
ข่าวสารจากผู้นำาภาคเอเชีย

เราทราบว่าพระบิดาในสวรรค์ทรง
ปรารถนาจะประทานพรเรา พระองค์
ประทานพรเราเมื่อใดก็ตามที่เราทูล

ขอพระองค์และเมื่อใดก็ตามที่เราเชื่อฟัง
กฎและพระบัญญัติของพระองค์1  เฉก
เช่นพลุอันสวยงามที่พุ่งขึ้นสาดแสงสีเป็น
ประกายระยิบระยับบนท้องฟ้าอันมืดมิด

นำาความชื่นบานมาสู่ทุกผู้คนที่ได้เห็น พร
ของพระองค์พุ่งไปทุกทิศทางและหลั่งริน 
มาให้เราด้วยความงามอันน่าทึ่งเช่นกัน 
พรของพระองค์มาได้หลายทางและท่วม 
ท้น อย่างไรก็ตาม พรไม่ได้มาในวิธีที่เรา
ทูลขออย่างเจาะจง ในเวลาที่เราคิดว่าดี
ที่สุดหรือในรูปแบบที่เราคาดไว้เสมอไป 
แต่พรมาสู่เราเสมอ

ส่วนสิบเป็นพระบัญญัติที่นำามาซึ่ง
พรอันยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ง่ายต่อการเชื่อฟัง
เสมอไป เราล้วนกังวลว่าจะมีอาหารพอ
รับประทาน มีบ้านที่สะดวกสบายและ
ปลอดภัยเพื่อพักอาศัยและจะเข้าถึง
บริการทางสาธารณสุขและการศึกษา
หรือไม่ ความต้องการเหล่านี้ดูเหมือน
ต้องใช้เงินและทรัพย์สมบัติที่เรามี การ
เชื่อฟังกฎส่วนสิบเรียกร้องให้เราสละ
ความมั่นคงและความสบายที่มาจากการ

มีทรัพย์สมบัติทางโลกมากขึ้น เราต้อง
แสดงให้เห็นว่าใจเราไม่ได้ห่วงสิ่งของทาง
โลกแต่ห่วงทรัพย์สมบัติของสวรรค์2  สิ่งนี้
เรียกร้องให้เราวางใจพระผู้เป็นเจ้าและมี

ศรัทธาว่าเราจะ “ มี เพียงพอ และ เกิน พอ”3 
กฎส่วนสิบนั้นเรียบง่าย  กฎนี้กำาหนด 

ให้เรา“ จ่ายหน่ึงในสิบส่วน ของ ผล ประโยชน์  
ทั้งหมด  [ของ  เรา]  เป็น ราย ปี”4 – ซึ่งหมาย
ถึงสิบเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของเรา ส่วน

สิบเป็น “  กฎ ถาวรสำาหรับ  [ เรา] ตลอด 
กาล”5  มาลาคีกล่าวว่าหากเราเชื่อฟังกฎ
ส่วนสิบ  พระเจ้าจะทรง “ เปิด หน้าต่าง ใน 
ฟ้าสวรรค์ ให้ เจ้า  และ เท พร อย่าง ล้น ไหล 
มา ให้ เจ้า”6  พรที่สัญญาไว้กับเราโดยการ
เชื่อฟังกฎนี้สำาคัญและล้นเหลือแต่ไม่ได้
เห็นด้วยตาเสมอไป

เอ็ลเดอร์เบดนาร์ บอกไว้ดังนี้ 
บ่อยครั้งขณะที่เราสอนและเป็นพยาน 

เรื่องกฎส่วนสิบ  เราเน้นถึงพรทางโลกที ่
เราได้รับโดยฉับพลันทันทีอย่างไม่น่าเชื่อ 
แน่นอนว่าพรเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง ทว่าพร
บางอย่างที่เราได้รับเมื่อเราเชื่อฟังพระ- 

บัญญัติข้อนี้เป็นพรสำาคัญแต่เร้นลับ  พร 
เช่นนี้จะเล็งเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรามีทั้งความ 
เอาใจใส่และช่างสังเกตเร่ืองทางวิญญาณ 

เท่านั้น (ดู 1 โครินธ์ 2:14)7

เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมนี้ ขอให้เรา 
ย้อนกลับไปในปี 1845 ในเวลาน้ัน ศาสน- 
จักรเพิ่งจัดตั้งมา 15 ปี สมาชิกส่วนใหญ่
มารวมกันที่เมืองนอวู เมืองที่สวยงามมีผู้
อยู่อาศัยเกือบ 20,000 คน สร้างขึ้นโดย
วิสุทธิชน ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

สิ้นชีวิตเป็น มร ณสักขีแล้วและวิสุทธิชน
เผชิญการข่มเหงอย่างหนัก ศัตรูของ
ศาสนจักรเผาบ้านเรือนไร่นาของวิสุทธิชน 
และบังคับให้พวกเขาออกจากนอวู กระน้ัน 

ท่ามกลางความยากลำาบากแสนสาหัส 
วิสุทธิชนได้รับบัญชาให้สร้างพระวิหาร 
งานก่อสร้างพระวิหารเรียกร้องความเสีย
สละอย่างมาก ชายหนุ่มคนหนึ่งทราบถึง

ความยากลำาบากของศาสนจักรที่ต้อง
สร้างพระวิหารให้เสร็จ เขามาหาบริคัม 
ยังก์ในวันที่ 8 กรกฎาคม ปี 1845 และ
มอบเงินเก็บทั้งชีวิตของเขาให้ท่าน เป็น
เหรียญทองมูลค่า 2,500 เหรียญ นับเป็น

เงินจำานวนมากในเวลานั้น เงินนี้จะใช้
สร้างพระวิหารจนแล้วเสร็จ

ศาสนจักรขอให้วิสุทธิชนทุกคนจ่าย
ส่วนสิบ หนึ่งในสิบจากรายได้ของพวก

เขา เพื่อสร้างพระวิหาร มีความจำาเป็น
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ส่วนสิบและ 
การบริจาค
เอ็ลเดอร์สตีเวน แอล. โตรอนโต
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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ต้องใช้เงินจำานวนมาก เงินนั้นมาจากคน
ยากจน ขัดสน ถูกข่มเหง คนที่กำาลังดิ้นรน
หาเลี้ยงครอบครัวและกำาลังเตรียม 

ตัวทิ้งบ้านของพวกเขาเพื่อเดินทางไปใน

แดนทุรกันดาร แม้จะมีความยากลำาบาก

นี้ แต่พระวิหารก็เสร็จสมบูรณ์ในเดือน 

ธันวาคม ปี 1845  จากนั้นสองเดือนต่อมา  

ในช่วงที่อากาศหนาวเหน็บที่สุดของฤด ู

หนาว วิสุทธิชนถูกบังคับให้ออกจากนอวู  

ออกจากเมืองที่สวยงามและพระวิหาร 

ศักด์ิสิทธ์ิของพวกเขา สองปีต่อมาพระวิหาร 

นอวูถูกเพลิงไหม้จนราบ เหลือเพียงฐานราก 

ซากปรักหักพังของพระวิหารขายได้ราคา 

2,000 เหรียญ เป็นเศษเสี้ยวเพียงน้อยนิด

ของราคาเดิม8   

วิสุทธิชนคงผิดหวังและเศร้ามาก บาง 

ทีพวกเขาบางคนอาจสงสัยว่าทำาไมพระเจ้า 

ทรงทำาเช่นนี้ ทำาไมพวกเขาถูกเรียกร้องให้

เสียสละมากมายเพียงเพื่อปล่อยให้พระ- 

วิหารถูกทำาลาย แล้วชายหนุ่มคนนั้นที่

มอบเงิน 2,500 เหรียญเล่า เขาจากนอวู

มาอย่างสิ้นเนื้อประดาตัว ไหนเล่าพรที ่

มาลาคีสัญญาไว้

แต่ในแบบอย่างแห่งศรัทธาที่ยอด

เยี่ยมเหล่านี้เราเห็น “พรสำาคัญแต่เร้นลับ” 

ซ่ึงมาจากส่วนสิบ ในท่ีสุดจึงมีพรพระวิหาร 

แก่วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์ในช่วงสองเดือนก่อน

ที่วิสุทธิชนจะออกจากนอวู คนห้าพันคน

สามารถเข้าร่วมศาสนพิธีพระวิหารและ

ได้รับเอ็นดาวเม้นท์ของพวกเขา พระวิหาร

ทำางานตลอดวันตลอดคืน ขณะที่วิสุทธิชน 

ออกจากนอวูข้ามแม่น้ำาที่กลายเป็นน้ำา

แข็งไปสู่ถิ่นทุรกันดารที่ไม่รู้จัก พวกเขา

นำาเอา “อำานาจ จาก เบื้องบน”9  และพร

แห่งการผนึกกันเป็นครอบครัวนิรันดร์ไป

กับพวกเขา สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติที่มนุษย์

ทำาลายหรือแมลงกัดกินไม่ได้10

จากประสบการณ์เหล่าน้ี เราเห็นความ 

สัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพรพระวิหาร

กับส่วนสิบเช่นกัน พระเจ้าทรงบัญชาให้

เราจ่ายส่วนสิบ “เพื่อ การ สร้างนิเวศน์ ของ 

เรา” – ซึ่งคือการสร้างพระวิหาร11  ความ
สามารถของเราในการสร้างและทำางาน

พระวิหารขึ้นอยู่กับส่วนสิบและการบริจาค

ของสมาชิกศาสนจักร ไม่มีแหล่งอื่นใด 

การอนุมัติให้สร้างพระวิหารขึ้นอยู่กับ 

ความซื่อสัตย์ในส่วนสิบของสมาชิก โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของผู้ดำารงฐานะปุโรหิต  

ศาสนจักรต้องมีหลายสเตคอยู่ในเขตก่อน 

จะสร้างพระวิหาร ในการจัดตั้งสเตคต้อง 

มีผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่

แข็งขันจ่ายส่วนสิบเต็ม ท้ายที่สุด สมาชิก

คนใดก็ตามที่เข้าพระวิหารต้องมีค่าควร

และได้รับการเตรียมทางวิญญาณ ท่ีสำาคัญ 

คือ พวกเขาต้องเป็นผู้จ่ายส่วนสิบเต็ม

ประธานมอนสันเตือนเราว่า “การเสีย

สละบางระดับเกี่ยวข้องกับการสร้างพระ- 

วิหารและการเข้าพระวิหารเรื่อยมา”12

ขณะที่เราปรารถนาจะเข้าถึงพรพระ- 

วิหารได้ง่ายข้ึนในเอเชีย เราจะต้องเสียสละ 

โดยการจ่ายส่วนสิบเต็มเช่นกัน เราจะต้อง 

สอนหลักธรรมแห่งส่วนสิบแก่ลูกๆ ของ 

เราเช่นกันและเชิญชวนสมาชิกทั้งหมดให้

รักษากฎนี้อย่างซื่อสัตย์ เมื่อเราทำาอย่างนี้ 

พรที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมจะเกิดขึ้น พร

บางอย่างจะเห็นได้ชัด บางอย่างจะเร้นลับ  
การเสียสละของเราอาจไม่ส่งผลเป็น

พระวิหารในประเทศเราทันทีแต่หากเรา
มองด้วยตาแห่งศรัทธา เราอาจเห็นพร 

“สำาคัญแต่เร้นลับ” ที่เอ็ลเดอร์เบดนาร์
บรรยายไว้ เราอาจพบว่าเรามีความสำานึก
คุณมากขึ้นสำาหรับทรัพย์สมบัติที่เราได้รับ  
เราอาจเรียนรู้ความมัธยัสถ์อดออมมากข้ึน 

เราอาจได้รับการนำาไปสู่งานที่เหมาะสม 
เราอาจพบแรงบันดาลใจในการค้นหา
บรรพชนของเราและทำาประวัติครอบครัว

พระเจ้าทรงบัญชาให้เราจ่ายส่วนสิบ  

“เพื่อการสร้างนิเวศน์ของเรา”  

– ซึ่งคือการสร้างพระวิหาร   

ความสามารถของเราในการสร้าง 

และทำางานพระวิหารขึ้นอยู่กับ 

ส่วนสิบและการบริจาคของ 

สมาชิกศาสนจักร
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ให้สมบูรณ์ เราอาจพบความเข้มแข็งใน
การแบกภาระหนัก เราอาจพัฒนาความ

สามารถที่จะเข้าใจและทำาตามการนำา
ทางของพระวิญญาณมากขึ้น เราอาจพบ
ศรัทธาในการมองเห็นความรักของพระ- 
บิดาบนสวรรค์ของเราอย่างชัดเจน แม ้
เมื่อเราไม่เห็นพรในช่วงชีวิตเรา บางทีลูก 
หลานเหลนของเราจะได้รับพรเพราะแบบ 
อย่างแห่งความซื่อสัตย์ของเรา ชายหนุ่ม 
ผู้ให้เงิน 2,500 เหรียญน้ันเป็นทวดข้าพเจ้า 

ท่านคงไม่ได้เห็นว่าการกระทำาอันเน่ืองจาก 
ศรัทธาของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้
ข้าพเจ้าและเป็นแบบอย่างให้ลูกหลาน
ของท่าน

เมื่อเราเชื่อฟังกฎส่วนสิบ เราจะนำาพร 
พระวิหารมาใกล้เราและใกล้ลูกหลาน
เรามากขึ้น ไม่ว่าเราจะเห็นพรทั้งหมดได้
หรือไม่ เราสามารถแน่ใจได้ว่าพรนั้น ทั้งที่
เห็นได้ชัดและเร้นลับ จะหลั่งรินมาให้เรา
อย่างมากมายและสวยงามยิ่ง – ดังเช่น
ประกายระยิบระยับของพลุที่สวยงาม 

1.  ดู มัทธิว 7:7-11; หลักคำ�สอนและ 

พันธสัญญ� 130:20-21.

2.  ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 121:35;  

3 นีไฟ 13:19-21.

3.  ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 104:17.
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5.  ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 119:4.

6.  ดู ม�ล�คี 3:10.

7.  เดวิด เอ. เบดน�ร์, “หน้�ต่�งในฟ้�สวรรค์,” 

เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 17-18; เน้นตัวเอน.

8.  See Glen M. Leonard, Nauvoo, A Place of 

Peace, A People of Promise (2002), 629.
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ข้อกำ�หนดใหม่สำ�หรับก�รจบเซมิน�รีมีจุดประสงค์เพื่อช่วยนักเรียน  
“ยกระดับ” ก�รเรียนรู้

ข้อกำาหนดใหม่ของการจบเซมินารีคาดหวัง 
จากเยาวชนมากข้ึน

ผ่านแบบประเมินการเรียนรู้ของหลักสูตร

นอกจากการอ่านแล้ว จะมีการ

ประเมินสองครั้งระหว่างปี---ครั้งหนึ่งช่วง

กลางปีและอีกครั้งช่วงปลายปีการศึกษา 

---ซึ่งนักเรียนจะต้องผ่านด้วยคะแนน

อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์

ศาสนจักรไม่ได้ต้องการให้การเปลี่ยน 

แปลงนี้เป็นเรื่องน่ากลัวหรือเป็นสิ่งกีดกัน

นักเรียนแต่อย่างใด  หากนี่คือโอกาสให้

พวกเขาเรียนรู้พระคัมภีร์ได้ดีขึ้นและมี

ความเข้าใจในพระกิตติคุณลึกซึ้งมากขึ้น
พบถึงครึ่งปีการศึกษา ครูจะประเมิน

ครึ่งแรกของหลักคำาสอนและพันธสัญญา  
หากมีหมวดใดหรือส่วนใดหรือช่องว่าง
ใดๆ ในสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้มา ครูมีโอกาส

ข้อกำาหนดใหม่สำาหรับการจบเซมินาร ี

มีจุดประสงค์เพื่อ “ยกระดับการ

เรียนรู้” และเตรียมนักเรียนให้พร้อมมาก

ขึ้นสำาหรับชีวิตของการรับใช้และการ

เป็นสานุศิษย์  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กำาลังเกิดขึ้นทั่วโลก เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา

นี้กับหลักสูตรการศึกษาของปีนี้ นั่นคือ 

หลักคำาสอนและพันธสัญญาและประวัติ

ศาสนจักร

ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีองค์

ประกอบสองอย่าง  นอกจากต้องได้รับ

หน่วยกิตตามการเข้าชั้นเรียนและการ

รับรองจากประธานสาขาหรืออธิการแล้ว 

นักเรียนเซมินารีจะต้องอ่านพระคัมภีร์ที่
กำาลังศึกษาอยู่สำาหรับปีนั้นๆ รวมถึงต้อง
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พูดคุยและทบทวนแบบประเมินนั้นๆ กับ
นักเรียน  นักเรียนอาจทำาแบบประเมิน
อีกครั้งจนกว่าจะผ่าน

ทุกช่วงปลายปี นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 5-6 จะได้รับประกาศนียบัตรจบการ
ศึกษา ซึ่งหมายความว่าพวกเขาบรรลุข้อ

กำาหนดที่จำาเป็นต่างๆ (รวมถึงการอ่าน
และการประเมินที่เพิ่งกำาหนดขึ้น) หรือ
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าพวกเขา
เข้าชั้นเรียนครบตามข้อกำาหนด

เช่นเดียวกับสมัยก่อน นักเรียนที่ต้อง 
การชดเชยงานมอบหมายที่พลาดส่งเพื่อ

ให้จบการศึกษาย่อมสามารถทำาได้ในปีนี ้
โดยมีข้อกำาหนดเพิ่มขึ้น เนื่องจากนัก-
เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน---บางคนมี
การท้าทายและสภาวการณ์หลากหลาย 

--อาจจำาเป็นต้องมีการปรับเพื่อช่วยให ้
 

นักเรียนบางคนบรรลุความคาดหวัง

ผู้นำาศาสนจักรและครูในระบบการ 
ศึกษาของศาสนจักรต่างหวังว่าเมื่อ
นักเรียนพยายามมากขึ้นที่จะมีสัมฤทธิ-

ผลตามข้อกำาหนดใหม่ของการจบการ
ศึกษา พวกเขาจะพร้อมมากขึ้นที่จะเข้ม
แข็งในพระกิตติคุณและสามารถแบ่งปัน
สิ่งที่ตนเองรู้---ไม่ว่าจะในคณะเผยแผ่
หรือเมื่อมุ่งหน้าสู่ระดับวิทยาลัย เข้า

ทำางาน หรือแต่งงานและสร้างครอบครัว
การจบจากเซมินารีควรบ่งบอกว่า

นักเรียนได้ผ่านขั้นตอนสำาคัญที่นำาไปสู่
ความเข้าใจและการพึ่งพาคำาสอนและ
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ คู่ควรรับพร
พระวิหาร และเตรียมตนเอง ครอบครัว 
และผู้อื่นให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์กับพระ-
บิดาในสวรรค์ 

“หากเราคาด
หวังจาก
เยาวชนของ
เรามากขึ้น 
พวกเขาจะ
ก้าวไปสู่การ

ท้าทายนั้น และดิฉันเชื่ออย่างยิ่ง 
ว่าเราต้องเรียกร้องจากพวกเขา 
มากขึ้น” 
-ซิสเตอร์บอนนี่ แอล. ออสค�ร์สัน, ประธ�น
เย�วชนหญิงส�มัญ

นี่คือโอก�สให้นักเรีเยนเซมิน�รีได้เรียนรู้พระคัมภีร์ม�กขึ้นและมีคว�มเข้�ใจในพระกิตติคุณ 

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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โอเพ่นเฮาส์วอร์ดบางกะปิ
นำาวงศ์ หงษ์วิไล

การจัดโอเพ่นเฮาส์เป็นโอกาสอันดีที่ศาสนจักรจะได้นำา 
เสนอตนเองกับเพื่อนบ้านรอบข้าง  ปัจจุบันบริเวณรอบ 

โบสถ์บางกะปิมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ เกิดขึ้นจำานวนมาก ทั้ง
คอนโด หมู่บ้าน สำานักงาน แต่คนส่วนใหญ่เหล่านั้นไม่เคยรู ้
ว่ามีอาคารศาสนจักรอยู่บริเวณนั้น หลังเสร็จสิ้นการปรับปรุง
อาคารครั้งล่าสุด วอร์ดบางกะปิจึงถือโอกาสจัดกิจกรรม 

โอเพ่นเฮ้าส์ขึ้นเพื่อแนะนำาตนเองต่อชุมชนอีกครั้ง 
กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการชักชวนให้ผู้คนมา 

รับรู้ความสำาคัญของแผนแห่งความรอดของพระเยซูคริสต ์
แล้ว ผู้นำายังคาดหวังให้เกิดการตื่นตัวของสมาชิกที่จะรัก 
โบสถ์และเกิดประจักษ์พยานจากการรับใช้ในศาสนจักร 
อีกด้วย 

  อดีต ส.ส. พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ (ขว�สุด) และ พ.ต.ท.   
 สรรเสริญ ประเสริฐศิริกุล รองผู้กำ�กับก�รคดีเศรษฐกิจ  
 (คนที่สองจ�กซ้�ย) ให้เกียรติม�เปิดง�นโอเพ่นเฮ�ส์

t  มุม
นิทรรศก�ร
ของฝ่�ย
สม�คม
สงเคร�ะห์

t  มุม
นิทรรศก�ร
เกี่ยวกับ
ง�นประวัติ
ครอบครัว
และก�รสืบ
ลำ�ดับเชื้อ
ส�ย

t  ในจำ�นวนผู้ม�เข้�ร่วมสองร้อยกว่�คน มีผู้สนใจม�กกว่�หนึ่งร้อยคน  
 ม�ร่วมกิจกรรมโอเพ่นเฮ�ส์ในครั้งนี้

  สม�ชิก ผู้สนใจ และสื่อมวลชน ณ พิธีเปิดง�น  เย�วชนช�ยและเย�วชนหญิงทำ�หน�้ที่ต้อนรับ
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  น�ยวิสิษฎ์   

พวงเพชร น�ยอำ�เภอ

ป�กเกร็ด  จังหวัด 

นนทบุรี กล�่ว 

แสดงคว�มยินด ี

ต่อผู้รับร�งวัล

งานมอบรางวัลส่งเสริมคุณค่าสถาบัน 
ครอบครัวดีเด่นคร้ังท่ี 3

นับเป็นปีที่สามแล้วที่ศาสนจักร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายส่งเสริมความสำาคัญของ

ครอบครัวผ่านการมอบรางวัลผู้ส่งเสริม

คุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่น หรือ 

Family Values Awards ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น

ที่อาคารแจ้งวัฒนะเมื่อวันเสาร์ที่ 16 

สิงหาคมที่ผ่านมา

ผู้รับรางวัลประจำาปีน้ีคนแรกคือ บาท 

หลวงโจเซฟ เอช. ไมเออร์ ผู้ก่อตั้งและ

ประธานมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล 

หรือศูนย์เมอร์ซีเพื่อช่วยเหลือเด็กและ

ชุมชนย่านคลองเตย  งานของมูลนิธิคือ

ดูแลพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน  

โดยเน้นเรื่องการศึกษา งานช่วยเหลือ 

เด็ก การรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 

 คนที่สอง คือ คุณพารณ อิศรเสนา 

ณ อยุธยา ผู้อำานวยการใหญ่โรงเรียน

แนวทางตามทฤษฎีการสร้างองค ์

ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) 

คนสุดท้าย คือ รศ.คลินิก พญ. 

ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำานวยการสถาบัน 

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือ 

โรงพยาบาลเด็ก เจ้าของรางวัลมิตรภาพ

แห่งฮิวเบิร์ต เอช. ฮัมฟรีย์ โดยโรงเรียน

สาธารณสุขโรลลินส์ มหาวิทยาลัยเอโมร ี

ดรุณสิกขาลัย รวมทั้งเป็นประธาน ที่

ปรึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้

แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ  

นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในร้อยคนที่ได ้

รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น

ประจำาปี 2007  เป็นผู้บุกเบิกและ 

ริเริ่มโรงเรียนดรุณสิกขาลัยซึ่งเป็น

โรงเรียนที่สอนเด็กนักเรียนโดยใช้

  บ�ทหลวงวิรัช อมรพัฒน� ตัวแทน
บ�ทหลวงโจเซฟ เอช. ไมเออร์ รับดอกไม้จ�ก
น�ยวิสิษฎ์ พวงเพชร 

  คุณพ�รณ อิศรเสน� ณ อยุธย�  

รับมอบดอกไม้จ�ก พญ. ชนิก� ตู้จินด�

  รศ.คลินิก พญ.ศิร�ภรณ์ สวัสดิวร  
รับช่อดอกไม้จ�กพลโท ธวัชชัย บุญศรี  
รองผู้บัญช�ก�รหน่วยทห�รพัฒน�กองทัพไทย
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สหรัฐอเมริกา ในปี 1996 ได้รับยกย่อง

ให้เป็นแพทย์สตรีดีเด่นแห่งปีโดยสมาคม

แพทย์สตรีแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ 

ยังเป็นผู้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

ซึ่งไม่เพียงสำาคัญต่อสุขภาพของทารก 

แรกเกิดเท่านั้นแต่ยังทำาให้ครอบครัวม ี

สุขภาพดีอันเป็นบ่อเกิดของสังคมสุขภาพ

ดีด้วยเช่นกัน 

t สัมมน�ช่วงเช้�ในหัวข้อ “ก�ร 

ทำ�ให้ครอบครัวเข้มแข็ง” โดยวิทย�กร 

ผู้เชี่ยวช�ญเรื่องก�รดูแลเด็กและ

ครอบครัว คุณหมอชนิก� ตู้จินด�  

ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลเด็ก สมิติเวช 

ศรีนครินทร์ ผู้เขียนคู่มือเลี้ยงลูกซึ่งเป็น 

ที่รู้จักของคุณพ่อคุณแม่ม�ย�วน�น  

และ คุณสุภ�วดี ห�ญเมธี เจ้�ของรัก 

ลูกกรุ๊ป ผู้ทำ�ง�นด้�นครอบครัวหล�ก

หล�ยด้�นม�กว่� 30 ปี

จ�กซ้�ย: เดวิด เอ็ม. ซีเนียร์,  พิพัฒน์พงศ์ อิศรเสน� ณ อยุธย�, เชลลีย์ ซีเนียร์ จุฑ�ม�ส-ส�ธิต ไกวัลวรรธนะ, พ�รณ อิศรเสน� ณ อยุธย�,   

บ�ทหลวงวิรัฐ อมรพัฒน�,  รศ. คลินิก ศิร�ภรณ์ สวัสดิวร, นพ.วินัย สวัสดิวร (เลข�ธิก�ร สปสช.), คุณเชิญพร สวัสดิวร
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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

แนะนำาผู้สอนศาสนาจากประเทศไทย

เอ็ลเดอร์ชินดนัย กาญจนกฤต
ส�ข�เชียงใหม่

คณะเผยแผ่ฝรั่งเศส ป�รีส

(2013-2015)

เอ็ลเดอร์ธวัช เจริญเขตต์
ส�ข�อโศก

คณะเผยแผ่ยูท�ห์ เซนต์จอร์จ

(2014-2016)

เอ็ลเดอร์ยอดรัก แซ่ด่าน
ส�ข�เชียงใหม่ 1

คณะเผยแผ่ยูท�ห์ เซนต์จอร์จ

(2014-2016)

ซิสเตอร์พรรณนิภา สมานสุข
ส�ข�อุดร 2

คณะเผยแผ่ออสเตรเลีย บริสเบน

(2014-2015)

ซิสเตอร์รักที่สุด แซ่ด่าน
ส�ข�เชียงใหม่ 1

คณะเผยแผ่แคลิฟอร์เนีย  
แซนดีเอโก

(2014-2015)

เอ็ลเดอร์ภราดร เหลือหลาย
ส�ข�อุดร 1

คณะเผยแผ่ออสเตรเลีย เพิร์ธ

(2014-2016)

เอ็ลเดอร์โอภาส พรหมประเสริฐ
ส�ข�พิษณุโลก

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

(2014-2016)

 Sister Brianne Phelps
ส�ข�แจ้งวัฒนะ

คณะเผยแผ่ไต้หวัน ไทเป

(2014-2015)

ต่อไปนี้ท่�นส�ม�รถส่งข้อมูลผู้สอนศ�สน�ที่รับใช้จ�กหน่วยหรือครอบครัวของท�่นม�ที่บรรณ�ธิก�รเนื้อห� พร้อมด้วยภ�พถ่�ย 

ประจักษ์พย�น หรือเรื่องเล�่จ�กสน�มเผยแผ่ของผู้สอนศ�สน�คนนั้นสำ�หรับลงเลียโฮน�และและสื่ออื่น ๆ ของศ�สนจักรในประเทศไทย


