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2. แผนการท่ีย่ิงใหญของพระเจา 
 

ปฐมกาล บทที่ 1-3 

 

 
 
 เม่ือพระเจาทรงเนรมิตน้ัน เปนการงานของพระองคในปฐมกาล พระองคก็จัดหนาที่สําหรับทุก

ส่ิง พระองคทรงกําหนดหนาที่ของมันไวตลอดกาล ตั้งแตแรกจนถึงอนาคตอันไกล ส่ิงทั้งหลายไมรูจักหิว

โหยหรือเหน็ดเหน่ือย ไมละทิ้งหนาที่ของมันเลย ไมมีส่ิงใดปะทะกับอีกส่ิงหน่ึงทั้งไมเคยขัดขืนพระวาจา

ของพระองค 

 ตอมาพระเจาทอดพระเนตรยังแผนดิน ทรงบันดาลใหแผนดินเต็มไปดวยส่ิงที่ดีตางๆ ทรงโปรด

ใหมีสัตวนานาชนิดเต็มพิภพ สัตวเหลาน้ีจะตองกลับไปเปนดิน 

 พระเจาทรงเนรมิตมนุษยจากดิน ทรงเนรมิตมนุษยตามภาพลักษณของพระองค พระองค

ประทานวันและเวลาจํากัดแกมนุษย และทรงกําหนดใหมนุษยกลับเปนดินอีก พระองคประทานกําลัง

วังชาใหมนุษย ทรงมอบสรรพส่ิงบนแผนดินใหอยูใตอํานาจของมนุษย 

 พระองคทรงบันดาลใหสัตวทั้งหลายกลัวมนุษย เพื่อมนุษยจะไดปกครองสัตวปาและฝูงวิหค 

พระองคทรงปนมนุษยใหมีปาก ลิ้น ตา หู ประทานจิตใจใหรูจักคิด 

 พระองคโปรดใหเขาเปยมดวยความรู และปญญา ใหเขารูจักความดีความชั่ว พระองคพอ

พระทัยทอดพระเนตรจิตใจเขา เพื่อแสดงใหเขาเห็นกิจการอันย่ิงใหญของพระองค มนุษยจะไดบรรยาย

พระราชกิจอันนาพิศวงของพระองค และสรรเสริญพระนามอันศักด์ิสิทธิ์ของพระองค พระองคประทาน

ความรูแกเขาอีก ทรงมอบกฎบัญญัติบันดาลชีวิตเปนมรดกแกเขา พระองคทรงกระทําพันธสัญญา

นิรันดรกับมนุษย และทรงเผยใหเขารูจักพระบัญญัติของพระองค    ตา มนุษยไดชมความย่ิงใหญแหง

พระศักดานุภาพ หูก็ไดยินพระสุรเสียงอันกังวานเสนาะโสต  พระองคตรัสแกเขาวา “จงละเวนความชั่ว

ทั้งปวง” พระองคประทานพระบัญญัติเกี่ยวกับเพื่อนมนุษยใหทุกคน 

(บสร 16:24-28; 17:1-12) 

 



 

 16 

แผนการท่ีย่ิงใหญของพระเจา 

(ปฐมกาล 1:1-31) 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

จุดมุงหมายของชีวิต 

1................................................................................................................................. 

2................................................................................................................................. 

3............................................................................................................................. 
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แผนการของพระเจา 

พระเจาทรงมีแผนการสําหรับฉัน ซ่ึงซอนอยูภายในตัวฉัน เสมือนตนโอกที่ซอนอยูในผล

ของมัน หรือดอกกุหลาบที่ซอนอยูในดอกตูม ถาฉันยอมมอบตัวฉันเองแดพระเจา แผนการของ

พระองคในตัวฉันก็จะสมบูรณขึ้นโดยทางฉัน ฉันสามารถบอกเมื่อฉันประสานกับภายในตัวฉันเอง 

ความคิดและจิตใจของฉันก็จะเปยมไปดวยความสงบภายในอยางลึกซ้ึง ความสงบน้ีทําใหฉันรูสึก

ปลอดภัย มีความยินดี และมีความปรารถนาที่จะกาวไปตามแผนการของพระเจา 

แผนการของพระเจาที่ทรงมีตอฉันน้ันสมบูรณแบบ เปนแผนการเพื่อความดีทั้งปวง มิใช

เพื่อฉันคนเดียว แผนการของพระองคมีหลายแบบและครอบคลุมไปถึงทุกๆ คนที่ฉันพบ ทุก

เหตุการณและทุกๆ คนที่เขามาในชีวิตฉันคือเคร่ืองมือที่ปรากฏของแผนการน้ี 

พระเจาทรงเลือกบุคคลเหลาน้ีมาใหฉันรูจัก รัก และรับใช พวกเราสานตอการจูงใจน้ี

ดวยกัน ซ่ึงไมใชเหตุบังเอิญ ฉันสวดภาวนาเพื่อขอใหฉันกลายเปนเคร่ืองมือเพื่อรัก และรับใชที่ดี

ขึ้น และเพื่อใหฉันกลายเปนผูที่สมควรจะรัก และรับใชจากผูอื่น 

ฉันวอนขอพระบิดาผูทรงสถิตในฉันเพื่อสิ่งเหลาน้ีคือ สิ่งซ่ึงพระองคทรงปรารถนาใหฉันมี 

ฉันทราบดีวา ผลประโยชนเหลาน้ีจะมาสูฉันในเวลาที่เหมาะสม และดวยวิธีการที่ถูกตอง ความรู

ภายในน้ีทําใหความคิดและจิตใจของฉันมีความกลา และความเชื่อที่จะกระทําสิ่งเหลาน้ัน ซ่ึงฉัน

รูสึกวาฉันตองกระทํา ฉันไมอิจฉาในสิ่งที่ผูอื่นไดรับ  ดังน้ัน ฉันจึงไมตัดตนเองออกจากพระเจา ผู

ทรงประทานสิ่งดีๆ ทุกอยางใหมนุษย 

พระพรของพระเจาที่ทรงประทานใหแกฉันน้ันมีในทุกๆ เวลามากกวาที่ฉันไดรับใน

ปจจุบัน ฉันสวดภาวนาเพื่อใหฉันสามารถให ใหมากขึ้น เพื่อฉันจะสามารถใหเทากับที่ฉันไดรับ 

และไดรับเทากับที่ฉันไดให 

ฉันเชื่อวา เมื่อฉันไมสามารถกระทําสิ่งที่ต้ังใจจะกระทํา เปนเพราะพระเจาทรงปดประตู

เพียงประตูเดียวที่แงมออก สูประตูที่ดีกวา และเปดกวางกวา ถาฉันไมเห็นประตูน้ันขางหนา เปน

เพราะฉันไมเห็น ไมไดยิน หรือเชื่อฟงคําแนะนําของพระเจา ในชวงน้ันพระเจาทรงใชความ

ยากลําบาก อุปสรรคตางๆ ซ่ึงบางทีดูเหมือนเปนสิ่งที่ทําใหเราลมเหลว แตน่ันอาจเปนสิ่งที่เกิด

จากการกระทําเพื่อชวยฉันใหเผชิญหนากับตนเอง และมองโอกาสใหมที่ดีกวา 

จุดประสงคที่แทจริงในชีวิตฉันคือการพบพระเจาในตัวฉันเอง ในความคิดและในจิตใจ 

และชวยเหลือเพื่อนพี่นองของฉัน ฉันขอบคุณพระบิดาเจาสําหรับประสบการณแตละอยางที่ชวย

ใหฉันมอบนํ้าใจของฉันตอนํ้าพระทัยของพระองค   เพียงเพราะฉันสูญเสียตัวเองในความนึกคิด

ของการประทับอยูอันยิ่งใหญของพระองค สามารถทําใหแผนการของพระองคเพื่อชีวิตของฉันน้ัน

สมบูรณขึ้น 
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เขียนวิธีการที่เปนรูปธรรมที่เธอไดพยายามกระทําเพ่ือรูจัก รัก และรับใชพระเจาในชีวิตของ

เธอ 

 

รูจัก รัก รับใช 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

วิธีอื่นๆ ที่เธอสามารถกระทําเพ่ือเติบโตในการรูจัก รัก และรับใชพระเจาในชีวิต 

 

รูจัก รัก รับใช 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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การไตรตรอง 
 

1. เธอมีความสุขกับการดําเนินชีวิตในปจจุบันหรือไม? ทําไม? 

สิ่งนี้ทําใหเธอรูสึกอยางไร? 
............................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

2. เธอรูสึกวาพระเจาทรงปรารถนาและคาดหวังอะไรจากเธอ? 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3. ทําไมเธอจึงปรารถนาท่ีจะมีชีวิตอยูตอไป? 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

การหัวเราะเสี่ยงตอการแสดงความโงออกไป 

การรองไหเสี่ยงตอการแสดงความออนไหวออกมา 

การยื่นมือเขาไปของเกี่ยวกับเรื่องใดๆ เสี่ยงตอการพาดพิงเกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ 

การแสดงความรูสึกเสี่ยงตอการเปดเผยตัวตนท่ีแทจริงของเธอออกมา 

การมอบความคิดและความฝนของเธอไวตอหนาคนจํานวนมากเสี่ยงใหพวกเขารัก 

การรักเสี่ยงตอการไมไดรับความรักตอบ 

การมีชีวิตอยูเสี่ยงตอความตาย 

การมีความหวังเสี่ยงตอความผิดหวัง 

ความพยายามเสี่ยงตอความลมเหลว 

แตอันตรายท่ีรายแรงท่ีสุดคือ การไมยอมเสี่ยงตอสิ่งใดเลย 

คนท่ีไมเสี่ยงกับอะไรเลย ไมทําอะไรเลย และไมมีอะไรเลย 

และทายท่ีสุดคือไมเปนอะไรเลย 

เขาอาจจะหลีกเล่ียงความทุกขทรมานและเศราโศกเสียใจได 

แตเขาจะไมสามารถเรียนรู รูสึก เปล่ียนแปลง เติบโตหรือรักไดเลย 

เขาคือทาส สูญเสียอิสรภาพ ถูกลามโซดวยความยึดมั่นของตน 

ผูท่ียอมเสี่ยงเทานั้น เปนอิสระ เปนไท 
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คุณคาของตนเอง 
“บางที ฉันอาจจะไมไดแยที่สุด” 

 

 

เปนการถูกตองที่จะรูสึกพอใจกับตนเอง เธอสามารถ

เรียนรูที่จะรูสึกชื่นชมตนเองมากขึ้น เพื่อเปนกําลังชวยใหเธอแกไข

วิกฤตกาลไดดีขึ้น เม่ือเธอประสบความสําเร็จในการแกไข

วิกฤตการณตางๆ เธอจะรูสึกชื่นชมตนเองมากขึ้น ถาเธอเคยมี

ประสบการณเกี่ยวกับลักษณะสวนตัว การเผชิญหนากับ

วิกฤตการณ เธออาจจะรูสึกเครียดอยางมากกับสัมพันธภาพของ

ความรักของเธอ 

 

คุณคือใคร? 
เธอรูจักตัวเธอเองหรือ?  เธอม่ันใจในเอกลักษณของตนเองหรือ? คนเปนจํานวนมากใสหนากาก 

เพราะพวกเขาขาดความรูสึกถึงเอกลักษณของตน พวกเขาไมสามารถเปดเผยตนเองได เพราะพวกเขา

ไมรูวาตนเองเปนใคร หรือความรูสึกแทจริงคืออะไร พวกเขาเร่ิมจากการใสหนากาก หนากากเร่ิมหนาขึ้น

เร่ือยๆ และความเปนตัวตนที่แทจริงของพวกเร่ิมหายากขึ้นทุกที จนในที่สุดพวกเขาจะสูญเสีย

เอกลักษณของตนเองอยางถาวร พวกเขาตองสวมหนากาก เพราะไมมีทางอ่ืนที่จะปกปดบาดแผล

ภายในของตนเองในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน 

ถาเธอไมเคยพัฒนาความเขาใจอยางชัดเจนถึงเอกลักษณของตน   เปนการยากมากที่จะถอด

หนากากออกจนกวาเธอจะพัฒนาเอกลักษณน้ี แลวจะกระทําไดอยางไร? เร่ิมตนดวยการถอดหนากาก

บางสวนออกเม่ือพบกับบุคคลที่เราไวใจ และเขาไปอยางเปดเผยเพื่อทําการส่ือสารที่มีความหมายกับ

บุคคลน้ัน ใหตนเองเขาถึงความอบอุน การใหความชวยเหลือ และใหกําลังใจ เปนส่ิงที่จําเปนในการ

เติบโต 

ถาเธอตองการถอดหนากากออก จําเปนตองเปดตนเองออกเทาที่สามารถทําได เม่ือเธอแบงปน

ส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวกับตนเองที่เธอไมเคยบอกใครมากอน น่ันแสดงวาเธอกําลังถอดหนากากออก และเม่ือ

เธอขอความคิดเห็นจากผูอ่ืน บอยคร้ังเธอจะพบส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวกับตนเองซึ่งไมเคยไดรับรูมากอน และน่ี

จะชวยถอดหนากากบางอันที่เธอใชปกปดการรูจักตนเองออกมา 

การขจัดหนากากที่ไรประโยชนน้ีออกไปน้ัน ตองเร่ิมจากการเปดตนเองใหมากเทาที่จะสามารถ

กับผูอ่ืน พัฒนาสัมพันธภาพบางอยางกับผูอ่ืนที่มีอัธยาศัยในการเปดตนเอง การส่ือสารที่มีความหมาย 

(มิใชเพียงแคพูดถึงตัวเองอยางไมรูจักจบ) การติดตอกับผูอ่ืนน้ี จะชวยใหเธอสามารถถอดหนากากออก

ได เพื่อยอมใหตัวตนที่แทจริงภายในของเธอเติบโต และวางสัมพันธภาพของเธอไวบนพื้นฐานของความ

ซื่อสัตย และการเปดเผย ดวยตัวของเธอเอง และกับบุคคลที่เธอใสใจ 
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ความสําคัญของการรูจักคุณคาของตน 

 
เธอเคยสงสัยบางหรือไมวาความคิดเกี่ยวกับตนเองมีมาตั้งแตเกิด หรือเรียนรูทีหลัง? เทาที่

ปรากฏเราเรียนรูถึงความรูสึกเกี่ยวกับตนเองตั้งแตยังเล็ก จากบุคคลตางๆ รอบขางเรา รวมทั้งพอแม พี่

นองชาย-หญิง คุณครู และบรรดาญาติ น่ีคือความคิดเกี่ยวกับตนเองขั้นพื้นฐาน หลังจากน้ันไดรับ

อิทธิพลอยางมากจากเพื่อนๆ รุนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงวัยรุน เม่ือเปนผูใหญคูชีวิต

กลายเปนแหลงขอมูลที่สําคัญที่สะทอน ใหเห็นถึงความรูสึกของผูอ่ืนตอคุณคาของตน 

การมองตนเองในแงต่ําเปนการหยุดน่ิง อารมณของบางคน ทําใหพวกเขาไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ในการทํางาน ใหการเลี้ยงดูบุตร หรือในความสัมพันธกับผูอ่ืน 

การรูจักคุณคาของตนสําคัญมากตอวิถีในการดําเนินชีวิต เม่ือสัมพันธภาพทางความรักส้ินสุดลง 

โดยทั่วไปจะมีมุมมองในความคิดเกี่ยวกับตนเองในแงราย คนเราสวนมากตองการปรับปรุงความรูสึก

เกี่ยวกับตนเองหลังจากมีประสบการณที่เปนวิกฤตกาลชีวิต เพื่อยกระดับมุมมองในการมองตนเองให

สูงขึ้น เปนส่ิงที่นาตื่นเตนและมองโลกในแงดี เราสามารถเรียนรู เติบโต และเปลี่ยนแปลง เราไมควรยึด

ติดกับความรูสึกเกาๆ ที่มองคุณคาของตนเองต่ํา 
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10 ข้ันตอนในการมีความเคารพในตัวเอง 
ถาเธอตัดสินใจที่จะพัฒนาความคิดเกี่ยวกับการมองตนเอง เกือบทุกอยางในชีวิตของเธอ จะ

ไดรับผลกระทบ  การงาน  สัมพันธภาพของเธอกับผูอ่ืน   วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร  วิธีการเลือกคูครอง

ในอนาคตในสัมพันธภาพแหงความรัก และเหนือส่ิงอ่ืนใดคือความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง การเปลี่ยนแปลง

อันย่ิงใหญที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลิกภาพ และชีวิตของเธอ ถาเธอตั้งใจจริงที่จะพัฒนาการมองตนเอง  

ขั้นแรก : การตัดสินใจที่จะกระทํา  ซึ่งอาจจะเปนขั้นที่ยากที่สุดดวย ถาเธอมีความตั้งใจจริง 

ขั้นตอนตอๆไปก็จะงายขึ้น 

ขั้นที่สอง : การเปล่ียนวิธีมองตนเอง คนสวนมากสามารถเขียนรายการส่ิงที่ไมชอบในตนเอง 

20 อยางไดอยางงายดาย แตทําไมการเขียนส่ิงที่ชอบในตนเอง 20 อยางจึงยากนัก 

น่ีคืองานที่สําคัญ : ใชเวลา เขียนมันลงไป เพื่อจะไดทําขั้นตอนตอไป 

ฉันชอบอะไรในตัวฉัน? 

1. ....................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................... 

6. ....................................................................................................................... 

7. ....................................................................................................................... 

8. ....................................................................................................................... 

9. ....................................................................................................................... 

10. ....................................................................................................................... 

11. ....................................................................................................................... 

12. ....................................................................................................................... 

13. ....................................................................................................................... 

14. ....................................................................................................................... 

15. ....................................................................................................................... 
16. ....................................................................................................................... 
17. ....................................................................................................................... 

18. ....................................................................................................................... 

19. ....................................................................................................................... 

20. ....................................................................................................................... 

ขั้นที่สาม : พูดสิ่งที่ดีเก่ียวกับตัวเธอเองใหผูอื่นไดรับรู  การเขียนส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวเราเองน้ัน

งายกวาการพูดบรรยายออกมา บางอยางในใจจะรองเตือนเธอวา “อยายกยอง และโออวดตน ” ใหเธอ

ทําเฉยตอเสียงน้ี แลวแบงปนส่ิงที่เธอเขียนใหเพื่อนฟง จงกลาและทําลายรูปแบบในดานลบออกไป เปน

การดีที่จะพูดส่ิงที่ดีเกี่ยวกับตนเอง ตองใชความกลาที่จะพูดถึงตนเองออกมาดังๆ แตโปรดจําไววาการ

เปลี่ยนแปลงการมองตนเองไมใชเร่ืองงาย 



 

 23 

ขั้นที่สี่ : เปนความเขมแข็ง ใหตรวจสอบความสัมพันธของเธอกับผูอื่น และเปล่ียนแปลง

เพ่ือที่จะชวยใหเธอสามารถทําลายรูปแบบที่เปนการทําลายและพัฒนาเธอใหเปน “คนใหม”  

 มุมมองในการมองตนเองสวนมากไดมาจากปฏิกิริยาสนองกลับจากผูอ่ืน       พยายามมองดู

สัมพันธภาพของเธอ อะไรคือการเสริมสรางในการมองตนเอง? อะไรที่กอใหเกิดผลรายมากกวาผลดี?   

ถาเธอพบวาสัมพันธภาพของเธอกับผูอ่ืนมีสวนใดที่ทําลายการมองตนเองใหเธอเลือกที่จะยุติ

สัมพันธภาพน้ัน หรือพยายามทําใหดีขึ้นกวาเดิม รูปแบบเกาๆ และความเคยชินมีผลทําใหยากที่จะ

เปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม เพื่อที่จะรักษาไวซึ่งสัมพันธภาพที่ไมชวยเสริมสรางการมองตนเองใหเธอ

เลือกขจัดอุปสรรคใหญๆ ออกไปเพื่อการเติบโตของเธอเอง 

 การเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพของเธออาจเปนเร่ืองยาก ทั้งจากแนวโนมจากรูปแบบเกาๆ และ

การพบสัมพันธภาพที่เสริมระดับความหย่ิงในตนเอง แตถาเธอปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเธอเอง

จริงๆ เธอจะตองมีสัมพันธภาพในทางที่ดี ซึ่งจะชวยใหเธอรูสึกดีในการเปนตัวเธอเอง 

 

ผูที่ทําใหฉันรูสึกดี ผูที่ทําใหฉันรูสึกแย 

 

1............................................................... 

2............................................................... 

3............................................................... 

4............................................................... 

5............................................................... 

6............................................................... 

7............................................................... 

8............................................................... 

9............................................................... 

10.............................................................. 

 

1............................................................... 

2............................................................... 

3............................................................... 

4............................................................... 

5............................................................... 

6............................................................... 

7............................................................... 

8............................................................... 

9............................................................... 

10.............................................................. 

 

ขั้นที่หา : ขจัดความคิดในการมองตนเองในแงลบ  ทุกคนเคยไดยินขอความจากในหัวของ

เรา “เสียงบุพการี” (Parent Tapes) ในการวิเคราะหคําศัพท “เสียงบุพการี” อาจมาจากพอแม คุณครู 

หรือผูใหญทานอ่ืนที่มีความหมายตอเรา เชน “ระวังนะ อยาคิดวาตนเองประสบผลสําเร็จ ” “จําไวนะ 

การอวดดีและความเห็นแกตัวมันบาป ”  “คงคิดวาตัวเองฉลาดซินะ ” ขอความตางๆ เหลาน้ีเปนบอน

ทําลาย และเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาการมองตนเอง เปนตนแบบที่เปนกฎและควบคุมเรา นา

เสียดายที่ส่ิงเหลาน้ีไมเอ้ือ และไมกอใหเกิดผลดีแกเรา 

ในฐานะผูใหญ เราเลือกส่ิงที่เราตองการฟงตอหรือไมฟง พูด “บันทึกเสียง” ของตนเองออกไป 

หรือเขียนลงในกระดาษ คิดวาส่ิงที่พูดออกไปเหมาะสมหรือไม นักวิเคราะหทางการจัดการแนะนําวา เธอ

ควรรับขอความเหลาน้ีจากพอแม หรือจากในวัยเยาวของเธอ แลวนํามาวิเคราะหดวยวัยแหงความเปน

ผูใหญของเธอเอง เพื่อจะเก็บขอความที่มีเหตุผลและเหมาะสมในชวงเวลาน้ีของชีวิตเธอไว และขจัดส่ิงที่

ขวางกั้นความกาวหนาที่จะนําไปสูความรูสึกที่ดีๆ ตอตัวเธอเองออกไป 
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เธอจําเปนตองแสดงความรูสึกที่มีตอคําพูดที่ไมดีเหลาน้ี ในที่ที่มีการประชุมแนะนํากันภายใน

กลุมเพื่อน หรือในกลุมบําบัด เขียนขอความเหลาน้ีลงไปหรือจะใชเทปอัดขอความเหลาน้ันไว ทั้งน้ีก็เพื่อ

พยายามจะ “กําจัดขยะทางอารมณในอดีตออกไป ” เพื่อมิใหขอความเหลาน้ีมาควบคุมและทําความ

ลําบากใหกับเธออีกตอไป เธอตองพยายามพูดขอความหรือคําพูดที่ทําใหเธอรูสึกไมดีออกไป ผลักใหมัน

ออกไปจากทางเดินชีวิตเพื่อการพัฒนาการมองตนเอง 

ขั้นที่หก  ฟงดูเหมือนการกระทําที่โง แตใหเธอ เขียนขอความที่ดีเก่ียวกับตัวเธอเองติดไว

รอบๆ บานในที่ที่เห็นไดชัดเจน  : หนากระจก หนาตูเย็น เธออาจเขียนคําชมเชย เชน “ฉันย้ิมสวย” 

ขอความเหลาน้ีสามารถนํามาจากการเขียนส่ิงที่เธอชอบในตัวเธอ 20 อยางก็ได 

ขั้นที่เจ็ด  : เปดใจเพ่ือฟงความคิดเห็นที่ดีของผูอื่น  คนเรามีแนวโนมตองการรับฟงแตส่ิงที่

ตนเองตองการจะฟงเทาน้ัน ถาเธอไมเขาใจคุณคาของตัวเธอเองดีพอ เธอจะไดยินแตคําวิจารณที่ไม

สรางสรรคที่คนอ่ืนพูดถึงเธอ เม่ือใครบางคนชมเธอ เธอจะปฏิเสธมันเมินเฉยตอคําชมน้ัน หรืออางเหตุผล

วา “เขาพูดไปอยางน้ันแหละ ไมไดหมายถึงอยางน้ันจริงๆ หรอก ” บางคนปองกันตนเองจากการไดยิน

ส่ิงดีๆ เพราะแนวคิดในการมองตนเองของเขาเหลาน้ันบอกพวกเขาตลอดเวลาวา คําพูดเหลาน้ันไม

เหมาะกับพวกเขาจริงๆ ฉะน้ัน ในโอกาสตอๆ ไปถามีคนชมเชยเธอ พยายามซึมซับคําชมน้ันๆ ไว ดีกวา

พยายามปองกันตนเองจากการไดยินเชนน้ัน มันอาจจะยากสําหรับเธอที่จะกระทําแบบน้ี แตน่ีเปนส่ิง

สําคัญที่จะหยุดรูปแบบการฟงในแงลบ เม่ือเธอสามารถรับฟงคําพูดในแงบวกเธอจะรูสึกชื่นชมยินดีตอ

ตนเองมากขึ้น 

ขั้นที่แปด : เปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอยางของเธอ  ระบุบุคลิกภาพสวนตัวของเธอที่

ตองการเปลี่ยนแปลง อยางเชนจะกลาวคําวา “สวัสดี” กับบุคคลอ่ืนใหมากขึ้น ในที่ทํางาน โรงเรียน 

หรือในงานเล็กๆ นอยๆ อยางเชนเก็บเตียงใหเรียบรอยทุกๆ เชา ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

น้ันๆ กระทํามันทุกๆวันในสัปดาหที่จะถึงน้ี พยายามเปลี่ยนแปลงในส่ิงที่งายๆ กอน เพื่อใหรูสึกวาเธอ

สามารถทําได     ในสัปดาหแรกอยาเร่ิมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในส่ิงที่ยาก   เพราะจะทําใหเธอรูสึก

ลมเหลว 

เธออาจจะทําเคร่ืองหมายบางอยางบนปฏิทินเพื่อเปนรางวัลใหกับตนเองที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตละวันที่ผานมา เม่ือจบสัปดาหเธอสามารถมองยอนกลับไปและพูดวา “ฉันทํา

ได” “ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงมันได ” หลังจากที่เธอประสบผลสําเร็จกับขั้นตอนแรกแลว ในสัปดาห

ตอไปเธอก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยาง ซึ่งอาจจะยากกวาเดิม ถาทําเชนน้ีหลายๆ 

สัปดาหติดตอกัน เธอจะสังเกตเห็นวาเธอสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายๆ อยางในบุคลิกภาพ

ของเธอใหดีขึ้น ซึ่งเปนการพัฒนาตนเองมากกวาเดิม 

ขั้นที่เกา เปนขั้นตอนที่สนุกที่สุด ใหและรับการโอบกอดกันใหมากกวาเดิม  คนสวนมากใน

สังคมจะกลัวการสัมผัสผูอ่ืนเพื่อแสดงความรัก การเนนยํ้าความสัมพันธแบบน้ีจนเกินควร และการ

ยึดถือทัศนคติเดิมๆ มากเกินไป จะมุงไปสูความคิดเร่ืองเพศ คนสวนมากมิไดตระหนักถึงความแตกตาง

ระหวางการสัมผัสเพื่อแสดงความรัก และการสัมผัสในเร่ืองเพศ บางคนกลัววาการสัมผัสจะนําไปสูเร่ือง

เพศ พวกเราจํานวนมากจึงหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือโอบกอดกัน ในขณะที่สังคมอ่ืนๆ จะใชการสัมผัสกัน

ไดงายกวาสังคมของเรา 
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การโอบกอดที่อบอุนจากเพื่อนน้ันมีความหมายที่ใหกําลังใจไดมากวาคําพูด การโอบกอด จะ

ชวยเยียวยารักษา และพัฒนาความรูสึกเกี่ยวกับคุณคาของตนเอง “ฉันมีคุณคาพอที่จะไดรับการโอบ

กอด” ซึ่งอาจจะเปนขอความที่อบอุนที่สุดที่เราเคยไดยิน ถาเธอตองการเอาชนะความกลัวในการสัมผัส

ใหเธอขอการโอบกอด (ถาเธอรูสึกวายังไมพอเพียง) เธอสามารถกาวหนาไปสูการพัฒนาการมองตนเอง 

โดยใชขั้นตอนตอไป 

ขั้นที่สิบ  ขอแนะนําใหเธอ ใชความพยายามอยางหนักในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นใหมี

ความหมาย ใหและรับขอมูลความคิดเห็นจากกันและกันอยางซื่อสัตย พูดในส่ิงที่เธอไมเคยพูดกับใครมา

กอน พูดตามที่เธอเขาใจ ใหการสนทนาน้ีเปนกระจกสะทอนใหเห็นตัวเธอเอง อยางที่ผูอ่ืนมองเธอ 

 
ถาเธอหม่ันฝกตามขั้นตอนตางๆ เหลาน้ี เธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไดเหมือนๆ กับผูที่

เขารวมอบรมฟนฟูจิตใจคนอ่ืนๆ ส่ิงที่ตองทําใหหายไปจากตัวเธอตลอดไป คือ การมองตนเองอยางดอย

คุณคา จงทําส่ิงตางๆ เหลาน้ีเพราะเปนสวนสําคัญเพื่อการเติบโตของเธอเอง 
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แผนผังนี้อธิบายถึงกระบวนการในการทําความรูจักกับตนเองและในการทําใหผูอ่ืน

รูจักตัวตนของเรามากขึ้น 

 

หนาตางหัวใจ (The Jo-Hari Window) 

(สาเหตุท่ีต้ังชื่อเชนนี้เพราะวา โจและแฮรี่เปนผูท่ีคิดคนหนาตางนี้ขึ้นมา) 

 

ส่ิงที่เก่ียวกับตัวเองซ่ึง 

ตนเองรู                   ตนเองไมรู  

สิ่ง
เกี่

ยว
กับ

ฉัน
ที่ค

นอื่
น 

  
รู 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
ไม

รู 

 

 

ปฏิกิริยายาตอบกลับ 

ขอมูล 

การเปดเผยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณจุดบอด 

 

   

 

 

บริเวณซอนเรน 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณที่ไมมีใครรู 

 

 

กระบวนการในการขยายบริเวณเปดเผยใหเพิ่มมากขึ้น ทําไดโดยการเปดเผยตัวเรา

เองใหผูอ่ืนไดรับรู โดยการขอและรับเอาขอมูลหรือขอคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนดวย ความเสี่ยงใน

การเปดเผยตนเองมีความเปนไปไดท่ีความไววางใจจะถูกปฏิเสธหรือถูกทําใหผิดหวัง แต

รางวัลท่ีไดกลับมา คือการยอมรับและมิตรภาพท่ีจริงใจมากขึ้น ความมั่นใจต้ังอยูบนพื้นฐาน

ของความไววางใจท่ีเหมาะสมของตนเอง ไววางใจในการยอมรับของผูอ่ืน และสิ่งท่ีสําคัญ

ท่ีสุด คือ ความไววางใจในความรักของพระเจา ผูทรงรูจักเราอยางแทจริง 
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ใชเวลาในการทําความเขาใจกับหนาตางหัวใจ ( Jo-Hari Window)    จากนั้นใหตอบ

คําถามตอไปนี้ 

 เธอจะเสี่ยงกับอะไรในการเปดเผยตัวเธอเอง? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 เธอจะไดรับอะไร? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 เธอคิดวาบุคคลใดท่ีเธอกลาเสี่ยงท่ีจะแบงปนความจริงในตัวเธอใหเขาทราบ? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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ใครรักเธอ? 
 

ใหใชเวลาสักครู เพื่อคิดวาใครคือบุคคลท่ีรักเธออยางแทจริง? คิดถึงวิธีท่ีบุคคล

เหลานั้นใชแสดงความรักตอเธอ 
 

บุคคลที่รักฉัน    วิธีการที่เขาแสดงความรักตอฉัน  

1........................................................  ......................................................................  

2........................................................  ......................................................................  

3........................................................  ......................................................................  

4........................................................  ......................................................................  

5........................................................  ......................................................................  

6........................................................  ......................................................................  

7........................................................  ......................................................................  

8........................................................  ......................................................................  

9........................................................  ......................................................................  

10.......................................................  ......................................................................  

 
 เมื่อ “รูสึกวาไดรับความรัก” ทําใหเธอรูสึกอยางไร? 

 บุคคลใดในชีวิตของเธอตองการความรักจากเธอมากท่ีสุด? 

 
บุคคลที่ฉันควรจะรัก    วิธีการแสดงความรักตอเขา  

1........................................................  ......................................................................  

2........................................................  ......................................................................  

3........................................................  ......................................................................  

4........................................................  ......................................................................  

5........................................................  ......................................................................  

6........................................................  ......................................................................  

7........................................................  ......................................................................  

8........................................................  ......................................................................  

9........................................................  ......................................................................  

10.......................................................  ......................................................................  
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การประเมินตนเอง 
(Self-Appraisal) 

 
คิดถึงบุคคลหนึ่งท่ีเธอเขียนไวในรายชื่อผูซึ่งเธอรูสึกวาจะเขากันไดดี

ยาก ถามตนเองดวยคําถามตอไปนี ้

1. ฉันตองการปรับปรุงสัมพันธภาพนี้จริงๆ หรือไม? 

2. ฉันพยายามท่ีจะฟงหรือไม? 

3. ฉันพยายามเขาใจในความรูสึกของเขาหรือไม? 

4. ฉันไดพยายามทําความเขาใจทัศนะหรือความคิดเห็น

ตางๆ ของเขาแลวหรือไม? 

5. ฉันเคยบอกความรูสึกของฉันใหเขาฟงหรือไม? 

6. ฉันเคารพในตัวของเขาและเห็นคุณคาในสิ่งท่ีเขาพูดหรือไม? 

7. ฉันเคยยอมรับบางหรือไมวา บางครั้งฉันก็ทําผิด? 

8. ฉันเคยขอบคุณ กลาวชม และสรรเสริญพวกเขาหรือไม? 

9. ฉันไดใชความพยายามเพียงใดในการพัฒนาสัมพันธภาพนี?้ 

10. ฉันตองการความพยายามเพิ่มขึ้นมากกวาเดิมเพียงใดเพื่อพัฒนา

สัมพันธภาพนี้? 

 

ดูจากคําตอบแลว เธอคิดวาสามารถพัฒนาการสื่อสารของเธอกับผูอ่ืนไดอยางไร? 

ถาเธอสามารถทําตามกฎเหลานี้จะทําใหการฟงของเธองายขึ้น 

 

กฎทอง 6 อยาง 

1. SOLER RULES OK! 

2. หยุดการพูดคุยเรื่องไรสาระตางๆ และอยาขัด 

3. ผอนคลายขณะฟง ความเครียดและความกังวลใจตางๆ จะลดประสิทธิภาพ

ของการไดยิน 

4. การฟงเปนเรื่องของความเขาใจ ไมใชการโตแยงเพื่อเอาชนะ 

5. อยาใหอคติสวนตัวเขามามีบทบาทตอการตอบรับในสิ่งท่ีเธอไดยิน 

6. การฟงเปนกิจกรรมอยางหนึ่งซึ่งตองการเวลาและความต้ังใจ 
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ภาพลักษณในกระจก 
 

ใหเธอดูภาพลักษณในกระจกสามสวนนี้ ชองกลางจะสะทอนถึงตัว

เธอในสิ่งท่ีเปนอยูในขณะนี้ ชองซายมือเปนกระจกท่ีสะทอนถึงอดีต

ของเธอ และชองทางขวามือเปนกระจกท่ีสะทอนถึงสิ่งท่ีเธออยากจะ

เปนในอีก 10 ปขางหนา 
 

ฉันเม่ืออายุ 13 ป ฉันในขณะน้ี ฉันในอีก 10 ปขางหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ใหเธอใชขอความหรือสัญลักษณ อยางใดอยางหนึ่ง เพื่ออธิบายถึงภาพของเธอท่ีปรากฏใน

กระจกแตละสวน 
 เธอเปลี่ยนแปลงอยางไรบางตั้งแตอายุ 13 ถึงปจจุบัน? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 เธอสูญเสียอะไร และไดรับอะไร? 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 เธอเห็นตนเองเปนอยางไร ในอีก 10 ปขางหนา? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 เธอจะตองเปลี่ยนแปลงอะไรบางเพื่อใหบรรลุถึงส่ิงน้ีในอีก 10 ป ขางหนา? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 เธอคิดวาอะไรเปนอุปสรรคสําคัญที่สุด? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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การเขาใจเพื่อรูจักตนเอง 
ฉันคิดวาส่ิงท่ีเพ่ือนๆ ชอบมากท่ีสุดในตัวฉัน คือ ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกมั่นใจมากท่ีสุดเมื่อ    ……………………………………………………………………… 

ฉันอยากใหคนสวนใหญ    ……………………………………………………………………… 

ฉันสงสัยเกี่ยวกับ     ……………………………………………………………………… 

ฉันวิตกกังวลเกี่ยวกับ    ……………………………………………………………………… 

ฉันเห็นตนเองเปน     ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกดีท่ีสุดเมื่อ     ……………………………………………………………………… 

ฉันกําลังเรียนรูท่ีจะ    ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกสนุกสนานกับ    ……………………………………………………………………… 

ดาราท่ีฉันชื่นชอบคือ    ……………………………………………………………………… 

ฉันตองการท่ีจะเปน    ……………………………………………………………………… 

ฉันคาดหวังหรือตั้งตาคอยท่ีจะ   ……………………………………………………………………… 

ฉันไมชอบ     ……………………………………………………………………… 

ฉันไมกลัวท่ีจะ     ……………………………………………………………………… 

รายการโทรทัศนท่ีฉันชอบ คือ   ……………………………………………………………………… 

ฉันมีความสุขท่ีสุดเมื่อ    ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกดีขึ้นเมื่อ     ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกเสียใจเมื่อ     ……………………………………………………………………… 

ฉันมีความยินดีเมื่อ    ……………………………………………………………………… 

ฉันโกรธตนเองเมื่อ     ……………………………………………………………………… 

ฉันชอบตนเองมากท่ีสุดเมื่อ    ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกละอายใจเมื่อ    ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกตนเองเปนคนเกงท่ีสุดเมื่อ   ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกผิดหวังกับตนเองเมื่อ   ……………………………………………………………………… 

เมื่อลมเหลว ฉันรูสึก    ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกวาตนเองตกต่ําเมื่อ    ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกเชื่อมั่นในตนเองเมื่อ    ……………………………………………………………………… 

เมื่อฉันทําส่ิงท่ีฉันคิดไวผิดพลาดไป ฉัน  ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกมีความสงบกับตนเองเมื่อ   ……………………………………………………………………… 

ฉันรูสึกทอแทเมื่อ     ……………………………………………………………………… 

เมื่อฉันคิดถึงอดีต ฉัน    ……………………………………………………………………… 

เมื่อฉันมองไปในอนาคต ฉัน    ……………………………………………………………………… 

ฉันคิดวาฉันพรอมเมื่อ    ……………………………………………………………………… 

ฉันไมแนใจวาฉันพรอมเมื่อ    ……………………………………………………………………… 

ฉันคิดวาฉันตองการท่ีจะ    ……………………………………………………………………… 
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ฉันมองเห็นตนเองเปนอยางไร? 
ทําประโยคเหลานี้ใหสมบูรณภายใน 15 นาที อยาพยายามคานใน

สิ่งท่ีเธอกําลังคิดอยูในใจ ใหเขียนมันลงไปตามสิ่งท่ีปรากฏขึ้นในใจเธอ 
 

(  )  ฉันเปน/คือ............................................................................................................. 

(  )  ฉันเปน/คือ............................................................................................................. 

(  )  ฉันเปน/คือ............................................................................................................. 

(  )  ฉันเปน/คือ............................................................................................................. 

(  )  ฉันเปน/คือ............................................................................................................. 

(  )  ฉันเปน/คือ............................................................................................................. 

(  )  ฉันเปน/คือ............................................................................................................. 

(  )  ฉันเปน/คือ............................................................................................................. 

(  )  ฉันเปน/คือ............................................................................................................. 

(  )  ฉันเปน/คือ............................................................................................................. 

กิจกรรม 
1.  พิจารณาส่ิงที่เธอเขียนและทําเคร่ืองหมาย + หนาขอความที่เปนขอดี และเคร่ืองหมาย – 

หนาขอความที่เปนขอเสีย และสรุปผลมีขอดีกี่ขอ ขอเสียกี่ขอ 

2.  ตรวจสอบวาเธอมีความชื่นชมนับถือตนเองเพียงใด โดยการนับจํานวนขอดีที่เธอเขียนวามีกี่ขอ เสร็จ

แลวประเมินผลโดยใสเคร่ืองหมายลงไปในตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดในเสนที่ใหขางลางน้ี 

 

ตํ่า   ปานกลาง         สูง  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

3. ยอนกลับไปดูประโยคที่เธอเขียน และขีดฆาบนประโยคที่คิดวาไมสําคัญออกไป 

ตอจากน้ันใหเติมประโยคตอไปน้ี 

ฉันเรียนรูวาฉัน.......................................................................................................................... 

ฉันตระหนักดีวาฉัน.................................................................................................................... 

ฉันรูสึกผิดหวังเม่ือฉัน................................................................................................................. 

ฉันมีความยินดีเม่ือฉัน................................................................................................................. 

 

4. เธอสามารถทําส่ิงใดเพื่อปรับปรุงตนเอง และทําใหผูอ่ืนชื่นชมในตัวเธอ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
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ในพระคัมภีรกลาวถึงมนุษยวา “พระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นตามภาพลักษณของ

พระองค ตามภาพลักษณของพระเจานั้น ทรงสรางมนุษยขึ้น และไดทรงสรางใหเปนชายและ

หญิง (ปฐมกาล 1:27) 

 

มนุษย คือ ส่ิงพิเศษสําหรับพระเจา 

 

เขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเธอรูสึกวาเธอเปนคนพิเศษ 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

 

 

สิ่งที่ทําใหฉันรูสึกดี 

เก่ียวกับตัวฉันเอง 

 

สิ่งที่ทําใหฉันรูสึกแย 

เก่ียวกับตัวฉันเอง 

 

 

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

3. ............................................................... 

4. ............................................................... 

5. ............................................................... 

6. ............................................................... 

7. ............................................................... 

8. ............................................................... 

9. ............................................................... 

10. ............................................................... 

 

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

3. ............................................................... 

4. ............................................................... 

5. ............................................................... 

6. ............................................................... 

7. ............................................................... 

8. ............................................................... 

9. ............................................................... 

10. ............................................................... 
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ความรักหมายถึงอะไร? 

 
 

หน่ึงในคําถามที่สําคัญและนาสับสนในการคนหาคําตอบ คือ “ความรักคืออะไร ?” “จะรูได

อยางไรวาฉันกําลังตกอยูในความรัก? ” คําถามตางๆ เหลาน้ีเปนคําถามที่สําคัญสําหรับเยาวชนจํานวน

มาก ซึ่งมักจะมีประสบการณในความรักที่คอนขางออนไหวไปตามอารมณ ความรักที่มีตอเพศตรงขาม 

เปนส่ิงที่นาเปนหวงในชีวิตวัยรุนของเขา ส่ือมักจะนําเสนอรูปแบบความรักที่โรแมนติกและรักแบบ

สบายๆ สวนศาสนาจะนําเสนอความรักในรูปแบบที่เนนความซื่อสัตยและม่ันคงตอกันเพื่อใหครอบครัวมี

ความสุข  ในขณะที่ประสบการณของคนใกลตัวเรา จะสอนใหเราเขาใจความรักดวยความจริงของชีวิต  

ซึ่งบางทีความจริงก็ยากสําหรับเราที่จะทําความเขาใจ นาแปลกที่พวกเรารูสึกสับสนกับคําๆ น้ี ความรัก

เปนส่ิงที่สําคัญมากในชีวิตของมนุษย แตซับซอนอยางไมมีที่ส้ินสุด ความรักเปนพลังที่สรางสรรค แตถา

เรามีความเขาใจที่ผิดๆ ไมเอาใจใส หรือนําไปใชในทางที่ผิดๆ ก็จะกลับกลายเปนผลรายตามมา    ความ

รักเปนส่ิงที่ดูขัดแยงแตเปนความจริง  และเราเองก็จําเปนตองเขาใจถึงศักยภาพที่ย่ิงใหญของความรัก

ในแงที่สามารถทําใหมนุษยบรรลุถึงความสําเร็จในดานตางๆ หรือนํามาซึ่งความทุกขทรมานของมนุษย 

พอแมผูปกครองเปนผูที่รับผิดชอบกับบทเรียนแรกในเร่ืองความรัก ความรักเปนคุณลักษณะที่

มีอยูในความเปนพอเปนแม เปนวิธีการในการเลี้ยงดูเอาใจใสเพื่อถายทอดความรักไปยังลูก ในฐานะ

มนุษยเขาควรที่จะไดรับความรักน้ันๆ ชีวิตที่มีคนรักเปนชีวิตที่มีคาในตัวของมันเอง เด็กๆ ที่ไดรับความ

รักแบบไมมีเง่ือนไขเชนน้ี โดยทั่วไปแลว จะเติบโตขึ้นเปนคนที่รูจักคุณคาของตนเองและของผูอ่ืน 

สามารถที่จะใหและรับความรัก เด็กที่ไดรับความรักเอาใจใสจากพอแม มักจะมีจุดเร่ิมตนที่ดีในการ

พัฒนา การมองตนเองในแงดี   แตไมใชวาทุกคนจะโชคดีเชนน้ี   พอแมจํานวนมากที่ไมเคยไดรับความรัก 

หรือตองพบกับการสูญเสียความรัก พวกเขาเหลาน้ีจึงไมสามารถใหหรือถายทอดความรักของพวกเขา

ไปยังลูกๆ ได ในบางคร้ัง ความรักก็เปรียบเหมือนการสูญเสียเปนส่ิงที่ถูกใสไวในวัฎจักรแหงรักดวย 
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ทําอยางไรจึงจะคลายความกังวลกับเร่ืองเพศของฉัน? 
 

ทําอยางไรจึงจะคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเพศของ

ฉัน?  ผูปกครอง เพื่อน วัฒนธรรมท่ีเราอาศัยอยู ศาสนา ลวนมี

ผลกระทบตอวิธีการในการมองโลก ทัศนคติและความคิดเห็นท่ี

แตกตางกันอยางมากมายสะทอนใหเห็นถึงสังคมหลากหลายท่ี

เราอาศัยอยู  เราคือบุคคลในรุนท่ีมีคําถาม รวมท้ังขอสงสัย

มากมายเกี่ยวกับอิทธิพลของกฎเกณฑ อยางไรก็ดี สิ่งท่ีสําคัญ

ในการเจริญเติบโต หนึ่งในพัฒนาการของวัยรุน ก็คือ การไดมา

ของคุณคาในตนเอง ระบบจริยธรรมท่ีนําไปสูพฤติกรรม นี่เปน

สิ่งท่ียากเพราะไมมีใครท่ีจะรักษาจริยธรรมอันนี้ไดอยางยั่งยืนในการใชชีวิตทามกลางการบีบ

คั้นจากสิ่งท่ีไดรับฟง  ไมมีท่ีไหนแลวท่ีจะยากไปกวาในเรื่องเพศ  เนื่องจากเยาวชนตองตอสู

กับการเปล่ียนแปลงของรางกาย จิตใจ และอารมณ 
 

มีคนใหคําจํากัดความเรื่องเพศไววา : 

“ความเขาใจตัวตนของเรา และวิธีการอยูบนโลกอยางชายหรือหญิง รวมถึงการ

ยึดถือเอาทัศนคติและบุคลิกภาพของตน ซึ่งไดกลายเปนการบงบอกถึง การใหคําจํากัดความ

ของการเปนชายหรือหญิงตามวัฒนธรรม เกี่ยวของกับการปรับความรักใหเหมาะสมกับ

บุคคลเพศเดียวกัน หรือเพศตรงขาม รวมท้ังทัศนคติเกี่ยวกับรางกายของเราและของผูอ่ืน” 

(James B. Nelson – 1978) 

 

 เยาวชนตองเขาใจวาลักษณะทางเพศของเขาคือศูนยกลางของเอกลักษณของเขา 

“ฉันคือใคร ” รวมถึงทุกอยางของบุคคล รางกาย อารมณ จิตใจ และจิตวิญญาณ การมี

เพศสัมพันธโดยปราศจากความคิด และความรักนั้น ไมใช “การมีเพศสัมพันธ ” ท่ีดี แตเปน 

“การมีเซ็กส” บุคคลท่ีมีเพศสัมพันธโดยไมเห็นความสําคัญในคุณคาของตน ก็ไมตางอะไรกับ

วัตถุท่ีดอยคาและราคา ศีลธรรมทางเพศอยูบนวิธีการในการเคารพและเห็นคุณคาในคนอ่ืน 

ซึ่งเนื้อแทของมันคือการนับถือยกยอง รวมถึงเห็นคุณคาในตัวของเราเองดวย 
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ความคาดหวัง 
 

ใหระดมความคิดภายในกลุมของผูชาย 

ในฐานะท่ีเปนผูชาย ฉันอยากใหตนเองเปนผูชายท่ี ........................................................ 

ในฐานะท่ีเปนผูชาย ฉันตองการผูหญิงท่ี....................................................................... 

ใหระดมความคิดภายในกลุมของผูหญิง 

ในฐานะท่ีเปนผูหญิง ฉันอยากใหตนเองเปนผูหญิงท่ี....................................................... 

ในฐานะท่ีเปนผูหญิง ฉันตองการผูชายท่ี....................................................................... 

 

ตัวอยางการระดมความคิด 

ในฐานะท่ีเปนผูชาย ฉันอยากใหตนเองเปนผูชายท่ี 

ดูหยิ่ง มีระดับ   มีความคิดเปนของตนเอง เอาใจใสผูอ่ืน  

ดูแมน สมเปนชายชาตรี ทํางานเกง   นิ่งเงียบ  

เปนผูนํา   ทําตามผูอ่ืน   ตัดสินใจได  

หัวแข็ง ไมเชื่อใครงายๆ  ดูมีอํานาจเหนือคนอ่ืน  มั่นคง  

เขมแข็ง   ประคับประคองคนอ่ืนได ไมทําตามอารมณ  

ปกปองคนอ่ืนได   เจาสําราญ  

 

ในฐานะท่ีเปนผูชาย ฉันตองการผูหญิงท่ี 

มีเสนหดึงดูด   สนุกสนาน    เขาใจกัน  

เยายวนใจ   ซื่อสัตย    ออนหวาน  

เปนเพื่อนท่ีดี    เอาใจเกง   ประคับประคองกัน  

เรียบรอย    ใจดี     ดูเถ่ือนๆ  

 

ในฐานะท่ีเปนผูหญิง ฉันอยากใหตนเองเปนผูหญิงท่ี 

มีความเขาใจคนอ่ืน  มีสติ    เปนคนนิ่งๆ เฉยๆ  

สันโดษ ชอบอยูบาน  มีความคิดริเริ่มดี  ไมทะเยอทะยาน  

ดูเปนผูหญิง   เกง มีความสามารถ  เปนแม  

มีเสนหดึงดูดใจ   ออนหวาน   เปนผูตาม  

เจาอารมณ   เอาใจเกง   จิตใจดี  

เรียบรอย เปนกุลสตรี   เปนหลักใหครอบครัว  เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  
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ในฐานะท่ีเปนผูหญิง ฉันตองการผูชายท่ี 

ดูดี หลอ   นักกีฬา   ซื่อสัตย  

ฉลาด    รักครอบครัว   ใจดี  

เขมแข็ง   ทะเยอทะยาน   มีอารมณขัน  

นาสนใจ   ออนโยน    รวย  

 

การไตรตรอง 

 หญิงและชายเกิดมาเสมอภาคกัน แตมีความแตกตาง ในความแตกตางกันของ

เพศชายและเพศหญิงนี้ เปนสาระสําคัญในการอบรมสั่งสอนเทานั้นใชหรือไม? 

การปฏิบัติตอกันของผูชายและผูหญิงในสังคมของเรามีความเทาเทียมกัน

หรือไม อยางไร? 

 ความคาดหวังในใจของเธอมีผลอยางไรบางตอเพศตรงขาม? ถาเธอมีเพื่อนเพศ

ตรงขามท่ีรูใจ เธอเคยพูดถึงความคาดหวังลึกๆ ในใจของแตละคนสูกันฟง

หรือไม? 
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อะไรคือสิ่งดึงดูดในตัวเธอ? 
 

เลือกประโยคขางลางน้ีเพียงประโยคเดียวแลวเติมขอความใหสมบูรณ 

 ฉันชอบที่จะมีเพื่อนเพศตรงขามที่สนิทและรูใจเพราะ............................................................... 

 ฉันอยาก (would like) ที่จะมีเพื่อนเพศตรงขามที่สนิทและรูใจเพราะ.......................................... 

 ฉันไมตองการที่มีเพื่อนเพศตรงขามที่สนิทและรูใจในขณะน้ีเพราะ.............................................. 

เม่ือเธอเลือกประโยคที่ตองการแลว ใหเขียนเหตุผลที่เลือก 10 ขอ 

 ชอบการมีเพื่อนตางเพศที่สนิทและรูใจ 

 อยากที่จะมีเพื่อนตางเพศที่สนิทและรูใจ 

 ไมตองการมีเพื่อนตางเพศที่สนิทและรูใจในขณะน้ี 

1. ......................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................... 

4. ......................................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................................... 

6. ......................................................................................................................................... 

7. ......................................................................................................................................... 

8. ......................................................................................................................................... 

9. ........................................................................................................................................ 

10. .........................................................................................................................................  

ใหอภิปรายภายในกลุมถึงขอความที่เธอเขียน     ใหสมาชิกภายในกลุมชวยกันคนหาส่ิงที่

คาดหวังวาจะไดรับ และส่ิงที่กลัวจะไดรับจากความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ เขียนความหวังและความ

กลัวลงในตารางขางลาง 

 

ความหวัง      ความกลัว  

1.................................................................  1.........................................................  

2.................................................................  2........................................................  

3.................................................................  3........................................................  

4.................................................................  4........................................................  

5.................................................................  5........................................................  

6.................................................................  6........................................................  

7.................................................................  7........................................................  

8.................................................................  8........................................................  

9.................................................................  9........................................................  

10................................................................  10.......................................................  
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การไตรตรอง 
 

1. ความกลัวตางๆ ของเธอมีพื้นฐานจากประสบการณสวนตัวใชหรือไม? 

............................................................................................................................................... 

2. ความกลัวตางๆ ของเธอเกิดจากการขาดความเชื่อม่ันในตนเองใชหรือไม? 

............................................................................................................................................... 

3. ความกลัวตางๆ ของเธอเปนส่ิงที่นากลัวจริงๆ หรือเปนการนึกคิดเอาเอง เพราะขาดความรูความ

เขาใจ? 

............................................................................................................................................... 

4. เธอมีวิธีที่จะเอาชนะความกลัวหรือไม? ถามีใหเขียนลงไป 

............................................................................................................................................... 

5. เธอรูสึกประหลาดใจใชไหมที่รูวาความหวังของเธอเหมือนหรือแตกตางจากบุคคลอ่ืนๆ? 

............................................................................................................................................... 

6. เธออาจจะสรุปไดเลยใชไหมวา คนทั่วๆ ไปตองการสัมพันธภาพที่เหมือนหรือแตกตางกัน? 

............................................................................................................................................... 

7. ส่ิงที่ผูชายและผูหญิงหวังจากสัมพันธภาพน้ันมีความแตกตางกันใชหรือไม? 

............................................................................................................................................... 

8. ใหเขียนส่ิงที่กลุมของเธอคิดวาสําคัญที่สุดสามส่ิงที่บุคคลทั่วๆ ไป แสวงหาในสัมพันธภาพกับเพศตรง

ขาม? 

............................................................................................................................................... 

9. เธอคิดวาอะไรที่สามารถชวยทําใหประสบผลสําเร็จในสัมพันธภาพที่ดีกับเพศตรงขาม? 

............................................................................................................................................... 

10. มีแนวทางหลายทางที่แตกตางกันที่กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีใชหรือไม? 

............................................................................................................................................... 
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คุณคาทางเพศ 
 

เลือกสัญลักษณของความเห็นตอไปนี้ใสหนาประโยคขางลาง 

 1. เห็นดวยอยางมาก   ( ) 

 2. ไมเห็นดวยอยางมาก  ( ) 

 3. รูสึกโกรธ    ( η) 

 

(     )  เรื่องเพศเปนสิ่งพิเศษมากควรทุมเทใหกับมัน  

(     )  มีเพียงศีลธรรมทางเพศเทานั้นท่ีจะหลีกเล่ียงการมีบุตรท่ีไมตองการได  

(     )  การมีเพศสัมพันธแบบผิวเผินทําตอไปไดถาปลอดภัย  

(     )  ตราบใดท่ียังสนุกอยูก็ไมมีอะไรท่ีแนนอน  

(     )  ในการมีเพศสัมพันธเธอตองรับผิดชอบผูอ่ืน นั่นเปนสิ่งท่ีตองรับผิดชอบ  

(     )  ทําในสิ่งท่ีเธอตองการกระทํา  

(     )  การมีเพศสัมพันธท่ีดีท่ีสุดคือการเรียนรูภายในความมั่นคงของการแตงงาน  

(     )  เมื่อสองคนรักกัน เขาจะทําอะไรรวมกัน ไมใชเรื่องของผูอ่ืน  

(     )  เพศสัมพันธเปนพระพรท่ีมีศักยภาพสําหรับชีวิตใหม ขึ้นอยูกับวาเราปฏิบัติอยาง

เหมาะสมหรือไม 

(     )  เพศสัมพันธเปนการสื่อสารท่ีลึกซึ้งท่ีสุดของมนุษย เปนการแสดงออกถึงความรัก 

และการมอบตนเองใหแกกันและกันอยางสมบูรณ 

(     )  การรักษาความบริสุทธ์ิกอนแตงงาน และมีความซื่อสัตยหลังจากการแตงงาน สอง

สิ่งนี้เทานั้นท่ีรับประกันการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย 

 

คําถามเพื่อไตรตรอง 

1. เธอรูสึกอยางไรในการเลือกคําตอบ? ทําไมเธอจึงรูสึกเชนนี้? 

2. เธอเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องเพศอยางไร ? มันชวยใหเธอเขาใจหรือไมอยางไร? เขียนวิธีท่ี

ทําใหเขาใจ/ไมเขาใจ 

3. วิธีการท่ีเธอเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องเพศมีผลตอทัศนคติของเธอในเรื่องเพศใชหรือไม? 

4. เธอรูสึกวามีชองวางในความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศใชหรือไม? เธอทราบวาจะหาขอมูลท่ี

จําเปนในเรื่องนี้จากท่ีใด หรือจากใครหรือไม? 
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ทําไม? ทําไมจึงไม? 
เธอคิดวาเพราะเหตุใดบางคนจึงมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน? (ใหเหตุผล 5 ขอ) 

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................. 

5. ............................................................................................................................. 

เธอคิดวาเพราะเหตุใดจึงควรแตงงานกอนแลวจึงมีเพศสัมพันธ (ใหเหตุผล 5 ขอ) 

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................ 

5. ..................................................................................................................... 

ตัวอยาง 
มีเพศสัมพันธกอนแตงงานเพราะ 

ทําใหรูสึกดีขึ้น+   สนุก+    อยากรูอยากเห็น- 

ทําใหดูเปนผูใหญ-  ตองการมีลูก+   เพื่อนกดดัน- 

ตกอยูในความรัก+  เปนเร่ืองธรรมชาติ+  กลัวสูญเสียคนรักไป- 

ใครๆก็ทํากัน-   ไมตองขึ้นคาน-  มีการคุมกําเนิดที่ใชไดผล+  

ตามแฟชั่น-   พิสูจนวาคุณไมใชพวกชอบเพศเดียวกัน- ประชดพอแม-  
ไมเห็นดวยกับการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน 

ยังไมพรอม+   คํานึงถึงชื่อเสียง-  กลัว-  

เปนส่ิงพิเศษมากๆ+  ขัดตอหลักศาสนา-  รูสึกผิด-  

ไมตองการทอง-    รูสึกดอยคา-   กลัวติดเอดส-  

ตองการมีเพื่อนมากๆ+  ตองการแตงงาน+  อยากสนุกกับเพื่อน+  

กําลังตกอยูในความรัก+  กลัวทําใหคนอ่ืนเสียใจ+  ตองการความรูเพิ่ม+  

 

แบงปนกัน 
ใหกลุมชวยกันตัดสินวาขอใดเปนผลดี และขอใดเปนผลเสีย เหตุผลใดที่กอใหเกิดผลดี ใหเขียน

เคร่ืองหมาย + และขอไหนที่กอใหเกิดผลเสียใหเขียนเคร่ืองหมาย – ไวขางหลังขอ 

- มีความยากงายอยางไรในการตัดสินวาขอไหนเปน + หรือ -? 

- มีคนไมเห็นดวยหรือตองการเปลี่ยนแปลงการใหเหตุผล + หรือ – คร้ังน้ีหรือไม? 

- ถาจะเปลี่ยนอันดับจากขอไหนเปนผลดี หรือผลเสีย กลุมอันดับของผูที่บรรลุวุฒิภาวะความเปน

ผูใหญ และผูที่ยังไมบรรลุวุฒิภาวะความเปนผูใหญ จะทําใหอันดับเปลี่ยนไปอยางไร? 
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เรารูจักความรักแทหรือ? 
 

เม่ือคิดถึงสัมพันธภาพของฉันกับพอแม  ฉัน...................................... 

เม่ือคิดถึงสัมพันธภาพของฉันกับเพื่อน  ฉัน...................................... 

เม่ือคิดถึงสัมพันธภาพของฉันกับพระเจา  ฉัน................................... 

การรักใครบางคน  หมายถึง........................................................... 

การไมมีความรักใหใครเลย  หมายความวา.................................................................................... 

คนที่รักฉัน................................................................................................................................ 

เม่ือฉันคิดถึงคนที่ฉันรัก  ฉัน........................................................................................................ 

ครอบครัวที่มีความสุข  คือ........................................................................................................... 

ฉันรูวา………………..รักฉัน เพราะวา............................................................................................. 

ฉันรูสึกวาไมไดรับความรักเม่ือ..................................................................................................... 

ฉันรูสึกวาไดรับความรักเม่ือ......................................................................................................... 

สําหรับฉัน  การแตงงานหมายถึง................................................................................................. 

เม่ือคิดถึงความใกลชิดสนิทสนม  ฉัน............................................................................................. 

เม่ือคิดถึงคําม่ันสัญญา  ฉัน......................................................................................................... 

ฉันหวังวาจะสอนลูกๆ ของฉันในเร่ืองของความรัก วา..................................................................... 

ฉันสามารถกลายเปนผูที่นารักมากขึ้นโดย..................................................................................... 

บุคคลที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของฉันในขณะน้ีคือ........................................................................... 
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เธอคิดอยางไร? 
 

เติมประโยคเหลาน้ีใหสมบูรณ 
 

 

ผูหญิง 
ฉันชอบผูชายที่................................................................................................. 

ฉันคิดวาผูชายควรจะ........................................................................................ 

ฉันตองการผูชายที่..................................................................................................................... 

ฉันไมชอบผูชายที่....................................................................................................................... 

ฉันคิดวาส่ิงที่ผูชายคาดหวังมากที่สุดในตัวผูหญิง คือ....................................................................... 

ฉันคิดวามันอาจจะดีขึ้นถาผูชาย................................................................................................... 

ในครอบครัวของฉัน  ผูหญิงเปน................................................................................................... 

ส่ิงที่ฉันเกลียดมากที่สุดในการเปนผูหญิง  คือ................................................................................ 

ส่ิงที่ฉันชอบมากที่สุดในการเปนผูหญิง  คือ.................................................................................... 

ฉันรูสึกผิดหวัง  ถาผูชาย............................................................................................................. 

ฉันอิจฉาผูชายเม่ือ...................................................................................................................... 

ฉันคาดหวังใหผูชาย................................................................................................................... 

 

 

ผูชาย 
ฉันชอบผูหญิงที่.................................................................................................. 

ฉันคิดวาผูหญิงควรจะ......................................................................................... 

ฉันตองการผูหญิงที่.................................................................................................................... 

ฉันไมชอบผูหญิงที่...................................................................................................................... 

ฉันคิดวาส่ิงที่ผูหญิงคาดหวังมากที่สุดในตัวผูชาย  คือ...................................................................... 

ฉันคิดวามันอาจจะมีขึ้นถาผูหญิง.................................................................................................. 

ในครอบครัวของฉัน ผูชายเปน..................................................................................................... 

ส่ิงที่ฉันเกลียดมากที่สุดในการเปนผูชาย  คือ................................................................................. 

ส่ิงที่ฉันชอบมากที่สุดในการเปนผูชาย  คือ..................................................................................... 

ฉันรูสึกผิดหวัง  ถาผูหญิง........................................................................................................... 

ฉันอิจฉาผูหญิง  เม่ือ.................................................................................................................. 

ฉันคาดหวังใหผูหญิง.................................................................................................................. 
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ใสเครื่องหมาย หนาขอที่เธอเห็นดวย  และใสเครื่องหมาย  หนาขอที่เธอไมเห็นดวย 

(     )  1.  เธอสามารถตกหลุมรักไดทันทีเม่ือแรกพบ 

(     )  2.  เธอสามารถรักใครบางคนไดแมจะไมชอบเขา 

(     )  3.  มีเพียงคนเดียวเทาน้ันที่ฉันสามารถรักเขาได 

(     )  4.  ถาเธอรักใครสักคน  เธอสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได 

(     )  5.  ความรักเปนเร่ืองของหัวใจ  มิใชความคิด 

(     )  6.  ความรักคือการให 

(     )  7.  ความรักเปนความรูสึก และสัญชาติญาณ 

(     )  8.  ย่ิงตกอยูในความรักมากเพียงใดเธอจําตองแบงปนเร่ืองราวตางๆใหผูอ่ืนฟงมากขึ้นเทาน้ัน 

(     )  9.  ความหึงหวงเปนเคร่ืองหมายประการหน่ึงของความรัก 

(     )  10.  เธอกําลังตกอยูในความรัก  ถารูสึกวาทุกคร้ังที่เห็นหนาเขาแลวเธอทําอะไรไมถูก 

(     )  11.  ความรักคือการตัดสินใจ 

(     )  12.  พื้นฐานที่ดีที่สุดของความรักคือมิตรภาพ 

(     )  13.  ส่ิงดึงดูดทางกายภาพสามารถเกิดขึ้นไดทันที  แตความรักตองการเวลา 

 

แบบทดสอบ (สวนตัว) น้ีจะชวยใหเธอเขาใจความรูสึกของเธอที่มีตอเรื่องเพศ 

 อะไรที่ทําใหฉันรูสึกดีเกี่ยวกับการเปน ชาย/หญิงของฉัน? 

...............................................................................................................................................  

 ส่ิงเหลาน้ีคือความแตกตางที่ฉันรูเกี่ยวกับเร่ืองเพศหรือ ?  ฉันรูวิธีที่จะคนหาวาอะไรคือส่ิงที่ฉันไม

ม่ันใจหรือ? 

...............................................................................................................................................  

 ฉันมีเสนหดึงดูดเพศตรงขามไดอยางงายดายหรือ?  ส่ิงน้ีทําใหฉันเปนกังวลหรือ? 

...............................................................................................................................................  

 ในบางคร้ังฉันมีเสนหดึงดูดเพศเดียวกันหรือ?  ส่ิงน้ีทําใหฉันเปนกังวลหรือ? 

...............................................................................................................................................  

 คร้ังสุดทายที่ฉันไดเห็นหรือไดยินบางส่ิงบางอยางเกี่ยวกับเร่ืองเพศยังคงฝงใจฉันอยูหรือ ?  มันทํา

ใหฉันมีความสุข  หรือไมมีความสุข? 

...............................................................................................................................................  

 ยังคงมีประสบการณหรือความทรงจําไมดีที่ยังคงรบกวน และมีผลตอทัศนคติของฉันในเร่ืองเพศ

หรือ? 

...............................................................................................................................................  

 มีใครที่ฉันสามารถไวใจพอที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความกลัว  หรือความกังวลใจในเร่ืองเพศหรือไม? 

............................................................................................................................................... 
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