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Deep Listening 
 การฟังอยา่งลึกซ้ึงคืออะไร 

 

การฟังอยา่งลึกซ้ึง (Deep Listening) คือการฟังส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เป็นการฟังท่ีใส่ใจ

ฟังผูพู้ดอยา่งแทจ้ริง เหมือนวา่มีแค่ผูพู้ดอยูด่ว้ยกบัเราเท่านั้น เป็นการฟังโดยปราศจาก

การตดัสิน ฟังลึกกวา่แค่คาํพูด ไดย้นิในส่ิงท่ีผูพู้ดไม่ไดพู้ด เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความ

ตอ้งการ คุณค่า ความเช่ือ เป็นตน้ [1]  

เป็นการฟังอยา่งปล่อยวางจากความรู้เดิมๆ ท่ีรับรู้หรือเรียนมา แมก้ระทัง่ความรู้จกัวา่ผู ้

พูดมีนิสัยอยา่งไรการคาดคะเนในส่ิงท่ีจะตามมา ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นการฟังท่ีปราศจากอคติ

และสมมติฐานทั้งมวล 

        
 

การฟังอยา่งลึกซ้ึงต่างกบัการฟังทัว่ไปอยา่งไร 
    

โดยมากขณะท่ีเราฟังส่ิงต่างๆ เรามกัจะมีจุดประสงคใ์นการฟัง หรือบางคร้ังเม่ือเราไม่

อยากฟังเราอาจไม่ไดต้ั้งใจฟังใจเท่าท่ีควร แต่กลบัมีธรรมชาติและระบบอตัโนมติัของ

ตนเองท่ีทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดี หรือการรับรู้ท่ีผดิพลาดของแต่ละคนได ้ 
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  DL Skill 
การฝึกทกัษะในการฟังอยา่งลึกซ้ึง  

1. รับรู้อาการทางกาย 
 

ในขณะท่ีฟัง ใหส้ังเกตความรู้สึกและสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายไปดว้ย โดยคอย

ตั้ งค ําถามเสมอๆ ว่าตอนน้ีเรารู้สึกอย่างไรอยู่  ร่างกายของเรามีปฏิกิ ริยา

ตอบสนองกบัคาํพูดนั้นๆอยา่งไร แค่ให้รู้สึกตวัแลว้ก็ปล่อยไป จากนั้นก็กลบัมา

ฟังต่อเทคนิคน้ีจะทาํให้เรากลบัมาอยูก่บัปัจจุบนัขณะไดม้ากท่ีสุด และไม่พลาด

สาระสาํคญัใดๆ ไปเลย 

2. รับรู้อาการทางใจ 
 

ยอมรับความรู้สึกและอารมณ์ในขณะนั้น เม่ือใดก็ตามท่ีมีใครพูดในส่ิงท่ีเราไม่

ชอบใจ ไม่อยากไดย้ิน หรือกระทัง่กดปุ่มให้เราจ๊ีดข้ึนมา สังเกตว่า หูจะปิด จะ

ไม่ไดย้ินเสียงพูดของเคา้แลว้ จะมีแต่เสียงโวยวายในหวัมากลบทบั เราจะอยาก

โตต้อบหรือขดัแยง้ข้ึนมาทนัที บางทีอาจถึงขนาดอยากลุกข้ึนไปบีบคอ หรือลุก

เดินหนีไปก็มี 

                          

เม่ือถึงจุดน้ีใหติ้ดตามความอึดอดัขดัเคืองใจท่ีเกิดข้ึนนั้นไป แลว้มองลึกเขา้ไปให้

ถึงท่ีมาของอารมณ์ในขณะนั้น เร่ิมตั้งคาํถามกบัตนเองว่า อะไรคือส่ิงท่ีเราไม่

ชอบ อะไรท่ีขดักบัคุณค่าในใจของเรา มนัทาํใหเ้รารู้สึกอยา่งไร 

ให้ยอมรับในความรู้สึกนั้น แลว้จงเผชิญหนา้กบัความแตกต่าง ดว้ยการบอกกบั

ตนเองว่า เราจะคน้หาสาเหตุของความไม่พอใจน้ีว่ามีท่ีมาจากอะไร เพื่อพฒันา

ทกัษะการฟังของเราใหส้ามารถฟังต่อไปไดท้ั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไข 
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DL Benefit     การฟังอยา่งลึกซ้ึงมีประโยชน์อยา่งไร 

 

• ทาํให้เราสามารถช่วยคนท่ีอยูข่า้งหนา้เราท่ีกาํลงัมีความทุกข ์    หรือมีปัญหา  

โดยสามารถทาํไดง่้ายท่ีสุดและไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไร  

 

• ช่วยสร้างพื้นท่ีปลอดภยั พื้นท่ีท่ีเอ้ือเฟ้ือต่อการเปิดเผย เล่าเร่ืองราวไดลึ้กข้ึน 

และเขา้ใจ ทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดี และการเรียนรู้ได ้

 

• เป็นส่ิงท่ีสําคัญในยุคท่ีเต็มไปด้วยการส่ือสารออนไลน์มาก ไม่ว่าจะมี

ความสําคัญทางด้านการมีความสัมพนัธ์กับคนรอบข้าง ครอบครัว หรือ

ความสําคัญในการส่ือสาร ทํางานร่วมกัน ภาวะความเป็นผู ้นํา จนถึง

ความสาํคญัเชิงจิตวญิญาณ 
 

 
 

                 
 

 

• เป็นทกัษะท่ีถูกใชใ้นหลากหลายมิติตั้งแต่เร่ืองความสัมพนัธ์ การเยยีวยา การ

บาํบดั การเรียนรู้ จิตวญิญาณ การเจริญสติ ธุรกิจ หรือชุมชนและความขดัแยง้             

แต่ส่ิงเหล่าน้ีมีจุดร่วมกนัคือการฟังส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และดาํรงอยูเ่ตม็ท่ี

ต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
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DL Technique     
การฟังอยา่งลึกซ้ึงมีเทคนิคอยา่งไร 
 

ส่ิงสาํคญัของการฟังอยา่งลึกซ้ึงคือการฝึกปฏิบติั 

 

เราจะไม่พยายามเขา้ไปควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเอง เม่ือเราไดย้ินส่ิงท่ี

เราคิดว่าไม่ถูกต้อง หรือเช่ือว่าไม่ถูกต้อง เรายงัคงเท่าทนัว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นการ

ตดัสินและกรอบความเช่ือของเรา เพียงแค่เท่าทนัเสียงท่ีเกิดข้ึนภายใน เท่าทนัการ

แสดงออกของเราในลาํดบัถดัมา และปล่อยความคิดหรือการตดัสินเหล่านั้นไป 

และอยูก่บัการฟังคนท่ีอยูข่า้งหนา้ 

 

             
 

เตรียมพร้อมร่างกาย  

 
เพื่อท่ีจะฝึกปฏิบติัการฟังอยา่งลึกซ้ึง ในช่วงเร่ิมตน้ควรเป็นช่วงเวลาท่ีเราไดมี้จิตใจ

ท่ีเปิดกวา้ง มีความพร้อม และได้รับการพกัผ่อนอย่างเพียงพอ เน่ืองจากการฟัง

อยา่งลึกซ้ึงเองนั้นอาศยัความใส่ใจ และพลงักายในการรับฟังเช่นกนั หากร่างกาย

ไม่พร้อมอาจทาํให้เหน่ือยล้าทางใจ หงุดหงิด หรือนาํพาความใส่ใจไปท่ีความ

เจบ็ป่วยของตนเองแทน 
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DL Technique   เปิดการรับรู้ของตนเอง 

 

เปิดการรับรู้ (awareness) ของตนเองคือการเปิดรับส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก

ประสาทสัมผสัของเรา รวมทั้งความคิดกบัความรู้สึกดว้ยเช่นกนั การเปิดรับการ

รับรู้ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยทาํให้เราสังเกตส่ิงท่ีอาจไม่ไดใ้ส่ใจ หรือไม่ให้ความสําคญั

มากในชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะเม่ืออยู่กับคนท่ีเราต้องใช้เวลาร่วมกันเป็น

ประจาํ 

 

เพิ่มความสนใจ อยากรู้อยากเห็น 

 

ความอยากรู้อยากเห็นเป็นส่ิงง่ายๆ ท่ีช่วยทาํให้เรากา้วขา้มกาํแพงบางอย่างได้

เช่นอคติ โดยความอยากรู้อยากเห็นท่ีมกัจะเป็นประโยชน์อาจเกิดข้ึนตอนท่ีเกิด

ความขุ่นเคืองใจ ความไม่เห็นดว้ย ในเร่ืองท่ีพูดไม่ตรงกบัส่ิงท่ีเราคิด หรือเช่ือ 

โดยมากในสถานการณ์นั้นเรามกัจะคิดวา่ส่ิงเหล่านั้นไม่ใช่ความจริง และความ

จริงคือส่ิงท่ีเรากาํลงัคิด และส่ิงท่ีเรากาํลงัเช่ือ เราสามารถถามเพิ่มเติม เพื่อให้ผู ้

พูดไดอ้ธิบายเพิ่มเติม และทาํความเขา้ใจวา่ อะไรท่ีทาํใหเ้ขามีความจริงท่ีแตกต่าง

กบัเราได ้
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DL Technique   รับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตรงหนา้ (ฟังดว้ยสติ) 
 

การรับรู้ส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้า สามารถทาํไดโ้ดยการฟังส่ิงอ่ืนนอกจากคาํพูดท่ีเขาพูด 

ซ่ึงธรรมชาติของบางคนอาจพูดในส่ิงท่ีไม่ตรงกบัใจของตนเอง เม่ือเราฝึกสังเกต

การรับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตรงหน้ามากข้ึน เราอาจเห็นความเป็นไปไดใ้หม่ระหวา่งการ

ฟัง และเข้าใจคนท่ีอยู่ข้างหน้าเราได้มากข้ึน โดยเราสามารถรับรู้ส่ิงต่างๆ ใน

เบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 
 

• สายตา สังเกตสายตาของผูพู้ดวา่เป็นอยา่งไร ช่วงเวลาไหนท่ีมองข้ึนหรือ

ลง 

 

• ท่าทางหรือภาษากาย เช่น ภาษามือ หรือ nonverbal communication อ่ืนๆ 

ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการพูดคุย บางคนอาจพูดด้วยการกดัเล็บ หรือขยบัมือ 

เขยา่ขาระหวา่งการพูดคุยไปดว้ย 

 

• นํ้ าเสียง นํ้ าเสียงท่ีพูดอาจส่ือได้ว่าเป็นอย่างไร ขณะพูดพูดด้วยนํ้ าเสียง

หนกัแน่น โมโห หรือประชดประชนั บางคร้ังอาจนํ้าเสียงและเน้ือหาท่ีพูด

อาจไม่ไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

• เน้ือหาท่ีพูด พูดเก่ียวกับเร่ืองอะไร ชุดคาํท่ีใช้ส่ือความหมายอย่างไร 

บางคร้ังชุดคาํท่ีใช้อาจมีความหมายไม่ตรงกบัความเขา้ใจของเรา หรือ

เน้ือหาท่ีพูดอาจมีลกัษณะการพูดซํ้ าๆ วนเวียนอยู่กบัเร่ืองบางเร่ือง ความ

กงัวลบางอยา่ง หรือส่ือความหมายบางอยา่งมากกวา่ส่ิงท่ีไดพู้ดออกไป  

 

• การแสดงออกของใบหนา้ การยิม้ การขมวดคิ้ว การมองไปขา้งๆ กม้หนา้ 

เป็นการแสดงออกท่ีช่วยทาํให้เราไดเ้ขา้ใจมากข้ึน และเขา้ใจส่ิงท่ีคนท่ีอยู่

ขา้งหนา้เราตอ้งการพูดมากข้ึน 
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DL Technique   
 

แมว้า่เราจะไดเ้ปิดการรับรู้ส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้า แต่นัน่ไม่ไดค้วามหมายความว่าส่ิงท่ี

เขาแสดงออกจะเป็นจริงตามท่ีเราคิด ตวัอยา่งเช่นการแสดงออกของใบหนา้ด้วย

การกม้หนา้อาจเกิดจากความเศร้า ความสุข ความไม่พอใจ ความอาย หรือส่ิงต่างๆ 

ไดห้ลายส่ิง ดงันั้นในการฝึกฟังอยา่งลึกซ้ึงเราเพียงแค่จะรับรู้ว่าคนท่ีพูดกาํลงักม้

หนา้อยู ่โดยไม่ตดัสินวา่เขามีความรู้สึกแบบท่ีเราคิดวา่เป็นจริง หรือใชท้ฤษฎีมา

อธิบายการเคล่ือนไหวของลูกตา ใบหนา้ หรือท่าทางภาษากาย 

 

ฟังดว้ยภาษากาย ระหวา่งท่ีฟัง เราพยกัหนา้เป็นระยะๆ ใหรู้้วา่เราฟังเขาอยู ่เขาก็

จะเปิดใจท่ีจะพูดเพิ่มข้ึน 

 

เท่าทนัเสียงตดัสินของตนเอง 

 
ขณะท่ีมีความคิดใดๆ เกิดข้ึน ใหเ้รารับรู้และเท่าทนัความคิด เสียงท่ีเกิดข้ึนภายใน 

โดยไม่ไปตดัสินทั้งผูพู้ดวา่เป็นความคิดท่ีถูกหรือผิด และโดยมากจะเกิดกบัเราซ่ึง

เช่ือว่าส่ิงท่ีเรากาํลงัคิดเป็นความจริง ส่ิงท่ีคุณพูดไม่ใช่ความจริง แต่ส่ิงท่ียากคือ

การเท่าทนัความเช่ือของตนเองวา่ส่ิงท่ีเราเห็นวา่เป็นความจริง แต่อาจไม่ใช่ความ

จริงก็ได ้อาจเป็นเพียงความเช่ือตามการรับรู้ของเราก็ได ้

 

ดงันั้นระหว่างการรับฟังอยา่งลึกซ้ึง เราจะฝึกปฏิบติัเพื่อเท่าทนัเสียงตดัสินต่างๆ 

ของตนเอง ความแบ่งแยกเป็นขั้วเช่น ถูกผิด ดีเลว ควรไม่ควร จริงไม่จริง ด้วย

เช่นกนั 
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DL Technique   
ปล่อยความคิดหรือเสียงท่ีเกิดข้ึนภายใน 

 
ปล่อยความคิดหรือเสียงท่ีเกิดข้ึนภายใน คือการกลบัมาอยูก่บัปัจจุบนัขณะ เพราะ

เป็นธรรมดาท่ีเรามกัจะเผลอไปคิดถึงเร่ืองต่างๆ ตามส่ิงท่ีไดฟั้ง อารมณ์หรือส่ิง

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เม่ือเราฟังส่ิงเหล่านั้นแลว้ เราเผลอไปคิดตามให้เรากลบัมาอยู่ท่ี

การตั้งใจฟังอีกคร้ังหน่ึง โดยวางความคิดท่ีเกิดข้ึนไวข้า้งๆ ก่อน 

 

บางคร้ังการปล่อยความคิดหรือเสียงท่ีเกิดข้ึนภายในอาจไม่ไดเ้กิดจากการฟังคนท่ี

อยู่ขา้งหน้าพูดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการปล่อยวางความคิดท่ีเกิดจากการพูดคุย

กนัภายในระหวา่งตวัเราดว้ยเช่นกนั 

 

 

ไม่พดูแทรกและไม่พดูต่อทนัที 

 
การฝึกไม่พูดแทรกและไม่พูดต่อทนัทีเป็นการฝึกฝนท่ีง่ายท่ีสุด และรู้ตวัไดเ้ร็ว 

เม่ือเรากาํลงัจะพูดแทรก และรู้ทนัให้หยุดและกลบัไปฟังต่อ บางคร้ังบทสนทนา

อาจทาํให้เราอยากพูดออกไปทนัทีทนัใด โดยอาจมีความคิดหลอกให้เราเช่ือว่า

หากไม่พูดออกไปตอนน้ีไม่ได้ ให้เราเท่าทนัความอยากพูดของตนเอง ไม่พูด

แทรก 

 

นอกจากน้ียงัแนะนาํว่าไม่ควรจะพูดต่อทนัทีท่ีผูพู้ดพูดจบ เพราะหลายคร้ังการ

หยดุพูดอาจเป็นเพียงการตอ้งการเวลาเพื่อรวบรวมความคิดในการพูดต่อ โดยหาก

เรามีส่ิงท่ีตอ้งการพูดบา้งอาจลองนบั 1-10 ในใจชา้ๆ ก่อนท่ีจะพูดส่ิงท่ีเราอยาก

ส่ือสารหรือคาํถามท่ีเราอยากถามออกไป 
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DL Technique   
เท่าทนัความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของตนเอง 

 
ส่ิงสําคญัอีกหน่ึงส่ิงคือการเท่าทนัความรู้สึกของตนเอง โดยเฉพาะการรับฟังเพื่อ

เยียวยา หรือการฟังเพื่อบรรเทาความทุกขข์องคนท่ีอยูข่า้งหนา้ อาจมีเร่ืองราวท่ีทาํ

ให้เราเกิดความสั่นสะเทือนภายใน ให้เราเท่าทนัความรู้สึกเหล่านั้น และค่อยๆ 

ตระหนกัรู้ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนภายใน 

 

ขอ้ควรระวงั 

 
การฟังอย่างลึกซ้ึงไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้สึกทุกข์ร่วมไปกับคนท่ีอยู่

ขา้งหน้าจนเราเกินจะรับไหว เพียงแต่เราสามารถเขา้ใจและเลือกท่ีจะดูแลตวัเอง

ไม่ให้จมไปกบัความคิดหรือความรู้สึกดา้นลบมากเกินไป นอกจากนั้นหากเราฟัง

ต่อไม่ไหว หากการฟังส่ิงเหล่านั้นเป็นอนัตรายต่อตวัเราเอง หรือเราไม่ไดอ้ยู่ใน

สภาวะท่ีจะสามารถฟังเร่ืองบางเร่ืองได้เช่นขณะท่ีเรามีภาวะซึมเศร้า เราควรจะ

ดูแลตวัเองเพื่อดูแลคนท่ีอยูข่า้งหนา้ไดดี้ข้ึนดว้ยเช่นกนั 
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เอกสารอ้างองิ 

 
 

  

   

 

 

[ 1]  ภ ญ . ธัน ย พ ร  จ า รุ ไ พ ศ า ล , ก า ร ฟั ง อ ย่ า ง ลึ ก ซ้ึ ง  ( Deep Listening) ,                                

สืบคน้ https://www.workwithpassiontraining.com/  สืบคน้เม่ือ 3 มิย. 63 

 

 [2]  ชุมชนแห่งการฟัง , การฟังอย่างลึกซ้ึง (Deep Listening)  ตอนท่ี 1,                    

http: / / dialogue- oasis. blogspot. com/ 2014/ 03/ deep- listening- 1. html                                        

สืบคน้ 9 มิถุนายน 2563 

 

[3] Urbinner,  https://www.urbinner.com/  สืบคน้เม่ือ 9 มิถุนายน 2563 
 

 

   

 

https://www.workwithpassiontraining.com/
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การฟังอย่างลึกซ้ึง  Deep Listening   14 
  

 

ประวตัิผู้แต่ง 

  

วลัภา ฐาน์กาญจน์ ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง ผูป้ระสานงาน ศูนยอ์าสา

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หน่วยบณัฑิตอาสา ชั้น 6 อาคารบริหาร                   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่   
 

การศึกษา 
• พ.ศ. 2523  วทิยาศาสตร์บณัฑิต (สาขาการพยาบาล) เกียรตินิยมอนัดบั 2 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

• พ.ศ. 2523  ประกาศนียบตัรพยาบาลผดุงครรภ ์ชั้น 1 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

• พ.ศ. 2528  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

• พ.ศ. 2540  พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่)              

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล 

• พ.ศ.2552 ประกาศนียบตัร ครูโยคะเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 

รางวลัที่ได้รับ  
• พ.ศ.2532 ขา้ราชการดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ 

• พ.ศ.2544 พยาบาลดีเด่น สาขาบริหารการบริการพยาบาล                             

                    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต ้            

• พ.ศ.2545 ศิษยเ์ก่าท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บัคณะพยาบาลศาสตร์ใน                       

                           วาระครบรอบ 40 ปี 
 

การทํางานด้านสังคม 

อาสาสมคัรอาคารเยน็ศิระดูแลผูป่้วยมะเร็งและญาติ 
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ประวตัิผู้แต่ง 

  

 

ประวตัิการทํางาน 

• พ.ศ.2523  พยาบาลประจาํการหออภิบาลผูป่้วย (ไอ ซี ย)ู รพ. สงขลา

นครินทร์ 

• พ.ศ. 2533   รักษาการหวัหนา้หอผูป่้วยอุบติัเหตุ รพ. สงขลานครินทร์ 

• พ.ศ. 2534-2547 หั วหนา้หอผูป่้วยไฟไหมน้ํ้าร้อนลวก รพ. สงขลานครินทร์ 

• พ.ศ. 2547-2562  ผูจ้ดัการแผนงานพฒันา สถาบนัวจิยัและพฒันาสุขภาพ

ภาคใต ้

• พ.ศ. 2547-2562  ผูจ้ดัการโครงการบณัฑิตอาสามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

• พ.ศ. 2553-2557  หวัหนา้โครงการเยาวชนจิตอาสา 

• พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั  ผูป้ระสานงาน ศูนยอ์าสามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

 
                                                                                               
                                                                               

                                                                                                                                       

                                                                               
                                               

 

วลัภา ฐานก์าญจน ์ 

ศูนยอ์าสามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

คณะคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 


