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คำำ�นำำ�
เด็็กเก่ง เด็็กดี็ เด็็กมีีความีสุุข คุุณอยากเห็็นลููกเป็็นคุนแบบใด

ก. เด็็กเก่ง คืุอ เด็กท่ี่�ม่ีสุมีการชีีวิตท่ี่�ถููกต้้องแลูะสมีดุลู น่�นคืุอม่ีความีสุามีารถ 
ติ้ดต่้วเป็็นต้้นทุี่น ได้ร่ับการัป็ลููกฝัังความีคิด็อย่างม่ีต้รัรักะ ม่ีท่ี่ศนคุติ้ท่ี่�ด่ แลูะม่ีความี
มุ่ีงม่ี�นอย่างแรังกลู้าที่่�จะที่ำาห็รัือฝัึกฝันสิ�งใด ๆ  อย่างไมี่ย่อที่้อต้่ออุป็สรัรัคุ 

ข. เด็็กดี็ คุือ เด็กที่่�ม่ีแม่ีเหล็็กของจิิตใจิด้านด่แข็งแกร่ัง ด่งน่�น จึงพร้ัอมีดึง 

แต้่สิ�งด่  ๆ  เข้ามีา แลูะห็ม่ี�นห็ว่านเมีลู็ดพ่นธุ์ุ�คุวามีด่ลูงในสวนแห็่งจิต้ใจอยู่เสมีอ 

ดอกไมี้คุุณธุ์รัรัมี จึงผลูิบานในห็่วใจ

คุ. เด็็กมีีความีสุุข คุือ เด็กที่่�ได้ที่ำาในสิ�งที่่�ร่ัก ภาคุภูมีิใจในต้นเองจนเป็ลู่ง 

ป็รัะกาย โดยคุวามีภาคุภูมีิใจน่�นมีาจากการับรรลุ็เป้้าหมีายที่่�ต้่�งไว้ 
ง. ถูกทุุกข้อ ถู้าคุุณอยากให็้ลููกเก่ง ด่ มี่สุข น่บว่าเป็็นที่างเลูือกที่่�ชาญฉลูาด 

เพรัาะกว่าเด็กคุนห็นึ�งจะเต้ิบโต้เป็็นผู้ให็ญ่ที่่�มี่คุุณภาพต้้องได้รั่บการัพ่ฒนาอย่าง 

ถูึงพรั้อมีที่่�งด้านรั่างกาย สต้ิป็ัญญา อารัมีณ� แลูะส่งคุมี

ไมี่ว่าคุุณจะเลืูอกข้อไห็น เลี็�ยงดู็จิิตใจิลู็ก เพ่ื่�อความีสุำาเร็จิของชีีวิตช่วยคุุณได้ 

น่�คุือห็น่งสือที่่�จะช่วยให้็ลููกคุุณเก่ง ด่ มี่สุข แลูะม่ีคุุณธุ์รัรัมีนำาใจ โดยอินะโมีะริั 

คุะซุุโอะ น่กธุุ์รักิจผู้มี่แนวคุิดในการัจ่ดการัเป็็นเลูิศ ห็น่งสือเลู่มีน่�เป็็นที่่�งคุู่มืีอให็้ 

คุุณพ่อคุุณแม่ี (แลูะคุุณคุรูั) ใช้เป็็นแนวที่างดูแลูจิต้ใจของเด็กๆ ท่ี่�งย่งม่ีห็น้าการั�ตู้น 

ภาพป็รัะกอบสวยงามีที่่�ให็้เด็กๆอ่านได้เช่นก่น

เราขอดู็แล็จิิตใจิลู็กของคุณ
นานมีีบุ�คส์ุ



ผมีมี่เรืั�องท่ี่�อยากฝัากถูึงเด็กๆ ท่ี่�จะมี่บที่บาที่สำาคุ่ญในส่งคุมีต้่อไป็ว่า 

สิ�งที่่�สำาคุ่ญที่่�สุดในช่วิต้คุือจิิตใจิทีุ�ดี็

ที่ำาไมีจิต้ใจจึงสำาคุ่ญขนาดน่�น น่�นเป็็นเพรัาะว่าสิ�งที่่�เรัานึกวาดภาพในใจ

จะป็รัากฏเป็็นผลูลู่พธุ์�ของช่วิต้ต้่อไป็ 

คุนท่ี่�จิต้ใจด่จะได้ร่ับผลูลู่พธุ์�ท่ี่�ด่ ส่วนคุนท่ี่�จิต้ใจไม่ีด่ก็จะได้ร่ับผลูลู่พธุ์�ท่ี่�แย่ 

กลู่าวคุือช่วิต้จะเป็็นไป็ต้ามีสภาพของจิต้ใจแลูะวิธุ์่คุิดน่�นเอง

ผมีคุ้นพบแนวคิุดด่งกลู่าวรัะห็ว่างการัดำาเนินช่วิต้ท่ี่�ยาวนานก่บช่วงท่ี่�ดูแลู

บรัิษั่ที่ ผมีจึงพยายามีมี่จิต้ใจที่่�ด่เที่่าที่่�จะที่ำาได้

ห็น่งสือเลู่มีน่�อธุ์ิบายเก่�ยวก่บจิต้ใจที่่�ด่ซึุ�งผมีได้คุิดมีา แลูะอยากให็้เด็กๆ 

เร่ัยนรู้ัอย่างต่้�งใจ ผ่านรูัป็การั�ตู้นแลูะคุำาศ่พที่�ง่ายๆ เพื�อให็้เร่ัยนรู้ัได้อย่าง 

เพลูิดเพลูิน

ห็ว่งว่าห็น่งสือเลู่มีน่�จะมี่ป็รัะโยชน�ต่้อเด็กๆ

ในอนาคุต้ 

อินะโมีะริ คะซุุโอะ

1 คำว�มสำ�คำัญของก�รเลี้ยงดูจิตใจ

จ�กใจคำุณอินำะโมะริ

บทนำำ�
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คุุณอินะโมีะริั คุะซุุโอะคืุอผู้ก่อต่้�งบริัษ่ัที่ต่้างๆ อย่าง 

บริัษ่ัที่เคุ่ยวเซุร่ัาท่ี่�ผลิูต้ชิ�นส่วนผลิูต้ภ่ณฑ์�ท่ี่�เรัาใช้ในช่วิต้ 

ป็รัะจำาว่น ผู้ก่อต่้�งบริัษ่ัที่ผู้ให้็บริัการัโที่รัคุมีนาคุมี KDDI 

แลูะฟ้ื้�นฟูื้บริัษ่ัที่ท่ี่�เคุยลู้มีลูะลูายอย่างสายการับินแห่็งชาติ้ 

เจแป็นแอรั�ไลูน�ให้็กลู่บมีาผงาดอ่กคุร่ั�ง จนได้ร่ับคุวามีเคุารัพ

น่บถืูอจากผู้คุนมีากมีาย
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บุคำคำลที� 
ทำ�ฝัันำให้้ 
เป็็นำจริง 
ด้วยพลัง 
ของจิตใจ 
เป็็นำคำนำ
แบบไห้นำ 
กันำนำะ

  กอ่ต้ังบริษััท KDDI

บทนำำ�
ต้่�งเป้็าห็มีาย ที่่�ยิ�งให็ญ่
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บรัิษั่ที่เจแป็นแอรั�ไลูน�เคุยลู้มีลูะลูาย 
คุร่ั�งห็นึ�งเมีื�อ คุ.ศ. 2010 รัฐ่บาลูญ่�ป็ุ�นจงึขอ 
ให้็คุุณอินะโมีะรัิช่วยกอบกู้สถูานการัณ� เขา 
เป็ลู่�ยน “จิต้ใจ” ของพน่กงานแลูะชุบช่วิต้ 
สายการับนิขึ�นมีาอ่กคุร่ั�ง

  ชุบุชุวิีตส�ยก�รบินำเจแป็นำแอร์ไลน์ำ

เคุย่วเซุร่ัาเคุยเป็็นบริัษัท่ี่ขนาดเล็ูกที่่�มี่
พนก่งานเพย่ง 28 คุนเท่ี่าน่�น แต่้ปั็จจบุน่เป็็น 
บริัษั่ที่ขนาดให็ญ่ที่่�ม่ีบริัษั่ที่ในเคุรืัอถูึง 231 
แห็่ง แลูะมี่พน่กงานกว่า 70,000 คุน

  กอ่ต้ังบรษัิัทเคำียวเซุร่�

เมีื�อก่อนคุ่าโที่รัศพ่ที่�แพงมีากเพรัาะ
มีบ่ริัษัท่ี่โที่รัคุมีนาคุมีที่่�ให้็บริัการัเคุรืัอข่าย
เพย่งแห่็งเดย่ว คุณุอินะโมีะรัจิงึก่อต้่�งบรัษิัท่ี่
น่�ขึ�น เพื�อให็้ผู้คุนได้เส่ยคุ่าโที่รัศ่พที่�ถููกลูง 

  กอ่ต้ังบริษััท KDDI

แม้ีคุุณอินะโมีะรัิจะเก่ง แต่้ไม่ีใช่คุนที่่�มี่พรัสวรัรัคุ�มีาต้่�งแต่้แรักเกิด แลูะน่�ก็ 

คุือเห็ตุ้ผลูที่่�ที่ำาให้็เขาต้้องดูแลูจิต้ใจต้นเองให้็ด่ ห็มี่�นคุิดว่าต้้องที่ำาอย่างไรัจึงจะ 

ที่ำาฝัันให้็เป็็นจริัง แลูะเพย่รัพยายามีอย่างต่้อเนื�องจนป็รัะสบคุวามีสำาเร็ัจ

 อ่านเรืั�องรัาวของคุณุอินะโมีะรัไิด้จาก 

การั�ต้นูส่งท้ี่ายที่่�ห็น้า 95 เป็็นต้้นไป็
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เร่ัยนรู้ัวิธุ์่คุิดของคุุณอินะโมีะรัิด้วยการัดูรัูป็ภาพแลูะอ่านการั�ตู้นป็รัะกอบ 

กจ็ะเข้าใจวธิุ์คุ่ดิแลูะนำาไป็ใช้ในชวิ่ต้จริังได้ คุวามีฝัันของเดก็ๆ จะกลูายเป็็นจริัง 

ได้แน่นอน!

ข้อความีก่บการ์ตูน
 เรืั�องรัาวของ “จิต้ใจ” ที่่�คุณุอินะโมีะริัถู่ายที่อดให้็ในแต่้ลูะห่็วข้อ

สรัุป็อยู่ใน 4 ห็น้า ดูต้่วอย่าง 2 ห็น้าด้านบน โดยห็น้าซุ้ายเป็็น 

ข้อความีสุำาค่ญถึงผูู้้อ่าน ส่วนห็น้าขวาเป็็นการขยายความี ซุึ�งใช้ 

การั�ต้นูป็รัะกอบการัอธิุ์บาย

บทนำำ� วิธีีอ่�นำห้นำังสือเล่มนำ้�

เพื�อให้้จิตใจเติบโตอย่�งรวดเร็ว
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คุวามีห็มีายของ
การัที่ำางาน

ผลูด่ของ 
คุวามีมีมุีานะ

พลูง่ของ 
คุวามีป็รัารัถูนา

จติ้ใจที่่� 
โอบอ้อมีอาร่ั

รัู้จ่กสิ�งเห็ลู่าน่�แลู้วเต้ิบโต้เป็็นผู้ให็ญ่ที่่�ที่ำาฝัันให็้เป็็นจรัิงก่นเถูอะ!

เข้าใจิมีากยิ�งขึ�นด้็วยรูป้ภาพื่แล็ะ 

คำาอธิิบาย
2 ห็น้าด้านลู่างน่�จะช่วยอธุ์ิบาย 

เพิ�มีเต้มิีต่้อจากข้อคุวามีแลูะการั�ต้นู 
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