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พื่ลังของการืฟััง...สรื้างสุข

กอ้ีย เริยีนจบตริ-ีโท เกยีริตนิยิม ทำงานเก�ง ริบัผ่ดิชิอีบ ข้ยนั 

ม่�งมั�น ไม�ยอีมแพ้อีะไริง�าย ๆ 

นอีกจากความริ่้สายตริงในงานที�แน�นแลั้ว เธุอีมี 2 ทักษะ

สำคัญโดดเด�น สำห้ริับตะลั่ยโจทย์ในการิทำงาน 

ทักษะคิดวิเคริาะห้์แก้ไข้ปัญห้าที�สลัับซัึ่บซึ่้อีน สามาริถ

วิเคริาะห้์ แลัะตีโจทย์ปัญห้าอีอีกมาเป็นภัาพห้ร่ิอีโมเดลัได้น�าทึ�ง 

แลัะ  

ทกัษะการิส่�อีสาริ ที�ทำให้ผ้่่ค้นริอีบข้า้งไม�ว�าจะเปน็ห้วัห้นา้

ห้ริ่อีเพ่�อีนริ�วมงาน เปิดปริะต่ต้อีนริับเธุอีได้ไม�ยาก เธุอีมีศิลัปะการิ

ส่�อีสาริชัิ�นยอีดเลัยทีเดียว ร้่ิจักใช้ิการิส่�อีสาริในมิติต�าง ๆ เชิ�น 

สามาริถบอีกถึงความร้่ิสึก แลัะความต้อีงการิข้อีงตัวเอีงอีย�าง

เห้มาะสม อีธุิบายงานให้้เข้้าใจได้ง�าย แลัะตริงปริะเด็น ทำให้้

การินำเสนอีท่กคริั�งน�าสนใจ แลัะดึงด่ด 

ห้ากเริาจะติดป้ายให้้ก้อีย ป้ายเดียวคงไม�พอี ข้อี 2 ป้ายที�

ค่�ควริ 

“Miss Perfectionist” แลัะ “Miss Can Do”

งานที�อีอีกจากเธุอี วางใจได้ว�ามีค่ณ์ภัาพ แลัะเสริ็จทัน

กำห้นด 

ปริะสบการิณ์์เก่อีบ 20 ปี ด้วยผ่ลังานค่ณ์ภัาพสม�ำเสมอี 

เธุอีมีความเจริิญก้าวห้น้าในสายอีาชีิพเป็นลัำดับ จากพนักงาน

ธุริริมดา ส่�การิเป็นนักคิด นักวางกลัย่ทธุ์ให้้กับผ่่้บริิห้าริริะดับส่งใน

อีงค์กริข้นาดให้ญ� ก้อียสน่กกับงานท้าทาย ได้คิดสริ้างสริริค์ ได้

เริียนริ่้ แลัะได้พัฒนาตนเอีง

ชิ�วง 5 ปีห้ลััง มีความท้าทายให้ม� ๆ  จากธุ่ริกิจที�ต้อีงปริับตัว

ในย่ค Digital โจทย์งาน แลัะโจทย์คนถาโถมเข้้ามาพริ้อีม ๆ กัน 

แสุงอรุณ พูน์พิพัฒธิน์ศรี

นักพิัฒนาทรัพิย์ากรมนุษย์์

ของขวัญจากการฟง
Gift x Listen with Your Heart

ก้อียริ่้สึกว�ามันเกินเบอีริ์ไปเยอีะ แต�ด้วยความเป็นเธุอี ก้อียใชิ้

พลัะกำลัังเกินเบอีริ์เชิ�นกันในการิบริิห้าริจัดการิโจทย์เห้ลั�านั�น

แน�ลัะ !!! ความกดดนั ความเคริยีดสะสมจากการิทำงานที�

ผ่�านมาห้ลัายป ีน�าจะเปน็สาเห้ตห่้นึ�งที�ทำให้เ้ธุอีริ่ส้กึเห้น่�อียลัา้ แลัะ

ป่วยบ�อีย จนต้อีงพึ�งห้มอีพึ�งโริงพยาบาลัอีย่�ห้ลัายคริั�ง 

แม�ก้อียเป็นห้�วงลั่กสาวคนเดียวข้อีงเธุอีมาก 

แม�คิดสาริพัด ก้อียอีย่�บ้านกริ่งเทพฯ คนเดียว เป็นอีะไริ

กะทันห้ัน ใคริจะชิ�วยทัน แม�เทียวข้ึ�นเทียวลัง เพ่�อีด่แลัลั่กสาว

เปน็ริะยะ ชิ�วงโควดิริะลัอีก 3 ที�ตอ้ีง Social Distancing จริงิจัง กอ้ีย

เอีงก็เป็นห้�วงแม� ไม�อียากให้้แม�เข้้ามาในพ่�นที�สีแดง ที�มีแนวโน้ม

คนติดเชิ่�อีเพิ�มมากข้ึ�น 

ชิ�วง Work from Home ก้อียจึงได้ริับกลั�อีงอีาห้าริฝ่ีม่อีแม�

ที�ส�งมาจากใต้ห้ลัายต�อีห้ลัายคริั�ง เป็นอีาห้าริที�ดีต�อีใจมาก ๆ  ฝ่ีม่อี

แม�อีริ�อียเสมอีต้นเสมอีปลัาย แค�ใส�น�ำเติมผ่ักลังไป อีริ�อียดังใจ 

 เม่�อีสถานการิณ์์โควิดเริิ�มคลีั�คลัาย บวกกับปริะชิาชิน

กลั่�มเสี�ยงได้ฉีดวัคซึ่ีนจำนวนมากข้ึ�น ริัฐบาลัผ่�อีนคลัายมาตริการิ 

Lockdown แม�กะปาไม�ริอีชิา้...พาไปกริาบพริะอีาจาริยท์ี�แม�เคาริพ 

แลัะศริัทธุา ณ์ วัดแห้�งห้นึ�ง ท�านอีาย่ 83 พริริษาแลั้ว แต�ท�านยังด่

แข้็งแริง แลัะมีเมตตามาก 

ท�านย่�นกริะดาษให้้แผ่�นห้นึ�ง เป็นลัายม่อีข้อีงท�าน เข้ียนไว้

ว�า นนทพริ (อี�านว�า นน-ทะ-พอีน) ท�านเข้ียนให้้ชิ่�อีเดียวเลัย ความ

ห้มายค่อี “มีความส่ข้ดี” 

เห้็นชิ่�อีแลั้วฉันริ่้สึกชิอีบทันที ไม�ริ่้สึกแปลักแยกกับชิ่�อีให้ม� 

แม�อียากให้ฉ้นัเปลัี�ยนชิ่�อีมานานแลัว้ ตั�งแต�ฉนัเริิ�มสข่้ภัาพ

ไม�ดี เจอีปัญห้าเริ่�อีงงานไม�ห้ย่ดห้ย�อีน แม�เปริยห้ลัายคริั�ง แต�ฉัน

ยังเฉย ๆ เห้ม่อีนไม�ริับริ่้ในสิ�งที�แม�พยายามส่�อีสาริ ใจห้นึ�งริ่้สึก

ข้ัดเข้ินที�จะเปลัี�ยน...ความเคยชิินเดินทางมาจะคริึ�งชิีวิตแลั้ว 
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ข้อีบค่ณ์: ภัาพสวยจากเพจวิชิาใจ

จนวันห้นึ�งแม�พ่ดเริ่�อีงนี�ข้ึ�นมาอีีก 

วันนั�นฉัันตั่�งใจฟัังแม่เป็นพื่ิเศษ ไรื้เส่ย่งในใจ ไรื้การื

ลงความเห็นหร่ือตั่ดสิน ฉัันฟัังแม่ด้วย่หัวโล่งๆ ฉัันสัมผััส 

ได้ถึึงกรืะแสแห่งความรัืก และความห่วงใย่ท่�แม่ม่ให้ฉััน 

เป็นความอบอุ่นในหัวใจ ชิ่างมหัศจรืรืย่์แท้!!! 

ท่�ผั่านมาฉัันเข้าไม่ถึึง ฉัันได้ย่ินแต่่เส่ย่งต่ัวเอง 

แม�ด่จากตำริาการิตั�งช่ิ�อี “พยัญชินะในช่ิ�อี มีความมานะ

อีต่สาห้ะเปน็แริงข้บัเคลั่�อีนห้ลักั ชิวีติจะเห้น่�อียกว�าปกต ิจะตอ้ีงใชิ้

ความข้ยัน ความพยายามมากจึงจะปริะสบความสำเร็ิจ” เพ่�อีความ

มั�นใจ แม�ชิวนไปดก่บัพริะอีกีท�านว�าชิ่�อีเดมิดอีีย่� แต�ตริงพยางคต์น้

มีความห้มายเชิิงไม�ปลัอีดภััย

นั�นจึงเป็นที�มาข้อีงชิ่�อีให้ม�

การิเปลัี�ยนช่ิ�อีไม�ใชิ�เร่ิ�อีงเสียห้าย อีะไริที�ทำให้้แม�มีความ

ส่ข้...คลัายกังวลั แลัะเบ่�อีงห้ลัังการิเปลัี�ยนเต็มไปด้วยความห้วังดี

ข้อีงแม� ทำไมฉันซึ่ึ�งเป็นลั่กถึงจะไม�ทำ ถ่อีเป็นโอีกาสอีันดี ให้้ข้อีง

ข้วัญในวันคลั้ายวันเกิดแม� แลัะฉันจะเป็นก้อีย นนทพริ “คนให้ม�” 

ที�ใส�ใจด่แลัส่ข้ภัาพกายใจอีย�างจริิงจัง 

วันนั�นฉันเห้็นริอียยิ�มข้อีงแม� แลัะน�ำตาแห้�งความปลั่�มปิติ 

ฉันได้ข้อีงข้วัญด้วย 

พื่ลังของการืฟััง...เปล่�ย่นชิ่วิต่

นายปริะชิา General Manager บริิษัทที�กำลัังเติบโต 

แห้�งห้นึ�ง มีบ่ตริชิายสอีงคน อีาย่ไลั�เลัี�ยกัน พี�น้อีงจะได้เป็นเพ่�อีน

กนั ดแ่ลักนั ผ่่เ้ปน็พ�อีจงึให้เ้รีิยนโริงเรีิยนเดยีวกัน คนพี�เก�งเริยีน แลัะ

เก�งกีฬา ส�วนคนน้อีงไม�ค�อียแข้็งแริง มีโริคปริะจำตัว การิเริียนอีย่�

ในริะดับปานกลัาง

เม่�อีลัก่ชิายคนโตใกลัจ้บชิั�นที�จะตอ้ีงยา้ยโริงเริยีน พ�อีจงึคย่

กันกับล่ักทั�งสอีงริะห้ว�างเดินทางกลัับบ้าน ว�าจะย้ายไปโริงเรีิยน

ให้ม�ที�เดียวกันทั�งสอีงคนเลัย มีใคริเห้็นเป็นอีย�างไริบ้าง

ลัก่ชิายคนโตบอีกไม�มปีญัห้าคริบั ผ่มจะไดด้แ่ลันอ้ีงบดีว้ย 

ส�วนลั่กชิายคนเลั็กนิ�งไป ไม�อีอีกความคิดเห้็น

พ�อีจึงพ่ดข้ึ�นว�า “ไปเริียนที�เดียวกัน ดีแลั้ว พ�อีจะได้สะดวก

ไปรัิบไปส�งริวดเดียวเลัย” พ�อีเห้ลั่อีบเห็้นลั่กชิายคนเล็ักมีอีาการิ

แปลัก ๆ แต�ไม�ได้ติดใจอีะไริ 

สอีงวันต�อีมา พ�อีสังเกตเห้็นลั่กชิายคนเลั็กท�าทางเห้ม่อีน

ไม�ค�อียสบาย พอีพี�ชิายพ่ดถึงโริงเรีิยนให้ม� ก็ห้ันห้น้ามอีงไปนอีก

ห้น้าต�างริถ 

พ�อีเริิ�มร้่ิสึกแปลักใจ พอีกลัับถึงบ้าน จึงห้าเวลัาเข้้าไปค่ย

สอีงต�อีสอีง “เป็นไงบ้างบี ทำอีะไริอีย่� ลั่กมีอีะไริบอีกพ�อีได้นะ” 

เด็กชิายบีนิ�งสักพักเห้ม่อีนกำลัังชิั�งใจอีะไริบางอีย�าง 

“เริ่�อีงย้ายโริงเริียนไปเริียนกับพี�เอี ลั่กคิดว�าอีย�างไริ” ไม�ริ่้อีะไริที�

ทำให้้ผ่่้เป็นพ�อีถามเริ่�อีงโริงเริียนอีอีกไป 

เดก็ชิายบมีอีงห้นา้พ�อีสกัพกัคลัา้ยคริ่�นคดิ “เอีอี ผ่มไม�อียาก

ไปเริียนที�นั�นคริับ” 

ทำไมลั�ะ?!? ไปเรีิยนที�เดียวกนักับพี�ดอีีอีก พ�อีไปส�งลัก่ แลัว้

ก็เลัยไปทำงาน

“แต�ผ่มไม�ชิอีบ” เด็กชิายพ่ดเสียงดังขึ้�น นัยน์ตากริ้าว พ�อี

เริิ�มจับสังเกตถึงความไม�ปกติ

“ตกลังพ�อีตามใจลัก่ จะเริยีนที�ไห้นก็ได”้ พ�อีโอีบคอีลัก่น้อีย 

แลัะกริะชิับเข้้ามาในวงแข้น

 “บอีกพ�อีได้ไห้ม ทำไมล่ักถึงไม�อียากไปเรีิยนที�เดียวกับ 

พี�บี” เข้าพยายามถามด้วยความอียากริ่้สาเห้ต่จริิง ๆ

“ผ่มไม�ชิอีบที�คริ่มาถามว�า เป็นน้อีงชิายจิตตินห้ริ่อี ทำไม 

ไม�เก�งเห้มอ่ีนพี�ชิาย” ผ้่่เป็นพ�อีได้ยนิแล้ัวริ่สึ้กสงสาริลัก่จับใจ ดงึลัก่

เข้า้มากอีด “พ�อีข้อีโทษลัก่ ลัก่อียากเริยีนที�ไห้นบอีก พ�อีจดัการิให้”้

 ผ่�านมาแลัว้ 30 ป ีปรืะชิา นกึย่อ้นกลบัไป ถึา้วันนั�นเขา

ไม่ฟัังลูก ฟัังแต่่เส่ย่งของตั่วเอง เขานึกละอาย่ใจท่�เอาแต่่

ความสะดวกสบาย่ของต่นเป็นท่�ต่ั�ง เขาคงไม่ม่โอกาสเห็น

พื่ัฒนาการื และศักย่ภาพื่ของเด็กชิาย่บ่ ที�ห้ลัังจากแยกเริียน

กบัพี�ชิาย เปลัี�ยนสภัาพแวดลัอ้ีมให้ม� เข้าเริยีนเก�งข้ึ�นจนกา้วมาอีย่�

ริะดับแนวห้น้า มีส่ข้ภัาพแข้็งแริงอีย�างไม�น�าเชิ่�อี เป็นห้นังคนลัะ

ม้วนกันเลัย   

จากปริะสบการิณ์์ที�เกิดข้ึ�นกับตัวเอีง ปริะชิา จะใส�ใจ 

ฟังเสียงลั่กน้อีง แลัะเสียงคนที�มีตำแห้น�งเลั็ก ๆ เสมอี  

เปล่�ย่นชิ่�อเพื่่�อแม่ หรื่อ เปล่�ย่นโรืงเรื่ย่นเพื่่�อลูก 

ปรืากฏการืณเ์ปล่�ย่นจะไมเ่กดิขึ�น ถึา้ไมเ่ปดิใจฟังัคนต่รืงหนา้ 

เป็นการืฟัังอย่่างลึกซึ้ึ�ง จนสามารืถึเข้าถึึงอารืมณ์ ความรืู้สึก 

และสิ�งท่�ผัู้พืู่ดต่้องการื 

การืฟังัอย่า่งลกึซึ้ึ�ง (Deep Listening) เปน็ทกัษะการืฟังั

ท่�เรืาต่อ้งพื่ย่าย่ามกา้วขา้มเสย่่งต่ดัสนิในหวัของเรืา เรืาจะฟังั

อย่่างไม่สอดแทรืก ไม่สวน และห้อย่แขวนความรืู้สึกของเรืา

ไว้ก่อน เพื่่�อท่�จะฟัังคนต่รืงหน้าอย่่างแท้จรืิง 

จุดเริื�มต่้นท่�จะทำให้เรืาสามารืถึเข้าใจกันได้ ค่อ 

“การืฟังั” หนัหน้ามารัืบฟังักัน เพื่่�อสร้ืางพื่่�นท่�ใหม่ในการืดูแล

ความสัมพื่ันธ์์ในชิ่วิต่ มอบของขวัญ่ “การืฟััง” ให้กับคนรือบ

ข้าง โดย่เฉัพื่าะคนใกล้ต่ัว 

คุณพื่รื้อมหรื่อย่ัง ท่�จะฟัังให้มากกว่าแค่ได้ย่ิน




