
ข่าวสารจากผู้นำาภาคเอเชีย

ข้
าพเจ้าเกิดในหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่ง

คนทั่วไปไม่รู้จัก ไม่มีไฟฟ้าหรือ

น้ำาประปาพร้อมใช้  สถานที่นั้น

เรียกว่าบ้านโป่ง ตำาบลสันปูเลย อำาเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือ

ของประเทศไทย  ข้าพเจ้าเติบโตมาแบบ

เด็กท้องถิ่นชนบท วิ่งเล่นในท้องทุ่งท้อง

นา ดูแลวัวควาย และได้รับการเลี้ยงดูใน

ครอบครัวชาวนาเคร่งศาสนาที่มีวินัยใน

การดำาเนินชีวิตอย่างพอเพียง

หกสิบสามปีที่แล้ว เมื่อข้าพเจ้าอายุ

สี่ขวบ ข้าพเจ้าเดินไปโรงเรียนในชุมชน

เป็นระยะทางสองกิโลเมตร  เมื่อข้าพเจ้า

อายุแปดถึงสิบเอ็ดขวบ ข้าพเจ้าต้องเดิน 

สี่กิโลเมตรไปโรงเรียนรัฐบาลอีกแห่งหนึ่ง 

จากนั้นข้าพเจ้าเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล

ระดับมัธยมต้นและจบมัธยมปลายที ่

โรงเรียนเอกชน  ข้าพเจ้าศึกษาต่อที่มหา- 

วิทยาลัยรามคำาแหงและสำาเร็จการศึกษา

ในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชา 

โทเศรษฐศาสตร์

ข้าพเจ้าชื่นชอบโครงการบำาเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสาธารณชนมาโดยตลอด  

ขณะอยู่ในมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าอาสา

สมัครเป็นครูกวดวิชาวรรณกรรมอังกฤษ

และอเมริกาในนามของชมรมภาษา

อังกฤษ  ตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าสอนภาษา

อังกฤษในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยม

ปลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาและโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ของรัฐ  นอกจากนี้ 

ครอบครัวเรายังเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ

สมาชิกศาสนจักรคนหนึ่งในการจัดค่าย

ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาลัยเทคนิคและ

วิทยาลัยพยาบาลในจังหวัดตรังทางภาค

ใต้ของประเทศไทย  ข้าพเจ้าโปรดปราน

การสอนมากที่สุด  ต่อมาในด้านงาน

อาชีพ ข้าพเจ้าทำางานกับศาสนจักรเป็น 

ผู้จัดการศูนย์บริการในประเทศไทย  

ประธานมูลนิธิศาสนจักรแอลดีเอส   

และเป็นผู้จัดการแผนกบริหารวัสดุ

อุปกรณ์ระดับเขต

สมัยที่ข้าพเจ้ายังเด็กมาก มีผู้สอน

ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์มาเยี่ยมหมู ่

บ้านเล็ก ๆ ของเรา  พวกเขาจะร้องเพลง

และสั่งสอนเรา  ทุกอย่างดีไปหมดเพราะ

ชาวบ้านทักทายและพูดคุยกับพวกเขา 

แต่หลังจากพวกเขามาเยี่ยมหมู่บ้านเรา

เสร็จแล้วและจากไป ชาวบ้านก็จะพูดจา

หยาบคายเกี่ยวกับพวกเขาและล้อเลียน

ชื่อพระเยซูคริสต์ซึ่งพวกเขาสอน  สิ่งนี้

ทำาให้ข้าพเจ้ามีคำาถามมากมายเกี่ยวกับ 

พระเยซูคริสต์ว่า “พระองค์เป็นใคร และ 

ทำาไมพวกเขาพูดจาไม่ดีเก่ียวกับพระองค์” 

หลังจากนั้นเป็นเวลานานข้าพเจ้าจึงได้

รับคำาตอบสำาหรับคำาถามหลายข้อของ

ข้าพเจ้า 

เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งในโรงเรียน

มัธยมปลายถามข้าพเจ้าว่า “วิศิษฐ์ เธอ

เชื่อไหมว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์

อยู่”  ข้าพเจ้าตอบเธอว่า “ไม่เชื่อ เป็นไป

ไม่ได้”  และเธอถามต่อ “วิศิษฐ์ เธอเชื่อ

ไหมว่ามนุษย์พูดกับพระผู้เป็นเจ้าได้” 

ข้าพเจ้าตอบว่า “เธอบ้าไปแล้ว!!!”  ไม่

นานข้าพเจ้าพบผู้สอนศาสนาเมื่อเข้า

ร่วมโปรแกรมสมาคมพัฒนาสหกิจกรรม 

(MIA) และเริ่มฟังบทสนทนาของพวกเขา  

หลังจากนั้นไม่นานข้าพเจ้าตัดสินใจรับ

บัพติศมาเมื่อคุณพ่ออนุญาตให้ข้าพเจ้า

ลงลายมือชื่อแทนท่าน 

ตลอดส่ีสิบสามปีในศาสนจักร ข้าพเจ้า 

ได้รับการเรียกให้รับใช้งานมอบหมายต่าง ๆ 

 ทั้งในระดับสาขา ท้องถิ่น คณะเผยแผ่ 
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การเชื่อฟัง
เอ็ลเดอร์ วิศิษฐ์ คณาคำา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ 
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และสเตค  งานมอบหมายที่ข้าพเจ้าชอบ 

ท่ีสุดคือเป็นเจ้าหน้าท่ีต้อนรับเพราะข้าพเจ้า 

ได้ทักทายคนใหม่ ๆ ในวันอาทิตย์ ได้ช่วย 

ให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นใจและพร้อมนมัสการ 

ในการประชุมศีลระลึก  การเรียกและการ 

ปลดครั้งก่อน ๆ ช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนา

ความเป็นผู้นำาและมีวุฒิภาวะทางวิญญาณ 

อย่างต่อเนื่องเช่นกัน     

เรามีบุตรธิดาสองคน วิสุทธิพรกับ 

วิสุชลักษณ์ ซึ่งตอนนี้อายุ 31 และ 30 ป ี

เราเป็นครอบครัวอดีตผู้สอนศาสนา  

ข้าพเจ้ากับสุมามาลย์ภรรยาข้าพเจ้า 

และวิสุทธิพรลูกชายของเรา รับใช้ใน

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ และ

วิสุชลักษณ์ลูกสาวของเรารับใช้ที่คณะ

เผยแผ่แคลิฟอร์เนีย โอกแลนด์  ข้าพเจ้า

กับภรรยาเพิ่งเสร็จสิ้นงานเผยแผ่ของเรา

ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกและ

ผู้นำาผู้สอนศาสนาอาวุโสในเดือนตุลาคม 

ปี 2013  การรับใช้งานเผยแผ่เป็นสิ่งดีที ่

สุดที่เราได้ทำาในชีวิตมรรตัย 

ข้าพเจ้าขอบคุณและกตัญญูต่อคุณ

แม่ข้าพเจ้า แม้ท่านจะไม่เห็นด้วยกับความ 

เชื่อใหม่ของข้าพเจ้าในพระเจ้าพระเยซู

คริสต์ก็ตาม  ข้าพเจ้าถูกตัดขาดจาก

ครอบครัวหลังจากรับบัพติศมา หลาย

คนที่รู้จักข้าพเจ้าเยาะเย้ยศรัทธาและ

ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าด้วยถ้อยคำา

รุนแรงซึ่งทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกอ้างว้าง 

มาก แต่ไม่มีสิ่งใดหยุดข้าพเจ้าจากการ

ก่อนคุณแม่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรม  

การเชื่อฟังเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งใน

การเติบโตทางวิญญาณของข้าพเจ้าตั้งแต่

ช่วงแรก ๆ ที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนใจเลื่อมใสใน

ปี 1971  เพราะหลักธรรมสำาคัญนี้ ศรัทธา

และประจักษ์พยานของข้าพเจ้าในพระเยซู 

คริสต์จึงค่อย ๆ เติบโต  ข้าพเจ้าไม่ได้เห็น

นิมิตหรือภาพใดว่าผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา

ในคำาสอนของพระคริสต์จะออกมาเป็น

เช่นไร  อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าได้รับการ

ยืนยันในใจถึงเร่ืองราวพระคัมภีร์ท่ีวิสุทธิชน 

หนุ่มสาวทุกคนต่างรู้จักเกี่ยวกับอับราฮัม 

ผู้ซึ่งได้รับบัญชาให้ถวายอิสอัคบุตรชาย 

ของเขาเป็นเคร่ืองพลีบูชา และท้ังอับราฮัม 

กับอิสอัคยอมตามพระประสงค์ของพระ- 

ผู้เป็นเจ้า  นี่เป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เทพนิยาย  

“ต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัม และ

ตรัสกับท่านว่า ‘อับราฮัม’ ท่านทูลว่า ‘ข้า

พระองค์อยู่ที่นี่’  พระองค์ตรัสว่า ‘จงพา

บุตรของเจ้าคืออิสอัค บุตรคนเดียวของ

เจ้าผู้ที่เจ้ารัก ไปยังดินแดนโมริยาห์ และ

ถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชา บนภูเขาลูก

หนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า’…”1  ข้าพเจ้า

เรียนรู้ว่าการเชื่อฟังนำาไปสู่การปฏิบัติ  

ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงคาด

หวังให้ข้าพเจ้าทำาสิ่งใดหลังบัพติศมา  ยิ่ง

ข้าพเจ้าเรียนรู้มากขึ้น ข้าพเจ้าก็ยิ่งได้รับ 

การกระตุ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า 

การเปิดเผยในพระคัมภีร์เป็นความจริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “…เนื่องจากการเชื่อ

นมัสการพระเจ้าได้  เมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจ 

ลาออกจากงานอาชีพครูเพื่อรับใช้งาน

เผยแผ่เต็มเวลา คุณแม่ข้าพเจ้าต้องการ

ตัดข้าพเจ้าออกจากพินัยกรรมครอบครัว  

กระนั้นก็ตาม การทดลองและความยาก

ลำาบากทั้งหมดในชีวิตข้าพเจ้ากลับเสริม

สร้างศรัทธาและประจักษ์พยานที่เข้มแข็ง

ในพระเยซูคริสต์  และเพราะวิถีชีวิตแบบ

แอลดีเอส คุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าตลอด

จนสมาชิกครอบครัว ญาติ ๆ และเพื่อน

บ้านจึงยอมรับครอบครัวเรา ความขัดแย้ง

ทั้งหมดในอดีตได้รับการแก้ไขคืนดีกัน
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ฟังกฎนั้นซึ่งในนั้นทรงกำาหนดพรไว้”2  

เมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเห็นผู้เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสใหม่ของศาสนจักร ข้าพเจ้านึกถึง

สมัยที่เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่เช่นกัน  

ข้าพเจ้าไม่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับพระ- 

คัมภีร์หรือคำาสอนของศาสนจักร  ข้าพเจ้า

เพียงแต่รุดไปข้างหน้าโดยให้ศรัทธานำา

ข้าพเจ้าไป  ข้าพเจ้ามีความมั่นใจเต็ม

เปี่ยมในผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ของ

ศาสนจักรว่าพวกเขาจะเติบโต ก้าวหน้า 

และจะได้รับพรพระกิตติคุณในชีวิตด้วย

การเชื่อฟัง  ดังที่ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้า

ค้นพบความรอดได้โดยการเชื่อฟังกฎ

ของพระเจ้าในการรักษาพระบัญญัติ ใน

การทำางานแห่งความชอบธรรม และการ

ดำาเนินตามรอยพระบาทของพระผู้ทรง

เป็นผู้นำาของเรา พระเยซู องค์ต้นแบบและ

การเชื่อฟังพระบัญญัติช่วยให้ครอบครัวดิฉันยอมรับ

ดิฉันรับบัพติศมาตอนอายุ 17 ปี และเป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัว  ตอนแรกท่ีรับบัพติศมา บางคนในครอบครัว 

ไม่เห็นด้วยและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงความเชื่อส่วนตัวของดิฉัน  แต่ดิฉันไม่เคยรู้สึกท้อแท้กับการที่จะยืนเป็น

พยานและรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  ทุกครั้งที่ดิฉันรับใช้คนในครอบครัวหรือสมาชิกในศาสนจักรยิ่งทำาให้ดิฉัน

รู้ว่าพระกิตติคุณของพระผู้เป็นเจ้าเป็นความจริง และคำาสอนของพระองค์ช่วยให้ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้น ปัจจุบัน

เวลาผ่านมา 12 ปี สมาชิกทุกคนในครอบครัวของดิฉันยอมรับและเข้าใจในความเชื่อของดิฉัน การเชื่อฟังและรักษา 

พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่สม่ำาเสมอทำาให้ดิฉันเป็นแบบอย่างแก่คนในครอบครัวได้แม้เราจะมีความเชื่อที่แตกต่างกัน

-เกศินี มั่นชัย, กรุงเทพฯ

พระผู้เป็นเจ้า  เราจะได้รับพรตราบเท่าที่

เราเชื่อฟังในวิธีของพระเจ้า ในพระนาม

ของพระเยซูคริสต์ เอเมน  
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ประมุขของสิ่งทั้งปวง”3

ข้าพเจ้าทำาตามพระบัญญัติสิบประการ 

โดยสุดความสามารถของข้าพเจ้าตั้งแต่

รับบัพติศมา  ข้าพเจ้ารับส่วนศีลระลึกทุก

วันสะบาโต จ่ายส่วนสิบเต็มด้วยความ

ซื่อสัตย์ เต็มใจรับใช้ในศาสนจักร ศึกษา

พระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน และจัดสังสรรค์

ในครอบครัว ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งเรียบง่าย

ที่ทำาได้ในชีวิต  ในที่สุดข้าพเจ้าพิสูจน์

ตนเองได้แล้วว่าการเชื่อฟังเรียกร้องสิ่ง

สำาคัญสองอย่าง “ดูเถิด, พระเจ้าทรงเรียก

ร้องใจและความคิดที่เต็มใจ…”4 และ

ข้าพเจ้าไม่เคยปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าทรง

ประสงค์ให้ข้าพเจ้าทำา  “…อย่าเบื่อหน่าย

ในการทำาดี…และจากสิ่งเล็กน้อยบังเกิด

เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่”5  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า

ศาสนจักรนี้จริง ฝ่ายประธานสูงสุดและ 

โควรัมอัครสาวกสิบสองได้รับเรียกจาก
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ในการเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ผม 
มีประสบการณ์พิเศษในการสัมภาษณ์ 

ผู้เตรียมรับบัพติศมาสามคนในสัปดาห์
หน่ึง  ผมร้องไห้เม่ือใกล้ส้ินสุดการสัมภาษณ์ 
ชายคนหนึ่งที่เพิ่งเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่ม
เหล้า  

เมื่อผมสัญญากับเขาว่าพระผู้เป็นเจ้า

จะทรงช่วยเหลือ  เขาบอกว่าเพียงเท่านี้ก็

เป็นพรแก่ชีวิตเขาแล้ว  เขามีเวลาอยู่กับ

ครอบครัวมากขึ้น  เขารู้สึกปลอดภัยและ

ไม่ต้องกังวลว่าจะประสบอุบัติเหตุ เพราะ

จ า ก ส น า ม เ ผ ย แ ผ่

ผมซาบซึ้งใจมากเมื่อผู้สนใจ 

คนหนึ่งบอกผมว่าเขาเลิก 

สิ่งเสพติดหมดแล้ว

เขาไม่ดื่มเหล้าแล้ว และยังสามารถ

ประหยัดเงินจากการเลิกสิ่งเหล่านั้นด้วย  

นี่เป็นประสบการณ์พิเศษที่ผมซาบซึ้ง

ใจมาก  เมื่อผู้สนใจคนหนึ่งบอกผมว่าเขา

เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มเหล้า เลิกดื่มกาแฟ 

เลิกดูสื่อลามก และมาโบสถ์ทุกสัปดาห์  

พระกิตติคุณเปลี่ยนแปลงผู้คน  ผมมี

ความสุขมากที่ได้เห็นผู้คนเหล่านี้ติดตาม

พระคริสต์  

เอ็ลเดอร์บาร์โธโลมิว, คณะเผยแผ่
ประเทศไทย กรุงเทพ

“การเสพติดทุกชนิดให้โทษใหญ่

หลวงที่ทำาให้เกิดความเจ็บปวดและ

ความทุกข์ทรมาน และส่งผลกระทบ

ต่อเราแม้กระทั่งทางวิญญาณ  แต่

ยังมีความหวัง เพราะการเสพติด

ส่วนใหญ่สามารถเอาชนะได้เมื่อใช้

เวลา  เราเปลี่ยนได้ แต่นั่นจะเป็น

เรื่องยาก...

“การเสพติดทำาให้พระวิญญาณ

ขุ่นเคือง แม้การเสพติดบางอย่างจะ

ต้องการความช่วยเหลือจากแพทย ์

มืออาชีพ  แต่ขอเราอย่ามองข้าม

ความช่วยเหลือทางวิญาณที่มีให้เรา

ผ่านทางพรฐานะปุโรหิตและการ

สวดอ้อนวอน  พระเจ้าทรงสัญญา

ว่า “พระคุณของเราเพียงพอสำาหรับ

คนทั้งปวงที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้า

เรา; เพราะหากพวกเขานอบน้อม

ถ่อมตนต่อนหน้าเรา, และมีศรัทธา

ในเรา, เม่ือน้ันเราจะทำาให้ส่ิงท่ีอ่อนแอ 

กลับเข้มแข็งสำาหรับพวกเขา” (อีเธอร์ 

12:27)  

“ขอเราอย่าลืมว่าอำานาจการ

เปลี่ยนแปลงมีจริง และนั่นเป็นของ

ประทานทางวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จาก

พระผู้เป็นเจ้า”

ดู ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์, “อำานาจการ
เปลี่ยนแปลง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007.
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ดิฉันรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับดิฉัน

เ มื่อหลายปีก่อน ดิฉันตกอยู่ในภาวะ 

 ยากลำาบากที่สุดในชีวิต ช่วงเวลาแห่ง 

ความสูญเสียมารดาผู้เป็นที่รัก ดิฉันเกิด

ความรู้สึกอ้างว้าง ท้อแท้ และหมดหวัง

โดยไม่รู้ตัว  

แม้ว่าในแต่ละวันต้องเจอกับปัญหา

และความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข ทั้ง

หน้าที่รับผิดชอบในครอบครัว งานประจำา 

การศึกษาที่มหาวิทยาลัย และการเรียก

หลายอย่างของศาสนจักร แต่ดิฉันจะลืม

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น ๆ เมื่อลืมตาตื่น

ขึ้นมาในเวลาเช้าของวันใหม่  บางครั้ง

ดิฉันรู้สึกเหนื่อยเมื่อพยายามทำาทุกอย่าง

ในชีวิตให้สมดุลอย่างดีที่สุด  ความรู้สึก

ภายในมักจะบอกออกมาเสมอว่าสิ่งเหล่า

นี้ช่างยากเหลือเกินที่จะทำาเพียงลำาพัง  

เมื่อความรู้สึกต่าง ๆ พรั่งพรูออกมา

จนดิฉันต้านทานไม่ไหว ดิฉันเริ่มแสวงหา

การนำาทางและพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้ามาก

ขึ้นโดยการสวดอ้อนวอนและอ่านพระ-

คัมภีร์ จนกระทั่งเจอข้อความหนึ่งที่พระ-

องค์ตรัสไว้ว่า 

“เหตุการณ์จะบังเกิดข้ึนคือจิตวิญญาณ 

ทุกดวงที่ละทิ้งบาปของตนและมาหา

เรา, และเรียกหานามของเรา, และเชื่อ

ฟังเสียงของเรา, และรักษาบัญญัติของ

เรา, จะเห็นหน้าเราและรู้ว่าเราดำารงอยู่” 

(คพ. 93:1) 

ดิฉันร้องไห้และยิ้มให้กับตัวเองด้วย

ความปีติสุขที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำา

สวดอ้อนวอนของดิฉัน เพราะดิฉันรู้ว่า

พระองค์อยู่กับดิฉันในเวลานั้น 

-มยุรา สีสาร, ขอนแก่น

ความรู้สึกภายในดิฉัน

มักจะบอกเสมอว่าสิ่ง

เหล่านี้ช่างยากเหลือเกินที่

จะทำาเพียงลำาพัง
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จัดต้ังสเตคและท้องถ่ินใหม่- 
การเติบโตคร้ังสำาคัญในรอบ 20 ปี

วันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1995 ณ ห้องประชุมของโรงแรม 

อมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำา เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองจัดตั้งสเตคกรุงเทพ สเตคแห่งแรก

ในประเทศไทย โดยมีประธานทิพรัตน์ กิจสวัสดิ์ เป็นประธาน 

สเตคคนแรก และบราเดอร์พรชัย จันทราทิพย์ เป็นผู้ประสาทพร 

คนแรก ศาสนจักรมีสมาชิกภาพในบันทึก 6,285 คนในเวลา

นั้น

19 ปีต่อมา ในวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 2014 ณ ห้องประชุม 

เดียวกัน สมาชิกและผู้สนใจเกือบ 1,500 คนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการจัดตั้งสเตคและท้องถิ่นใหม่ โดยมีเอ็ลเดอร์เกอร์ริท 

ดับเบิลยู. กอง ประธานภาคเอเชียเป็นประธานควบคุม ร่วม

ด้วยเอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานภาค

ประธานสาธิต ไกวัลวรรธนะ ซึ่งได้รับเรียกเป็นประธาน 

สเตคกรุงเทพเหนือ ประเทศไทย สเตคแห่งที่สองที่เพิ่งจัดตั้ง 

จากท้องถ่ินหลังจากการทำางานหนักหลายปีของผู้นำาและสมาชิก 

กล่าวในการประชุมว่า  “เมื่อได้รับคำาสั่งจากลีไฮให้กลับไปเอา

แผ่นจารึกจากเลบัน  เลมันกับเลมิวเอลสงสัย แต่นีไฟมีศรัทธา  

เราต้องถามตนเองว่า ‘เราจะเป็นแบบไหน’  ไม่ว่าเราจะมีการ

เรียกอะไรก็ตาม ตราบเท่าที่เราทำาสุดความสามารถ เราจะได้

รับพร”

ท้องถิ่นกรุงเทพตะวันตก ประเทศไทย คือท้องถิ่นใหม่อีก

แห่งหนึ่งซึ่งได้รับการจัดตั้ง  ประธานอรุณ ทองมี อดีตอธิการ

วอร์ดธนบุรี ได้รับเรียกเป็นประธานท้องถิ่น  แม้จะมีเพียง 3 

หน่วยซึ่งแยกมาจากสเตคกรุงเทพ แต่ทั้งสามหน่วยถือว่าเป็น

หน่วยที่เข้มแข็งซึ่งพร้อมสำาหรับการเติบโต  “ในพันธสัญญา

ใหม่หนังสือยอห์นบทที่ 15 บอกเราว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะทรง

ตัดแขนงที่ไม่ออกผลทิ้งเสียส่วนแขนงที่ออกผลพระองค์จะทรง

ลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น” ประธานอรุณกล่าวเปรียบเทียบถึง

การแยกท้องถิ่นครั้งนี้ “แขนงของเราจึงถูกลิดเพื่อที่เราจะได้

ออกผลมากขึ้น”

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วจาก 

การเร่งงานแห่งความรอด และมุ่งหวังที่จะจัดตั้งสเตคอีกหลาย

แห่งในอนาคตข้างหน้า “ในสเตคคือสถานที่คุ้มครองและที่หลบ

ภัยของเราจากพายุชีวิต” เอ็ลเดอร์กองกล่าว  “โจเซฟ สมิธ 

กล่าวว่าจุดประสงค์หลักของการรวบรวมวิสุทธิชนคือเพื่อให้มี

การสร้างพระนิเวศน์ในการประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดอัน

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสำาหรับคนเป็นและคนตาย”  

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ท้องถิ่นกรุงเทพตะวันตก: อรุณ ทองมี ประธานท้องถิ่น (กลาง); สมบูรณ์ 
สุขกุล ที่ปรึกษาที่หนึ่ง (ซ้าย); โชติ จี่พิมาย ที่ปรึกษาที่สอง (ขวา)

สเตคกรุงเทพเหนือ ประเทศไทย : 

วอร์ดดอนเมือง วอร์ดรังสิต วอร์ดบางเขน 

วอร์ดลพบุรี วอร์ดแจ้งวัฒนะ วอร์ดบางบัวทอง 

สาขาปากเกร็ด สาขาอยุธยา

ท้องถิ่นกรุงเทพตะวันตก ประเทศไทย: 

สาขาอโศก สาขาธนบุรี สาขาบางแค
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สเตคกรุงเทพเหนือ: สาธิต ไกวัลวรรธนะ ประธานสเตค (กลาง);  

ณัฐพล ลัทธิโสภณกุล ที่ปรึกษาที่หนึ่ง (ซ้าย); นรินทร์ ยันตะพันธ์  

ที่ปรึกษาที่สอง (ขวา);  เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธานภาค (ซ้ายสุด);  

ลีโอนาด วู สาวกเจ็ดสิบภาค (ขวาสุด)  การประชุมภาคสมาชิกใหม่ร่วมกับฝ่ายประธานภาคและ 
 ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ มีผู้เข้าร่วมกว่าสามร้อยคน

  ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่: เดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ (กลาง); 
 รัฐมณี แสงสุวรรณ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง (ซ้าย);     
 วิศาล วิศาลบรรณวิทย์ ที่ปรึกษาที่สอง (ขวา)
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แนะนำาผู้สอนศาสนาจากประเทศไทย

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน 

เพื่อลงในเว็บไซต์ Facebook หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ข้อความ 

และรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th  หรือติดตามข่าวสารที่ facebook.com/mormonthai

ต่อไปนี้ท่านสามารถส่งข้อมูลผู้สอนศาสนาที่รับใช้จากหน่วยหรือครอบครัวของท่านมาที่บรรณาธิการเนื้อหา พร้อมด้วยภาพถ่าย 

หรือประจักษ์พยานสั้น ๆ ของผู้สอนศาสนาคนนั้นสำาหรับลงเลียโฮนาและและสื่ออื่น ๆ ของศาสนจักรในประเทศไทย

สิริเมษ โชติไพรัตน์
สาขาสมุทรปราการ

คณะเผยแผ่ออสเตรเลีย เพิร์ธ
(2012-2014)

สุทธิรัศม์ สุทธิพงศ์
วอร์ดอโศก

คณะเผยแผ่ยูทาห์ ออกเด็น
(2014-2015)

อัศวิน โชติไพรัตน์
สาขาสมุทรปราการ

คณะเผยแผ่ญี่ปุ่น ฟุกุโอะกะ 
(2014-2016)

บรรณกร กนกนาฎกุล
สาขาเชียงราย

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ
(2013-2015)

Phavadee Duangthipphavong
สาขาเวียงจันทน์

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ 
(2013-2015)

นภสร มนะโส
สาขาดอนเมือง

คณะเผยแผ่แคนาดา แวนคูเวอร์
(2013-2015)

สุมิตรา หาริชัย
สาขามหาสารคาม

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ
(2014-2015)

ตวงพร ขาวเมืองน้อย
สาขาอุดร 2

คณะเผยแผ่ซอลท์เลคซิตี้ 
เทมเปิลสแควร์

(2013-2015)


