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เสียงจาก
   บรรณาธิการ
	 เมื่อถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือยิ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว	หลายคนคงวางแผนไปเที่ยว
พักผ่อนร่วมกัน	ในสถานที่ต่าง	ๆ	หลากหลายแนวที่ชอบ	เช่น	แนวการผจญภัย	แนวอนุรักษ์
ธรรมชาติ	แนววัฒนธรรมและโบราณสถานส�าคัญ	ๆ	หรือเลือกที่จะพักผ่อนแบบสบาย	ๆ	กับ
ครอบครัว	เพือ่น	ๆ 	หรอืกลุ่มองค์กรต่าง	ๆ 	และเชือ่ว่าสถานท่ีท่ีได้รับความนยิมเป็นอันดบัต้น	ๆ 	
คงหนีไม่พ้นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ	ไม่ว่าจะเป็นป่า	ภูเขา	ทะเล	แม่น�้า	หรือแม้กระทั่ง
น�้าตก
	 และหลายปีที่ผ่านมานี้	ไม่ว่าจะเป็นข่าว	บทความต่าง	ๆ 	หรือภาพยนตร์หลาย	ๆ 	เรื่อง
ได้น�าเสนอการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติในทิศทางท่ีแย่ลง	 สภาพอากาศท่ีเปล่ียนไป	
ความแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาลหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
อย่างท่ีไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน	ส่ิงเหล่านีเ้ตอืนใจเราให้หันกลับมาดวู่าประเทศของเรา	บ้านของเรา	
และตวัเราได้เป็นส่วนหนึง่ท่ีท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงเหล่านีห้รือไม่	และหันกลับมาร่วมมือกนั	
รบัผดิชอบในสิง่ทีเ่ราท�า	ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจากผูท้�าลาย	มาเป็นผู้ดแูลรักษาและสร้างโลก
ให้น่าอยู่มากขึ้น	เพราะโลกคือบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
	 สารค�าสอนฉบับนี้ได้น�าเสนอโดยเน้นถึงสมณสาส์น	“ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า”	
(Laudato	Si’)	โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส	พระองค์ได้ตระหนักถึงโลกใบนี้	เปรียบเหมือน
บ้านที่เราต้องร่วมกันรับผิดชอบ	เป็นดั่งเสียงของประกาศกที่ท�าให้ผู้คน	โดยเฉพาะผู้น�าในโลก
ได้ตระหนักและมีนโยบายในภาคปฏิบัติด้วย	 “การกลับใจ”	 และร�าพึงเป็นพิเศษถึงการสร้าง
ของพระผู้สร้างที่ได้เนรมิตสร้างสรรพสิ่งเพื่อประโยชน์และสันติสุขของการอยู่ร่วมกัน
	 หวังว่าสารค�าสอนฉบับนี้จะไม่เพียงสร้างความตระหนักแก่ผู้อ่านเท่านั้น	แต่ต้องท�าให้
เกิดการกลับใจของแต่ละคน	 ด้วยการเร่ิมต้นท่ีตนเองก่อน	 เป็นแบบอย่างให้แก่กัน	 ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อฟื้นฟูโลกที่พระเจ้าประทานให้นี้ให้กลับมาน่าอยู่ดังเดิม

บอกอ		w

d สารค�าสอน 4 c



บทเรียนที่ 1
ท�ำไมต้อง Laudato Si’

ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้ำ

z จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรยีนรู้และเข้าใจความเป็นมาของสมณสาส์นเลาดาโต ซี

2. เพื่อให้ผู้เรยีนตระหนักถงึปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน

3. เพือ่ให้ผู้เรยีนร่วมมอืกบัพระศาสนจกัรในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตาม 

สมณสาส์นเลาดาโต ซี

z กจิกรรม

อุปกรณ์ 1. คอมพวิเตอร์

  2. โปรเจคเตอร์ หรอื smart tv

ด�าเนนิการ

 ให้ผู้เรยีนดูเรื่อง “เลาดาโต ซ ี- การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน” ส�าหรับเด็ก 

โดยสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ (เวลา 4.06 นาท)ี https://www.youtube.com/watch?v=p3grXzklotg

วเิคราะห์ ผู้สอนสนทนากับผู้เรยีน

1. ผู้เรยีนเห็นอะไรในเรื่องนี้บ้าง (โลก, ต้นไม้, ดอกไม้, มนุษย์, ท้องฟ้า, น�้า, ดาว, หัวใจ, เครื่องจักร, 

ตกึ, ผลไม้, ภูเขา ฯลฯ)

2. ผู้เรยีนรู้สกึอย่างไรเมื่อได้เห็นสิ่งที่เกดิขึ้นกับโลกของเรา (เสยีใจ, สงสาร, รักโลก, อยากดูแลโลก 

ฯลฯ)

3. ใครเป็นผู้เขยีนจดหมายฉบับนี้ถงึทุกคนบนโลก (พระสันตะปาปาฟรังซสิ)

4. เพราะอะไรพระสันตะปาปาจงึเขยีนจดหมายฉบับนี้ถงึทุกคนบนโลก (เพราะโลกก�าลังถูกท�าร้าย, 

เกดิการท�าลายสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก, โลกต้องการการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วน ฯลฯ)

5. พระสันตะปาปาฟรังซสิต้องการให้เราทุกคนท�าอะไร (ช่วยกันดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่

ร่วมกัน ฯลฯ)

6. ท�าไมเราจงึต้องช่วยกันดูแลรักษาโลก (เพราะโลกเป็นบ้านของเราที่พระบดิาทรงประทานให้)

สรุป พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงเหน็ความจ�าเป็นเร่งด่วน ทีจ่ะให้เราทกุคนบนโลกใบนี้ร่วมมอืกนั

ช่วยโลกของเราจากการถูกท�าร้ายอย่างหนกั และให้ช่วยกนัดแูลรกัษาโลกทีพ่ระบดิาทรงประทานให ้

ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของเราทุกคน 

d สารค�าสอน 5 c



z ค�าสอน

  1. เมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนสมณสาส์น 

“ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (laudato si’) ขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับ 

การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน และแม้จะผ่านมา 5 ปีแล้ว 

แต่พฤตกิรรมของมนษุย์ต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเกดิการเปลีย่นแปลง

เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ พระองคจ์งึทรงประกาศให้ตัง้แต่วนัที ่24 พฤษภาคม 

2020 - วันที่ 24 พฤษภาคม 2021 เป็นปีเลาดาโต ซ ีเพื่อรณรงค์ให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า ให้เราเป็นหนึ่งเดียว

กับพระศาสนจักรในการท�าหน้าที่เป็นผู้ปกป้องดูแลสิ่งสร้างขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจริงจัง

เรารู้ดีว่าจนถึงเวลานี้ “สรรพสิ่งก�าลังร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดราวกับสตรีคลอดบุตร” 

(รม. 8:22) พระคัมภรี์ตอนนี้เปรยีบให้เราเห็นถงึความเจ็บปวดของสิ่งสร้างของพระเจ้าที่ถูกท�าร้าย

อย่างหนัก และรอคอยความช่วยเหลอืจากเราทุกคน

 2. จากเอกสารของพระศาสนจกัรทีผ่่าน ๆ  มา ท�าให้เราเห็นว่าพระสนัตะปาปาหลายพระองค์

ทรงห่วงใยและให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาโลกอย่างต่อเนื่องตลอดมา เนื่องจากทรงเห็น

ผลกระทบต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากการใช้อ�านาจอย่างบ้าคลัง่ของมนษุย์ ไม่ว่าจะเป็น 

นกับญุยอห์นที ่23 พระสนัตะปาปา บญุราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโลที ่6 นกับญุยอห์น ปอลที่ 2 

พระสันตะปาปา พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 และพระสันตะปาปาฟรังซิส แต่ก็มิใช่ 

พระศาสนจักรคาทอลิกเพียงผู้เดียวที่มองเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในบ้านที่เราอาศัยอยู่

ร่วมกัน คริสตจักรอื่น ๆ ชุมชนคริสตชนต่างนิกาย รวมทั้งศาสนาอื่น ๆ ก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้

เช่นเดยีวกัน (เทยีบ ls 6-7)

 3. พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมา

เป็นเวลานาน จึงเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้มีการพูดคุยอย่าง

จริงจัง เกี่ยวกับวิธีการที่เราจะร่วมกันสร้างอนาคตของโลก 

พระองค์ทรงเขียนจดหมายถึงทุกคนทั่วโลกเพื่อให้ท�าหน้าที่

ในการปกป้องดูแลสิ่งสร้าง (เทยีบ ccc 373) หน้าที่นี้จงึมไิด้

เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคน ดังนั้น จึงควรมี

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในการปกป้องและดูแลสิ่งสร้าง

ของพระเจ้าตามความสามารถของแต่ละคน ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย

แต่ให้ใช้อย่างรู้คุณค่า มนุษย์ต้องปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตนกับสิ่งที่อยู่

รอบตัวอย่างเป็นรูปธรรม เพราะทุกสิ่งในโลกมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยไม่สามารถแยกออก

จากกันได้ (เทยีบ ls 13-16)

 4. ดงันัน้ เราครสิตชนในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของพระศาสนจักรจงึต้องให้ความส�าคญัต่อสิง่ที ่

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้อง หากเรายังคงเมินเฉยก็เท่ากับเราเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วม 

ในการเป็นผู้ท�าลายธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ซึ่งเท่ากับได้ท�าร้ายตนเองด้วยเช่นกัน หากเราละเลย 

d สารค�าสอน 6 c



ต่อหน้าทีท่ีพ่ระเจ้าทรงมอบหมาย ดงัทีพ่ระคมัภร์ีกล่าวไว้ 

ว่า “คนที่รู้ว่าต้องท�าดี แต่ไม่ท�าก็ท�าบาป” (ยก. 4:17) 

เพราะมนุษย์มชีวีติอยูบ่นความสมัพนัธ์พื้นฐาน 3 ประการ

ทีเ่ชือ่มโยงกัน คอื ความสมัพนัธ์กับพระเจ้า กับเพือ่นมนุษย์ 

และกับโลก ถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันกลับมาร่วมมือกัน 

กับพระศาสนจักรสากลในการปกป้องดูแลสิ่งสร้างของ

พระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรา โดยปฏิบัติตามค�าชี้แนะของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่

ได้เขียนจดหมายถึงเราทุกคน หยุดท�าร้ายตัวเอง หยุดท�าร้ายผู้อื่นและหยุดท�าร้ายโลก บ้านที่เรา

อาศัยอยู่ร่วมกัน

z ปฏบิัติ

ก. ข้อควรจ�า (บันทกึลงสมุด)

1. พระสันตะปาปาฟรังซสิทรงประกาศให้ตัง้แต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2020 - 24 พฤษภาคม 2021 

เป็นปีเลาดาโต ซี

2. พระสนัตะปาปาฟรงัซสิรณรงค์ให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต่อสิง่สร้างของพระเจ้า และ

เป็นหนึง่เดยีวกบัพระศาสนจกัรในการท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้กป้องดแูลสิง่สร้างของพระองค์อย่างจรงิจงั 

3. เราครสิตชนในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของพระศาสนจกัรจงึต้องให้ความส�าคญัต่อสิง่ทีพ่ระสนัตะปาปา 

ฟรังซสิทรงเรยีกร้อง หากเรายังคงเมนิเฉยก็เท่ากับเราเป็นผู้หนึ่งที่มสี่วนร่วมในการเป็นผู้ท�าลาย

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ซึ่งเท่ากับได้ท�าร้ายตนเองด้วยเช่นกัน

4. “คนที่รู้ว่าต้องท�าด ีแต่ไม่ท�าก็ท�าบาป” (ยก. 4:17)

ข. กจิกรรม ร้องเพลง เลาดาโต ซ ี(เราจงสรรเสรญิพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่)

เพลงเลาดาโต ซ ี(เราจงสรรเสรญิพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่)

โดยสังฆมณฑลเชยีงใหม่ (เวลา 4:06 นาท)ี
https://www.youtube.com/watch?v=9p4im7dmsv0

 (รับ) เลาดาโตซ ีโอมโีอ ซนิญอเร  เลาดาโตซ ีโอมโีอ ซนิญอเร (2 รอบ)

1. เราจง สรรเสรญิ พระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่  เราจง สรรเสรญิ พระเจ้า ผู้ทรงรักเรา

จงโมทนา พระคุณ พระเจ้าของเรา   เราจง สรรเสรญิ พระเจ้าตลอดนริันดร์ (รับ)

2. สิ่งสร้าง ทัง้มวล พระเจ้า ผู้ทรงประทาน  ดวงอาทติย์ ดวงดาว ดวงจนัทร์ ส่องแสงประกาย 

สายลม พัดพลิ้ว สายฝน มวลเมฆ เรยีงราย  ดนิน�า้ ลมไฟ ทุกสิ่ง พระเจ้าประทาน (รับ)

3. ร่วมดูแล รักษา สิ่งสร้าง ทัง้มวลกันเถดิ  เพื่อสิ่งสร้าง พระเจ้า ประทาน ดูสวยงาม

นั่นแหละคอื คุณค่า ความหมาย ชวีติของเรา จงร่วมบรรเลง สรรเสรญิ องค์พระเจ้า(รับ) 

4. บรรดา ผู้ที่ ก�าลังร�่าร้องไห้   บรรดา ผู้ที่ ก�าลัง ทุกข์เศร้าโศก

บรรดา ทารก ก�าลัง เปิดตาดูโลก   อกีหลายชวีติ ก�าลัง จะสิ้นลมปราณ (รับ)

อุปกรณ์ 1. ชาร์ตเนื้อเพลง “เลาดาโต ซ”ี หรอืใบเนื้อเพลง ตามจ�านวนผู้เรยีน

  2. คอมพวิเตอร์/โทรศัพท์มอืถอื/เครื่องเล่น mp3/ล�าโพงบลูทูธ

d สารค�าสอน 7 c



j ส�าหรับเด็กเล็ก:

 ผู้สอนเขยีนเนื้อเพลงเฉพาะท่อนรับบนกระดาน และสอนให้ผู้เรยีนร้องตามทลีะท่อน

j ส�าหรับเด็กโต

ด�าเนนิการ

1. ผู้สอนเตรยีมเนื้อเพลงมาแจกให้ผู้เรยีน หรอืเขยีนลงบนกระดาน/กระดาษชาร์ต

2. ผู้สอนเปิดเพลงให้ผู้เรยีนฟัง 1 รอบ 

3. ผู้สอน สอนให้ผู้เรยีนร้องเพลงตามทลีะท่อนจนจบ และฝึกให้ร้องได้อย่างถูกต้อง

4. ให้ผู้เรยีนช่วยกันคดิท่าทางประกอบเพลงและเต้นพร้อมกัน

* อาจจะแบ่งกลุ่มให้ช่วยกันคดิท่าทางประกอบแต่ละข้อและออกมาสอนเพื่อนให้ท�าพร้อมกัน

** กอ่นจบคาบเรยีน ผูส้อนน�าผูเ้รยีนภาวนา “บทภาวนาเพือ่โลกของเรา” (ผูส้อนเตรยีมบทภาวนา 

ตามจ�านวนผูเ้รยีน เพือ่ใช้สวดภาวนาพร้อมกันในห้องเรยีนและให้น�ากลบัไปทีบ้่านด้วย สารค�าสอน 

หน้า 9) 

*** ผู้สอนอาจจะจัดบทภาวนาให้อยู่ในแผ่นเดยีวกับเนื้อเพลงก็ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้

ค. การบ้าน

1. ให้ผู้เรียนกลับไปเล่าเรื่องจากคลิปที่ได้ดูในวันนี้ให้ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวฟังว่า 

พระสันตะปาปาเรยีกร้องให้เราท�าอะไรร่วมกับพระศาสนจักรบ้าง

2. ให้ผู้เรียนกลับไปปฏิบัติตามค�าเรียกร้องของพระสันตะปาปาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตามความสามารถของตน

3. ให้ผู้เรยีนเชญิชวนสมาชกิในครอบครวัให้ช่วยกนัดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและร่วมกนัสวดภาวนา 

“บทภาวนาเพื่อโลกของเรา” ร่วมกัน

9 พระอาณาจักรสวรรค์ คือ ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในความดีของผู้คน
9 พระตรีเอกภาพเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ถึงความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันนี้
9 เพราะที่ใดมีความรัก ความเป็นพี่น้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน ที่นั่นก็ไม่ต่างจากสวรรค์  
ณ แผ่นดิน
h อ่าน พระวรสารตามค�บอกเล่าของนักบุญยอห์น บทที่ 17 ข้อที่ 20-26 h

“ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค”์

+++ ไปที่ใดอย่าให้วงแตก แต่ให้เราน�สันติ ความเป็นหนึ่งเดียวเสมอ +++
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

ชีวิตติดพระวาจา

d สารค�าสอน 8 c



บทภาวนาเพื่อโลกของเรา

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ผู้ทรงประทับอยู่ในจักรวาลทัง้มวล

และในสิ่งสร้างของพระองค์ แม้เล็กน้อยที่สุด พระองค์ผู้ทรงโอบล้อมทุกสิ่งที่มชีวีติ

ด้วยความรักของพระองค์ โปรดประทานพลังแห่งความรักของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย

เพื่อให้ข้าพเจ้าทัง้หลายปกป้องชวีติและความงดงาม

โปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าทัง้หลายท่วมท้นด้วยสันติ

เพื่อข้าพเจ้าทัง้หลายจะได้ด�าเนนิชวีติเป็นพี่น้องชายหญงิ โดยไม่ก่อความเสยีหายให้แก่ผู้ใด

ข้าแต่พระเจ้าแห่งผู้ยากจนทัง้หลาย โปรดให้ข้าพเจ้าทัง้หลายได้ช่วยเหลอืผู้ถูกทอดทิ้ง

และผู้ถูกลมืในโลกนี้ ซึ่งมคี่ามากมายในสายพระเนตรของพระองค์

โปรดทรงเยยีวยารักษาชวีติของข้าพเจ้าทัง้หลาย

เพื่อให้ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นผู้ปกป้องโลก มใิช่เป็นผู้หาผลประโยชน์

เพื่อให้ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นผู้หว่านความงดงาม มใิช่หว่านมลพษิหรอืการท�าลาย

โปรดทรงสัมผัสดวงใจของผู้ที่แสวงหาแต่ผลประโยชน์ โดยไม่คดิถงึโลกและคนยากจน

โปรดทรงสอนให้ข้าพเจ้าทัง้หลายค้นพบคุณค่าของทุกสิ่ง ให้พศิเพ่งด้วยความอัศจรรย์ใจ

และตระหนักว่าข้าพเจ้าทัง้หลาย เป็นหนึ่งเดยีวอย่างลกึซึ้งกับสิ่งสร้างทัง้มวล

บนหนทางที่น�าไปสู่แสงสว่างอันไม่มสีิ้นสุดของพระองค์

ขอโมทนาพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงประทับอยู่กับข้าพเจ้าทัง้หลายทุกวัน

ข้าพเจ้าทัง้หลายวอนขอพระองค์ โปรดทรงค�้าจุนข้าพเจ้าทัง้หลาย

ในการต่อสู้เพื่อความยุตธิรรม ความรัก และสันติ

d สารค�าสอน 9 c



บทเรียนที่ 2
โลกคือบ้ำนของเรำ

z จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรยีนรับรู้ถงึปัญหาและวกิฤตต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นในสังคมและในโลกของเรา

2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักว่าปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด รวมถึง 

มนุษย์ด้วย

3. เพื่อให้ผู้เรยีนส�านกึอยู่เสมอว่า โลกคอืบ้านของเราที่จะต้องรัก ดูแล และเอาใจใส่

z กจิกรรม

ส�าหรับเด็กเล็ก

อุปกรณ์  ผู้สอนเตรียมภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์และธรรมชาติที่ถูกท�าลาย เป็นคู่ ๆ เช่น 

  ภาพทะเลทีน่�า้ใส และภาพทะเลทีม่ขียะ หรอืน�า้เสยี ภาพภเูขาทีม่ตี้นไม้มากมาย และ 

  ภาพภูเขาที่ถูกตัดต้นไม้จนโล่งเตยีน เป็นต้น ประมาณ 2-3 เหตุการณ์

ด�าเนนิการ

1. ผู้สอนน�าภาพธรรมชาตทิี่สวยงามและสมบูรณ์ให้ผู้เรยีนดู และสนทนากับผู้เรยีน ดังนี้

 1) ภาพที่เห็นอยู่นี้คอืภาพอะไร (ทะเล, ภูเขา, ป่า, แม่น�า้ ฯลฯ)

 2) ผู้เรยีนเคยเห็นภาพนี้บ้างหรอืไม่ เห็นที่ไหน (เคยเห็น : เคยไปมาแล้ว จากหนังสอื, จาก 

 โทรทัศน์, จากเฟซบุ๊ก ฯลฯ)

 3) ผู้เรยีนคดิว่าท�าไมธรรมชาตใินภาพทีเ่หน็นี้ถงึยงัคงสวยงามและสมบรูณ์ (มคีนดแูลรกัษา 

 อย่างด,ี คนที่ไปเที่ยวไม่ท�าลาย ฯลฯ)

2. ผู้สอนน�าภาพธรรมชาตทิี่ไม่สวยงามหรอืถูกท�าลายแล้วให้ผู้เรยีนดู และสนทนากับผู้เรยีน ดังนี้

 1) ภาพที่เห็นอยู่นี้คอืภาพอะไร (ทะเล, ภูเขา, ป่า, แม่น�า้ ฯลฯ)

 2) ผู้เรยีนเคยเห็นภาพนี้บ้างหรอืไม่ เห็นที่ไหน (เคยเห็น: เคยไปมาแล้ว จากหนังสอื, จาก 

 โทรทัศน์, จากเฟซบุ๊ก ฯลฯ)

 3) ผู้เรยีนคดิว่าท�าไมธรรมชาตใินภาพที่เห็นนี้ถงึไม่สวยงามหรอืสมบูรณ์แล้ว (คนที่ไปเที่ยว 

 ทิ้งขยะไว้, ถูกไฟไหม้, อากาศร้อนขึ้น, ไม่ได้รับการดูแลรักษา ฯลฯ)

3. จากนัน้น�าภาพทัง้สองให้ผู้เรยีนดูพร้อมกัน แล้วถามต่อไปว่า

 1) ภาพทัง้สองนี้ต่างกันอย่างไร (ภาพแรก: สวย, น�า้ใส, ดูสะอาด, ต้นไม้เยอะ สมบูรณ์ ฯลฯ ; 

 ภาพสอง:ไม่สวย, น�้าสขีุ่น, ไม่สะอาด, ไม่มตี้นไม้เลย, ดูแห้งแล้ง, ไม่สมบูรณ์ ฯลฯ)

 2) ผู้เรยีนชอบภาพไหนมากกว่ากัน เพราะอะไร (ชอบภาพแรกมากกว่า: สวย, น่าไปเที่ยว,  

 เห็นแล้วสดชื่น ฯลฯ)

4. หากมเีวลา ผู้สอนน�าภาพอื่น ๆ ที่เตรยีมมาเปรยีบเทยีบ ถามผู้เรยีนจนครบ

d สารค�าสอน 10 c



สรุป ภาพที่ผู้เรยีนได้ดไูปนัน้ เป็นภาพของสิง่แวดล้อมทัง้หลายในโลกของเรา มทีัง้ทีส่วยงาม และ

ไม่สวยงาม หลาย ๆ ที่ความสวยงามถูกท�าลายลงไปโดยธรรมชาตเิอง และอกีหลายที่ก็ถูกท�าลาย

ด้วยมอืของมนษุย์ ลองมองดใูนบ้าน โรงเรยีน หรอืชมุชนของเรา กจ็ะเหน็ว่าปัญหาสิง่แวดล้อมเช่นนี้ 

มอียู่รอบตัวเราด้วยเช่นเดยีวกัน

ส�าหรับเด็กโต: 

อุปกรณ์ กระดาษ a4 จ�านวนตามกลุ่มของผู้เรยีน

ด�าเนนิการ

1. ผู้สอนให้ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แจกกระดาษ a4 ให้กลุ่มละ 1 แผ่น

2. ให้สมาชกิในแต่ละกลุม่พดูคยุกนัถงึปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่กดิขึ้นในบ้าน ในโรงเรยีน ในชมุชน ในสงัคม 

และในโลกของเราว่ามอีะไรบ้าง แล้วเขยีนลงกระดาษใหเ้วลา 3-5 นาท ี(ผูส้อนดตูามความเหมาะสม)

3. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาแบ่งปันต่อกลุ่มใหญ่ ผู้สอนเขยีนค�าตอบลงบนกระดาน

วเิคราะห์ ผู้สอนสนทนากับผู้เรยีน

1) นอกเหนือจากที่พวกเราช่วยกันคิด ในปัจจุบัน ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรที่เกิดขึ้น 

อกีบ้าง (ให้ผู้เรยีนช่วยกันตอบ)

2) ผูเ้รยีนคดิว่าปัญหาทีเ่กดิขึ้นส่งผลกระทบต่อผูเ้รยีนอย่างไร (น�า้ไม่สะอาด, อากาศร้อนขึ้น, เจบ็ป่วย 

ง่าย, ฝุ่นละออง, อากาศเต็มไปด้วยมลพษิ ฯลฯ)

3) ในชมุชนของผู้เรยีน มปัีญหาเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมอะไรบ้าง (ขยะมลูฝอย, น�า้เสยี, ฝุ่นละออง, เผาที่

ท�าไร่ ฯลฯ)

สรุป สิ่งที่เราได้พูดคุยกันนี้ บอกเราถงึสิ่งที่ก�าลังเกดิขึ้นในโลก หลายเหตุการณ์เกดิขึ้นในที่ต่าง ๆ  

ของโลก เราอาจจะมองว่ามันเป็นปกติของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น และเกิดขึ้นไกลจากตัวเรามาก 

แต่ผลของเหตุการณ์เหล่านัน้ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และนั่นก็รวมถงึตัวเราเองด้วย

z ค�าสอน

 1. เราคงเคยได้ยนิชือ่ “ป่าแอมะซอน” ป่าดบิชื้นเขตร้อน 

ขนาดใหญ่ มพีื้นที่ีค่รอบคลมุ 9 ประเทศและมคีวามหลากหลาย 

ทางชีวภาพมากที่สุดในโลก เป็นบ้านของพืชและสัตว์หลาย

สายพันธ์ทุีไ่มส่ามารถหาจากได้ทีไ่หนในโลก ป่าแอมะซอนได้

ชือ่ว่าเป็น “ปอดของโลก” เพราะมต้ีนไม้หลายพนัล้านต้น เป็น

แหล่งผลผลติก๊าซออกซเิจนและแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนที่

ส�าคญัแห่งหนึง่ของโลก ทัง้ยงัช่วยปรบัสภาพภมูอิากาศ และช่วยชะลอความเรว็ของสภาวะโลกร้อน 

แต่ในปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา ป่าแอมะซอนได้เกดิไฟไหม้ครัง้ใหญ่ในรอบ 5 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งมชีวีติ ทัง้ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในป่าและผู้คนในเมอืงที่อยู่ใกล้ป่า ต้องเจอกับควันไฟและขี้เถ้า ซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อระบบทางเดนิหายใจและผวิหนัง ทัง้พชืและสัตว์ต่าง ๆ ในป่าต้องตายและสูญพันธ์ุไป 

d สารค�าสอน 11 c



หรือใกล้ตัวเราเข้ามาอีกนิด ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงต้นปี 

ค.ศ. 2020 เกดิปัญหาไฟไหม้ป่า ส่งผลให้เกดิหมอกควันพษิ 

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ในอากาศทั้งจังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ประชาชนได้รับผลกระทบใน

การด�าเนินชีวิต ท�าให้พื้นที่ป่าต้นน�้าถูกท�าลาย พืชและสัตว์

ตายลงจ�านวนมาก นีเ่ป็นเพยีงผลกระทบเบื้องต้นจากไฟไหม้ป่า สาเหตกุม็าจากสภาพภมูอิากาศของ

โลกที่ร้อนขึ้น เมื่อถงึฤดูแล้ง ป่าแห้งแล้ง ไม่มคีวามชื้น จงึเกดิไฟไหม้ได้ง่าย และมาจากการเผาป่า 

เพื่อขยายพื้นที่ท�ากนิด้วย

 2. ตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกและสรรพสิ่ง และ “พระองค์ทรงรักทุกสิ่ง

ที่มีชีวิต พระองค์ทรงพระกรุณาต่อทุกสิ่ง เพราะทุกสิ่งเป็นของพระองค์” (ปชญ. 11:26) ทุกสิ่งที่

พระองค์ทรงสร้างขึ้นมามเีอกลกัษณ์และความดงีามเฉพาะตวั ทรงสร้างทกุสิง่ขึ้นด้วยความแตกต่าง 

และความหลากหลายของคณุสมบตั ิและจ�านวน เพือ่ท�าให้เหน็ว่า สิง่สร้างทัง้หลายนัน้ไม่สามารถอยู่

ได้ด้วยตนเอง ต้องพึง่พาอาศยักันเพือ่น�าสิง่ที่ตนมมีาเตมิเตม็กนัและกนัให้สมบรูณ ์(เทยีบ ccc 340) 

ท�าให้เรารวมอยู่ในธรรมชาต ิ เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาต ิและมปีฏสิัมพันธ์กับธรรมชาต ิ (ls 139) 

จากความสมัพนัธ์นี้ ท�าให้เมือ่เกดิปัญหากบัสิง่แวดล้อมจากที่หนึง่ จะส่งผลกระทบต่อมาเป็นทอด ๆ  

ถงึอกีทีห่นึง่ ไม่สามารถจะปฏิิเสธได้เลยว่าเมือ่สิง่แวดลอ้มถูกท�าลาย จะสง่ผลต่อทกุชวีติ เพราะไม่ว่า 

สิ่งสร้างใดเสื่อมโทรมลง สิ่งสร้างอื่น ๆ  ก็จะได้รับผลกระทบไม่มยีกเว้น เพราะสิ่งสร้างทัง้หลายเป็น

หนึ่งเดยีวกัน

 3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ นี้ ท�าให้มีกลุ่มคนจ�านวนไม่น้อย 

ออกมารณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักรู้และร่วมมอืกันช่วยเหลอืโลกใบนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกนิไป

 รวมถึงพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ได้เชิญชวนเราทุกคนด้วย ให้มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก 

ซึง่เป็นบ้านของเรา ให้ทบทวนปัญหาทีเ่กดิขึ้นและตระหนกัว่าเราแต่ละคนสามารถมส่ีวนร่วมในการรกั 

ดูแล รักษา บ้านที่เราได้อาศัยอยู่ร่วมกันนี้อย่างไร (เทยีบ ls 17, 19)

 ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่ทั่วโลกตระหนักและคดิหาวธิแีก้ปัญหาคอื ภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผล

ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทั้งครบ ท�าให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป ในฤดูร้อน หลายพื้นที่แห้งแล้ง ไม่มี 

น�า้ดื่ม น�้าใช้ เนื่องจากในฤดูฝน ฝนตกน้อยหรอืไม่ตกเลย ไม่มนี�า้เพยีงพอที่จะเก็บไว้ใช้ ผลติผลทาง 

การเกษตรเสยีหาย ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน และเมือ่อากาศร้อนและแห้งแล้งมาก 

ยังตามมาด้วยไฟไหม้ป่าและควันพิษ ฝุ่นละออง หรือ 

pm 2.5 ส่งผลต่อสขุภาพและการใช้ชวีติประจ�าวนั รวมถงึ 

ภัยธรรมชาต ิเช่น น�า้ท่วม พายุถล่ม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้

ไม่ได้ส่งผลเสียเฉพาะมนุษย์เท่านั้น แต่ทั้งพืช สัตว์และ

ทรัพยากรอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบด้วย นี่คือเสียงร้อง

อย่างเจ็บปวดของ “สิ่งแวดล้อม” เพราะความเสยีหายที่

ได้รับนัน้มากจนกระทัง่ไม่สามารถรักษา ฟ้ืนฟตูนเองได้ทนั 

กับการเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว 

d สารค�าสอน 12 c



ซึง่สาเหตขุองโลกร้อนนี้มาจากภาวะมลพษิทีส่ะสมอยู่ในอากาศ ทัง้ควันจากท่อไอเสยี ควันจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ก๊าซพษิจากขยะต่าง ๆ ทัง้ที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ สารเคมใีนการเกษตร

และอุตสาหกรรม ทัง้หมดนี้เกดิขึ้นในทุกวันและทุกที่ทั่วโลก (เทยีบ ls 20-42)

 4. เมื่อบ้านของเราช�ารุดเสยีหาย ก็ต้องซ่อมแซม เมื่อบ้านของเราสกปรก ก็ต้องเก็บกวาด 

เมื่อบ้านของเรารก ก็ต้องจัดระเบียบ เช่นเดียวกันกับโลกของเราที่ถูกละเลย จึงเป็นความจ�าเป็น 

เร่งด่วนที่เราจะต้องหันกลับมามองดู และพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ก�าลังเกิดขึ้น ว่าโลกต้องการ 

จะบอกอะไร และต้องการให้ช่วยอย่างไร เพื่อให้โลกที่ก�าลังป่วยนี้ได้รับการดูแลรักษา เยยีวยาและ

ฟื้นฟูขึ้นใหม่ เราจึงต้องตระหนักและยอมรับถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยกันรัก ดูแล เอาใจใส่โลกใบนี้ 

เพื่อโลก เพื่อเรา และสิ่งสร้างทัง้มวลของพระเจ้า เมื่อโลกน่าอยู่ บ้านของเราก็น่าอยู่ เพราะโลกคอื

บ้านของเราทุกคน

z ปฏบิัติ

ก. ข้อควรจ�า (บันทกึลงสมุด)

1. ตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกและสรรพสิ่ง และ “พระองค์ทรงรักทุกสิ่งที่มีชีวิต 

พระองค์ทรงพระกรุณาต่อทุกสิ่ง เพราะทุกสิ่งเป็นของพระองค์” (ปชญ. 11:26)

2. สิ่งสร้างทั้งหลายนั้นไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อน�าสิ่งที่ตนมีมาเติม

เต็มกันและกันให้สมบูรณ์ (เทยีบ ccc 340)

3. เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกท�าลาย จะส่งผลต่อทุกชวีติ เพราะไม่ว่าสิ่งสร้างใดเสื่อมโทรมลง สิ่งสร้าง

อื่น ๆ ก็จะได้รับผลกระทบไม่มยีกเว้น เพราะสิ่งสร้างทัง้หลายเป็นหนึ่งเดยีวกัน

4. พระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนเราทุกคน ให้มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งเป็นบ้านของเรา 

ให้ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นและตระหนักว่าเราแต่ละคนสามารถมีส่วนร่วมในการรัก ดูแล รักษา 

บ้านที่เราได้อาศัยอยู่ร่วมกันนี้อย่างไร (เทยีบ ls 17, 19)

5. เราจงึต้องตระหนักและยอมรับถงึปัญหาที่เกดิขึ้น ช่วยกันรัก ดูแล เอาใจใส่โลกใบนี้ เพื่อโลก 

เพื่อเรา และสิ่งสร้างทัง้มวลของพระเจ้า เมื่อโลกน่าอยู่ บ้านของเราก็น่าอยู่ เพราะโลกคอืบ้าน

ของเราทุกคน

ข. กจิกรรม

j ส�าหรับเด็กเล็ก: ระบายสภีาพ “โลกของเรา บ้านของเรา” ใบงานหน้า 14

อุปกรณ์ 1. ใบงาน ตามจ�านวนผู้เรยีน  2. สไีม้ หรอืสอีื่น ๆ ที่ผู้เรยีนมี

j ส�าหรับเด็กโต: วาดภาพ “โลกของเรา บ้านของเรา” พร้อมทัง้ระบายสใีห้สวยงาม

อุปกรณ์ 1. กระดาษ a4 ตามจ�านวนผู้เรยีน 2. สไีม้ หรอืสอีื่น ๆ ที่ผู้เรยีนมี

ค. การบ้าน

1. ให้ผู้เรียนกลับไปเล่าให้ผู้ปกครองและสมาชิกฟังถึงบทเรียนในวันนี้ และเชิญชวนสมาชิกใน

ครอบครวัรว่มกนัสวดภาวนาเพือ่ประเทศและพื้นทีท่ีก่�าลงัประสบปัญหาเกีย่วกับสิง่แวดล้อม และ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

2. ให้ผู้เรยีนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้าน ในโรงเรยีน และในชุมชนของเรา

d สารค�าสอน 13 c



โลกของเรา บ้านของเรา
ชื่อ-สกุล ............................................................................... ชัน้ ...............

d สารค�าสอน 14 c



บทเรียนที่ 3
มนุษย์ ผู้สร้ำงหรือผู้ท�ำลำย

z จุดมุ่งหมาย

1. เพือ่ให้ผูเ้รยีนรูว่้ามนษุย์เป็นส่วนส�าคัญในการเป็นผูส้ร้างและผูท้�าลายสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2. เพื่อให้ผู้เรยีนมจีติส�านกึที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างรู้คุณค่า

3. เพื่อให้ผู้เรยีนลด ละ เลกิ การใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างสิ้นเปลอืงและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม

ที่จะท�าลายสิ่งแวดล้อม

z กจิกรรม

อุปกรณ์ 1. คอมพวิเตอร์

  2. โปรเจคเตอร์ หรอื smart tv

ด�าเนนิการ

 ให้ผูเ้รยีนดนูทิานอสีปเรือ่ง “ต้นไม้ผูใ้ห้” โดย thai Fairy tales (เวลา 13:44 นาท)ี https://

www.youtube.com/watch?v=8vzvoFkJ0ea หากไม่สะดวกที่จะเปิดคลปิวดีโีอ ผู้สอนอาจใช้

วธิกีารเล่าเรื่องให้ผู้เรยีนฟัง

วเิคราะห์ ผู้สอนสนทนากับผู้เรยีน

1. ผู้เรียนเห็นอะไรในเรื่องนี้บ้าง ให้ตอบคนละ 1 อย่าง (เด็กผู้ชาย, ต้นไม้, ผลแอปเปิ้ล, แม่น�า้, 

พระอาทติย์, ธรรมชาต,ิ อาคารและตกึต่าง ๆ มากมาย ฯลฯ)

2. เมื่อดูหรือฟังจบแล้ว ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง (สงสารต้นไม้, รักต้นไม้และธรรมชาติ, เสียดาย, 

เฉย ๆ ฯลฯ)

3. ให้เลอืก 1 อย่าง ผู้เรยีนอยากเป็นสิ่งใดในเรื่องนี้ เพราะอะไร (ให้ผู้เรยีนแต่ละคนได้แบ่งปัน)

4. ในช่วงแรก ท�าไมเด็กผู้ชายจงึชอบมาหาต้นไม้ (มาคุยเล่นกับต้นไม้, มานั่งเล่นที่ต้นไม้, มคีวามสุข

เมื่อได้มาหาต้นไม้ ฯลฯ)

5. เมื่อเด็กผู้ชายโตขึ้นก็เริ่มห่างจากต้นไม้ไป แต่เขากลับมาหาต้นไม้อกีเมื่อใด (เมื่อต้องการบางสิ่ง

บางอย่าง, เมื่อไม่มคีวามสุข, เมื่อในเมอืงมแีต่มลพษิและต้องการอากาศบรสิุทธิ์ ฯลฯ)

6. ทุกครัง้ที่เด็กผู้ชายมาหาต้นไม้ ต้นไม้รู้สกึอย่างไร (ตื่นเต้น, ดใีจ, ยนิด,ี พยายามให้ความสุขเท่า

ที่ให้ได้ ฯลฯ)

7. เพราะอะไร เด็กผู้ชายจึงค่อย ๆ ท�าลายต้นไม้ (อยากได้สิ่งที่ต้องการ, หาความสุขให้ชีวิตของ

ตนเอง ฯลฯ)

8. หากผู้เรยีนเป็นต้นไม้ ผู้เรยีนจะรู้สกึอย่างไร (เสยีใจ, ท้อใจ, ผดิหวัง ฯลฯ)

9. ผูเ้รยีนคดิว่าต้นไม้หรอืธรรมชาตทิีถ่กูท�าลายลงและค่อย ๆ  หมดไป ใครเป็นผู้กระท�ามากทีสุ่ด (มนษุย์) 

10. เรื่องนี้ให้ข้อคดิอะไรกับผู้เรยีนบ้าง (ให้ผู้เรยีนแต่ละคนได้แบ่งปัน)

d สารค�าสอน 15 c



สรุป จากเรื่อง “ต้นไม้ผู้ให้” ที่เราได้ชมได้ฟังไปนี้ ท�าให้เห็นได้ชัดเจนถึงคุณค่าและประโยชน์

ของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ ธรรมชาติใจดีให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดความสุขและความ

สะดวกสบายในการด�าเนนิชวีติ จนหลงลมืและไม่ได้ค�านงึถงึว่าเมื่อใช้มาก ๆ สักวันหนึ่งธรรมชาติ

ก็จะค่อย ๆ หมดไป จนอาจไม่เหลอืแม้แต่อากาศบรสิุทธิ์ไว้หายใจ ฉะนัน้ มนุษย์ต้องการธรรมชาติ

เพื่อใช้ประโยชน์ ธรรมชาตกิ็ต้องการมนุษย์ช่วยดูแลรักษาเช่นเดยีวกัน

z ค�าสอน

 1. เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2554 เราคงจ�าได้ดถีงึเหตกุารณ์น�า้ท่วม 

ครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

และส่งผลต่อไปอกีหลายจงัหวัดในภาคอืน่ด้วย และจากเหตกุารณ์

น�า้ท่วมครัง้นี้ มบีางภาพทีเ่หน็แล้วต้องสะเทอืนใจ เช่น ภาพเจ้าหน้าที ่

ก�าลังเก็บฟูกและโซฟาขึ้นจากแม่น�้า ภาพถุงพลาสติกและขยะ

มากมายที่ถูกเก็บขึ้นมาจากท่อระบายน�้า ภาพเหล่านี้เกิดจาก

ความมักง่ายของมนุษย์ที่ท�าอะไรตามใจตนเองจนลืมคิดถึงผลเสียที่จะเกิดตามมา เมื่อฝนตกหนัก 

น�า้จงึระบายออกไม่ทนั ส่งผลให้น�า้ท่วมในทีส่ดุ และยงัคงเป็นปัญหาอย่างนี้เรื่อยมา และจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อโควดิ 19 ในปีที่ผ่านมา ได้มปีระกาศ พ.ร.บ. ฉุกเฉนิ ท�าให้สถานที่ท่องเที่ยว

ต่าง ๆ ต้องปิดบรกิาร รวมทัง้อุทยานและหมู่เกาะต่าง ๆ หลังจากนัน้ไม่นานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ได้เผยภาพและบอกเล่าถงึช่วงเวลาเช่นนี้ที่แม้จะเงยีบเหงาไร้นักท่องเที่ยว แต่เป็นเรื่องดทีี่ธรรมชาติ

มโีอกาสได้ฟื้นตัว ภาพของสัตว์ต่าง ๆ ทัง้สัตว์บกและสัตว์น�า้ 

พากันออกมาใช้ชีวิตกันอย่างเปิดเผยจากที่ไม่ค่อยได้เห็นนัก 

หาดทรายและน�้าในทะเลสวยใสขึ้น รวมถึงมลพิษในอากาศ 

กน็้อยลง การเดนิทางน้อยลง รถวิง่น้อยลง อากาศค่อย ๆ  ดขีึ้น 

จึงเห็นได้ชัดเจนว่ามนุษย์คือบุคคลส�าคัญที่ท�าให้ทรัพยากร 

ธรรมชาตติ้องเสื่อมโทรมลง 

         2. พระสนัตะปาปาฟรงัซสิได้กล่าวในสมณสาส์น “ขอสรรเสรญิองค์พระผู้เป็นเจ้า” (laudato si’) 

ว่า “ไม่มีประโยชน์ใดที่จะบรรยายถึงอาการต่าง ๆ ของวิกฤตด้านนิเวศวิทยา หากเราไม่ตระหนัก

ถึงสาเหตุจากน�้ามือของมนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะเข้าใจถึงชีวิตและกิจกรรมของมนุษย์ที่เบี่ยงเบน 

และที่เป็นปฏิปักษ์กับโลกหรือท�าร้ายโลก เพราะเหตุใดเราจึงไม่หยุดคิดถึงสิ่งเหล่านี้” (ls 101)

เป็นความท้าทายที่เรามนุษย์ต่างรู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้โลกเป็นอย่างไร มปีัญหาหรอืวกิฤตใดที่เกดิขึ้น

กับทรัพยากรธรรมชาตบิ้าง ทัง้โลกร้อน ภัยธรรมชาตติ่าง ๆ  ฝุ่นควัน มลพษิ และปัญหาอกีมากมาย

ที่เกิดขึ้นกับโลก ซึ่งเราอาจจะได้เรียนรู้กันแล้วในบทเรียนที่ผ่านมา พระสันตะปาปาจึงเตือนใจว่า 

จะมปีระโยชน์อะไร หากเรารู้ถงึปัญหาแต่ไม่ได้มองกลับไปยังสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เหล่านัน้ว่า 

ผู้ที่กระท�าให้ทรัพยากรธรรมชาตเิปลี่ยนแปลงและค่อย ๆ เสื่อมโทรมลงคอื มนุษย์
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 3. ในหนงัสอืปฐมกาลเรือ่งราวการเนรมติสร้างโลก พระเจ้าทรงสร้างสิง่ต่าง ๆ  ขึ้นในแต่ละวัน 

และสิ่งสร้างที่ส�าคัญที่สุดก็คอืมนุษย์ เมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ พระองค์ตรัสว่า 

ดีและทรงอวยพรเขาทั้งสองว่า “จงมีลูกมาก และทวีจ�านวนขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงปกครอง

แผ่นดิน จงเป็นนายเหนือปลาในทะเล นกในอากาศ และสัตว์ทุกชนิดที่เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดิน” 

(ปฐก. 1:28; 2:15) เป็นการมอบหน้าที่ส�าคัญให้กับมนุษย์ ในการเป็นผู้ปกครองดูแลรักษาสิ่งสร้าง

ต่าง ๆ  ของพระองค์ แต่ในการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นอย่างรวดเรว็และต่อเนือ่งของมนษุย์และของโลก

ในปัจจุบันที่มนุษย์เป็นผู้กระท�าให้เกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ตรงข้าม 

กบัความค่อยเป็นค่อยไปของววิฒันาการทางธรรมชาต ิมนุษย์จงึ

หลงลมืหน้าทีข่องตนในการเป็นผู้ดแูลรกัษาสิง่สร้างกลบักลาย 

เป็นผู้ท�าลาย จากการใช้อย่างไม่ประหยัดและไม่รู้คุณค่า 

ใช้อย่างเดยีว ใช้ไปเรือ่ย ๆ  ใช้เหมอืนจะไม่มวีนัหมด ยิง่ไปกว่านัน้ 

การเปลีย่นแปลงนี้กลับกลายเป็นอนัตรายต่อโลก และส่งผลให้

คุณภาพชวีติของมนุษย์เสื่อมถอยลงโดยไม่รู้ตัว (เทยีบ ls 18)

 4. มนุษย์จึงควรใช้โลกนี้ด้วยความเคารพต่อพระประสงค์ดีแรกเริ่มที่พระองค์ประทานให้ 

(เทยีบ ls 115) จงึถงึเวลาแล้วที่จะให้ความใส่ใจอกีครัง้ต่อความเป็นจรงิว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์เอง 

ที่ไม่เพยีงแต่จะใช้อย่างเดยีวต่อไป แต่จะต้องเริ่มที่จะกลับมามองดูถงึสาเหตุของปัญหาและช่วยกัน

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตใิห้คงอยู่และท�าให้เพิ่มมากขึ้น หากลองคดิดูว่าถ้าวันหนึ่งไม่มมีนุษย์ 

ธรรมชาตกิ็คงอยู่ต่อไปได้ แต่ถ้าวันใดที่ธรรมชาตหิมดลงจนไม่มเีหลอื มนุษย์จะอยู่ได้อย่างไร

 5. จงึไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะเปน็ผู้ฟื้นฟูทรพัยากร 

ธรรมชาติ แต่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน พัฒนา ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ 

ร่วมกนันี้ให้น่าอยู่และดขีึ้น ด้วยการคนืสมดลุให้กับธรรมชาต ิลด ละ เลกิ การใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างสิ้นเปลอืง แต่ใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุหรอืน�ากลบัมาใช้ซ�า้ (reusing) และการแปรรปู 

น�ากลบัมาใช้ใหม่ (recycling) (เทยีบ ls 22) เปลีย่นแปลง

พฤติกรรมที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม รู้จักทดแทนให้มากขึ้น 

จากสิ่งที่ใช้ไป โดยเริ่มจากตัวเราเอง และเชิญชวนคน

รอบข้าง ทัง้ในครอบครัวและในโรงเรยีน ตามที่พระเจ้า

ทรงมอบหมายหน้าที่ให้มนุษย์เป็นนายปกครองดูแล 

สิง่สร้างของพระองค์ เพือ่ความสมัพันธ์ของธรรมชาตกิบั

มนุษย์จะไม่มวีันสิ้นสุดลง

z ปฏบิัติ

ก. ข้อควรจ�า (บันทกึลงสมุด)

1. “ไม่มปีระโยชน์ใดที่จะบรรยายถงึอาการต่าง ๆ ของวกิฤตด้านนเิวศวทิยา หากเราไม่ตระหนัก

ถงึสาเหตุจากน�า้มอืของมนุษย์” (ls 101)

d สารค�าสอน 17 c



2. หน้าที่ส�าคัญที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ คอื การเป็นผู้ปกครองดูแลรักษาสิ่งสร้างต่าง ๆ ของ

พระองค์ (เทยีบ ปฐก. 1:28; 2:15)

3. พระเจ้าประทานโลกให้แก่มนุษย์ มนุษย์จึงควรใช้โลกนี้ด้วยความเคารพต่อพระประสงค์ด ี

แรกเริ่มที่พระองค์ประทานให้ (เทยีบ ls 115)

4. ไม่ใช่หน้าทีข่องคนใดคนหนึง่หรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ทีจ่ะเป็นผูฟ้ื้นฟทูรพัยากรธรรมชาต ิ

แต่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน พัฒนา ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนี้

ให้น่าอยู่และดขีึ้น 

5. คนืสมดลุให้กับธรรมชาต ิลด ละ เลกิ การใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสิ้นเปลอืง แต่ใช้ทรพัยากร

ให้เกดิประโยชน์สูงสดุหรอืน�ากลบัมาใช้ซ�้า และการแปรรปูน�ากลบัมาใช้ใหม่ เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม รู้จักทดแทนให้มากขึ้นจากสิ่งที่ใช้ไป

6. เริ่มจากตัวเราเองและเชญิชวนคนรอบข้าง ทัง้ในครอบครัวและในโรงเรยีน เพื่อความสัมพันธ์ 

ของธรรมชาตกิับมนุษย์จะไม่มวีันสิ้นสุดลง

ข. กจิกรรม

บทเพลง “โลกสวยด้วยมอืเรา”

โดย “รวมศลิปินแกรมมี่”
(สามารถเปิดหาได้ทาง www.youtube.com หรอืแอปพลเิคชัน JooX)

ธรรมชาตสิร้างคน  มมีอืมาสองมอื  ให้มากับคนเราทุก ๆ คน

เอาไว้คอยประคองป้องกัน  ไว้ดูแลให้โลกยังคง  มเีราทุกคน  ได้อยู่อาศัยร่วมกันมา

อยู่กันแสนล้านคน  ลงมอืคนละมอื  ช่วยกันถ้าเรายังเห็นคุณค่า

ในเมื่อเราเป็นคนทัง้ท ี ช่วยกันท�าให้ดดีกีว่า  รวมใจเข้ามา  มาคอยรักษาโลกเราไว้

* ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน  รับรู้ด้วยกัน  แล้วท�าให้โลกนี้สดใส

อยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้  เป็นโลกที่เราฝันใฝ่

จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมอืของเรา (ซ�้า *)

อกีไม่ช้าไม่นาน  เราเองคงต้องไป  แต่มันก็ยังมโีลกใบเก่า

ยังต้องมอีกีหมื่นล้านคน  เข้ามาอยู่ที่นี่แทนเรา  คอืเด็กของเรา  เด็ก ๆ ที่เขาไม่เดยีงสา (ซ�้า *)

อยู่ที่มอืของเราที่จะท�า  โลกให้เลวร้ายอย่างไร  อยู่ที่มอืของเราที่จะท�า  โลกให้สดใส

อยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้  เป็นโลกที่เราฝันใฝ่

จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมอืของเรา (ซ�้า * 2 รอบ)

อุปกรณ์ 1. ชาร์ตเนื้อเพลง “โลกสวยด้วยมอืเรา” หรอืใบเนื้อเพลงตามจ�านวนผู้เรยีน

  2. คอมพวิเตอร์/โทรศัพท์มอืถอื/เครื่องเล่น mp3/ล�าโพงบลูทูธ

ด�าเนนิการ

 1. ผู้สอนเตรยีมเนื้อเพลงมาแจกให้ผู้เรยีน หรอืเขยีนลงบนกระดาน/กระดาษชาร์ต

 2. ผู้สอนเปิดเพลงให้ผู้เรยีนฟัง 1 รอบ

d สารค�าสอน 18 c



j ส�าหรับเด็กเล็ก: 

อุปกรณ์ (เพิ่ม) 3. ภาพในสารค�าสอนหน้า 20   4. สไีม้

ด�าเนนิการ (ต่อ)

3. ผู้สอนเตรยีมภาพ “โลกสวยด้วยมอืเรา” ในสารค�าสอนหน้า 20 และให้ผู้เรยีนแต่ละคนเขยีน

ข้อตัง้ใจคนละ 1 ข้อ ที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้าลงในบรเิวณภาพ จากนัน้ทุกคน

ช่วยกันระบายสภีาพให้สวยงาม 

4. ผู้สอนสรปุให้ผู้เรยีนฟังว่า ไม่ใช่หน้าทีข่องคนใดคนหนึง่ทีจ่ะดูแลรกัษาโลกให้น่าอยู่และสวยงาม 

แต่เราทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมอืเพื่อโลกของเรา

j ส�าหรับเด็กโต

อุปกรณ์ (เพิ่ม) 3. กระดาษขนาด a4 สขีาว  4. สไีม้และสเีมจกิ

   5. กรรไกร     6. แม็กเย็บกระดาษ

ด�าเนนิการ (ต่อ)

3. แจกกระดาษ a4 ให้ผู้เรยีนคนละ 1 แผ่น

4. ให้ผู้เรยีนทุกคนทาบมอืของตนทัง้ 2 มอื ลงบนกระดาษ a4 และให้เพือ่นช่วยวาดตามรอยมอืให้ 

จากนั้นให้แต่ละคนคิดข้อตั้งใจ คนละ 2 ข้อ ที่ตนเองสามารถท�าได้ในการเป็นผู้ช่วยดูแลรักษา

โลก ลด ละ เลกิ การใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างสิ้นเปลอืงและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่ท�าลาย 

สิง่แวดล้อม และเขยีนลงทีฝ่่ามอืทัง้ 2 ข้างทีว่าดแล้ว จากนัน้ตกแต่งระบายสมีอืของตนให้สวยงาม 

5. เมือ่เขยีนและตกแต่งเสรจ็แล้ว ให้ตดัตามรอยมอืของตนเอง โดย 2 มอืห้ามขาดจากกนั และน�า

ภาพมอืของทุกคนในชัน้เรยีนมาเย็บต่อกันเป็นวงกลมคล้ายกับรูปโลก และน�าไปตดิบอร์ดในห้อง

ค�าสอน เพื่อเป็นการเตอืนใจและตอกย�้าถงึการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ค. การบ้าน

1. ให้ผู้เรียนกลับไปสวดภาวนาเพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้ใส่ใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ให้มากขึ้น รวมถงึสวดภาวนาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาตดิ้วย

2. ให้ผู้เรยีนแต่ละคนน�าข้อตัง้ใจที่ได้เขยีนไปปฏบิัตจิรงิคนละ 1 ข้อ และกลับมาแบ่งปันให้ทุกคน

ฟังในการเรยีนครัง้ต่อไปว่าได้ไปท�าสิ่งใดและรู้สกึอย่างไรบ้าง

d สารค�าสอน 19 c



โลกสวยด้วยมือเรา

d สารค�าสอน 20 c



บทเรียนที่ 4
ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง

z จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรยีนรู้จักและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในแต่ละบุคคล

2. เพื่อให้ผู้เรยีนตระหนักถงึการให้ความส�าคัญต่อความเป็นมนุษย์ในทุกเพศ ทุกวัย

3. เพื่อให้ผู้เรยีนยอมรับ ให้ความเคารพในตัวบุคคล และช่วยเหลอืผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถ

z กจิกรรม

อุปกรณ์ 1. คอมพวิเตอร์

  2. โปรเจคเตอร์ หรอื smart tv

ด�าเนนิการ

 ดูคลปิวดีโีอ “unsung hero” (เวลา 3 นาท)ี หากมเีวลาให้ดู 2 รอบ https://www.you-

tube.com/watch?v=uawa2gbcnJu&Feature=youtu.be

วเิคราะห์ ผู้สอนสนทนากับผู้เรยีน

1. จากคลิปเราเห็นอะไรบ้าง (ผู้ชาย, น�า้ไหลมาจากท่อข้างบน, ต้นไม้ที่ก�าลังจะตาย, ป้าที่ก�าลัง

เข็นรถขายข้าวแกง, สุนัข, พ่อค้าขายอาหาร, แม่-ลูกขอทาน, ป้ายเขยีนว่า “เพื่อการศกึษาเด็ก”, 

เจ้าของร้านแว่นตา, คนแก่)

2. ผู้ชายในคลปิที่เป็นตัวด�าเนนิเรื่อง เขาท�าอะไรบ้าง (ยกต้นไม้มาวางตรงน�้าที่ไหล, ช่วยป้าเข็นรถ, 

ให้อาหารสุนัข, ให้เงนิกับเด็กขอทาน, แขวนกล้วยไว้หน้าห้องยายคนหนึ่ง, ให้อาหารไก่, กนิข้าวกับ

น�า้ปลา, สวดมนต์ก่อนนอน)

3. มกีารเปลีย่นแปลงอะไรเกดิขึ้นบ้าง (ต้นไม้เริม่มใีบและออกดอก, ป้าทีข่ายของแบ่งกับข้าวให้คนอืน่, 

สุนัขเดนิตามและไปอยู่ด้วย, เด็กขอทานได้มโีอกาสเรยีน, ยายขอกอดเขา)

4. ผูเ้รยีนคดิว่าแต่ละคนจะรู้สกึอย่างไร (เชญิชวนให้แบ่งปันความคดิและสิง่ทีเ่หน็จากคลปิ ผู้สอนอาจ

ระบุเป็นบุคคลไป เช่น คดิว่าป้าขายข้าวแกงรู้สกึอย่างไร, แม่-ลูกขอทาน, ชายเจ้าของร้านแว่นตา, 

ยายที่ได้รับกล้วยทุกวัน หรอืแม้แต่ตัวของชายคนที่เป็นผู้ด�าเนนิเรื่องเอง)

5. ผูเ้รยีนได้รบัแรงบนัดาลใจอะไรบ้างจากคลปินี้ หรอืผูเ้รยีนคดิว่าตนสามารถท�าอะไรได้บ้าง หลงัจาก 

ดูคลปินี้แล้ว (ให้ผู้เรยีนแบ่งปันทลีะคน)

*** ผู้สอนสามารถตัง้ค�าถามเพิ่มเตมิได้

สรุป จากคลิปวีดีโอนี้ท�าให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และกับ 

สิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นไม่มใีครหรอืสิ่งใดสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดยีว ทุกคนต่างต้องช่วยเหลอื

เกื้อกูลกัน ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง การสังเกตความต้องการของคนรอบข้าง คนที่ก�าลังต้องการ

d สารค�าสอน 21 c



ความช่วยเหลอื ท�าให้สงัคมและบ้านของเราน่าอยู ่ซึง่ท�าให้เราเหน็และมคีวามหวงัว่าความดสีามารถ

ส่งต่อกันไปได้เรื่อย ๆ  หากเราช่วยกันคนละนดิ ท�าดกีันคนละอย่าง สังคมของเราก็จะเป็นสังคมแห่ง

ความเอื้ออาทร น�าไปสู่คุณภาพชวีติที่ดขีึ้นและมคีวามสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

z ค�าสอน

 1. กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลไว้เมื่อเดอืนตุลาคมปี พ.ศ. 2563 ว่า ในปี พ.ศ. 2564 

ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สงัคมสงูอายโุดยสมบรูณ์” ตามหลกัเกณฑ์ที่ว่า คอืม ี“คนแก่” อายุ 60 ปีขึ้นไป 

มากกว่า 20% ของประชากรในประเทศ ซึง่เป็นทีน่่าเป็นห่วงวา่อาจมผีูส้งูอายุอกีมากมายทีถ่กูทอดทิ้ง 

เพราะไม่มคีนดูแล หรอืเมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 ได้มกีารรับร่างกฎหมายท�าแท้ง มกีารแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ให้หญงิทีม่อีายคุรรภไ์ม่เกนิ 12 สปัดาห์สามารถท�าแท้งได้ แม้จะมเีงือ่นไขทีต่ามมาภายในข้อกฎหมาย 

แต่นัน่กห็มายความว่า หากหญงิคนใดไม่พร้อม ไม่อยากมภีาระผกูพนั แม้จะมกีารปฏสินธแิล้วกส็ามารถ

ท�าแท้งได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่า แต่ไม่ว่าจะมี “ผู้สูงอายุ คนแก่ และคนชรา” 

เพิ่มขึ้นมามากมายเท่าไหร่ สิ่งที่พวกเราซึ่งเป็นลูกหลานต้องท�าก็คอื การให้ความรัก ความห่วงใย 

ดูแลเอาใส่พวกท่าน อย่าให้ท่านต้องรู้สกึอ้างว้าง เปล่าเปลี่ยว เหมอืนถูกทอดทิ้งไว้เพยีงล�าพัง หรอื

ปัญหาเรือ่งการท�าแท้ง เราครสิตชนในฐานะทีเ่ป็นผู้ให้การอบรม ต้องให้ความรูเ้รือ่งค�าสอนทีถ่กูต้อง 

ชัดเจน ชี้แนะแนวทางให้เยาวชนรู้บทบาทหน้าที่ที่ต้อง

รับผดิชอบในวัยเรยีน ไม่ควรชงิสกุก่อนห่าม เพราะอาจ

น�าไปสู่การตั้งครรภ์โดยที่ยังไม่พร้อม หรือน�าภาระไป

เพิ่มให้กับครอบครัว ในกรณีที่ตั้งครรภ์แล้วก็ทิ้งขว้าง 

ผลักไส เพราะไม่อาจดูแลเด็กที่เกิดมาได้ ยังมีปัญหา 

อกีมากมายในสงัคม ทีย่งัมคีวามเหลือ่มล�า้และการเอารดั 

เอาเปรยีบเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตน

 2. “วัฒนธรรมทิ้งขว้าง” ในสมณสาส์น “ขอสรรเสรญิองค์พระผู้เป็นเจ้า” (laudato si’) 

ซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซสิได้กล่าวถงึนัน้ ไม่ได้หมายถงึ การทิ้งขว้างอาหารที่กนิเหลอื หรอืทิ้งวัตถุ

สิ่งของที่เราไม่ต้องการแล้วเท่านัน้ แต่พระองค์ท่านยังหมายถงึการทิ้งขว้างชวีติมนุษย์ การท�าลาย

คณุภาพชวีติของมนษุย์และความเสือ่มถอยของสงัคม พระองค์กล่าวว่า “เราต้องตระหนกัว่า มนษุย์

เป็นสิง่สร้างของโลกนี้ด้วย ซึง่มสีทิธทิีจ่ะมชีวีติอย่างมคีวามสขุเช่นกนั ยิง่กว่านัน้มนษุย์มศีกัดิศ์รพีเิศษ 

จึงต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตผู้คนจากสภาพ

แวดล้อมทีเ่สือ่มโทรม รูปแบบการพฒันาในปัจจุบนั และ

วฒันธรรมการทิ้งขว้าง” (ls 43) เมือ่เราไม่ตระหนกัถงึ

คุณค่าของคนยากจนในความเป็นจรงิ ไม่สนใจตัวอ่อน 

ของมนุษย์ รวมทัง้บุคคลที่มชีวีติในสภาพพกิาร ก็เป็น 

เรือ่งยากทีเ่ราจะได้ยนิเสยีงร้องของธรรมชาต ิเพราะทกุสิง่ 

ทกุอย่างสมัพนัธ์กนั หากมนษุย์ประกาศว่าพึง่พาตนเองได้ 

d สารค�าสอน 22 c



เขาก็ก�าลังวางตนเองเป็นผู้ควบคุมสูงสุด พื้นฐานชวีติของเขาจะ

พงัทลายลงเพราะแทนทีจ่ะท�าหน้าทีข่องตนในการเป็นผู้ร่วมงาน

ของพระเจา้ในงานสรา้งมนษุย์ กลับแทนทีพ่ระเจ้า และจบลงด้วย 

การท้าทายเป็นกบฏต่อธรรมชาต ิ(ls 117)

 3. นอกจากนี้ พระองค์ยังต�าหนิความเจริญก้าวหน้าที่

ละเลยและไม่ค�านงึถงึหลกั “จรยิธรรม” ทีค่ดิถงึแต่ผลประโยชน์

ของตน ตัง้ตนเองเป็นเจ้านายเหนอืมนุษย์ด้วยกัน ส่งผลร้ายต่อ

คุณภาพชวีติมนุษย์ส่วนใหญ่ การกดีกันทางสังคม ความรุนแรง

ทีเ่พิม่ขึ้น การบูลลี ่ความก้าวร้าวทางสังคมรปูแบบใหม่ การค้ายาเสพตดิ การรบัข่าวสารและการใช้ 

สื่อออนไลน์ ที่ไม่ได้พัฒนาความสามารถที่จะด�าเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ สามารถเลือก

หรือลบความสัมพันธ์ได้ตามอ�าเภอใจ ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของอารมณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น กลายเป็น

ความสัมพันธ์ที่ยึดเครื่องมือสื่อสารและหน้าจอ มากกว่าสนใจในตัวบุคคลและธรรมชาติ ซึ่งท�าให้

เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์เชิงลึกมากขึ้น รวมถึงความไม่เท่าเทียมในโลก จากปัญหาธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม การถกูรกุรานทีท่�ากนิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องตนจากนายทนุ ส่งผลกระทบต่อบรรดา

คนยากจน ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานและได้รับผลกระทบมากขึ้น (เทยีบ ls 46-52, 102-105)

 4. ในการยอมรับศกัดิศ์รขีองมนษุย์ มกัจะตรงข้ามกบัชวีติที่วุ่นวายของสงัคมเมอืง ทีม่องข้าม 

สภาพการถูกทอดทิ้งและถูกลมืที่ผู้คนในชนบทรู้สกึ และการให้บรกิารที่จ�าเป็นเข้าไปไม่ถงึ รวมถงึ 

แรงงานที่ถูกกดขี่ให้อยู่สถานภาพทาส ไร้สิทธิและไร้ความหวังที่จะมีชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีมากขึ้น 

การแก้ปัญหาจงึต้องมพีื้นฐานบน “การเลอืกเข้าข้างเพือ่นร่วมโลกพีน่้องชาย-หญงิของเราทีย่ากจน

ที่สุด” (ls 137-162) ซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซสิเองได้ทรงท�าให้เห็น ในโอกาสวันคล้ายวันเกดิของ

พระองค์ท่าน ในปี ค.ศ. 2015 พระองค์ทรงเชื้อเชญิคนเร่ร่อนและคนยากจนให้มาร่วมทานข้าวกับ

พระองค์ ทรงมอบเค้กวันเกดิแจกจ่ายไปยังคนยากจน และคนไร้บ้านในโรมกว่า 1,500 คน และเมื่อ

วันที่ 18 พฤศจกิายน ค.ศ. 2019 ส�านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า พระสันตะปาปาทรงเลี้ยงอาหาร

คนยากจนและคนไร้บ้าน 1,500 คน ก่อนหน้านี้ มกีารตัง้คลนิกิเคลือ่นทีใ่นบรเิวณจตัรุสัเซนต์ปีเตอร์ 

เพือ่ตรวจสขุภาพแก่คนยากจน และคนไร้บ้านโดยไม่คดิ

ค่าใช้จ่าย และยังขอร้องให้คริสตชน ช่วยเหลือผู้ด้อย

โอกาสให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ทัง้นี้เมื่อปี ค.ศ. 2017 

โอกาสปิดปีศักดิ์สทิธิ์แห่งเมตตาธรรม พระสันตะปาปา

ได้ประกาศให้วันอาทติย์สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

ของทุกปี เป็นวันผู้ยากจนสากล (world day oF the 

poor)

 5. ทีส่�าคญัทีส่ดุ พระเยซเูจ้าทรงเป็นแบบอย่างแกเ่ราในการให้ความส�าคญักับทกุคน ทุกเพศ 

ทุกวัย เหมอืนที่พระองค์ทรงต้อนรับเด็ก ๆ ไม่มองข้ามสิ่งที่เด็ก ๆ มแีละสามารถช่วยผู้อื่นได้ (เทยีบ 

ลก. 9:46-48, ทรงท�าอศัจรรย์ทวขีนมปัง ยน. 6:1-14) กนิอาหารร่วมกบัคนเกบ็ภาษ ีคนทีผู่้คนหาว่า 
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เขาเป็นคนบาป (เทียบ ลก. 5:29-32) ให้ความส�าคัญกับ 

การให้คนได้มงีานท�าและความเท่าเทยีมกนั (อปุมาคนงานใน

สวนองุ่น มธ. 20:1-16) สอนให้เราต้องเอาใจใส่คนตกทุกข ์

ได้ยาก (อปุมาเรือ่งเศรษฐกีบัลาซารสั ลก. 16:19-26) ต้อนรบั

และช่วยเหลอืคนทีส่งัคมรังเกยีจ คนพกิาร (รักษาคนโรคเรื้อน 

มธ. 8:1-4, หญงิผิดประเวณ ี ยน. 8:1-11, รักษาคนเป็นใบ้ 

หูหนวก มก. 7:32-35) เปิดกว้างในการพูดคุยกับผู้ที่สนใจใน

เรื่องความเชื่อและคนต่างความเชื่อ (ทรงสนทนากับนโิคเดมัส ยน. 3:1-21, กับหญงิชาวสะมาเรยี 

ยน. 4:1-42, ทรงรกัษาบตุรหญงิของหญงิชาวซโีรฟีนเีซยี มก. 7:24-30) ให้ความส�าคญัและใส่ใจต่อ 

ผูส้งูวัย (รักษาแม่ยายของเปโตร มธ. 8:14-15) และยังอกีหลายเหตุการณ์ทีแ่สดงให้เหน็ถงึความใส่ใจ 

สนใจ เพราะทุกคนคอืลูกของพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักทุกคน

 ขอให้เราน�าค�าสอนและแบบอย่างของพระเยซูเจ้า 

ไปปฏบิตัใินชวีติ หากเราบอกว่าเรารักพระเจ้า เรากต็้อง

รักทุกคนที่อยู่รอบข้างเราด้วย ไม่รังเกียจใคร ไม่บูลลี่

หรอืดูถูกใคร ในความแตกต่าง ความพกิลพกิาร หรอื

ความไม่เท่าเทยีมกนัในฐานะ แต่ให้ความชว่ยเหลอืเท่าที่ 

เราสามารถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักที่เรา

มีต่อพระเจ้าผู้ทรงรักเรา “เราบอกความจริงแก่ท่าน 

ทัง้หลายว่า ท่านท�าสิง่ใดต่อพีน่้องผู้ต�า่ต้อยทีสุ่ดของเรา

คนหนึ่ง ท่านก็ท�าสิ่งนัน้ต่อเรา” (มธ. 25:40)

z ปฏบิัติ

ก. ข้อควรจ�า (บันทกึลงสมุด)

1. “วัฒนธรรมทิ้งขว้าง” ไม่ได้หมายถงึ การทิ้งขว้างอาหารที่กนิเหลอื หรอืทิ้งวัตถุสิ่งของที่เราไม่

ต้องการแล้วเท่านัน้ แต่พระองค์ท่านยังหมายถงึการทิ้งขว้างชวีติมนุษย์ การท�าลายคุณภาพชวีติ

ของมนุษย์และความเสื่อมถอยของสังคม

2. มนุษย์เป็นสิ่งสร้างของโลกที่มศีักดิ์ศรพีเิศษ และมสีทิธทิี่จะมชีวีติอย่างมคีวามสุขในโลกนี้

3. ความเจรญิก้าวหน้าที่ละเลยและไม่ค�านงึถงึหลัก “จรยิธรรม” ที่คดิถงึแต่ผลประโยชน์ของตน 

และตัง้ตนเองเป็นเจ้านายเหนอืมนุษย์ด้วยกัน ส่งผลร้ายต่อคุณภาพชวีติมนุษย์ส่วนใหญ่

4. การแก้ปัญหาต้องมีพื้นฐานบน “การเลือกเข้าข้างเพื่อนร่วมโลกพี่น้องชาย-หญิงของเรา 

ที่ยากจนที่สุด” (ls 137-162)

5. ในปี ค.ศ. 2017 โอกาสปิดปีศักดิส์ทิธิแ์ห่งเมตตาธรรม พระสนัตะปาปาได้ประกาศให้วนัอาทติย์

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดาของทุกปี เป็นวันผู้ยากจนสากล (world day oF the poor)

6. พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างให้กับเรา ในการให้ความส�าคัญกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
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7. “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านท�าสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต�่าต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง 

ท่านก็ท�าสิ่งนัน้ต่อเรา” (มธ. 25:40)

ข. กจิกรรม

j ส�าหรับเด็กเล็ก: ร้องเพลง ฉันจะรักทุก ๆ คน

เพลง ฉันจะรักทุก ๆ คน

(เพลงค�าสอน ชุด เด็กด)ี

ฉันจะรักทุก ๆ คน   รวมทัง้สัตว์ทั่วไป

ฉันจะไม่ท�าร้ายใคร   หรอืรังแกผู้ใดนะ

อุปกรณ์ 1. ชาร์ตเนื้อเพลง “ฉันจะรักทุก ๆ คน”

  2. เครื่องเล่นเพลง/เครื่องเล่น mp3/ล�าโพงบลูทูธ

  3. ซดีเีพลงอัลบัม้เด็กด/ีแฟลชไดรฟ์ เพลง “ฉันจะรักทุก ๆ คน”

ด�าเนนิการ

1. ผู้สอนเขยีนเนื้อเพลงลงในกระดาษชาร์ตให้ผู้เรยีนดู หรอืเขยีนเนื้อเพลงบนกระดาน

2. ผู้สอนเปิดเพลงให้ผู้เรยีนฟัง 1-2 รอบ หรอืร้องให้ฟัง

3. ผู้สอน สอนผู้เรยีนร้องเพลงทลีะท่อนจนจบ และฝึกให้ร้องเพลงได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้สอน สอนท่าทางประกอบเพลง หรอืให้ผู้เรยีนช่วยกันคดิท่าทางประกอบเพลงก็ได้

5. เมื่อร้องเพลงและท�าท่าจบแล้ว ผู้สอนย�้ากับผู้เรียนอีกครั้งถึงการไม่ท�าร้าย ท�าลายใคร 

แม้กระทั่งสัตว์ ไม่ว่าจะด้วยค�าพูดหรอืการกระท�า แต่ให้เรารักกันและกัน

j ส�าหรับเด็กโต:

กจิกรรม 1 

อุปกรณ์ ภาพท�าจิ๊กซอว์ หน้า 27

ด�าเนนิการ

1. ผู้สอนพมิพ์ภาพหน้า 27 และตัดเป็นชิ้น ๆ ตามจ�านวนผู้เรยีน หรอืมากกว่าเล็กน้อย (อาจใช้

ภาพอื่นแทนได้)

2. เมือ่ผูส้อนให้สญัญาณ ให้ผูเ้รยีนน�าชิ้นส่วนมาประกอบกนัให้เป็นภาพทีส่มบูรณ์ ผู้สอนพจิารณา

เวลาตามความเหมาะสม

3. ผูส้อนสรุปเพือ่เป็นการตอกย�้าให้ผู้เรยีนเห็นความส�าคัญของทกุชิ้นส่วน ไม่ว่าจะชิ้นเลก็ ชิ้นใหญ่ 

รูปทรงแตกต่างกัน แต่ทุกชิ้นส�าคัญเท่าเทยีมกัน เพราะเมื่อน�ามาประกอบกันก็ได้ภาพที่สมบูรณ์ 

ขาดชิ้นใดชิ้นหนึง่ไปไม่ได้ ในสงัคมเรากเ็ช่นกนั มเีพือ่นร่วมโลกทีห่ลากหลาย บางคนสมบรูณ์พร้อม 

บางคนพกิาร เร่ร่อน ขอทาน ยากจน คนชรา แต่ทกุเพศ ทกุวยั ทกุชนชัน้ที่อยู่ในสงัคมเกีย่วข้องกนั 

แม้จะมคีวามไม่เท่าเทยีมกัน ก็เพือ่ให้เราได้แสดงความรักและช่วยเหลอืกนั ตามก�าลงัความสามารถ 

ของเรา
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กจิกรรม 2

อุปกรณ์ 1. ใบงานเพลง “แบ่งกัน” หน้า 28 ตามจ�านวนผู้เรยีน

  2. เครื่องเล่นเพลง/โทรศัพท์มอืถอื/เครื่องเล่น mp3/ล�าโพงบลูทูธ

  3. เพลงแบ่งกนั ศลิปิน บอยด์ โกสยิพงษ์ (สามารถเปิดได้จาก www.youtube.com 

  หรอืแอปพลเิคชัน JooX)

ด�าเนนิการ

1. ผู้สอนแจกใบงานเพลง “แบ่งปัน” ให้ผู้เรยีนคนละ 1 แผ่น

2. ผู้สอนเปิดเพลงให้ผู้เรยีนฟังสัก 2-3 รอบ แล้วท�าตามค�าสั่งในใบงาน

3. หากมเีวลาให้ผู้เรยีนได้แบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากบทเพลงที่ได้เขยีนลงในใบงานให้ทุกคนฟัง

ค. การบ้าน

1. กลับไปเล่าให้ผู้ปกครองทราบถงึหัวข้อที่เรยีนรู้ในวันนี้ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พูดคุยและ

วางแผนร่วมกันกับครอบครัวว่าเราจะช่วยเหลอืผู้อื่นได้อย่างไร เมื่อไร โดยเริ่มจากบ้านใกล้เรอืน

เคยีงเรา หรอืคนในหมู่บ้านของเรา

2. เชญิชวนผูป้กครองสวดภาวนาก่อนนอนร่วมกัน เพือ่ผู้ทีถ่กูเบยีดเบยีนข่มเหง ผู้ทีอ่ยูใ่นภาวะสงคราม 

ผูท้ีป่ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิผูค้นทีไ่ม่มใีครดแูลเอาใจใส่ คนชรา เดก็ก�าพร้า คนพกิาร แรงงาน

ต่างด้าวที่ถูกเอารัดเอาเปรยีบ คนตกงาน ฯลฯ

3. สังเกตบ้านใกล้เรอืนเคยีงเราว่า มบี้านไหนที่ล�าบาก ขาดแคลน หรอืมคีนชราที่อยู่ตัวคนเดยีว 

ให้เราน�าสิ่งของที่จ�าเป็นไปช่วยเหลอืตามโอกาส

4. เชญิชวนสมาชกิในครอบครวัไปท�าบญุ บรจิาคสิง่ของให้กบัสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ  บ้านเด็กก�าพร้า 

บ้านพกัคนชรา บ้านเด็กพกิาร ฯลฯ หรอืผู้เรยีนอาจชวนเพือ่น ๆ  ในชัน้เรยีน ในชมรม ไปท�ากจิเมตตา 

ด้วยกันตามโอกาสพเิศษ และพยายามท�าอย่างสม�่าเสมอ

9 พวกเราเปรยีบเสมอืนพวกแกะ อยูท่่ามกลางฝงูหมาป่า คอืบาปท่ีพร้อมจะกดักนิเหย่ือ
9 พระเจ้าทรงมอบหมายพระศาสนจักรให้ดูแลฝูงแกะ ให้พ้นจากความชั่วร้าย
9 นายชุมพาบาลที่ดี และแกะที่เชื่อฟังย่อมปลอดภัยจากอันตรายของบาป พระองค์มา
เพื่อปลดหนี้บาป
h อ่าน พระวรสารตามค�บอกเล่าของนักบุญยอห์น บทที่ 21 ข้อที่ 15-19 h

“พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์
พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับเขา (ซีโมน เปโตร) ว่า ‘จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด...’ ”

+++ รักลูกให้ถูกทาง ให้ลูกเติบโตในความเชื่อ
แล้วเขาจะเอาตัวรอดทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า +++

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี

วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

ชีวิตติดพระวาจา

d สารค�าสอน 26 c



ภาพส�าหรับท�าจิ๊กซอว์

d สารค�าสอน 27 c



เพลง แบ่งกัน ศิลปิน: บอยด์ โกสิยพงษ์ 
 

แบ่งดินให้กับต้นไม้ แบ่งทรายให้กับท้องทะเล 
แบ่งลมให้พายุฝน แบ่งความอดทนให้คนทุ่มเท 

แบ่งเพลงให้ความเงียบเหงา แบ่งเศร้าจากคนว้าเหว่ 
แบ่งใจท่ีสุขจนล้น ให้กับคนที่ซมซวนเซ 

** เพราะเราอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะมาจากไหนเราผูกพัน 
เก่ียวข้องกัน ไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้น 
*** แบ่งรอยย้ิม แบ่งความรัก  

แบ่งกันโดยไม่จำเป็นต้องมีใครรู้จัก ให้ใจและใจแบ่งกัน 
ให้รอยย้ิมกับความรัก เปิดประตูหัวใจโดยไม่มีใครมาก้ัน 

และดำเนนิชีวิตเพ่ือกันและกัน 
โลกที่มีความรัก โลกที่ใครคุยกันได้ทุกที่ 

โลกที่ดูสดใส เกิดขึ้นได้ถ้าใจอยากมี (** / ***) 
เพราะเราอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะมาจากไหนเราผูกพัน เก่ียวข้องกัน 

ไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้น...แบ่งรอยย้ิม แบ่งความรัก  
แบ่งกันโดยไม่จำ เป็นต้องมีใครรู้จัก ให้ใจและใจแบ่งกัน 
ให้รอยย้ิมกับความรัก เปิดประตูหัวใจโดยไม่มีใครมาก้ัน 

...และดำเนนิชีวิตเพ่ือกันและกัน... 
เมื่อไรท่ีใจมีรอยย้ิม เมื่อไรท่ีใจอยากบอกรัก 

...เราจะดำเนนิชีวิตเพ่ือกันและกัน... 

คำหรือประโยคท่ีชอบ 

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

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

สิ่งทีอ่ยากเปลี่ยนแปลง หรือข้อตัง้ใจดีเพื่อมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิง่สร้างของพระเจ้า 
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
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.................................................................................................................... 

พระเจ้าตรัสอะไร ผา่นถ้อยคำหรือประโยคนี ้
......................................................................................................................
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......................................................................................................................
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เพลง แบ่งกัน ศิลปิน: บอยด์ โกสิยพงษ์ 
 

แบ่งดินให้กับต้นไม้ แบ่งทรายให้กับท้องทะเล 
แบ่งลมให้พายุฝน แบ่งความอดทนให้คนทุ่มเท 

แบ่งเพลงให้ความเงียบเหงา แบ่งเศร้าจากคนว้าเหว่ 
แบ่งใจท่ีสุขจนล้น ให้กับคนที่ซมซวนเซ 

** เพราะเราอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะมาจากไหนเราผูกพัน 
เก่ียวข้องกัน ไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้น 
*** แบ่งรอยย้ิม แบ่งความรัก  

แบ่งกันโดยไม่จำเป็นต้องมีใครรู้จัก ให้ใจและใจแบ่งกัน 
ให้รอยย้ิมกับความรัก เปิดประตูหัวใจโดยไม่มีใครมาก้ัน 

และดำเนนิชีวิตเพ่ือกันและกัน 
โลกที่มีความรัก โลกที่ใครคุยกันได้ทุกที่ 

โลกที่ดูสดใส เกิดขึ้นได้ถ้าใจอยากมี (** / ***) 
เพราะเราอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะมาจากไหนเราผูกพัน เก่ียวข้องกัน 

ไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้น...แบ่งรอยย้ิม แบ่งความรัก  
แบ่งกันโดยไม่จำ เป็นต้องมีใครรู้จัก ให้ใจและใจแบ่งกัน 
ให้รอยย้ิมกับความรัก เปิดประตูหัวใจโดยไม่มีใครมาก้ัน 

...และดำเนนิชีวิตเพ่ือกันและกัน... 
เมื่อไรท่ีใจมีรอยย้ิม เมื่อไรท่ีใจอยากบอกรัก 

...เราจะดำเนนิชีวิตเพ่ือกันและกัน... 

คำหรือประโยคท่ีชอบ 

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

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

สิ่งทีอ่ยากเปลี่ยนแปลง หรือข้อตัง้ใจดีเพื่อมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิง่สร้างของพระเจ้า 
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
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พระเจ้าตรัสอะไร ผา่นถ้อยคำหรือประโยคนี ้
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บทเรียนที่ 5
ฉันคือคนแรกที่ต้องกลับใจ

z จุดมุ่งหมาย

1. เพือ่ให้ผูเ้รยีนรูแ้ละเข้าใจว่าการจะช่วยให้โลกเกดิการเปลีย่นแปลงต้องเริม่จากเปลีย่นทีต่วัเองก่อน 

เป็นล�าดับแรก

2. เพื่อให้ผู้เรยีนมจีติส�านกึในการเป็นผู้ปกป้องดูแลรักษาธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างพฤติกรรมที่เป็นการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งสร้างของ

พระเจ้า

z กจิกรรม

อุปกรณ์ 1. บัตรค�า สารค�าสอนหน้า 34-36

  2. กล่องจ�านวน 4 ใบ 4 ส ี(สเีขยีว, สเีหลอืง, สนี�้าเงนิ และสแีดง)

ด�าเนนิการ

1. ผู้สอนอธบิายว่ากล่องแต่ละสนีัน้ใช้แทนถังขยะแต่ละประเภท ดังนี้

 สเีขยีว  ขยะที่เน่าเสยีและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน�ามาหมักปุ๋ยได้

 สเีหลอืง ขยะที่สามารถน�ามารไีซเคลิหรอืขายได้

 สนี�า้เงนิ ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่คุ้มค่ากับการรไีซเคลิ แต่ไม่เป็นพษิ

 สแีดง  ขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมชีวีติ และสิ่งแวดล้อม

2. ผู้สอนจัดเตรยีมบัตรค�าทัง้หมดจากสารค�าสอน หน้า 44-46 และแจกให้กับผู้เรยีนคนละ 1-2 ใบ 

หรอืตามจ�านวนของผู้เรยีน ให้แต่ละคนมบีัตรค�าเท่า ๆ กัน

3. ให้ผู้เรยีนน�าบัตรค�าที่ได้รับไปใส่ในกล่องสตี่าง ๆ ที่ผู้สอน

เตรยีมไว้ โดยแยกประเภทของขยะที่อยู่ในบัตรค�าให้ถูกต้อง

4. เมื่อผู้เรยีนน�าบัตรค�าไปใส่จนครบทุกคนแล้ว ผู้สอนตรวจ

ความถูกต้องพร้อมกับผู้เรียน โดยการหยิบบัตรค�าในกล่อง 

แต่ละใบขึ้นมาแล้วถามว่าขยะประเภทนี้ทิ้งถูกกล่องหรือไม่ 

เช่น ผู้สอนหยบิบัตรค�าที่เขยีนว่า “กล่องโฟม” ในกล่องสแีดง 

ขึ้นมาแล้วถามผู้เรียนว่า “กล่องโฟมต้องทิ้งในถังขยะสีแดง 

ถูกต้องหรอืไม่” ให้ผู้เรยีนตอบก่อนและผู้สอนถงึเฉลย

เฉลย ถังขยะสเีขยีว  ผัก, ผลไม้, เศษอาหาร, ใบไม้ และไม้เสยีบลูกชิ้น

 ถังขยะสเีหลอืง  กระป๋องน�า้อดัลม, ขวดน�า้พลาสตกิ, ขวดแก้ว, แก้วกระดาษ, กระดาษ,  

    โลหะ และเหล็ก

d สารค�าสอน 29 c



 ถังขยะสนี�า้เงนิ  ซองขนม, กล่องโฟม, ถุงพลาสตกิ, หลอดดูดพลาสตกิ และหลอด 

    ยาสฟีัน

 ถังขยะสีแดง  ถ่านไฟฉาย, หลอดไฟ, กระป๋องสเปรย์, ขวดยา, แบตเตอรี่, 

    กระป๋องยาฆ่าแมลง และโทรศัพท์มอืถอื

วเิคราะห์ ผู้สอนสนทนากับผู้เรยีน

1. ผู้เรยีนเคยแยกทิ้งขยะตามประเภทหรอืไม่ (เคย, ไม่เคย)

2. ผู้ที่เคยท�ารู้สกึอย่างไร (ยาก, ง่าย, มคีวามสุข, สับสน, ล�าบากใจ, งง ฯลฯ)

3. ผู้ที่ไม่เคยท�า เพราะอะไร (ยุ่งยาก, ล�าบาก, ขี้เกยีจ, วุ่นวาย ฯลฯ)

4. การแยกขยะตามประเภทมปีระโยชน์อย่างไร (ฝึกให้มคีวามรับผดิชอบ, มรีะเบยีบ, ก�าจัดขยะได้

ง่ายขึ้น, ไม่มกีลิ่นเหม็น, ไม่เกดิอันตราย, ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ)

สรุป สิง่ของแต่ละชิ้นเมื่อไมเ่ป็นทีต้่องการหรอืหมดประโยชน์ใช้งานแล้วกก็ลายเป็นเพยีงขยะทีต่อ้ง

ทิ้งไป บางอย่างยังสามารถน�ากลับมาใช้ซ�า้ได้ น�าไปรไีซเคลิ น�าไปท�าประโยชน์อย่างอื่นได้ แต่ขยะ

บางอย่างไม่สามารถใช้ประโยชน์ใด ๆ  ได้อกีต่อไป และยงัเป็นอนัตรายต่อธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

อกีด้วย ดงันัน้ การรู้จกัคดัแยกขยะเป็นประเภทจงึเป็นเรือ่งส�าคญัทีเ่ราควรใส่ใจและท�าอย่างถกูต้อง

เพื่อความสะดวกและง่ายในการก�าจัดขยะขั้นต่อไป และเป็นการลดจ�านวนมลพิษในโลกที่เกิดจาก

การทิ้งขยะอกีด้วย

z ค�าสอน

 1. เชื่อว่าทุกคนต้องมบีุคคลที่ตนชื่นชอบและยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบในด้านใดด้านหนึ่ง

อย่างแน่นอน หากพูดถึงบุคคลต้นแบบด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

คงหนไีม่พ้น คณุนริวทิย์ เรนเดลล์ หรอืทีเ่ราคุ้นหกูนัดใีนชือ่ อเลก็ซ์ เรนเดลล์ นัน่เอง ซึ่งเป็นทีย่อมรบั

ในฐานะนักแสดงและนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ควรแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่าง 

อย่างยิ่ง คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ให้ความใส่ใจต่อระบบนเิวศอย่างจรงิจัง โดยการศกึษาค้นคว้าและ

ลงมอืปฏบิัตดิ้วยตนเองในเรื่องนี้ สิ่งที่ท�าให้นักแสดงหนุ่มผู้นี้ทุ่มเททัง้กายและใจเพื่อสิ่งแวดล้อมคอื

ความรู้สึกที่ว่า “ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม” 

คุณอเลก็ซ์ ได้ก่อตัง้ eec thailand (environmental 

education centre thailand) เป็นศูนย์เรียนรู ้

เรือ่งสิง่แวดล้อมทีไ่ม่ใช่แค่เห็นจากรปูภาพ แต่ให้ผูเ้ข้าร่วม 

ได้สมัผสักบัธรรมชาตจิรงิ ๆ  เป็นการท�าให้ผู้เรยีนได้เหน็

ความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ และปลูกฝังให้ผู้เรียน 

ได้สร้างจติส�านกึในการรักสิง่แวดล้อมด้วยตวัเอง ไม่ใช่รกั 

เพราะมใีครบอกให้รัก

 2. พระสันตะปาปาฟรังซสิทรงออกสมณสาส์น “ขอสรรเสรญิองค์พระผูเ้ป็นเจ้า” (laudato si’) 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจาก 

การมีศีลธรรมในตัวบุคคลในเรื่องความรักที่มีต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า พระองค์ทรงชี้ให้ทุกคนได้ 

d สารค�าสอน 30 c



ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลก บ้านที่อยู่อาศัยของเรา ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลกระทบต่อตัวมนุษย์เองด้วย มนุษย์ท�าร้ายตัวเองผ่านทางการท�าร้าย 

สิง่สร้างของพระเจ้า เพราะมนษุย์เป็นธรรมชาตด้ิวยเช่นกนั ทกุสรรพสิง่มคีวามสอดคล้องสัมพันธ์กนั 

อย่างแยกออกไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือแม้แต่

ประเพณที้องถิ่น มนุษย์ไม่สามารถเลอืกที่จะพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งและปล่อยปละละเลยอกีเรื่อง

หนึ่งได้ เมื่อมีด้านใดที่ถูกท�าลายก็จะส่งผลกระทบต่อด้านอื่น ๆ ตามมาอย่างหลีกหนีไม่ได้ จึงไม่

อาจมองข้ามปัญหาใดปัญหาหนึง่ไปได้ พระองค์จงึเรยีกร้องให้มกีารกลบัใจโดยเริม่ทีต่วัครสิตชนก่อน 

(เทยีบ ls 6) 

     3. พระสันตะปาปาฟรังซสิไม่พลาดโอกาสที่จะกล่าวถงึ 

“นักบญุฟรงัซสิ อสัซซี”ี เพือ่เป็นแบบอย่างทีค่วรแก่การยกย่อง 

และปฏิบัติตามทุกด้านในชีวิตของท่าน และเรื่องที่กล่าวถึง

ท่านมากที่สุดคือ การสรรเสริญพระเจ้าในแบบของท่าน 

นกับญุฟรงัซสิ อสัซซี ีเกดิในตระกลูทีร่�า่รวยและเพยีบพร้อม

ทุกสิ่ง แต่ท่านเลือกใช้ชีวิตในการรับใช้พระเจ้าตามวิถีของ

นักบวชในคณะฟรังซิสกัน การด�าเนินชีวิตรูปแบบนักบวช

ต้องมีความสมถะเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เหนือกว่านั้นในชีวิต

สมถะของท่านเป่ียมไปด้วยความน่าอศัจรรย์ใจคอื ท่านตระหนกัอยู่เสมอว่าท่านนัน้เป็นส่วนหนึง่ของ

ธรรมชาต ิและสิง่สร้างทัง้ปวงของพระเจ้าทัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติต่างเป็นพีน้่องของท่าน นกับญุฟรงัซสิ 

อัสซีซี แสดงออกถึงความรักต่อพระเจ้าโดยการดูแลสิ่งสร้างของพระองค์และดูแลผู้ที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือเหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระท�า ท่านสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับธรรมชาติ 

รอบตวัท่านและยงัเชญิชวนหมูด่อกไม้ สตัว์น้อยใหญ่สรรเสรญิพระเจ้าพร้อมกับท่านด้วย (ls 10-12)

 4. การท�าให้โลกกลับมาสวยงามเหมือนตอนแรกเริ่ม 

ทีพ่ระเจ้าทรงสร้างนัน้ดเูป็นเรือ่งทีย่าก มนุษย์เพยีงคนเดยีวหรอื 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่อาจรับภาระอันหนักอึ้งนี้ได้ สิ่งที่ง่ายที่สุด

ส�าหรับภารกิจของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพระศาสนจักรใน 

การเป็นผู้ดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า คือการเริ่มเปลี่ยนแปลงที่

ตนเองก่อนเป็นล�าดับแรก ให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าตนเอง

เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา มนุษย์

และสรรพสิ่งมีต้นก�าเนิดมาจากที่เดียวกันและมีความสัมพันธ์

สอดคล้องกัน การปกป้องดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้าก็คือการส�านึกถึงความรักของพระองค์และ 

กลบัใจท�าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัตัง้แต่พระเจ้าสร้างมนษุย์ขึ้นมา (ls 217-218) โดยเริม่ได้ง่าย ๆ  เพยีงแค่มหีวัใจ

ทีรู่้คณุค่าต่อความรักของพระเจ้าและสองมอืทีเ่ริม่ท�าสิง่เลก็น้อยทีเ่ราท�าได้ในชวีติประจ�าวันของเรา 

เช่น ปิดไฟเมือ่ใช้งานเสรจ็ ใช้น�า้เท่าทีจ่�าเป็น คดัแยกขยะตามประเภท กนิแต่พออิม่ ลดจ�านวนการทิ้ง

ขยะโดยใช้หลัก 3r (reduce – ลดการใช้ (คดิก่อนใช้), reuse – น�ากลับมาใช้ซ�า้ (ใช้แล้วใช้อกี) และ 
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recycle– น�ากลับมาใช้ใหม่) แบ่งปันสิ่งที่ตนมแีก่ผู้ที่ขัดสน 

ฯลฯ ท�าสิง่เลก็ ๆ  ด้วยหวัใจทีย่ิง่ใหญ่ของเรา สรรเสรญิพระเจ้า

ร่วมกับสิ่งสร้างรอบตัวเรา เริ่มจากในบ้าน ในครอบครัว 

ในโรงเรยีน ค่อย ๆ  เริ่มจากสิ่งเล็กน้อยนี้เพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งที่

ยิง่ใหญ่ต่อไป และสกัวนัหนึง่โลกของเรากจ็ะกลบัมาสวยงาม

และสมบรูณ์เหมอืนเช่นเดมิ ดงัทีพ่ระคมัภร์ีได้บอกเราว่าให้เรานัน้ได้กลับใจ ละจากความประพฤตชิัว่ 

ละจากการใช้ความรุนแรงต่อกันและต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า (เทยีบ ยนา. 3:8) หันมาท�าหน้าที่ของ

มนุษย์ทีพ่ระเจ้าทรงมอบหมายให้ตัง้แต่แรกเริม่ทีส่ร้างมนษุย์มา นัน่คอืการเป็นผู้เพาะปลูกและดแูลสวน 

(เทยีบ ปฐก. 2:15)

z ปฏบิัติ

ก. ข้อควรจ�า (บันทกึลงสมุด)

1. เพือ่กระตุ้นให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของมนุษย์ต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เริม่จาก

การมศีลีธรรมในตัวบุคคลในเรื่องความรักที่มตี่อสิ่งสร้างของพระเจ้า

2. เราไม่อาจมองข้ามปัญหาใดปัญหาหนึง่ไปได้ พระสนัตะปาปาฟรงัซสิจงึเรยีกร้องให้มกีารกลบัใจ 

โดยเริ่มที่ตัวครสิตชนก่อน (เทยีบ ls 6)

3. นักบุญฟรังซสิ อัสซซี ีแสดงออกถงึความรักต่อพระเจ้าโดยการดูแลสิ่งสร้างของพระองค์และ

ดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลอืเหมอืนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระท�า (เทยีบ ls 10-11)

4. สิง่ทีง่่ายทีส่ดุส�าหรบัภารกจิของการร่วมเป็นส่วนหนึง่กบัพระศาสนจกัร ในการเป็นผูด้แูลสิง่สร้าง 

ของพระเจ้าคอืการเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตนเองก่อนเป็นล�าดับแรก

5. ขอให้เรามีหัวใจที่รู้คุณค่าต่อความรักของพระเจ้าและสองมือที่เริ่มท�าสิ่งเล็กน้อยที่เราท�าได ้

ในชวีติประจ�าวันของเรา 

6. หน้าทีท่ีพ่ระเจ้าทรงมอบหมายให้ตัง้แต่แรกเริม่ทีส่ร้างมนษุย์มา นัน่คอืการเป็นผู้เพาะปลกูและ

ดูแลสวน (เทยีบ ปฐก. 2:15)

ข. กจิกรรม

อุปกรณ์ กระดาษ a4 ตามจ�านวนกลุ่มของผู้เรยีน

ด�าเนนิการ

1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ให้ผู้เรียนช่วยกันคิดว่ากลุ่มของตนจะท�า 

สิง่ใดได้บ้างเพือ่เป็นการปกป้องดแูลธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมร่วมกนั กลุ่มละ 3-5 กจิกรรม หรอื

มากกว่านัน้ตามจ�านวนของผู้เรยีน (ผู้สอนพจิารณาเวลาตามความเหมาะสม) เช่น ช่วยกันปิดไฟ 

ปิดน�้าเมื่อใช้เสร็จทันท ีเป็นต้น แล้วบันทกึลงในกระดาษ a4

2. ผู้สอนให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน�าเสนอกจิกรรมและน�ากระดาษ a4 ของกลุ่มตนตดิไว้บน

กระดานหรอืบอร์ดในห้อง เพื่อรบัรู้โดยท่ัวกันและเป็นการย�า้เตอืนว่าทุกคนจะต้องปฏบิตักิจิกรรม

เหล่านี้ร่วมกัน
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* ก่อนจบคาบเรียน ให้ผู้สอนและผู้เรียนสวดภาวนา “บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส” ร่วมกัน 

เพื่อให้เราจะได้ตระหนักว่าเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และมีหน้าที่ดูแลรักษา 

สิ่งสร้างของพระองค์ ไม่เฉพาะแค่ธรรมชาติ แต่รวมถึงเพื่อนมนุษย์ของเราด้วย (ผู้สอนเตรียม 

บทภาวนาตามจ�านวนผู้เรยีน เพือ่ใช้สวดภาวนาพร้อมกันในห้องเรยีนและให้น�ากลับไปทีบ่้านด้วย)

บทภาวนาของนักบุญฟรังซสิ

ข้าแต่พระบดิา ขอพระองค์ทรงกระท�าให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมอืของพระองค์

เพื่อสร้างสันติ

 ที่ใดมคีวามเกลยีดชัง ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้น�าความรัก

 ที่ใดมคีวามเจ็บแค้น ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้น�าการอภัย

 ที่ใดมคีวามแตกแยก ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้น�าความสามัคคี

 ที่ใดมคีวามเท็จ  ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้น�าความจรงิ

 ที่ใดมคีวามสงสัย ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้น�าความเชื่อ

 ที่ใดมคีวามสิ้นหวัง ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้น�าความหวัง

 ที่ใดมคีวามมดื  ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้น�าความสว่าง

 ที่ใดมคีวามเศร้าโศก ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้น�าความยนิดเีบกิบานใจ

ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรเทา มากกว่าจะเป็นผู้รับการบรรเทา

 เห็นใจผู้อื่น มากกว่าจะรับความเห็นใจ

 รักผู้อื่นก่อน และมากกว่าที่จะให้คนอื่นรักข้าพเจ้า

 เหตุว่า ผู้ที่ให้เท่านัน้ จะได้รับความอิ่มเอบิยนิดี

 ผู้ที่ลมืตนเองเท่านัน้ จะพบตนเองในทางสันติ

 ผู้ที่ยกโทษให้เท่านัน้ จะได้รับการอภัยโทษ

 และดังนี้ เมื่อเราตาย จะได้ไปสู่พระราชัยของพระองค์ตลอดนริันดร

ค. การบ้าน

1. ให้ผู้เรียนกลับไปสวดบทภาวนาของนักบุญฟรังซิสร่วมกับผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 

เพือ่การกลบัใจของครสิตชนในการท�าหน้าทีข่องตนร่วมกบัพระศาสนจกัรในการดแูลรกัษาสิง่สร้าง

2. ให้ผู้เรียนน�ากิจกรรมที่ได้ตกลงกันไปปฏิบัติ และบันทึกลงในสมุดว่าในแต่ละวันผู้เรียนได้ท�า 

สิ่งใดบ้าง และกลับมาพูดคุย แบ่งปันถงึสิ่งที่ได้ไปปฏบิัตมิาในการเรยีนครัง้ต่อไป
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 สวัสดเีพือ่นสมาชกิสารค�าสอนทกุท่าน เผลอแป๊บเดยีวจะหมดปีการศกึษา 2563 
อีกแล้ว โลกหมุนไปทกุวัน เราแต่ละคนกด็�ารงชวิีตอยูบ่นโลกใบนีท้กุวันเช่นกนั จนบางทกี็
ลมืไปว่า เราเป็นส่วนหน่ึงของโลกใบน้ี ชวนให้คดิว่า เราได้ช่วยดแูลรกัษาธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ บ้างหรอืไม่ หรอืใช้ทรพัยากรอย่างไม่สนใจใยด ีท�าลายส่ิงแวดล้อมหรอื
ระบบนิเวศ จนส่งผลกระทบต่อระบบความสมบรูณ์ของโลกใบน้ี และแน่นอนว่า เม่ือมันกระทบ
ต่อโลก มันย่อมส่งผลมาถึงเราด้วยเช่นกนั เพราะโลกใบน้ีคอืบ้านทีเ่ราอาศยัอยูร่่วมกนั
 โอกาสครบ 5 ปีของ สมณสาสน์ “ขอสรรเสรญิองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si’) 
ซึง่พระสันตะปาปาฟรงัซสิได้ทรงลขิิตข้ึนเกีย่วกบัการดแูลรกัษาโลก บ้านทีเ่ราอาศยัอยู่ร่วมกนั 
อิสราเอล จงึขอแนะน�าและพาสมาชกิไปด ู “หนังดมีีสาระ” ทีช่่วยส่งเสรมิ และน�าเราให้ 
กลบัมาสนใจ ใส่ใจ รกัษาธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมรอบตวัเรา เพือ่ช่วยกนัท�าให้โลกของเรา 
น่าอยู่ข้ึน กบัภาพยนตร์ทีช่ือ่ว่า “เอคโค่จิว๋ก้องโลก” (เวลา 80 นาท)ี ดไูด้จาก httpS://
www.newmovie-hd.org/doonung/echo-pLanet-2012/
เรือ่งย่อ
     จ่อเป เป็นเดก็น้อยทีมี่ความสามารถพเิศษในการพดูคยุกบัธรรมชาต ิหน่อวา เป็นเดก็สาว 
ผู้เชีย่วชาญทางด้านสมุนไพร และศลิปะการต่อสู้แบบกะเหรีย่ง ทัง้สองได้พบกบั แซม ลกูชาย
ประธานาธิบดแีห่ง capitaL State ซ่ึงมาเข้าค่ายลกูเสือโลกทีเ่มืองไทย และเกดิ
พลดัหลงเข้าไปในป่าหมอก เม่ือ จ่อเป และ หน่อวา ได้ช่วยเขาไว้ มิตรภาพของเดก็ทัง้สาม
กเ็ริม่ต้นข้ึน ในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ัน ภาวะโลกร้อนทีข้ึ่นสูงเกนิพกิดัได้ก่อให้เกดิ ปีศาจความร้อน 
Buct มันขยายตวัข้ึนอย่างรวดเรว็ และสร้างความเสียหายมหาศาล ด้วยการดดูกนิพลงังาน
ทัว่โลก เพือ่แก้ไขวิกฤตครัง้น้ี บรรดาผู้น�าโลกตดัสินใจใช้อาวุธทีรู่จ้กักนัในนาม cooL BomB 
เข้าจดัการกบัปีศาจความร้อน มีแต่เพยีงจ่อเป หน่อวา และแซมเท่าน้ันทีรู่ว่้า น่ันไม่ใช่ทางออก
ทีแ่ท้จรงิ cooL BomB จะสร้างผลร้ายตามมา จนท�าให้มนุษยชาตต้ิองสูญส้ินไปตลอดกาล 
ทางเดยีวทีจ่ะช่วยให้ทกุคนรอดพ้นจากมหนัตภยั คอืการหยดุใช้พลงังานทกุอย่าง
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ตวัละครและอปุนสิยั
 จ่อเป:  เดก็ชายกะเหรีย่งวัย 3 ขวบ ทีมี่ความสามารถในการส่ือสารกบัธรรมชาติ
 หน่อวา: เดก็สาวกะเหรีย่งคอยาววัย 14 ปี ผู้เป็นพีส่าวของจ่อเป เชีย่วชาญด้านสมุนไพร 
และการต่อสู้
 แซมมัวเอล จอห์นสัน จเูนียร์: บตุรชายของประธานาธิบดแีห่งแคปิตลัสเตท ดถููก
คนอ่ืน ไฮเทค
 แม่หมอ: หญงิชราชาวกะเหรีย่งวัย 80 ปี เป็นทีนั่บถือในหมู่บ้าน ใจดี
 ประธานาธิบด ีแซมมัวเอล จอห์นสัน: ประธานาธิบดแีห่งแคปิตลัสเตท
 ท่านผู้หญงิ แนนซ ีจอห์นสัน: ภรยิาประธานาธิบดแีละเป็นแม่ของแซม
 สโตน: มีชือ่จรงิคอื เฟรเดอรกิ สโตน (เฟรด) ทีป่รกึษาประธานาธิบดี
 ดอ็กเตอร์ชไนเดอร์: นักวิทยาศาสตร์อัจฉรยิะ ผู้ประดษิฐ์คลูบอมบ์ 
 เฉโป: สมเสรจ็ก�าพร้าทีมี่นิสัยตะกละ
 หวังว่าภาพยนตร์เรือ่งน้ีจะมีประโยชน์กบัทกุท่านไม่มากกน้็อย อย่าลมืย�า้ให้เดก็ ๆ  ของเรา 
รูค้ณุค่าของทกุส่ิงสร้าง ทัง้ธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม สัตว์ต่าง ๆ  รวมถึงเพือ่นพีน้่องทีอ่ยูร่อบข้าง 
ไม่ว่าจะเพศใด เชือ้ชาตใิด ยาก ด ีมี จน แค่ไหน สมบรูณ์ดหีรอืพกิาร เราทกุคนต่างกต้็อง
เกือ้กลูและพึง่พาอาศยักนั คนทีมี่ครบ คนทีแ่ข็งแรงกว่า กต้็องช่วยเหลอืผู้ทีอ่่อนแอกว่า 
เพือ่ท�าให้ทกุชวิีตบนโลกใบนีส้ามารถด�าเนินต่อไปได้ เอาเป็นว่าดภูาพยนตร์จบแล้ว เราไป
ท�ากจิกรรมกนัต่อเลยดกีว่า
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แนวนอน
1. พระองค์เสดจ็ออกจากเขตเมืองไทระผ่านเมืองไซดอน 
ไปยงัทะเลสาบกาลลิกีลางดนิแดนทศบรุ ีมีผู้น�า.........
คนหน่ึง มาเฝ้าพระองค์ ทลูขอร้องให้พระองค์ทรงปก
พระหตัถ์ (มก. 7:31-32)
2. พระเยซูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกบับรรดาศษิย์มาข้ึน
ฝ่ังทีเ่มืองเยนเนซาเรท ผู้คนทีน่ัน่จ�าพระองค์ได้ จงึส่ง
ข่าวต่อ ๆ  กนัไปทัว่บรเิวณนัน้ เขาน�า................ทกุคน
มาเฝ้าพระองค์ (มธ. 14:34-35)
3. ครัง้หน่ึง มีผู้น�าคน...............เป็นใบ้และถูกปีศาจสิง
คนหน่ึงมาเฝ้าพระองค์ พระองค์ทรงรกัษาเขาให้หาย 
คนน้ันกพ็ดูได้และมองเหน็ (มธ. 12:22)
4. พระเยซเูจ้าตรสักบัเขาว่า “ปล่อยให้เดก็เลก็ ๆ  มาหา 
เราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจกัรสวรรค์เป็นของ
คนทีเ่หมือน.............เหล่านี”้ (มธ. 19:14)
5. พระเยซเูจ้าทรงสนทนากบัชายคนหน่ึงจากกลุม่ชาว
ฟาริสีชื่อ.....................เป็นหัวหน้าคนหน่ึงของชาวยิว 
(ยน. 3:1)
6. พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองคาเปอรนาอุม 
ประชาชนจ�านวนมากจงึมาชมุนุมกนั ขณะทีพ่ระเยซเูจ้า 
ก�าลังส่ังสอนประชาชน ชายส่ีคนหามคน................. 
มาเฝ้าพระองค์ แต่เข้าไม่ได้เพราะมีคนมาก เขาจงึเปิด
หลังคาบ้านตรงที่พระองค์ประทับอยู่แล้วหย่อนแคร ่
ลงมาทางช่องน้ัน (เทยีบ มก. 2:1-4)
7. พระเยซูเจ้าทรงรกัษามารดาของภรรยาซโีมน (ลก. 
4:38-39) แม่ยายเปโตร
8. พระเยซเูจ้าทรงสนทนากบัหญงิชาว.......................
ทีบ่่อน�า้ของยาโคบ (เทยีบ ยน. 4:1-42)
9. เศรษฐีผู้หน่ึง แต่งกายหรูหราด้วยเส้ือผ้าเน้ือดี 
ราคาแพง จดังานเลีย้งใหญ่ทกุวัน คนยากจนผู้หนึง่
ชื่อ...................นอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีผู้น้ัน 
เขามีบาดแผลเตม็ตวั อยากจะกนิเศษอาหารทีต่กจาก
โต๊ะของเศรษฐี (ลก. 16:19-21)
10. อุปมาเปรยีบเทยีบเรือ่ง..........................ทีเ่กีย่วกบั
อาณาจกัรสวรรค์ (มธ. 20:1-16)

แนวตัง้
1. พระเยซเูจ้าเสดจ็เข้าเมืองเยรโีค และก�าลงัจะเสดจ็
ผ่านเมืองน้ัน ชายคนหน่ึงชื่อศักเคียส เป็นหัวหน้า
คน.............เป็นคนม่ังมี เขาพยายามมองดวู่าใครคอื
พระเยซเูจ้า (ลก. 19:1-3)
2. พระเยซูเจ้าตรสักบัหญงิ......................ว่า "เรากไ็ม่
ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตัง้แต่น้ีไปอย่าท�าบาปอีก" 
(เทยีบ ยน. 8:1-11)
3. พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงน�ามนุษย์มาไว้ในสวนเอเดน 
เพือ่เพาะปลกูและดแูลสวน (ปฐก. 2:15)
4. พระเยซเูจ้าทรงเข้าไปในเขตเมืองไทระ และเสดจ็
เข้าไปในบ้านหลงัหน่ึง หญงิคนหน่ึงมาเฝ้าพระเยซูเจ้า 
นางไมใช่ชาวยิว เป็นชาว........................โดยก�าเนิด 
(เทยีบ มก. 7:24-26)
5. นางทลูอ้อนวอนให้พระเยซเูจ้าทรงรกัษาบตุรหญงิ
ของนางซ่ึงถูก..................... (เทยีบ มก. 7:24-26)
6. ประชาชนจ�านวนมากเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า 
น�า..............  คนแขนขาพกิาร คนตาบอด คนใบ้ และ
คนเจบ็อ่ืน ๆ  จ�านวนมากมาไว้แทบพระบาท พระองค์
ทรงรกัษาเขาให้หายจากโรค (มธ. 15:30)
7. ผู้เป็น..............คนหน่ีงมาเฝ้าพระองค์ คกุเข่าอ้อนวอน
ว่า "ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมทรงรักษา
ข้าพเจ้าให้หายได้" (มก. 1:40)
8. "ถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ จงไปขาย 
ทกุส่ิงทีมี่ มอบเงนิให้................ และท่านจะมีขุมทรพัย์
ในสวรรค์ แล้วจงตดิตามเรามาเถิด" (มธ. 19:21)
9. พระเยซเูจ้าทอดพระเนตรเหน็สตรคีนหน่ึง หลงัค่อม 
ยืดตัวตรงไม่ได้ จึงทรงเรียกนางเข้ามาและตรัสว่า 
"นางเอ๋ย เธอพ้นจากความ...................ของเธอแล้ว" 
(เทยีบ ลก. 13:10-13)

กจิกรรมท่ี 1 พระเยซูเจ้าไม่เคยทิง้ใครไว้ข้างหลงั ทรงช่วยเหลอืและต้อนรบัทกุคน น้อง ๆ  ช่วยพีอิ่สราเอล
เปิดพระคัมภีร์ค้นหาค�าตอบในแต่ละข้อที เมื่อได้ครบแล้วน�าถ้อยค�าที่ได้ไปเติมลงใน “ปริศนาอักษรไขว้” 
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ด้วยนะจ๊ะ

d สารค�าสอน 39 c
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ปริศนาอักษรไขว้
ให้น้อง ๆ ช่วยกันน�าค�าตอบจากกิจกรรมที่ 1 มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ
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กิจกรรมที่ 2 น้อง ๆ รู้ไหมว่า วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก เชิญชวนน้อง ๆ 
ให้ระบายสีภาพด้านล่างนี้ให้สวยงาม และตั้งใจจะช่วยกันดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
ให้ดีขึ้น ลด ละ เลิก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง หันกลับมาใช้วัสดุหรือสิ่งของที่สามารถ
น�ากลับมาใช้ซ�้าได้อีก เพื่อช่วยกันท�าให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

d สารค�าสอน 41 c
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แนวนอน
1. พระองค์เสดจ็ออกจากเขตเมืองไทระผ่านเมืองไซดอน 
ไปยงัทะเลสาบกาลลิกีลางดนิแดนทศบรุ ีมีผู้น�าคนใบ้
หหูนวกคนหน่ึง มาเฝ้าพระองค์ ทลูขอร้องให้พระองค์
ทรงปกพระหตัถ์ (มก. 7:31-32)
2. พระเยซูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกบับรรดาศษิย์มาข้ึน
ฝ่ังทีเ่มืองเยนเนซาเรท ผู้คนทีน่ัน่จ�าพระองค์ได้ จงึส่ง
ข่าวต่อ ๆ  กนัไปทัว่บรเิวณน้ัน เขาน�าผู้เจบ็ป่วยทกุคน
มาเฝ้าพระองค์ (มธ. 14:34-35)
3. ครัง้หนึง่ มีผู้น�าคนตาบอดเป็นใบ้และถูกปีศาจสิง
คนหน่ึงมาเฝ้าพระองค์ พระองค์ทรงรกัษาเขาให้หาย 
คนน้ันกพ็ดูได้และมองเหน็ (มธ. 12:22)
4. พระเยซเูจ้าตรสักบัเขาว่า “ปล่อยให้เดก็เลก็ ๆ  มาหา 
เราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจกัรสวรรค์เป็นของ
คนทีเ่หมือนเดก็เหล่าน้ี” (มธ. 19:14)
5. พระเยซเูจ้าทรงสนทนากบัชายคนหน่ึงจากกลุม่ชาว
ฟารสีิชือ่นิโคเดมัสเป็นหวัหน้าคนหนึง่ของชาวยวิ (ยน. 
3:1)
6. พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองคาเปอรนาอุม 
ประชาชนจ�านวนมากจงึมาชมุนุมกนั ขณะทีพ่ระเยซเูจ้า 
ก�าลังส่ังสอนประชาชน ชายส่ีคนหามคนอัมพาต
มาเฝ้าพระองค์ แต่เข้าไม่ได้เพราะมีคนมาก เขาจงึเปิด
หลังคาบ้านตรงที่พระองค์ประทับอยู่แล้วหย่อนแคร ่
ลงมาทางช่องน้ัน (เทยีบ มก. 2:1-4)
7. พระเยซูเจ้าทรงรกัษามารดาของภรรยาซโีมน (ลก. 
4:38-39) แม่ยายเปโตร
8. พระเยซูเจ้าทรงสนทนากบัหญงิชาวสะมาเรยีทีบ่่อน�า้
ของยาโคบ (เทยีบ ยน. 4:1-42)
9. เศรษฐีผู้หน่ึง แต่งกายหรูหราด้วยเส้ือผ้าเน้ือดี 
ราคาแพง จดังานเลีย้งใหญ่ทกุวัน คนยากจนผู้หนึง่ 
ชื่อลาซารัสนอนอยู ่ที่ประตูบ ้านของเศรษฐีผู ้นั้น 
เขามีบาดแผลเตม็ตวั อยากจะกนิเศษอาหารทีต่กจาก
โต๊ะของเศรษฐี (ลก. 16:19-21)
10. อุปมาเปรียบเทียบเรื่องคนงานในสวนองุ่น 
ทีเ่กีย่วกบัอาณาจกัรสวรรค์ (มธ. 20:1-16)

แนวตัง้
1. พระเยซเูจ้าเสดจ็เข้าเมืองเยรโีค และก�าลงัจะเสดจ็
ผ่านเมืองน้ัน ชายคนหน่ึงชื่อศักเคียส เป็นหัวหน้า 
คนเกบ็ภาษีเป็นคนม่ังมี เขาพยายามมองดวู่าใครคอื
พระเยซเูจ้า (ลก. 19:1-3)
2. พระเยซูเจ้าตรัสกับหญิงผิดประเวณีว่า "เราก็ไม่
ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตัง้แต่น้ีไปอย่าท�าบาปอีก" 
(เทยีบ ยน. 8:1-11)
3. พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงน�ามนุษย์มาไว้ในสวนเอเดน 
เพือ่เพาะปลกูและดแูลสวน (ปฐก. 2:15)
4. พระเยซเูจ้าทรงเข้าไปในเขตเมืองไทระ และเสดจ็
เข้าไปในบ้านหลงัหน่ึง หญงิคนหน่ึงมาเฝ้าพระเยซูเจ้า 
นางไมใช่ชาวยวิ เป็นชาวซโีรฟีนีเซยีโดยก�าเนิด (เทยีบ 
มก. 7:24-26)
5. นางทลูอ้อนวอนให้พระเยซเูจ้าทรงรกัษาบตุรหญงิ
ของนางซ่ึงถูกปีศาจสิง (เทยีบ มก. 7:24-26)
6. ประชาชนจ�านวนมากเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า 
น�าคนง่อย คนแขนขาพกิาร คนตาบอด คนใบ้ และ
คนเจบ็อ่ืน ๆ  จ�านวนมากมาไว้แทบพระบาท พระองค์
ทรงรกัษาเขาให้หายจากโรค (มธ. 15:30)
7. ผู้เป็นโรคเรือ้นคนหน่ีงมาเฝ้าพระองค์ คกุเข่าอ้อนวอน
ว่า "ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมทรงรักษา
ข้าพเจ้าให้หายได้" (มก. 1:40)
8. "ถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ จงไปขาย 
ทกุส่ิงทีมี่ มอบเงนิให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรพัย์
ในสวรรค์ แล้วจงตดิตามเรามาเถิด" (มธ. 19:21)
9. พระเยซเูจ้าทอดพระเนตรเหน็สตรคีนหน่ึง หลงัค่อม 
ยืดตัวตรงไม่ได้ จึงทรงเรียกนางเข้ามาและตรัสว่า 
"นางเอ๋ย เธอพ้นจากความพกิารของเธอแล้ว" (เทยีบ 
ลก. 13:10-13)

เฉลย กิจกรรมที่ 1

d สารค�าสอน 43 c



เฉลย ปริศนาอกัษรไขว ้

 

ค น ใ บ ้ ห ู ห น ว ก     ผ ิ

น         ต า บ อ ด 

เ  ผู ้ เ จ ็ บ ป่ ว ย     ป 

ก ็             ร 

บ  เ ด ็ ก  ซ ี       ะ 

ภ  พ   นิ โ ค เ ด ม ั ส  เ 

า  า    ร       ว 

ษ ี  ะ  ค  ฟี       ณี 

  ป  น  นี  อ ั ม พ า ต  

  ลู  ง่  เ        

  ก  อ  ซ ี     โ   

  แ ม่ ย า ย เ ป โ ต ร  ค 

  ล         ค  น 

ปี  ะ     ส ะ ม า เ ร ี ย 

ศ  ดู   พ ิ      รื ้  า 

า  แ   ก      อ  ก 

จ  ล า ซ า ร ั ส    น  จ 

ส ิ  ส   ร        น 

ง  ว            

 ค น ง า น ใ น ส ว น อ งุ่ น 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

4 

5 

4 

6 

5 

6 

7 

7 

8 

9 
8 

9 

10 

เฉลย ปรศินาอกัษรไขว้

d สารค�าสอน 44 c



ห ้องกิจกรรม. . . ไอเดียท�ำสื่อ
สวัสดีเพื่อนผู้ร่วมงานค�าสอนทุกท่านค่ะ

	 ก้าวเข้าสูปี่	พ.ศ.	2564	มาระยะหนึ่งแล้ว	แต่สถานการณ์ต่าง	ๆ 	ยงัไม่เข้าสู่สภาวะปกต	ิและนอกจาก

การปรับตัวรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	แล้ว	ยังมีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

เลยท�าให้เราต้องปรับตัวกันอีก	เมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมานั้นอากาศก็หนาวเย็นและนานกว่าทุกปี	และในหลาย

พื้นที่ยังมีฝนตกอีกด้วย	อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

	 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เล็งเห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	พระองค์จึงได้ออกสมณสาส์น	

“Laudato	Si’	ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า”	เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกว่าก�าลังส่ง

ผลต่อการด�ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต	ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์	พืชและสัตว์	จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือ

ร่วมใจกัน	ช่วยโลกของเรา	เพราะโลกคือบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

	 ห้องกิจกรรม...	 ไอเดียท�าสื่อ	 ฉบับนี้	 จึงขอน�าเสนอบัตรกิจกรรมลดโลกร้อน	 เพื่อเป็นแนวทาง 

การปฏิบัติง่าย	ๆ	ส�าหรับเด็ก	ให้พวกเขาค่อย	ๆ	ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามวัยของเขา 

ทั้งยังสามารถไปเชิญชวนผู้ปกครอง	สมาชิกในครอบครัว	และเพื่อน	ๆ	ให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้

อีกด้วย	เพื่อน	ๆ	เตรียมอุปกรณ์ดังนี้...

อุปกรณ	์ 1.	กระดาษ	a4	180	แกรม	สีตามชอบ	จ�านวน	2	แผ่น

	 	 2.	ตะเกียบไม้	จ�านวน	12	คู่	(24	ข้าง)

	 	 3.	ปากกาเคมี

	 	 4.	สก๊อตเทปใส

	 	 5.	คัตเตอร์/กรรไกร

	 	 6.	 ขวดน�้าพลาสติกหรือภาชนะทรงกระบอก	 สูงประมาณ	 2	 ใน	 3	 ส่วน	 ของความยาว 

	 	 				ตะเกียบ	1	ชิ้น

	 	 7.	 ขวดน�้าพลาสติกหรือภาชนะทรงกระบอก	 สูงประมาณ	 2	 ใน	 3	 ส่วน	 ของความยาว 

	 	 				บัตรกิจกรรม	1	ชิ้น

ด�ำเนินกำร

1.	พิมพ์บัตรกิจกรรม	หน้า	46-47	และตัดบัตรกิจกรรมให้เรียบร้อย	ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้

2.	น�าตะเกียบที่เตรียมไว้มาเขียนตัวเลข	1-24	หรืออาจจะพิมพ์ตัวเลข	1-24	มาติดที่ด้ามตะเกียบ

ด้วยสก๊อตเทปใส	โดย	1	ตัวเลขต่อตะเกียบ	1	ข้าง	ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้

3.	ผูส้อนสามารถเพิม่บตัรกจิกรรมได้ตามท่ีเหน็สมควร	และเมือ่เพิม่บัตรกจิกรรมแล้วให้เพิม่จ�านวน

ตะเกียบตัวเลขด้วย

วิธีกำร

	 ให้ผู้เรียนหยิบตะเกียบตัวเลข	 1	 อัน	 แล้วจึงไปหยิบบัตรกิจกรรมตามตัวเลขท่ีได้	 จากนั้น 

ให้ผูเ้รยีนไปปฏิบัตติามกิจกรรมท่ีตนได้	ผูส้อนอาจจะให้ผูเ้รยีนเปล่ียนกจิกรรมทีต้่องท�าโดยการหยบิ

ตะเกียบใหม่	 สัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการในการปฏิบัติกิจกรรมลดโลกร้อน 

ที่หลากหลาย
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