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คำนำสำนักพิมพ์ 
 

  

 เป็นที่ยอมรับกันว่าการเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และ

สติปัญญา  นอกจากจะต้องเน้นปลูกฝังในเรื่องสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความ

ฉลาดทางอารมณแ์ลว้ ยงัตอ้งเนน้เรือ่งคณุธรรมอกีดว้ย เพราะคณุธรรมสง่ผลตอ่พฤติกรรม  

ความคดิ และจติใจของเดก็ ทำใหเ้ดก็เปน็คนด ีและอยูร่ว่มกบัคนในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

      

 แต่การสอนเด็กด้วยการพูดเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้เด็กเข้าใจคุณธรรม

เหล่านี้ได้อย่างชัดเจน  ดังนั้นพ่อแม่และครูจึงเป็นคนสำคัญที่จะชี้แนะและปลูกฝังคุณธรรม

เหล่านี้โดยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง  ถ้าพ่อแม่และครู เป็นตัวอย่างที่ดี เด็กก็จะค่อยๆ ซึมซับ

และทำตามตัวอย่างที่เขาเห็น  แต่ถ้าพ่อแม่และครูไม่เข้าใจคุณธรรม เด็กก็จะไม่เรียนรู้และ  

ไม่ทำตาม 

 

 หนังสือ “20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี” จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่และ  

ครูที่ต้องการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี โดยคุณธรรม 20 ข้อนี้ได้รับการ

คัดเลือกจากนักวิชาการกว่า 80 ท่าน  ในแต่ละบทจะอธิบายความหมายของคุณธรรม วิธี

สอนคุณธรรมให้เด็กเข้าใจ ภาษิตและนิทานที่สอนคุณธรรม และกิจกรรมสอนคุณธรรม

สำหรับเด็ก ซึ่งช่วยให้พ่อแม่และครูเข้าใจและทราบแนวทางในการสอนคุณธรรมอย่างถูก

ต้อง  

       

 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อพ่อแม่และครูได้อ่านและ

ปฏิบัติตามคำแนะนำและกิจกรรมในหนังสือเล่มนี้แล้ว จะสามารถสอนและปลูกฝังคุณธรรม

ให้กับเด็ก จนเขามีคุณธรรมติดตัว เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีในสังคม และจะเป็นส่วนหนึ่งที่

ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

       

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 



คำนิยม 
 

  

 ดิฉันขอชื่นชม บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ที่ผลิตหนังสือที่ดีๆ สำหรับ

เยาวชนอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งหนังสือเชิงวิชาการให้ความรู้ด้านต่างๆ และหนังสือที่ให้ความ

สนุกเพลิดเพลิน หนังสือดีๆ เหล่านี้จะมีส่วนกระตุ้นเยาวชนให้สนใจการอ่านมากขึ้น  

 

 หนังสือ “20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี” เล่มนี้ มีเนื้อหาง่ายๆ แต่ให้แง่คิดด้านคุณธรรม  

และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงความเคารพ ความสุภาพ 

เป็นต้น เป็นการชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแก่เยาวชน 

กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีนโยบายสนับสนุนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย 

จึงเห็นด้วยกับการพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี” เล่มนี้ เป็นอย่างยิ่ง 

 
 

 

       

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 



คำนิยม
 

  

 เนื่องในโอกาสที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง 

“20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี” ผมขอแสดงความยินดีมายังผู้บริหารและทีมงานบริษัท 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ดีมีคุณภาพ 

  

 หนังสือเรื่อง “20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี” เป็นหนังสือที่ให้แนวทางคุณธรรม 20 

ข้อ สำหรับผู้ปกครองหรือครูเพื่อนำไปประกอบการใช้สอนเด็กให้เป็นบุคคลที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม สามารถพัฒนาตนเองในการทำความดี ช่วยเหลือเอื้ออาทร

ต่อผู้อื่น ใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข  ถือได้ว่าการดำเนิน

การดังกล่าวของบริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จดังกล่าวเนื่องมาจากความ

มุ่งมั่นพยายามของทีมงานทุกคน ที่มีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์หนังสือที่มีประโยชน์แก่

ทั้งเด็ก เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และสังคม 

  

 ในโอกาสนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีและขออวยพรให้ทีมงานของบริษัท นานมี-

บุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จ

ตลอดไป  

 

(นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



คำนิยม 
 

  

 โดยที่กระทรวงศึกษาธิการยึดหลัก “คุณธรรมนำความรู้” เป็นหัวใจสำคัญของการ  

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย จึงเป็น  

เรื่องน่ายินดีที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ได้จัดพิมพ์หนังสือ “20 คุณธรรม  

สำหรับเด็กดี” ขึ้น ซึ่งเป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ได้นำเสนอคุณธรรมที่ผ่านการ  

กลั่นกรองมาแล้ว ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละคุณธรรม โดยนำเสนอวิธีสอน  

และเรื่องประกอบที่น่าสนใจ สามารถทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงสู่

ชีวิตได้อย่างกลมกลืน ช่วยให้การนำคุณธรรมสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน หรือการปลูก

ฝังคุณธรรมในครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหนังสือที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ

ครูทุกคนควรอ่าน 

  

 ดิฉันขอแสดงความชื่นชม บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ที่ได้มีส่วนร่วมในการ

สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมไทย ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ “20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี” เพื่อ

คุณภาพที่ดีของเด็กและเยาวชนไทยอย่างแท้จริง 

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



คำนิยม 
 

  

 “20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี” เมื่อได้อ่านแล้วขอชื่นชมผู้เขียนที่คิดอะไรได้ลึกซึ้ง 

และสามารถดึงออกมาเป็นแนวปฏิบัติได้ 

 การวิเคราะห์ความดีออกมาเป็นพฤติกรรมถึง 20 พฤติกรรมพร้อมคำอธิบาย และ  

ให้เข้าใจชัดเจนด้วยกิจกรรม 

 ถือเป็นคู่มือฝึกฝนการทำความดีได้อย่างดียิ่ง 

 หนังสือเล่มนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการ

เตรียมตัวเป็นโค้ชให้กับเยาวชนของชาติ  

 วันนี้เราพูดถึง แผนที่คนดี ก็ขอเสริมว่า พบแล้ว คู่มือปฏิบัติการแผนที่คนดี! 

 และขอชื่นชม บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่นำหนังสือดีๆ เช่นนี้ ออกสู่สังคม 

 ขอสรุป ณ บรรทัดสุดท้ายนี้ว่า “สร้างคุณธรรมต้องนำด้วยกิจกรรม” และ  

“ผู้ทำกิจกรรมอย่างรู้เป้าหมาย คุณธรรมย่อมเติบโตอย่างมีรากแก้ว”  

 ดิฉันหวังว่า บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด จะออกหนังสือดีๆ เช่นนี้อีก  

ต่อไป ขอเป็นกำลังใจ 

(นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์)  

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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