
 

            TÆLENSKA 1

 
Zippy’s Friends (ซิปปส เฟรนส)  
คําเเนะนําสําหรับผูปกครอง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี  
 
เราใหความสนใจกับสุขภาพกายของลูกๆ ของพวกเราเปนอยางมาก – 
ตองคอยดูเเลวาลูกๆกินครบทุกม้ือ,  ใหใสเสื้อผาอุนๆ ในฤดูหนาว, 
สนับสนุนลูกๆ ใหเลนกีฬา เเละ รักษาสุขภาพ. 
 
เเตวา 
เราดูเเลเอาใจใสกับสุขภาพจีตเเละความสุขของพวกเขาเพียงพอเเลวหรือยัง – 
พวกเขารูสึกกับตัวเองอยางไร, พวกเขาเขากับเด็กๆ คนอื่นๆ ไดอยางไร, 
พวกเขาเผชิญกับความยากลําบาก เเละ ความผิดหวังไดดีเเคไหน?   
 
สุขภาพจีตเปนสี่งสําคัญยี่งตอความสุข เเละเราจะจัดการกับชีวิตไดอยางไร, 
เเละยิ่งไปกวานั้น เด็กๆ เยาวชนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดหลากหลาย 
สุขภาพจีตมีสวนสําคัญในดานความสัมพันธกับคนอื่นๆ 
เเละในการเผชิญหนากับความยากลําบากตางๆ. 
 
หนังสือเลมนี้ เเนะนําโครงการ Zippy’s Friends 
ซึ่งไดจัดทําเพื่อชวยเสริมทักษะการพัฒนาสุขภาพจีต ที่โรงเรียน ของเด็กๆ 
อายุระหวาง 5–7 ป. Zippy’s Friends สอนเกี่ยวกับ 
ลูกของทานจะตองเรียนรูอะไรบาง 
เเละคุณสามารถชวยลูกชายเเละลูกสาวของคุณ 
ในการพัฒนาสุขภาพจิตไดอยางไร.  
 
- Paul Rubenstein, Chair,  
Partnership for Children เลาวา 
“ถาเราสามารถสอนเด็กๆ ในการรับมือกับความยากลําบากนั้นทําไดอยางไร, 
เด็กๆ ก็จะสามารถเเกปญหาตางๆ ได เเละรวมไปถึงการเเกปญหาในชวงวัยรุน 
เเละการเปนผูใหญ”.  
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- Caroline Egar, ผูจัดการโครงการ Zippy’s Friends กลาววา 
 “ดิฉันพบวา พอแมหลายทานเเปลกใจวา จะทําอยางไรถึงจะสามารถสอนเด็กๆ 
ใหรับมือกับความยากลําบากได? 
 เเตเด็กๆ อายุระหวาง 5–7 ป ซึมซับสิ่งตางๆ ไดดีเหมือนกับฟองน้ํา 
เเละจากผลการประเมิณไดพิสูจนวา รายการ Zippy’s Friends   
ชวยพวกเด็กๆไดจริงๆ”.  
 
เราไดขอสรุป เเละขอถกเถียงตางๆ ดังตอไปนี้  
-พวกเรารูสึกไมมีความสุข เเละรูสึกไมปลอดภัยในที่ทํางาน 
-ความสัมพันธในครอบครัวจบลงดวยคราบน้ําตา 
-สมาชิกในครอบครวัตองจบชีวิตลง 
-บอยครั้งมันก็ยากท่ีจะบอกวาเรารูสึกอะไรกันเเน 
ถาเราสามารถหาทางออกในการรับมือกับความยากลําบาก 
เเละความผิดหวังในรูปเเบบตางๆได เราก็จะรูสึกมีความสุข 
เเละรูสึกปลอดภัยมากขึ้น. 
ผลการสํารวจพบวา 
วิธีแกปญหาที่หลากหลายที่เราคํานึงถึงเเละใชในยามท่ีตองเผชิญกับปญหานั้
น เปนไปไดท่ีเราจะจัดการกับปญหาไดอยางประสบความสําเร็จมากขึ้น.  
พวกเด็กๆก็เหมือนกัน พวกเขารูถึงชวงเวลาที่เลวรายไดดี  
พวกเขามีประสบการณกับความยากลําบากในทุกรูปเเบบ 
เหตุการณในชีวิตประจําวัน อยางเชน การปะทะกันในสนามเด็กเลน 
หรือความรูสึกอิจฉาของพี่ชายหรือพี่สาว 
หรือวาปญหาใหญกวานั้นก็คือ การเปลี่ยนโรงเรียนบอยๆ 
เเละเปนเด็กอันธพาล. 
เเตกุญเเจไขปญหาสําหรับเด็กๆ 
ก็เหมือนกับการที่พวกเขาตองเลือกกุญเเจที่จะไขแมกุญเเจใหถูกตองนั้นเอง! 
 
ผลการวิจยัเปดเผยวา ผูใหญแกปญหาไดดีเเละถูกตอง 
วิธีการเเกปญหาท่ีดีกวา สามารถเเกปญหาไดอยางประสบความสําเร็จมากกวา 
จากประสบการณ พบวาเด็กๆ ที่มีอายุระหวาง 5–6 ป 
สามารถเขาใจความคิดท่ีวา ทําอยางไรถึงจะจัดการกับสถานการณนั้นๆ 
และเรียนรูวิธีการเเกปญหาใหมๆ 
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ถาพวกเขาสามารถเขาใจความคิดท่ีวานี้ได ในปแรกของโรงเรียนประถม, 
พวกเขาก็จะมีความชํานาญในเเกปญหาไปจนตลอดชีวิตของเขา.  
ความสามารถของเด็กในการรับมือกับอุปสรรคของชีวิตและความทาทาย 
ไดมีผลกระทบเพียงเล็กนอยตอดานวิชาการ, 
การฝกความมีระเบียบวินัยในตัวเอง, การสรางความสัมพันธท่ีม่ันคงและยั่งยืน 
และอยูอยางมีความสุขสมหวัง. 
ดวยประการนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็เปนสวนประกอบที่สําคัญ 
ท่ีสงเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีของเด็กๆ อีกดวย. 
สิ่งหลาวนี้เองที่เด็กๆ ไดรับประโยชนจากโครงการ Zippy’s Friends 
พวกเขาเรียนรูความสามารถที่จะเอาตัวรอดในชีวิตประจําวัน 
และอยูไดอยางมีความสุขมากขึ้น. 
นี้เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา  โรงเรียนใดที่เด็กๆรูสึกดีกับตัวเองและคนอื่นๆ 
จะทําใหพวกเขาเรียนรูไดดีขึ้น 
และความสามารถทางวิชาการกดี็ขึ้นตามไปดวย. 
 
รายงานผลการประเมิณ ของทั้งผูใหญและเด็กๆ 
ท่ีประสบกับปญหาเเละความยากลําบากในชีวิต เปดเผยวา 
“ความคิดเห็นของคนสวนใหญลงความเห็นวา 
โปรแกรมนี้ชวยใหเด็กๆรูจักการสรางสัมพันธภาพกับเด็กคนอื่นๆและครูอาจาร
ยนั้น ทําไดอยางไร?  มันก็เหมือนกับการรับมือกับปญหาตางๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของพวกเขานั้นแหละ”.  
 
“ตอนนี้ดิฉันไดเขาใจเเลววา 
พวกเด็กๆก็ตองการที่จะเลาถึงความรูสึกเเละปญหาตางๆของพวกเขา 
เหมือนกับพวกผูใหญ”. 
 
“การเปนครูอาจารยกเ็หมือนกับการเปนเด็ก มีมิตรภาพ, 
การผูกมิตรเเละการสูญเสียมิตร, อันธพาล, 
เผชิญหนากับการเปลีย่นเเปลงเเละการสูญเสีย เเละการที่ตองเรียนรูสิ่งใหมๆ. 
เรื่องเเตละเรื่องจะมีตัวอยางท่ีอธิบายดวยภาพประกอบสสีดใส 
เเละภาพเคลื่อนไหว, การเเสดงประกอบ เเละการเลนเกมสตางๆ”.  
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แผนผังรายการทั้งหมดไดจัดทําเพื่อเด็กๆ อายุ 5–7 ป โดยเฉพาะ 
เเละจากประสบการณ พบวาเด็กๆ 
ไดรับความเพลิดเพลินจากโครงการนี้เปนอยางมาก.  
Zippy’s Friends ไมไดบอกใหเด็กๆ ทําอะไรตออะไรก็ได 
แทท่ีจริงแลว Zippy’s Friends 
สนับสนุนและใหกําลังใจพวกเขาคิดวิธีแกปญหาเพื่อตัวเอง 
และสนับสนุนใหพวกเขาคิดวิธีแกปญหาของตัวเอง. การที่เด็กๆ 
ฝกฝนการเลือกวิธีแกปญหานั้น ไมเพียงเเตจะชวยตัวพวกเขาเองเทานั้น 
แตมันยังรวมถึงคนอื่นอีกดวย. 
 
คุณสามารถทําความรูจักกับ Zippy’s Friends ไดมากกวานี้ ท่ี เว็บไซ 
www.partnershipforchildren.org.uk  
 
Zippy’s Friends คืออะไรกันแน? 
Zippy’s Friends เปนโครงการสําหรับเด็กๆและ ยาวชนทุกประเภท.   
Zippy’s Friends ไมไดมุงเนนท่ีปญหาใดปญหาหนึ่งโดยเฉพาะ  
Zippy’s Friends สนับสนุนในดานสุขภาพจิต ของเด็กๆและยาวชน 
Zippy’s Friends เปนการเรียนการสอนที่ใชในโรงเรียน 
และโรงเรียนอนุบาลตางๆ และใชเวลา 24 สัปดาห, โดยใชหนึ่งหัวขอเรื่อง 
ตอสัปดาห.  
คุณครูของลูกๆของทานไดรับการฝกเปนพิเศษ เพื่อใชในการสอนในโครงการ 
Zippy’s Friends นี ้
โครงการ Zippy’s Friends มี 6 หลักสูตรการศึกษาอยรม 
และแตละหลักสูตรจะแตกตางกัน 
 คุณจะไดเห็นตัวละครตางๆ ที่เรียกวา  Zippy! 
Zippy เปนตัวเเมลง 6 ขา ตัวยาวคลายทอนไม และเพื่อนๆของเขามีท้ังผูชาย 
และผูหญิง 
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รายการที่สอนเด็กๆ มีดังตอไปนี้ :  

• ปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆ ทําไดอยางไร 
• ชวยเหลือผูอื่น ทําไดอยางไร  
• จําเเนกเเยกเเยะ เเละพูดเกี่ยวกับความรูสึกตางๆ ของเด็กๆ 

ทําไดอยางไร 
• ถามเด็กๆวา พวกเขาตองการพูดหรืออธิบายอะไร ทําไดอยางไร 
• ขอความชวยเหลือ ทําอยางไร 
• ผูกมิตร เเละคงไวซึ้งมิตรภาพ ทําไดอยางไร 
• การขอโทษ ทําอยางไร 
• รับมือหรือเผชีญกับคนพาล ทําไดอยางไร 
• เหลียกเหลี่ยงการขัดแยง ทะเลาะวิวาท ทําไดอยางไร 
• เผชีญหนากับการเปลีย่นเเปลง และการสูญเสีย, รวมถึงความตาย 

ทําไดอยางไร 
 
รายละเอียด ของโครงการ Zippy’s Friends  
โครงการ Zippy’s Friends แบงออกเปน 6 หลักสูตร, แตละหลักสูตร มี 4 
ประเด็นสําคัญ และแตละประเด็นก็จะตางกัน 
 
รายการ Zippy’s Friends ใชไดผลไหม? 
รายการ Zippy’s Friends ไดผานการทดลอง และการประเมิณแลว 
คุณสามารถดูไดวา ลูกๆ ของคุณจะไดเรียนรูอะไรบาง 
 
 
หลักสูตรที่ 1 อารมณและความรูสึก 
 
เด็กๆ เริ่มการอภิปราย เกี่ยวกับ อารมณและความรูสึก อยางเชน เศรา, สุข, 
โกรธ, อิจฉา และหงุดหงิด.  ฝกฝนการพูด 
เกี่ยวกับความรูสึกในสถานการณตางๆ และหาทางที่ทําใหตนเองรูสึกดีขึ้น. 
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หลักสูตรที่ 2 การติดตอสื่อสาร 
 
หลักสูตรนี้สอนไหเด็กๆ รูจักติดตอสื่อสารอยางไดผล  
สอนเด็กๆ ใหเปนผูฟง สอนไหขอความชวยเหลือ และการพูดท่ีเขาอยากจะพูด 
ทําไดอยางไร, รวมถึงพูดในสถานการณตางๆ  
เด็กๆ ที่ชอบเก็บตัวมักจะสนใจในหลักสูตรนี้ 
และเรียนรูท่ีจะเปดเผยตัวเองมากขึ้น. 
 
หลักสูตรที่ 3 การสรางและการหยุดความสัมพันธ 
 
เด็กๆจะไดเรียนรูกับการมีมิตรภาพ การสรางและคงไวซึ้งความเปนเพื่อน 
ทําไดอยางไร และทําอยางไร ถึงจะจัดการกับความโดดเดี่ยว 
และการถูกปฏิเสธได. 
 
หลักสูตรที่ 4 การเหลียกเหลี่ยงการขัดแยง ทะเลาะวิวาท 
 
หลักสูตรนี้เกี่ยวกับ การเหลียกเหลี่ยงการขัดแยง ทะเลาะวิวาท 
และครูอาจารยใหขอคิดเห็นแกเด็กๆ ในการเเกสถานการณตางๆ โดยเฉพาะ 
การรับมือกับการถูกรังแก และเด็กๆจะทําอยางไร เมื่อตัวเขาเอง 
หรือคนอื่นถูกขมเหงรังแก. 
 
หลักสูตรที่ 5 การยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง และการสูญเสีย 
 
หลักสูตรนี้เพงไปท่ี การจัดการกบัการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องใหญและเรื่องเล็ก,  
กับการเปลีย่นแปลงที่ใหญท่ีสุด เมื่อใครคนหนึ่งจบชีวิตลง  
ถึงแมวาผูใหญมักจะมองวา ความตายเปนเรื่องยากที่จะอธิบาย แตสําหรับเด็กๆ 
ดูเหมือนมันงาย 
เด็กๆ ยินดีท่ีจะคุยอยางเปดเผย 
เกี่ยวกับเรื่องที่ผูใหญหลายคนคิดวาเปนเรื่องที่ตองหาม 
 เด็กๆ จะไดไปเยี่ยมชม สุสานหรือหลุมฝงศพในหลักสูตรนี้ 
และเปนท่ีนาแปลกใจวา หลักสูตรนี้อาจจะเปนหลักสูตรที่มีผลสําเร็จมากท่ีสุด, 
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หลักสูตรที่ 6  เราจะรบัมือกับมันได 
 
หลักสูตรสุดทาย เปนการทบทวนหลักสูตรทั้งหมดที่เด็กๆ ไดเรียนมา 
และปดทายดวยการฉลอง เด็กทุกคนจะไดรับมงกุฏ และใบประกาศนียบัตร. 
 
 
รายการนี้ไดพัฒนามานานกวา 6 ป และมีเด็กๆ 
นับพันคนจากประเทศเดนมารค และประเทศลิทัวเนีย 
ไดผานการอบรมจากหลักสูตรนี้มาแลว  
ครูและนักเรียนไดผานการสัมภาษณ และกรอกแบบสอบถาม 
กอนและหลังการเขาหลักสูตรการอบรม  
และผลการสัมภาษณ ไดนําไปเปรียบเทิยบกับ เด็กๆ ที่ไมไดผานการอบรมจาก    
โครงการ Zippy’s Friends  
นักวิชาการไดพบวา ผลการเปรยีบเทียบของเด็กๆ 
ท่ีผานการอบรมจากโครงการZippy’s Friends 
มีพัฒนาการในดานการทํางานรวมกัน, การยืนยัน, การควบคุมตนเอง 
และความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอื่นดีขึ้น 
และสรัางปญหานอยลง 
 
เด็กๆ ที่ผานการอบรมจากหลักสูตร Zippy’s Friends 
เรียนรูท่ีจะใชยุทธวิธีในทางบวก ไดแก 

• การพูดคําวา ขอโทษ 
• การพูดความจริง 
• พูดกับเพื่อน 
• การคีดถึงปญหา 
• พยายามสงบสติอารมณ 
 

พวกเขาเเสดงอาการทางลบนอยลง อาทิเชนโกรธ, กัดเล็บ และตะโกน  
โครงการนี้ ใชไดผลทั้งกับเด็กผูชายและผูหญิง 
 
หนวยงานอิสระในประเทศลิทัวเนีย เปดเผยวา เด็กๆ จดจําบทเรียนใหมๆ 
ไดภายในหนื่งป 
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อาจารยหลายทานเลาวา โครงการนี้ ลดความขัดแยงในหองเรียน 
และชวยใหเขาใจเด็กๆ มากขึ้น และบางก็บอกวา  โครงการนี้ 
ชวยแกปญหาท่ีพวกเขา กําลงัประสบอยู. 
 
คุณสามารถอานวีธีการแกปญหาไดมากกวานี้ ไดท่ี เวปไซ  
www.partnershipforchildren.org.uk 
 

–ผลการสํารวจของผูปกครองชาวลิทัวเนีย  สรุปวา 
“72% ของจํานวนผูปกครอง สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ของลกูๆ 
ของพวกเขา หลังจากเขารวมการอบรมกับ โครงการ Zippy’s Friends. 
พวกเด็กๆ สื่อสารกันอยางมีอิสระมากขึ้น, ใหความสําคัญกับคําวาเพื่อน, คิด 
ไตรตรองมากขึ้น, มีสมาธิ, เปนมิตร และจริงใจ และเริ่มท่ีจะเขาใจผูอื่น”.  
 
–อาจารย เลาวา 
“โครงการนี้ทําใหดิฉันสามารถพูดกับเด็กๆ ไดทุกเรื่อง”. 
 
คุณสามารถทําอะไรไดบาง ? 
ถึงแมวา  โครงการ Zippy’s Friends สอนโดยครูท่ีผานการฝกฝนมาแลว  
คุณสามารถชวยใหโครงการนี้ บรรลุผลมากขึ้น  
 
ขอแนะนํา 6 ประการ ที่ผูปกครองควรทราบ 

• อาจารยหลายทานเปดโอกาสใหผูปกครอง ถามและทําความรูจักกับ 
โครงการ Zippy’s Friends กอนที่โครงการนี้จะเริ่ม 

–คุณแม เลาวา 
“โครงการ Zippy’s Friends ไดทําใหชีวิตครอบครัวของเราเปลี่ยนไป ลูกๆ 
ของฉัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน 
 ฉันไมอยากจะเชื่อเลยวา  Zippy จะเปนแคตัวแมลง”. 
–ผุอํานวยการโรงเรียน เลาวา 
“ผมรูจัก ผูใหญจํานวนนอยมากท่ีสามารถเขาใจพวกเด็กๆ”. 
 

• ขอตารางเวลา, คุณจะไดรูลวงหนาหัวขอ ที่ลูกของทานจะเขาอบรม 
มันจะชวยเสริมใหลูกเขาใจในบทเรียน ที่บานดวย  
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• ใหความสนใจ และใหกําลังใจเด็กๆ ใหพูดถึงการอบรม และภาพวาด 

หรือหนังสือเเสดงความคีดเห็น ที่เด็กๆ นํากลับมาบานดวยบอยครั้ง 
 
• ติดตอกับทางโรงเรียนของลูก, บอกครูประจําชั้น 

ถัาคุณมีขาวทางบานท่ีตองการที่จะบอกใหทางโรงเรียนทราบ 
 
• ใหกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงในทางบวกของเด็กๆ                              

คุณอาจจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงของลูก อยางเชน 
กาวราวนอยลง, อดทนมากขึ้น และการเเกปญหาไดดีขึ้น 

 
• เตรียมพรอมเพื่อเด็กๆ ในการที่จะเริ่มพูดมากขึ้น 

และเตรียมพรอมที่จะฟงพวกเขา 
 
เด็กๆนับพันรูสึกเพลิดเพลิน และไดรับประโยชนจากโครงการ Zippy’s 
Friends เราหวังวาลูกๆของทานก็เชนกัน  
 

พวกเราขอขอบพระคุณหนวยงาน Network for Social Change 
(เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเปลี่ยนเเปลงของสังคม) สําหรับการสนับสนุน 
ในการผลติหนังสือเลมนี้ 
 พวกเราขอขอบพระคุณ GlaxoSmithKline (แกลโซ สมิท ไคลน)   
สําหรับการสนับสนุน การพัฒนาระหวางประเทศ และการประเมินผล โครงการ 
Zippy's Friends  
 
 
ตีดตอที่ 
 Partnership for Children 26-27 Market Place (พันธมิตรเพื่อเด็กๆ และยาวชน 26-27 
ผายการตลาด), โทร: 44 (0) 20 8974 6004, เวปไซท: 
www.partnershipforchildren.org.uk 
ตีดตอที่ 
Kingston upon Thames, Surrey KT1 1JH, England, แฟกซ: 44 (0) 20 8974 6600 
อีเมล: info@partnershipforchildren.org.uk  
  


