เตรียมลูกเพื่อเผชิญกับการหย่าร้างของพ่อแม่
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิ ยะศิลป์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
การหย่าร้าง เป็ นการแตกสลายของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็ นหน่ วยที่เล็กแต่สาคัญที่สุดของ
สังคม จากสถิติทวั ่ โลกพบว่าอัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้ นสูงมาก ประเทศรัสเซียเป็ นประเทศที่มีการหย่า
ร้างสูงสุด ในขณะที่คนจดทะเบียนแต่งงานทัว่ โลกมีปริมาณลดลง
สาหรับประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า ในปี พ.ศ.2560 มี การหย่าร้างเฉลี่ยวัน
ละ 333 คู่ จังหวัดที่มีอตั ราการหย่าร้างสูงสุด 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรีและนครราชสีมา
การหย่าร้างของพ่อแม่ เป็ นความเครียดรุนแรงต่อชีวิตเด็กในครอบครัว เตรียมลูกเพื่อเผชิญกับ
การหย่าร้างของพ่อแม่ ในแต่ละระยะจึงเป็ นเรื่องสาคัญ เพื่อลดปั ญหาจิตสังคมที่เกิดขึ้ นต่อลูกได้

การรับรูข้ องเด็กต่อการหย่าร้างของพ่อแม่
การรับรูเ้ รื่องการหย่าร้างของพ่อแม่ ในเด็กวัยต่างๆ เป็ นดังนี้
ทารก ไม่เข้าใจ
อายุ 2-5 ขวบ พอเข้าใจว่า พ่อ/แม่ ไม่อยูร่ ่วมกันในบ้านอีกต่อไป แต่ไม่รวู ้ า่ ทาไม
อายุ 5-7 ขวบ เข้าใจว่า พ่อแม่โกรธ เศร้าและแยกกันอยู่ แต่ไม่รวู ้ ่าทาไม
อายุ 7-12 ขวบ เริ่มเข้าใจความหมาของคาว่า หย่า
อายุ 12 ปี ขึ้ นไป เข้าใจความหมาย แต่ไม่จาเป็ นว่า จะต้องยอมรับ

ระยะก่อนหย่าร้าง (Pre-divorce stage)
เป็ นช่วงที่พ่อแม่ตกลงใจว่าจะแก้ปัญหาครอบครัวด้วยการหย่าร้างกัน มีการการวางแผนการ
หย่า ช่วงนี้ จะมีเรื่องที่พ่อแม่ตอ้ งจัดการ และตัดสินใจหลายด้าน
- การทาความเข้าใจกฎหมายและขั้นตอนพิธีการต่างๆ ในเขตที่อาศัย
- ตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่อง ที่อยูอ่ าศัย การเงิน ทรัพย์สิน เป็ นต้น
- กรณีที่ตกลงกันได้ ต้องตัดสินใจให้ได้วา่ จะเลือกใครไปเป็ นพยานทั้งฝ่ ายพ่อและแม่
- แบ่งเวลาให้ลูก และรักษาความสัมพันธ์ของลูก ระวังมิให้ลูกต้องเข้ามาพัวพันกะเรื่องขัดใจ
ระหว่างพ่อแม่
- อย่าเร่งตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อความผูกพันระยะยาวในขณะที่สภาพจิตใจพ่อแม่ยงั ไม่
พร้อมที่จะคิดได้ถี่ถว้ นถึงข้อดี ข้อเสียต่างๆ
- พิจารณาเรื่องสิทธิ์การเลี้ ยงดูลูก
เทคนิคการสื่อสารกับลูก

1. แนะนาว่าควรบอกลูก พูดคุยแบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ
บอกลูกให้รบั รูป้ ั ญหา(แม้วา่ ลูกอาจไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดก็ตาม)และบอกกาหนดวันหย่า พ่อแม่ควรบอก
กล่าวพร้อมกัน เด็กๆรับรูป้ ั ญหาได้ระดับหนึ่ งว่า ต่อไปนี้ ชีวิตครอบครัวจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. ยืนยันในเรื่องความรักความผูกพัน และหน้าที่พ่อแม่ที่จะไม่เปลี่ยนไป การที่พ่อแม่
พูดคุยกับลูกไปพร้อมกัน จะช่วยย้าให้ลูกรูว้ า่ ลูกยังคงได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่
3. คุยถึงสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ลูกต้องย้ายไปที่อื่น ย้ายโรงเรียน หรือไปอยูก่ บั ตา
ยาย เป็ นต้น ซึ่งคงต้องทวนกันเป็ นระยะเพื่อเด็กจะได้มีเวลาปรับตัวกับภาวะใหม่ได้
4. เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม ให้ลูกได้ซกั ถามเรื่องที่สงสัยจะช่วยให้เด็กได้พดู ในสิ่งที่คิดและรูส้ ึก
ต่อเหตุการณ์นี้ออกมา เด็กหลายคนคิดว่าตนเองเป็ นเหตุที่ทาให้พ่อแม่หย่าร้างเพราะทาตัวไม่ดี(ปั ญหา
เล็กน้อยของลูก อาจเป็ นชนวนในการทาเลาะและจบลงด้วยการหย่าร้าง)
5. เข้าใจและยอมรับปฏิกิริยาต่อต้านของลูกที่จะเกิดขึ้ นด้วย ซึ่งอาจจะมากหรือน้อย
ต่างกันในลูกแต่ละคน
6. ติดตามพัฒนาการทุกด้าน โดยเฉพาะด้านอารมณ์ สังคม การปรับตัว การช่วยเหลือ
ตนเอง เป็ นต้น

ระยะแยกทางกัน (Separation stage)และระยะปรับตัว (Adjustment stage)
เป็ นช่วงที่พ่อแม่ตอ้ งปรับตัวเองกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ที่สาคัญ คือ ต้องทาใจยอมรับ
สภาวะใหม่ให้เร็วที่สุด ทั้งๆที่เป็ นช่วงเวลาที่อารมณ์แปรปรวนไม่นิ่ง เจ็บปวด ซึ่งจะใช้เวลา 1-2 ปี
ราลึกไว้เสมอว่าผลกระทบต่อเด็กมักไม่ได้อยูท่ ี่พ่อแม่หย่าร้าง แต่ขนอยู
ึ้ ก่ บั การกระทาของพ่อแม่
มากกว่า
สิ่งที่ควรกระทา คือ
- บริหารจัดการกับปั ญหาต่างๆที่พุ่งเข้ามาอย่างมีสติ A problem-focused style คือพยายาม
จัดการปั ญหาไปทีละอย่าง ค่อยๆทาไปทีละเรื่องจนจบ จะเป็ นวิธีการลดความเครียดระยะยาว
- จัดการกับอารมณ์ของตนเองให้เร็ว โดยยอมรับว่าทุกสิ่งเปลี่ยนไปแล้วและไม่มีวนั หวนกลับ
ช่วงนี้ จะเป็ นช่วงที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆสูงสุด ให้ระวังเวลาอยูใ่ กล้ลูก เพราะอาจทาให้พ่อแม่มีปฏิกิริยากับ
ปั ญหาเด็กเกินความเป็ นจริง
- ในกรณีที่ตอ้ งคุยกันระหว่างพ่อแม่ ควร
o เลือกสถานที่นัดพบในที่สาธารณะ เช่นร้านกาแฟ มากกว่า การพบกันที่บา้ นของ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง เพราะจะช่วยให้การคุยอยูใ่ นบรรยากาศเป็ นกลาง
o ควบคุมตัวเองให้สงบมากที่สุด คุมอารมณ์และพฤติกรรมให้ได้ ใช้ความสุภาพให้
มาก หลีกเลี่ยงการดูถูก หรือ โยนความผิดไปที่ไปอีกฝ่ ายหนึ่ ง ถ้าทนไม่ได้ให้ยุติ
และขอนัดคุยครั้งต่อไป อย่าลังเลที่จะขอเวลาเพิ่มขึ้ นในการพิจารณาประเด็น
ต่างๆ หรือ เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

o ตั้งเป้ าหมายก่อนการเจรจาและรักษาการพูดคุยให้อยูใ่ นกรอบหัวข้อเท่านั้น
o หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ การกล่าวหากัน ข่มขู่ และ พูดกะทบกระเทียบ อย่า
พูดปั ญหาเก่าที่ตกลงกันไม่ได้ ให้คุยเฉพาะปั ญหาให้ตรงจุด อย่าพยายามคุยเพื่อ
แก้หลายๆปั ญหาในครั้งเดียว
o จงเป็ นนักฟั งที่ดี และผลัดกันพูด มุ่งเป้ าในการแก้ไขปั ญหา
o หลีกเลี่ยงการโจมตีซึ่งกันและกัน
o เมื่อบรรลุขอ้ ตกลงได้ในแต่ละครั้ง ควรมีการระบุให้ชดั เจน จะทาให้ท้งั สองฝ่ ายต่าง
รูส้ ึกเป็ นผูช้ นะทั้งคู่
o กาหนดกรอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณและอดีตของคุณเสียใหม่ เช่น ลักษณะ
ความสัมพันธ์ใหม่เป็ น “เชิงธุรกิจ” ควรให้มีการทา Parenting Plan ซึ่งคุณควร
ยอมรับ อานาจของคุณที่ลดลงในชีวิตลูกคุณเอง

ข้อพึงระวัง
- ระวังพฤติกรรมของพ่อแม่ที่หลีกหนี จากความเป็ นจริงโดยการหันเข้าหาสิ่งเสพติด เพื่อให้ลืม
หรือหาคนอื่นมาทดแทนโดยมิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ จะส่งผลทาให้พ่อแม่ละทิ้ ง ละเลยลูก
- กาจัดความเครียด เพราะผลจากความเครียดจะทาให้พฤติกรรมของพ่อแม่ขึ้นๆลงๆ ทาให้
ฝึ กฝนลูกยากและอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาไปมา หรือเคร่งครัดเกินเหตุ
- อย่าเถียงกันต่อหน้าลูก
- อย่าใช้เด็กเป็ นตัวสอดแนม ไม่ตอ้ งไปถามว่า ลูกอยูฝ่ ั ่งโน้นแล้วเป็ นไงบ้าง หรือ ถ้าลูก
กลับมาบอกอะไร หรือรับฝากคาถามอะไรมา ก็ให้คุณติดต่ออีกฝ่ ายเพื่อพูดคุยโดยตรง อย่าพูดผ่านลูก
- ระวังจิตใต้สานึ กที่อยากเอาลูกเป็ นพวก โดยบีบให้เด็กต้องเลือกข้าง เพราะลูกจะตกอยูใ่ น
สถานการณ์น่าอึดอัด กดดัน ระวังให้มาก อย่าพยายามถามลูกว่า “รักใครมากกว่ากัน” เป็ นอันขาด
และอย่าวิพากษ์วิจารณ์ขอ้ ไม่ดีของอีกฝ่ ายหนึ่ งให้กะลูกฟั ง
- อย่าตั้งข้อจากัดการพูดคุยระหว่าง ลูกกับอีกฝ่ ายหนึ่ ง และไม่ควรสอบถามทุกครั้งว่าคุยกัน
เรื่องอะไรบ้าง ยกเว้นเด็กจะเล่าเอง ก็ตอ้ งคิดให้มากๆ ก่อนพูด อย่าฝากข้อมูลให้ลูกไปพูดกับอีกฝ่ าย
หนึ่ งแทนตัวเอง

ระยะฟื้ นฟู (Re-organization stage)
การพบกับลูกหลังการหย่าร้างอาจเกิดจากความตกลงกันระหว่างพ่อแม่ หรืออาจเกิดจากคาสัง่
ศาล สิ่งที่พ่อแม่ควรทา คือ
- ส่งเสริมความสัมพันธ์(มิใช่กีดกัน)ระหว่าง ลูกกับพ่อ/แม่ที่จากไป การที่เด็กเติบโตโดยที่ขาด
คนใดคนหนึ่ งนั้นจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ เปิ ดโอกาสให้มีการคุยกันทางโทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ
ส่งเสริมให้ลูกได้ทากิจกรรมร่วมกับอีกฝ่ ายหนึ่ ง

- พยายามลดความเป็ นปฏิปักษ์กบั อีกฝ่ ายหนึ่ งให้เหลือน้อยที่สุด แม้วา่ ในความเป็ นจริง เป็ น
เรื่องที่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงความรูส้ ึกเกลียด โกรธที่คุณมีต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง แต่ก็ตอ้ งเก็บความรูส้ ึกนั้นไว้
ให้มิดชิด เพราะความรูส้ ึกด้านลบจะมามีอานาจเหนื อสิ่งที่คุณจะพูด หรือ ทา ต่อหน้าลูก และสิ่งที่พดู
หรือทาไม่ดีออกมาจะมีผลใหญ่หลวงต่อลูก
- ให้ลูกได้โชว์ผลงานจากที่โรงเรียนให้อีกฝ่ ายได้เห็น เช่น สมุดพก รูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ เพื่อให้
อีกฝ่ ายหนึ่ งมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้ นในการรับรูถ้ ึงความสาเร็จของลูก หรือพยายามให้ อีกฝ่ ายได้มีส่วนร่วมใน
งาน เทศกาลสาคัญๆ ของลูก เช่น วันเกิด แข่งกีฬา ตรงนี้ จะทาให้เขามีความรูส้ ึกสาคัญในชีวิตของลูก
- สื่อให้อีกฝ่ ายรูว้ ่า คุณดีใจที่เขามีบทบาทร่วมมือในการดูแลลูก เช่น เตือน และช่วยลูกทา
ของขวัญ หรือการ์ดให้ อีกฝ่ ายในเทศกาลสาคัญ เป็ นต้น
- พยายามรักษาการติดต่อพบปะระหว่างลูกกะ “อดีตของคุณ” ให้เป็ นไปอย่างสมา่ เสมอ และ
คาดเดาได้ ทั้งนี้ เพราะเด็กๆ ต่างคาดหวัง consistent routines การพบปะที่ขาดตอน จะทาให้เด็กกังวล
ว่า พ่อ หรือ แม่ ไม่รกั อีกต่อไป
- เวลาส่งตัวลูกให้อีกฝ่ าย พยายามทาให้ราบรื่นที่สุด โดย
o ตกลงวันพบปะในเทศกาลต่างๆ คอนเฟิ รม์ วันเวลาที่แน่ นอน ก่อนวันจริงเสมอ
o บอกให้ชดั เจนว่า จะได้พบอีกฝ่ าย เมื่อไหร่ อย่างไร และนานแค่ไหน
o เตรียมลูกให้พร้อมก่อนเวลานัด ทั้งเสื้ อผ้า และข้าวของที่จาเป็ น
o ถ้าลูกต้องมีของพิเศษบางอย่างสาหรับการพบปะ ควรแจ้งให้อีกฝ่ ายทราบ
ล่วงหน้าเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้างคืนกะอีกฝ่ าย แล้ววันรุ่งขึ้ นซึ่งไป
โรงเรียน ลูกต้องมีของใช้ที่ไปโรงเรียน เป็ นต้น
o แจ้งให้อีกฝ่ ายทราบล่วงหน้าเสมอ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จากตารางที่กาหนด
อย่าปล่อยให้เป็ นภาระของลูกที่จะแจ้งให้อีกฝ่ ายทราบเป็ นอันขาด และพึง
ตระหนักเสมอว่า การเปลี่ยนแปลงมีขึ้นได้เพื่อความสะดวกต่อกิจกรรมของลูก
o ไปรับ-ส่งให้ตรงต่อเวลา มิฉะนั้น ลูกอาจจะคิดว่าไม่ใส่ใจเค้า
o อย่าฉวยโอกาสคุยกะอีกฝ่ าย ถึงประเด็นปั ญหาบางอย่าง ในจังหวะการส่งตัว
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