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อัตราการหย่าร้างทัว่ โลกพุ่งสูงขึ้ น
เเม้วา่ พ่อแม่จะตกลงใจว่าการหย่าจากกันจะเป็ นการเเก้
ปั ญหาที่ตรงจุดที่สุดก็ตาม คงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากจะให้ลูกทุกข์ทรมานจากผลกระทบที่เกิดขึ้ น จึง
เป็ นเรื่องที่พ่อแม่จะต้องเตรียมตัวรับมือ
3 ผลกระทบและแนวทางลดปั ญหาที่พบบ่อยในเด็กที่มีประสบการหย่ารางของพ่อแม่

1.เกิดความวิตกกังวล ซึมเศร้า
การหย่าร้างเป็ นเรื่องใหม่ของเด็กเเละทาให้เปลี่ยนแปลงไปถึงการดารงชีวิตและกิจวัตร
ประจาวัน เช่น ไม่มีพ่ออยู่ดว้ ย ต้องกลับรถโรงเรียนเเทน ต้องจากบ้านที่คุน้ ชิน โดนย้ายโรงเรียน เป็ น
ต้น ท่าทีของพ่อแม่ที่เปลี่ยนไป ต้องเผชิญกับอารมณ์แปรปรวนของผูท้ ี่อยูด่ ว้ ย อย่างไรก็ตามเด็กที่มี
ประสบการณ์การหย่าร้างจะมีเเนวโน้มที่จะกังวล ไม่มนั ่ ใจในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งกับใคร
บางคน ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในอนาคต บางรายมีอารมณ์ซึมเศร้าคิดว่าตนเองเป็ นต้นเหตุจึงพยายาม
ฆ่าตัวตาย
แนวทางลดปั ญหา
• จัดการปรับอารมณ์ตนเองให้เข้าที่(ใช้เวลา 1-2 ปี ) พยายามหลีกเลี่ยงการแสดง
อารมณ์ดา้ นลบ(โกรธ เศร้า เสียใจ รูส้ ึกผิดที่ตดั สินใจ ไม่มนั ่ ใจฯลฯ)ต่อหน้าลูก
• หาคนมาช่วยดูแลเด็กในบางช่วง เพื่อลดแรงกดดัน ลดภาระ และเด็กได้รบั การฝึ กฝน
ต่อเนื่ อง
• ปรับการชีวิตใหม่ให้เข้าที่โดยเร็วที่สุด
• สนับสนุ นให้ลูกแสดงความรูส้ ึก ยอมรับความรูส้ ึกของลูกแม้วา่ คุณจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
• ฝึ กให้ลูกช่วยตัวเองให้มากที่สุด เพราะเมื่อเด็กทาอะไรได้หลายอย่าง แก้ปัญหาได้ดว้ ย
ตัวเองเพิ่มขึ้ น มีความสามารถเพิ่มขึ้ นทุกด้าน ความมัน่ ใจในตัวเองจะเพิ่มขึ้ นและไปลด
ความกังวล
• ชวนลูกคุยเรื่องธรรมชาติและความเป็ นจริงในชีวิตบ่อยๆ

2.กลายเป็ นคนที่มองโลกในเเง่รา้ ย ไม่เชื่อใจคนอื่น
การที่อยูใ่ นเหตุการณ์การทะเลาะของพ่อแม่และจบปั ญหาด้วยการแยกทาง สร้างความเครียด
ต่อเด็ก มีผลกระทบด้านลบต่อแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ และสถาบันครอบครัว

แนวทางลดปั ญหา
• ระมัดระวังในการทะเลาะกันต่อหน้าลูก ต้นตอของการหย่าร้างมักจะมาจาก การทรยศ
หักหลัง โดยที่มีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ปฏิบตั ิตนตามสัญญาหรือสิ่งที่ควรจะเป็ นต่อชีวิตคู่
• พ่อแม่หลังการหย่าร้างปฏิบตั ิต่อกันด้วยความรัก การให้เกียรติ เคารพความคิดเห็นซึ่ง
กันเเละกัน บางทีจะเป็ นทางออกที่ดีกว่าการที่ต่างฝ่ ายต่างไม่ให้เกียรติ ไม่เชื่อใจ ไม่
เคารพกัน เเละละเมิดสิทธิของเเต่ละฝ่ ายตลอดเวลา
• ฝึ กลูกให้ทางานหลายอย่าง เผชิญกับปั ญหาด้วยตัวเองเพื่อเรียนรูว้ ิธีการแก้ปัญหา
หลายรูปแบบ เพราะจะได้เข้าใจว่าความขัดเเย้งในความสัมพันธ์ไม่จาเป็ นจะต้องจบ
ด้วยการเเยกทางเสมอไป อาจมีเส้นทางอื่น แต่ที่พ่อแม่ตดั สินใจเลิกกันเพราะทาวิธี
ทางอื่นแล้วไม่ได้ผล(อย่าคุยอย่างเดียว ต้องฝึ กลูกให้คิดเป็ นด้วย)
• การอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้ นให้ลูกฟั ง ต้องคานึ งถึงอายุ ความเข้าใจของเด็กแต่ละวัย ใช้
คาพูดที่ง่าย ไม่ใช้อารมณ์ อธิบายด้วยเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา ระมัดระวังท่าทีและ
ความรูส้ ึกของลูกเพราะลูกก็รกั อีกฝ่ ายหนึ่ งด้วย

3.มีปัญหาสัมพันธภาพ แยกตัวหรือต่อต้านสังคม
เด็กจานวนไม่น้อยที่มีนิสยั เปลี่ยนไปหลังจากการหย่าร้างของพ่อแม่เพราะรูส้ ึกอับอาย โดยจะ
ระเเวดระวังตัวเองมากขึ้ น ไม่พดู เกี่ยวกับครอบครัว ไม่ไว้ใจเพื่อนเพราะกลัวเพื่อนจะล้อ หรือนาไปบอก
คนอื่นต่อไป กลายเป็ นเด็กขี้ อายหรือประหม่าง่ายต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเด็กวัยเรียน ที่แยกตัว
ไม่มีเพื่อนสนิ ท หรือมีพฤติกรรมดื้ อ ต่อต้านพ่อแม่เพิ่มขึ้ น จนนาไปสู่การต่อต้านกฎเกณฑ์ที่โรงเรียน
และสังคมในที่สุด
แนวทางลดปั ญหา
1. แม่ปู ลูกปู : การยอมรับสภาพความเป็ นจริงของพ่อแม่ได้เร็วจะช่วยให้ลูกยอมรับความเป็ น
จริงได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วเช่นกัน โดยสังเกตตนเองว่าท่าทาง ปรับตัว เตรียมใจเผชิญกับ
คาถามและตอบคาถามกับลูกและผูอ้ ื่นด้วยท่าทีที่ยอมรับ เข้าใจ ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่พดู ถึงรายละเอียด
ของเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้ น ถือว่าเป็ นเรื่องส่วนตัวที่ทาให้เลิกกัน จงเป็ นตัวอย่างที่ดีของลูก ถ้าทาได้ดี
พ่อแม่ที่อยูก่ บั ลูกจะกลายเป็ นต้นแบบที่ดีในการเข้าสังคม
2. ให้เวลาคุยกับลูกแบบง่ายๆตรงไปตรงมาบ่อยๆ โดยเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อ
แม่หย่าร้าง และยอมรับฟั งความคิดโต้แย้งจากลูก พึงระวังปฏิกิริยาต่อการหย่าร้างของตนเองทั้งด้าน
ความคิดลบ คิดปกป้ องตนเอง และอารมณ์ที่แปรปรวนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ จะทาให้ไปบัน่ ทอนคุณภาพใน
การสื่อสารกับลูกโดยเฉพาะลูกวัยรุ่นคุยกะลูกอย่าง ไม่ปล่อยให้ลูกสร้างความคาดหวังลมๆ แล้งๆ ที่ไม่
อาจเป็ นจริง

3. ระวังว่าจะนาลูกบางคนเป็ นแพะรับบาปแทนคนที่จากไป เรื่องราวของจิตใจในบางครั้งมัน
ซับซ้อน เข้าใจได้ยาก หลายครั้งที่ความโกรธ ความเกลียดอีกฝ่ ายหนึ่ งไม่มีทางออกและไปลงกับลูก
แทน โดยเฉพาะลูกที่อีกฝ่ ายหนึ่ งรักมาก ใกล้ชิดกันมาก ดังนั้น จึงควรทบทวนการกระทา พื้ นอารมณ์
จิตใจของตนเองให้บ่อยๆ ทาความเข้าใจตนเองให้เพิ่มขึ้ น
4. อย่าใช้ลูกเป็ นเครื่องมือในการทวงเงินค่าเลี้ ยงดู หรือขอเงินเพิ่ม การส่งเงินค่าเลี้ ยงดูไม่ควร
ประวิงเงินนี้ เพื่อมาลงโทษอีกฝ่ ายหนึ่ ง เพราะลูกจะได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย
5. อย่าโทษว่าการหย่าร้างนี้ เป็ นเพราะลูก และไม่ควรขอโทษลูกเกี่ยวกับการหย่าซ้าๆ
6. จงเป็ นพ่อแม่ที่ลูกสามารถถามได้ทุกคาถาม พูดคุยอย่างใกล้ชิด ให้เวลาเล่นกับลูก และแสดง
ความรักกับลูกผ่านทั้งคาพูดและการกระทา เช่น กอด ชื่นชมผลงานของลูก

4. การเรียนตกลง ทากิจกรรมลดลง
เด็กที่พ่อแม่หย่ากันหรือเเยกกันอยู่ จะมีเเนวโน้มที่พบว่ามีผลการเรียนที่ลดลงเห็นได้ชดั บาง
รายเลิกเรียนกลางคันเพราะต้องไปหารายได้เพิ่ม หรือเด็กหมดความสนใจ ไม่ทากิจกรรมที่เคยชอบ
เช่น เล่นดนตรีหรือเล่นกีฬา ในเด็กเล็กอาจจะเห็นพัฒนาการที่หยุดชะงักหรือถดถอย ขาดสมาธิ
แนวทางลดปั ญหา
1. การปรับตัว มีวิธีการจัดการกับอารมณ์ของพ่อแม่จึงเป็ นรากฐานที่สาคัญต่อการปรับตัว
ปรับอารมณ์ของเด็ก เพราะยิ่งพ่อแม่ปรับตัวได้เร็ว ก็จะช่วยลูกผ่านการพูดคุยสื่อสาร และการส่งเสริม
ให้ลูกพัฒนาต่อไปได้ในทิศทางที่ดี
2. ใกล้ชิด ติดตามดูแลเรื่องการเรียนสมา่ เสมอ ให้เวลาเล่นหรือมีกิจกรรมร่วมกันบ่อยขึ้ นเพื่อ
พัฒนาความสามารถและทาให้เกิดความใกล้ชิดกันเพิ่มขึ้ น เพราะผลจากการหย่าร้างอาจทาให้พ่อแม่
ทางานหนักขึ้ นจนไม่มีเวลาใกล้ชิด ติดตามลูก จึงเท่ากับละเลย ละทิ้ งไปโดยปริยาย แต่ก็รสู ้ ึกผิดจึงซื้ อ
ของให้เพิ่มขึ้ น(เกม ของเล่น เงิน ความสะดวกสบาย ฯลฯ)เพื่อชดเชย แต่กลับทาให้เด็กมีปัญหาเพิ่มขึ้ น
3. ตรวจสอบ กิจกรรมของลูกทั้งที่บา้ น นอกหูเป็ นตา ดูแลลูกคุณเพิ่มจากเดิม พร้อมกับหา
โอกาสพูดคุยกะครู ทาความรูจ้ กั ทั้งกับเพื่อนของลูก และผูป้ กครอง และลูกควรได้รบั เวลาเพิ่มพิเศษ
หากทาความดีบางอย่าง
4. ให้ระวังวิธีการเลี้ ยงดูวา่ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เช่น เดิมเคยตามใจแต่ตอนนี้
ฝึ กฝนให้ลูกสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลืองานส่วนรวมได้มากขึ้ น เพราะเข้าใจความเป็ นจริงที่วา่
ตนเองเป็ นที่พึ่งแห่งตน กาหนดกฎเกณฑ์กติกาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพใหม่ เพราะชีวิตต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง การหย่าร้างก็เป็ นเหตุให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยน นาสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกไป เช่น การ
เล่นเกมโดยไม่มีกาหนด เป็ นต้น อย่าชดเชยลูกด้วยการตามใจ
5. ให้รกั ษาสัญญา กฎเกณฑ์กติกา และระวังคาพูดของเด็กที่นามาต่อรอง เนื่ องจากเด็กจะไปมา
2 บ้าน(บ้านพ่อ บ้านแม่) คาพูดของเด็กอาจส่งผลด้านลบทาให้กฎเกณฑ์กติกาของคุณเปลี่ยนไป เช่น
“พ่อซื้ อของเล่นให้ทุกครั้ง” “พ่อให้นอนดึกบ่อยๆ” ทั้งๆ ที่ในความเป็ นจริง “ดึก” อาจจะหมายถึงเลย
เวลานอนแค่ 2-3 นาที ต้องย้าให้เด็กรูว้ า่ เมื่อลูกอยูก่ ะคุณ ลูกต้องเคารพกฎกติกาในบ้านคุณ

5.เสีย self เสียหน้า
วัยรุ่นเป็ นช่วงที่ตอ้ งการการยอมรับจากเพื่อนในสังคม ดังนั้น การหย่าร้างของพ่อแม่ การรับรูว้ า่ คนที่รกั
ทรยศหักหลัง หรือโกหก จึงเป็ นเรื่องที่วยั รุ่นรับได้ยาก เหตุการณ์หย่าร้างของพ่อแม่จึงเป็ นความเครียดระดับรุนแรง
ของวัยนี้ ได้
วิธีสร้าง self-esteem ให้ลูกวัยรุน่
• สนับสนุ นให้ลูกได้ทากิจกรรมเสริมต่างๆที่ลูกสนใจ หรือมีความสามารถพิเศษ
• หมา่ ชมเชยลูกบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการตาหนิ ตรงๆ อย่าตีตราพฤติกรรมไม่ดีบนตัวลูก
• สนับสนุ นให้ลูกกล้าตัดสินใจ ปล่อยให้เผชิญความเสี่ยงระดับไม่รุนแรงบ้างเป็ นบางครั้ง เพราะจะทา
ให้เกิดความภูมิใจ
• มองหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ แม้แต่ในเด็กเล็ก ก็สามารถช่วยงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ได้
• อย่าคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบจากลูก ชื่นชมต่อความพยายาม ยอมรับได้แม้จะไม่ได้ดีเลิศ
• กรณีที่อีกฝ่ ายมีลูกด้วยกัน ควรยกย่องให้เด็กๆ ได้นับถือกันเป็ นพี่ เป็ นน้อง
• ฝึ กให้คิดบวก มองด้านดี
ถ้าทาตามนี้ แล้วยังมีปัญหาให้ปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะ
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