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คนเป็นคุณแมอ่ยา่งพวกเรา มีความสาํคัญอยา่งยิง่เลยคะ่ท่ีจะสร้างให้บา้นเป็นบา้น เป็นหัวใจของ
ทุกคน เป็นท่ีแรกและท่ีสุดทา้ยท่ีทุกคนในครอบครัวนึกถึง  
. 
บา้นคือทุกอยา่งในชีวติของเอวาคะ่  
เพราะเป็นคนติดบา้นมาตัง้แตเ่ลก็ๆ 
เม่ือแตง่งานสร้างครอบครัวเม่ือ 10 ปีท่ีผา่นมา กย็ิง่รู้ใจตัวเองวา่ชอบอยูบ่า้นมาก อยากจะอยูมั่น
ทัง้วัน ทัง้กิน ทัง้นอน ทัง้ทาํงาน ตอ้งการจะทาํท่ีน่ี 
. 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือมีลูก  
ลูกเขา้มาเติมเตม็ชีวติครอบครัวให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึน ให้ยิง่ไดรู้้วา่ บา้นมีความหมายมากแคไ่หน 
. 
การสร้างครอบครัวให้หวานช่ืนและมีแตค่วามรัก ไมใ่ชเ่ร่ืองของความโชคดีคะ่  
มันคือการปรับตัวอยา่งยิง่ใหญ ่
. 
คนสองคน แตกตา่งทัง้การเล้ียงดู แตกตา่งทัง้นิสัยใจคอ และความเคยชิน 
จะให้เขา้กันไดเ้หมือนคนคนเดียวกันไมไ่ดห้รอกคะ่  
ขนาดฝาแฝดยังไมเ่หมือนกันเลย 
นับประสาอะไรกับคูส่ามีภรรยาท่ีดูใจกันมาแคไ่มน่าน 
. 
คูข่องเอวา เราไมค่อ่ยทะเลาะกันอะไรมากมาย สว่นมากขัดกัน แป๊บเดียวกห็าย 
แน่นอนคะ่วา่ เอวาไมไ่ดถู้กใจกับพฤติกรรมทุกอยา่งของพ่ีโจ ้
พ่ีโจก้ไ็มไ่ดถู้กใจนิสัยทุกอยา่งของเอวา 
ทุกอยา่ง มันคือ การปรับตัว 
. 
เร่ืองคูค่รอง เอวาไมไ่ดโ้ชคดีไปมากกวา่ใครๆ คะ่ แตท่ี่โชคดีมันมีอยูอ่ยา่งหน่ึง คือ เอวารักการ
เรียนรู้ 
นอกจากพัฒนาตัวเองให้สามารถทาํธุรกิจออนไลน์ไดแ้ลว้ ทัศนคติบางอยา่งจากในธุรกิจนัน้ เรา
นํามาปรับใชกั้บชีวติครอบครัวได ้ 
. 
คุณกท็าํไดเ้ชน่กัน 
เร่ิมตน้ท่ีตัวคุณเองกอ่นคะ่ 
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ตัดสนิใจเป็นคนมีความสุขกับชีวติการทาํงานและชีวติครอบครัว 
แลว้บา้นของคุณ จะเป็นหัวใจ เป็นท่ีรวมความรัก ความสามัคคี ของสมาชิกทุกคนไดไ้มย่ากเลย 
. 
มันมีอยูส่ิง่หน่ึงคะ่  
1 สิง่ท่ีสาํคัญมากๆ กับความสัมพันธทุ์กรูปแบบ น่ันคือ คาํพูด 
. 
คาํพูด คือ เคร่ืองมือสาํคัญท่ีทาํให้คนสองคนรักกันมากข้ึน และ กส็ามารถทาํให้คนเกลียดกันเขา้
กระดูกดาํได ้
คาํพูด ใชเ้ป็นยาพิษกไ็ด ้ใชเ้ป็นนํา้อมฤตชโลมหัวใจกไ็ด ้
. 
วันน้ีเอวามีความรู้มาแบง่ปันคะ่ 
กับ 7 คาํพูดมหัศจรรย ์ยิง่พูดยิง่รักกัน  
คาํพูดท่ีควรพูดกันเยอะๆ ในครอบครัวมีอะไรบา้ง มาเรียนรู้ไปดว้ยกันนะคะ  
. 
1. "วันน้ีเป็นไงบา้ง?" 
. 
"พอ่กลับมาแลว้ วันน้ีเป็นไงบา้ง กินไรมาหรือยัง?"  
คาํพูดตอ้นรับสามีเขา้บา้นท่ีแสนจะธรรมดาแตเ่ตม็ไปดว้ยความหว่งใย  
. 
สามีกลับมาจากทาํงาน หน้าตาบูดบึ้ง บน่วา่เหน่ือย เซง็ ฝ่ารถติดมา สารพัดปัญหา 
แตพ่อเจอภรรยา ยิ้มให้  
ถามวา่มีปัญหาอะไร เลา่ให้ฟังบา้งส ิเผ่ือจะชว่ยอะไรได ้
น่ีคือ คุณสมบัติหน่ึงของคาํวา่ “คูค่ดิ” คะ่ 
. 
สามีบน่ไมน่านหรอกคะ่ เพราะปกติผูช้ายจะไมช่อบพูดถึงปัญหาอยูแ่ลว้ 
แป๊บเดียว สถานการณ์กผ็อ่นคลายข้ึน 
พร้อมพูดคุยเร่ืองเบาๆ กันไดอ้ยา่งสนุกสนานตอ่ไป 
. 
คุณตอ้งเขา้ใจอยา่งหน่ึงวา่ ผูช้ายเป็นเพศท่ีไมช่อบแสดงความออ่นแอให้ใครเหน็ 
ถึงแมเ้คา้จะมีปัญหาสารพัด ถา้เคา้ไมอ่ยากเลา่ ไมอ่ยากบอก กอ็ยา่คะยัน้คะยอ 
เปล่ียนเร่ืองพูดไปเลยคะ่ ชวนคุยเร่ืองลูก คุยเร่ืองอ่ืน หาอะไรอร่อยๆ ให้เคา้กิน 
สามี แพภ้รรยาท่ีมีทัศนคติท่ีดี มีความเช่ือ และ ความไวว้างใจในตัวเคา้ 
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พูดกับเคา้ดีๆ เคา้กเ็ป็นมนุษยป์กติ ท่ีตอ้งการคนคดิดี พูดดีดว้ย 
 
ภรรยาอยา่งพวกเรา อยากมีครอบครัวท่ีมีความสุข กต็อ้งพร้อมท่ีจะสง่พลังแหง่ความรัก ความ
เป็นหว่ง ไปให้ 
มีอะไรไมช่อบ คุยกันตอ่หน้า หรือสง่ไลน์หากันเป็นการสว่นตัว ห้ามโพสดา่กัน ห้ามโพสดา่พอ่
แมข่องเคา้ หน้าเฟสบุค 
ขอ้น้ีสาํคัญมากๆในยุค social แบบน้ี 
. 
ฝากถึงคุณสามีดว้ยนะคะ...ถา้อยากมีครอบครัวท่ีดี มีภรรยาท่ีถูกใจ คุณสามีกต็อ้งคดิถึงหัวใจ
ภรรยาดว้ย 
ทาํดี พูดดีกับภรรยา ให้เกียรติภรรยาเสมอๆ ทัง้ตอ่หน้าและลับหลัง คุณกจ็ะไดชี้วติครอบครัวท่ีมี
ความสุขเชน่กัน 
เร่ืองแบบน้ี ถา้สองฝ่ายชว่ยกัน สาํเร็จงา่ยๆ สบายๆ แน่นอนคะ่  
ดูแลสามีอยา่งดี แลว้เคา้จะดูแลคุณอยา่งดีเชน่กัน  
. 
2. "รัก" 
. 
ไมมี่อะไรท่ียิง่ใหญไ่ปกวา่คาํวา่ “รัก” แลว้คะ่ 
ความรัก คือ พลัง 
ความรัก คือ ความเขา้ใจ 
ความรัก คือ แรงบันดาลใจ 
ความรัก คือ แรงผลักดัน 
ความรัก คือ การมองโลกในแงดี่ 
ความรัก คือ สิง่สวยงาม 
ความรัก กคื็อ ความรัก 
อยูท่ี่เราจะให้ความหมายมันวา่อยา่งไร 
. 
นอกจากความรักท่ีให้กับพอ่แม,่ สามี, และลูกๆ แลว้ 
อยา่ลืมวา่ ความรักตัวเอง กส็าํคัญไมย่ิง่หยอ่นเลยนะคะ 
ความรักตัวเอง คือ ปัจจัยสาํคัญท่ีทาํให้การรักผูอ่ื้นมีความหมายยิง่ข้ึน 
ต่ืนแตเ่ชา้ทุกวัน ให้พูดสิง่ดีๆ กับตัวเอง 
“วันน้ีเป็นวันดีของฉัน” 
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“ฉันเกง่ท่ีสุด” 
“ฉันโชคดี” 
“ฉันรักตัวเอง ฉันรักทุกคน” 
“ฉันคูค่วรกับสิง่ท่ีดีท่ีสุด” 
“ฉันทาํได”้ 
. 
บอกรักสามี บอกรักพอ่แม ่บอกรักลูกทุกวัน บอ่ยครัง้เทา่ท่ีทาํได ้
ถา้คนเราใชค้วามรัก เป็น เคร่ืองนําทาง มีหัวใจเสมือนเป็น GPS ให้ชีวติ  
แลว้กใ็ชค้วามคดิ เป็น ตัวกล่ันกรอง ทาํให้ตัดสนิใจถูกตอ้งข้ึน 
เอวาม่ันใจวา่ทัง้ชีวติน้ีของคุณจะพบแตค่วามสาํเร็จและความสุข สงบใจ อยา่งแน่นอน 
. 
3. "ขอบคุณ" 
. 
ขอบคุณเป็นคาํท่ีมีพลังมาก 
แสดงความกตัญ�รู้คุณ รู้สกึยนิดี เหน็คุณคา่ กับสิง่ท่ีไดรั้บ 
. 
คาํขอบคุณ คือ คาํพูดสาํคัญท่ีทุกคนควรพูดเสมอๆ 
พูดขอบคุณกับทุกคนในบา้น 
และสอนให้ลูกรู้จักพูดขอบคุณดว้ย 
. 
เม่ือเราเร่ิมตน้ขอบคุณ เราจะเร่ิมตน้เหน็สิง่ดีมากยิง่ข้ึน 
สามารถขอบคุณไดทุ้กสิง่ทุกอยา่ง ไมว่า่จะเลก็หรือใหญ ่
ขอบคุณกับเร่ืองเลก็ๆน้อยๆ 
ขอบคุณแมว้า่เจอเร่ืองไมดี่ ให้ขอบคุณและเปล่ียนความหมายทันที 
ขอบคุณตัง้แตต่ื่นนอน และกอ่นหลับตานอน 
ขอบคุณ แลว้ชีวติคุณจะมีเร่ืองให้ขอบคุณไดอี้กนับไมถ่ว้นทีเดียวคะ่ 
. 
คาํตรงขา้มกับขอบคุณ คือ บน่ดา่ วจิารณ์  
ยิง่บน่ ยิง่ดา่ กจ็ะยิง่มีเร่ืองให้บน่ให้ดา่ มากข้ึนเทา่นัน้ เสยีเวลามากคะ่ เลิกบน่เลิกดา่ไปเลยดีกวา่ 
. 
4. "วันน้ีเรียนรู้อะไรมาบา้ง?" 
. 
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พวกเราโชคดีมากนะคะ ในยุคขอ้มูลขา่วสารแบบน้ี 
อยากจะรู้อะไร อยากจะหาขอ้มูลอะไร เพียง search นิดเดียว กไ็ดรู้้แลว้ 
. 
เอวาอยูบ่า้นเงียบๆ กช็อ็ปป้ิงเพียบเหมือนกันนะคะ อยา่งคอร์สเรียนสัมมนาครูเกง่ๆ จากตา่งประ
เทศเน่ีย เอวาลงทุนกับสิง่เหลา่น้ีเสมอๆ เลย  
. 
แลว้มันงา่ยมาก อยากเรียนกไ็ดเ้รียน เรียนจากมือถือท่ีบา้นน่ีแหละ  
อยากฟังออดิโอบุคดี กสั็ง่ซ้ือทางออนไลน์ไดเ้ลย แคไ่มถึ่งนาทีความรู้นัน้กว็ิง่เขา้มาท่ีมือถือได้
แลว้ 
. 
คอร์สสัมมนาออนไลน์ EBook Audiobook ของคุณครูคนเกง่หลายทา่นในบา้นเรากมี็มากมาย
เชน่กันคะ่ ท่ี Shop ของเอวากมี็นะคะ พิมพว์า่ avamompreneur.com/shop เขา้ไปชอ็ปป้ิง
ความรู้ดีๆ เรียนไดทั้นทีจากมือถือคุณเลยคะ่  
. 
เราจะตอ้งเปล่ียนมือถือเป็นมหาวทิยาลัย เป็นแหลง่ความรู้และเป็นแหลง่หารายไดน้ะคะ 
เราน่ะชอบคดิวา่ตัวเองไมเ่กง่ 
แตท่ี่จริงแลว้ เราเกง่กวา่ท่ีตัวเองคดิมากมายนักคะ่  
ทุกคนมีมันสมองท่ีดีเย่ียม มีความสามารถ ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเป็นเลิศอยูแ่ลว้ 
ไมมี่ขอ้จาํกัดอะไรเลยในชีวติ วา่คุณจะเป็นอะไร จะมีอะไร จะม่ังค่ังแคไ่หน จะทาํอาชีพอะไร  
ไมมี่ขอ้จาํกัด ยกเวน้คุณจาํกัดชีวติตัวเอง 
. 
คนเกง่ คือ คนท่ีเรียนรู้ตลอดเวลา 
จงฝึกตัวเองและลูกๆ ให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ อยา่ยึดติดแคผ่ลการเรียนจากในโรงเรียนสิง่นัน้ไม่
สาํคัญเทา่การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตัวเอง 
. 
เวลากอ่นนอน จัดให้เป็นเวลาอา่นนิทานดีๆ ฟังเพลงคลาสสคิ ปรับคล่ืนสมองให้พร้อมกับการพัก
ผอ่นตลอดคืน 
. 
ถามลูกๆวา่ วันน้ีหนูไดเ้รียนรู้อะไรมาบา้งลูก?  
ถามแลว้ฟังนะคะ คุณจะท่ึงกับสิง่ท่ีลูกๆไดเ้รียนรู้มาทัง้วัน 
. 
เม่ือลูกรู้วา่ เด๋ียวคืนน้ีพอ่แมต่อ้งถาม  
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เคา้จะฝึกนิสัยชา่งสังเกตสิง่รอบตัว และฝึกนิสัยแหง่การเรียนรู้ข้ึนมาไดเ้องไมม่ากกน้็อยคะ่  
. 
5. "หนูเย่ียมมาก หนูเกง่มากๆ" 
. 
เลิกคดิไดแ้ลว้นะคะวา่ การชมลูก คือ การทาํให้เคา้เหลิง มันไมจ่ริงเลย  
เรารักลูกท่ีสุด ลูกกรั็กเราท่ีสุด  
พูดดีตอ่กัน ชมเชยกัน มันดีท่ีสุดแลว้ 
. 
กเ็หมือนกับความเช่ือท่ีคนโบราณวา่ไว ้ตอนคลอดลูกใหม่ๆ  วา่ ลูกน่ะ อยา่ไปอุม้มันมากเด๋ียว
ติดมือ …. 
เอวากง็งนะคะ วา่แลว้จะปลอ่ยให้เคา้ร้องแบบนัน้หรอ? 
แมไ่มอุ่ม้แลว้ใครจะอุม้ละ่? 
ลูกจะให้เราอุม้ก่ีปีกันคะ 
ตอนน้ีเคา้ยังให้เรากอด หอม อุม้ ทาํไปเถอะคะ่ ทาํเยอะๆเลย 
. 
การชมเชยพูดสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้เดก็ พอ่แมเ่ป็นคนท่ีทาํหน้าท่ีน้ีไดดี้ท่ีสุด 
สอนเขาให้ทัง้พูดบอก  
และ สอนให้เคา้บอกตัวเอง เสมอๆวา่ ลูกเป็นคนเกง่ เป็นเดก็อัจฉริยะ มีมารยาทดี หนูเป็นเดก็
พูดเพราะ มีนํา้ใจ เป็นท่ีรักของทุกคน เป็นเดก็พูดรู้เร่ือง ความจาํดี 
น่ีไมใ่ชก่ารยกยอปอป้ันเดก็  
ไมไ่ดท้าํให้เดก็เหลิง 
แตเ่ป็นการเสริมให้เคา้รู้วา่ สิง่น้ีท่ีกาํลังทาํ คือ ถูกตอ้ง ให้ทาํอีก ทาํอีกเยอะๆ 
. 
ถา้บางเวลาเคา้แสดงความด้ือออกมาบา้ง 
กส็ามารถพูดจูงใจไปในทางบวก เชน่ วันน้ีหนูทาํไมอารมณ์ไมดี่เลย เป็นอะไรหรือเปลา่ ปกติหนู
พูดรู้เร่ืองและมีวนัิยมากนะ 
. 
แลว้ลองดูนะคะ วา่เคา้จะตอบมาวา่ยังไง? 
บางวันเคา้เจอเร่ืองทา้ทายมา เร่ืองท่ีไมส่บายใจ กเ็ป็นธรรมชาติท่ีจะแสดงออกมาบา้ง 
ถามหน่อย ผูใ้หญไ่มเ่คยอารมณ์ไมดี่เลยหรอคะ? 
. 
เดก็แตล่ะคนมีสิง่พิเศษอยูใ่นตัว  
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เคา้เกิดมาพร้อมกับความเป็นอัจฉริยะอยูแ่ลว้  
ลูกคือคนท่ีเรารักท่ีสุด 
การช่ืนชม ยกยอ่ง ไมมี่ตน้ทุนอะไรเลย มีแตก่าํไร ทาํให้เคา้มีความม่ันใจ  
. 
รู้แบบน้ีแลว้ เรามาร่วมกันสร้างสิง่แวดลอ้มในทางบวกให้เคา้เถอะคะ่ 
รดนํา้พรวนดินตน้กลา้ตน้น้ี ดว้ยปุ๋ยชัน้เย่ียม ให้เคา้เติบโตไปเป็นบุคลากรท่ีดีอีกคนหน่ึงใน
อนาคตคะ่ 
. 
6. "มีความสุขจัง" 
. 
ความสุขสาํหรับคุณหางา่ยมัย้คะ? 
กต็อ้งถามวา่ แลว้เราเป็นฝ่ายท่ีรอความสุข หรือ สร้างความสุขกันละ่? 
เพราะความสุขนัน้ เราสร้างเองได ้ไมต่อ้งรอใคร ไมมี่ฤดูกาล ไมต่อ้งรอเวลา ไมข้ึ่นกับสถานท่ี 
มันงา่ยจริงๆ นะคะท่ีจะหาความสุข 
. 
สว่นความทุกข ์ความกังวลใจ ไมส่บายใจใครๆกมี็คะ่ ตราบใดท่ีเรายังเป็นมนุษยค์นหน่ึง 
แลว้ไอค้วามทุกขท่ี์เกิดข้ึน จากตัวเองหรือคนอ่ืนกต็าม กเ็พราะเราเป็นคนอนุญาตให้มันเขา้มาเอง 
ยอมให้ความทุกข ์เขา้มาทาํลายความสุขลงไปตอ่หน้าตอ่ตา 
. 
ทุกครัง้ท่ีลูกร้องไห้  
เอวาจะสอนวา่ เวลาร้องไห้คือเสยีเวลาแหง่ความสุขไปทุกวนิาที 
. 
เม่ือเขา้ใจวา่คนเราเป็นเจา้ของความสุขของตัวเองแลว้ ยากข้ึนนะคะ ท่ีจะยอมให้ความทุกขเ์ขา้มา
แทนท่ีไดง้า่ยๆ  
ความสุขเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา และยาวนานข้ึนเสมอ 
. 
นอกจากเวลาดูแลลูก เอวาสามารถน่ังเรียนออนไลน์ เขียนบทความไดเ้สมอๆ มีความสุขมากคะ่ 
ท่ีไดเ้ป็นสว่นหน่ึงท่ีทาํให้คุณแมไ่ดมี้ไอเดียทาํธุรกิจสว่นตัวเลก็ๆ จากท่ีบา้นได ้
. 
พูดถึงความสุขบอ่ยๆ คดิบอ่ยๆ แลว้เราจะกลายเป็นสิง่นัน้โดยไมรู้่ตัว อนุญาตให้ตัวเอง เป็นแม่
เหลก็ปลอ่ยคล่ืนแหง่ความสุขให้กระจายไปทัง้บา้นเลยนะคะ 
. 
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7. "ชีวติของเรา ม่ังค่ังเหลือเฟือ" 
. 
เราทุกคนอยูใ่นโลกแหง่ความอุดมสมบูรณ์ เงนิทองมากมายมีอยูท่ั่วไป ไมมี่คาํวา่ขาดแคลนเลย 
เราแคล่งมือทาํ เรากส็ามารถรํ่ารวยไดแ้ลว้  
. 
แลว้ทาํไมบางคนถึงยังจน บางคนถึงไดร้วยแลว้รวยอีก  
สาเหตุเดียวมาจาก “ทัศนคติตอ่ความรวย” คะ่  
ทัศนคติจะสะทอ้นสิง่ท่ีคุณคดิตอ่เงนิ ตอ่ความม่ังค่ัง และตอ่การทาํงาน 
. 
คนท่ีเรียนเกง่ เพราะปรารถนาท่ีจะเรียนเกง่ 
สุดยอดนักขาย ปรารถนาท่ีจะเอาของดีไปถึงลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 
คนสุขภาพดี เพราะปรารถนาท่ีจะมีร่างกายท่ีแขง็แรง 
. 
เชน่เดียวกัน 
คนรวย เพราะมีความปรารถนาท่ีจะเป็นคนรวย ม่ังค่ังในทุกๆ ดา้นของชีวติ 
เม่ือคุณคดิและตัดสนิใจแลว้วา่ ตอ้งการท่ีเป็นคนรวย คุณเช่ือวา่ตัวเองเป็นอยา่งนัน้ คุณจะทาํทุก
วันไปสูท่างท่ีจะกลายเป็นคนรวยได ้
. 
เงนิไมใ่ชค่าํตอบของความสุขในครอบครัวกจ็ริง แตเ่งนิคือปัจจัยทาํให้ครอบครัวหาความสุขได้
งา่ยข้ึน 
. 
ถา้จักรวาลน้ีไมมี่ความขาดแคลน มีความม่ังค่ังมากมายรอให้คุณมาตักตวงไป ยังมีเหตุผลอะไร
อีกคะ่ ท่ีคุณจะไมตั่ดสนิใจเป็นคนรวยตัง้แตวั่นน้ี 
. 
พูดกับตัวเองและครอบครัวทุกวัน วา่ “ชีวติของเราม่ังค่ังเหลือเฟือ” 
. 
นอกจากมีเหลือเฟือแลว้ กข็อให้แบง่ปันความม่ังค่ังดว้ยวธีิท่ีคุณชอบและศรัทธาครอบครัวเรากจ็ะ
เป็นอีกครอบครัวหน่ึงท่ีชว่ยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศชาติตอ่ไปไดค้ะ่ 
. 
ความอบอุน่ในบา้น คือ รากฐานความสาํเร็จของชาติ 
ขออวยพรให้ Mompreneur คนเกง่ ประสบความสาํเร็จไดทุ้กอยา่งทัง้เร่ืองงาน เร่ืองเงนิ และ
เร่ืองความรักนะคะ 
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