
ชือ่        ประวัตคิรอบครัวของฉัน 

วันทีเ่ร่ิมเรียน  โครงการ  305 

วันทีเ่รียนจบ   

ในเรว็ๆ นี ้  คณุจะเริ่มทาํงานใน สญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ใหมส่าํหรบัชัน้เรียน การศกึษาสว่นตวั

สาํหรบัชีวิตใหม่   หวัขอ้หลกัของหนว่ยนี ้คือ ความสมัพนัธใ์นครอบครวั  หลายกิจกรรมและหลายโครงการ

ท่ีคณุทาํในสญัญาๆ ฉบบันี ้  จะเนน้ถึงวิธีท่ีคณุสามารถแสดงไดช้ดัเจนถึงความเช่ือและการอทิุศตวัของคณุ

ในฐานะครสิเตียนตในความสมัพนัธก์บัสมาชิกแตล่ะคนของครอบครวั  

คณุเป็นคนพิเศษ  พระเจา้ไดเ้ลือกนาํคณุเขา้มาในโลกผ่านทางครอบครวัของคณุ    ไม่วา่ภมูิหลงัของ

ครอบครวัจะยอดเย่ียมหรือน่าเจ็บปวดมากเพียงไร   พระเจา้รูถึ้งสิ่งท่ีคณุพบผา่นในหลายปีตัง้แตค่ณุเกิด

มา  

พระเจา้ตอ้งการใหชี้วิตของคณุจะเป็นพระพรตอ่สมาชิกของครอบครวั   พระองคส์ามารถนาํทางคณุ

และใหส้ตปัิญญาเพ่ือคณุจะพบวิธีดีท่ีสดุท่ีจะสาํแดงทัง้ความรกัของพระองคแ์ละของคณุกบัแตล่ะคนใน

ครอบครวั 

เปา้หมายหลกัของโครงการนี ้ คือ  ใหส้าํรวจและพิจารณาครอบครวัของคณุเอง    

● ความเก่ียวพนักบัพวกเขาในอดีต  มีผลกระทบอยา่งไรในชีวิตของคณุ ในปัจจบุนั  

● ณ จดุใดท่ีคณุจาํเป็นตอ้งทาํใหค้วามสมัพนัธข์องคณุกบัคนอ่ืนๆ ในครอบครวัดีขึน้ 

● อะไรคือปัญหาหลกัท่ีครอบครวัของคณุตอ้งเผชิญในวนันี ้  

● สิ่งใดท่ีคณุตอ้งทาํเพ่ือจะสามารถมีสว่นในการแกไ้ขปัญหาเหลา่นีไ้ด ้ 

เราหวงัวา่โครงการนีจ้ะชว่ยชึไ้ปยงัพืน้ท่ีซึ่งคณุจาํเป็นตอ้งเตบิโตในความสมัพนัธก์บัครอบครวั 

โปรดแสดงความสตัยซ่ื์ออย่างกลา้หาญกบัตนเอง  ในขณะท่ีคณุทาํงานในโครงการนี ้  

ถา้คณุกลวัวา่บางคนจะใชข้อ้มลูท่ีคณุใหไ้วใ้นโครงการนีใ้นวิธีท่ีไมถ่กูตอ้ง ขอใหอ้ภิปรายถึงความ

กงัวลของคณุกบัครู   เราหวงัวา่คณุจะสรา้งความสมัพนัธท่ี์ไวว้างใจไดก้บัครูของคณุ   เพ่ือท่ีคณุจะรูส้กึเป็น

อิสระท่ีจะอภิปรายความกงัวลสว่นตวักบัครูได ้  คณุเช่ือมั่นไดว้า่คณุครูของคณุจะยงัคงรกัและเคารพคณุ

ในวนัพรุง่นี ้  ไมว่า่อะไรจะเกิดขึน้ภายในครอบครวัของคณุในอดีตก็ตาม 

มนัอาจเจ็บปวดท่ีจะคิดถึงความปวดรา้ว  และ ปัญหาในอดีตบางอยา่งของคณุในครอบครวั   จงจาํ

ไวว้า่พระเจา้รกัคณุอย่างลกึซึง้  และจะอยูก่บัคณุและชว่ยใหเ้ติบโตผา่นประสบการณนี์ไ้ปได ้  เราหวงัว่า

คณุจะซาบซึง้ใจอยา่งลกึซึง้ย่ิงขึน้ตอ่ครอบครวัของคณุ   ในขณะท่ีทาํโครงการนี ้  
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คาํส่ัง   

ขอใหเ้ขียนประวตัขิองครอบครวัของคณุลงในกระดาษท่ีแยกไว ้  โดยใชค้าํถามในโครงการนีน้าํคณุ

ในการจดัการกบัขอ้มลูท่ีคณุจะเขียน  บางคาํถามอาจไมเ่หมาะสมกบัสถานการณใ์นครอบครวั   และคณุ

อาจจะตอ้งการอธิบายวา่เพราะเหตใุด    ในอีกดา้นหนึ่งคณุอาจเห็นสิ่งสาํคญัอ่ืนๆ ท่ีไมค่รอบคลมุคาํถาม

เหลา่นี ้  ขอใหรู้ส้กึเป็นอิสระท่ีจะเพิ่มเตมิขอ้คิดเหลา่นัน้   ถา้คณุคดิถึงมีคาํถามอ่ืนๆ  ซึ่งรูส้กึวา่จะเป็น

ประโยชน ์   กรุณาเอย่ถึงสิ่งเหลา่นีก้บัครู   เพ่ือวา่เราสามารถนาํขอ้คิดเขา้มาในโครงการนี ้ สาํหรบัผูเ้รียน

อ่ืนๆ ในอนาคต 

คาํถาม  
ก. ปู่ย่าตายาย    

1. พวกเขาเป็นใคร  
2. พวกเขายงัคงมีชีวิตอยูห่รือไม ่ 
3. พวกเขาอยู่ท่ีไหน   
4. ตอนนี ้ คณุเขา้กนัไดดี้กบัพวกเขาหรือไม ่ 
5. สภาวะฝ่ายวิญญาณของพวกเขาเป็นอยา่งไร   พวกเขาเป็นครสิเตียนหรือไม ่  
6. อะไรคือความทรงจาํบางประการซึ่งเป็นเวลาท่ีคณุมีความสขุท่ีสดุ ท่ีไดใ้ชเ้วลากบัปู่ ยาตายาย 

7. ระหวา่งคณุและปู่ ยา่ตายาย  มีขอ้ขดัแยง้บา้งหรือไม ่ พวกเขามีขอ้ขดัแยง้กบัสมาชิกอ่ืนของ

ครอบครวั หรือไม ่ 

8. คณุเคยอยู่กบัปู่ ยา่ตายายในชว่งหนึ่งหรือไม ่ ถา้เคย  จงอธิบายสัน้ๆ ถึงตอนนัน้ของชีวิตของคณุ 

 

ข. พ่อแม่  
1. พอ่แมข่องคณุ คือ ใคร 

2. พวกเขามีชีวิตอยูห่รือไมใ่นปัจจบุนั  ถา้พวกเขาไมไ่ดมี้ชีวิตอยู่แลว้ในวนันี ้  ขอใหบ้อกวา่คณุอายุ

เทา่ไรเม่ือพวกเขาเสียชีวิต  

3. สภาวะฝ่ายวิญญาณของพวกเขาเป็นอยา่งไร   ตอนนีพ้วกเขาเป็นครสิเตียนหรือไม ่ ในขณะท่ี

คณุกาํลงัเตบิโต ครอบครวัใหพ้ระเจา้มีสว่นในชีวิตของพวกเขาอะไรบา้ง  

4. พวกเขาเขา้กนัไดดี้หรือไม ่  

5. พวกเขาโตแ้ยง้กนัและกนัหรือไม ่ พอ่แมข่องคณุจดัการกบัความขดัแยง้อย่างไร  

(พวกเขาตอบสนองตอ่ความขดัแยง้อยา่งไร) 

6. พอ่แมแ่สดงความรกัตอ่กนัและกนัท่ีบา้น  เม่ือสมาชิกคนอ่ืนในครอบครวัอยูบ่า้น ใช ่หรือไม ่  

ถา้ใช ่ พวกเขาแสดงออกถึงความรกันัน้อยา่งไร  
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7. เม่ือคณุกาํลงัอยู่กบัพอ่แม่  คณุรูส้กึวา่พวกเขารกัคณุหรือไม ่  พวกเขาแสดงความรกัตอ่คณุ

อยา่งไร   

8. พวกเขารูส้กึอยา่งไรเก่ียวกบัคณุในตอนนี ้ พอ่แม่คิดอย่างไรเก่ียวกบัซึ่งคณุเขา้มาอยู่ท่ีน่ีตอนนี ้  

9. คณุมีความทรงจาํท่ีเจ็บปวดหรือไม ่ เก่ียวกบับางสิ่งบางอยา่งซึ่งเกิดกบัครอบครวัของคณุ 

ใช ่__________   ไมใ่ช ่__________ 

10. คณุถกูทารุณและวา่รา้ยในครอบครวัของคณุหรือไม ่        ใช ่__________   ไมใ่ช ่__________ 

11. คณุรูส้กึว่าพวกเขายอมรบัคณุหรือไม ่อยา่งท่ีคณุเป็น   

12. คณุถกูวิพากษวิ์จารณ ์หรือ ยั่วเยา้มากเกินไป หรือไม ่ในครอบครวั    

13. ครอบครวัของคณุเขา้รว่มในกิจกรรมเป็นกลุม่หรือไม ่ พวกคณุทาํสิ่งตา่งๆ รว่มกนัหรือไม ่ (เชน่ 

ไปคา่ย  ปิกนิก  เดินทางดว้ยกนั  ทาํสวน  งานอดเิรก)  คณุสนกุกบัเวลาท่ีทาํกิจกรรมเหลา่นีใ้น

ครอบครวั หรือไม ่  

14. ความทรงจาํทีมีความสขุท่ีสดุท่ีคณุมี  เก่ียวกบัพอ่แมข่องคณุคืออะไร  

15. มนัง่ายหรือยากอยา่งไร  ท่ีจะแบง่ปันความรูส้กึและความคดิท่ีสาํคญัของคณุกบัแม ่หรือพอ่  

16. เม่ือคณุกาํลงัอยู่กบัพอ่แม่  คณุรูส้กึเป็นอิสระทีจะแบง่ปันความคดิกบัพวกเขา หรือไม ่ 

17. คณุไดร้บัการลงวินยัอยา่งไร   

 

 

ค.  พีน้่องชายหญิงของคุณ  
1. คณุมีพ่ีนอ้งชายหญิงก่ีคนในครอบครงั    
2. คณุอยูใ่นลาํดบัไหนกบัพ่ีนอ้งชายหญิงในครอบครวั (คนโต  คนท่ีสาม  คนสดุทอ้ง  เป็นตน้)  

3. คณุเขา้กนัไดดี้เพียงไรกบัพ่ีนอ้งชายหญิงเม่ือคณุอาศยัอยู่ในบา้นกบัพอ่แม่   ความสมัพนัธข์อง

คณุกบัพ่ีนอ้งชายหญิง  ท่ีเปล่ียนไปอยา่งไรในสองสามปีท่ีผา่นมา   

4. คณุรูส้กึอยา่งไรเก่ียวกบั  วิธีท่ีพอ่แมข่องคณุปฎิบตัติอ่คณุ  เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีท่ีทา่นปฎิบตัิ

ตอ่พ่ีนอ้งชายหญิงของคณุ 

5. อะไรคือสภาพทางวิญญาณของพ่ีนอ้งของคณุ  

6. มีความสมัพนัธท่ี์แตกสลาย หรือ ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งคณุและพ่ีนอ้งชายหญิง หรือไม ่ 
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ง. สถานะการแต่งงานของคุณ  

1. คณุแตง่งานหรือยงั  เป็นโสด  แยกทาง  หยา่  หมัน้  แตง่งานตามกฎหมาย หรือไม ่  

2. ถา้คณุกาํลงัแตง่งาน หรือ เคยแตง่งาน  ขอใหอ้ธิบายถึงความสมัพนัธข์องคณุกบัคูส่มรสนัน้  

3. สภาพทางฝ่ายวิญญาณของสามีและภรรยาของคณุ  เป็นอยา่งไร   

4. ตอนนีค้ณุเขา้กบัเขาไดไ้หม  เขาหรือเธอรูส้กึกบัคณุอย่างไร   ท่ีคณุเขา้มาอยูท่ี่น่ีตอนนี ้  

5. ชว่งเวลาใดท่ีคณุมีความสขุท่ีสดุ  ในเวลาท่ีใชก้บัคูชี่วิต   

6. ในพืน้ท่ีปัญหาขอ้ใด ท่ีคณุรูส้ึกถึงความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขในการแตง่งานของคณุ  

7. คณุคิดวา่มนัจะยากเพียงไรสาํหรบัคูส่มรส  ท่ีจะไวว้างใจคณุในหลายสปัดาหแ์ละเดือนขา้งหนา้  

8. คณุมีลกูหรือไม ่  ถา้มี  ขอใหอ้ธิบายสัน้ๆ ถึงความสมัพนัธข์องคณุกบัลกูแตล่ะคน   

9. ในปัจจบุนันี ้  ลกูของคณุอยู่ท่ีไหน   

10. ลกูของคณุมีสภาพทางวิญญาณเป็นอยา่งไร   พวกเขากาํลงัไดร้บัการอบรมของครสิเตียนแบบ

ใดบา้ง 

 

 

จ.  ญาตคินอืน่ๆ  
1. มีญาตคินใดหรือไมผู่มี้บทบาทสาํคญัในครอบครวัและในชีวิตของคณุ    ถา้มี ขอใหอ้ธิบายสัน้ๆ 

วา่เขาเป็นใคร   และมีอิทธิพลในทางลบหรือบวกใดบา้งในชีวิตของคณุ    

 

 

ฉ.   คาํถามทั่วไปเกี่ยวกับญาติๆ  ทัง้หมดของคุณ 

1. มีสมาชิกคนใดของครอบครวั หรือ ญาติท่ีติดยาเสพตดิ หรือ แอลกอฮอล ์ (หรือ มีปัญหาท่ี

ควบคมุชีวิตอยา่งอ่ืนไหม)  ถา้มี  ขอใหอ้ธิบายสัน้ๆ วา่เขาเป็นใคร  และมีอิทธิพลในทางบวกหรือ

ลบตอ่ชีวิตของคณุ  
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บทสรุป 
หลงัจากท่ีคณุเสรจ็สิน้การทาํประวตัขิองครอบครวั   ขอใหใ้ชเ้วลาและคิดถึงพืน้ท่ีในชีวิตครอบครวั        

ท่ีคณุรูส้กึวา่พระเจา้ตอ้งการใหค้ณุเติบโต   ปัญหาใดท่ีคณุคดิวา่จาํเป็นตอ้งแกไ้ขเป็นสิ่งแรก  สว่นใดท่ีคณุ

รูส้กึวา่คณุสามารถแกไ้ขปัญหาเหลา่นีไ้ด ้  ขอใหเ้ขียนคาํตอบลงไป  

ขอใหเ้ขียนขอ้คดิของคณุลงไปในพืน้ท่ีการเติบโต   ซึ่งจะช่วยคณุใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ในการ

สาํแดงความรกัของพระเจา้  และ ในการสาํแดงความรกัของคณุตอ่สมาชิกตา่งๆ ในครอบครวั   น่ีคือบาง

หวัขอ้สาํหรบัการศกึษาในเรื่องนี ้คือ: 

การยกโทษ  สาํแดงความรกั  การส่ือสาร  การยอมรบัคนอ่ืน  การจดัการกบัขอ้ขดัแยง้   

การเช่ือฟัง  การจดัการกบัความทรงจาํท่ีเลวรา้ยในอดีต   การเป็นสามีหรือภรรยาครสิเตียน  

เม่ือคณุอภิปรายกบัครูเก่ียวกบัประวตัใินครอบครวั   คณุสามารถตดัสินวา่ในพืน้ท่ีใดท่ีตอ้งทาํใน 

สญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ฉบบัถดัไป 

 

 

 

 

ประวัตคิรอบครัวของฉัน  โครงการ  305 
โดย  เดวิด เบทตี ้ และ  ครสิตี ้ปีเตอรส์นั   

สงวนลิขสิทธ์ิ © 2020, ทีน ชาลเ์ลน้จ ์สหรฐัอเมริกา   

บทเรียนนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของ การศึกษาสว่นตวัสาํหรบัชีวิตใหม่  ซึ่งไดร้บัการพฒันาเพ่ือชว่ยครสิเตียนใหม่

และผูท่ี้ตอ้งการจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ  บทเรียนถกูใชใ้นครสิตจกัร ในโรงเรียน กบัพนัธกิจเรือนจาํ   

ทีนชาลเลน้จป์ระเทศไทย  และพนัธกิจซึ่งคลา้ยคลงึกนัท่ีทาํงานกบัครสิเตียนใหม ่ การศกึษาสว่นตวัสาํหรบั

ชีวติใหม่ ออกแบบใหใ้ชก้บัโปรแกรมเอกตัศกึษาสว่นตวั ยงัมีคอรส์สาํหรบัผูท่ี้สนใจรบัการอบรมเพิ่มเตมิใน

การใชห้ลกัสตูร  

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิชานีส้ามารถตดิตอ่ไดท่ี้ 

Global Teen Challenge 
www.GlobalTC.org or www.iTeenChallenge.org 

วนัท่ีมีการแกล้า่สดุ 11-2020    

http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/

