๑

แม่เดี่ยว๑*: กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐
รศ. ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร๒
“เมื่อถึงจุดผันผวนของชีวิตที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเสียคู่ชีวิตของตนไปไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ดังนั้น
คือ เธอและลูกจะตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่า “แม่เลี้ยงเดี่ยวหรือในที่นี้จะขอเรียกว่า แม่เดี่ยว” ในรายงานต่อไปนี้
ขอนาเสนอแต่เฉพาะแม่เดี่ยวกับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐ ไม่ได้นาเสนอพ่อเลี้ยงเดี่ยวกับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐ ซึ่ง
ในสั งคมจะพบทั้ง ๒ ฝ่าย แต่อย่างไรก็ตามในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า ถ้าแม่ เดี่ยวมีความมุ่งมั่นที่ดีแล้ว จะ
สามารถเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพได้ดไี ม่ต่างไปจากครอบครัวที่มีพร้อมทั้งพ่อและแม่ และหรือจะดีกว่าครอบครัวที่
พ่อกินเหล้า แม่เล่นไพ่ หรือทะเลาะกันเป็นประจา ซึ่งเด็กจะมีปัญหาไม่รู้จะพึ่งพาใคร กลายเป็นเด็กว้าเหว่ ขาด
ความรัก และความมั่นคง
แม่เดี่ยวหรือซิงเกิลมัม (Single Mom) หมายถึง แม่ที่รับผิดชอบในการปกป้องและเลี้ยงดูลูกเพียงคน
เดียวอันเนื่องมาจากสามีเสียชีวิต หรือหย่าร้าง และไม่แต่งงานใหม่ ยังคงทางานหาเงินเพื่อเลี้ยงลูกต่อไปคน
เดียว
การสูญเสียบุคคลที่รักไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียแบบใด ก็คงต้องกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่ง แต่การ
สูญเสียจากการตายจาก น่าจะมีผลกระทบต่อจิตใจน้อยกว่าการสูญเสียจากการหย่าร้างหรือจากเป็น เพราะ
นั่นหมายความถึงว่าความรักได้สูญหายไป และที่ตามมาคืออารมณ์ ซึ่งอารมณ์เป็นสิ่งต้องระวังอย่างมากที่จะ
ไม่ให้มาทาลายลูก ก่อนที่จะกล่าวถึงการพัฒนาลูกยุค ๔.๐ จะขอนาปัญหาที่เกิดตามมาหลังการหย่าร้างที่ แม่
เดี่ยวประสบ
ปั ญ หาแรก คื อ เรื่ อ งการเงิน การที่ แม่ เดี่ย วต้อ งท างานคนเดี ย ว รายได้ จะน้ อ ยลง สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ กมลชนก ขาสุวรรณ และบุรเทพ โชคธนานุกูล (๒๕๕๕) ที่พบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมีผลกระทบในด้าน
ฐานะเศรษฐกิจ ต้องเผชิญกับความยากจน ไม่มีเงินทุนของตัวเอง ขาดปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ด้วย
เหตุนี้จึงต้องวางรากฐานการบริหารการใช้เงินให้ประหยัดมากที่สุด เพราะนอกจากจะต้องจัดสรรค่าใช้จ่าย ค่า
เรียน ค่ากินอยู่ของลูกแล้ว ยังต้องจัดเก็บออมเงินเพื่อเป็นค่าใช้สอยการศึกษาในอนาคตของลูก นอกจากค่าใช้
สอยส่วนตัวของแม่ ยังต้องเจียดเป็นรายจ่ายประจาในบ้านอีกด้วย ซึ่งสร้างความบีบคั้นให้แม่ต้องทางานหนัก
เป็ น อย่ างมาก มี ค วามตึ งเครี ย ด และเหนื่ อ ยยากล าบาก ซึ่ งสอดคล้ องกั บ งานวิจั ยของศิ ริรัต น์ แอดสกุ ล
(๒๕๕๕) ที่ ศึ ก ษาสถานการณ์ ค รอบครั ว ไทย : กรณี ศึ ก ษา ครอบครั ว พ่ อ แม่ เลี้ ย งเดี่ ย วในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จากความเครียดที่เกิดจากการหย่าร้างประกอบกับความเครียดจากการหารายได้ให้พอใช้
ยังผลให้แม่เดี่ยวต้องระวังอารมณ์ของตนเองในขณะสื่อสารกับลูก เพราะแน่นอนที่ลูกเองก็ ได้รับการกระทบ
ทางด้านจิตใจเมื่อพ่อและแม่หย่าร้างกัน และถ้ามาได้รับอารมณ์ของแม่ ตอกย้าทาให้เกิดแผลเกาะกินใจเด็ก
ดังนั้นปัญหาที่น่ากลัวตามมาคือ ปัญหาด้านบุคลิกภาพของแม่เดี่ยว แม่ที่เป็นคนใจเย็นมีความสุขุมลุ่มลึก น่าจะ
๑

แม่เดี่ยว ใช้ในความหมายเช่นเดี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยว
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม
บรรยายในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศูนย์ให้บริการปรึกษา ชั้น ๕ สานักงานราชบัณฑิตยสภา
๒

๒

ผ่อนคลายบรรยากาศแห่งความเครียดลงได้ แต่แม่ที่ใจร้อน มีอารมณ์หงุดหงิด โกรธแค้นไม่ให้อภัย กรณีเช่นนี้
น่าจะทาให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเครียดเพิ่มมากขึ้น ตราบเท่าที่แม่ไม่สามารถควบคุม อารมณ์ของตนเอง
ได้ และเอาอารมณ์มาใส่กับลูก ก็จะไม่ทาให้มีอะไรดีขึ้นเลย
ปัญหาต่อมาคือความมั่นคงทางอารมณ์ของแม่เดี่ยวในการดูแลลูกตามลาพังได้มากน้อยเพียงใด ถ้าแม่
ไม่ดูถูกตัวเอง ไม่ปล่อยให้ตัวเองซึมเศร้าหรือหมดหวังกับชีวิตที่ต้องแยกทางกัน แม่เช่นนี้จะสามารถดูแลลูก
ตามลาพังได้ ดังนั้น แม่ ควรมีความมั่น คงทางอารมณ์ ยอมรับสถานการณ์ ของชีวิต มองไปข้างหน้าระหว่าง
ตนเองกับลู กว่าต้องวางแผนชีวิตอย่ างไร ปรับ บทบาทของตัวเองให้ เป็นทั้งพ่อและแม่ ก็น่าจะทาให้ เด็กมี
ความสุขและเติบโตตามปรกติเหมือนครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่
สาหรับแม่เดี่ยวที่มีลูกเป็นชายช่วงอายุ ๓-๖ ปีซึ่งเป็นช่วงที่เด็กเลียนแบบบุคลิกภาพจากพ่อหรือแม่
แต่การที่เด็กไม่มีพ่อให้เป็นตัวแบบ แม่ควรหาญาติที่เป็นชายเช่น ลุง น้า เพื่อให้มาเป็นตัวแบบบุคลิกภาพของ
ความเป็นชาย ซึ่งหากอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้ก็จะเป็นผลดีต่อเด็ก แต่ถ้าไม่มีแม่จะต้องคอยแนะนาลูกชาย
ให้ทราบถึงความเหมาะสมในการวางตัวเป็นชายเพราะมิฉะนั้นลูกชายอาจเลียนแบบบุคลิกภาพของแม่ ซึ่งอาจ
เกิดปัญหาของการใฝ่เพศเดียวกันกับแม่ เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศได้
แม้ชีวิตของแม่เดี่ยวจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลาบาก แม่เดี่ยวจะต้องฟันฝ่าอุปสรรค์ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้
ไปให้ ได้ สามารถฟื้น ตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นแบบอย่างให้ ลูก อย่าลืมว่าลูกคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุ ด จะทา
อย่างไรจึงจะทาให้ลูกกลับมามีชีวิตที่สดใส ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนได้ เวลาจะเป็น ยารักษาจิตใจได้เป็นอย่างดี
เมื่อเวลาผ่านไปความเครียด ความทุกข์ ความเจ็บแค้นต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ เบาบางลง สิ่งดี ๆ ก็จะเข้ามาแทนที่
แม่เดี่ยวควรต้องปรับตัวให้มีการดาเนินชีวิตเป็นปรกติเร็วที่สุด ไม่จมอยู่กับ ความเศร้า และความเจ็บแค้นนาน
ควรมองโลกทางบวก ลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตและให้กาลังใจลูก ให้ความรัก ความเอาใจใส่ทั้งทางกายและจิตใจ หรือ
ใช้คาพูดที่ฟังแล้วชื่นใจ เช่น “ลูกน่ารักมาก แม่เสียดายแทนพ่อที่เขาไม่มีโอกาสมาเห็นหนูในขณะนี้เหมือนที่แม่
ได้เห็น หรือแม่ภูมิใจในความเป็นผู้นาของลูกมาก เสียดายที่ลักษณะนี้พ่อเขาไม่ได้ มาเห็น เป็นต้น” สิ่งเหล่านี้ก็
น่าจะทาให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุข แต่อย่างไรก็ตาม ควรระวังในเรื่องการตามใจลูก ไม่ควรให้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างตามที่ลูกต้องการเพราะจะทาให้ลูกจะเสียคนในที่สุด ควรเลี้ยงดูด้วยเหตุและผล ชี้แจงให้ลูกเข้าใจว่า
ทาไมแม่ถึงไม่ให้หรือให้ตามที่ลูกได้ขอ
จากงานวิจัยของ ณัฐชลียา ถาวร (๒๕๕๘) ที่ศึกษากระบวนการเสริมพลังของแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่การเป็น
จิตอาสา ได้ชี้ให้เห็นว่า หลังแต่งงานชีวิตคู่ของแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ราบรื่นทั้งนี้เป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของสามี (ผู้วิจัยไม่ได้บอกว่า พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้น มีจานวนเท่าไร) สร้างปัญหาให้ครอบครัวจนนาไปสู่
การหย่าร้าง แต่ก่อนที่จะมีการเสริมพลังให้ แม่เดี่ยว พวกเธอต้องแบกรับภาระต่าง ๆ หลังการหย่าร้าง ทาให้
เกิดความเครียดอันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กรุงเทพมหานคร และ
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกระบวนการเสริมพลังแก่ แม่เดี่ยวโดยเน้นให้แม่เดี่ยวเกิดความรู้
ความเข้มแข็ง ความภาคภูมิใจในตน รู้จักตนเอง รู้จักการจัดการอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้พัฒนาการของลูก
ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพและข้อกฎหมาย ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลอื่นจากการจัดกระบวนการกลุ่มทา
ให้แม่เดี่ยวมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน นาประสบการณ์ที่มีค่าไปประยุกต์กับตนเอง และเมื่อสัมฤทธิ์ผล
แม่เดี่ยวเหล่านี้ได้ขอเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกระบวนการเสริมพลังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือ แม่เดี่ยวราย
อื่น ๆ และการเป็นจิตอาสาทาให้แม่เดี่ยวเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตน และจากการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

๓

จิตเมตตา ไม่หวังผลตอบแทน และจากการยอมรับศักยภาพของสังคมทาให้ แม่เดี่ยวสามารถดาเนินชีวิตต่อไป
ได้อย่างเข้มแข็งและมีความภูมิใจในตนเอง
สาหรับ แม่เดี่ยว : กับการพัฒ นาลูกยุค ๔.๐ จะมีวิธีการพัฒ นาอย่างไร จากงานวิจัยของณัฐชลียา
ถาวร ทาให้ทราบว่ากระบวนการเสริมพลังอานาจเป็นวิธีการที่มีศักยภาพ สมควรที่จะนามาพัฒนาให้กับลูกยุค
๔.๐ โดยมีหลักการเสริมพลังอานาจดังนี้
บทบาทของลูก (ข้อ๑-๔)
๑. ในกรณีเกิดการหย่าร้าง ให้ลูกยอมรับสภาพว่าพ่อแม่หย่าร้างและแยกทางกันเดินแล้ว อย่ามัวแต่
จะหาวิถีทางให้พ่อและแม่กลับมาคืนดีกัน ควรมองเรื่องการหย่าร้างเป็นเรื่องปรกติของสังคม ไม่ยึดติด และ
พยายามให้ชีวิตของตนผ่านพ้นไปให้ได้
๒. ลูกควรให้ความสาคัญกับตนเองให้มาก และคิดว่าจะทาอย่างไรที่ทาให้ตนเองมีคุณค่า เช่นการดูแล
การปลอบใจแม่ การช่วยแม่ดูแลงานบ้าน เป็นต้น การทาเช่นนี้เด็กควรบอกตัวเองว่า เราเป็นคนเก่ง เป็นคนดี
ทาประโยชน์และช่วยผ่อนภาระให้กับแม่ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดเป็นพลังอานาจชื่นชมในตน
๓. ในกรณีที่ลูกโตพอที่จะวางแผนการดาเนินชีวิต ให้ลูกรับรู้บทบาทของตนเองที่เติบโตอยู่ในสังคมยุค
๔.๐ โดยการหารายได้พิเศษ ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้ค่าของเงิน วางแผนการศึกษาเพื่อให้ตนเองมีอนาคตที่ดี
และตั้งเป้าหมายของชีวิตที่จะดาเนินการต่อไป
๔. จัดการกับปัญหาความเสี่ยงในการดาเนินชีวิตประจาวัน ให้กลายเป็นแรงผลักดัน และหล่อหลอม
บุคลิกภาพให้มีลักษณะเป็นผู้นา เป็นเด็กที่สามารถคิด ตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้การใช้ชีวิต กลายเป็นเด็ก
แข็งแกร่ง มีความเชื่อมั่นในตนเอง เรียนรู้ที่จะดารงชีวิตยืนอยู่ด้วยขาของตนเอง
บทบาทของแม่เดี่ยว (ข้อ ๕-๗ การพัฒนาลูกโดยทั่วไป)
๕. ลูกแม่เดี่ยวที่มีอายุประมาณ ๑ ปีขึ้นไปไม่ว่าแม่จะเครียดต่อเหตุการณ์การหย่าร้างช่วงแรก ๆ ก็
ตาม แต่แม่ต้องใส่ใจอย่างมากต่อการพูดคุยหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกไม่ว่าลูกจะพูดได้หรือไม่ได้ เพราะการมี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกจะทาให้ทารกพัฒนาการทางภาษาเร็ว ขึ้นกว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็คือการพูดคุยของแม่นั่นเอง และตั้งแต่ ๒ ปีเป็นต้นไปภาษาของเด็กจะพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วมาก (Julie Vickers) และจากผลวิจัยของอัมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์ (Amarin Baby & Kids)
พบว่า แม่ยุค ๔.๐ ให้ความสนใจกับภาษามากที่สุด คือร้อยละ ๘๕ ที่ต้องการให้ลูกสามารถพูดได้ตั้งแต่ ๒
ภาษาขึ้นไป
ระยะอายุ ๒ ปีขึ้นไป มีความสาคัญต่อพัฒนาการหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของสติปัญญา ควรมี
การพัฒนาส่งเสริมในเรื่องของสติปัญญา เพราะระยะนี้เป็นระยะที่สมองมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ถ้าได้รับการ
กระตุ้นจะทาให้สมองพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการกระตุ้น นอกจากนั้นควรส่งเสริมทักษะสมองหรือ
อีเอฟ (Executive Functions-EF) ซึ่งเป็นการพัฒนาสมองส่วนหน้า อันเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาคนไป
ตลอดชีวิตที่ต้องส่งเสริมตั้งแต่เด็กยังเล็ก เพื่อให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง อดทนอดกลั้น รอคอย คิดเป็น รู้จัก
การบริหารจัดการชีวิต รู้การแก้ปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จในอนาคต และประเด็นสาคัญระยะ ๒ ปี เป็น
การเริ่มการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยขาด เนื่องจากระยะนี้เด็กจะมีจินตนาการ เช่น เด็ก
บอกแม่ว่าหนูเห็นเทวดาบินได้ ซึ่งถ้าแม่เดี่ยวที่ไม่เข้าใจในพัฒนาการเด็ก และประกอบกับกาลังโกรธพ่อเด็กที่
หย่าร้างไป ก็จะดุเด็กว่า “โกหกเหมือนพ่อเลย” ถ้าเป็นเช่นนี้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กคนนี้ก็คงยุติ
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๖. นอกจากการพัฒ นาสติปัญญาแล้วในเรื่องอารมณ์ จิตใจและสังคมของเด็ก ควรได้รับการพัฒนา
ด้วย อารมณ์ของแม่เดี่ยวที่ควบคุมตนเองไม่ได้จะมีผลต่อเด็กจากการเลียนแบบ ทาให้เด็กมีอารมณ์ก้าวร้าว
หงุดหงิด ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศภายในบ้าน กดดันทางด้านจิตใจเด็ก นอกจากนั้นการที่เด็กไม่ได้ออกไปเห็น
บุคคลต่าง ๆ ที่ไม่คุ้นเคยก่อนอายุ ๖ เดือน เด็กเหล่านี้จะพัฒนากลายเป็นกลัวคนแปลกหน้า ซึ่งส่งผลต่อทักษะ
ทางด้านสังคมของเด็กเมื่อโตขึ้น เด็กเหล่านี้จะมีปัญหาในการสร้ างความสัมพันธ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ทางสังคม
๗. การตัดสิ น ใจในการเลือกอาชีพในอนาคตของเด็ก แม่เดี่ยวไม่ควรไปตัดสิ นใจให้ ลูก ควรให้ เขา
ตัดสินใจเลือกอาชีพเอง ทั้งนี้อาจมีการคุยกันกับลูกก่อนเพื่อดูแนวทาง เหตุผล และความชอบ ความถนัดใน
การเลือกเรียนสายอาชีพของเขา ถ้าเห็นว่าเหมาะสมก็ควรสนับสนุน ถ้าไม่เห็นควรก็จะต้องมีเหตุผลพูดกันจนมี
ข้อยุติและทั้ง ๒ ฝ่ายต้องยอมรับในการตัดสิน ใจในครั้งนี้ จงระวังที่จะไม่ใส่ความคิดในการเลือกอาชีพตามที่
แม่เดี่ยวเคยผิดหวังมาก่อน
บทบาทของแม่เดี่ยว: กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐
๘. แม่เดี่ยวจะพัฒนาลูกยุค ๔.๐ ได้อย่างไร และเด็ก ยุค ๔.๐ เป็นอย่างไร ก่อนที่จะไปถึงการพัฒนา
ลูกยุค ๔.๐ จะขออธิบายให้เห็นว่าเด็กยุค ๔.๐ เป็นเด็กที่ต้องการทาอะไรเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง
เช่นเมื่อเด็กเกิดปัญหา เด็กจะเรียบเรียงความรู้ที่ได้เคยเรียนมาผนวกกับการคิดที่พัฒนามาจากสมองส่วนหน้า
ในลั ก ษณะการคิ ด วิ เคราะห์ ไตร่ ต รอง ใคร่ ค รวญ มุ่ ง มั่ น เพื่ อ หาค าตอบ ในการเรี ย นการสอนจึ ง เน้ น
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้โดยการต่อยอดความรู้ที่เด็กมีอยู่ ซึ่งน่าจะเป็นทักษะและความสนใจ
ที่เด็กถนัด จะเห็นว่าแม่เดี่ยวยิ่งมีความยากลาบากในการเลี้ยงดู อบรม และพัฒนาลูก เนื่องจากยุคนี้ แม่เดี่ยว
จะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีการครอบงาความคิด เด็กจะต้องลงมือกระทาในสิ่งต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และตอบคาถามในสิ่งสงสัยด้วยตนเอง แม่และครูเป็นเพียง ผู้ให้การสนับสนุน ให้การ
ปรึกษาหรือให้การแนะนา แม่เดี่ยวอาจมีความกดดันมากขึ้นว่าตนเองอาจเลี้ยงลูกได้ไม่ดี และถ้าเลี้ยงผิดก็จะ
เป็นความผิดของตนแต่ผู้เดียว และต้องระวังอย่าเอาลูกของตนเองไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นที่เขามี ทั้งพ่อแม่
สมบูรณ์แบบ แม่เดี่ยวต้องสร้างความมั่นใจว่าเราทาได้ และต้องทาได้ดี คือพยายามประคับประคองให้ลูกคิด
อย่างอิสระ ทาตัวเป็นเพื่อนกับลูก ซึ่งประเด็นนี้น่าจะไปได้ดี เพราะมีแต่แม่กับลูกเท่านั้น ลูกและแม่จะมีความ
ผูกพัน รักกันมากและนี่คือข้อได้เปรียบของการเป็นแม่เดี่ยว
ในส่วนการพัฒนาลูกยุค ๔.๐ นั้นเริ่มจากทางกายเป็นการเลี้ยงดูแบบปรกติ คือ ให้อาหารครบ ๕ หมู่
เพื่อให้สมองได้พัฒนาเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมอง โดย เดนไดรท์หรือใยประสาทนาเข้าเป็นลักษณะเป็นกิ่งก้าน
ทาหน้าที่นาสัญญาณประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ รับข้อมู ลข่าวสารจากเซลล์ประสาทตัวอื่น ๆ และเซลล์ร่างกายจะ
บูรณาการข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้สัมพันธ์กับรูปแบบของการเชื่อมโยงเซลล์ประสาทตัวใหม่ ดังนั้นการเรียนรู้
บังเกิดขึ้นในการเชื่อมโยงกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นหรือการแตกกิ่งก้านของสาขาในโครงสร้างที่เป็นกิ่งก้านของ
เดนไดรท์ในสมอง การเดินทางของข้อมูลข่าวสารจากเซลล์ตัวหนึ่งจะผ่านไปเซลล์ อีกตัวหนึ่งได้ต้องผ่านจุด
ประสานประสาทหรือซินแนป จุดนี้มีความสาคัญในการเรียนรู้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นชองทั้งขนาดและจานวน
ซินแนปในสมองเป็นผลเกิดจากการเรียนรู้
เมื่อสมองได้รับการพัฒนาแล้วจะนาไปสู่การคิดสร้างนวัตกรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของเด็กในยุคนี้
แม่เดี่ยวจะต้องใช้ความสามารถในการกระตุ้นให้ลูกเป็นคนช่างสังเกต ช่างซักถามหาคาตอบในปัญหาที่พบ
และหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ แม่เดี่ยวสามารถสร้างบรรยากาศให้ลูกสนุกกับการค้นคว้า คอยให้กาลังใจแต่ไม่ใช่
กดดัน และชื่นชม เสริมแรงเมื่อลูกคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
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ในขณะที่เด็กโตขึ้น แม่เดี่ยวต้องพัฒ นาลูกให้มีคุณ ลักษณะแบบ CCPR Model ซึ่งเป็นปรัชญาการ
สร้างสรรค์เชิงผลิตภาพโดยให้มีทักษะ ๔ ประการดังนี้ C ตัวแรกคือ คิดวิเคราะห์ C ตัวที่สองคือ คิดสร้างสรรค์
P ตัวที่สามคือ ความคิดถึงผลผลิต และ R ตัวสุดท้ายคือ คิดรับผิดชอบ

CCPR Model

1.Critical Mind

2.Creative Mind

มองสังคมให้รอบด้าน

คิดต่อยอดจากทีม่ ีอยู่

รู้ที่มาที่ไป

ประยุกต์และใช้ประโยชน์

เข้าใจเหตุและผล

มองประเด็นใหม่ได้

3.Productive Mind

4.Responsible Mind

คานึงถึงผลผลิต

นึกถึงสังคม/ประเทศชาติ

มีวิธีการและคุณภาพ

มีจิตสานึกสาธารณะ

ค่าของผลงาน

มีคุณธรรม/จริยธรรม/ความดีงาม

ร

แหล่งที่มา: CCPR Model (ไพทูรย์ สินลารัตน์,2558)

จากรูปแบบที่อาจารย์ไพทูรย์ สินลารัตน์ ให้มาในข้างต้น ผู้เขียนขอนามาอธิบายเพื่อการนามาใช้ใน
การฝึกของแม่เดี่ยวดังต่อไปนี้
๑. แม่เดี่ย วควรฝึกให้ ลูกคิดแบบวิเคราะห์ อาจอยู่ในรูปการอ่านบทความหรือถ้าเป็นเด็กก็ให้ อ่าน
นิทานสั้น ๆ แล้วซักถามว่าอ่านแล้วจับใจความได้อะไร หรือแยกแยะจัดเป็นหมวดหมู่อะไรได้บ้าง หรือให้ลูก
สรุปให้แม่ฟัง หรือซักถามว่าทาไมเรื่องถึงเป็นเช่นนั้น มันมีเหตุผลอะไรหรือไม่ เป็นต้น การพูดคุยซักถามจะทา
ให้ สั ม พั น ธภาพกระชับ ดี ยิ่ งขึ้ น และจะท าให้ แ ม่ได้ รับ รู้แนวคิด ของเด็ กซึ่ งอาจสอดแทรกในเรื่องคุ ณ ธรรม
จริยธรรมต่าง ๆ ได้
๒. ในการฝึกเกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้ลูกมองอะไรให้ออกนอกกรอบที่ เป็นอยู่ เช่น
ให้ลูกคิดว่าถ้าลูกกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ ลูกจะทาอะไร และทาไมจึงทาเช่นนั้น การคิดสร้างสรรค์จะเป็นการ
มองอะไรให้แปลกใหม่โดยไม่ต้องระวังผิดหรือระวังให้เหมือนในสิ่งที่เป็นอยู่เดิม และเมื่อคิดแล้ว ต้องกล้าที่จะ
ทดลองดู คุณ แม่เพี ยงแต่ต้องระวังในสิ่ งที่ลูกจะทดลองที่ต้องไม่เป็นอันตราย ควรบอกให้ ลู ก รับรู้ว่า ถ้าจะ
ทดลองอะไร ลูกกับแม่ควรทดลองด้วยกัน
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๓. การฝึกความคิดผลิตภาพ นั้น จะเริ่มจากการฝึกเป็นคนช่างสังเกต แล้วนาสิ่งที่สังเกตมาพิจารณา
ต่อเนื่อง เห็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข นาไปสู่การทดลองปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลผลิตในแนวแปลกใหม่ อัน
จะนาไปสู่นวัตกรรม แม่เดี่ยวต้องระวังอย่าขัดขวางความคิดของลูก ถึงแม้จะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ตาม ควร
ให้เด็กทาแม้จะผิด ถ้าไม่เกิดความเสียหายมากมายถึงชีวิต เพราะการทาผิดเป็นครูอย่างดี
๔. ในการฝึกความคิดรับผิดชอบ เป็นทักษะที่มองในภาพรวมเหมือนอย่างทฤษฎีของเกสตอลต์ แต่เมื่อ
มองแล้วต้องมาประเมินว่าสิ่งนั้น ๆ มีค่า มีประโยชน์ นาไปใช้ได้ไหม หรือนาไปช่วยเหลืออะไรเพื่อให้สังคมดีขึ้น
ได้หรือไม่ เช่น การมองคนกลุ่มหนึ่งออกไปปลูกป่าชายเลน แม่เดี่ยวลองถามว่าลูกมองเห็นอะไรในเรื่องนี้ ถ้า
เขาตอบตามที่เป็นรูปธรรม ลองให้เด็กคิดต่อไปว่าทาไมถึงต้องมาปลูกป่า ปลูกป่าแล้วคนปลูกจะได้อะไร คน
ทั่วไปที่ไม่ได้ปลูกจะได้อะไร สุดท้ายถามว่าแล้วลูกอยากไปทาบ้างหรือไม่
ผู้เขียนขอเพิ่มเติมในสิ่งที่เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเด็กยุค ๔.๐ นั่นคือ
๑. การมีลักษณะนิสัยของความอยากรู้อยากเห็นมีความกระตือรื อร้น ซึ่งแม่เดี่ยวสามารถฝึกฝนได้
ในช่วงอายุ ๒.๐ ปีขึ้นไปที่เด็กกระตือรือร้นสนใจในสิ่งรอบตัวที่แปลกใหม่สาหรับเขา โดยมักตั้งคาถามว่า “นั่น
อะไร นี่คืออะไร” เป็นต้น แม่เดี่ยวควรตอบคาถามทุกคาถามด้วยคาตอบที่ถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ อย่าใช้
อารมณ์ หรือแสดงความราคาญ จะทาให้นิสัยของความอยากรู่อยากเห็นจะพังทลายไป
๒. การคิ ดที่ แก้ไขปั ญ หาและฟั น ฝ่ าอุ ป สรรค(Adversity Quotient) นั่น คือ บางครั้งการที่ แม่ เดี่ย ว
มองเห็นว่าลูกอ่อนแอท้อแท้ที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ แม่เดี่ยวควรกระตุ้นให้แรงจูงใจเพื่อให้ลูกมีพลังที่จะลุก
ขึ้นมาแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นให้ได้
๓. การคิดที่เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ในขณะที่ยุค ๔.๐ ทุกสิ่งทุกอย่างเด็กต้องพึ่งตนเองไม่ว่าจะคิด
หรือกระทาสิ่งใด ๆ อาจล้มเหลวได้ และถ้าเด็กตั้งความหวังไว้สูง เมื่อพลาดอาจมีผลต่อสุขภาพจิตได้ ด้วยเหตุ
นี้จึงจาเป็นต้องฝึกพลังจิตของเด็กให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ
เมื่อยุค ๔.๐ เน้นการสร้างผลงานในเชิงนวัตกรรม เด็กจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ หรือหาองค์
ความรู้ น อกเหนื อ จากที่ ได้ รั บ จากทางโรงเรี ย น สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยได้ คื อ การได้ อ่ านมาก อาจเป็ น การอ่ านจาก
คอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง การอ่ า นจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ทั ก ษะทางภาษา ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาษาไทยหรื อ
ภาษาต่างประเทศ และควรสามารถสื่อสารกับต่างชาติได้ เพราะความรู้ส่วนหนึ่งได้มาจากการสนทนาหรือการ
สื่อสารนั่นเอง รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม แม่เดี่ยวจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องรักการอ่าน คือ เมื่อมี
เวลาว่างจะอ่านหนังสือ บทความ สารคดี วารสารต่าง ๆ หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ให้ลูกเห็นเป็นประจา ก็จะทา
ให้เด็กยึดมาเป็นแบบอย่างโดยไม่รู้ตัว นอกจากนั้นควรกระตุ้นให้ลูกสนใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งใดก็ตามมีคุณค่ายิ่งทั้งนั้น และการเรียนรู้ควรเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะทุก
คนไม่แก่เกินเรียน และวิทยาการต่าง ๆ ก็มีความทันสมัยแข่งกับเวลา
แม่เดี่ยวควรพัฒนาลูกให้สมดุลระหว่างวิทยาการ ความรู้ในศาสตร์ด้านอาชีพ กับ คุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย ความเคารพในสิทธิของผู้อื่น ความเมตตากรุณา เห็นใจเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น เพราะแม่เดี่ยวคงไม่
ต้องการให้ลูกเป็นคนเก่งที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวและเอาแต่ได้ ไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์ ดังนั้น แม่เดี่ยวนอกเหนือจะ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องที่ลูกอ่านตั้งแต่เล็กแล้ว ควรปลูกจิตสานึกลูกโดยการพาไปทาประโยชน์ให้
สังคมในลักษณะจิตอาสา เพราะการให้โดยเฉพาะการให้แรงงานจะก่อให้เกิดความสุขเนื่องจากร่างกายหลั่ง
สารเอ็นโดฟีน ถ้าหมั่นทาเช่นนี้และแม่เดี่ยวชี้ข้อดีให้ลูกได้เข้าใจผู้เขียนคิดว่าเด็กน่าจะพัฒนาเป็นตัวแทนของ
ประชากรยุค ๔.๐ ได้เป็นอย่างดี และจะไม่ต้องมานั่งคิดคับแค้นใจที่ต้องได้ชื่อว่าเป็น ”แม่เดี่ยว”อีกต่อไป
และลูกเองก็จะมีความสุขได้เท่า ๆ กับเด็กที่มาจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
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สรุป แม่เดี่ยวนอกจากจะได้รับผลกระทบทางจิตใจจากคู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้าง (จากเป็น) หรือ
การสูญเสียชีวิต (จากตาย) ปัญหาที่ตามมา คือ การที่ต้องเลี้ยงหรือดูแลลูก และการหารายได้ด้วยลาพังตนเอง
ซึ่งแม้แม่เดี่ยวจะถูกรุมเร้าด้วยปั ญหาต่าง ๆ มากมายอย่างไร แต่ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ให้ได้ ต้องลุก
ขึ้นมาสู้ชีวิต ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และให้กาลังใจกับลูก มองโลกในเชิงบวก ทาหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ คอย
ส่งเสริมและพัฒ นาให้ลูกให้มีความแข็งแกร่ง เป็นผู้นา มีศักยภาพในตนและมีพลังอานาจในการดาเนินชีวิต
ต่อไป แม้จะไม่มีพ่อที่จะคอยดูแลแล้วก็ตาม สาหรับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐ ก่อนอื่นแม่เดี่ยวจาเป็นต้องพัฒนา
สมองของลูกโดยการให้ลูกได้รับอาหารครบ ๕ หมู่เพื่อให้สมองได้พัฒนาเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองอันจะทา
ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้รับเดินทางอย่างรวดเร็ว เมื่อสมองได้รับการพัฒนาแล้วจะนาไปสู่การคิดสร้างนวัตกรรมซึ่ง
ถือเป็นหัวใจสาคัญของเด็กในยุคนี้ แม่เดี่ยวจะต้องใช้ความสามารถในการกระตุ้นให้ ลูกเป็นคนช่างสังเกต ช่าง
ซักถามหาคาตอบในปัญหาที่พบ และหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ แม่เดี่ยวสามารถสร้างบรรยากาศให้ลูกสนุกกับการ
ค้นคว้าคอยให้กาลังใจแต่ไม่ใช่กดดัน และชื่นชม เสริมแรงเมื่อลูกคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เมื่อเด็กโตขึ้นแม่
เดี่ยวต้องพัฒนาลูกให้มีคุณลักษณะแบบ CCPR Model ซึ่งเป็นปรัชญาการสร้างสรรค์เชิงผลิตภาพโดยให้มี
ทักษะ ๔ ประการ คือ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ นอกจากนั้นควรเพิ่มในเรื่อง
การฝึกลูกให้มีลักษณะนิสัยของการอยากรู้อยากเห็นมีความกระตือรือร้น การคิดแก้ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
กับการคิดที่เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งยังต้องพัฒนาในเรื่องภาษา การสื่อสาร และควรพัฒนาให้เกิดความ
สมดุลระหว่างวิทยาการ ความรู้ในศาสตร์ด้านอาชีพ กับคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความเคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น ความมีเมตตา ตลอดจนความเห็นใจในเพื่อนมนุษย์
รักใดเล่าจะเท่า...”รักของแม่”
ผูกพันแท้รักมั่นไม่หวั่นไหว
ห่วงใดเล่าเฝ้าห่วง...”ดั่งดวงใจ”
...ที่แม่ให้แก่ลูกอยู่ทุกครา...
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