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บันทึกถึงผู้ปกครอง
หนังสื อเล่ ม เล็ ก นีต้ ั้งใจท าขึน้ มาเพื่ อ ช่วยคุ ณ ให้สามารถช่ว ยเหลือ ลูกของคุณ ให้รูส้ ึกปลอดภัย ในช่วงเวลาที่ ไม่มี ความ
แน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงนี ้ เป็ นไปได้ว่าคุณกาลังใช้เวลาด้วยกัน มากในช่วงนี ้ มีความรูส้ ึกเครียดจากการถูกรบกวน
และความผิดหวัง รวมถึงความสงสัยว่าเมื่อไหร่สิ่งต่างๆ จะกลับมาเป็ นปกติ ซึ่งลูกของคุณก็กาลังรูส้ ึกแบบนีเ้ ช่นกัน
เราใคร่ขอให้คุณใช้หนังสือเล่มนี ้ ในทิศทางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปรกติในครอบครัวของคุณ หนังสือมีทั้งหมด 6 ตอน ซึ่ง
คุณ สามารถวางแผนการใช้ตามความเหมาะสมที่ สุดของคุ ณ หากคุณ มี เด็ กที่อ ายุ ยังน้อ ยหรือ เด็ ก บางคนที่อ าจได้รับ
บาดแผลในจิ ตใจเพิ่ม เติ ม จากเรื่อ งราวเกี่ ยวกับ ความตาย ให้พิจ ารณาตัดเรื่อ งราวในส่ วนที่เป็ น ตัวหนังสื อเอนออกไป
อย่างไรก็ตามหากลูกของคุณไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มีคาถามเกี่ยวกับความตาย ให้ตอบตามความจริงและในวิธีที่เหมาะสม
กับอายุของพวกเขา
การรับฟั งลูกของคุณเป็ นหนทางที่ดีที่สุด ที่จะช่วยพวกเขาในช่วงเวลาที่ไม่ม่นั คงนี ้ เด็กที่มีอายุยังน้อยอาจไม่มีคาพูดที่จะ
บรรยายความรูส้ ึกของพวกเขา ดังนั้นควรช่วยหนุนใจให้พวกเขาวาดรู ปจากนั้นให้พูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับรูปวาดที่พวก
เขาวาด (หรือสิ่งที่พวกเขาเล่น) คุณอาจพบว่าหนังสือการฟื ้นตัวหลังภัยพิบตั ิ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกของคุณ
ผ่านช่วงเวลานีไ้ ปได้
ภาพวาดของลูกของคุณจากการเรียนรูผ้ ่านทางคู่มือนี ้ อาจช่วยหนุนใจหรือนารอยยิม้ มาสู่หลายคนทั่วโลกในช่วงของวิกฤต
สุขภาพนี ้ พวกเราขอเชิญให้คุณโพสต์ภาพดังกล่าวลงในอินสตราแกรมพร้อมกับแท็ก #thikids
พวกเราอธิษฐานที่คุณจะปลอดภัยและมีสขุ ภาพที่ดี และรูว้ ่าสันติสขุ จากพระเจ้าอยู่ในท่ามกลางวิกฤตนี ้
สถาบันการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ
อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้
- กระดาษเปล่าหรือกระดาษสมุด

- กล่องขนาดเล็ก หรือเหยือกพร้อมฝาปิ ด (ใช้ทา "กล่องความกังวล”)

- ดินสอสีหรือปากกาเคมี

- ไม้กางเขนขนาดเล็ก คุณสามารถทาไม้กางเขนได้จากไม้บรรทัดไม้

- กระดาษโน้ตหรือกระดาษแผ่นเล็กหลายแผ่น

เดือยไม้ หรือกิง่ ไม้

-เทปกาว
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1. เรื่องราว
ช่วงเวลาที่ยากลาบาก
โลแกนทิง้ ตัวนั่งลงอย่างแรงบนโซฟาตัวหนึ่ง เขาโกรธและเบื่อ เขาต้องติดอยู่แต่บา้ นกับเอ็มมาน้องสาววัย 9 ขวบและแม่
ของเขา เขาไม่สามารถไปที่ไหนได้ เขาไม่สามารถไปเจอเพื่อนๆ ไม่ สามารถพาเชสเตอร์ไปเดินเล่นที่สวนสาหรับสุนัขได้
และที่แ ย่ ที่ สุด ก็ คื อ การฝึ กซ้อ มและการแข่ งขัน ฟุ ตบอลของเขาถูกยกเลิก ราวกั บ ว่า จะเป็ น แบบนี ้ตลอดไป เขาไม่ รูว้ ่ า
สถานการณ์ที่วนุ่ วายนีจ้ ะยาวนานไปถึงเมื่อไหร่
“พี่ทาอะไรอยู่” เอ็มมาถาม ขณะที่เธอนั่งลงข้างๆ เขาบนโซฟาตัวเดียวกัน “ไปให้พน้ ” โลแกนพูด “พี่ยงั ไม่อยากคุย” โลแกน
อายุ 12 ขวบ และเขารู ส้ ึกว่าเขาโตเป็ นผูใ้ หญ่กว่าเอ็มมามาก เขาแน่ใจว่าเอ็มมาไม่ได้มีปัญหาของผู้ใหญ่เหมือนกับที่เขา
เป็ นอยู่
“แม่ได้ยินนะ” แม่พูด ขณะที่กาลังเดินเข้ามาในห้องรับแขกและจ้องมองไปที่โลแกน “พวกเราเหนื่อยกับอารมณ์หงุดหงิด
ของลูก ทาไมลูกถึงต้องอารมณ์เสียใส่พ วกเราด้วย พวกเราต่างก็กาลังมีช่วงเวลาที่ ยากกับสถานการณ์นี ้ ไม่ ใช่แค่ลูกคน
เดียวนะ”
“ใช่” เอ็มมาพูด พร้อมกับยักไหล่ของเธอ “หนูก็แค่อยากรูว้ ่าพี่อยากจะเล่นเกมหรือทาอะไรบางอย่างไหม หนูคิดถึงเพื่อนๆ
ของหนู และหนูกเ็ บื่อกับการอยูแ่ ต่ที่บา้ นตลอดเวลา”
โลแกนยัดหูฟังเข้าไปในหูของเขาและทิง้ ตัวนั่งลงไปแรงกว่าเดิม เขาดูกังวลและโกรธ เอ็มมาจึงตัดสินใจเข้าไปในห้องครัว
เพื่อหาขนมทาน
ขณะที่เอ็มมาหยิบขนมปั งและนาเนยถั่วออกมจากตูเ้ ย็น แม่ของเธอก็เดินเข้ามาในห้องครัว “หิวเหรอ” แม่ถาม แล้วแม่กใ็ ช้
มือกอดที่ไหล่ของเอ็มมาไว้ แม่ดูเหนื่อย “นี่ ถ้าลูกทาแซนด์วิชเสร็จแล้ว ขอให้ลูกนามาทานที่ห้องรับแขกได้ไหม? แม่มีเรื่อง
สาคัญบางอย่างที่ตอ้ งการคุยกับลูกและโลแกนน่ะ”
ไม่กี่นาทีต่อมาโลแกนและเอ็มมาก็น่ งั อยู่บนโซฟา และแม่ก็น่ ังอยู่บนเก้าอีต้ ัวใหญ่ตรงข้ามกับพวกเขา โลแกนและเอ็มมา
กาลังรู ส้ ึกประหม่ า สงสัยว่าแม่ มีเรื่องอะไรที่ต้องการคุย กับพวกเขา “ก่ อนอื่น แม่ตอ้ งขอโทษลูกนะโลแกน” แม่พู ด “แม่
ตะคอกใส่ลกู เหมือนกับที่ลกู ได้ทากับเอ็มมา ทัง้ หมดนีแ้ ม่ก็ทาเหมือนกัน แต่แม่ก็ไม่ควรนาความวุ่นวายใจมาลงที่ลกู แม่ขอ
โทษ”
แม่ถอนหายใจ “และตอนนีแ้ ม่มีข่าวร้ายมาบอกลูกๆ คือคุณยายได้เข้ารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลวันนี ้ เพราะคุณยายไอหนัก
มากและหายใจลาบาก แม่แน่ ใจว่าคุณยายจะได้รับการดูแลอย่างดี แต่พ วกเราไม่ได้รับ อนุญาตให้ไปเยี่ยมคุณยายได้
ในตอนนี”้
เอ็มมาน้าตาไหลพราก “คุณยายจะตายไหมคะ” เธอถามขณะสะอึกสะอืน้
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“พวกเราหวังว่าไม่” แม่พูด “พวกเราจะอธิษฐานทีร่ ่างกายของคุณยายจะแข็งแรงพอทีจ่ ะต่อสูก้ บั ไวรัสนีไ้ ด้ แม่ได้ยินมาว่ามี
หญิ งอายุ 97 ปี ที่หายจากโรคนีแ้ ละกลับบ้านได้! คุณยายค่อนข้างแข็งแรง ดังนัน้ แม่คิดว่าคุณยายมีโอกาสในการสูก้ ับ
โรคและมีอาการดีขึน้ ”
แม่ยา้ ยมาที่อีกด้านของห้องมานั่งใกล้กับเอ็มมา แม่ใช้แขนข้างหนึ่งโอบเธอไว้ “และเอ็มมาลูกก็รู้ ว่าเราทุกคนต้องตายใน
วันหนึ่ง แต่เราก็รูว้ ่าเมื่อสิ่งนัน้ เกิดขึน้ พระเยซูได้สญ
ั ญากับพวกเราไว้ว่าพวกเราจะได้อยู่กบั พระเจ้าตลอดไป” เอ็มมาพยัก
หน้ารับ
“โอ๊ย! ผมเกลียดสิ่งที่มันเกิดขึน้ กับชีวิตของพวกเรา!” โลแกนพูด “เมือ่ ไหร่มันจะดีขึน้ ผมขอโทษที่ผมหงุดหงิดมาก แต่ผม
กังวล ผมกังวลว่าพวกเราจะป่ วย และผมก็กังวลว่าแม่จะตกงานเหมือนกั บแม่ของเพื่อนผม และตอนนีผ้ มก็กังวลเกี่ยวกับ
คุณยาย”
“นี่เป็ นสิ่งที่ยากสาหรับทุกคนใช่ไหม” แม่พูด “ตอนนีอ้ ะไรก็ยากไปหมด แต่ลูกรูไ้ หมว่าแม่สามารถสัญญากับลูกบางอย่าง
ได้ ว่ามันจะไม่เป็ นแบบนีต้ ลอดไป ตราบใดที่เรากาลังใช้ชีวิตอยู่ในวันที่แสนยุ่งยาก พระเจ้าจะอยู่กับเราในช่วงเวลาเหล่านี ้
พวกเราจะเผชิญมันไปด้วยกัน และด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะผ่านพ้นมันไปได้”
เอ็มมาหยุดร้องไห้ และตอนนีโ้ ลแกนก็น่ ังตัวตรง “ถ้าอย่างนั้น คิดอย่างไรถ้าเราจะทาพิ ซซ่าทานกันสาหรับเย็น นีจ้ ๊ะ” แม่
ถาม “แม่จะทาแป้งแล้วลูกสองคนตัดสินใจนะว่าอยากได้หน้าอะไร” แล้วพวกเขาก็เดินเข้าไปในห้องครัวด้วยกัน

มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนีก้ นั
1.

ทาไมโลแกนถึงรูส้ ึกว่ายังไม่อยากคุยกับเอ็มมา

2.

ทาไมแม่ถึงตะคอกใส่โลแกน

3.

ความรูส้ ึกต่างๆ ของลูก เคยทาให้ลกู หมดความอดทนต่อผูอ้ ื่นไหม

4.

ลูกคิดว่าทาไม พวกเขาถึงไม่ได้รบั อนุญาตให้ไปเยีย่ มคุณยายทีโ่ รงพยาบาล

5.

ชีวิตของลูกในตอนนีเ้ ป็ นเหมือนกับเอ็มมาและโลแกนไหม

2. ไวรัสโคโรนาคืออะไร
มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนีก้ นั
ลูกรูห้ รือไม่ว่าไวรัสคืออะไร ลูกรูอ้ ะไรบ้างเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา
หลังจากที่เด็กตอบคาถามเสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มเติมสิ่งที่อยู่ในรายการด้านล่างที่คุณเห็นว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เด็กได้
ตอบมา
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ประเด็นในการพูดคุย
• ไวรัสคือเชือ้ โรคชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ มันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ดว้ ยตัวมันเอง
นานมากนัก แต่ต้องเข้าไปอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้มีชีวิตรอด มีหลายโรคที่คุณอาจรูจ้ ักที่ มีสาเหตุม า
จากเชือ้ ไวรัส เช่น โรคอีสกุ อีใส โรคหัด หวัด และไข้หวัดใหญ่
• เมือ่ ไม่นานมานี ้ มีไวรัสตัวใหม่ที่คุณหมอและนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ปรากฏขึน้ และคนในประเทศ
จีนเริ่มมีการติดเชือ้ ไวรัสนีเ้ ป็ นไวรัสโคโรนาตัวใหม่ ที่ตั้งชื่อแบบนีเ้ พราะรู ปร่างของมันดูคล้ายมี ปมแหลมของ
ุ่
มงกุฎอยูร่ อบตัว คุณสามารถมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกาลังขยายสูงเท่านัน้
• ไวรัสโคโรนามีอยูห่ ลายชนิด รวมไปถึงไวรัสที่เป็ นสาเหตุของไข้หวัดธรรมดาด้วย
• ไวรัสโคโรนาตัวใหม่นีเ้ ป็ นสาเหตุของโรคที่เรียกว่า โควิด-19 คุณหมอต่างก็กาลังทาการศึกษาไวรัสชนิดนีอ้ ยู่
• เมื่อไม่นานมานี ้ ไวรัสตัวนีไ้ ด้ทาให้ผู้คนเจ็บป่ วย ผู้คนส่วนใหญ่ที่ติดเชือ้ โควิด-19 มีอาการดีขึน้ ด้วยตัวของพวก
เขาเอง แต่บางคนต้องไปโรงพยาบาล บางรายเสียชีวิต
• ไวรัสตัวนีไ้ ด้แพร่กระจายไปหลายประเทศทั่วโลก การแพร่กระจายของไวรัสนีเ้ รียกว่าการระบาด
• คุณหมอและนักวิทยาศาสตร์ พยาบาล และผูช้ ่วยกาลังทางานกันอย่างหนักในการช่วยผูค้ นให้มีสขุ ภาพแข็งแรง

กิจกรรม - วาดรูปไวรัสโคโรนา
แจกกระดาษเปล่าและดินสอสีหรือปากกาเคมีแก่สมาชิกแต่ละคนในครอบครัว ให้พวกเขาวาดรู ป
ไวรัสโคโรนาตามความคิดของพวกเขา และหาที่ติดหรือแขวนภาพวาดของพวกเขาไว้

กิจกรรม-เกมจริงหรือไม่จริง
ทาป้ายขนาดใหญ่ จานวน 2 ป้าย ป้ายหนึ่งเขียนว่าจริง อีกป้ายเขียนว่าไม่จริง ติดป้ายทัง้ สองอันไว้คนละฝั่งของห้อง
ขณะที่คุณกาลังอ่านข้อความด้านล่าง ให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัววิ่งไปยังแต่ละฝั่ งของห้องเพื่อเลือกว่าจะไปที่ป้าย
จริง หรือ ไม่จริง ตามความคิดของพวกเขา
1.

ไวรัสตัวนีท้ าให้ผคู้ นป่ วยในประเทศอเมริกาเท่านัน้ (ใช้ชื่อประเทศของคุณ)

2.

ไวรัสตัวนีส้ ามารถมีชวี ิตอยู่บนเครื่องเล่นต่างๆ ในสนามเด็กเล่นได้เป็ นเวลาหลายวัน

3.

ไวรัสสามารถมีชีวติ อยู่ภายนอกในดอกไม้หรือต้นไม้ต่างๆได้

4.

ทุกคนที่ติดเชือ้ ไวรัสนีจ้ ะเสียชีวิต

5.

คุณสามารถติดเชือ้ ไวรัสนีแ้ ละไม่มีอาการใดๆ เลย เช่น มีไข้หรือไอ
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6.

ไวรัสตัวนีถ้ ูกเรียกว่าไวรัสโคโรนา เพราะมีปมุ่ แหลมคล้ายมงกุฎยืน่ ออกมารอบตัว

7.

นักวิทยาศาสตร์รูจ้ กั ไวรัสโคโรนามาเป็ นเวลานานแล้ว

8.

มีเพียงผูส้ งู อายุเท่านัน้ ที่ป่วยจากไวรัสนี ้

9.

ทุกคนที่ป่วยในตอนนีม้ ีเชือ้ โควิด 19

10.

ไม่มีสิ่งใดที่ฉันสามารถทาเพื่อป้องกันตัวเองจากไวรัสชนิดนีไ้ ด้

ดูคาตอบหน้าที่ 15

3. เราสามารถปกป้ องตัวเราเองและผู้อื่นได้อย่างไร?
มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนีก้ นั
ไวรัสโคโรนานีเ้ ป็ นเหมือนกับภัยคุกคามที่รา้ ยกาจ เราจะทาอย่างไรได้บา้ งเพื่อปกป้องตัวเราเอง
จากไวรัสนีเ้ พื่อไม่ให้เราป่ วย?
หลังจากที่เด็กตอบคาถามเสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มเติมสิ่งที่อยู่ในรายการด้านล่างที่คุณเห็น
ว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เด็กได้ตอบมา
ประเด็นในการพูดคุย
• ไวรัสตัวนีเ้ ข้าสู่ร่างกายทางปาก, จมูกและตา
• เมื่อมีคนติดที่เชือ้ ไวรัส แล้วไม่ป้องกันการไอหรือจามของพวกเขา ไวรัสสามารถเข้าไปใน
อากาศ และหากเราอยู่ใกล้กับพวกเขา เราสามารถหายใจเอาเชือ้ ไวรัสนั้นเข้าไปได้ หรือ
หากพวกเขาไอหรือจามลงบนมือของพวกเขาแล้วใช้มือนั้นสัมผัสสิ่งของหรือใครบางคน
เชือ้ ไวรัสก็สามารถไปสูค่ นที่มาสัมผัสกับพวกเขาหรือสิง่ ของเหล่านัน้ ได้
• ทางที่ดีที่สุด ในการป้อ งกันตนเองจากการได้รับเชือ้ ไวรัสหรือ การส่งต่ อเชื ้อไวรัสคือ การ
ล้างมือของเราให้สะอาดอยู่เสมอ, ไม่สมั ผัสใบหน้า และรักษาระยะห่างจากผูอ้ ื่น
• สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ปิดจมูกและปากของคุ ณ หากคุ ณต้องอยู่นอก
บ้านกับผูอ้ ื่น
• หากคุณต้องการไอหรือจาม ให้ไอหรือจามลงบนบริเวณข้อศอกด้านในของคุณ
• ให้ส่งั นา้ มูกของคุณลงบนกระดาษทิชชูที่สะอาดแล้วทิง้ ลงในถังขยะทันที
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• พยายามอย่าให้มือของคุณสัมผัสตา, จมูกและปากของคุณ
• ให้ลา้ งมือของคุณด้วยสบู่และนา้ อย่างน้อย 20 วินาที - เป็ นระยะเวลาที่รอ้ งเพลงเอบีซี
หรือเพลงแฮปปี เบิรธ์ เดย์ 2 รอบ
• ให้ครอบครัวของคุณช่วยกันรักษาความสะอาดของสิ่งของต่างๆ ใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ เช็ดทาความสะอาดบริเวณที่มี
การสัมผัสบ่อยๆ เช่น โต๊ะทางาน, ด้ามเปิ ดก๊อกนา้ , สวิตช์ไฟ, รีโมททีวี และลูกบิดประตู
• หากคุณรูส้ ึกไม่สบายให้อยู่บา้ น และอยู่ในห้องห้องเดียว ทาให้แน่ใจว่าคุณได้ทาความสะอาดห้องนา้ หลังจากที่
ใช้แล้ว

กิจกรรม- ข้อศอกแตะกัน
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ คือ ให้ทักทายกันด้วยการใช้ปลายข้อศอกแตะกันแทน
การจับมือหรือใช้กาปั้นชนกัน การทาเช่นนีช้ ่วยลดโอกาสที่ผคู้ นจะแพร่เชือ้ ไวรัสได้
หาพื ้น ที่ ที่ กว้ า งพอส าหรับ คนในครอบครัว เพื่ อ เล่ น เกมแตะกั น โดยให้ เลื อ กว่ า ใครจะเป็ น
“ผูไ้ ล่ล่า” ในการเริ่มเกม ให้ “ผู้ไล่ล่า” พยายามใช้ข้อศอกไปแตะที่ข้อศอกของคนอื่นๆ คนแรกที่ถูกข้อศอกถูกผู้ไล่ล่า
แตะจะเป็ น “ผูไ้ ล่ล่า” ในรอบต่อไป

กิจกรรม – ป้ายนิรภัย
ทาป้ายเตือนความจาไว้รอบๆ บ้าน เพื่อช่วยให้ทุกคนจดจาการปฏิบตั ิตวั ที่ดี
ลูกนึกถึงป้ายที่จะสามารถทาได้หรือไม่
วางกระดาษโน้ต (หรือกระดาษแผ่นเล็ก) หลายๆ แผ่น ไว้บนโต๊ะ ให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเขียนหรือวาดรู ป
ป้ายที่ช่วยให้คนในบ้าน จดจาว่าให้ลา้ งมือ ร้องเพลงเอบีซี ทาความสะอาดลูกบิดประตูและที่จับประตู เป็ นต้น ระบาย
สีป้ายและใช้เทปกาวติดป้ายเหล่านัน้ ไว้รอบบ้านในบริเวณที่เหมาะสม

4. เราสามารถทาอะไรได้บ้างในระหว่างที่รอให้ทุกอย่างดีขนึ้
มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนีก้ นั
ชี วิ ต ของเราในตอนนี ้แ ตกต่ า งจากตอนก่ อ นที่ จ ะเกิ ด ไวรัสโคโรนาอย่ า งไรบ้า ง? (เขี ย น
คาตอบลงบนกระดาษแผ่นใหญ่และติดในที่ที่ทุกคนสามารถมองเห็น)
การเปลี่ยนแปลงอาจเป็ น สิ่งที่ยาก และการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ก็
เป็ นเรื่องที่ยากมาก นี่คือแนวทางบางอย่างที่จะช่วยลูกในการรับมือกับไวรัสโคโรนานี ้ และ
รูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่จะมาถึง
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ก. เอาใจใส่ความรู้สึกต่างๆ ของเรา
เป็ นเรื่องปกติที่รูส้ ึกเศร้า กังวล โกรธ หรือกลัว เมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่ สิ่ง
เหล่านั้นเป็ นการเปลี่ ยนแปลงในทางที่ แย่ ลง สถานการณ์ไวรัสโคโรนานีเ้ ป็ นเหตุให้เราต้องอยู่กับบ้าน นามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ ทาให้พวกเราสูญเสียสิ่ งที่เราเคยชิน เช่น อิสระในการไปยังที่ต่ างๆ การได้ไปโรงเรียน รวมถึงการได้
ออกไปใช้เวลากับเพื่อนๆ เป็ นการดีที่ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งทีเ่ ราได้สญ
ู เสียไปและเรารู ส้ ึกอย่างไรต่อสิ่งนัน้

กิจกรรม - ไม่มี, มี
1.

แจกกระดาษโน้ตหลายๆ แผ่น (หรือกระดาษแผ่นเล็กหลายๆ แผ่น พร้อมกับเทปกาว)

2.

บนกระดาษโน้ตแต่ละแผ่น ให้เขียนถึงหนึ่งสิ่งที่ชอบทา สิง่ ที่ชอบมี หรือคนที่ชอบอยู่ดว้ ย
(เด็กเล็กสามารถวาดรูปได้)

3.

หาหน้าต่างหรือที่ว่างบนผนังทีส่ ามารถติดกระดาษเหล่าได้

4.

เมื่อทุกคนทาเสร็จแล้ว ให้แต่ละคนแบ่งปั นถึงสิ่งทีพ่ วกเขาได้เขียน

5.

ตอนนีใ้ ห้ดูที่กระดาษโน้ต และหาดูสิ่งที่ไม่มีอีกต่อไป ไม่สามารถทาได้อีกต่อไป และคนที่ไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดได้
อีกต่อไปเพราะไวรัสโคโรนานี ้ ให้แยกกระดาษโน้ตเหล่านัน้ ออกมาแล้วนาไปติดไว้บนประตูหรือผนัง เหล่านีค้ ือสิ่ง
ที่ได้สญ
ู เสียไปในตอนนี ้

6.

ให้แต่ละคนมีโอกาสแบ่งปั นถึงที่พวกเขาสูญเสียไป ตัง้ ชื่อให้กับการสูญเสียแต่ละอย่าง และแบ่งปั นกับครอบครัว
ว่ามันทาให้รูส้ ึกอย่างไร

7.

ในท้ายที่สุด ทุกคนควรผลัดกันตัง้ ชื่อสิ่งที่พวกเขายังคงมีอยู่ สิ่งที่พวกเขายังสามารถทาได้ และคนที่พวกเขารักที่
ยังสามารถอยู่ใกล้ชิดด้วยได้

กิจกรรม - กล่องความกังวล
ให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวพูดถึงสิง่ ที่พวกเขากังวล คนละหนึ่งอย่างหรือมากกว่านัน้
หากล่องหรือ เหยือ กขนาดใหญ่ เตรียมไว้ วางกระดาษแผ่ นเล็ก หรือ กระดาษโน้ต หลายๆ
แผ่นไว้กลางโต๊ะ ให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเขียนถึงสิ่งที่พวกเขากังวล 1 อย่างลงบนกระดาษแต่ละแผ่น (เด็ก
เล็กสามารถวาดเป็ นรูปได้) ใส่ลงไปในกล่อง ปิ ดกล่อง (หรือหาฝามาปิ ดเหยือก) แล้วเก็บไว้ก่อน บอกลูกให้ม่ นั ใจว่า
คุณจะทาอะไรบางอย่างกับความกังวลเหล่านัน้ ในภายหลัง

กิจกรรม - ภาพวาดตัวเอง
แจกกระดาษแผ่นใหญ่ ให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัว ให้วาดรูป ของตัวเองที่แสดงออกว่า
รูส้ ึ กอย่างไรในช่ วงเวลาที่อยู่บ ้านนี ้ เมื่อทุ กคนทาเสร็จแล้ว ให้แ ต่ละคนแบ่งปั นรู ปภาพที่ ได้
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วาด แขวนรูปเหล่านัน้ ไว้บนผนัง เก็บไว้ในสมุดเก็บภาพ หรือถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของครอบครัว

ข. ทาสิ่งที่สนุกสนาน
มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนีก้ นั
มีอะไรบ้างที่พวกเราสามารถทาได้ในช่วงเวลานี ้ ที่ทาให้พวกเรารูส้ ึกสนุกสนาน
หลังจากที่เด็กตอบคาถามเสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มเติมสิ่งที่อยู่ในรายการด้านล่างที่คุณเห็นว่า
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เด็กได้ตอบมา
• ไปปี นเขา
• จัดงานปาร์ตเี ้ ต้นรากับครอบครัว
• ถ่ า ยวี ดี โ อตอนที่ ค นในครอบครัว ร้อ งเพลง เต้น รา หรื อ แสดงละครสั้น แล้ว ส่ ง ไปให้ เพื่ อ นๆ หรือ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวที่อยูไ่ กลกัน
• เขียนโน้ต ส่งการ์ด หรือใช้ช่องทางออนไลน์ตดิ ต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ และครอบครัว
• ส่งผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความห่วงใยให้กับใครบางคน
• เล่นเกมต่างๆ
• ทางานฝี มือ
• ทาเครือ่ งดนตรีต่างๆ แล้วทาวงดนตรีของคุณเองขึน้ มา
• ทาอาหารด้วยกัน
• เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
• เขียนหนังสือและวาดภาพประกอบ
• สร้างบางสิ่งบางอย่าง
• หาข่าวออนไลน์ดีๆ แล้วแบ่งปั น
หนุนใจให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเลือก 1 หรือ 2 อย่างจากสิ่งที่แนะนาเหล่านี ้ (หรือเป็ นสิ่งที่พวกเขาคิดเอง) ลงไว้ใน
ปฏิทินแล้วนาไปทากับครอบครัว
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ค. สร้างกิจวัตร
มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนีก้ นั
มีวิธีใดบ้างที่ช่วยให้เรามีสขุ ภาพที่แข็งแรงในช่วงเวลานี ้
หลังจากที่เด็กตอบคาถามเสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มเติมสิ่งที่อยู่ในรายการด้านล่างที่คุณเห็นว่า
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เด็กได้ตอบมา
• ปฏิบตั ิตามตารางกิจวัตรให้มากเท่าที่จะทาได้
• นอนหลับ 8-10 ชั่วโมงทุกคืน
• พยายามเข้านอนตอนกลางคืนให้ตรงเวลา และตื่นนอนให้เป็ นเวลาทุกเช้า
• ในวันปกติที่ไปโรงเรียน ให้ปฏิบตั ิตามกิจวัตรในตอนเช้า เหมือนกับตอนที่ไปโรงเรียน
• ทานอาหารที่มีประโยชน์ในแต่ละมือ้ และจากัดการทานขนมให้เป็ นปกติตามที่เคยทาน
• ออกกาลังกาย! ออกไปเดิ นนอกบ้า น ยื ด เส้น ยื ด สาย หรือ บริห ารร่า งกายง่า ยๆ ที่ท าเป็ น ประจากั บทุ กคนใน
ครอบครัว
คุณยังสามารถเลือกเพิ่มเติมกิจกรรมที่วางไว้ระหว่างวันของคุณด้วย
• เริ่มหรือจัดช่วงเวลาอธิษฐานของครอบครัวในตอนเช้าหรือตอนเย็น
• หาเวลาในการอ่านพระคัมภีรแ์ ละอ่านเรื่องราวออกเสียง เช่น ตอนหลังอาหารเที่ยง
• พิจารณาให้มีขอ้ พระคัมภีรท์ ่องจาของครอบครัวในแต่ละสัปดาห์
• ในช่วงเวลาอาหารเย็น ให้ทุกคนบนโต๊ะอาหาร บอกถึง 3 สิ่งที่พวกเขารูส้ ึกขอบคุณ
• จัดตารางเวลาในแต่ละวันในการอธิษฐานกับครอบครัวอื่นหากเป็ นไปได้ โดยมีระยะห่างที่ปลอดภัยหรือไม่ก็โดย
ผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต
ใช้เวลานี ้ใ นการยอมรับ ว่ า มั น เป็ น การยากที่ จ ะแสดงความกรุ ณ าต่ อ กั น ในขณะที่ ทุ ก คนในครอบครัว กาลั งต่ อ สู้กั บ
ความรู ส้ ึกต่ างๆ ที่ยากลาบาก ความรู ส้ ึ กเหล่า นีอ้ าจรวมไปถึ ง ความคับข้องใจ ความโกรธ ความกลัว ความเศร้า และ
ความกังวล
ให้ขอ้ พระคานีจ้ ากพระคัมภีรเ์ ป็ นเครื่องเตือนใจของครอบครัว “แต่จงมีใจกรุ ณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและ
กัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:32)
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ง. ช่วยโลก
ลูกอาจคิดว่าเพราะเราติดอยู่แต่ในบ้าน ลูกจึงไม่สามารถทาอะไรได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนี ้ ซึ่งนั่นไม่เป็ นความ
จริง

มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนีก้ นั
ลูกสามารถช่วยโลกได้อย่างไรบ้าง
หลังจากที่ลกู ของคุณตอบคาถามแล้ว ให้เพิ่มเติม 2 ข้อนี ้
1.

อยู่บ้าน ตราบใดที่ รฐั บาลของเราประกาศให้อยู่บา้ น ขอให้อยู่บา้ น ลูกกาลังช่ วย
หยุดการแพร่กระจายของไวรัส เมื่อลูกอยู่บา้ น ลูกกาลังร่วมกับหลายล้านคนทั่วโลกซึ่งกาลังทาสิ่งเดียวกันนี ้ เพื่อ
ช่วยหยุดการแพร่กระจายของไวรัส

2.

อธิษฐาน ผูค้ นทั่วโลกกาลังมีช่วงเวลาที่ยากลาบากจากการระบาดนี ้ หลายคนกาลังป่ วย คุณหมอและพยาบาล
กาลังทางานกันอย่างหนักมาก บางคนก็กาลังมีช่วงเวลาที่ยากลาบากในการหาอาหาร ลูกสามารถอธิษฐานเผื่อ
คนเหล่านีแ้ ละคนอื่นๆ ได้ทุกวัน พระเจ้าได้ยินคาอธิษฐานของลูก!

5.พระเจ้าตรัสอะไรบ้าง
พระเจ้าได้สร้างโลกมาอย่างดี โรคภัยไข้เจ็บและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เข้ามาในโลกพราะความบาป พระเยซูคือพระบุตรของพระ
เจ้า พระเยซูดูเป็ นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเมื่อพระองค์เสด็จลงมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา แม้แต่เพื่อนสนิทของพระองค์และ
คนที่ติดตามพระองค์ในตอนแรกก็คิดว่าพระองค์เป็ นเพียงชายผูห้ นึ่ง ในเรื่องนี ้ พวกเขาเริ่มรูว้ ่าพระองค์ทรงเป็ นมากกว่านั้น
ลองมาดูกันว่าพระเยซูได้ทาอะไรในสถานการณ์ที่ยุ่งยากเมื่อทุกคนรอบตัวพระองค์กาลังกังวลและหวาดกลัว
ให้อ่านเรื่องราวด้านล่าง ซึ่งมาจากพระธรรมมาระโกในพระคัมภีร์ ในตอนก่อนของเรื่องราวนี ้ คือตอนที่พระเยซูได้ทาการ
สั่งสอนฝูงชนจานวนมากตลอดทัง้ วัน และพระองค์รูส้ ึกเหนื่อยล้ามาก
เมือ่ ละจากประชาชนแล้ว พวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไป มีเรืออีกหลายลาตามไปด้วย และมีพายุ
ใหญ่เกิดขึน้ คลื่นก็ซดั เข้าไปในเรือจนนา้ จวนจะเต็มเรืออยู่แล้ว ส่วนพระองค์กาลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่
ท้ายเรือ พวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงเป็ นห่วงว่าพวกเรากาลังจะพินาศ
หรือ?” พระองค์จึงทรงลุกขึน้ ห้ามลมและตรัสกับทะเลว่า “จงสงบเงียบ” แล้วลมก็สงบ พายุก็เงียบสนิท พระองค์
จึงตรัสกับพวกเขาว่า “ทาไมพวกเจ้ากลัว?” พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และพูดกันว่า “ท่านผูน้ ีเ้ ป็ นใครกันหนอ?
ขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟั งท่าน?”
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มาระโก 4:36-41

มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนีก้ นั
1.

ทาไมพระเยซูถึงกาลังหลับอยู่ในเรือ

2.

ทาไมเหล่าเพื่อนของพระองค์จึงคิดว่าพระองค์ไม่ห่วงใยพวกเขา

3.

เมือ่ พระองค์หา้ มลมและตรัสกับทะเลว่า “จงเงียบสงบ” ทาไมลมและทะเลถึงเชือ่ ฟั งพระองค์

4.

ทาไมเหล่าเพื่อนของพระองค์จึงกลัวเมือ่ พระองค์พูดแบบนัน้

5.

ลูกกลัวอะไรมากที่สดุ ในตอนนี ้

ประเด็นในการพูดคุย
• พระคัมภีรส์ อนว่าพระเยซูเป็ นทั้งมนุษย์และพระเจ้า ในฐานะที่เป็ นมนุษย์พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย แต่ในฐานะ
พระเจ้าพระองค์มีฤทธิ์อานาจเหนือลมและคลืน่ ทะเล (สดุดี 104:5-7, ยอห์น 1:3, โคโลสี 1:16)
• เหล่าเพื่อนของพระเยซูกลัวหลังจากพายุสงบลง เพราะพวกเขาได้รูว้ ่าพระเยซูมีฤทธิ์อานาจอย่างไร พวกเขายังไม่
เข้าใจว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่อยู่กับพวกเขา
• เมือ่ ไหร่ก็ตามที่เรารูส้ ึกกลัว เราสามารถร้องทูลให้พระเยซูมาช่วยเราได้
• พระเจ้าทรงอยู่กับเราในตอนนี ้

กิจกรรม-แสดงละคร
นี่คือเรื่องราวที่สนุกสาหรับการแสดง หากลูกใช้จินตนาการและร่างกายของลูกในการแสดงเรื่องราวนี ้
มันจะช่วยให้ลกู เข้าใจได้ลึกซึง้ ขึน้
ให้ทุกคนในครอบครัวได้มีส่วนร่วม และอย่าลืมที่จะใส่เสียงประกอบการแสดงด้วย! หาอุปกรณ์ที่จะมาเป็ นเรือและเบาะ
เครื่องแต่งกายสาหรับคนที่เป็ นเหล่าเพื่อน ลม และอื่นๆ ให้ตดั สินใจว่าใครจะแสดงบทบาทเหล่านี ้
• ผูบ้ รรยาย
• พระเยซู
• เหล่าเพื่อนของพระเยซู
• ลมและคลื่น (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
บางคนอาจเป็ นผูก้ ากับ ในขนะที่บางคนสามารถบันทึกวิดิโอด้วยโทรศัพท์
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ให้ทุกคนพูดตามบทของพวกเขา และผูบ้ รรยายอ่านจากข้อพระคัมภีรม์ าระโก 4:36-41 ทัง้ หมด

มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนีก้ นั
ให้ถามคาถามเหล่านีก้ ับคนที่ได้แสดงในแต่ละบทบาท
“เหล่าเพื่อน”: คุณรูส้ ึกอย่างไร...
1.

เมื่อลมพัดแรงและคลื่นทะเลพัดเข้ามาทาให้เรือแตก

2.

เมื่อคุณพบว่าพระเยซูหลับอยู่ที่ทา้ ยเรือ

3.

เมื่อพระเยซูส่งั ห้ามลมให้สงบ

4.

เมือ่ พระเยซูถามคุณว่าทาไมคุณถึงกลัว

“ลม”: คุณรูส้ ึกอย่างไรเมื่อพระเยซูส่งั ห้ามคุณ
“คลื่นทะเล”: คุณรูส้ ึกอย่างไรเมื่อพระเยซูบอกให้คุณสงบ
“พระเยซู”: คุณรูส้ ึกอย่างไร...
1.

เมื่อเหล่าเพื่อนปลุกให้คุณตื่น

2.

เมื่อคุณได้เห็นปั ญหา

3.

เมื่อคลื่นทะเลสงบลง

“ทั้งหมด”: คุณได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ เมื่อคุณได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวนีบ้ า้ งหรือไม่
หากคุณจบบทเรียนสาหรับวันนีต้ รงส่วนนี ้ ให้สรุปบทเรียนในส่วนนีด้ ว้ ยการอธิษฐานหรือร้องเพลงร่วมกัน

6.จบบทเรียน - นาความกังวลของคุณไปไว้ที่พระเยซู
• จัดเตรียมไม้กางเขนเล็กๆ ไว้ในที่ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถนั่งล้อมรอบได้อย่างสะดวก
• นากล่องความกังวล วางไว้ตรงบริเวณด้านหน้าของไม้กางเขน
• เลือกให้ผใู้ หญ่หรือวัยรุ่นที่โตแล้วเป็ นผูน้ ากิจกรรมนี ้
ถาม “ทาไมลูกถึงคิดว่า เราวางกล่องความกังวลไว้ใกล้กับไม้กางเขน” เมื่อทุกคนมีโอกาสได้ตอบคาถามแล้ว ให้อ่านข้อ
พระคาต่อไปนี ้
พระคัมภีรบ์ อกว่า
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“จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทัง้ หลาย” (1เปโตร 5: 7)
ตอนนีใ้ ห้อ่านข้อความต่อไปนี ้ หรือพูดถึงความคิดเห็นเหล่านีด้ ว้ ยคาพูดของคุณเอง
• “ไม้กางเขนนีเ้ ป็ นสัญลักษณ์ความรักของพระเจ้าที่มตี ่อพวกเรา พระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกนี ้
เพื่อรักษาพวกเราในทุกทาง ไม่ว่าจะเป็ นร่างกาย จิตใจ หรือจิตวิญญาณของเรา พระเยซูอยู่บนสวรรค์ในตอนนี ้
และพระองค์ทรงกาลังอธิษฐานเผื่อพวกเรา!”
• “เราสามารถนาความกังวลทัง้ หมดของเรามาให้พระเยซู พระองค์ได้บอกกับเราว่าอย่ากังวล และพระองค์ยังทรงรู ้
ว่า มัน ยากลาบากแค่ ไหนสาหรับ พวกเรา พวกเราจะเก็ บ กล่ อ งความกั งวลนี ้ไว้ได้น านตามที่ เราต้อ งการ ลูก
สามารถใส่ความกังวลต่างๆ ลงไปในกล่องนีเ้ มื่อใดก็ได้ตามที่ลูกต้องการ และพวกเราสามารถนามันมาให้พระ
เยซูได้อีกเรื่อยๆ แม้ว่าจะวันละหลายครัง้ พระองค์พร้อมที่จะฟั งเราเสมอ”
• “ซึ่งเหมือนกับตอนที่พระเยซูได้อยู่บนเรือกับเหล่าเพื่อนของพระองค์ในช่วงเวลาที่น่าหวาดกลัว และพระเยซูก็อยู่
กับเราและจะอยู่ที่ นี่กับเราในช่วงเวลาของไวรัสโคโรนานี ้ นี่คือพระคาของพระองค์ในสถานการณ์ของพวกเรา
ด้วยเช่นกัน “จงเงียบสงบ”
• “มีอะไรอีกบ้างที่พระเยซูอาจจะกาลังพูดกับพวกเรา” ให้สมาชิกในครอบครัวตอบ จากนัน้ ให้อ่านพระคาเหล่านี ้ 1
ข้อ หรือมากกว่านัน้ ก็ได้
• สดุดี 46:10 “จงนิ่งเสีย และรูเ้ ถิดว่า เราคือพระเจ้า”
• มาระโก 6:50 “ทาใจดีๆ เถิด นี่เราเอง อย่ากลัวเลย”
• ยอห์น 14:27 “เรามอบสันติสขุ ไว้กับพวกท่าน สันติสขุ ของเราที่ไห้กับท่านนั้น...อย่าให้ใจของท่าน
เป็ นทุกข์อย่ากลัวเลย”
• ฮีบรู 13: 5 “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิง้ ท่านเลย”
• “ให้เราขอพระเยซูช่วยเราที่จะปลดปล่อยความกังวลของเราออกไปโดยนามันไปไว้ที่พระองค์กันเถอะ” อธิษฐาน
ด้วยคาอธิษฐานอย่างง่าย กับครอบครัวของคุณในขณะที่นาความกังวลไปฝากไว้ที่พระเจ้า และขอที่การปลอบ
ประโลมของพระองค์ที่สถิตย์อยู่กับเราในช่วงเวลาที่ยากลาบากนี ้ (ยกตัวอย่างเช่น “พระเยซู เราขอมอบความ
กังวลทัง้ หมดของเราไว้ที่พระองค์ ขอทรงโปรดมอบสันติสขุ ให้แก่พวกเรา อาเมน”
• “ให้เรามองหน้ากันและพูดคาเหล่านีด้ ว้ ยกัน พร้อมรึยงั
“พระเยซูตรัสกับคลื่นทะเลว่า จงเงียบสงบ”
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คาตอบของเกม จริง หรือ ไม่จริง
1. ไม่จริง

6. จริง

2. จริง

7. ไม่จริง

3. ไม่จริง

8. ไม่จริง

4. ไม่จริง

9. ไม่จริง

5. จริง

10. ไม่จริง

ข้อพระคัมภีรอ์ ื่นๆ เพื่อใช้อ่านกับลูกของคุณ
• 1 พงศ์กษัตริย์ 17: 1, 8-24 เอลียาห์และหญิงม่ายเมืองศาเรฟั ท
• 2 พงศ์กษัตริย์ 5: 1-15 นาอามานและเด็กหญิงคนหนึ่ง
• มัทธิว 18: 1-4, 10-14 เด็กเล็กๆ คนหนึ่ง และแกะตัวหนึ่งที่หลงหาย
• มาระโก 6:45-52 พระเยซูเดินบนนา้ และทาให้ลมสงบ
• มาระโก 10: 13-16 พระเยซูอวยพรเด็กๆ
• ลูกา 12:22-28 พระเยซูกาลังสอนเรื่องความกังกล
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