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 หนวยที่  5  การยืนยัน 
 

 การยืนยันคือ ส่ิงที่เกิดข้ึนเมื่อคุณและฉันต่างเห็นคุณค่าและ

ความสําคัญของกันและกัน  แล้วส่ือความรู้สึกนี้แก่กัน 

 การยืนยันเป็นการส่ือสารให้อีกฝ่ายรับรู้อย่างง่ายๆ  เช่น  คุณ

คือคนสําคัญ  มีคนรักคุณนะ 

 

ข้อความรัก    ชื่อ 

 ฉันรักคุณ    …………………………………........ 

 ฉันรู้สึกอยู่ใกล้   …………………………………........ 

 ฉันยกย่องคุณ   …………………………………........ 

 ฉันขอบคุณคุณ   …………………………………........ 

 ฉันอภัยให้คุณ   …………………………………........ 

 ฉันเสียใจ    …………………………………........ 

 ฉันไว้ใจคุณ    …………………………………........ 

 ฉันเช่ือคุณ    …………………………………........ 

 ฉันเต็มใจ    …………………………………........ 

 ฉันหวัง    …………………………………........ 

 ฉันผิดเอง    …………………………………........ 

 ฉันเป็นห่วงคุณ   …………………………………........ 

 ฉันสวดภาวนาให้คุณ  …………………………………........ 
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 ฉันนับรวมคุณด้วย   …………………………………........ 

 ฉันชอบพูดกับคุณ   …………………………………........ 

 ฉันอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้ …………………………………........ 

 ฉันเข้าใจคุณแล้วในตอนนี้  …………………………………........ 

 ฉันอยากเป็นเพ่ือนกับคุณ  …………………………………........ 

 ฉันเสียใจที่ทะเลาะกับคุณ  …………………………………........ 

 ฉันมีความสุขมากที่สุด  …………………………………........ 

 ฉันต้องการ    …………………………………........ 

 ฉันขอร้อง    …………………………………........ 

 ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ …………………………………........ 

 ฉันต้องการความเข้าใจจากคุณ …………………………………........ 

 ฉันภูมิใจในตัวคุณ   …………………………………........ 

 

การไตรตรอง  ( Reflections ) 

 คุณรู้สึกอย่างไร  เมื่อคุณได้รับข้อความรัก 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ส่ิงใดที่ถูกใจคุณมากที่สุด  ข้อความหรือผู้บอกข้อความ  เพราะ

อะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 เพื่อนแทของฉัน (MY TRUE FRIENDS) 
เขาคือใคร (who are they) 

T houghtful  (คิดถึงผู้อ่ืน)  …………………………………........ 

R espectful  (มีความเคารพผู้อ่ืน) …………………………………........ 

U nderstanding  (เข้าใจผู้อ่ืน)  …………………………………........ 

E xemplary  (น่าเอาเป็นแบบอย่าง) …………………………………........ 

F aithful  (ซ่ือสัตย์)   …………………………………........ 

R eliable  (เช่ือถือได้)   …………………………………........ 

I n-touch  (มีมนุษยสัมพันธ์)  …………………………………........ 

E ncouraging  (คอยให้กําลังใจ)  …………………………………........ 

N o-nonsense (ไม่เหลวไหลไร้สาระ) …………………………………........ 

D edicated  (เสียสละ)   …………………………………........ 

S ympathetic  (เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน) …………………………………........ 

 

เพื่อนที่ซ่ือสัตย์เปน็ที่พักพิงอันมั่นคง 

ผู้ใดได้พบเจอ  เหมือนด่ังพบสมบติั 

เพื่อนแท้รกัคุณเสมอไม่ว่าเวลาใด 

และพ่ีน้องสามารถพิสูจน์กนัได้ในยามทกุข์ยาก 

(สภษ 17:17) 

การประยุกตใชในชีวิต (Realization) 
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 บางส่ิงซึ่งสวยงาม (Something Beautiful) 

 ส่ิงสวยงามไม่มีค่าแต่อย่างใด  มันงามเพียงช่ัวขณะ  แต่การ

แสดงความรักเป็นของขวัญที่หาค่ามิได้  และผลของการกระทํานั้นก็

อาจจะคงอยู่ตลอดกาล  เราเป็นจิตที่โดดเด่ียวอย่างแท้จริง  เรา

ต้องการความรักหล่อเล้ียงวิญญาณของเราเพ่ือให้เราดํารงชีวิตอย่างมี

ความสุขกับตัวเราและคนรอบข้าง การทําให้คนมีความสุขนั้นลงทุนไม่

มากเลย  แล้วทําไมจึงไม่ทํา  ทําไมไม่บอกให้เขารู้ว่าเรารักเขา  ทําไม

จึงละโอกาสที่จะทําให้โลกของคนๆ หนึ่งสว่างสดใส  ความรักถูกขังไว้

ในหัวใจของเรา  ไม่ได้ส่งให้คนรอบข้าง  เป็นเหมือนจดหมายท่ีเรา

เขียนข้ึน  แต่ไม่ได้ถูกส่งให้คนรับ  ทําไมไม่ส่งให้กันล่ะ  จงส่งให้กัน

เดี๋ยวนี้ 

การแสดงความรัก ครอบครัว เพื่อน ศัตร ู

1. จูบ    

2. มองดู    

3. กอด    

4. สัมผัส    

5. ค้อมหัว    

6. ยิ้ม    

7. กระซิบ    

8. จูบอย่างแรง    

9. อ้าแขนรับ    
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10. ขยิบตา    

11.พูดเบาๆ    

12. นวด    

13. ลูบเบาๆ     

14. ชําเลืองมอง    

15. เรียก    

16. กรุณา    

17. หยิก    

18. คิดถึง    

19. คําพูด    

20. แตะเบาๆ     

21. สะกิด    

22. เสียงดนตรี    

23. จดหมาย    

24. ข้อความ    
25. พูดแบบถอนใจ    

26. โบกมือ    

27. แสดงท่าที    

28. กุมมือ    
29. ทําบางอย่างให้ประหลาดใจ    

30. ของขวัญ    
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แผนภาพการเติบโตของฉัน 
(Personal Growth banner) 

คําสั่ง 

จงเติมสัญลักษณ์ (รูปภาพ)  ในพ้ืนที่ว่างของแผนภาพช่องที่  1–4  

และเติมข้อความหรือวลีส้ันๆ ในช่องที่ 5-10 
 

สุภาษิตหรือคติธรรมประจําใจที่

ใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต 
 

ในช่องที่ 1–4 เป็นสัญลักษณ ์

(ภาพ) 4 แบบที่สื่อถึงคุณค่าใน

ชีวิตที่เก็บไว้ในใจลึกๆ โดยเรียง

ตามลําดับความสําคัญ 

(ช่องที่ 1 สําคัญที่สุด) 
 

ฉันคือใคร 
 

ช่วงเวลาที่มีความสุขหรือ 

ประสบการณ์หรือความสําเร็จที่

ฉันรู้สึกว่าดีที่สุด 
 

สามสิ่งที่ฉันสามารถทําได ้
 

ลั ก ษณะห รื อ ทั ศ น คติ ที่ ฉั น

ต้องการจะปรับปรุง  3 เรื่อง 

 

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน  

3 อย่าง 

5 

1 
2 3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 
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การอธิษฐานขอการประทานพรอยางอุดม 
(The Richly Blest) 

 

 ข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานความเข้มแข็ง เพื่อข้าพเจ้าจะได้บรรลุ

ความสําเร็จ 

ข้าพเจ้าถูกสร้างมาให้อ่อนแอ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้ถึงความถ่อมตนเชื่อ

ฟัง 

 ข้าพเจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถทําสิ่งยิ่งใหญ่ได ้

ข้าพเจ้ากลับได้รับความบกพร่อง เพื่อข้าพเจ้าจะได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า 

 ข้าพเจ้าขอความรํ่ารวย  เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีความสุข 

ข้าพเจ้ากลับยากจน เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ฉลาดและรูจั้กคิด 

 ข้าพเจ้าขออํานาจ เพื่อผูอื้่นจะได้สรรเสริญข้าพเจ้า 

แต่ข้าพเจ้าต้องตํ่าต้อย เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้เห็นความสําคัญของพระองค ์

 ข้าพเจ้าขอทุกๆสิ่งที่จะช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เบกิบาน 

แต่ข้าพเจ้ามีเพียงชีวิตที่ควรจะเบิกบานกับทุกๆ สิ่ง 

 ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิ่งใดๆ ที่ข้าพเจ้าวอนขอ  แต่ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าหวัง 

และบางอย่างก็เป็นเหมือนว่าไม่ใช่ความหวังของข้าพเจ้า 

 หรือแม้แต่คําภาวนาที่ข้าพเจ้ามิได้กล่าวออกมา  พระองค์ก็ทรงตอบรับ 

คือ ข้าพเจ้าได้อยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์อย่างอุดมสมบูรณ์ที่สุด 
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ประสบการณในเรือ 
(Boat Experience) 

 

จงเขียนช่ือบุคคลที่มีความสําคัญต่อชีวิตของคุณมากที่สุดมา  5 คน 

1. …………………………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………... 

4. …………………………………………………………………………………………... 

5. …………………………………………………………………………………………... 

 เรือกําลังจะจม  มีผู้โดยสารอยู่กับคุณ 5 คน และคุณจําเป็นต้อง

ท้ิงผู้โดยสาร 4 คนออกจากเรือ  มิฉะนั้นทุกคนจะต้องตาย  

ผู้โดยสารที่คุณจะปล่อยเขาในทะเล  4 คน คือใครบ้าง 

 

ใคร ทําไม 

  

  

  

  

 

 ใครคือคนสําคัญที่สุด  ซ่ึงคุณจะให้เขาอยู่บนเรือกับคุณ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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การไตรตรอง (Reflections) 

ก. คู่ 

1.  คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณได้รับเลือก 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 ทําไมฉันถึงเลือก 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

2. คุณค้นพบส่ิงใดในตัวเขาหรือเธอคนน้ัน 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

3. คุณบอกส่ิงใดที่เกี่ยวกับเขาหรือเธอได้บ้าง 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

ข. กิจกรรม 

1. คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรือ 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

2. คุณค้นพบส่ิงใดในตัวคุณ 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

3. คุณค้นพบส่ิงใดในบุคคลอื่นๆ  

 ………………………………………………………………………………………………………. 




