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บทน ำ 
หนังสือชื่อ ‘ผมเลี้ยงลกูเอง’ เป็นการเล่าประสบการณ์การ

เลี้ยงลูกของพ่อลูกอ่อน ผู้ซ่ึงได้มีโอกาสในการเลี้ยงลูกด้วยตนเองต้ังแต่

แรกเกิด และแม้ว่าภาระในการเลี้ยงลูกของผมจะยังไม่สิ้นสุดเพราะลูกๆ 

ยังเลก็กันอยู่กต็าม แต่การเลี้ยงลูกในช่วงที่ผ่านมากเ็ป็นอะไรที่น่า

ประทบัใจ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากที่ผมอยากน ามาแลกเปลี่ยนกับ

ท่านผู้อ่านว่าการเลี้ยงลูกของคุณน้ันเหมือนกับการเลี้ยงลูกของผมหรือไม่ 

 เป้าหมายของการเล่าเรื่องการเลี้ยงลูกในหนังสือเล่มน้ี อาจจะไม่

ละเอียดทุกขั้นตอนเพราะตัวผู้เล่าเองไม่ประสงค์ที่จะน ารายละเอียด

ทั้งหมดมาตีพิมพ์เพราะจะท าให้หนังสือเป็นนวนิยายไป ดังน้ันหนังสือเล่ม

น้ีจึงเขียนเพื่อให้คุณพ่อทั้งหลายที่คิดจะใช้เวลาสักสองสามชั่วโมงในหน่ึง

วันแบ่งมาให้กับการเลี้ยงลูก ดูแลเอาใจใส่ลูกเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้เป็น

ภรรยาที่ต้องท างานบ้านอีกมากมายกน่็าจะเป็นการดี อีกอย่างหน่ึงผมถือ

ว่าการเลี้ยงลูก การได้ดูแลพวกเขาและการได้อยู่กับพวกเขาคือการ

พักผ่อนที่ดีที่สุด แม้การดูแลพวกเขาอาจไม่ดีและสมบูรณ์เท่ากับผู้เป็นแม่

กต็าม แต่ในฐานะที่เป็นพ่อทั้งต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัวด้วย ผมคิดว่า

ผมท าหน้าที่ของความเป็นพ่อดีในระดับที่ตัวเองพอใจ และเมื่อลูกๆ ได้

อ่านกอ็าจจะเป็นเครื่องเตือนใจพวกเขาไม่ให้ท าสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ซ่ึงเป็นสิ่ง

ที่ผู้เลี้ยงเขามาไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นกับพวกเขาได้ไม่มากกน้็อย  
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 ในหนังสือเล่มน้ีผมได้พูดถึงล าดับการเจริญเติบโต และการ

พัฒนาการของลูกทั้งสองคนโดยจะเน้นที่ลูกคนโตเพราะมีความเด่นชัดใน

เรื่องการพัฒนาการมากกว่าน้องคนเลก็ แม้ว่าอายุเขาทั้งสองคนจะยังน้อย

อยู่กต็าม แต่ว่าวิธีการที่ผมได้ท าและได้เล่าในหนังสือเล่มน้ีจะยังด าเนิน

ต่อไปจนกว่าจะเห็นผลตามที่ตัวเองต้ังใจไว้ เช่นการพูดกับลูก อบรมลูก 

สั่งสอนลูกด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ การเลือกโรงเรียนที่เน้นด้านคุณธรรม

จริยธรรมมากกว่าด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างด้าว การลงโทษลูกเมื่อท า

ผิด การขอโทษลูกเมื่อพ่อท าผิดพลาด เป็นต้น 

เป้าหมายหลักในการเขียนหนังสือเล่มน้ีกเ็พื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ตามที่ผมกล่าวไว้ในพารากราฟแรกซ่ึงวิธีการ

เลี้ยงลูกที่ผมท าและได้อธิบายในหนังสือเล่มน้ีอาจจะถูกหรือผิดกไ็ด้ แต่

เหนือสิ่งอ่ืนใดสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนมีให้ลูกเหมือนกันน่าจะเป็นความรัก 

ความห่วงใย ความปรารถนาดี อยากให้ลูกประสบความส าเรจ็ในชีวิต

การศึกษาเล่าเรียน หน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวด้วยกันทั้งน้ัน เมื่อผู้ที่

อยู่ในฐานะลูกทั้งหลายมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มน้ีกใ็ห้เข้าใจเลยว่า พ่อ

แม่ของคุณกป็ฏิบัติต่อคุณไม่ต่างจากที่ผู้เป็นพ่อในหนังสือเล่มน้ีปฏิบัติต่อ

ลูกเช่นกัน  

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ 
ด็อกเตอร์พ่อลูกอ่อน 

มิถุนายน 2547 
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บทน ำ(ฉบบัพมิพใ์หม่) 
หนังสือชื่อ ‘ผมเลี้ยงลกูเอง’ เล่มน้ีผมได้เขียนและวาง

จ าหน่ายในปี 2547 จ านวนเพียง 2,000 เล่มและกข็ายหมดในเวลาไม่

นานนัก โดยการพิมพ์จ าหน่ายครั้งน้ันไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองในฐานะผู้เขียนไว้ 

(เพราะอายและไม่รู้ ว่าการเลี้ยงลูกแบบที่เราท าอยู่จะให้ผลออกมาเป็น

อย่างไร) แม้จะมีผู้อ่านที่เห็นชื่อหนังสือในปกหลังของหนังสือของผมเอง

สอบถามว่าเล่มน้ียังมีจ าหน่ายหรือไม่กต็าม แต่ผมกไ็ม่ได้น ามาตีพิมพ์ 

เผลอแป๊บเดียวครับ เวลาได้ผ่านมาเกือบ 18 ปีแล้ว ลูก ๆ โตกัน

หมดแล้ว คนโตจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีน้ี และสามารถสอบเข้าเรียน

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นได้ในปี 2563 น้ี ส่วนคนเลก็ก็

อยู่ปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาในปีน้ีเช่นกัน โดยทั้งสองคนล้วนแต่

เรียน EP Program แต่คนละสายกัน โดยพี่สาวเรียนวิทย-์คณิต ส่วน

น้องชายเรียนศิลป์-ภาษา   

การน าหนังสือเล่มน้ีมาวางจ าหน่ายทาง E-Book จึงขอแจ้งท่าน

ผู้อ่านไว้ก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลเดิมสมัยเมื่อ 18 ปีที่แล้วส่วนบท

สุดท้าย ผมจะสรุปผลประกอบการของการเลี้ยงลูกแนวน้ี หลังผ่านไป 

17-18 ครับ ว่าลูก ๆ เป็นอย่างไรบ้าง  

ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ 

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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‘……. สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนมีให้ลูกเหมือนกัน

น่าจะเป็นความรกั ความห่วงใย ความปรารถนาดี 

อยากให้ลูกประสบความส าเรจ็ในชีวิตการศึกษาเล่า

เรียน หน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวด้วยกันทั้งน้ัน 

เมื่อผู้ที่อยู่ในฐานะลูกทั้งหลายมีโอกาสได้อ่านหนังสือ

เล่มน้ีกใ็ห้เข้าใจเลยว่า พ่อแม่ของคุณกป็ฏิบัติต่อคุณ

ไม่ต่างจากที่ผู้เป็นพ่อในหนังสือเล่มน้ีปฏิบัติต่อลูก

เช่นกัน’ 

 

 

 

    แทนความรู้สึกพ่อแม่ทุกคน 
         ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ 
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อยากมีลูกไหม 
 
 

เขา้ใจว่าพ่อแม่ทุกคนก่อนแต่งงานจะคุยกันเรื่องการมีบุตร ว่า
เราจะมีลูกกันก่ีคน มีลูกสาวก่ีคน ลูกชายก่ีคน ยิ่งกว่านั้นบางคนคิดไปถึง

ว่าอยากให้ลูกเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น เช่นอยากให้ลูกเป็นทหาร เป็นต ารวจ 

เป็นคุณหมอเป็นต้น ซ่ึงอาจเป็นความฝันของคุณพ่อคุณแม่บางคู่ก่อนหรือ

หลังแต่งงาน  
 

ส าหรับตัวผู้เขียนเองแล้ว ก่อนแต่งงานไม่ได้วางโครงการว่าจะมี

ลูกกันด้วยเหตุที่เข้าใจว่าการมีลูกจะน าแต่ความทุกข์มาให้ ทุกข์ที่มองเหน็

ในขณะน้ันกคื็อ ทุกข์เพราะกลัวลูกท าตัวไม่ดี กลัวไปติดเหล้าติดยา ถ้าได้
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ลูกสาวกก็ลัวเขาท าตัวไม่เหมาะสมไปมีสามีก่อนวัยอันควร กลัวเขาไปเที่ยว

กับผู้ชายกลับบ้านดึกๆ ด่ืนๆ ท าให้ผู้เป็นพ่อแม่ต้องช า้ใจอยู่ที่บ้าน พ่อแม่

พูดอะไรกไ็ม่ได้ ไม่ฟังซะอย่าง ใครจะว่าอะไรกต็าม กลัวเขาน าความทุกข์

โดยการน าลูกมาให้เลี้ยงหลังจากที่เขามีลูกแล้วและไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเอง

เป็นต้น ส่วนถ้าเป็นลูกชายกก็ลัวว่าเขาจะเป็นนักเลงหัวไม้ วันๆ น าแต่

เรื่องเดือดร้อนมาให้พ่อแม่ กลัวเขาคบเพื่อนที่ไม่ดี กลัวเขาติดยาบ้า กลัว

ติดเหล้า ติดบุหรี่ กลัวเขาท าตัวเป็นปัญหาของสังคม กลัวเขาขี่

มอเตอร์ไซค์ซ่ิง ก่อความเดือดร้อนให้กับคนอ่ืน และน าความเดือดร้อนมา

สู่พ่อแม่ รวมถึงความกลัวที่มีต่อปัญหาต่างๆ ที่พบเหน็แทบทุกวันใน

สังคมไทยปัจจุบัน ยอมรับว่าในช่วงน้ันคิดหนักเรื่องการมีลูกเพราะ

มองเห็นแต่ปัญหาที่ตามมา โดยเราทั้งสองคนลืมนึกถึงข้อดีและสายเลือด

ที่ดีของผู้เป็นทายาท ลืมนึกไปว่าถ้าได้ลูกที่ดีน้ันจะท าให้พ่อแม่ภมูิใจมาก

ขนาดไหน ลืมนึกไปว่าลูกที่ดีในสังคมปัจจุบันมีอยู่มากมายแต่ไม่ค่อยเป็น

ข่าวเท่าน้ันเอง ลืมนึกไปว่าตอนแก่เฒ่าถ้าไม่มีลูกมีหลานจะรู้สึกเหงามาก

ขนาดไหน ลืมนึกไปว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่บ้างนั้นจะให้ใครรับช่วง

ด าเนินการต่อไป เป็นต้น 
 

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะต่างกต้็อง

ท างานปากกัดตีนถีบ ซ่ึงความจริงแล้วการท างานกไ็ม่ใช่เพื่อใครที่ไหน

ล้วนแต่เพื่อลูกๆ ของตัวเองด้วยกันทั้งน้ันแต่ลูกๆ กเ็ลก็เกินกว่าที่จะเข้าใจ

ในสิ่งที่พ่อแม่ท า ลูกบางคนมองว่าพ่อแม่ไม่ให้ความส าคัญกับตัวเอง เลย
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ท าตัวประชดพ่อแม่ซะเลย ซ่ึงตัวเขาเองกไ็ม่นึกว่าตัวเองมีวันน้ีได้กเ็พราะ

พ่อแม่ ในขณะเดียวกันพ่อแม่บางคนกไ็ม่ค่อยเข้าใจลูกๆ เช่นกันว่าแท้จริง

แล้วพวกเขาต้องการอะไร สิ่งที่ประเคนให้ลูกน้ันตรงตามที่เขาต้องการ

หรือไม่ เช่นลูกต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม่ ต้องการไปเที่ยวกับพ่อแม่ 

ต้องการให้พ่อแม่ถามเรื่องการบ้าน การเรียนเป็นต้น แต่พ่อแม่บางคนไม่

เข้าใจ คิดเพียงว่าลูกอยากได้เงินกห็าให้แล้ว ให้มากกว่าลูกของคนข้าง

บ้านด้วยซ า้ ลูกอยากได้โทรศัพทม์ือถือกห็าซ้ือให้ ซ้ือในราคาที่แพงกว่าลูก

คนข้างบ้านด้วยซ า้ ลูกอยากได้รถยนต์กห็าให้ ซ้ือรถยนต์ป้ายแดงให้ด้วย

ซ า้ โดยไม่เคยสอนหรือบอกเขาเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ

อย่างไร เมื่อลูกเคยได้หรือเคยถูกตามใจอย่างนี้  วันหน่ึงถ้าเขาอยากได้สิ่ง

ที่พ่อแม่ให้เขาไม่ได้เขาจะคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเขา แล้วเขากจ็ะท าประชดพ่อ

แม่ เพราะว่าพ่อแม่เคยเลี้ยงเขาด้วยวัตถุจนเคยตัวน่ันเอง เหล่านี้ คือส่วน

หน่ึงที่เห็นอยู่ทุกวันจนชินชาเลยท าให้ต้องคิดหนักเก่ียวกับการมีลูก 

  อย่างไรกต็ามเมื่อคิดและตรึกตรองดูอย่างรอบคอบแล้ว ในที่สุด

ผมและแฟนกตั็ดสินใจที่จะมีลูก ซ่ึงเหตุผลที่ต้องการมีลูกของผมกเ็พื่อให้

เขาได้ใช้และสืบทอดนามสกุลของผมต่อไป แม้โอกาสของเดก็รุ่นใหม่ที่จะ

เปลี่ยนนามสกุลมีอยู่มากมายกต็ามแต่ถ้าเขาได้อ่านหนังสือเล่มน้ีแล้ว เขา

คงเข้าใจเองว่าเขาคือทายาทที่มีหน้าที่ในการท าสิ่งดีๆ ให้กับวงศ์ตระกูล

ของตัวเอง ไม่ใช่พอพ่อแม่ส่งเรียนหนังสือจบปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ

ปริญญาเอกได้ดิบได้ดีแล้วเปลี่ยนนามสกุลที่พ่อแม่ให้มา โดยไม่ใยดีกับ

นามสกุลที่เป็นสมบัติของพ่อแม่ตัวเอง บ้างกไ็ปเชื่อหมอดูที่ทักว่าชื่อและ
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นามสกุลของตัวเองเป็นกาลกิณีต้องเปลี่ยนจึงจะเจริญ ความจริงแล้วถ้าชื่อ

และนามสกุลที่พ่อแม่ให้มาเป็นกาลกิณีแล้วตัวเราเองคงไม่สามารถประสบ

ความส าเรจ็ในชีวิตได้มากถึงขณะน้ีเป็นแน่ ดังน้ันสิ่งที่ผมต้องการปลูกฝัง

ให้เกิดมีแก่ลูก คือความภมูิใจในการได้สืบทอดวงศ์ตระกูลที่ปู่ ย่าตายายให้

มา ประการที่สองคือให้ลูกได้ด าเนินธุรกิจและบริหารทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่

มีอยู่ให้เกิดความงอกงามเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ครอบครัวและ

ประเทศชาติต่อไป  

  น่ีคือเหตุผลสองอย่างที่ผมต้องการให้ลูกได้กระท า โดยถ้าผมได้

ลูกชายภาระเหล่านี้กต้็องตกอยู่ที่เขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าผมได้ลูก

สาวเขามีสิทธิ์ใช้นามสกุลของสามีของเขาอย่างเตม็ที่ เพื่อให้ก าเนิดบุตรแก่

วงศ์ตระกูลใหม่ของเขาเหมือนกับที่พ่อแม่ปู่ ย่าตายายของคนไทยได้ท าต่อ 

ๆ กันมา ซ่ึงผมจะไม่เข้าไปเก่ียวข้องหรือบังคับเขาในเรื่องการใช้นามสกุล

อย่างแน่นอน เพราะคุณแม่ผมกใ็ช้นามสกุลคุณพ่อผมและภรรยาผมกใ็ช้

นามสกุลผมซ่ึงกถื็อว่ายุติธรรมดีอยู่แล้ว  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


