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“การปลกูฝง
คณุธรรมใหกบั “คน”

เพือ่ตอสกูบัลทัธทินุนยิม
เปนสิง่จำเปนทีท่กุประเทศ
ตองเริม่สนใจและกระทำ

แมจะยากเพยีง ใดกต็าม”
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เรยีนตอปรญิญาโทอยทูีส่หรฐัอเมรกิากท็ำใหคณุยาย คลายเหงาไดบาง
เพราะเมื่อไรที่คิดถึงก็ตอเน็ตคุยกะหลานไดดังใจตอนนี้คุณยายก็
กลายเปนนักแช็ตวัยดึก ที่ใชการแช็ตถายทอดภูมิปญญาไทยไปสูโลก
ไซเบอรอยางนารกั

เชญิคณุๆ ตดิตามการแชต็ของยายหลานคนูีต้อนตอไปได ณ บดันี้
        kunyai.com@gmail.com
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