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คนเป็ นคุณแมอ่ ยา่ งพวกเรา มีความสาํ คัญอยา่ งยิง่ เลยคะ่ ที่จะสร้างให้บา้ นเป็ นบา้ น เป็ นหัวใจของ
ทุกคน เป็ นที่แรกและที่สุดทา้ ยที่ทุกคนในครอบครัวนึ กถึง
.
บา้ นคือทุกอยา่ งในชีวต
ิ ของเอวาคะ่
้ เ่ ล็กๆ
เพราะเป็ นคนติดบา้ นมาตังแต
เมื่อแตง่ งานสร้างครอบครัวเมื่อ 10 ปี ที่ผา่ นมา ก็ยงิ่ รู้ ใจตัวเองวา่ ชอบอยูบ
่ า้ นมาก อยากจะอยูม
่ ัน
้ ั น ทังกิ
้ น ทังนอน
้
้ าํ งาน ตอ
ทังว
ทังท
้ งการจะทาํ ที่น่ี
.
โดยเฉพาะอยา่ งยิง่ เมื่อมีลูก
ลูกเขา้ มาเติมเต็มชีวต
ิ ครอบครัวให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ให้ยงิ่ ไดร้ ู้ วา่ บา้ นมีความหมายมากแคไ่ หน
.
การสร้างครอบครัวให้หวานชื่นและมีแตค
่ วามรัก ไมใ่ ชเ่ รื่ องของความโชคดีคะ่
มันคือการปรับตัวอยา่ งยิง่ ใหญ่
.
้ ยงดู แตกตา่ งทังนิ
้
้ สัยใจคอ และความเคยชิน
คนสองคน แตกตา่ งทังการเลี
จะให้เขา้ กันไดเ้ หมือนคนคนเดียวกันไมไ่ ดห
้ รอกคะ่
ขนาดฝาแฝดยังไมเ่ หมือนกันเลย
นับประสาอะไรกับคูส
่ าน
่ ามีภรรยาที่ดูใจกันมาแคไ่ มน
.
คูข่ องเอวา เราไมค
่ อ่ ยทะเลาะกันอะไรมากมาย สว่ นมากขัดกัน แป๊บเดียวก็หาย
แน่นอนคะ่ วา่ เอวาไมไ่ ดถ
้ ูกใจกับพฤติกรรมทุกอยา่ งของพี่โจ้
พี่โจก
้ ไ็ มไ่ ดถ
้ ูกใจนิ สัยทุกอยา่ งของเอวา
ทุกอยา่ ง มันคือ การปรับตัว
.
เรื่ องคูค
่ รอง เอวาไมไ่ ดโ้ ชคดีไปมากกวา่ ใครๆ คะ่ แตท
่ ่ีโชคดีมันมีอยูอ่ ยา่ งหนึ่ ง คือ เอวารักการ
เรี ยนรู้
้ เรา
นอกจากพัฒนาตัวเองให้สามารถทาํ ธุ รกิจออนไลน์ไดแ
้ ลว้ ทัศนคติบางอยา่ งจากในธุ รกิจนัน
นํามาปรับใชก
ิ ครอบครัวได้
้ ั บชีวต
.
คุณก็ทาํ ไดเ้ ชน
่ กัน
เริ่ มตน
้ ที่ตัวคุณเองกอ
่ นคะ่
.
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ตัดสินใจเป็ นคนมีความสุขกับชีวต
ิ การทาํ งานและชีวต
ิ ครอบครัว
แลว้ บา้ นของคุณ จะเป็ นหัวใจ เป็ นที่รวมความรัก ความสามัคคี ของสมาชิกทุกคนไดไ้ มย่ ากเลย
.
มันมีอยูส่ งิ่ หนึ่ งคะ่
1 สิง่ ที่สาํ คัญมากๆ กับความสั มพันธท
์ ุกรู ปแบบ นั่นคือ คาํ พูด
.
คาํ พูด คือ เครื่ องมือสาํ คัญที่ทาํ ให้คนสองคนรักกันมากขึ้น และ ก็สามารถทาํ ให้คนเกลียดกันเขา้
กระดูกดาํ ได้
คาํ พูด ใชเ้ ป็ นยาพิษก็ได้ ใชเ้ ป็ นนํา้ อมฤตชโลมหัวใจก็ได้
.
วันนี้ เอวามีความรู้ มาแบง่ ปันคะ่
กับ 7 คาํ พูดมหัศจรรย ์ ยิง่ พูดยิง่ รักกัน
คาํ พูดที่ควรพูดกันเยอะๆ ในครอบครัวมีอะไรบา้ ง มาเรี ยนรู้ ไปดว้ ยกันนะคะ
.
1. "วันนี้ เป็ นไงบา้ ง?"
.
"พอ่ กลับมาแลว้ วันนี้ เป็ นไงบา้ ง กินไรมาหรื อยัง?"
คาํ พูดตอ
้ นรับสามีเขา้ บา้ นที่แสนจะธรรมดาแตเ่ ต็มไปดว้ ยความหว่ งใย
.
สามีกลับมาจากทาํ งาน หน้าตาบูดบึ้ง บน
่ วา่ เหนื่ อย เซง็ ฝ่ารถติดมา สารพัดปัญหา
แตพ
่ อเจอภรรยา ยิ้มให้
ถามวา่ มีปัญหาอะไร เลา่ ให้ฟังบา้ งสิ เผื่อจะชว่ ยอะไรได้
ิ ” คะ่
นี่ คือ คุณสมบัติหนึ่ งของคาํ วา่ “คูค
่ ด
.
สามีบน
่ ไมน
่ านหรอกคะ่ เพราะปกติผูช้ ายจะไมช่ อบพูดถึงปัญหาอยูแ่ ลว้
แป๊บเดียว สถานการณ์กผ
็ อ่ นคลายขึ้น
พร้อมพูดคุยเรื่ องเบาๆ กันไดอ
้ ยา่ งสนุ กสนานตอ่ ไป
.
คุณตอ
้ งเขา้ ใจอยา่ งหนึ่ งวา่ ผูช้ ายเป็ นเพศที่ไมช่ อบแสดงความออ่ นแอให้ใครเห็น
้
ถึงแมเ้ คา้ จะมีปัญหาสารพัด ถา้ เคา้ ไมอ่ ยากเลา่ ไมอ่ ยากบอก ก็อยา่ คะยันคะยอ
เปลี่ยนเรื่ องพูดไปเลยคะ่ ชวนคุยเรื่ องลูก คุยเรื่ องอื่น หาอะไรอร่อยๆ ให้เคา้ กิน
สามี แพภ
้ รรยาที่มีทัศนคติท่ีดี มีความเชื่อ และ ความไวว้ างใจในตัวเคา้
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พูดกับเคา้ ดีๆ เคา้ ก็เป็ นมนุ ษยป
้ งการคนคิดดี พูดดีดว้ ย
์ กติ ที่ตอ
ภรรยาอยา่ งพวกเรา อยากมีครอบครัวที่มีความสุข ก็ตอ
้ งพร้อมที่จะสง่ พลังแหง่ ความรัก ความ
เป็ นหว่ ง ไปให้
มีอะไรไมช่ อบ คุยกันตอ่ หน้า หรื อสง่ ไลน์หากันเป็ นการสว่ นตัว ห้ามโพสดา่ กัน ห้ามโพสดา่ พอ่
แมข่ องเคา้ หน้าเฟสบุค
ขอ
้ นี้ สาํ คัญมากๆในยุค social แบบนี้
.
ฝากถึงคุณสามีดว้ ยนะคะ...ถา้ อยากมีครอบครัวที่ดี มีภรรยาที่ถูกใจ คุณสามีกต
็ อ
้ งคิดถึงหัวใจ
ภรรยาดว้ ย
้ อ่ หน้าและลับหลัง คุณก็จะไดช้ ีวต
ทาํ ดี พูดดีกับภรรยา ให้เกียรติภรรยาเสมอๆ ทังต
ิ ครอบครัวที่มี
ความสุขเชน
่ กัน
เรื่ องแบบนี้ ถา้ สองฝ่ายชว่ ยกัน สาํ เร็จงา่ ยๆ สบายๆ แน่นอนคะ่
ดูแลสามีอยา่ งดี แลว้ เคา้ จะดูแลคุณอยา่ งดีเชน
่ กัน
.
2. "รัก"
.
ไมม
่ ีอะไรที่ยงิ่ ใหญไ่ ปกวา่ คาํ วา่ “รัก” แลว้ คะ่
ความรัก คือ พลัง
ความรัก คือ ความเขา้ ใจ
ความรัก คือ แรงบันดาลใจ
ความรัก คือ แรงผลักดัน
ความรัก คือ การมองโลกในแงด
่ ี
ความรัก คือ สิง่ สวยงาม
ความรัก ก็คือ ความรัก
อยูท
่ ่ีเราจะให้ความหมายมันวา่ อยา่ งไร
.
นอกจากความรักที่ให้กับพอ่ แม,่ สามี, และลูกๆ แลว้
อยา่ ลืมวา่ ความรักตัวเอง ก็สาํ คัญไมย่ งิ่ หยอ่ นเลยนะคะ
ความรักตัวเอง คือ ปัจจัยสาํ คัญที่ทาํ ให้การรักผูอ
้ ่ืนมีความหมายยิง่ ขึ้น
ตื่นแตเ่ ชา้ ทุกวัน ให้พูดสิง่ ดีๆ กับตัวเอง
“วันนี้ เป็ นวันดีของฉัน”
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“ฉันเกง่ ที่สุด”
“ฉันโชคดี”
“ฉันรักตัวเอง ฉันรักทุกคน”
“ฉันคูค
่ วรกับสิง่ ที่ดีท่ีสุด”
“ฉันทาํ ได”้
.
บอกรักสามี บอกรักพอ่ แม่ บอกรักลูกทุกวัน บอ่ ยครัง้ เทา่ ที่ทาํ ได้
ถา้ คนเราใชค
ิ
้ วามรัก เป็ น เครื่ องนําทาง มีหัวใจเสมือนเป็ น GPS ให้ชีวต
แลว้ ก็ใชค
้ วามคิด เป็ น ตัวกลั่นกรอง ทาํ ให้ตัดสินใจถูกตอ
้ งขึ้น
้ วต
เอวามั่นใจวา่ ทังชี
ิ นี้ ของคุณจะพบแตค
่ วามสาํ เร็จและความสุข สงบใจ อยา่ งแน่นอน
.
3. "ขอบคุณ"
.
ขอบคุณเป็ นคาํ ที่มีพลังมาก
ึ ยินดี เห็นคุณคา่ กับสิง่ ที่ไดร้ ั บ
แสดงความกตัญ รู้ คุณ รู้ สก
.
คาํ ขอบคุณ คือ คาํ พูดสาํ คัญที่ทุกคนควรพูดเสมอๆ
พูดขอบคุณกับทุกคนในบา้ น
และสอนให้ลูกรู้ จักพูดขอบคุณดว้ ย
.
เมื่อเราเริ่ มตน
้ ขอบคุณ เราจะเริ่ มตน
้ เห็นสิง่ ดีมากยิง่ ขึ้น
สามารถขอบคุณไดท
้ ุกสิง่ ทุกอยา่ ง ไมว่ า่ จะเล็กหรื อใหญ่
ขอบคุณกับเรื่ องเล็กๆน้อยๆ
ขอบคุณแมว้ า่ เจอเรื่ องไมด
่ ี ให้ขอบคุณและเปลี่ยนความหมายทันที
้ ต
ขอบคุณตังแต
่ นหลับตานอน
่ ่ืนนอน และกอ
ขอบคุณ แลว้ ชีวต
ิ คุณจะมีเรื่ องให้ขอบคุณไดอ
้ ีกนับไมถ
่ ว้ นทีเดียวคะ่
.
คาํ ตรงขา้ มกับขอบคุณ คือ บน
่ ดา่ วิจารณ์
้ เสียเวลามากคะ่ เลิกบน
ยิง่ บน
่ ให้ดา่ มากขึ้นเทา่ นัน
่ ยิง่ ดา่ ก็จะยิง่ มีเรื่ องให้บน
่ เลิกดา่ ไปเลยดีกวา่
.
4. "วันนี้ เรี ยนรู้ อะไรมาบา้ ง?"
.
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พวกเราโชคดีมากนะคะ ในยุคขอ
้ มูลขา่ วสารแบบนี้
อยากจะรู้ อะไร อยากจะหาขอ
้ มูลอะไร เพียง search นิ ดเดียว ก็ไดร้ ู้ แลว้
.
เอวาอยูบ
่ า้ นเงียบๆ ก็ชอ็ ปปิ้ งเพียบเหมือนกันนะคะ อยา่ งคอร์สเรี ยนสั มมนาครู เกง่ ๆ จากตา่ งประ
เทศเนี่ ย เอวาลงทุนกับสิง่ เหลา่ นี้ เสมอๆ เลย
.
แลว้ มันงา่ ยมาก อยากเรี ยนก็ไดเ้ รี ยน เรี ยนจากมือถือที่บา้ นนี่ แหละ
้ ก็วงิ่ เขา้ มาที่มือถือได้
อยากฟังออดิโอบุคดี ก็สัง่ ซ้ ือทางออนไลน์ไดเ้ ลย แคไ่ มถ
่ ึงนาทีความรู้ นัน
แลว้
.
คอร์สสั มมนาออนไลน์ EBook Audiobook ของคุณครู คนเกง่ หลายทา่ นในบา้ นเราก็มีมากมาย
เชน
่ กันคะ่ ที่ Shop ของเอวาก็มีนะคะ พิมพว์ า่ avamompreneur.com/shop เขา้ ไปชอ็ ปปิ้ ง
ความรู้ ดีๆ เรี ยนไดท
้ ั นทีจากมือถือคุณเลยคะ่
.
เราจะตอ
้ งเปลี่ยนมือถือเป็ นมหาวิทยาลัย เป็ นแหลง่ ความรู้ และเป็ นแหลง่ หารายไดน
้ ะคะ
เราน่ะชอบคิดวา่ ตัวเองไมเ่ กง่
แตท
่ ่ีจริ งแลว้ เราเกง่ กวา่ ที่ตัวเองคิดมากมายนักคะ่
ทุกคนมีมันสมองที่ดีเยี่ยม มีความสามารถ ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเป็ นเลิศอยูแ่ ลว้
ไมม
ิ วา่ คุณจะเป็ นอะไร จะมีอะไร จะมั่งคั่งแคไ่ หน จะทาํ อาชีพอะไร
้ จาํ กัดอะไรเลยในชีวต
่ ีขอ
ไมม
ิ ตัวเอง
้ คุณจาํ กัดชีวต
้ จาํ กัด ยกเวน
่ ีขอ
.
คนเกง่ คือ คนที่เรี ยนรู้ ตลอดเวลา
้ ไม่
จงฝึ กตัวเองและลูกๆ ให้มีนิสัยรักการเรี ยนรู้ อยา่ ยึดติดแคผ
่ ลการเรี ยนจากในโรงเรี ยนสิง่ นัน
สาํ คัญเทา่ การเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาตัวเอง
.
เวลากอ
่ นนอน จัดให้เป็ นเวลาอา่ นนิ ทานดีๆ ฟังเพลงคลาสสิค ปรับคลื่นสมองให้พร้อมกับการพัก
ผอ่ นตลอดคืน
.
ถามลูกๆวา่ วันนี้ หนู ไดเ้ รี ยนรู้ อะไรมาบา้ งลูก?
้ ัน
ถามแลว้ ฟังนะคะ คุณจะทึ่งกับสิง่ ที่ลูกๆไดเ้ รี ยนรู้ มาทังว
.
เมื่อลูกรู้ วา่ เดี๋ยวคืนนี้ พอ่ แมต
้ งถาม
่ อ
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เคา้ จะฝึ กนิ สัยชา่ งสั งเกตสิง่ รอบตัว และฝึ กนิ สัยแหง่ การเรี ยนรู้ ข้ึนมาไดเ้ องไมม
่ ากก็น้อยคะ่
.
5. "หนู เยี่ยมมาก หนู เกง่ มากๆ"
.
เลิกคิดไดแ
้ ลว้ นะคะวา่ การชมลูก คือ การทาํ ให้เคา้ เหลิง มันไมจ่ ริ งเลย
เรารักลูกที่สุด ลูกก็รักเราที่สุด
พูดดีตอ่ กัน ชมเชยกัน มันดีท่ีสุดแลว้
.
ก็เหมือนกับความเชื่อที่คนโบราณวา่ ไว้ ตอนคลอดลูกใหมๆ่ วา่ ลูกน่ะ อยา่ ไปอุม
้ มันมากเดี๋ยว
ติดมือ ….
้ หรอ?
เอวาก็งงนะคะ วา่ แลว้ จะปลอ่ ยให้เคา้ ร้องแบบนัน
แมไ่ มอ่ ุม
้ แลว้ ใครจะอุม
้ ละ่ ?
ลูกจะให้เราอุม
้ กี่ปีกันคะ
ตอนนี้ เคา้ ยังให้เรากอด หอม อุม
้ ทาํ ไปเถอะคะ่ ทาํ เยอะๆเลย
.
การชมเชยพูดสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก พอ่ แมเ่ ป็ นคนที่ทาํ หน้าที่น้ี ไดด
้ ีท่ีสุด
้ ดบอก
สอนเขาให้ทังพู
และ สอนให้เคา้ บอกตัวเอง เสมอๆวา่ ลูกเป็ นคนเกง่ เป็ นเด็กอัจฉริ ยะ มีมารยาทดี หนู เป็ นเด็ก
พูดเพราะ มีนํา้ ใจ เป็ นที่รักของทุกคน เป็ นเด็กพูดรู้ เรื่ อง ความจาํ ดี
นี่ ไมใ่ ชก
่ ารยกยอปอปั้นเด็ก
ไมไ่ ดท
้ าํ ให้เด็กเหลิง
แตเ่ ป็ นการเสริ มให้เคา้ รู้ วา่ สิง่ นี้ ที่กาํ ลังทาํ คือ ถูกตอ
้ ง ให้ทาํ อีก ทาํ อีกเยอะๆ
.
ถา้ บางเวลาเคา้ แสดงความดื้อออกมาบา้ ง
ก็สามารถพูดจูงใจไปในทางบวก เชน
่ วันนี้ หนู ทาํ ไมอารมณ์ไมด
่ ีเลย เป็ นอะไรหรื อเปลา่ ปกติหนู
พูดรู้ เรื่ องและมีวน
ิ ั ยมากนะ
.
แลว้ ลองดูนะคะ วา่ เคา้ จะตอบมาวา่ ยังไง?
บางวันเคา้ เจอเรื่ องทา้ ทายมา เรื่ องที่ไมส
่ บายใจ ก็เป็ นธรรมชาติท่ีจะแสดงออกมาบา้ ง
ถามหน่อย ผูใ้ หญไ่ มเ่ คยอารมณ์ไมด
่ ีเลยหรอคะ?
.
เด็กแตล่ ะคนมีสงิ่ พิเศษอยูใ่ นตัว
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เคา้ เกิดมาพร้อมกับความเป็ นอัจฉริ ยะอยูแ่ ลว้
ลูกคือคนที่เรารักที่สุด
การชื่นชม ยกยอ่ ง ไมม
้ ทุนอะไรเลย มีแตก
่ ีตน
่ าํ ไร ทาํ ให้เคา้ มีความมั่นใจ
.
รู้ แบบนี้ แลว้ เรามาร่วมกันสร้างสิง่ แวดลอ
้ มในทางบวกให้เคา้ เถอะคะ่
้ ่ยม ให้เคา้ เติบโตไปเป็ นบุคลากรที่ดีอีกคนหนึ่ งใน
รดนํา้ พรวนดินตน
้ กลา้ ตน
้ นี้ ดว้ ยปุ๋ยชั นเยี
อนาคตคะ่
.
6. "มีความสุขจัง"
.
้
ความสุขสาํ หรับคุณหางา่ ยมัยคะ?
ก็ตอ
้ งถามวา่ แลว้ เราเป็ นฝ่ายที่รอความสุข หรื อ สร้างความสุขกันละ่ ?
้ เราสร้างเองได้ ไมต
เพราะความสุขนัน
้ งรอใคร ไมม
้ งรอเวลา ไมข่ ้ึนกับสถานที่
่ อ
่ ีฤดูกาล ไมต
่ อ
มันงา่ ยจริ งๆ นะคะที่จะหาความสุข
.
สว่ นความทุกข์ ความกังวลใจ ไมส
่ บายใจใครๆก็มีคะ่ ตราบใดที่เรายังเป็ นมนุ ษยค์ นหนึ่ ง
แลว้ ไอค
้ วามทุกขท
์ ่ีเกิดขึ้น จากตัวเองหรื อคนอื่นก็ตาม ก็เพราะเราเป็ นคนอนุ ญาตให้มันเขา้ มาเอง
ยอมให้ความทุกข์ เขา้ มาทาํ ลายความสุขลงไปตอ่ หน้าตอ่ ตา
.
ทุกครัง้ ที่ลูกร้องไห้
เอวาจะสอนวา่ เวลาร้องไห้คือเสียเวลาแหง่ ความสุขไปทุกวินาที
.
เมื่อเขา้ ใจวา่ คนเราเป็ นเจา้ ของความสุขของตัวเองแลว้ ยากขึ้นนะคะ ที่จะยอมให้ความทุกขเ์ ขา้ มา
แทนที่ไดง้ า่ ยๆ
ความสุขเกิดขึ้นไดท
้ ุกเวลา และยาวนานขึ้นเสมอ
.
นอกจากเวลาดูแลลูก เอวาสามารถนั่งเรี ยนออนไลน์ เขียนบทความไดเ้ สมอๆ มีความสุขมากคะ่
ที่ไดเ้ ป็ นสว่ นหนึ่ งที่ทาํ ให้คุณแมไ่ ดม
้ ีไอเดียทาํ ธุ รกิจสว่ นตัวเล็กๆ จากที่บา้ นได้
.
้ โดยไมร่ ู้ ตัว อนุ ญาตให้ตัวเอง เป็ นแม่
พูดถึงความสุขบอ่ ยๆ คิดบอ่ ยๆ แลว้ เราจะกลายเป็ นสิง่ นัน
้ า้ นเลยนะคะ
เหล็กปลอ่ ยคลื่นแหง่ ความสุขให้กระจายไปทังบ
.
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7. "ชีวต
ิ ของเรา มั่งคั่งเหลือเฟื อ"
.
เราทุกคนอยูใ่ นโลกแหง่ ความอุดมสมบูรณ์ เงินทองมากมายมีอยูท
่ ีคาํ วา่ ขาดแคลนเลย
่ ั ่วไป ไมม
เราแคล่ งมือทาํ เราก็สามารถร่าํ รวยไดแ
้ ลว้
.
แลว้ ทาํ ไมบางคนถึงยังจน บางคนถึงไดร้ วยแลว้ รวยอีก
สาเหตุเดียวมาจาก “ทัศนคติตอ่ ความรวย” คะ่
ทัศนคติจะสะทอ
้ นสิง่ ที่คุณคิดตอ่ เงิน ตอ่ ความมั่งคั่ง และตอ่ การทาํ งาน
.
คนที่เรี ยนเกง่ เพราะปรารถนาที่จะเรี ยนเกง่
สุดยอดนักขาย ปรารถนาที่จะเอาของดีไปถึงลูกคา้ ให้ไดม
้ ากที่สุด
คนสุขภาพดี เพราะปรารถนาที่จะมีร่างกายที่แข็งแรง
.
เชน
่ เดียวกัน
คนรวย เพราะมีความปรารถนาที่จะเป็ นคนรวย มั่งคั่งในทุกๆ ดา้ นของชีวต
ิ
้ คุณจะทาํ ทุก
เมื่อคุณคิดและตัดสินใจแลว้ วา่ ตอ
้ งการที่เป็ นคนรวย คุณเชื่อวา่ ตัวเองเป็ นอยา่ งนัน
วันไปสูท
่ างที่จะกลายเป็ นคนรวยได้
.
เงินไมใ่ ชค
่ าํ ตอบของความสุขในครอบครัวก็จริ ง แตเ่ งินคือปัจจัยทาํ ให้ครอบครัวหาความสุขได้
งา่ ยขึ้น
.
ถา้ จักรวาลนี้ ไมม
่ ีความขาดแคลน มีความมั่งคั่งมากมายรอให้คุณมาตักตวงไป ยังมีเหตุผลอะไร
้ ว่ ั นนี้
อีกคะ่ ที่คุณจะไมต
่ ั ดสินใจเป็ นคนรวยตังแต
.
พูดกับตัวเองและครอบครัวทุกวัน วา่ “ชีวต
ิ ของเรามั่งคั่งเหลือเฟื อ”
.
นอกจากมีเหลือเฟื อแลว้ ก็ขอให้แบง่ ปันความมั่งคั่งดว้ ยวิธีท่ีคุณชอบและศรัทธาครอบครัวเราก็จะ
เป็ นอีกครอบครัวหนึ่ งที่ชว่ ยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศชาติตอ่ ไปไดค
้ ะ่
.
ความอบอุน
่ ในบา้ น คือ รากฐานความสาํ เร็จของชาติ
้ ่ องงาน เรื่ องเงิน และ
ขออวยพรให้ Mompreneur คนเกง่ ประสบความสาํ เร็จไดท
้ ุกอยา่ งทังเรื
เรื่ องความรักนะคะ
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