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เมื่อใดทีผู้่เรียนควรทาํโครงการนี ้  
โครงการนีส้ามารถทาํไดท้กุจดุในโปรแกรม   โครงการนีถ้กูเขียนขึน้โดยสรุปว่าผูเ้รียนเป็นครสิเตียน   

แตน่ั่นไมใ่ชป่ระเดน็สาํคญั  แมแ้ตค่นท่ีไมใ่ชค่รสิเตียนก็สามารถเรียนในโครงการนี ้และเตบิโตอยา่งมี

ความหมายได ้  

เราสามารถตอกยํา้โครงการนีห้ลายครัง้  บคุคลท่ีไดร้บัเลือกในกิจกรรมท่ี 8   สามารถเป็นบคุคลเดมิ 

หรือคนอ่ืนก็ได ้  

เราควรจะใช้โครงการนีก้ารงานในการสร้างวินัยหรือไม่   
โปรแกรมบางท่ีไดก้าํหนดงานใหก้บัผูเ้รียนเพ่ือเป็นวิธีท่ีแกไ้ขพฤตกิรรม และ แกไ้ขท่าทีท่ีไมเ่ช่ือฟัง  

ความลม้เหลวในแสดงความเคารพท่ีเหมาะสมเป็นประเด็นสามญั   ซึ่งทาํใหเ้กิดการเผชิญหนา้ระหวา่ง

เจา้หนา้ท่ี และผูเ้รียนในโปรแกรมไดอ้ยา่งมากมาย   

ถา้คณุกาํลงัมอบหมายโครงการนีเ้พ่ือเป็นวิธีการสรา้งวินยั   โปรดใชเ้วลาแนะนาํโครงการอยา่ง

ระมดัระวงั  เพราะวา่ผูเ้รียนบางคนมกัใชโ้ครงการนีเ้ป็นวีธีท่ี “หลอก” ครูและคนอ่ืน โดยท่ีผูเ้รียนเพียงแต่

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมภายนอก   แตไ่มจ่ดัการกบัทา่ทีท่ีเป็นมลูราก 

จงเนน้ยํา้ถึงความจาํเป็นท่ีพวกเขาตอ้งเปล่ียนแปลงทัง้ท่าทีและมารยาท  เพ่ือโครงการนีจ้ะเป็น

ประโยชนใ์นชีวิตของเขาหรือเธออยา่งแทจ้รงิ   

ความไวว้างใจเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัมากกบัโครงการนี ้  ถา้ผูเ้รียนไวว้างใจและเช่ือวา่คณุเอาใจใส่

จรงิๆ ในสิ่งดีท่ีสดุสาํหรบัเขา   แลว้เขามีแนวโนม้ท่ีจะเปิดใจและสตัยซ่ื์ออย่างมากกบัคณุในขณะท่ีเขาทาํ

โครงการนี ้   แตอ่ยา่ลืมวา่ คณุไมส่ามารถบงัคบัใครใหไ้วว้างใจคณุได ้

การขาดความเคารพเป็นปัญหาหรืออาการ?  
การขาดความเคารพมกัเป็นอาการหนึ่งของปัญหา   เรามกัจะเลือกไมต่อบสนองคนท่ีทาํรา้ยเราในอดีต   

การเคารพมีเง่ือนไข  “ถา้คณุเคารพฉนั  ฉันก็เคารพคณุ   มิฉะนัน้ จงลืมไปเถอะ  ฉันไมไ่ดเ้ป็นหนีอ้ะไรคณุ” 

ในขณะท่ีทาํงานกบัผูเ้รียนในโครงการนี ้ คณุอาจพบกบัประเดน็ท่ีลกึซึง้ขึน้บางอยา่งท่ีจาํเป็นตอ้ง

จดัการ   ถา้ผูเ้รียนจะประสบความสาํเรจ็ในการทาํใหก้ารเคารพนั่นเป็นสว่นท่ีตอ่เน่ืองในวิถีการดาํเนินชีวิต

ของเขา      จงเตม็ใจปล่อยปัญหาใหล้อยลาํในขณะท่ีผูเ้รียนกาํลงักา้วไป  และมีความกา้วหนา้อย่างแทจ้รงิ

ในโครงการนี ้  คณุอาจจะตอ้งการบนัทกึปัญหาอ่ืนๆ ใหเ้ป็นหวัขอ้ท่ีจะสาํรวจตอ่ไปใน สญัญาการเรียนของ

ผูเ้รียน ในอนาคต  
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ตอนที ่1:  การวางแผน  
กิจกรรมท่ี  1, 2, และ 3  ควรจะมีการอภิปรายรว่มกบัผูเ้รียน  ท่ีจดุ หยุด  หลงัจากกิจกรรมท่ี 3  

กจิกรรมที ่1 จงอธิบายถงึสถานการณใ์นที่ๆ  มีคนล้มเหลวในการแสดงถงึความ

เคารพใหกั้บคุณ 

ผูเ้รียนอาจจะอธิบายถึงสถานการณ ์ในท่ีเจา้หนา้ท่ีไดก้ระทาํบางสิ่งบางอยา่งท่ีผูเ้รียนถือว่าไมมี่ความ

เคารพ  จงอยา่เขา้ขา้งเจา้หนา้ท่ี หรือ ผูเ้รียน  และอยา่พยายามท่ีจะระงบัขอ้โตแ้ยง้นัน้   

จดุประสงคแ์รกของกิจกรรมนีคื้อใหผู้เ้รียนพิจารณาถึงความรูส้กึท่ีเขาหรือเธอมี เม่ือใครบางคนพลาดท่ี

จะแสดงความเคารพท่ีเหมาะสม    ตอ่มาในโครงการนีเ้ราหวงัวา่กิจกรรมนีจ้ะชว่ยเขาหรือเธอ   ใหต้ระหนกั

วา่  ผูอ่ื้นมีความรูส้กึเจ็บปวดท่ีคลา้ยคลงึกนั  เม่ือเธอหรือเขาพลาดท่ีจะแสดงความเคารพตอ่พวกเขา

เชน่กนั 

กิจกรรมนีส้ามารถฉาบหนา้ประเดน็ท่ีจาํเป็นตอ้งมีความเอาใจใสม่ากย่ิงขึน้  ยกตวัอยา่ง  ผูเ้รียน

อาจจะพยายามดิน้รนกบัประเดน็การยกโทษตอ่ผูค้นท่ีไมเ่คารพพวกเขา   คณุอาจจะตอ้งการทาํบนัทกึ

ประเดน็บางอยา่งท่ีจาํเป็นตอ้งมีการสาํรวจตอ่ไปอีก ถา้มีโอกาสท่ีจะครอบคลมุ ใน สญัญาการเรียนของ

ผูเ้รียน ศสชม ในอนาคต 

 

กจิกรรมที ่2 เขียนรายการวิธีทีผู้่คนสามารถแสดงความเคารพต่อผู้อื่น  
ในขณะท่ีผูเ้รียนทาํสว่นแรกของโครงการนีเ้สรจ็  เธอหรือเขาเพียงแตต่อ้งอ่านรายการนีใ้หจ้บ  เม่ือ

ผูเ้รียนทาํกิจกรรม 7, 8, และ 9  จบแลว้  เขาจะใชร้ายการนีอี้กครัง้หนึ่ง 

โปรดเพิ่มวิธีท่ีผูค้นสามารถแสดงความเคารพ   ขอใหส้ง่ขอ้คิดเหลา่นัน้ใหก้บั ทีนชาลเ์ลนจ ์ณ ท่ีอยูท่ี่ให้

ไว ้ในตอนทา้ยของ  วิธีการเรียนการสอน นี ้  

 

กจิกรรมที ่3 จงเขียนคาํจาํกัดความของคาํว่า เคารพ   
มีคาํสั่งใหผู้เ้รียนใชพ้จนานกุรม   ใหถ้ามเขาวา่ไดท้าํหรือไม ่   ถา้ไมไ่ดท้าํ ใหพ้วกเขาใชเ้วลาและทาํ   

เพ่ือใหม้องเห็นวา่เขามีความเขา้ใจใหมเ่กิดขึน้  ในเร่ืองของลกัษณะอปุนิสยันีห้รือไม ่   

  



การแสดงความเคารพ 3 

 

จุด หยุด หลังจากกจิกรรม 3 

จงอภิปรายกบัผูเ้รียนในกิจกรรมสามอนัแรก  โดยทาํใหแ้นใ่จวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจอยา่งดีในเรื่อง

ความเคารพ   ก่อนหนา้ท่ีเขาจะทาํตอ่ไปในสว่นท่ีเหลือของโครงการนี ้

ตอนนี ้คณุอาจตอ้งการอภิปรายวา่  คณุตอ้งการใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมใดๆ ภายใตข้อ้ 11  “สาํหรบัการ 

ศกึษาเพิ่มเตมิ” หรือไม ่และจงดดูว้ยเช่นกนัในบนัทึกตอ่ไปนีใ้นกิจกรรมท่ี 9 เก่ียวกบัการงานของผูเ้รียน   

 

กจิกรรมที ่4 มองหาพระวจนะเกีย่วกับคาํว่า เคารพ   
มีขอ้พระธรรมมากกว่า 20 ขอ้  ท่ีใหไ้วส้าํหรบัผูเ้รียนท่ีจะอา่น  คณุจาํเป็นตอ้งตดัสินว่ามีขอ้พระธรรม

เหลา่นีม้ากเทา่ไร   ท่ีคณุตอ้งการใหผู้เ้รียนอา่นและทาํบนัทกึ   มีการใชค้าํว่า “เคารพ” หลายครัง้ใน 

พระคมัภีร ์  อยา่งไรก็ตาม  คาํๆ นีอ้าจไมไ่ดถ้กูใชใ้นลกัษณะเดียวกนัเสมอไป  พระคมัภีรฉ์บบัตา่งๆ แปล

คาํเคารพไมเ่หมือนกนั พระคมัภีรอ์าจจะใชค้าํว่า “เคารพ” พรอ้มกบัคาํจาํกดัความแบบเก่า  ซึ่งตัง้แตน่ัน้มา

ไดเ้ปล่ียนไปอยา่งมากจากการใชแ้บบสมยัใหม ่  ถา้คณุยอมใหผู้เ้รียนใชฉ้บบั 1940 หรือ1971 ของ 

พระคมัภีร ์  คณุอาจจะตอ้งใหผู้เ้รียนอ่านขอ้พระธรรมเหล่านีจ้ากฉบบัสมยัใหม่ดว้ยเชน่กนั   

ในขอ้ท่ีใหอ้า่นในกิจกรรมท่ี 4  คาํว่า Respect พระคมัภีรภ์าษาไทยไดแ้ปลโดยใชค้าํตอ่ไปนี ้เคารพ  

นบัถีอ ยาํเกรง ใหเ้กียรติ  คณุอาจตอ้งอภิปรายขอ้ธรรมเหลา่นี ้ในจดุ หยุด ในตอนกลางของโครงการ  

ท่ีสาํคญัคือ ผูเ้รียนเขา้ใจอย่างชดัเจนวา่ พระเจา้ผูย่ิ้งใหญ่  ยงัเคารพผูค้นท่ีถ่อมใจและผูค้นตํ่าตอ้ย

ท่ีสดุ แตพ่ระเจา้ยงัคงไมม่องขา้มผูท่ี้หย่ิงยะโส เพราะพระองคน์ัน้รกัคนบาป และรกัผูเ้ช่ือท่ีติดตามพระองค์

เชน่กนั  ความเคารพเป็นสิ่งท่ีสาํคญัอยา่งหนึ่งของชีวิต   แตชี่วิตครสิเตียนมากย่ิงกว่าการเคารพเทา่นัน้   

กจิกรรมที ่5 ภาพประกอบของความเคารพ จากชีวิตของพระเยซูใน ยอหน์ 8:1-11  

(หญิงทีถู่กกล่าวหาว่าล่วงประเวณี) 

ผู ้เรียนบางคนในอดีตพบวา่มนัยากท่ีจะเขา้ใจวา่พระเยซูไดแ้สดงความเคารพตอ่ผูค้นท่ีแตกตา่งกนั

อยา่งไร   ใหผู้เ้รียนซึ่งอา้งถึงรายการในกิจกรรมท่ี 2 และบนัทกึของเขาในกิจกรรมท่ี 4 ท่ีจะตดัสินวา่อะไรใน

สิ่งเหลา่นี ้ สามารถนาํไปใชใ้นสถานการณนี์ไ้ด ้  

คณุอาจจะอภิปรายกบัผูเ้รียนดว้ย  ถึงวิธีท่ีผูค้นซึ่งแตกตา่งกนัตอ้งลม้เหลว ในการแสดงความเคารพ

ตอ่ผูห้ญิง   การกระทาํตอนสดุทา้ยของพวกฟาราสีก็เชน่กนัท่ีแสดงความเคารพ  คือ เม่ือพวกเขาจากไป

แทนท่ีพวกเขาขวา้งหินกอ้นแรกนัน้ เป็นการแสดงความเคารพอยา่งไร   

  



4 คาํแนะนาํสาํหรับครู    โครงการ 205 

ถา้ผูเ้รียนพบการทาํกิจกรรมนีย้าก จงอยา่ประหลาดใจ  ถา้เขาจะยากลาํบากท่ีจะระบตุวัอยา่งของ

ความเคารพในปัจจบุนั   ผูเ้รียนอาจจะยากลาํบากดว้ยท่ีจะระบสุถานการณใ์นท่ีๆ เขาแสดงความเคารพตอ่

ผูอ่ื้นเชน่กนั  สิ่งเหลา่นีท้ัง้หมดชีไ้ปยงัความจาํเป็นสาํหรบัผูเ้รียนท่ีจะมีทกัษะมากขึน้ในการพฒันาอปุนิสยั

เหลา่นีใ้นชีวิตของเขา 

กจิกรรมที ่6 ภาพประกอบตัวอย่างทีเ่ป็นส่วนตัวในที่ๆ  ผู้เรียนล้มเหลวทีจ่ะแสดง

ความเคารพต่อใครบางคน  
คณุจะจดัการกบัตวัอย่างนีไ้ดอ้ย่างไรนัน้ สามารถไปใดย้าวๆ ในการชว่ยสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่ง

คณุและผูเ้รียน  จงยืนยนักบัผูเ้รียนในเรื่องความสตัยซ่ื์อของเขาและอย่าดหูมิ่น  และตอนนี ้อยา่พยายาม

อธิบายกบัเขาวา่ เขาสามารถแสดงความเคารพมากย่ิงขึน้ในสถานการณแ์บบนีไ้ดอ้ย่างไร   ซึ่งในกิจกรรม

ถดัไปจะขอใหผู้เ้รียนทาํแบบนัน้   

กจิกรรมที ่7 จงทบทวนถงึการแสดงตัวอย่างจากกจิกรรมที ่6  และเขียนวิธีทีคุ่ณ

แสดงความเคารพตอ่บุคคล และ ผลลัพธท์ีอ่าจเป็นไปได้  

ขอใหพ้ิจารณาดวูา่ คาํตอบของผูเ้รียนเป็นการตอบสนองท่ีสมจรงิหรือไม ่  ผูเ้รียนสามารถทาํในสิ่งท่ี

เขาแจง้ไวห้รือไม ่ หรือ คาํตอบนัน้เป็นไปไมไ่ด ้หรือ เป็นไปในลกัษณะฝ่ายวิญญาณ  

คาํตอบนีบ้ง่ชีว้า่มนัยากเพียงไรสาํหรบัผูเ้รียน  ท่ีจะทาํสิ่งท่ีเขาหรือเธอเขียนลงไปหรือไม ่  คณุอาจจะ

ตอ้งการถามคาํถามตอ่ไปนี:้ 

“ถา้คณุเผชิญหนา้กบัสถานการณเ์ดียวกนันีใ้นวนัพรุง่นี ้  คณุคิดไหมวา่คณุสามารถตอบสนอง  ใน

วิถีทางท่ีคณุไดอ้ธิบายไวใ้นท่ีนี ้หรือไม”่ 

“ขอใหเ้รามาสมมตุวิา่  คณุไดต้อบสนองในลกัษณะนี ้ และพวกเขายงัคงโกรธคณุ   และกลา่วหาว่า

คณุเสแสรง้   คณุคดิวา่ยงัคงสามารถควบคมุความโกรธและการพดูของคณุไดห้รือไม”่   

จดุประสงคข์องคาํถามเหลา่นีไ้มใ่ชเ่พ่ือกลา่ววา่ “คาํตอบของคณุไมดี่”   เราตอ้งการใหพ้วกเขา

ตระหนกัวา่มนัอาจจะไมร่าบรื่นและง่ายดาย   เม่ือพวกเขาออกไปทาํงานกบัเปา้หมายท่ีไดต้ัง้ไวใ้น 

กิจกรรมท่ี  8 & 9 

จงอภิปรายกบัผูเ้รียน  ในประเดน็ท่ียกขึน้ในบรรทดัดา้นบนของหนา้ 4 ของโครงการนี ้  ในโรม 12:10 

ไดย้กประเดน็หลกัไวว้า่   เราจาํเป็นตอ้งกระตือรือรน้ท่ีจะแสดงความเคารพตอ่กนัและกนั   
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กจิกรรมที ่8 จงเลือกผู้ทีคุ่ณจาํเป็นต้องแสดงความเคารพมากยิง่ขึน้  เช็คดูข้อตา่งๆ 

ในรายการในกจิกรรมที ่2 ทีเ่ป็นการยากทีสุ่ดทีคุ่ณจะแสดงความรู้สกึ

เคารพต่อบุคคลนี ้    

จงทาํใหแ้นใ่จวา่บคุคลท่ีเขาไดเ้ลือกไวส้าํหรบัโครงการนี ้  อาศยัอยูใ่กลพ้อท่ีผูเ้รียนสามารถทาํให้

เปา้หมายสาํเรจ็ในสามส่ีวนัขา้งหนา้นี ้   ถา้เขาไมส่ามารถทาํอยา่งนัน้ได ้ จงใหเ้ขาทาํกิจกรรมท่ี 8 & 9  

ซํา้อีกครัง้กบัคนอ่ืน   

ถา้ผูเ้รียนไมไ่ดเ้ช็คขอ้ใดท่ีทาํรายกายไวใ้นกิจกรรมท่ี 2   ขอใหอ้ภิปรายกบัเขาวา่ สถานการณใ์ดท่ียาก

นัน้ ในท่ีเขาลม้เหลวท่ีจะแสดงความเคารพตอ่คนนัน้ ท่ีอยูใ่นรายการสาํหรบักิจกรรมท่ี 8 คืออะไร  ถา้เขาไม่

สามารถคิดถึงสถานการณใ์ดเลย นัน้อาจแสดงวา่ เขาจาํเป็นตอ้งเลือกบคุคลอ่ืนสาํหรบัโครงสาํหรบั

โครงการนี ้  

กจิกรรมที ่9 จงตัง้เป้าหมายถงึวิธีทีคุ่ณจะแสดงความเคารพต่อบุคคลทีคุ่ณเลอืกไว้

สาํหรับกจิกรรมที ่8 

จงทาํใหแ้นใ่จวา่เปา้หมายนัน้ปฏิบตัไิดจ้รงิ  เปา้หมายเหลา่นีค้วรจะมีมาตรฐานเดียวกนักบัเปา้หมาย

ประจาํวนัท่ีพวกเขาตัง้ขึน้ไวใ้น ชัน้เรียนท่องจาํขอ้พระคมัภีร์  และขอใหผู้เ้รียนยอ้นกลบัไปท่ีดา้นหลงัของ

คูมื่อ  ชัน้เรียนทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร์  เพ่ือท่ีจะไดร้บัคาํแนะนาํในการตัง้เปา้หมายท่ีประยกุตใ์ชส้่วนตวัทีดี  

กจิกรรมที ่11 สาํหรับการศึกษาเพิม่เตมิ 

คณุอาจจะตอ้งการมอบหมาย  กิจกรรมหนึ่งหรือมากกวา่นัน้ตอ่ผูเ้รียนของคณุ  ถา้มีขอ้คิดเพิ่มเตมิ  

โปรดสง่มาท่ีทีนชาลเ์ลน้จ ์ ณ ท่ีอยู่ท่ีใหไ้ว ้  ในตอนทา้ยของ วิธีการเรียนการสอน เล่มนี ้  

มีเร่ืองอีกอนัท่ีเก่ียวพนัในการศกึษานี ้ คือ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดท้บทวนบนัทกึของเขาจากชัน้เรียน  

การศึกษาในกลุม่สาํหรบัคริสเตยีนใหม่ (กกคม)  ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล    ประเดน็นีใ้นสิทธิ

สว่นตวัมกัจะเก่ียวกบัวา่มนัเป็นสิ่งท่ียากสาํหรบัพวกเขา  ในการตกลงใจวา่พวกเขาจาํเป็นตอ้งแสดง 

ความเคารพกบัคนท่ีไมเ่ป็นมิตร   

จุด หยุด  หลังจากกจิกรรมที ่11 

จงอภิปรายประการแรกถึงคาํตอบของผูเ้รียนตอ่กิจกรรมท่ี 1-8   และทาํใหแ้นใ่จถึงเปา้หมายท่ีตัง้ไวใ้น

กิจกรรมท่ี 9  วา่มนัเฉพาะเจาะจงและนาํไปปฏิบตัไิด ้  จงตดัสินกบัผูเ้รียนวา่ก่ีครัง้ท่ีเขาจะพยายามทาํให้

เปา้หมายเหล่านีส้าํเรจ็   ก่อนหนา้ท่ีจะเริ่มตอนท่ี  2  ของโครงการนี ้  มนัอาจดีท่ีสดุท่ีผูเ้รียนจะใชห้ลายวนั

ทาํการในเปา้หมายเดมิๆ นัน้ ก่อนหนา้ท่ีคณุครูจะเขียนประเมินผลของเขา    
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ตอนที ่ 2  น่ีคือสิ่งทีเ่กดิขึน้   

เม่ือผูเ้รียนจบตอนท่ีสองของโครงการนี ้ และขอลายเซ็นของคณุในจดุ หยุด สดุทา้ย   กรุณาใชเ้วลา

อภิปรายตอนท่ีสองกบัเขา   บางเวลาผูเ้รียนจะเลือกคนๆ หนึ่งสาํหรบัโครงการนี ้  และไมมี่โอกาสท่ีจะทาํ

เปา้หมายของเขาหรือเธอใหส้าํเรจ็    ถา้เห็นไดอ้ย่างนัน้จากคาํตอบของผูเ้รียนแลว้   ขอใหผู้เ้รียนกลบัไป

และทาํกิจกรรมท่ี 8-10 ใหเ้สรจ็อีกครัง้หนึ่ง 
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