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“ฟัง ลูกวยัรุ่นของท่าน 
อจ.อรอนงค์ เต็มพรเสถียร 

“นทั” ไม่ค่อยอยากจะพดูคุยกบัพอ่แม่นกั เม่ือเขากลบัจากโรงเรียน เขาก็ตรงไปยงัหอ้งของเขา 
และหมกตวัอยูใ่นนั้น หลายคร้ังเขาไม่ไดก้ล่าวแมแ้ต่ค าวา่สวสัดีกบัพอ่แม่ 

พอ่แม่ของเขา ไม่รู้เร่ืองราวอะไรเก่ียวกบัตวัเขา ไม่วา่เขาชอบเรียนวชิาอะไร มีเพื่อนสนิทก่ีคน 
เขา้กบัคนอ่ืน ๆ ในหอ้งเรียนไดไ้หม ฯลฯ หลายคร้ังท่ีเขาไปคา้งบา้นเพื่อนนาน ๆ พอ่แม่ก็ไม่เคยถามวา่
มีปัญหาอะไรเพียงแต่ถามวา่ จะไปก่ีวนัเท่านั้น “นทั” จ  าไม่ไดว้า่ ไดพ้ดูคุยกบัพอ่แม่คร้ังสุดทา้ยเม่ือไร 
ทุก ๆ คนต่างก็มีงานยุง่ ทั้งพอ่และแม่ตอ้งท างานนอกบา้น เม่ือเลิกจากงานท่านทั้งสองก็เหน่ือยลา้เกิน
กวา่จะมานัง่ฟังทุกขสุ์ขของเขา นทัเองรู้สึกโดดเด่ียวเม่ือมีความคบัขอ้งใจหรือมีปัญหา เขาจึงหนัหนา้
เขา้หาเพื่อน และส่ิงท่ีเพื่อน ๆ หยบิยืน่ใหเ้ขาคลายทุกขคื์อ การเท่ียวเสเพล และยาเสพติด ส่ิงเหล่าน้ีผอ่น
คลายความทุกขล์งได ้ เม่ือใดท่ีเขาเขา้สู้โลกแห่งความเป็นจริงซ่ึงปราศจากคนสนใจ ห่วงใย เขาก็กลบั
ทุกขอี์กคร้ัง นทัจึงชอบอยูก่บัเพื่อน อยูก่บัยา และอยูน่อกบา้นมากกวา่จะกลบับา้น 

น่ีเป็นตวัอยา่งของหลายครอบครัวในกรุงเทพฯ ขณะน้ีพ่อ-แม่-ลูก ไม่มีเวลาใหก้นัและกนั พอ่
แม่บางคนปฏิบติัหนา้ท่ีของพ่อแม่บางคนปฏิบติัหนา้ท่ีของพอ่แม่เพียงการให้อาหารใหเ้งินเท่านั้น แม้
บางคนจะกล่าววา่ไดถ้ามทุกขสุ์ขของลูกเสมอ แต่ลูกก็ไม่ไดบ้อกอะไร มารู้อีกทีก็อยูใ่นสภาพท่ีสายเกิน
แก ้

พอ่แม่ทั้งหลายโปรดรู้ไวเ้ถิดวา่หากท่านไม่ไดต้ั้งใจหรือเต็มใจจริง ๆ จะฟังพวกเขาดว้ยความ
รักและห่วงใยละก็ เด็กวยัรุ่นเหล่าน้ีจะไม่บอกอะไรในใจของเขาใหท้่านทราบเลย แทจ้ริงปัญหาท่ีไม่มี
การรับฟังในบา้น เป็นปัญหาท่ีมีมาตั้งแต่ลูกยงัเล็ก ๆ แลว้พอ่แม่จ  านวนมากชอบพดูมากกวา่จะฟังลูก 
พอ่แม่จะสั่งสอนตกัเตือนดุด่า ต าหนิ ลูกเล็ก ๆ ไม่มีสิทธ์ิจะพดูอะไร ในเวลาท่ีผูใ้หญ่พดูเด็ก ๆ จะตอ้ง
เงียบ หา้มเถียง แมบ้างคร้ังลูก ๆ จะบอกวา่ไม่ไดเ้ถียงแต่อยากจะช้ีแจงก็มกัไม่มีการฟัง มีผูก้ล่าวความ
จริงประโยคหน่ึงไวน่้าฟังวา่ “ถา้คุณไม่ตอ้งการใหลู้ก ๆ พดูคุยกบัคุณ ทุกคร้ังท่ีพวกเขาพดู...อยา่ฟัง...
ในท่ีสุดพวกเขาจะเลิกพดูคุยกบัคุณเอง” 

แต่หากพอ่แม่ท่านใดอยากให้ลูก ๆ เขา้หา เม่ือพวกเขาตอ้งการค าแนะน า อยากใหลู้ก ๆ พึ่งพิง
ตน แทนการ โทรศพัทไ์ปหานกัจดัรายการวทิย ุ หรือแทนการระบายความทุกขใ์จกบัเพื่อน ๆ ละก ็
ต่อไปน้ีเป็นวธีิง่าย ๆ ท่ีจะพฒันาความสามารถในการฟัง 
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1. มคีวามต้องการทีจ่ะฟัง 

ก่อนท่ีจะเป็นผูฟั้งท่ีดี ท่านจะตอ้งมีความตอ้งการจริง ๆ ท่ีจะฟังหรือรับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของลูก
ชาย ลูกสาว ตอ้งตระหนกัในความส าคญัของพวกเขา รักเขามากพอท่ีจะฟังเขา และตอ้งรู้สึกถึง
ประโยชน์อนัมากมายมหาศาลในการฟัง เม่ือพวกเขาพดูระบายความในใจออกมา ค าถามส าหรับพอ่แม่
ทั้งหลายคือ “ท่านรักลูกมากพอท่ีจะฟังเขาไหม” และเป็นการดีท่ีสุดท่ีจะฟังตั้งแต่พวกเขายงัเล็กอยู ่
ไม่ใช่เร่ิมจะฟังเม่ือพวกเขาอาย ุ15-16 เพราะยากเกินไปท่ีจะเร่ิมในเวลานั้น 

2. มคีวามพยายามทีจ่ะฟัง 

การฟังดูเหมือนจะเป็นส่ิงง่าย ๆ แต่มนัเป็นส่ิงง่ายท่ีท าไดย้าก และตอ้งมีความพยายามหรือมี
ศิลปะในการฟัง การเรียนรู้ท่ีจะเป็นผูฟั้งท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งเร่ิมท่ีการเป็นคนมีวินยัในการควบคุม
ตวัเอง และยอมท่ีจะใชเ้วลาในการฟังนัน่ หมายความวา่ ท่านจะตอ้งขจดัส่ิงต่าง ๆ ออกไปจากความคิด
ขณะท่ีฟังลูก ๆ พดู คือจดจ่ออยูก่บัเขา 

การเป็นผูฟั้งท่ีดี เก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบัความส าคญัดว้ย ท่านจะตอ้งตระหนกัวา่ไม่มีอะไร
ส าคญัไปกวา่การมีความสัมพนัธท่ีดีกบัลูก ๆ นัน่หมายความวา่ตอ้งยอมท่ีจะปิดทีว,ีวางหนงัสือพิมพล์ง
,งดการตีกอลฟ์ ฯลฯ และใหเ้วลาท่ีจะฟังลูก ๆ 

3. ต้องฟังอย่างจดจ่อ 

การฟังไม่ใช่การไดย้นิ 2 อยา่งน้ีแตกต่างกนั การไดย้นิเป็นเร่ืองปกติของร่างกาย เม่ือคนเรามีหู
และหูไม่ไดห้นวก เรามกัจะไดย้นิเสียงต่าง ๆ รอบกายเรา และหลายคร้ังเราไม่รู้วา่พวกเขาพดูคุยอะไร
กนั เพราะเราไม่ไดฟั้ง เราเพียงแต่ไดย้นิเสียงคนพดูคุยกนัเท่านั้น 

การฟังอยา่งจดจ่ด จะตรงกนัขา้มกบัส านวนไทยท่ีวา่ “เขา้หูซา้ยทะลุหูขวา” 
มีขอ้แนะน าส าหรับพอ่แม่ท่ีมีลูกวยัรุ่น และอยากจะแกไ้ขปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์การฟังอยา่ง

จดจ่อ 5 ประการต่อไปน้ี จะมีส่วนช่วยอยา่งมากคือ จดจ่อ 
3.1 ฟังใหรู้้ถึงส่ิงท่ีลูก ๆ ก าลงัจะบอกส่ิงท่ีเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับพ่อแม่ในสังคมไทยคือการ

อดทนท่ีจะฟังลูกเล็ก ๆ พดูใหจ้บเพราะวฒันธรรมของเรานั้นคนท่ีตอ้งฟัง ไม่ใช่ผูใ้หญ่แต่เป็นคนท่ีอ่อน
วยักวา่ เป็นการไม่สุภาพดว้ยซ ้ าหากเด็กจะพดูแลว้ผูใ้หญ่ตอ้งฟัง ดงันั้นพอ่แม่จ  านวนมากจึงไม่ค่อยได้
ยนิถึงส่ิงท่ีลูก ๆ พยายามจะบอกก่อนท่ีลูกจะพดูจบพอ่แม่มกัจะคิดวา่ตนรู้แลว้วา่ลูกจะพดูถึงอะไร 
“อาบน ้าร้อนมาก่อน” ยอ่มรู้ดีวา่ แต่ทวา่ส่ิงนั้นอาจจะเป็นส่ิงท่ีพอ่แม่คิดเอาเองก็ได ้ ท่านจะไดรู้้ถึงส่ิงท่ี
ลูกจะบอกจริง ๆ ก็ต่อเม่ือพวกเขาไดพ้ดูออกมาจนจบ และอยา่รีบตอบก่อนท่ีจะฟังใหจ้บ ขณะท่ีฟังก็
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ตอ้งไม่ใชค้วามคิด อคติหรือทศันะอะไรท่ีมีอยา่งเบด็เสร็จตดัสินลูก บางส่ิงส าหรับพอ่แม่ดูเป็นส่ิง
เล็กนอ้ยไร้สาระแต่ส าหรับลูกมนัอาจจะเป็นเร่ืองใหญ่ (เช่น อว้น เป็นสิวหวัชา้ง) ถา้ลูกบอกวา่เร่ืองนั้น
ร้ายแรงจงยอมรับวา่มนักระทบอารมณ์และจิตใจของลูก (แมข้องพอ่แม่แลว้ไม่กระทบจิตใจของท่าน
เลย) 

3.2 จดจ่อสายตาอยูท่ี่ลูกขณะท่ีเขาพดู ไม่อ่านหนงัสือพิมพไ์ม่ดูวเิคราะห์ข่าว, หรือท าอะไร
บางอยา่งขณะท่ีลูกพดูเพราะนั้นไม่ไดส่้งเสริมให้เขาพดูคุย แต่ก าลงัจะบอกเขาวา่ ส่ิงท่ีเขาพดูน่าสนใจ
นอ้ยกวา่ ที.ว.ี หรือหสังสือพิมพท่ี์ก าลงัอ่าน 

หากเราไม่อาจจะจดจ่อสายตาท่ีเขาขณะท่ีเขาพดูได ้ เราควรจะพดูบอกเขาให้รู้วา่เราก าลงัฟังอยู่
อยา่งสนใจ 

3.3 สร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับ ถา้ลูก ๆ รู้สึกวา่ พ่อแม่ไม่ไดย้อมรับพวกเขาอยา่งแทจ้ริง 
พวกเขาจะไม่แบ่งปันทุกขสุ์ขอะไรออกมาเลยจงยอมรับพวกเขาอยา่งท่ีเขาเป็นอยูไ่ม่ใช่อยา่งท่ีพอ่แม่
คาดหวงัใหเ้ป็น ลูก ๆ อาจจะไม่ค่อยเก่ง เรียนรู้ชา้ ข้ีต่ืนกลวัหรือไม่สวยเท่าคนอ่ืน ฯลฯ แต่เขาเป็นตวัเขา
เอง เป็นคนท่ีพระเจา้สร้าง เป็นฉายาของพระเจา้เป็นผูท่ี้พระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนมเ์พื่อไถ่บาป ยอมรับ
พวกเขาอยา่งท่ีพวกเขาเป็นไม่เก่งก็ยงัรัก ยงัช่ืนชมยงัมีคุณค่า 

ลูก ๆ ตอ้งรู้สึกสบายใจท่ีจะพดูคุยออกมาทุก ๆ อยา่งท่ีอยูใ่นใจเขา ไม่ใช่พดูเฉพาะส่ิงท่ีพอ่แม่
จะช่ืนชมเท่านั้น บางคร้ังมีความผดิพลาดและลม้เหลวซ่ึงท่ีพวกเขาตอ้งการบอก แต่หากพอ่แม่ไม่เคย
เปิดช่องส าหรับความอ่อนแอ และความบกพร่อง พวกเขาก็จะไม่พดูคุยส่ิงเหล่าน้ีออกมาปัจจุบนัมีเด็ก
วยัรุ่นไทยติดยาบา้มาก เพราะตอ้งการใหพ้อ่แม่สมหวงัในพวกเขาในเร่ืองการเรียนการกินยามา้ท าให้
พวกเขาอ่านหนงัสือไดน้านข้ึน ท าใหพ้วกเขาขยนัมากข้ึน เพียงเพื่อสอบเอนทรานซ์ใหไ้ดเ้ท่านั้น เพื่อ
พอ่แม่จะไดมี้ความสุข... “ไม่เก่งไม่เป็นไรขอใหเ้ป็นคนดีเช่ือฟังพระเจา้เพราะความสามารถนั้น พระเจา้
เพิ่มเติมใหไ้ดภ้ายหลงั...” 

3.4 พยายามสนใจส่ิงท่ีลูกก าลงัพดู บางทีพอ่แม่ก็เบ่ือท่ีจะฟังเร่ืองราวของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีลูก
เล่า เช่น เร่ืองการเตะบอล,เล่นกบัเพื่อน,ทะเลาะกบัเพื่อนฯลฯ แต่การสร้างความสัมพนัธ์โดยปราศจาก
การฟังเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้าก พอ่แม่จึงจ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามในการฟังเร่ืองราวของลูก และท่าน
จะรู้จกัลูกในแง่มุมต่าง ๆ มากข้ึน รู้วา่ลูกมีท่าทีอยา่งไรเม่ือถูกท าร้าย ลูกมีท่าทีอยา่งไรเม่ือถูกเอาเปรียบ
เป็นตน้ 

3.5 ฟังอารมณ์และความรู้สึกของลูก อารมณ์และความรู้สึกเป็นส่ิงท่ียากจะบรรยายออกมาเป็น
ค าพดู แต่จะออกมาทางกิริยาท่าทางแววตาและน ้าเสียง สังเกตใหดี้แลว้จะท าใหท้่านเขา้ใจลูก ๆ มากข้ึน
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บางคร้ังการโอบกอดก็ดีกวา่ค าปลอบใจเป็น 100 ค าทีเดียวโดยการสังเกตส่ิงเหล่าน้ี ท่านจะไดย้นิและ
เขา้ใจถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีลูกแบกอยู ่และพวกเขาก็พร้อมจะแบ่งปันกบัท่าน 

การฟังมีคุณค่ามหาศาลมีคนมากมายคิดวา่ตวัเองรู้และเขา้ใจทั้ง ๆ แทจ้ริงพวกเขาไม่รู้และไม่
เขา้ใจ เพราะขาดการฟังท่ีมีประสิทธิภาพเฉพาะผูท่ี้มีความรักมากพอเท่านั้นจึงจะสามารถฟังไดถ้า้พอ่แม่
ท่านใดไดพ้ยายามฟังลูกท่านจะพบวา่ท่านมีประสบการณ์กบัชีวติลูกมากข้ึนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ลูกกบัท่านจะดีข้ึนอยา่งมาก 

การยอมรับฟังลูกเป็นการใหเ้กียรติ ใหคุ้ณค่าแก่ลูกโดยการฟัง ท่านไดเ้พิ่มพนูความรู้สึกท่ีดีของ
เขาต่อตวัเอง ท าให้เขารู้สึกวา่ตวัเองมีคุณค่า มีเกียรติ ซ่ึงจะมีผลต่อท่าทีของเขาต่อผูอ่ื้นเขาจะใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้น ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งมีคุณค่า เป็นคนท่ียอมฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น คนเช่นน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความสุข 
และยงัมีส่วนท าใหส้ังคมมีความสุขดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 35 กรกฎาคม-สิงหาคม 1998, หนา้ 43-45. 


