกทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย พระวิหารเข้าถึงสมาชิกมากกว่าเดิมในอีกหลายพื้นที่

สมาชิกศาสนจักรยังคงเติบโตต่อไปในความสามารถที่จะเข้าใจและใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อเตรียม 
รายชื่อสำาหรับพระวิหาร ด้วยบันทึกที่มากขึ้นให้สมาชิกเข้าถึงได้มากขึ้นและเครื่องมือใหม่ๆ ที่
อนุชนรุ่นหลังรับมาใช้ เวลามาถึงอย่างสมบูรณ์แล้ว “เพื่อหันใจ” บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

ผู้นำาด้านงานพระวิหารและประวัติครอบครัว
ผู้นำาฐานะปุโรหิตให้แนวทางเกี่ยวกับหลักคำาสอนและการบริหาร 
งานพระวิหารและประวัติครอบครัว  แนวทางของผู้นำาฐานะปุโรหิต 
จำาเป็นอย่างย่ิงต่อการนำาสมาชิกไปสู่พระวิหารโดยผ่านการทำางาน 
ประวัติครอบครัว  พวกเขาสอนสมาชิกและกระตุ้นสมาชิกให้เข้า
พระวิหารและมีส่วนร่วมในงานประวัติครอบครัว

หน้าที่รับผิดชอบผู้นำาฐานะปุโรหิตรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

• ประธานสเตคถือกุญแจสำาหรับงานนี้ จึงเป็นผู้ควบคุมดูแล
และกำากับดูแลงานด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวใน 
สเตค

• อธิการถือกุญแจสำาหรับงานนี้ จึงกำากับดูแลงานด้านพระ
วิหารและประวัติครอบครัวในวอร์ด

• หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการประสานงานของสภาวอร์ดเพื่อ 
กระตุ้นและเปิดทางให้งานพระวิหารและประวัติครอบครัวในวอร์ด

ผู้นำาฐานะปุโรหิตและสมาชิกคนอ่ืนๆ ทุกคนในสภาวอร์ดกระตุ้นสมาชิกท่ีตนเองรับผิดชอบให้ทำา 
สิ่งต่อไปนี้

• รับศาสนพิธีพระวิหารของตนเองและช่วยสมาชิกในครอบครัวให้ได้รับเช่นเดียวกัน

• ถือใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบันและไปพระวิหารเป็นประจำาเท่าที่สภาวการณ์และ 
ความจำาเป็นในครอบครัวเอื้ออำานวย  ขอให้ผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้รับเอ็นดาวเม้นท์และเยาวชน 
อายุ 12 ปีข้ึนไปรวมท้ังสมาชิกใหม่มีใบรับรองพระวิหารแบบจำากัดการใช้ และรับบัพติศมา 
พร้อมทั้งการยืนยันแทนคนตาย

• มีส่วนร่วมในงานประวัติครอบครัวโดยค้นหาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของตน ขอศาสนพิธี 
พระวิหารให้พวกเขาหากจำาเป็น และประกอบศาสนพิธีด้วยตนเองเมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้

ผู้นำาวอร์ดและผู้นำาสเตคช่วยให้สมาชิกได้รับพร 
พระวิหารผ่านทางงานประวัติครอบครัว
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• เก็บรักษาบันทึกชีวิตตนเองและชีวิตบรรพชน รวมถึงบันทึกส่วนตัว ประวัติส่วนตัว  
ภาพถ่ายครอบครัว และบันทึกประวัติครอบครัวในลักษณะอื่นๆ

ศึกษาหลักคำาสอน

• มาลาคี 4:5–6

• เอเฟซัส 1:10

• หลักคำาสอนและพันธสัญญา 2

• หลักคำาสอนและพันธสัญญา 110

• หลักคำาสอนและพันธสัญญา 128

• หลักคำาสอนและพันธสัญญา 138

• รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เชื่อมโยงคนหลายรุ่นด้วยความรัก,” เลียโฮนา พ.ค. 2010 
หน้า 113–117

• การเตรียมตัวเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ (36793)

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ FamilySearch.org/serve เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้งานแหล่งช่วยเพิ่มเติม
สำาหรับผู้นำาฐานะปุโรหิตโดยเฉพาะ
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นำาสมาชิกไปสู่พระวิหารผ่านการทำางานประวัติครอบครัว
เม่ือสมาชิกทำางานประวัติครอบครัว  พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจท่ีจะทำาให้พระวิหารเป็นส่วนสำาคัญในชีวิต  แนวทาง 
และประจักษ์พยานของผู้นำาจำาเป็นอย่างยิ่งในการนำาสมาชิกไปสู่พระวิหารผ่านการทำางานด้านประวัติครอบครัว  

ผู้นำาสามารถทำาสามสิ่งต่อไปนี้

 
สอน

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร ์สอนว่า 
“หลักคำาสอนท่ีแท้จริงน้ัน เม่ือเข้าใจแล้ว 
ย่อมเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม” 
(Ensign, พ.ย. 1986, 17)

ผู้นำาสอนสมาชิกถึงหลักคำาสอนเกี่ยวกับ 
งานพระวิหารและประวัติครอบครัว เป็น 
พยานว่างานน้ีคือรากฐานสำาคัญของงาน 
แห่งความรอด

ผู้นำาสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกค้น
พบปีติจากงานพระวิหารและประวัติ
ครอบครัวโดยสอนหลักคำาสอนนี้และ
เป็นพยานถึงพรจากการมีส่วนร่วมใน
งานนี้

ค้นหา
“และดังน้ันลีไฮ, บิดาข้าพเจ้า, พบลำาดับ 
การสืบเชื้อสายบรรพบุรุษของท่าน. … 
ท่านเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณ, และ 
เริ่มพยากรณ์” (1 นีไฟ 5:16–17)
เช่นเดียวกับลีไฮ ผู้นำาจะค้นพบด้วย
ตนเองอย่างรวดเร็วถึงพลังของประวัติ
ครอบครัวโดยวิธีต่อไปนี้

• ศึกษาและไตร่ตรองหลักคำาสอน
เกี่ยวกับงานพระวิหารและประวัติ
ครอบครัว

• ดูบันทึกและเตรียมศาสนพิธีสำาหรับ
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของตนที่ 
FamilySearch.org

• ประกอบศาสนพิธีในพระวิหารแทน
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ

เปิดทาง
ผู้นำากำาหนดวิธีที่ดีที่สุดในการเชื้อเชิญให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในงานพระวิหารและ
ประวัติครอบครัว และวิธีที่ดีที่สุดในการ
ช่วยพวกเขาทำางานนี้

ผู้นำาจัดหาแหล่งช่วยที่จำาเป็นเพื่อช่วย
เหลือสมาชกิในงานพระวหิารและประวตัิ
ครอบครัว ได้แก่

• ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวที่
ได้รับเรียกและรับการอบรมแล้ว

• ชั้นเรียน วาระพิเศษ และกิจกรรม
ประวัติครอบครัว 

• ศูนย์ประวัติครอบครัว หากสเตค
กำาหนดให้จัดตั้ง

• โครงการทำาดัชนี FamilySearch หาก 
สเตคหรือวอร์ดกำาหนดให้ดำาเนินการ
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ผู้นำาระดับสเตค

“เพราะเหตุนี้เอง พระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนม์และได้ทรงคืนพระชนม์อีก เพื่อจะได้เป็นองค์ 

พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็น”   

โรม 14 : 9

ประธานสเตคและที่ปรึกษา
ประธานสเตคควบคุมดูแลงานแห่งความรอดในสเตค ซึ่งรวมถึงงานพระวิหารและประวัติครอบ- 
ครัว  ประธานสเตคสามารถใช้งานพระวิหารและประวัติครอบครัวเป็นวิธีเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้สมาชิกและครอบครัวของสมาชิก  ประธานสเตคพิจารณาวิธีใช้งานประวัติครอบครัวมาช่วย 
งานเผยแผ่ศาสนา การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ การทำาให้สมาชิกแข็งขัน และการสอน 
พระกิตติคุณ  ผู้นำาสเตคพึงทบทวนหมวด “ผู้นำาระดับวอร์ด” เพื่อหาตัวอย่างวิธีใช้ประวัติครอบ- 
ครัวในงานเหล่านี้

ประธานสเตคและที่ปรึกษาเป็นแบบอย่างโดยสอนหลักคำาสอนเกี่ยวกับงานพระวิหารและ
ประวัติครอบครัวและเป็นพยานถึงพรที่มาจากการมีส่วนร่วมในงานนี้  กระตุ้นสมาชิกในสเตค 
ให้ค้นหาบรรพชนผู้ล่วงลับและประกอบศาสนพิธีที่จำาเป็นให้คนเหล่านั้น  ดูแลให้แน่ใจว่าผู้นำา 
สเตคใช้ประวัติครอบครัวช่วยในการบรรลุเป้าหมายของสเตค  กำากับดูแลงานพระวิหารและ 
ประวัติครอบครัวรวมทั้งวาระพิเศษของเรื่องเหล่านี้ในสภาสเตค

ฝ่ายประธานสเตคอาจมอบหมายให้สภาสูงตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปให้ดูแลงานพระวิหารและ
ประวัติครอบครัว  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีจัดตั้งประวัติครอบครัวในระดับสเตค

ประธานสเตค

ควบคุมดูแลงานแห่งความรอด

สภาสูง

ให้คำาแนะนำาหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตและประสานงานสเตค 
เกี่ยวกับศูนย์ประวัติครอบครัวและ 

การทำาดัชนี FamilySearch

ผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติ
ครอบครัวระดับภาค

รับใช้เป็นแหล่งช่วย 
ให้แก่สเตค

ประสานงานด้าน
พระวิหารและประวัติ
ครอบครัวในวอร์ด

ประสานงาน
ด้านการทำาดัชนี 
FamilySearch

ดูแลศูนย์ประวัติ
ครอบครัว

หัวหน้ากลุ่ม 
มหาปุโรหิต

ผู้อำานวยการด้าน
การทำาดัชนีสเตค

ผู้อำานวยการศูนย์
ประวัติครอบครัว
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สภาต่างๆ ในสเตค
เมื่อสภาต่างๆ ในสเตคมุ่งเน้นงานแห่งความรอด พวกเขาจะเห็นว่างานพระวิหารและประวัติ
ครอบครัวสามารถเป็นแหล่งช่วยสำาคัญในการบรรลุผลสำาเร็จในงานแห่งความรอดหลายๆ ด้าน  
สภาในสเตคดำาเนินการดังนี้

• ช่วยเรื่องแผนงาน เป้าหมาย และวาระพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับพระวิหารและประวัติครอบครัว

• กำาหนดว่าพระวิหารและประวัติครอบครัวจะช่วยองค์การช่วยในสเตคบรรลุผลสำาเร็จ 
ในงานแห่งความรอดได้อย่างไร รวมถึงงานสมาชิกผู้สอนศาสนา การรักษาผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสให้คงอยู่ การทำาให้แข็งขัน และการสอนพระกิตติคุณ

• กำาหนดว่าจะสร้างเสริมกิจกรรมสเตค เช่น โครงการบำาเพ็ญประโยชน์ของสเตค งานฉลอง 
การประชุมใหญ่เยาวชน และกิจกรรมหนุ่มสาวโสดด้วยงานด้านประวัติครอบครัวในวาระ
นั้นๆ ได้อย่างไร

สภาสูงที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานพระวิหารและประวัติ
ครอบครัว

สภาสูง (อาจมากกว่าหนึ่งคน) ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน 
พระวิหารและประวัติครอบครัวประสานงานด้านพระวิหารและ 
ประวัติครอบครัวในสเตค โดยดูแลงานประวัติครอบครัวใน
สามวิธี

ให้คำาแนะนำาหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต
สภาสูงให้คำาแนะนำาหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตและผู้นำาโควรัม 
เอ็ลเดอร์ในหน้าท่ีรับผิดชอบด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว 
ดูแลให้มีการจัดระบบในสเตค วอร์ด รวมทั้งกลุ่มมหาปุโรหิต 
และโควรัมเอ็ลเดอร์ 
ให้ทำางานพระวิหาร 
และประวัติครอบครัว

ประสานงานการทำาดัชนี FamilySearch
หากสเตคเลือกจัดตั้งโปรแกรมทำาดัชนี FamilySearch 
ของสเตค สภาสูงจะเป็นผู้ดูแลโปรแกรมนี้ หากฝ่าย
ประธานสเตคร้องขอ สภาสูงอาจเสนอชื่อบุคคลที่จะ
ได้รับเรียกเป็นผู้อำานวยการด้านการทำาดัชนีสเตค

ประสานงานแหล่งช่วยประวัติครอบครัว
ในสเตค
สภาสูงดูแลศูนย์ประวัติครอบครัวทั้งหมดในสเตค  
หากได้รับการร้องขอ อาจแนะนำาชื่อบุคคลที่จะได้รับ
เรียกเป็นผู้อำานวยการศูนย์ประวัติครอบครัวหรือผู้ช่วย
ผู้อำานวยการให้ฝ่ายประธานสเตค  สภาสูงมอบหมาย
งานให้วอร์ดผ่านหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตเพื่อจัดหา

สภาสูง

ให้คำาแนะนำาหัวหน้ากลุ่ม
มหาปุโรหิต

ประสานงานการทำาดัชนี 
FamilySearch

ประสานงานแหล่งช่วย
ด้านประวัติครอบครัว 

ของสเตค

สภาสูงที่ได้รับมอบหมายประสานงานประวัติครอบครัวใน 
สเตค  ให้คำาแนะนำาผู้นำาวอร์ดและรายงานต่อฝ่ายประธาน 
สเตคเป็นประจำา
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ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวมาเป็นเจ้าหน้าท่ีศูนย์ประวัติครอบครัวในสเตค  สำาหรับศูนย์ 
ประวัติครอบครัวพหุสเตค สภาสูงจากสเตคต่างๆ ทำางานด้วยกันเพื่อช่วยดูแลศูนย์ตลอดจน
จัดหาผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวและเงินทุน

เน่ืองจากศูนย์ประวัติครอบครัวสำาคัญต่อชุมชนและรับใช้ผู้คนมากมายท่ีไม่ใช่สมาชิกศาสนจักร 
สภาสูงจึงทำางานกับตัวแทนประชาสัมพันธ์สเตคเช่นกันในการมีส่วนร่วมกับชุมชนเมื่อมีวาระ
พิเศษเกี่ยวกับประวัติครอบครัว

ในสเตคที่ผู ้นำาและสภาสูงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในประวัติครอบครัว รายชื่อที่ส่งไป 
พระวิหารเป็นสองเท่าของจำานวนเฉลี่ยในสเตคที่ผู้นำาไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (จาก 
การวิเคราะห์ข้อมูล FamilySearch ปี 2010)

การทำาดัชนี FamilySearch

ประโยชน์จากการทำาดัชนี
การทำาดัชนี FamilySearch เป็นวิธีที่ศาสนจักรทำาให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้ชุดรวบรวมบันทึก 
ลำาดับสืบเชื้อสายจำานวนมหาศาลของศาสนจักร อาสาสมัครใช้เครื่องมือที่มีให้ที่ Family 
Search.org เพื่อสร้างดัชนีให้ค้นหาบันทึกดังกล่าวได้ง่าย  จากนั้นบันทึกดัชนีเหล่านี้จะมีให้ใช ้
งานใน FamilySearch.org

แทบทุกคนสามารถทำาดัชนีได้ไม่ว่าอยู่ในวัยใด  การทำาดัชนีสัมผัสชีวิต 
ทั้งผู้ทำาและผู้ใช้บันทึกดัชนี  ประโยชน์บางประการของการทำาดัชนี
ได้แก่

• เป็นวิธีหนึ่งที่ให้บุคคลค้นหาและพบบรรพชนของตนเองได้เร็ว
ขึ้น

•  เปิดโอกาสให้รับใช้ สมาชิก—รวมถึงผู้แข็งขันน้อย ผู้ท่ีออกจาก 
บ้านไม่ได้ หรือผู้สูงอายุ—สามารถทำาดัชนีที่บ้านได้

• เปิดโอกาสให้เยาวชนและคนหนุ่มสาวมีส่วนร่วมในงานประวัติ
ครอบครัว

การทำาดัชนีในสเตคและวอร์ด
ถึงแม้บุคคลสามารถทำาดัชนีได้ด้วยตนเอง แต่ “ฝ่ายประธานสเตค 
อาจตัดสินใจว่าสมาชิกสเตคจะได้รับประโยชน์จากการทำาโปรแกรม 
ดัชนีร่วมกัน” (คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร [2010], 5.4.7) 

หากสเตคเลือกจัดตั้งโครงการทำาดัชนี FamilySearch สภาสูงที่ดูแลงานประวัติครอบครัวใน 
สเตคจะเป็นผู้ประสานงาน 

การทำาดัชนี FamilySearch เป็นพรให้แก่ชีวิต 
ผู้ทำาดัชนีเช่นเดียวกับผู้ใช้บันทึกดัชนี
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ในการหารือกับสภาสูง ฝ่ายประธานสเตคเสนอชื่อบุคลลที่จะได้รับเรียกเป็นผู้อำานวยการด้าน 
การทำาดัชนีสเตค  อาจมีการเรียกผู้ช่วยผู้อำานวยการได้เช่นกัน  ผู้อำานวยการอบรมและช่วยเหลือ 
สมาชิกในการทำาดัชนี ประสานการทำางานของสมาชิก และมีสิทธิ์ 
ดูรายงานของโปรแกรมการทำาดัชนีเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของ 
สเตค  ผู้อำานวยการรายงานความคืบหน้ากับสภาสูงเป็นประจำาเกี่ยว 
กับโครงการทำาดัชนีในสเตค

สมาชิกในสเตคอาจได้รับเรียกให้รับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ทำาดัชนี  โดยได้
รับเรียกในระดับวอร์ดภายใต้การกำากับดูแลในระดับสเตค

วอร์ดอาจเลือกจัดตั้งโครงการทำาดัชนีในวอร์ดหากไม่มีโครงการทำา
ดัชนี FamilySearch จัดตั้งในสเตค

ผู้นำาสเตคและผู้นำาวอร์ดมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะจัดตั้งโครงการ
ทำาดัชนี FamilySearch อย่างไร  ผู้นำาจัดตั้งโครงการทำาดัชนีในแบบ
ที่จะตอบรับความต้องการของสมาชิกได้ดีที่สุด

ผู้นำาสามารถช่วยงานทำาดัชนีโดยวิธีต่อไปนี้

• กระตุ้นให้สมาชิกเป็นอาสาสมัครและมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะทำา
เป็นส่วนตัวหรือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ

• เชิญชวนให้สมาชิกชุมชนในท้องที่ใช้บันทึกดัชนีผ่าน FamilySearch.org และช่วยโครงการ
ทำาดัชนี

• ช่วยเหลือผู้ให้คำาแนะนำาและเยาวชนในการช่วยผู้อื่นเรียนรู้วิธีทำาดัชนี

วัยรุ่นคนหนึ่งอธิบายว่าการมีส่วนร่วมทำาดัชนีเป็นพรในชีวิตเธออย่างไร

“ดิฉันรู้ว่ากำาลังช่วยค้นหาผู้คนที่อาจไม่มีโอกาสได้รับศาสนพิธี … ยอดเยี่ยมมากที่ได้รู้ว่า 
ถึงแม้ดิฉันไม่ได้ไปพระวิหารแทนพวกเขาด้วยตนเอง แต่ดิฉันสามารถช่วยให้พวกเขาไปที่ 
น่ันได้” (อแมนดา เพซ, ใน Mindy Raye Holmes, “Indexing Mania,” New Era, พ.ค. 2009, 19)

ศูนย์ประวัติครอบครัว

จุดประสงค์ของศูนย์ประวัติครอบครัว

ศาสนจักรจัดตั้งศูนย์ประวัติครอบครัวหลายพันแห่งทั่วโลก  ผู้นำาใช้ศูนย์ประวัติครอบครัวเป็น 
แหล่งช่วยอย่างหนึ่งในการเป็นพรให้ชีวิตสมาชิกและบำาเพ็ญประโยชน์อันทรงคุณค่าให้แก่
ชุมชน

ศูนย์ประวัติครอบครัวดำาเนินงานภายใต้การกำากับดูแลของฐานะปุโรหิต  สภาสูงที่ได้รับมอบ
หมายให้รับผิดชอบงานพระวิหารและประวัติครอบครัวดูแลศูนย์ประวัติครอบครัวทุกแห่งใน 
สเตคภายใต้การกำากับดูแลของฝ่ายประธานสเตค

การทำาดัชนีเปิดโอกาสให้คนจำานวนมากรับใช้

9

บันทึก

 ผู้นำาระดับสเตค



ศูนย์ประวัติครอบครัวเปิดช่องทางให้สมาชิกและผู้ใช้ศูนย์จาก
ชุมชนได้ใช้แหล่งช่วยต่างๆ ในการทำางานประวัติครอบครัว ได้แก่

 • แหล่งช่วยลำาดับเชื้อสาย

 • ชั้นเรียนและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • การช่วยเหลือเป็นรายบุคคล

เม่ือผู้นำาสเตคพยายามบรรลุเป้าหมายบางอย่างด้านประชาสัมพันธ์ 
พวกเขาจะมองศูนย์ประวัติครอบครัวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ 
และแตกต่างออกไปในการส่งเสริมสถานะของศาสนจักรในชุมชน
ท้องที่  ผู้ใช้ศูนย์ประวัติครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ใช่สมาชิก  ผู้ใช้ศูนย์ 

ในชุมชนอธิบายว่าชีวิตของเธอได้รับพรอย่างไรจากศูนย์ประวัติครอบครัว

“ดิฉันคิดว่าศูนย์นี้ยอดเยี่ยมมาก  ดิฉันชอบเข้าไปดูบันทึกจากซอลท์เลคซิตี้ … พอค้นพบ 
บางอย่าง ก็หวังจะพูดได้ว่า ‘ฉันหาเจอแล้ว’ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นราวกับว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงวาง
ไว้ที่นั่น ดิฉันไม่ใช่มอรมอน แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกได้ในใจคือนี่เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรง 
ต้องการให้สำาเร็จ” (ไมรา ซิมส์, ใน LaRene Gaunt, “Family History Wellspring,” Ensign, 
เม.ย. 1993, 24)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประวัติครอบครัว

สภาสูงที่ได้รับมอบหมายดูแลให้แน่ใจว่ามีจำานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์ 
ประวัติครอบครัวในสเตค สำาหรับศูนย์ประวัติครอบครัวพหุสเตค สภาสูงจากสเตคร่วมจะทำา 
งานด้วยกันเพื่อช่วยดูแลศูนย์พร้อมทั้งจัดหาผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวเละเงินทุน  

ศูนย์ประวัติครอบครัวดูแลโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีทักษะเฉพาะด้านในการสอน การค้นคว้าประวัต ิ
ครอบครัว และการใช้เทคโนโลยี FamilySearch เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย

• ผู้อำานวยการศูนย์ประวัติครอบครัวและผู้ช่วยผู้ 
 อำานวยการหากจำาเป็น  ผู้อำานวยการและผู้ช่วย 
 ผู้อำานวยการเสนอช่ือให้รับใช้โดยฝ่ายประธานสเตค 
 และอนุมัติโดยฝ่ายประธานสเตคกับสภาสูง  ประธาน 
 สเตคอาจขอรายชื่อจากสภาสูงที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัว  สภาสูงประ- 
 สานงานผ่านฝ่ายอธิการและหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต 
 เพื่อมอบหมายผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัว 
 มาเป็นเจ้าหน้าท่ีศูนย์ประวัติครอบครัวในสเตค  ผู้ให้ 
 คำาแนะนำาได้รับเรียกจากฝ่ายอธิการศูนย์ประวัติครอบครัวเป็นสถานที่รวมกลุ่มกันเพื่อดำาเนิน 

ชั้นเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการช่วยเหลือเป็น 
รายบุคคล

ศูนย์ประวัติครอบครัวเป็นแหล่งช่วยที่มี 
คุณประโยชน์ต่อสมาชิกศาสนจักรและชุมชน
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• สมาชิกอาสาสมัครจากสาธารณชนทั่วไป  บุคคลเหล่านี้อาจรับใช้ในศูนย์เมื่อได้รับอนุมัติ 
จากสภาสูง  มีบุคคลที่มีทักษะจำานวนมากในชุมชนซึ่งเต็มใจรับใช้เมื่อมีโอกาส  

การจัดตั้ง ย้าย หรือปิดศูนย์

หากฝ่ายประธานสเตคกำาลังพิจารณาจัดตั้ง ย้าย หรือปิดศูนย์ประวัติครอบครัว จะติดต่อผู้ให้ 
คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาค สเตคส่งแบบฟอร์มคำาขอจัดตั้ง ย้าย หรือปิดศูนย์ 
ประวัติครอบครัวไปยังผู้ให้คำาปรึกษาระดับภาค ผู้ให้คำาปรึกษาระดับภาคจะทบทวนคำาขอน้ันกับ 
แผนกประวัติครอบครัว

แหล่งช่วยเพิ่มเติม
• เดวิด เอ. เบดนาร์, “มีชื่อและฐานะอย่างมีเกียรติ,” ใน Conference Report, เม.ย. 2009, 

95–98; หรือ Ensign, พ.ย. 2009, 97–100

• FamilySearch.org ซึ่งให้ข้อมูลเรื่องการทำาดัชนี FamilySearch

• Family History Center Operations Guide (34051) ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ประวัติ
ครอบครัว อยู่ใน หมวด Serving in the Church ของ LDS.org

11
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ผู้นำาระดับวอร์ด

“เพราะความรอดของพวกเขาจำาเป็นและสำาคัญต่อความรอดของเรา, … [เพราะ] ว่าพวกเขาโดยไม่มีเรา

พระองค์จะทรงทำาให้ดีพร้อมไม่ได้—ทั้งเราโดยไม่มีคนตายของเราพระองค์จะทรงทำาให้ดีพร้อมก็ไม่ได้”

หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 128 :15

อธิการและที่ปรึกษา
อธิการกำากับดูแลงานแห่งความรอดในวอร์ด ซึ่งรวมถึงงานพระวิหารและประวัติครอบครัว   
อธิการสามารถใช้งานพระวิหารและประวัติครอบครัวเป็นวิธีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิก 
และครอบครัวของพวกเขา  อธิการพิจารณาวิธีใช้ประวัติครอบครัวมาช่วยงานเผยแผ่ศาสนา  
การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ การทำาให้สมาชิกแข็งขัน และการสอนพระกิตติคุณ   
อธิการควรอ่านหมวด “ผู้นำาระดับวอร์ด” ทั้งหมดเพื่อหาตัวอย่างวิธีใช้ประวัติครอบครัวในงาน
เหล่านี้

อธิการและที่ปรึกษาเป็นแบบอย่างโดยสอนสมาชิกวอร์ดถึงหลักคำาสอนเกี่ยวกับงานพระวิหาร 
และประวัติครอบครัวตลอดจนเป็นพยานถึงพรที่มาจากการมีส่วนร่วมในงานนี้  ฝ่ายอธิการดูแล 
ให้แน่ใจว่าหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานพระวิหารและประวัติครอบครัว
ของสภาวอร์ด

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่างานประวัติครอบครัวจัดตั้งอย่างไรในระดับวอร์ด

ให้ความช่วยเหลือ 
และอบรม

สภาสูง

กำากับดูแลงานแห่งความรอด

อธิการ

ประสานงานในสภาวอร์ดและกำากับดูแลงานของผู้ให้คำาแนะนำา 
ด้านประวัติครอบครัว

หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต

ช่วยสมาชิกค้นหาบรรพชนและเตรียมรายชื่อ 
เพื่อประกอบศาสนพิธีพระวิหาร

ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัว

ผู้นำาระดับวอร์ด
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วิธีที่สภาวอร์ดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้วอร์ดผ่าน 
งานพระวิหารและประวัติครอบครัว
งานพระวิหารและประวัติครอบครัวไม่ได้เก่ียวกับการไถ่ 
คนตายเพียงอย่างเดียว  งานนี้เป็นส่วนประกอบสำาคัญ 
ของงานสำาคัญงานหนึ่ง นั่นคือ—งานแห่งความรอด 
(ดู เอเฟซัส 1:10)  ขณะสภาวอร์ดมุ่งเน้นงานแห่งความ
รอด พวกเขาควรพิจารณาว่างานพระวิหารและประวัติ 
ครอบครัวสามารถเป็นแหล่งช่วยในการทำาให้งานแห่ง 
ความรอดหลายๆ ด้านสำาเร็จลุล่วงได้อย่างไร  สภา 
วอร์ดดำาเนินงานดังนี้

• “พยายามช่วยให้สมาชิกมีประจักษ์พยาน รับ
ศาสนพิธีแห่งความรอด รักษาพันธสัญญา และ
เป็นผู้ติดตามที่ได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์แล้วของ 
พระคริสต์ (ดู โมโรไน 6:4–5)” (คู่มือเล่ม 2, 4.4)

• กำาหนดว่างานพระวิหารและประวัติครอบครัวจะช่วยวอร์ดบรรลุผลสำาเร็จในงานแห่ง 
ความรอดได้อย่างไร รวมถึงงานสมาชิกผู้สอนศาสนา การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คง
อยู่ การทำาให้แข็งขัน และการสอนพระกิตติคุณ

งานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก (ดู คู่มือเล่ม 2, 5.1)

ประวัติครอบครัวเปิดโอกาสให้สมาชิกศาสนจักรได้แบ่งปันหัวข้อพระกิตติคุณกับมิตรสหายและ 
เพ่ือนบ้านต่างศาสนาในวิธีท่ีไม่คุกคาม  คนส่วนใหญ่มีความสนใจโดยธรรมชาติในเร่ืองครอบครัว 
ใจของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกหันไปหาบรรพชนของตน สมาชิกสภาวอร์ด รวมถึงหัวหน้า 
เผยแผ่วอร์ดสามารถกระตุ้นให้สมาชิกเชื้อเชิญมิตรสหายและสมาชิกในครอบครัวทำาดังนี้

• พูดคุยเก่ียวกับประวัติครอบครัวของตนเอง ซ่ึงสามารถช่วยให้แต่ละคนรู้สึกถึงพระวิญญาณ 
และเกิดความสนใจในข่าวสารของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

• เรียนรู้ถึงเหตุผลที่ศาสนจักรเน้นเรื่องประวัติครอบครัวโดยเยี่ยมชมที่   
mormon.org/family-history

• ใช้แหล่งช่วยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายของศาสนจักร ได้แก่ FamilySearch.org และศูนย์ประวัติ 
ครอบครัวในท้องที่  ศาสนจักรมีศูนย์รวบรวมแหล่งช่วยการสืบลำาดับเชื้อสายและประวัต ิ
ครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

• ร่วมสังสรรค์ในครอบครัวเกี่ยวกับประวัติครอบครัวหรือร่วมงานวาระพิเศษเกี่ยวกับประวัติ
ครอบครัว

หัวหน้าเผยแผ่วอร์ดทำางานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ผู้สอนศาสนาวอร์ด และสภา
วอร์ดเพื่อพิจารณาหาวิธีใช้ประวัติครอบครัวในงานเผยแผ่ศาสนา (ดู สั่งสอนกิตติคุณของเรา 
[2004], 163–65)

สเตคแห่งหน่ึงจัดทำาบัตรเผยแผ่ท่ีมีข้อความว่า “เล่าเร่ืองครอบครัวของท่านให้เราฟัง” ให้สมาชิก 
มอบให้มิตรสหายและเพื่อนบ้าน จากนั้นสมาชิกจึงเชื้อเชิญบุคคลหรือครอบครัวที่มีท่าทีสนใจ 

สภาวอร์ดใช้งานพระวิหารและประวัติครอบครัวนำาปีติและ 
การเติบโตทางวิญญาณมายังผู้คนที่สภาวอร์ดรับใช้

ผู้นำาระดับวอร์ด
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ให้เข้าร่วมงานโอเพ่นเฮาส์ประวัติครอบครัวหรือการสังสรรค์ในครอบครัวเกี่ยวกับประวัติครอบ- 
ครัว ประธานสเตคดังกล่าวอธิบายว่าความพยายามเหล่านี้ประสบความสำาเร็จอย่างไร

“ประวัติครอบครัวเป็นวิธีสุภาพนุ่มนวลในการให้สมาชิกจากศาสนาอื่นเข้ามาในบ้านของ 
เราและอาคารประชุมและสร้างสัมพันธภาพกับเรา … เราพยายามอย่างยิ่งให้สมาชิกมี 
ส่วนร่วมในงานเผยแผ่ศาสนา แต่เม่ือเราใช้วิธีประวัติครอบครัว สมาชิกเรามีส่วนร่วมมาก 
กว่าวิธีอื่นที่เราเคยลองทำามา” (ใน Christopher K. Bigelow, “Using Family History as a 
Missionary Tool,” Ensign, ต.ค. 2000, 29)

การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ (ดู คู่มือเล่ม 2, 5.2)

งานพระวิหารและประวัติครอบครัวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือวอร์ดรักษาสมาชิก 
ใหม่ให้คงอยู่  สมาชิกใหม่ท่ีทำางานพระวิหารและประวัติครอบครัวจะมีประจักษ์พยานเข้มแข็งข้ึน 

เพราะพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในงานนั้น สมาชิกสภา
วอร์ดสามารถดูแลให้แน่ใจว่า

• ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวหรือผู้สอน 
ประจำาบ้านหรือผู้เยี่ยมสอนสร้างมิตรภาพกับ 
สมาชิกใหม่โดยช่วยเหลือพวกเขาเรื่องประวัติ
ครอบครัว

• สมาชิกใหม่ได้รับการ “บำารุงเลี้ยงด้วยพระวจนะ 
อันประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้า” (โมโรไน 6:4)  เมื่อ 
พวกเขาได้รับ Member’s Guide to Temple and  
Family History Work เข้าช้ันเรียนประวัติครอบครัว 
เรียนรู้หลักคำาสอนเกี่ยวกับงานพระวิหารและ 
ประวัติครอบครัว และประสบปีติจากการทำางาน 
พระวิหารเพื่อบรรพชน

• สมาชิกใหม่มีโอกาสรับใช้โดยขอใบรับรองแบบ
จำากัดการใช้และประกอบพิธีบัพติศมาแทนคน 

 ตายหรือมีส่วนร่วมในการทำาดัชนี FamilySearch

สมาชิกใหม่คนหนึ่งอธิบายว่างานพระวิหารและประวัติครอบครัวเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เขา
อย่างไร

“ไม่นานหลังจากผมรับบัพติศมา ผมได้รับเชิญให้เข้าช้ันเรียนประวัติครอบครัวของวอร์ด ผล 
ก็คือผมสามารถส่งรายช่ือบรรพชนไปพระวิหารได้ถึงส่ีช่ัวอายุ  น่ันเป็นประสบการณ์ท่ีประทับ 
ใจมากที่ได้ไปพระวิหารเพื่อรับบัพติศมาและการยืนยันแทนคนเหล่านั้น” (ฟิล ดี. เรโนเอล, 
ใน “Becoming Part of the Fold,” Ensign, มิ.ย. 1999, 67)

“การมีส่วนแต่เนิ่นๆ ในการค้นหาและเตรียมรายชื่อครอบครัว 
เพื่อไปพระวิหาร และเมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้ มีส่วนร่วมใน 
บัพติศมาแทนผู้วายชนม์เหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบหลัก 
ในการรักษาสมาชิกใหม่ให้คงอยู่”

เอ็ลเดอร์เดนนิส บี. นอยน์ชวันเดอร์ 
ใน Conference Report, เม.ย. 1999, 110; หรือ Ensign, พ.ค 1999, 84

ผู้นำาระดับวอร์ด
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การทำาให้แข็งขัน (ดู คู่มือเล่ม 2, 5.3)

เมื่อสมาชิกสภาวอร์ดค้นหาสมาชิกแข็งขันน้อยที่มีแนว 
โน้มว่าจะกลับมาแข็งขันได้มากที่สุดร่วมกับการสวด 
อ้อนวอน พวกเขาใช้งานประวัติครอบครัวเป็น “วิถี 
ทางแห่งการนำาความรอดมาสู่ [คนเหล่านั้น]” (3 นีไฟ 
18:32) เมื่อใจของผู้แข็งขันน้อยหันไปหาญาติพี่น้อง 
ผู้ล่วงลับที่ต้องการศาสนพิธี พวกเขาจะมีแรงจูงใจให้มี
ใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบันและไปพระวิหาร

สภาวอร์ดมอบหมายผู้สอนประจำาบ้านและผู้เยี่ยม
สอนผู้อุทิศตนให้ดูแลสมาชิกแข็งขันน้อย  อาจกระตุ้น 
ผู้สอนประจำาบ้านและผู้เยี่ยมสอนพร้อมด้วยผู้ให้คำา
แนะนำาด้านประวัติครอบครัวและสมาชิกคนอื่นๆ ใน
วอร์ดให้ทำาดังนี้ 

• เชื้อเชิญให้สมาชิกแข็งขันน้อยพูดคุยเกี่ยวกับ 
ประวัติครอบครัวของตนเอง ซึ่งสามารถช่วยให้ 
พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณและหันใจไปหา
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ

• ช่วยสมาชิกใช้ FamilySearch.org สร้างและดูแผนภูมิสืบเชื้อสายครอบครัวของตนเอง  
ค้นบันทึกในอดีต และค้นหาให้พบบรรพชนท่านอื่นอีก (โดยได้รับความช่วยเหลือจาก 
ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวหากจำาเป็น)

• เชิญชวนให้สมาชิกไปการสังสรรค์ในครอบครัวเก่ียวกับประวัติครอบครัว ศูนย์ประวัติครอบ- 
ครัวในท้องถิ่น หรือชั้นเรียนและวาระพิเศษเกี่ยวกับประวัติครอบครัวที่จัดโดยวอร์ดหรือ 
สเตค

ข้อความต่อไปนี้เล่าโดยประธานสาขาที่เห็นพรจากความพยายามของสาขาในการดึงสมาชิกให้
มีส่วนร่วมในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว

“ประวัติครอบครัวเกี่ยวข้องกับแก่นแท้ของชีวิต … เวลานี้ผู้ใหญ่มากกว่าครึ่งในสาขาเรา 
มีใบรับรองพระวิหารและไปพระวิหารเป็นประจำา  ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่ากับความพยายาม
ใดๆ ทั้งหมด  ระดับความเป็นหนึ่งเดียวและความสามัคคีกลมเกลียวกันในบรรดาสมาชิก 
เพ่ิมมากข้ึน  เจตคติเปล่ียนไป  ผมเห็นการอุทิศตน ความซ่ือสัตย์ ความสามัคคีกลมเกลียว 
และความภาคภูมิใจในตนเองมีมากข้ึนในหมู่สมาชิกของเรา  ผมเห็นได้ถึงความเปล่ียนแปลง 
ในสัมพันธภาพระหว่างบรรดาสามีภรรยาและลูกๆ  สิ่งที่ดีขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วสาขา”  
(ฮาโรลด์ เซนต์ โครอิกซ์, ใน LaRene Porter Gaunt, “Leading the Way,” Ensign, ม.ค. 
1995, 59)

เมื่อใจสมาชิกหันไปหาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ  พวกเขาจะมี 

แรงจูงใจให้มีใบรับรองพระวิหารและไปพระวิหาร

ผู้นำาระดับวอร์ด
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พระวิหารและประวัติครอบครัว  
(ด ูคู่มือเล่ม 2, 5.4)

ภายใต้การกำากับดูแลของอธิการ สมาชิกสภาวอร์ดหารือและ 
กำาหนดแผนกระตุ้นสมาชิกให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่มากขึ้น 
ในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว  ระบุรายชื่อบุคคลและ 
ครอบครัวที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการมีส่วนร่วมใน 
งานนี้  กำาหนดวิธีเฉพาะเจาะจงที่งานนี้จะเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้สมาชิกทุกคน—ท้ังผู้ใหญ่ เยาวชน และเด็ก  หัวหน้า 
กลุ่มมหาปุโรหิตประสานงานในเรื่องเหล่านี้

ผู้ใหญ่ สภาวอร์ดสามารถช่วยสมาชิกผู้ใหญ่ได้ดังนี้

• พิจารณาว่าจะเชิญสมาชิกวอร์ดคนใดให้มีส่วนร่วมในสัมมนาการเตรียมตัวไปพระวิหาร

• ทบทวนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนที่กำาลังเตรียมรับศาสนพิธีพระวิหาร

• ดูแลให้แน่ใจว่าสมาชิกได้รับการติดต่อจากผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวโดยเร็ว 
หลังจากบัพติศมาเพ่ือช่วยพวกเขาค้นหาบรรพชนผู้ล่วงลับและประกอบศาสนพิธีพระวิหาร 
ที่จำาเป็นให้คนเหล่านั้น ผู้ให้คำาแนะนำาควรทำางานกับผู้สอนประจำาบ้านและผู้เยี่ยมสอน
ของสมาชิกใหม่ในความพยายามเหล่านี้

• พิจารณาตั้งเป้าหมายประวัติครอบครัว เช่น กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในโครงการทำา 
ดัชนีหรือเชิญชวนให้สมาชิกค้นหาญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับคนใดคนหน่ึงแล้วประกอบศาสนพิธี 
พระวิหารให้ญาติผู้นั้น

• มอบหมายให้องค์การในวอร์ดวางแผนกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้เกี่ยวกับ
แหล่งช่วยต่างๆ ที่มีอยู่ใน FamilySearch.org

เยาวชน งานพระวิหารและประวัติครอบครัวสามารถ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนและคนหนุ่มสาวโดย 
เปิดโอกาสให้รับใช้ ใช้เวลาในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มี 
โอกาสเติบโตทางวิญญาณ และมีประจักษ์พยานเก่ียวกับ 
งานนี้  เยาวชนมักจะมีทักษะด้านเทคนิคและเครือข่าย 
สังคมซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับงานนี้  พวกเขาสามารถเป็น 
ผู้นำาโดยธรรมชาติในงานนี้เนื่องจากทักษะดังกล่าว  
ทักษะด้านประวัติครอบครัวที่เยาวชนพัฒนาจะช่วยพวก
เขาระหว่างรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาและตลอดชีวิต

สมาชิกในสภาวอร์ดและผู้นำาเยาวชนสามารถดึงเยาวชน
ให้มีส่วนร่วมในประวัติครอบครัวได้โดย

• กระตุ้นให้พวกเขาช่วยผู้อื ่นเรียนรู้วิธีใช้ Family 
Search.org เพื่อทำาหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือโครง 
การความก้าวหน้าส่วนบุคคล 

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าเยาวชนไม่เพียงเต็มใจและสามารถค้นคว้า 
งานสืบลำาดับเชื้อสาย แต่ยังเป็นช่องทางที่ดีในการทำาให้ 
โปรแกรมทั้งหมดดำาเนินไปได้อีกด้วย”

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
Teachings of Ezra Taft Benson (1988), 163

สมาชิกทุกวัยสามารถมีส่วนร่วมในด้านใดด้านหนึ่ง 
ของงานพระวิหารและประวัติครอบครัว

ผู้นำาระดับวอร์ด
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• กระตุ้นพวกเขาให้ตั้งเป้าหมายค้นหาชื่อบรรพชนคนหนึ่งและรับบัพติศมาแทนบรรพชน 

คนนั้นในพระวิหาร

• หาวิธีสอนหลักคำาสอนเกี่ยวกับประวัติครอบครัวและงานพระวิหารระหว่างกิจกรรมและ

การประชุมใหญ่เยาวชน

• จัดกิจกรรม เกม และโครงการท่ีมีจุดประสงค์ช่วยให้เยาวชนเรียนรู้เก่ียวกับบรรพชนของตน

• มอบหมายเยาวชนชายและเยาวชนหญิงท่ีมีความรับผิดชอบให้ช่วยเหลือผู้อ่ืนใช้เทคโนโลยี 

ประวัติครอบครัว  ยกตัวอย่างเช่น เยาวชนชายสามารถช่วยเหลือครอบครัวที่ตนเองสอน

ประจำาบ้านให้ใช้ FamilySearch.org เมื่อทำาดังนี้พวกเขาขยายการเรียกของตนที่จะ “สอน, 

อรรถาธิบาย, แนะนำา” (คพ. 20:42)

เด็ก เด็กสามารถเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกับตนเองเม่ือพวกเขาเรียนรู้เก่ียวกับบรรพชนของตน  ผู้นำา 

ปฐมวัยสามารถวางแผนบทเรียนปฐมวัยและกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กรักงานประวัติครอบครัว  

บทเรียนและกิจกรรมดังกล่าวอาจได้แก่

• จัดช่วงเวลาของการแบ่งปันให้เด็กสร้างสรรค์แผนภูมิสืบเชื้อสายสี่รุ่นในเชิงศิลปะ

• วางแผนวันกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ข้อเท็จจริงหลายข้อเกี่ยวกับบรรพชนคนใดคนหนึ่งของ

ตนเองและเล่าสู่กันฟัง

• กระตุ้นให้เด็กเก็บประวัติส่วนตัวโดยจดไว้ในบันทึกส่วนตัว เก็บจดหมายและภาพถ่ายของ

ครอบครัว

การสอนพระกิตติคุณ (ดู คู่มือเล่ม 2, 5.5)

สมาชิกในสภาวอร์ดช่วยอธิการดูแลให้แน่ใจว่ามีการสอน 
หลักคำาสอน หลักธรรม และพรในงานพระวิหารและประวัติ 
ครอบครัวเป็นประจำาในการประชุมวอร์ด  พวกเขากระตุ้นให้ 
สมาชิกรับศาสนพิธีพระวิหารของตนเองและมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันในประวัติครอบครัวและงานพระวิหาร

แต่ละครอบครัวสามารถได้รับ Member’s Guide to Temple  
and Family History Work เพ่ือใช้ในบ้านและในช้ันเรียนประวัติ 
ครอบครัว

การจัดชั้นเรียนพระวิหารและประวัติครอบครัวเป็นวิธีที่ดีวิธี 
หนึ่งที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมและความสนใจในงานประวัติ 
ครอบครัว  สามารถใช้ชั้นเรียนเพื่อช่วยเรื่องการทำาให้วอร์ด 
แข็งขัน การรักษาให้คงอยู่ และงานเผยแผ่ศาสนา  อาจเชิญ 
ให้ใครก็ได้เข้าชั้นเรียน  สภาวอร์ดอาจตัดสินใจเชิญสมาชิก 
วอร์ดบางคน

ช้ันเรียนสอนโดยครูท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงอาจเป็นผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวหรือไม่ก็ได้ 
ชั้นเรียนอาจสอนช่วงโรงเรียนวันอาทิตย์หรือเวลาอื่นที่สะดวกมากกว่าสำาหรับสมาชิก โดยสอน 
ภายใต้การกำากับดูแลของฝ่ายอธิการไม่ใช่ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์

ชั้นเรียนประวัติครอบครัวสามารถเพิ่มความสนใจและการ
มีส่วนร่วมในประวัติครอบครัว ชั้นเรียนสามารถเป็นส่วน
เสริมเรื่องการทำาให้แข็งขัน การรักษาให้คง 
อยู่ และงานเผยแผ่ศาสนา

ผู้นำาระดับวอร์ด
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โดยทั่วไปบทเรียนจะดำาเนินในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิ- 
บัติการซึ่งสมาชิกได้ทำางานประวัติครอบครัวของตนเองจริงๆ  
ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์หรือบนกระดาษ  เม่ือทำาได้ควรให้ผู้มี 
ส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์  ปัจจุบันอาคารประชุม
หลายแห่งมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย

จำานวนผู้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนควรจำากัดให้เท่ากับจำานวนผู้ที่ 
สามารถให้ความช่วยเหลือส่วนตัว  ชั้นเรียนอาจจัดซ้ำาได้บ่อย 
ตามความจำาเป็นเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ปรารถนา
จะเข้าร่วม

ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือ 
เป็นส่วนตัวระหว่างชั้นเรียนแก่ผู้มีส่วนร่วมและหลังจากชั้น

เรียนที่บ้านของสมาชิกหรือศูนย์ประวัติครอบครัว

แหล่งช่วยที่มีให้สำาหรับชั้นเรียนได้แก่ Instructor’s Guide to Temple and Family History Work, 
พร้อมด้วย ดีวีดี Temple and Family History Course และ Member’s Guide to Temple and 
Family History Work  ผู้นำาควรไปที่ หมวด Serving in the Church ใน  LDS.org เพื่อหาแหล่งช่วย 
เพิ่มเติม

หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต
หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตประสานงานสภาวอร์ดเพ่ือกระตุ้นงาน 

พระวิหารและประวัติครอบครัวในวอร์ด  มีภาระรับผิดชอบต้อง 

ช้ีแจงต่ออธิการถึงผลการดำาเนินงานเหล่าน้ี  และกำากับดูแลงาน 

ของผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัว  หัวหน้ากลุ่มมหา

ปุโรหิตได้รับความช่วยเหลือและการอบรมจากสภาสูงที่ได้รับ

มอบหมายให้ดูแลงานพระวิหารและประวัติครอบครัว

ในวอร์ดหรือสาขาที่ไม่มีหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต ประธาน 

โควรัมเอ็ลเดอร์หรือผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคคนอื่น

ที่ได้รับมอบหมายในสภาวอร์ดเป็นผู้ทำาหน้าที่ในบทบาทนี้

ประสานการดำาเนินงานในสภาวอร์ด

หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตประสานการดำาเนินงานในสภาวอร์ดเมื่อทำาดังนี้

• ทำางานกับสภาวอร์ดเพื่อวางแผนกระตุ้นแต่ละบุคคลและองค์การช่วยในวอร์ดให้มีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่มากขึ้นในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว

• ปรึกษากับสมาชิกแต่ละคนในสภาวอร์ดเพ่ือกำาหนดแนวทางท่ีแน่ชัดว่าจะใช้งานพระวิหาร 
และประวัติครอบครัวมาช่วยสมาชิกในองค์การต่างๆ ได้อย่างไร

หัวหน้ากลุ่ม 
มหาปุโรหิต

ประสานการดำาเนินงาน 
ของสภาวอร์ด

กำากับดูแลงานของ 
ผู้ให้คำาแนะนำา

ชั้นเรียนประวัติครอบครัวจัดในลักษณะการอบรม 
เชิงปฏิบัติการให้สมาชิกลองทำาและได้รับความ 
ช่วยเหลือเป็นส่วนตัว

ผู้นำาระดับวอร์ด



19

 

• กระตุ้นสมาชิกสภาวอร์ดให้สนทนาเรื่องพระวิหาร 
และประวัติครอบครัวในการประชุมของพวกเขา

• จัดให้วอร์ดไปพระวิหารด้วยกัน

กำากับดูแลงานของผู้ให้คำาแนะนำา

หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตกำากับดูแลงานของผู้ให้คำาแนะนำา 
ด้านประวัติครอบครัวเมื่อทำาดังนี้

• เสนอชื่อสมาชิกให้ได้รับเรียกและรับการวางมือ
มอบหน้าที่เป็นผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัว 
ตามที่ฝ่ายอธิการร้องขอ

• ทำางานกับฝ่ายอธิการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเรียกผู้ให้คำาแนะนำาเพียงพอต่อความต้องการ
ในวอร์ด

• มอบหมายงานผู้ให้คำาแนะนำา รวมถึงมอบหมายให้ทำางานกับสมาชิกวอร์ดบางคน

• ดูแลให้แน่ใจว่าผู้ให้คำาแนะนำามีความพร้อมอย่างเหมาะสมที่จะทำาหน้าที่การเรียกและให้
พวกเขารับทราบถึงแหล่งช่วยการอบรมที่ FamilySearch.org/serve

“หากข้าพเจ้าได้เป็นอธิการอีกครั้ง ข้าพเจ้าคงใช้วิธีมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้หัวหน้า 
กลุ่มหาปุโรหิตเป็นผู้นำาเรื่องนี้ในสภาวอร์ด  ข้าพเจ้าจะให้เรามี … ผู้ให้คำาแนะนำาด้าน 
ประวัติครอบครัวคนหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่ ‘ทำางานกับคนอื่นได้ดี’ มาอยู่ภายใต้การกำากับ 
ดูแลของเขา … ข้าพเจ้านึกภาพว่าในช่วงเวลาหนึ่งปีเราจะช่วยได้อย่างน้อยสิบครอบครัว   
ในห้าปี เราจะมีกลุ่มห้าสิบครอบครัวที่แข็งขันระดับหนึ่งในประวัติครอบครัวและงานพระ 
วิหารซ่ึงเป็นส่ิงประกอบกัน  ข้าพเจ้าคิดว่าน่ันจะเป็นโปรแกรมท่ีดำาเนินไปด้วยดีและประสบ 
ความสำาเร็จ”

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
Religious Educator, vol. 6, no. 2 (2005), 10–11

ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัว
อธิการและหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตกำาหนดว่าต้องมีผู้ให้คำา
แนะนำาด้านประวัติครอบครัวกี่คนในวอร์ด  หัวหน้ากลุ่มมหา
ปุโรหิตกำากับดูแลงานของผู้ให้คำาแนะนำาเหล่านี้

ผู้ให้คำาแนะนำาเป็นครูที่มีทักษะซึ่งทำางานและสื่อสารกับผู้อื่น 
ได้ดี  ถึงแม้ผู้ให้คำาแนะนำาไม่จำาเป็นต้องเชี่ยวชาญในการค้น- 
คว้าประวัติครอบครัว แต่พวกเขาควรใช้แหล่งช่วยที่ Family 
Search.org ได้อย่างไม่ติดขัดและช่วยผู้อื่นให้ใช้เช่นกัน  แหล่ง 
ช่วย FamilySearch ได้แก่ แผนภูมิสืบเช้ือสายครอบครัว บันทึก
เรื่องราวในอดีต และโปรแกรมการทำาดัชนี FamilySearch 

หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตมอบหมายงานและกำากับดูแล 
ผู้ให้คำาแนะนำา

ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวสำาคัญอย่างยิ่ง 
ต่องานประวัติครอบครัวที่ประสบความสำาเร็จ   
พวกเขาช่วยบุคคลและครอบครัวให้ประสบปีติ 
จากการทำาประวัติครอบครัว

ผู้นำาระดับวอร์ด
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เยาวชนสามารถได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้ให้คำาแนะนำาเมื่อทักษะด้านเทคโนโลยีของพวกเขาจะ
เป็นประโยชน์ในการช่วยผู้อื่น 

ผู้ให้คำาแนะนำาลงทะเบียนที่ FamilySearch.org/serve เพื่อรับข้อมูล การอบรม และข่าวสารล่าสุด
จากศาสนจักร

ทำางานกับผู้นำา

ผู้ให้คำาแนะนำาช่วยผู้นำาวอร์ดเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติครอบครัว 
เพื่อให้ผู้นำาสามารถแบ่งปันกับคนที่พวกเขารับใช้  ผู้ให้คำา 
แนะนำาทำางานเชิงรุกกับผู้นำาในวิธีต่อไปนี้

• ช่วยเหลือผู้นำาให้ทำางานประวัติครอบครัวของตนเองเพื่อ 
ที่พวกเขาจะได้ประกอบศาสนพิธีพระวิหารให้แก่ญาติพี่
น้องผู้วายชนม์

• สาธิตวิธีที่ประวัติครอบครัวสามารถช่วยในการเรียกของ
ผู้นำาให้ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้คนที่พวกเขารับใช้

ทำางานกับสมาชิก

ผู้ให้คำาแนะนำาทำางานเชิงรุกกับสมาชิก โดยเฉพาะกับสมาชิก 
ที่ไม่สะดวกในการใช้เทคโนโลยี โดยปฏิบัติดังนี้

• ช่วยทีละสองสามคนหรือสองสามครอบครัวให้ทำาประวัติครอบครัวด้วยตนเองเพ่ือประกอบ 
ศาสนพิธีพระวิหารให้ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ  สถานท่ีซ่ึงมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการทำาเช่นน้ีคือ 
ที่บ้านของสมาชิก สภาวอร์ดสามารถกำาหนดบุคคลหรือครอบครัวที่ผู้ให้คำาแนะนำาจะ 
ทำางานด้วย หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตมอบหมายครอบครัวเหล่านี้แก่ผู้ให้คำาแนะนำา

• ตอบคำาถามประวัติครอบครัวจากผู้นำาและสมาชิกในวอร์ด

งานมอบหมายอื่นๆ

ผู้ให้คำาแนะนำาบางคนมีประสบการณ์และทักษะที่เหมาะกับพวกเขาเป็นพิเศษที่จะทำาภารกิจ
เพิ่มเติม เช่น

• รับใช้ในศูนย์ประวัติครอบครัว

• ช่วยเหลือสมาชิกและผู้ให้คำาแนะนำาคนอื่นๆ ในการค้นคว้าระดับสูงขึ้นไป

• อบรมผู้ให้คำาแนะนำาคนอื่นๆ

ผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวเป็นครูที่มีทักษะ 
ซึ่งทำางานและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี ตลอดจนไม่ติดขัด 
ที่จะใช้เทคโนโลยี

ผู้นำาระดับวอร์ด



แหล่งช่วยเพิ่มเติม 

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวที่ Family History Consul-
tant’s Guide to Temple and Family History Work ซึ่งอยู่ในหมวด Serving in the Church 
ใน LDS.org

• ดูหรือดาวน์โหลดแหล่งช่วยชั้นเรียนประวัติครอบครัวจากหมวด Serving in the Church 
ใน LDS.org

แนวคิดเพิ่มเติมสำาหรับผู้นำาวอร์ด

ผู้นำาวอร์ดสามารถรอบรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประวัติครอบครัวโดย

• เชิญผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัวมาเยี่ยมตนเองกับครอบครัวเพื่อช่วยเริ่มทำา
หรือทำาประวัติครอบครัวของตนเองต่อไป

• ลงทะเบียนใช้งานและสำารวจ FamilySearch.org เพื่อจะได้รู้ถึงแหล่งช่วยในนั้นและแบ่ง
ปันกับผู้อื่น

ผู้นำาวอร์ดสามารถใช้การทำาดัชนี FamilySearch เพื่อช่วยสมาชิกวอร์ดโดย

• ขอให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการยอมรับงานมอบหมายในการทำาดัชนี

• ใช้การทำาดัชนีหรือกิจกรรมประวัติครอบครัวเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเสพติด

• เชื้อเชิญผู้ที่ต้องอยู่ห่างจากบ้านเป็นเวลานานๆ ให้รับใช้ในศาสนจักรผ่านการทำาดัชนี
หรือกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับประวัติครอบครัว

ผู้นำาวอร์ดสามารถแจ้งสมาชิกให้ทราบถึงโอกาสในการช่วยทำา FamilySearch ทั้งแบบนอก
เวลาและเต็มเวลา  สมาชิกอาจรับใช้ด้วยวิธีนี้จากที่บ้าน  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  FamilySearch.
org/mission

ผู้นำาระดับวอร์ด
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ผู้นำาระดับภาค

“ให้ใจท่านชื่นชมยินดี, และเปรมปรีดิ์ยิ่ง. … ให้คนตายเปล่งเสียงเพลงสดุดีแห่งคำาสรรเสริญนิรันดร์ถวาย

กษัตริย์อิมมานูเอล, ผู้ทรงแต่งตั้งไว้, ก่อนมีโลกขึ้นมา, สิ่งซึ่งจะทำาให้เราสามารถไถ่พวกเขาออกจากที่คุม

ขังของพวกเขา; เพราะเชลยจะออกไปเป็นอิสระ.”

หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 128 : 22

ผู้นำาด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวระดับภาค
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบหรือฝ่ายประธานภาคดูแลงานพระวิหารและประวัติครอบครัว 
ในภาค  สอนหลักคำาสอนเกี่ยวกับงานนี้  และสอนหน้าที่รับผิดชอบด้านพระวิหารและประวัติ 
ครอบครัวให้แก่ผู้นำา

ฝ่ายประธานภาคหรือสาวกเจ็ดสิบภาคเรียกผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาคให้
เพียงพอที่จะช่วยเหลือสเตคต่างๆ ด้านงานประวัติครอบครัว

ผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาค

ผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาคทำางานอย่างใกล้ชิดกับสาวกเจ็ดสิบภาคและ 
ประสานงานกับสภาต่างๆ  โดยทั่วไปผู้ดำารงฐานะปุโรหิตหรือคู่สามีภรรยาได้รับเรียกให้รับใช้ 
เป็นผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาค  แผนกประวัติครอบครัวให้คำาแนะนำาและ 

การอบรมเบื้องต้นแก่ผู้ให้คำาปรึกษาคนใหม่  แผนกจะติดต่อ
ผู้ให้คำาปรึกษาระดับภาคคนใหม่หลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับ
การเรียกนั้น

ผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาคดำาเนินการใน
เรื่องต่อไปนี้

• ปรึกษากับสาวกเจ็ดสิบภาค ฝ่ายประธานสเตค และสภา 
 สูงถึงวิธีที่ประวัติครอบครัวสามารถเป็นแหล่งช่วยให้บรรลุ 
 เป้าหมายโดยรวมสำาหรับผู้คนที่พวกเขารับใช้

• อบรมเกี่ยวกับพระวิหารและประวัติครอบครัวให้แก่ผู้นำา 
 สเตคและคนอื่นๆ ในสเตคและวอร์ด

• ให้ข้อมูลแก่ผู้นำาระดับภาคเกี่ยวกับแนวทางและแผนงาน 
 ของศาสนจักรสำาหรับงานประวัติครอบครัว

• แจ้งแผนกประวัติครอบครัวเกี่ยวกับความต้องการด้าน 
 ประวัติครอบครัวและกิจกรรมต่างๆ ในภาคและในสเตค  
 ผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาคทำางาน 
 ควบคู่กับแผนกเพื่อตอบรับความต้องการเหล่านั้น

 

ผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาคได้รับ 
เรียกให้ช่วยเหลือและอบรมผู้นำาและคนอื่นๆ ในการ 
ทำางานด้านประวัติครอบครัว  โดยทำางานกับแผนก 
ประวัติครอบครัวเพื่อตอบรับความต้องการด้าน 
ประวัติครอบครัวของภาค

ผู้นำาระดับภาค
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• ทำางานกับแผนกประวัติครอบครัวเพื่อเปิดโอกาสงาน 
 เผยแผ่ด้านประวัติครอบครัวให้แก่สมาชิกในภาค

• ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระ 
วิหารและประวัติครอบครัว

ผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาคมีบทบาทสำาคัญ 
ในการช่วยเหลือภาคให้ประสบความสำาเร็จในเป้าหมายด้าน 
พระวิหารและประวัติครอบครัว  ประสบการณ์ต่อไปนี้เล่าโดย 
ประธานสเตคที่ประสบด้วยตนเองถึงผลจากการอุทิศตนของ 
ผู้ให้คำาปรึกษาระดับภาคในการช่วยสเตคของเขาเรียนรู้การ
ใช้เครื่องมือ FamilySearch

ผู้ให้คำาปรึกษาระดับภาคไปเยี่ยมผู้นำาฐานะปุโรหิตสเตคและ
ผู้นำาด้านประวัติครอบครัวเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าประวัติ
ครอบครัวเป็นแหล่งช่วยที่จะเป็นพรให้แก่ชีวิตและขับเคลื่อน 
งานแห่งความรอด  เขาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำาโดยพูดถึงวิธีที่เครื่องมือ FamilySearch จะ
ช่วยหน้าที่รับผิดชอบของการเป็นผู้นำา ตลอดจนในงานประวัติครอบครัวส่วนตัว เขาอธิบายขั้น
ตอนการลงทะเบียน FamilySearch และกระตุ้นให้ผู้นำาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่  จาก
นั้นใช้เวลาค่อนข้างมากในการตอบคำาถามของแต่ละคน

ความช่วยเหลือที่ได้จากผู้ให้คำาปรึกษาระดับภาคสร้างความตื่นเต้นในบรรดาผู้นำา  ความตื่นเต้น 
น้ีส่งต่อไปยังสมาชิกในสเตค  ต่อมาผู้ให้คำาปรึกษาระดับภาคเป็นผู้พูดหลักในการสัมมนาประวัติ 
ครอบครัวของสเตคซ่ึงมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 300 คน เขากระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้
สมาชิกทำางานประวัติครอบครัวของตนเองต่อไป

แหล่งช่วยเพิ่มเติม
ผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาคคนใหม่ควรลงทะเบียนที่ FamilySearch.org/
serve เพื่อให้ได้รับการสื่อสารจากสำานักงานใหญ่ศาสนจักรและรับการอบรม

ผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาคเป็น 
แหล่งช่วยอันมีค่าให้แก่ผู้นำาฐานะปุโรหิตกับผู้นำาด้าน
ประวัติครอบครัวและสามารถช่วยให้บุคคลเหล่านี้ 
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
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แผนภูมิการเรียกด้านประวัติครอบครัว

การเรียกระดัับสเตค

ตำาแหน่ง เสนอชื่อโดย อนุมัติโดย สนับสนุนโดย เรียกและวางมือ
มอบหน้าที่โดย

ประสานงานโดย

ผู้อำานวยการศูนย์
ประวัติครอบครัวและ 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ฝ่ายประธานสเตค ฝ่ายประธาน 
สเตคและ 
สภาสูง

สมาชิกในการ 
ประชุมใหญ่สเตค

ประธานสเตคหรือ
ที่ปรึกษาหรือสภา
สูงคนหนึ่งที่ได้รับ
มอบหมาย

สภาสูงที่ได้รับ 
มอบหมาย

ผู้อำานวยการด้านการ
ทำาดัชนีสเตคและผู้ช่วย
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายประธานสเตค ฝ่ายประธาน
สเตคและ 
สภาสูง

สมาชิกในการ 
ประชุมใหญ่สเตค

ประธานสเตคหรือ
ที่ปรึกษาหรือสภา
สูงคนหนึ่งที่ได้รับ
มอบหมาย

สภาสูงที่ได้รับ 
มอบหมาย

ผู้สอนศาสนาบำาเพ็ญ
ประโยชน์ด้านประวัติ 
ครอบครัวของศาสน- 
จักร (ทำางานจากที่บ้าน)

ประธานสเตคและ
อธิการส่งแบบฟอร์ม
ใบเสนอชื่อ

แผนกประวัติ
ครอบครัว

ประธานสเตคเรียก
แล้วมอบอำานาจให้
อธิการวางมือมอบ
หน้าที่

แผนกประวัติ
ครอบครัว

การเรียกระดับวอร์ด

ตำาแหน่ง เสนอชื่อโดย อนุมัติโดย สนับสนุนโดย เรียกและวางมือ
มอบหน้าที่โดย

ประสานงานโดย

ผู้ให้คำาแนะนำา 
ด้านประวัติครอบครัว

ฝ่ายอธิการ (ในการ
หารือกับหัวหน้ากลุ่ม
มหาปุโรหิต)

ฝ่ายอธิการ สมาชิกวอร์ด อธิการหรือท่ีปรึกษา 
ที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากลุ่ม 
มหาปุโรหิต

การเรียกระดับภาค

ตำาแหน่ง เสนอชื่อโดย อนุมัติโดย สนับสนุนโดย เรียกและวางมือ
มอบหน้าที่โดย

ประสานงานโดย

ผู้ให้คำาปรึกษาด้าน
ประวัติครอบครัว 
ระดับภาค

สาวกเจ็ดสิบภาคหรือ
ฝ่ายประธานภาค

ประธานภาคหรือ
ประธานโควรัม
สาวกเจ็ดสิบ

ประธานภาค 
ประธานโควรัม 
สาวกเจ็ดสิบ หรือ
สาวกเจ็ดสิบภาค 
ที่ได้รับมอบหมาย

สาวกเจ็ดสิบภาค
และแผนกประวัติ
ครอบครัว

ภาคผนวก
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บันทึก

ความช่วยเหลือด้านประวัติครอบครัว

หากผู้นำามีคำาถามเกี่ยวกับงานประวัติครอบครัวหรือเกี่ยวกับวิธีจัดตั้งหรือดำาเนินโปรแกรม
ประวัติครอบครัว อาจติดต่อผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติครอบครัวระดับภาคท่ีดูแลเขตของตน

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ผู้นำาอาจติดต่อ FamilySearch ทางโทรศัพท์ (โทรฟรี) 
หรืออีเมล:

โทรศัพท์: 001-800-13-202-1556 

ดูรายการหมายเลขโทรฟรีสำาหรับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของโลกทางออนไลน์ท่ี contact.FamilySearch.org

อีเมล: support@FamilySearch.org

แหล่งช่วยออนไลน์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แหล่งช่วยออนไลน์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านประวัติครอบครัวของศาสนจักรช่วยสมาชิก 
ค้นหาบรรพชนของตนเอง เช่ือมโยงพวกเขาเข้ากับครอบครัว และเตรียมรายช่ือบรรพชนสำาหรับ 
ศาสนพิธีพระวิหาร  แหล่งช่วยส่วนใหญ่มีให้ใช้ผ่านทาง FamilySearch.org ซึ่งเป็นไซต์อินเทอร์- 
เน็ตประวัติครอบครัวของศาสนจักร 

เมื่อสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตได้ในสเตคหรือวอร์ด หรือมีการติดตั้งโปรแกรม
ประวัติครอบครัวในคอมพิวเตอร์ของสเตคหรือวอร์ด ฝ่ายประธานสเตคและฝ่ายอธิการดูแลให้
แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้เปิดให้สมาชิกได้ใช้งานตามระยะเวลาที่เหมาะสมตลอดจนมีการ
รักษาความปลอดภัยโปรแกรมและข้อมูลบริหารงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง

ผู้นำาฐานะปุโรหิตประชุมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสเตคเพื่อให้แน่ใจว่าดำาเนินตามนโยบาย
คอมพิวเตอร์ของศาสนจักรและดูแลความปลอดภัยของการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการ
ใช้งานที่ไม่เหมาะสม

แหล่งช่วย
คู่มือเล่มนี้กล่าวถึงแหล่งช่วยต่อไปนี้  หมายเลขรายการของหน่วยงานจัดจำาหน่ายระบุไว้ใน
วงเล็บ

• คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (08702)

• To Turn the Hearts DVD (08885)

• Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795)

• Family History Consultant’s Guide to Temple and Family History Work (แหล่งช่วย
ออนไลน์ใน หมวด Serving in the Church ใน LDS.org)

• Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804)

• Temple and Family History Course DVD (54102)

• Family History Center Operations Guide (แหล่งช่วยออนไลน์ใน หมวด Serving in the 
Church ใน LDS.org)

ภาคผนวก





WHERE GENERATIONS MEET

แนวทางสำาหรับผู้นำาสู่งานพระวิหารและประวัติครอบครัว

เพื่อหันใจ
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