Zippy’s Friends (ซิปปส เฟรนส)
คําเเนะนําสําหรับผูปกครอง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
เราใหความสนใจกับสุขภาพของบุตรเปนอยางมาก – ตองหมั่นคอยดูเเลบุตรใหทานอาหาร
ใหครบทุกมื้อ,
ใสเสื้อผาที่อบอุนในฤดูหนาว, ใหการสนับสนุนในการเลนกีฬา เเละการ
รักษาสุขภาพดวยตัวเอง
เเตวา เราดูเเลเอาใจใสสภาพจิตใจเเละความสุขในบุตรของเราเพียงพอเเลวหรือยัง – เขามี
ความรูสึกกับตัวเองอยางไร เขาสามารถเขากับเด็กคนอื่นๆไดอยางไร เขาสามารถเผชิญกับ
ความยากลําบาก เเละความผิดหวังไดดีเเคไหน
สภาพจิตใจเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอความสุขซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต
เเละยิ่งหากเด็ก
และเยาวชนจะสามารถเรียนรูสิ่งตางๆไดหลากหลายตั้งแตยังเล็ก ก็จะยิ่งชวยใหเขาสามารถ
สรางความสัมพันธกับคนอื่นๆ เเละชวยในการเผชิญหนากับความยากลําบากตางๆไดเร็วขึ้น
เทานั้น
หนังสือเลมนี้ เปนหนังสือเเนะนําโครงการ Zippy’s Friends ซึ่งไดจัดทําขึ้นเปนพิเศษ
สําหรับโรงเรียน เพื่อชวยเสริมทักษะดานการพัฒนาการทางดานสภาพจิตใจของเด็ก ที่มี
อายุระหวาง 5-7 ป โครงการ Zippy’s Friends นั้น จะสอนเกี่ยวกับวา บุตรของทานจะตอง
เรียนรูอะไรบาง เเละทานสามารถชวยบุตรชายหรือบุตรสาวของทาน ในการพัฒนาสภาพ
จิตใจไดอยางไร
Paul Rubenstein ประธานของโครงการ Partnership for Children กลาววา
“หากเราสามารถสอนเด็กๆ ใหสามารถรับมือกับความยากลําบาก เด็กๆก็จะสามารถเเก
ปญหาตางๆ ได เเละรวมไปถึงการเเกปญ
 หาในชวงวัยรุน เเละชวงการเปนผูใหญไดอีกดวย”
Caroline Egar ผูจัดการโครงการ Zippy’s Friends กลาววา
“ดิฉันพบวา ผูปกครองหลายทานแปลกใจที่พบวา เด็กๆสามารถเรียนรูถึงวิธีการรับมือกับ
ความยากลําบากได ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเด็ก อายุระหวาง 5-7 ป นั้นสามารถซึมซับสิง่ ตางๆ
ไดดีเหมือนกับฟองน้ํา เเละจากผลการประเมินไดพิสูจนแลววาโครงการ Zippy’s Friends
นั้นสามารถชวยเด็กๆไดจริง”
ความยากลําบากในการดําเนินชีวิต
บุคคลทุกคนไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญจะตองเผชิญกับความยากลําบากในการดําเนินชีวิต
ทั้งสิ้น
ในขณะที่เปนผูใหญ อทิเชน
-มีการถกเถียงและมีความเห็นไมลงรอยกัน
-รูสึกไมมีความสุข เเละรูสึกไมปลอดภัยในที่ทํางาน
-ความสัมพันธในครอบครัวเสื่อมสลาย
-สมาชิกในครอบครัวมีอันตองจบชีวิตลง
-บอยครั้งมันก็ยากที่จะบอกวาเรารูสึกอะไรกันเเน
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ถาเราสามารถหาทางออกในการรับมือกับความยากลําบาก
เเละความผิดหวังในรูปเเบบ
ตางๆได เราก็จะรูสึกดีขึ้น
ผลการสํารวจพบวา
ยิ่งคิดหาวิธีการแกปญหาที่หลากวิธีเเละใชในยามที่ตองเผชิญกับ
ปญหานั้น ยิ่งจะทําใหเราจัดการกับปญหาไดอยางประสบความสําเร็จมากขึ้น
พวกเด็กๆก็เชนเดียวกัน พวกเขารูถึงชวงเวลาที่เลวรายไดดี พวกเขามีประสบการณกบ
ั ความ
ยากลําบากในทุกรูปเเบบ
ซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณในชีวิตประจําวัน อทิเชน การปะทะกันในสนามเด็กเลน หรือ
ความรูสึกอิจฉาของพี่นอง
หรือวาปญหาใหญกวานั้นก็คือ การยายโรงเรียน เเละการถูกรังแก เปนตน
ซึ่งการแกไขปญหาสําหรับเด็กๆนั้นก็ไมตางจากการแกปญหาของผูใหญ กลาวคือพยายาม
เลือกหาวิธีที่ดีกวามาดําเนินการ ก็จะมีโอกาสมากกวาที่จะขจัดปญหาดังกลาวไปได
จากประสบการณ พบวาเด็กๆ ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป สามารถเขาใจความคิดที่วา ทํา
อยางไรถึงจะจัดการกับสถานการณนั้นๆ และเรียนรูวิธีการเเกปญหาใหมๆ ถาเขาสามารถ
เขาใจวิธีการดังกลาวนี้ในการเรียนปแรกของโรงเรียนประถมได พวกเขาก็จะมีความชํานาญ
ในเเกปญหาไปจนตลอดชีวิตของเขา
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ความสามารถของเด็กในการรับมือกับอุปสรรคและความทาทายของ
ชีวิต ไดมีผลกระทบเพียงเล็กนอยตอดานวิชาการ การฝกความมีระเบียบวินัยในตัวเอง การ
สรางความสัมพันธที่มั่นคงและยั่งยืน และการใชชีวิตอยางมีความสุข จะเปนสิ่งเติมเต็มให
ชีวิตมีความสมบูรณมากขึ้น
ดังนั้นดวยประการนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึง่ เปนสิ่งสําคัญอยูแลว ทางดานสภาพจิต
ของเด็กๆก็ควรที่จะมีการสงเสริมควบคูกันไปดวยเชนกัน
สิ่งเหลานี้เองที่เด็กๆ ไดรับประโยชนจากโครงการ Zippy’s Friends พวกเขาเรียนรูถึง
ความสามารถที่จะเอาตัวรอดในชีวิตประจําวัน และอยูไดอยางมีความสุขมากขึ้น
จากขอเท็จจริงนี้แสดงใหเห็นวา โรงเรียนใดที่สามารถทําใหเด็กๆรูสึกดีกับตัวเองและรูสึกดี
กับผูอื่น จะทําใหเด็กๆเรียนรูไดดีขึ้น และความสามารถทางวิชาการก็ดีขึ้นตามไปดวย
รายงานผลการประเมิน ของทั้งผูใหญและเด็กๆ ที่ประสบกับปญหาเเละความยากลําบากใน
ชีวิต เปดเผยวา “ความคิดเห็นของคนสวนใหญลงความเห็นวา โครงการนี้ชวยใหเด็กๆรูจัก
การสรางสัมพันธภาพกับเด็กคนอื่นๆและครูอาจารยนั้น ทําไดอยางไร อีกทั้งยังชวยคิด
วิธก
ี ารใหเขารับมือกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนั้นอีกดวย”
อาจารยทานหนึ่งกลาววา
“ตอนนี้ดิฉันไดเขาใจเเลววา
พวกเด็กๆก็ตองการที่จะเลาถึง
ความรูสึกเเละปญหาตางๆของพวกเขาเหมือนกันกับพวกผูใหญ”
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Zippy’s Friends คืออะไร
Zippy’s Friends เปนโครงการสําหรับเด็กและเยาวชนทุกประเภท ไมไดมุงเนนกับเด็กและ
เยาวชนที่มีปญหาใดปญหาหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนโครงการที่สนับสนุนในดานสภาพจิตใจ
ของเด็กและเยาวชน
Zippy’s Friends เปนโครงการที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนประถม และโรงเรียนอนุบาล
ซึ่งใชเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 24 สัปดาห โดยหนึ่งหัวขอตอหนึ่งสัปดาห คุณครูของบุตรของ
ทานจะไดรับการฝกฝนเปนพิเศษ เพื่อใชในการสอนในโครงการ Zippy’s Friends นี้
โครงการ Zippy’s Friends มี 6 หลักสูตรการอบรม และแตละหลักสูตรจะมีเนื้อหาที่แตกตาง
กัน ทานจะไดเห็นไดจากตัวละครตางๆ ที่เรียกวา Zippy!
Zippy เปนตัวเเมลง 6 ขา ตัวยาวคลายทอนไม และเพื่อนๆของเขามีทั้งผูชาย และผูหญิง
เนื้อหาของโครงการโดยรวมเปนการเผชิญหนากับเหตุการณตางๆที่อยูรอบตัวเด็ก อทิเชน
การผูกมิตรเเละการสูญเสียมิตร
การถูกรังแก
เผชิญหนากับการเปลี่ยนเเปลงเเละการ
สูญเสีย เเละการที่ตองเริ่มตนเรียนรูสิ่งใหมๆ
ในเนื้อหาของเเตละหัวขอจะมีตัวอยางที่อธิบายดวยภาพประกอบสีสดใส
และมีกิจกรรม
ตางๆ เชน การวาดภาพ การเเสดงบทบาท เเละการเลนเกมสตางๆ
แผนงานทั้งหมดไดจัดทําเพื่อเด็กๆ อายุ 5-7 ป โดยเฉพาะ เเละจากที่ผานมา พบวาเด็กๆ
ไดรับความเพลิดเพลินจากโครงการนี้เปนอยางมาก
แผนงานที่สอนเด็กๆ มีดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วิธีการจําเเนกเเยกเเยะ เเละพูดเกี่ยวกับความรูสึกตางๆ ของเด็ก
วิธีการพูดหากตองการพูดหรืออธิบายอะไร
วิธีการขอความชวยเหลือ
วิธีการผูกมิตร เเละคงไวซึ่งมิตรภาพ
การรับมือกับความเหงาโดดเดี่ยวและการถูกปฏิเสธ
การกลาวคําขอโทษ
การเผชิญหนากับการถูกรังแก
วิธีการหลีกเลี่ยงการขัดแยง ทะเลาะวิวาท
วิธีการเผชิญหนากับการเปลี่ยนเเปลง และการสูญเสีย, รวมถึงความตาย
วิธีการปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆ
วิธีการชวยเหลือผูอื่น

Zippy’s Friends ไมไดบอกใหเด็กๆ ทําอะไรตออะไรก็ได
แทที่จริงแลว Zippy’s Friends สนับสนุนและใหกําลังใจพวกเขาคิดวิธีแกปญหาเพื่อตัวเอง
การที่เด็กๆ ฝกฝนการเลือกวิธีแกปญหานั้น ไมเพียงเเตจะชวยตัวพวกเขาเองเทานั้น แตยัง
รวมถึงคนอื่นอีกดวย
ทานสามารถทําความรูจักกับ Zippy’s Friends ไดมากกวานี้ ที่ เว็บไซท
www.partnershipforchildren.org.uk
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รายละเอียด ของโครงการ Zippy’s Friends
โครงการ Zippy’s Friends แบงออกเปน 6 หลักสูตร, แตละหลักสูตร มี 4 ประเด็นสําคัญ
โดยมีเนื้อหาตางกันไป
เราไดทําการสรุปแตละหลักสูตรไวคราวๆดังนี้ ซึ่งทานสามารถดูไดวา บุตรของทานจะได
เรียนรูอะไรบาง
หลักสูตรที่ 1 อารมณและความรูสึก
เด็กๆเริ่มการดวยการแสดงเกี่ยวกับอารมณและความรูสึก อยางเชน เศรา, สุข, โกรธ, อิจฉา
และหงุดหงิด. ฝกฝนการพูดเพื่อแสดงความรูสึกในสถานการณที่ตางๆ กัน และหาทางออก
ที่จะทําใหรูสึกดีขึ้น
หลักสูตรที่ 2 การติดตอสือ
่ สาร
หลักสูตรนี้สอนไหเด็กๆ รูจักติดตอสื่อสารอยางไดผล
สอนเด็กๆ ใหเปนผูฟง สอนใหขอความชวยเหลือ และการพูดในสิ่งที่อยากพูด รวมทั้งการ
พูดในสถานการณที่คับขัน
เด็กๆ ที่ชอบเก็บตัวมักจะสนใจในหลักสูตรนี้ และเรียนรูที่จะกลาแสดงออกมากขึ้น
หลักสูตรที่ 3 การสรางและการทําลายความสัมพันธ
เด็กๆจะไดเรียนรูกับการมีมิตรภาพ การสรางและคงไวซึ่งความเปนเพื่อน และเรียนรูถึง
วิธีการขจัดความอางวาง ความโดดเดี่ยว และการถูกปฏิเสธได ในหลักสูตรนี้เด็กๆจะได
ฝกฝนการพูดแสดงความรูสึกเสียใจ และวิธีการผูกมิตรหลังจากมีการทะเลาะกัน
หลักสูตรที่ 4 หลีกเลี่ยงการขัดแยง ทะเลาะวิวาท
หลักสูตรนี้เกี่ยวกับ การหลีกเลี่ยงการขัดแยง ทะเลาะวิวาท และครูอาจารยใหขอชี้แนะแก
เด็กๆทันทีที่มีเหตุการณเกิดขึ้น ในหลักสูตรนี้จะเนนถึง การรับมือกับการถูกรังแก และเด็กๆ
จะทําอยางไร เมื่อตัวเขาเอง หรือคนอื่นถูกขมเหงรังแก
หลักสูตรที่ 5 การยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง และการสูญเสีย
หลักสูตรนี้เปนการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องใหญและเรื่องเล็ก
ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ใหญที่สุด เมื่อมีใครคนหนึ่งตองจบชีวิตลง
ถึงแมวาผูใหญมักจะมองวา ความตายเปนเรื่องยากที่จะอธิบาย แตสําหรับเด็กๆ ไมไดคิด
เชนนั้น
เด็กๆ ยินดีที่จะคุยอยางเปดเผย เกี่ยวกับเรื่องที่ผูใหญหลายคนคิดวาเปนเรื่องที่ตองหาม
เด็กๆ จะไดไปเยี่ยมชม สุสานหรือหลุมฝงศพในหลักสูตรนี้ และเปนที่นาแปลกใจวา
หลักสูตรนี้มักจะเปนหลักสูตรที่มีผลสําเร็จมากที่สุด
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หลักสูตรที่ 6 การรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หลักสูตรสุดทาย เปนการทบทวนหลักสูตรทั้งหมดที่เด็กๆ ไดเรียนมา เชนการหาวิธีการ
แกปญหาที่หลากหลายวิธี การชวยเหลือผูอื่น การปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆ และ
ปดทายดวยการฉลอง เด็กทุกคนจะไดรับมงกุฎ และใบประกาศนียบัตร
โครงการ Zippy’s Friends ใชไดผลหรือไม
โครงการ Zippy’s Friends ไดผานการทดลอง และการประเมินแลว
รายการนี้ไดพัฒนามานานกวา 6 ป และมีเด็กๆ นับพันคนจากประเทศเดนมารค และประเทศ
ลิทัวเนีย ไดผานการอบรมจากหลักสูตรนี้มาแลว
ครูและนักเรียนไดผานการสัมภาษณ และกรอกแบบสอบถาม กอนและหลังการเขาหลักสูตร
การอบรม
และผลการประเมิน ไดนําไปเปรียบเทียบกับ เด็กๆ ที่ไมไดผานการอบรมจากโครงการนี้
ซึ่งผลสรุปพบวา เด็กๆ จากโครงการ Zippy’s Friends เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไมไดผาน
การอบรมนั้น มีพัฒนาการในดานการทํางานรวมกัน, การแสดงสิทธิ์, การควบคุมตนเอง และ
ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอื่นดีขึ้น และสรัางปญหานอยลง
เด็กๆ ที่ผานการอบรมจากหลักสูตร Zippy’s Friends เรียนรูที่จะใชกลยุทธในทางบวก
ไดแก
•
•
•
•
•

การพูดคําวา ขอโทษ
การพูดความจริง
พูดกับเพื่อน
การคํานึงถึงปญหา
พยายามสงบสติอารมณ

พวกเขาเเสดงอาการทางลบนอยลง อทิเชน โกรธ, กัดเล็บ และตะโกน
โครงการนี้ ใชไดผลทั้งกับเด็กผูชายและผูหญิง
การศึกษาแบบแบงกลุมในประเทศลิทัวเนีย เปดเผยวา เด็กๆ จดจําบทเรียนใหมๆ ไดภายใน
หนื่งป
อาจารยหลายทาน กลาววา โครงการนี้ ลดความขัดแยงในหองเรียน และชวยใหเขาใจเด็กๆ
มากขึ้น และบางก็บอกวา โครงการนี้ ชวยแกปญหาที่พวกเขา กําลังประสบอยู
ทานสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการศึกษาตางๆเพิ่มเติม ไดที่ เวปไซท
www.partnershipforchildren.org.uk
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–ผลการสํารวจจากผูปกครองชาวลิทัวเนีย สรุปวา
“72% ของจํานวนผูปกครอง สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตร หลังจากเขารวมการ
อบรมกับ โครงการ Zippy’s Friends พวกเด็กๆ สื่อสารกันอยางมีอิสระมากขึ้น, ให
ความสําคัญกับคําวาเพื่อน, คิด ไตรตรองในสิ่งที่จะทํามากขึ้น, มีสมาธิ, เปนมิตร และจริงใจ
และเริ่มที่จะเขาใจผูอื่น”
–อาจารย กลาววา
“โครงการนี้ทําใหอาจารยสามารถพูดกับเด็กๆ ไดทุกเรื่อง แมจะรูจักเด็กๆ เหลานั้นเพียงผิว
เผินก็ตาม”
คุณสามารถทําอะไรไดบาง
ถึงแมวา โครงการ Zippy’s Friends จะดําเนินการสอนโดยอาจารยที่ผานการฝกฝนมาแลว
แตทานก็สามารถชวยใหโครงการนี้ มีประสิทธิผลมากขึ้น
ขอแนะนํา 6 ประการ ที่ผป
ู กครองควรทราบ
•

มีการนัดประชุมผูปกครองเพื่อเปดโอกาสใหผูปกครอง ถามและทําความรูจักกับ
โครงการ Zippy’s Friends กอนที่จะเริ่มโครงการนี้

•

ขอตารางเวลา ทานจะไดรูหัวขอลวงหนากอนที่บุตรของทานจะเขาอบรมโดยเฉพาะ
หัวขอที่พิเศษ ซึ่งจะชวยเสริมใหบุตรของทานเขาใจในบทเรียน ที่บานดวย

•

ใหความสนใจ และใหกําลังใจเด็กๆ ใหพูดถึงการอบรม เมื่อเด็กๆ นําภาพวาด หรือ
เอกสารหลังการอบรม กลับมาบานดวย

•

ติดตอกับทางโรงเรียนของบุตรสม่ําเสมอ หากทานมีขาวทางบานที่ตองการที่จะบอก
ใหทางโรงเรียนทราบกรุณาแจงคุณครูประจําชั้น

•

ใหกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงทางบวกของเด็กๆ ซึ่งอาจจะเห็นไดจากการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบุตร อยางเชน กาวราวนอยลง, อดทนมากขึ้น และมีการเเก
ปญหาไดดีขึ้น

•

เตรียมพรอมเพื่อเด็กๆ ในการที่จะเริ่มพูดมากขึ้น และจงเตรียมพรอมที่จะฟงพวกเขา
เชนเดียวกัน

เด็กๆนับพันรูสึกเพลิดเพลิน และไดรับประโยชนจากโครงการ Zippy’s Friends เราหวัง
วาบุตรของทานก็เชนกัน
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–คุณแม กลาววา
“โครงการ Zippy’s Friends ไดทําใหชีวิตครอบครัวของเราเปลี่ยนไป ลูกๆ ของฉัน
ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน ฉันไมอยากจะเชื่อเลยวาโครงการเล็กๆอยาง
Zippy’s Friends นี้ จะทําได”
–ผูอํานวยการโรงเรียน กลาววา
“ผมรูจัก ผูใหญจํานวนนอยมากที่สามารถเขาใจพวกเด็กๆ”
ขอขอบคุณหนวยงาน เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเปลี่ยนเเปลงของสังคม (Network for
Social Change) สําหรับการสนับสนุน ในการผลิตหนังสือเลมนี้
และขอขอบคุณบริษัท แกลโซ สมิท ไคลน (GlaxoSmithKline)
สําหรับการสนับสนุน
การพัฒนาระหวางประเทศ และการประเมินผล โครงการ Zippy's Friends
ที่อยูและเบอรโทรศัพท
Partnership for Children 26-27 Market Place (พันธมิตรเพื่อเด็กๆ และเยาวชน 26-27 ฝาย
การตลาด), Kingston upon Thames, Surrey KT1 1JH, ประเทศอังกฤษ
โทรศัพท: 44 (0) 20 8974 6004
โทรสาร: 44 (0) 20 8974 6600
เวปไซท: www.partnershipforchildren.org.uk
อีเมล: info@partnershipforchildren.org.uk
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