
การอบรมครั้งท่ี 10 

การผสานกลมกลืนกับส่ิงสราง 

วัตถุประสงค 

-  ใหไตรตรองเกี่ยวกับของประทานของสิ่งสราง 

-  พัฒนาวธิีการปกปองสิ่งแวดลอมของพวกเรา 

บันทึกสําหรับวทิยากร 

 การดําเนินชีวติอยางผสานกลมกลืนกับสิ่งสรางนัน้เปนการทาทายและการผูกมัดตนที่จําเปน  

ปรากฏการณทางสภาวะแวดลอมดังเชน ปรากฏการณเรอืนกระจก  การทําลายช้ันบรรยากาศ  และ

ความเสื่อมโทรมของปาอะเมซอน  เปนเหตุใหพวกเราตองนํามาคิดทบทวนดูใหมถงึวิธกีารที่พวกเราใช

ของประทานแหงสิ่งสราง  ดังเชนที่พวกเขาไดทําลายแหลงทรัพยากรที่สําคัญที่ไดชวยเราใหมีชีวติอยูได 

 จุดมุงหมายของการอบรมนี้ก็คอืใหผูอบรมทราบถงึสภาวะแวดลอมที่มีความสัมพันธกับสิ่งสราง

มากข้ึน  การเคารพตอผืนแผนดินไมไดเปนแคเพียงเรื่องทางสังคมเทานั้น  แตยังเปนเรื่องทางศาสนาอัน

เกี่ยวเนื่องอยางใกลชิดกับความสัมพันธของเรากับพระเปนเจา  พวกเราไดรับเรยีกมาเพื่อเคารพตอ

สรรพสิ่งที่พระเจาไดทรงสรางข้ึนมา 

 ในสวนแรกของการอบรมนี้ ผูเขาอบรมจะศึกษาหนังสือปฐมกาลบทท่ี 1 เร่ืองการเนรมติ

สราง พวกเขาจะไดไตรตรองถึงแผนดนิและสรรพสิ่งที่ไดถูกสรางและมนุษยใชอยางเหมาะสมหรอืไม

เหมาะสม จะเนนความสําคัญของการใหความเคารพตอสิ่งสรางที่เปนวัตถ ุ

 ในสวนที่สองของการอบรมนี้ชวยผูเขาอบรมในการแสดงทัศนคตขิองพวกเขาตอสรรพสิ่งสราง 

 ในทายที่สุดผูเขาอบรมจะไดคนควาเกี่ยวกับระบบการนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชอีก 

(RECYCLING SYSTEM) ในบรเิวณที่อาศัยของคุณ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งถาผูเขาอบรมมีเบอร

โทรศัพทของกลุมอนุรักษดานรไีซเคิล การนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชอีก ขอมูลนี้มิใชประโยชนตอผูเขา

อบรมเองเทานัน้ แตยังมีประโยชนตอครอบครัวของพวกเขาอีกดวย ในการรับทราบถงึวธิีการเชิง

สรางสรรคของการนําวัสดุที่ใชแลวมาใชอีก 

อุปกรณท่ีใชในการอบรม 

ใบงาน  พระคัมภีร  และเบอรโทรศัพทของหนวยงานดานการนําวัสดุที่ใชแลวนํามาใชอีก 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

1. เชิญผูเขาอบรมบอกช่ือหัวขอเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม  ตัวอยางเชน  ช้ันโอโซน  ฝนกรด  กาก

นวิเคลยีร 

2. แบงผูเขาอบรมออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน  แจกพระคัมภีรและใบงานที่ 27  ใหผูเขาอบรมอาน

หนังสอืปฐมกาล บทที่ 1  และตอบคําถามสําหรับทัง้ 7 วัน (ใชเวลา 15 นาที) 

3. ใหอภิปรายกลุมใหญถงึวธิีดําเนนิชีวติกลมกลืนกับสิ่งสราง  และวธิทีี่เราทําลายสิ่งสราง  โดยเนนวา

ไมมีวธิกีารงายสําหรับแกปญหาที่สลับซับซอนที่ทําลายสิ่งแวดลอม เราทัง้หมดจําเปนที่จะตอง

ทํางานมุงเคารพตอสิ่งสราง 
 

  



4. แจกใบงานท่ี 28 จัดระบบช้ันเรยีนเพื่อรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม  สําหรับนํากระปอง, แกว, 

กระดาษ  และพลาสติกกลับมาใชอีก 

5. นําวัสดุที่ใชแลวในช้ันเรยีนมาใชอีก  สงเสรมิใหผูเขาอบรมไดนําขอมูลเหลานี้กลับไปบาน  เพื่อ

ครอบครัวของพวกเขาจะไดตระหนักถงึความสิ้นเปลอืงในการใชของตางๆ  

6. แจกใบงานท่ี 29 บอกใหผูเขาอบรมเดิน  โดยใชประสาทความรูสกึทัง้หมดของพวกเขา  ควร

เดนิตามลําพังและควรใชเวลาประมาณครึ่งช่ัวโมง  ใหการบาน 

 การตอบสนอง 

1. มลภาวะทางอากาศ  มลภาวะทางน้ํา  การขาดสารอาหารในดิน  การตัดโคนตนไม  

นกและสัตวตางๆ  การใชทรัพยากรธรรมชาตอิยางสิ้นเปลื้อง  การใชไฟอยาง

สะเพรา 

2. การปลูกตนไมทดแทน  การสงวนรักษาพันธุสัตวปา  การปองกันไฟปา  การ

ควบคุมมลภาวะจากยวดยาน 

7. เพื่อเปนการไตรตรองประจําวัน  ใหผูเขาอบรมเขียนตอไปนี้ 

นกึถงึเวลาที่บางคนทําลายสิ่งที่มีคาของคุณ  คุณรูสึกอยางไร  คุณจะแสดงอยางไร  คุณเรยีนรู

บางสิ่งจากความเจบ็ปวดนี้ไหม 

 

กจิกรรมเสริม 

1. รวบรวมกระปองอะลูมิเนียมไปมอบใหกับศูนยที่นําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชอีก 

2. รวบรวมหนังสอืพิมพเกาออกขาย  และบรจิาคเงนิใหแกผูขัดสน 

3. สะสมรูปภาพที่เกี่ยวกับมลภาวะของสิ่งแวดลอม  และคิดถงึวิธทีี่คุณสามารถรักษาสิ่งแวดลอมไว 

4. หาที่สงบๆ ทามกลางธรรมชาต ิ ไตรตรองถงึความสวยงามของธรรมชาตขิองประทานจากพระเจา 

5. อานหนังสอืปฐมกาล บทที่ 2 และเขียนเรื่องประกอบภาพสิ่งสรางสําหรับเด็กๆ  อานเรื่องราวของ

คุณใหเด็กคนหนึ่งฟง 

6. อานรอยกรองเกี่ยวกับ “การสราง” โดย JAMES WELDON JOHNSON 

7. เขียนบทเพลงหรอืบทภาวนาที่แสดงถงึการเฉลมิฉลองแหงสิ่งสราง 

8. สรางภาพปะตดิที่แสดงถงึความกลมกลนื  และความสวยงามของสิ่งสรางหรอืภาพปูนปนเกี่ยวกับ

วันตางๆ ของการสราง 

9. แตงบทภาวนาเพื่อขอบคุณพระเจาสําหรับของประทานของพระองค 

10. จัดใหมีวันทําความสะอาดสนามของโรงเรียน  ทําความสะอาดโตะเรยีนและที่เก็บของ 

 

 

 

 

 

  



การอบรมครัง้ที่ 10       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 27        วันที_่____________________ 

การดําเนนิชีวติอยางกลมกลืนกับส่ิงสราง 

 

อานเร่ืองราวการสรางโลกในหนังสอืปฐมกาล บทท่ี 1 

ใหตอบคําถามตอไปนี้  สําหรับแตละวันของการสรางโลก 

1.  พระเจาไดทรงสรางอะไรในวันนี้ 

2.  คุณไดเคยมีประสบการณกับสิ่งที่พระเจาทรงสรางอยางไร 

3.  คุณเคารพตอสิ่งที่พระเจาทรงสรางในวันนี้อยางไร 

4.  มนุษยไดใชของประทานแหงสิ่งสรางนี้ไปในทางที่ผิดอยางไร 

 

ตัวอยางของการสรางวันแรก 

1.  พระเจาไดทรงเนรมิตสรางแสงสวางและความมืด  ตอนเชาและตอนเย็น  กลางวันและกลางคนื 

2.  ฉันไดทํางานในตอนกลางวัน    และพักผอนในเวลากลางคืน 

3. ฉันพักผอนอยางพอเพียงในเวลากลางคืน  เพื่อวาฉันจะไดรูสกึกระปรี้กระเปราที่จะรวมกจิกรรมที่

 โรงเรยีน 

4.  บางคนไมไดพักผอนอยางเพียงพอ  จงึเปนเหตุใหพวกเขาหงุดหงิดและกลาวรายผูอ่ืน 

 วันที่ 1 ______________________________________________________________________________ 

 วันที่ 2 ______________________________________________________________________________ 

 วันที่ 3 ______________________________________________________________________________ 

 วันที่ 4 ______________________________________________________________________________ 

 วันที่ 5 ______________________________________________________________________________ 

 วันที่ 6 ______________________________________________________________________________ 

 วันที่ 7 ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



การอบรมครัง้ที่ 10       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 28        วันที_่____________________ 

ชวยกันลดจํานวนขยะและของเสีย 

 

แบงกลุมยอยและคนควาวาเขานําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชอีก  ในละแวกบานของคุณอยางไร 

1.  กระปองอะลูมิเนยีมและโลหะอ่ืนๆ ที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก 

 -  ใครในพื้นที่ของเราที่ไดนําโลหะที่ใชแลวกลับมาใชอีก 

 -  คุณสามารถหากระปองไดจากที่ไหน 

 -  เราควรนํากระปองกลับมาใชอีกอยางไร 

 -  ผูเขาอบรมจะสามารถขนยายกระปองไปเม่ือไร 

2.  วัสดุประเภทขวดแกว 

 -  ใครในพื้นที่ของเราที่ไดนําแกวที่ใชแลวกลับมาใชอีก 

 -  คุณจะสามารถหาขวดแกวหรอืวัสดุประเภทแกวอ่ืนๆ ไดจากที่ใดบาง 

 -  เราจะนําแกวที่ใชแลวมาใชอีกอยางไร 

     ทําความสะอาดหรอื?  ลอกฉลากทิ้งหรอื?   

     แกวที่แตกสามารถใชไดไหม? 

     จะสามารถขนยายแกวไดเม่ือไร? 

3.  หนังสอืพิมพและกระดาษอ่ืนๆ  

 -  ใครในพื้นที่ของเราที่ใชกระดาษที่ใชแลวกลับมาใชอีก 

 -  คุณจะหากระดาษไดจากที่ไหน 

 -  คุณควรจะนํากระดาษที่ใชแลวกลับมาใชอีกอยางไร 

 -  จะสามารถขนยายไดเม่ือไร 

 

ใหผูเขาอบรมเขากลุมใหญและหาวธิีการตางๆ ในการที่คุณสามารถนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชอีก  เพื่อ

เปนการลดจํานวนขยะและมีสวนในการรักษาสภาวะแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การอบรมครัง้ที่ 10       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 29        วันที_่____________________ 

ของประทานแหงส่ิงสราง : งานที่ไดรับมอบหมาย 

 

หาสถานที่สําหรับเดนิเลนในตอนเย็นประมาณ 30 นาท ี  โดยใหใชประสารทสัมผัสทัง้หมดเพื่อมี

ประสบการณเกี่ยวกบัสิ่งสรางตางๆ พยายามรับรูถงึ 

-  สิ่งที่ไดยนิ 

-  สิ่งที่ไดเห็น  

-  สิ่งที่ไดกลิ่น 

-  สิ่งที่รูสกึ 

1.  หลังจากนัน้ใหเขียนวธิีการตางๆ 5 วธิีที่มนุษยชาตไิดทําลายของประทานของโลกนี้ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2.  ใหผูเขาอบรมแนะนํา 5 วธิีที่พวกเราจะสามารถชวยสรางทรัพยากรของโลก 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

3.  คุณจะแสดงความเคารพตอโลกนี้อยางไร 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  


