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1. แนะนํา – สรางความเขาใจ – ความคาดหวัง 
(Introduction - Orientation – Expectation) 

 

 ในสภาพปัจจุบันมีแนวโน้มว่า หลายส่ิงหลายอย่างสามารถดึง

เราเข้าไปร่วมด้วยเสมือนเราเป็นครอบครัวหนึ่งกับส่ิงนั้น เช่น แรง

กดดันจากงาน  โรงเรียน  สถาบัน  เพ่ือน  ดังนั้นเราจึงได้ออกแบบ

กลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งข้ึนมาเพ่ือต่อต้านความโน้มเอียงนั้น  และนําเรามา

รวมกลุ่มเพื่อสร้างความสนิทสัมพันธ์และความเข้าใจในหมู่สมาชิก

ครอบครัวให้มากยิ่งข้ึน 

 ครอบครัวจะพักด้วยกันตลอดสุดสัปดาห์มากกว่าแยกกันอยู่

เป็นกลุ่ม คือกลุ่มพ่อแม่  และกลุ่มเด็กๆ  เพ่ือเขาจะได้มีโอกาสใกล้ชิด

กันและกัน 

 สุดสัปดาห์นี้จะเป็นสุดสัปดาห์ที่สนุกหากทุกคนมีส่วนร่วม  

เด็กๆก็ทําแต่ละกิจกรรมเท่าที่ตนสามารถทําได้  ให้พ่อแม่ พ่ีๆ ช่วยคน

ที่เล็กที่สุดถ้าเขาขอความช่วยเหลือ  พ่อแม่และพ่ีๆ ไม่ควรทําในส่วน

ของคนเล็กที่สุด  เพราะทุกคนจะต้องเติบโตข้ึนในช่วงที่อยู่ด้วยกันนี้ 

ท่ีพัก (Homestead) 

 จุดประสงค์ของกลุ่มเล็กๆ น้ี คือ การนําคุณเข้ามาใกล้ชิดเป็น

ครอบครัวหนึ่ง  คุณจะมีบ้านพักเป็นสถานที่สําหรับการร่วมสนทนา
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ของครอบครัว ส่ิงสําคัญก็คือ แต่ละครอบครัวต้องพักอยู่ด้วยกันมาก

ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในบ้านพักที่จัดให้สําหรับครอบครัวของตน  ไม่

ไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กๆหรือผู้ใหญ่คนอ่ืน คุณควรทําตัวตามสบายและมี

ความสุขมากที่สุดในบ้านพักเช่นเดียวกับในบ้านของคุณ 

 

 
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์ทรงเปน็ที่อาศัยของข้าพระองค์

ทั้งหลาย ตลอดทุกช่ัวชาติพันธุ์ (สดด 90:1) 
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รูปภาพที่บงบอกถึงครอบครัว (Family Identification  Poster) 

 

อุปกรณ์ กระดาษขาวแผ่นใหญ่ 1 แผ่น, ดินสอสี, กระดาษกาว, 

ดินสอหลายแท่ง 

 ให้คุณวาดภาพครอบครัวของคุณ วาดภาพทุกคนที่อยู่ในบ้าน

ตอนนี้โดยต้องมีช่ือของแต่ละคนในครอบครัวและชื่อสกุลของคุณด้วย  

รวมทั้งภาพสุนัขและแมวของคุณ เพราะภาพน้ีจะไม่ใช่ภาพของ

ครอบครัวคุณหากไม่มีภาพของทุกๆ คน 

 



 

สิ
คุณ

สําหรับกลุ่ม

หลังเป็นผู้อ่

คุณและหาก

คุณด้วย 

สิ่งที่ปรารถ

 ฉันปราร
 ฉันปราร
 ฉันปรา

หนึ่ง 

 ฉันปราร
 ฉันปราร
 ฉันปราร
 ฉันปราร
 ฉันปราร
 ฉันปราร
 ฉันปราร

สิ่งท่ีปรารถ
ณมีรายการทีแ่

มเล็กๆ ในแต่

านรายการดั

กคุณมีส่ิงอ่ืน

ถนา 

รถนาให้ครอ

รถนาที่จะรู้สึ

ารถนาให้เรา

รถนาให้เราส

รถนาให้เรามี

รถนาให้บ้าน

รถนาที่จะรู้สึ

รถนาให้เรามี

รถนาให้เราฟั

รถนา …………
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ถนาและสิ่ง
แสดงถึง“ส่ิงท

ต่ละบ้านพัก  

ดังๆ และให้คุ

นที่ไม่มีในราย

อบครัวเข้าใจฉ

สึกมีอิสระในก

ามีความใกล้

สามารถใช้เว

มีความสนใจร

นของเรามีคว

สึกว่าฉันมีคว

มีความอดทน

ฟังกันและกัน

……………………

5 

งท่ีไมปราร
ที่ปรารถนาแ

 ให้สมาชิกคน

คุณเลือกข้อที

ยการก็ขอให้

ฉัน 

การพูดสิ่งทีฉ่ั

ชิดกันมากข้ึ

ลาร่วมกันได้

ร่วมกันมากก

ามสงบมากก

ามสําคัญต่อ

นต่อกันมากยิ

นมากข้ึน 

………………………

รถนา 
และสิ่งที่ไม่ปร

นหนึ่งในบ้าน

ที่ตรงกับควา

เติมไปในราย

ฉันต้องการพู

ข้ึนในฐานะค

ด้นานกว่านี้ 

กว่าน้ี 

กว่าน้ี 

อครอบครัวขอ

ยิ่งข้ึน 

……………… 

รารถนา” 

นพักแต่ละ

มคิดของ

ยการของ

พูด 

รอบครัว

องฉัน 
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สิ่งที่ไม่ปรารถนา 

 ฉันไม่ปรารถนาให้ครอบครัวของฉันพยายามเปล่ียนแปลงฉนั 

 ฉันไม่ปรารถนาที่จะถูกกดดันให้เปน็คนอย่างที่ฉนัไม่ได้เป็น 

 ฉันไม่ปรารถนาที่จะทําร้ายจิตใจใครในครอบครัว 
 ฉันไม่ปรารถนาที่จะเปน็ผู้เริ่มการต่อสู้หรือโต้แย้ง 
 ฉันไม่ปรารถนาที่จะไม่ได้รบัความสนใจและความร่วมมือ 

 ฉันไม่ปรารถนาที่จะไม่ได้รบัความเคารพหรือถกูวิจารณ์ 

 ฉันไม่ปรารถนา……………………………………………………………… 

 ฉันไม่ปรารถนา……………………………………………………………… 

 ฉันไม่ปรารถนา……………………………………………………………… 

 ฉันไม่ปรารถนา……………………………………………………………… 

 

 
  



 

 กฎ
ก. ทัศนคติ

1. ควรจะเป็

ขันไว้  มี

ความสุข

2. มีความซื

3. พร้อมทีจ่

4. เป็นไปแบ

5. ตอบแต่ล

ข. สําหรับพ

1. ให้ฟังลูก

2. มีการปร

3. เห็นคุณ

ปล่อยให้

4. ไม่ให้คําแ

5. ภาวนาก่

ค. สําหรับเ

1. ควรจะซ่ื

2. อย่าเป็น

3. เล่นอย่าง

ฎสําหรับกา
ติ (Attitudes) 

ป็นไปด้วยคว

มีมารยาทต่อ

ข 

ซ่ือสัตย์ต่อตัว

จะให้และรับ 

บบสร้างสรร

ละคําถามด้ว

พ่อแม ่(For P

กๆ ของคุณเห

ระสานความคิ

ค่าและยอมร

ห้เป็นไป แม้ว่า

แนะนํา เพียง

ก่อนและหลังก

เด็กๆ (For C

ซอสัตย์และเปิ

ผู้ไม่ยุติธรรม

งยุติธรรม  ห้
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ารสนทนา (R
 

วามอบอุ่นแล

อกันเล็กน้อ

วเองจริงๆ  ไม

 เพราะการส

รค์  ไม่ก้าวร้า

ยการเขียนอ

 Parents) 

หมือนกับว่าคุ

คิดหรือความ

รับความผิดพ

ามันจะไม่ยุติ

งแค่รับฟังอย่

การสนทนาข

Children) 

ปดเผยอย่างม

มหรือไม่สํานึก

ห้ามตําหนิ  ห้

7 

Rules for Dia

ละด้วยน้ําใสใ

ย  พยายาม

ม่ทําเป็นใบ้ห ื

สนทนาเป็นกา

าว “ไม่ใช้กําลั

ออกมาจากคว

คุณไม่เคยฟังม

มรู้สึกในทุกคํ

พลาดทั้งหล

ติธรรม 

างเปิดใจ 

ของครอบครั

มากแต่ต้องเป็

กบุญคุณ หรื

ห้ามขู่เข็ญเอา

alogue) 

ใจจริง  รักษา

มทําให้อีกฝ่า

รือพยายามเ

ารแสดงควา

ลัง” 

วามคิดอย่าง

มาก่อน 

คําตอบของทกุ

ลายที่ช้ีมายัง

ัว 

ป็นไปด้วยควา

รือยากที่จะเข้

าเงินพ่อแม่ 

าอารมณ์

ายรู้สึกมี

เสแสร้ง 

มรัก 

งลึกซ้ึง 

กคําถาม 

คุณ และ

ามเคารพ 

ข้าใจได้ 
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 ถาฉันไดยอนกลับไปเล้ียงลูกนอยอีกคร้ัง 
 

 ถ้าฉันได้ย้อนกลับไปเล้ียงลูกน้อยอีกครั้ง 
 ฉันจะช่วยแต่งแต้มชีวิตเขามากข้ึน และช้ีน้ิวส่ังน้อยลง 

 ฉันจะมุ่งแก้ไขเขาให้น้อยลง แต่เพ่ิมความสัมพันธ์ให้มากข้ึน 

 ฉันจะไม่เอาตาของฉันไว้เฝ้ามอง  แต่เอาไว้คอยระมัดระวัง 
 ฉันควรจะใส่ใจกับการรู้เรื่องของเขาน้อยลง แต่รู้จักใส่ใจเขาให้

มากข้ึน 

 ฉันจะเดินผ่านหนทางที่ยาวนานด้วยความชื่นชม และพูดคุยให้

มากข้ึน  

 ฉันจะหยุดการเล่นอย่างจริงจัง แต่จะจริงจังกับการเล่นมากข้ึน 

 ฉันจะ วิ ่งข ้ามอ ุปสรรคนานา  และมองดูสิ ่ง ที ่น ่า ชื ่นชมอีก

มากมาย 

 ฉันจะกอดเขาให้มากข้ึน แต่บังคับเขาให้น้อยลง 

 ฉันควรจะเด็ดขาดน้อยลง แต่เห็นพ้องกับเขาให้มากข้ึน 

 ฉันจะสร้างความนับถือตัวเองให้เขาเป็นลําดับแรก และความ

เคารพในบ้านเป็นลําดับถัดมา 

 ฉันจะสอนเขาถึงความรักอํานาจให้น้อยลง  แต่สอนเรื ่อง

อํานาจของความรักให้มากข้ึน 




