“ฟัง ลูกวัยรุ่นของท่ าน
อจ.อรอนงค์ เต็มพรเสถียร
“นัท” ไม่ค่อยอยากจะพูดคุยกับพ่อแม่นกั เมื่อเขากลับจากโรงเรี ยน เขาก็ตรงไปยังห้องของเขา
และหมกตัวอยูใ่ นนั้น หลายครั้งเขาไม่ได้กล่าวแม้แต่คาว่าสวัสดีกบั พ่อแม่
พ่อแม่ของเขา ไม่รู้เรื่ องราวอะไรเกี่ยวกับตัวเขา ไม่วา่ เขาชอบเรี ยนวิชาอะไร มีเพื่อนสนิทกี่คน
เข้ากับคนอื่น ๆ ในห้องเรี ยนได้ไหม ฯลฯ หลายครั้งที่เขาไปค้างบ้านเพื่อนนาน ๆ พ่อแม่ก็ไม่เคยถามว่า
มีปัญหาอะไรเพียงแต่ถามว่า จะไปกี่วนั เท่านั้น “นัท” จาไม่ได้วา่ ได้พดู คุยกับพ่อแม่ครั้งสุ ดท้ายเมื่อไร
ทุก ๆ คนต่างก็มีงานยุง่ ทั้งพ่อและแม่ตอ้ งทางานนอกบ้าน เมื่อเลิกจากงานท่านทั้งสองก็เหนื่อยล้าเกิน
กว่าจะมานัง่ ฟังทุกข์สุขของเขา นัทเองรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อมีความคับข้องใจหรื อมีปัญหา เขาจึงหันหน้า
เข้าหาเพื่อน และสิ่ งที่เพื่อน ๆ หยิบยืน่ ให้เขาคลายทุกข์คือ การเที่ยวเสเพล และยาเสพติด สิ่ งเหล่านี้ผอ่ น
คลายความทุกข์ลงได้ เมื่อใดที่เขาเข้าสู ้โลกแห่งความเป็ นจริ งซึ่ งปราศจากคนสนใจ ห่วงใย เขาก็กลับ
ทุกข์อีกครั้ง นัทจึงชอบอยูก่ บั เพื่อน อยูก่ บั ยา และอยูน่ อกบ้านมากกว่าจะกลับบ้าน
นี่เป็ นตัวอย่างของหลายครอบครัวในกรุ งเทพฯ ขณะนี้พ่อ-แม่-ลูก ไม่มีเวลาให้กนั และกัน พ่อ
แม่บางคนปฏิบตั ิหน้าที่ของพ่อแม่บางคนปฏิบตั ิหน้าที่ของพ่อแม่เพียงการให้อาหารให้เงินเท่านั้น แม้
บางคนจะกล่าวว่าได้ถามทุกข์สุขของลูกเสมอ แต่ลูกก็ไม่ได้บอกอะไร มารู ้อีกทีก็อยูใ่ นสภาพที่สายเกิน
แก้
พ่อแม่ท้ งั หลายโปรดรู ้ไว้เถิดว่าหากท่านไม่ได้ต้ งั ใจหรื อเต็มใจจริ ง ๆ จะฟังพวกเขาด้วยความ
รักและห่วงใยละก็ เด็กวัยรุ่ นเหล่านี้จะไม่บอกอะไรในใจของเขาให้ท่านทราบเลย แท้จริ งปั ญหาที่ไม่มี
การรับฟังในบ้าน เป็ นปั ญหาที่มีมาตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ แล้วพ่อแม่จานวนมากชอบพูดมากกว่าจะฟังลูก
พ่อแม่จะสัง่ สอนตักเตือนดุด่า ตาหนิ ลูกเล็ก ๆ ไม่มีสิทธิ์ จะพูดอะไร ในเวลาที่ผใู ้ หญ่พดู เด็ก ๆ จะต้อง
เงียบ ห้ามเถียง แม้บางครั้งลูก ๆ จะบอกว่าไม่ได้เถียงแต่อยากจะชี้แจงก็มกั ไม่มีการฟัง มีผกู ้ ล่าวความ
จริ งประโยคหนึ่งไว้น่าฟังว่า “ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้ลูก ๆ พูดคุยกับคุณ ทุกครั้งที่พวกเขาพูด...อย่าฟัง...
ในที่สุดพวกเขาจะเลิกพูดคุยกับคุณเอง”
แต่หากพ่อแม่ท่านใดอยากให้ลูก ๆ เข้าหา เมื่อพวกเขาต้องการคาแนะนา อยากให้ลูก ๆ พึ่งพิง
ตน แทนการ โทรศัพท์ไปหานักจัดรายการวิทยุ หรื อแทนการระบายความทุกข์ใจกับเพื่อน ๆ ละก็
ต่อไปนี้ เป็ นวิธีง่าย ๆ ที่จะพัฒนาความสามารถในการฟัง
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1. มีความต้ องการทีจ่ ะฟัง
ก่อนที่จะเป็ นผูฟ้ ังที่ดี ท่านจะต้องมีความต้องการจริ ง ๆ ที่จะฟังหรื อรับรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ ของลูก
ชาย ลูกสาว ต้องตระหนักในความสาคัญของพวกเขา รักเขามากพอที่จะฟังเขา และต้องรู้สึกถึง
ประโยชน์อนั มากมายมหาศาลในการฟัง เมื่อพวกเขาพูดระบายความในใจออกมา คาถามสาหรับพ่อแม่
ทั้งหลายคือ “ท่านรักลูกมากพอที่จะฟังเขาไหม” และเป็ นการดีที่สุดที่จะฟังตั้งแต่พวกเขายังเล็กอยู่
ไม่ใช่เริ่ มจะฟังเมื่อพวกเขาอายุ 15-16 เพราะยากเกินไปที่จะเริ่ มในเวลานั้น

2. มีความพยายามทีจ่ ะฟัง
การฟังดูเหมือนจะเป็ นสิ่ งง่าย ๆ แต่มนั เป็ นสิ่ งง่ายที่ทาได้ยาก และต้องมีความพยายามหรื อมี
ศิลปะในการฟัง การเรี ยนรู ้ที่จะเป็ นผูฟ้ ังที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องเริ่ มที่การเป็ นคนมีวินยั ในการควบคุม
ตัวเอง และยอมที่จะใช้เวลาในการฟังนัน่ หมายความว่า ท่านจะต้องขจัดสิ่ งต่าง ๆ ออกไปจากความคิด
ขณะที่ฟังลูก ๆ พูด คือจดจ่ออยูก่ บั เขา
การเป็ นผูฟ้ ังที่ดี เกี่ยวข้องกับการจัดลาดับความสาคัญด้วย ท่านจะต้องตระหนักว่าไม่มีอะไร
สาคัญไปกว่าการมีความสัมพันธที่ดีกบั ลูก ๆ นัน่ หมายความว่าต้องยอมที่จะปิ ดทีว,ี วางหนังสื อพิมพ์ลง
,งดการตีกอล์ฟ ฯลฯ และให้เวลาที่จะฟังลูก ๆ

3. ต้ องฟังอย่ างจดจ่ อ
การฟังไม่ใช่การได้ยนิ 2 อย่างนี้แตกต่างกัน การได้ยนิ เป็ นเรื่ องปกติของร่ างกาย เมื่อคนเรามีหู
และหูไม่ได้หนวก เรามักจะได้ยนิ เสี ยงต่าง ๆ รอบกายเรา และหลายครั้งเราไม่รู้วา่ พวกเขาพูดคุยอะไร
กัน เพราะเราไม่ได้ฟัง เราเพียงแต่ได้ยนิ เสี ยงคนพูดคุยกันเท่านั้น
การฟังอย่างจดจ่ด จะตรงกันข้ามกับสานวนไทยที่วา่ “เข้าหูซา้ ยทะลุหูขวา”
มีขอ้ แนะนาสาหรับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่ น และอยากจะแก้ไขปั ญหาเรื่ องความสัมพันธ์การฟังอย่าง
จดจ่อ 5 ประการต่อไปนี้ จะมีส่วนช่วยอย่างมากคือ จดจ่อ
3.1 ฟังให้รู้ถึงสิ่ งที่ลูก ๆ กาลังจะบอกสิ่ งที่เป็ นปั ญหาใหญ่สาหรับพ่อแม่ในสังคมไทยคือการ
อดทนที่จะฟังลูกเล็ก ๆ พูดให้จบเพราะวัฒนธรรมของเรานั้นคนที่ตอ้ งฟัง ไม่ใช่ผใู ้ หญ่แต่เป็ นคนที่อ่อน
วัยกว่า เป็ นการไม่สุภาพด้วยซ้ าหากเด็กจะพูดแล้วผูใ้ หญ่ตอ้ งฟัง ดังนั้นพ่อแม่จานวนมากจึงไม่ค่อยได้
ยินถึงสิ่ งที่ลูก ๆ พยายามจะบอกก่อนที่ลูกจะพูดจบพ่อแม่มกั จะคิดว่าตนรู ้แล้วว่าลูกจะพูดถึงอะไร
“อาบน้ าร้อนมาก่อน” ย่อมรู ้ดีวา่ แต่ทว่าสิ่ งนั้นอาจจะเป็ นสิ่ งที่พอ่ แม่คิดเอาเองก็ได้ ท่านจะได้รู้ถึงสิ่ งที่
ลูกจะบอกจริ ง ๆ ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้พดู ออกมาจนจบ และอย่ารี บตอบก่อนที่จะฟังให้จบ ขณะที่ฟังก็
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ต้องไม่ใช้ความคิด อคติหรื อทัศนะอะไรที่มีอย่างเบ็ดเสร็ จตัดสิ นลูก บางสิ่ งสาหรับพ่อแม่ดูเป็ นสิ่ ง
เล็กน้อยไร้สาระแต่สาหรับลูกมันอาจจะเป็ นเรื่ องใหญ่ (เช่น อ้วน เป็ นสิ วหัวช้าง) ถ้าลูกบอกว่าเรื่ องนั้น
ร้ายแรงจงยอมรับว่ามันกระทบอารมณ์และจิตใจของลูก (แม้ของพ่อแม่แล้วไม่กระทบจิตใจของท่าน
เลย)
3.2 จดจ่อสายตาอยูท่ ี่ลูกขณะที่เขาพูด ไม่อ่านหนังสื อพิมพ์ไม่ดูวเิ คราะห์ข่าว, หรื อทาอะไร
บางอย่างขณะที่ลูกพูดเพราะนั้นไม่ได้ส่งเสริ มให้เขาพูดคุย แต่กาลังจะบอกเขาว่า สิ่ งที่เขาพูดน่าสนใจ
น้อยกว่า ที.วี. หรื อหสังสื อพิมพ์ที่กาลังอ่าน
หากเราไม่อาจจะจดจ่อสายตาที่เขาขณะที่เขาพูดได้ เราควรจะพูดบอกเขาให้รู้วา่ เรากาลังฟังอยู่
อย่างสนใจ
3.3 สร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับ ถ้าลูก ๆ รู ้สึกว่า พ่อแม่ไม่ได้ยอมรับพวกเขาอย่างแท้จริ ง
พวกเขาจะไม่แบ่งปั นทุกข์สุขอะไรออกมาเลยจงยอมรับพวกเขาอย่างที่เขาเป็ นอยูไ่ ม่ใช่อย่างที่พอ่ แม่
คาดหวังให้เป็ น ลูก ๆ อาจจะไม่ค่อยเก่ง เรี ยนรู ้ชา้ ขี้ตื่นกลัวหรื อไม่สวยเท่าคนอื่น ฯลฯ แต่เขาเป็ นตัวเขา
เอง เป็ นคนที่พระเจ้าสร้าง เป็ นฉายาของพระเจ้าเป็ นผูท้ ี่พระเยซูคริ สต์สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาป ยอมรับ
พวกเขาอย่างที่พวกเขาเป็ นไม่เก่งก็ยงั รัก ยังชื่นชมยังมีคุณค่า
ลูก ๆ ต้องรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยออกมาทุก ๆ อย่างที่อยูใ่ นใจเขา ไม่ใช่พดู เฉพาะสิ่ งที่พอ่ แม่
จะชื่นชมเท่านั้น บางครั้งมีความผิดพลาดและล้มเหลวซึ่ งที่พวกเขาต้องการบอก แต่หากพ่อแม่ไม่เคย
เปิ ดช่องสาหรับความอ่อนแอ และความบกพร่ อง พวกเขาก็จะไม่พดู คุยสิ่ งเหล่านี้ออกมาปั จจุบนั มีเด็ก
วัยรุ่ นไทยติดยาบ้ามาก เพราะต้องการให้พอ่ แม่สมหวังในพวกเขาในเรื่ องการเรี ยนการกินยาม้าทาให้
พวกเขาอ่านหนังสื อได้นานขึ้น ทาให้พวกเขาขยันมากขึ้น เพียงเพื่อสอบเอนทรานซ์ให้ได้เท่านั้น เพื่อ
พ่อแม่จะได้มีความสุ ข... “ไม่เก่งไม่เป็ นไรขอให้เป็ นคนดีเชื่อฟังพระเจ้าเพราะความสามารถนั้น พระเจ้า
เพิ่มเติมให้ได้ภายหลัง...”
3.4 พยายามสนใจสิ่ งที่ลูกกาลังพูด บางทีพอ่ แม่ก็เบื่อที่จะฟังเรื่ องราวของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลูก
เล่า เช่น เรื่ องการเตะบอล,เล่นกับเพื่อน,ทะเลาะกับเพื่อนฯลฯ แต่การสร้างความสัมพันธ์โดยปราศจาก
การฟังเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ยาก พ่อแม่จึงจาเป็ นต้องใช้ความพยายามในการฟังเรื่ องราวของลูก และท่าน
จะรู ้จกั ลูกในแง่มุมต่าง ๆ มากขึ้น รู ้วา่ ลูกมีท่าทีอย่างไรเมื่อถูกทาร้าย ลูกมีท่าทีอย่างไรเมื่อถูกเอาเปรี ยบ
เป็ นต้น
3.5 ฟังอารมณ์และความรู ้สึกของลูก อารมณ์และความรู ้สึกเป็ นสิ่ งที่ยากจะบรรยายออกมาเป็ น
คาพูด แต่จะออกมาทางกิริยาท่าทางแววตาและน้ าเสี ยง สังเกตให้ดีแล้วจะทาให้ท่านเข้าใจลูก ๆ มากขึ้น
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บางครั้งการโอบกอดก็ดีกว่าคาปลอบใจเป็ น 100 คาทีเดียวโดยการสังเกตสิ่ งเหล่านี้ ท่านจะได้ยนิ และ
เข้าใจถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่ลูกแบกอยู่ และพวกเขาก็พร้อมจะแบ่งปั นกับท่าน
การฟังมีคุณค่ามหาศาลมีคนมากมายคิดว่าตัวเองรู ้และเข้าใจทั้ง ๆ แท้จริ งพวกเขาไม่รู้และไม่
เข้าใจ เพราะขาดการฟังที่มีประสิ ทธิ ภาพเฉพาะผูท้ ี่มีความรักมากพอเท่านั้นจึงจะสามารถฟังได้ถา้ พ่อแม่
ท่านใดได้พยายามฟังลูกท่านจะพบว่าท่านมีประสบการณ์กบั ชีวติ ลูกมากขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกกับท่านจะดีข้ ึนอย่างมาก
การยอมรับฟังลูกเป็ นการให้เกียรติ ให้คุณค่าแก่ลูกโดยการฟัง ท่านได้เพิ่มพูนความรู ้สึกที่ดีของ
เขาต่อตัวเอง ทาให้เขารู ้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีเกียรติ ซึ่ งจะมีผลต่อท่าทีของเขาต่อผูอ้ ื่นเขาจะให้เกียรติ
ผูอ้ ื่น ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างมีคุณค่า เป็ นคนที่ยอมฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น คนเช่นนี้ จะเป็ นผูท้ ี่มีความสุ ข
และยังมีส่วนทาให้สังคมมีความสุ ขด้วย

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 6 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม-สิ งหาคม 1998, หน้า 43-45.
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