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EDITOR TALK
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ สำ�หรับ
นิตยสารชีวาทัย โซไซตี้ ที่อยู่ในมือของท่านฉบับนี้
เป็ น นิ ต ยสารรายสามเดื อ นฉบั บ ปฐมฤกษ์ ข องเรา
เพื่อสื่อสารถึงความตั้งใจของชีวาทัย ที่มุ่งมั่นพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของ
ลูกค้า รวมถึงเป็นอีกช่องทางที่ชีวาทัย จะสื่อสารสิทธิ
พิเศษถึงครอบครัวของชีวาทัยทุกคนครับ
สำ�หรับเล่มแรก มีเนื้อหาสาระที่ผมคาด
ว่าคงถูกใจทุกท่าน ที่อยากได้บ้านหรือคอนโดใหม่
เพราะชีวาทัย จัดเต็มถึงข้อมูลทุกโครงการที่กำ�ลัง
จะเปิดขาย ประกอบกับช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ แนว
โน้มของเศรษฐกิจไปในทางที่ดีขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้
บริโภคเริ่มกลับมา ธนาคารก็ลดความเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อบ้านลง จึงเป็นโอกาสที่ดีอีกช่วงของคน
ทีอ่ ยากมีบา้ น ทีจ่ ะได้รบั โปรโมชัน่ พิเศษจากชีวาทัย
ทางที ม งานผู้ จั ด ทำ � นิ ต ยสารฉบั บ นี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมอบความสุขให้กับครอบครัว
ของชีวาทัยทุกท่าน และหากท่านมีข้อสงสัย หรือ
ต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล และสิ ท ธิ พิ เ ศษต่ า งๆเพื่ อ
สมาชิกครอบครัวของเรา สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ชีวาทัย คอลเซ็นเตอร์ โทร 1260 ครับ

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ
กับ “ครอบครัวชีวาทัย” ได้ที่

ภูเบศร์ สำ�ราญเริงจิต
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CHEWATHAI RECOMENDED

CHEWATHAI CHILL TIME

กรองแก้ว25
ร้านอาหารสไตล์ฟวิ ชัน

“เดินทางไปทั่วโลกและพบเจอกับ
สถานที่ต่างๆ ไปพร้อมกับเจ้าของ”

จากความใส่ใจในวัตถุดบิ และขัน้ ตอนการทำ�อาหารของเชฟนุก๊
ภายใต้การจราจรที่แสนวุ่นวายในเมืองกรุง มีร้านอาหารร้านหนึ่ง
ริมถนนเพชรเกษม เป็นร้านเล็กๆ ทีเ่ จ้าของร้านจบจาก LE CORDON
BLEU THAILAND อยากให้ ลู ก ค้ า ได้ ท านอาหารดี มี คุ ณ ภาพ
ระดับ 5 ดาวของโรงแรมในราคาที่สบายกระเป๋า จึงเป็นที่มาของร้าน
“กรองแก้ว 25” ซึ่งเป็นชื่อคุณแม่ของเชฟนุ๊ก ธนายุต เฮงวิวัฒน์ชัย
นั่นเอง
เพราะความพิถีพิถันทั้งการคัดเลือกวัตถุดิบ และการปรุงอาหาร
ของเชฟนุ๊ก ทำ�ให้อาหารทุกจานที่ร้านนี้ ได้รับเสียงชื่นชมจากลูกค้า
อย่างไม่ขาดสาย ตั้งแต่ซอสสเต็ก, ซอสพริกไทยดำ� หรือแม้กระทั่ง
ซอสพริก ทีร่ า้ นทัว่ ไปเลือกทีจ่ ะซือ้ สำ�เร็จรูป แต่เชฟนุก๊ ก็ท�ำ เองทัง้ หมด
เพื่อให้ ได้รสชาติและคุณภาพตามที่ต้องการส่งถึงลูกค้า
ด้วยประสบการณ์ และสไตล์การทำ�อาหารของเชฟนุ๊กที่สื่อออก
มาเป็นเมนูแนวฟิวชันจากอาหารยุโรป, อาหารไทย และอาหารญี่ปุ่น
จึงทำ�ให้เมนูร้านนี้มีความแตกต่ า งจากร้ า นอื่ น ๆ เมนู แ นะนำ � ได้ แก่
พิซซ่าผัดไทย เป็นการนำ�เอาอาหารอิตาเลีย่ นมาประยุกต์ ให้เข้ากับ
อาหารไทยได้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยแป้งสไตล์ Homemade ผสาน
กับซอสสูตรพิเศษของทางร้าน ทำ�ให้เมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าท่านใดได้
เข้ามาลองเป็นต้องติดใจ
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายเมนูที่ ได้รับความนิยมจากลูกค้า
ประจำ�ของทางร้าน เช่น ซี ่โครงหมูซอสบาร์บีค ิว, สเต็กอกไก่ และ
สปาเก็ตตี้ที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านหาทานที่ ไหนไม่ ได้นอกจาก
ร้าน “กรองแก้ว 25”
พิเศษ! สำ�หรับสมาชิกชีวาทัย โซไซตี้ รับส่วนลดพิเศษ 10%
เมื่อทานอาหารครบ 500 บาท และส่วนลด 15% เมื่อทานอาหาร
ครบ 1,000 บาท (ไม่รวมเครือ่ งดืม่ ) เพียงแสดงบัตรชีวาทัย วีซา่ ออล
สมาร์ทเพย์ ก่อนชำ�ระค่าอาหาร รับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 61

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

3. รับฟรี! เครื่องดื่ม (น้ำ�อัดลม หรือน้ำ�เปล่า+น้ำ�แข็ง) เมื่อสั่ง
1. ต้องเป็นสมาชิกชีวาทัย โซไซตี้ และต้องแสดงบัตรชีวาทัย สปาเก็ตตี้ หรือสเต็กชนิดใดก็ ได้ในร้าน
วีซ่า ออล สมาร์ทเพย์ เท่านั้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
2. สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น
ให้ทราบล่วงหน้า
บัตรสะสม หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. สามารถรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 61
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ชื่อร้านอาหาร
ที่อยู่
โทร.
เวลาทำ�การ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

กรองแก้ว 25 Krongkaew 25
สาขา บางหว้า ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
สาขาบางพลี จ.สมุทรปราการ
084-6735624 | 085-8318481
อังคาร-อาทิตย์ 11.00-21.00 น.
Last order 20.30 น. ปิดทุกวันจันทร์

Red Bear
หมีนอ้ ยท่องเทีย่ ว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

3. รับส่วนลด 10% เมือ่ ทานอาหารครบ 500 บาท (เฉพาะค่าอาหาร)
1. ต้องเป็นสมาชิกชีวาทัย โซไซตี้ และต้องแสดงบัตรชีวาทัย และ 15% เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาท (เฉพาะค่าอาหาร)
วีซ่า ออล สมาร์ทเพย์ เท่านั้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
2. สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น
ให้ทราบล่วงหน้า
บัตรสะสม หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. สามารถรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 61

ในช่ ว งหลั ง มานี ้ เราเริ ่ ม เห็ น ผู ้ ค นชอบพาตุ ๊ ก ตาตัว โปรดไป
ท่องเที ่ยวตามสถานที ่ต ่างๆ ที ่แต่ละคนมีโอกาสได้ ไปเยือนพร้อม
กั บ ถ่ า ยรู ป ตุ ๊ ก ตาเหล่ า นั ้ น ในสถานที ่ ที ่ ไ ปราวกั บ ว่ า พวกมั น มี
ชี ว ิ ต อยู ่ จ ริ ง ๆ แต่ ถ ้ า พู ด ถึ ง ตุ ๊ ก ตาตั ว ที ่ ม ั ก ถู ก โพสต์ม ากที่สุด ใน
โซเชียล ก็คงหนี ไม่พ้นเจ้า Read Bear ตัวนี้ ที่ ได้เดินทางท่องเที่ยว
ไปทั ่วโลกพร้อมกับเจ้าของ ดูๆ แล้วเจ้าหมีน้อยสีแดงตัวนี้ ไปมา
หลายประเทศเลยทีเดียว แต่ละที ่สวยๆ ทั ้งนั ้น เห็นแล้วอยากพา
น้ อ งตุ ๊ ก ตาตั ว โปรดที ่ บ ้ า นไปเที ่ ย วบ้ า งเลย!
ใครที ่ อ ยากติ ด ตามการท่ อ งเที ่ ย วของเจ้ า
หมี น ้ อ ย Read Bear ตั ว นี ้ ว ่ า ไปที ่ ไ หนมาบ้ า ง
สามารถเข้ า ไป Follow กั น ได้ ท ี ่
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CHEWATHAI ACTIVITY

Chewathai
CSR
“ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพือ่ ชุมชนทีย่ ง่ั ยืน”

มอบอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์การ
กีฬา, ทุนการศึกษา โดยตั้งเป้าที่จะไป
พัฒนาเป็นประจำ�ทุกปี
จากการดำ�เนินโครงการฯ และ
นำ�คณะผู้บริหาร พนักงานชีวาทัยลง
พื้ น ที่ ใ นครั้ ง นี้ เรามองถึ ง ปรั ช ญา
การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ คำ � นึ ง ถึ ง สั ง คม
เป็ น สำ � คั ญ เพราะชี ว าทั ย ให้ ค วาม

สำ�คัญถึงการให้ และการคืนกลับให้กับ
สั ง คม โดยเฉพาะแผ่ น ดิ น เกิ ด อั น เป็ น
เสมือนครอบครัวที่อาศัยอยู่ ในบ้านหลัง
เดียวกัน แต่มคี วามไม่เท่าเทียมกันในพืน้ ที่
ในประเทศ โรงเรียนบ้านป่าเลาจะเป็นพืน้ ที่
นำ�ร่องในการช่วยเหลือ และพร้อมที่จะ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งขยายพื้นที่
ในอนาคต

ลงพืน้ ทีม่ อบทุนการศึกษา ระบบน้�ำ ดืม่ ระบบการสือ่ สาร และอุปกรณ์การเรียน
ชีวาทัยสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ ได้ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ทุกปี โดยปีนี้ ได้จัดกิจกรรม “ชีวาทัย
พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ให้
กั บ โรงเรี ย น และเด็ ก นั ก เรี ย นที่ ด้ อ ย
โอกาส โดยตั้งเป้าการพัฒนาโรงเรียน
ในระยะยาว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้
เด็กนักเรียน ครู และโรงเรียน ตลอดจน
พื้นที่โดยรอบ
นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ
ผู้ จั ด การกล่ า วว่ า ชี ว าทั ย ให้ ค วาม
สำ�คัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และการศึกษาของประเทศเป็นสำ�คัญ
ที่ ผ่า นมาก็ ไ ด้ ดำ � เนิ น กิ จ กรรมอย่ า ง
ต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาโรงเรียนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปีนี้เราได้จัด

ทำ�โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาขึ้นอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ชีวาทัย
ได้ มี ก ารคั ด เลื อ กโรงเรี ย นและพื้ น ที่
โดยตั้งทีมในการสำ�รวจมองหาพื้นที่
ที่ต้องการเพื่อการพัฒนาในระยะยาว
และได้เลือกโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขา
บ้านป่าเลา, สาขาแม่สะแงะ, สาขาปง
ผาง และสาขาผาด่าน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตำ � บลทากาศ อำ � เภอแม่ ท า จั ง หวั ด
ลำ � พู น ถื อ เป็ น พื้ น ที่ ห่ า งไกลความ
เจริ ญ และยั ง ขาดการพั ฒ นาตั้ ง แต่
ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้
ยังมีระบบสาธารณูปโภคน้ำ�ดื่มที่ขาด
มาตรฐาน ระบบการสื่ อ สารที่ ย าก
ลำ�บากต่อการติดต่อ ดังนัน้ ชีวาทัยจึง
เลือกโรงเรียนและพืน้ ทีด่ งั กล่าวเพือ่ มา

วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมือน
เป็นครอบครัวของ “ชีวาทัย”
นายบุญ ชุน เกียรติ กล่าวอีก
ว่า จากการลงพื้นที่สำ�รวจโรงเรียน
บ้ า นป่ า เลา จั ง หวั ด ลำ � พู น ในครั้ ง นี้
ทำ � ให้ ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง ความยากลำ � บากใน
การเดินทาง และระยะทางที่ ไกลจาก
ตัวเมืองส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนยังขาดสุขลักษณะ
ทางโภชนาการที่ดี ดังนั้นในปีนี้ชีวาทัย
จึงนำ�ร่องก่อนในการพัฒนาช่วยเหลือ
สิง่ ทีส่ �ำ คัญ คือ ระบบน้�ำ ดืม่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สร้ า งระบบวิ ท ยุ สื่ อ สารบนดอยให้ มี
ความเสถี ย รเพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ระหว่างพื้นที่ พร้อมแนะนำ�หลักการ
บริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการทีด่ ี และ
วันนีเ้ ราได้ให้แนวทางกับครอบครัวชีวาทัยทุกคนในการพัฒนารากฐานของ
คุณภาพชีวิตที่ดี คือการศึกษาที่ดี

ขของการเป็นผู้ให้
“ คืเพราะความสุ
อรอยยิ้มจากใจของผู้รับเหล่านั้น
- บุ ญ ชุ น เกี ย รติ -
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CHEWATHAI NEWS

CHEWATHAI HOROSCOPE
ชีวาพยากรณ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Chewathai Society Movie Day #2
ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ราศีเมษ

(16 ม.ค.-12 ก.พ.)

(13 ก.พ.-13 มี.ค.)

(14 มี.ค.-12 เม.ย.)

(13 เม.ย.-13 พ.ค.)

จากร้ายกลายเป็นดี ดวงชะตาเริม่ มีก�ำ ลัง เริม่
มีคนให้ชอ่ งทางให้โอกาสไปทำ�อะไรทีต่ วั เองฝัน
และจะมีรายได้เป็นผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่า
การงาน จะเรียนหรือศึกษาอะไรมักประสบ
ความสำ�เร็จ ส่วนคนทำ�งานจะได้รบั โอกาสจาก
ผูใ้ หญ่ให้ต�ำ แหน่งหน้าที่ มีโอกาสประสบความ
สำ�เร็จ
การเงิน จะมีคนหยิบยืน่ โอกาสให้ซง่ึ มาพร้อม
กับเงินตรา เพราะฉะนัน้ ถ้าใครยืน่ โอกาสให้ ให้
รีบคว้าไว้ เพราะเป็นจังหวะที่ดีของชาวราศี
มังกร
ความรั ก ถื อ เป็ น ปี ท่ี มี ค วามสุ ข สมหวั ง
สมปรารถนา เป็นจังหวะที่ความรักจะลงตัว
สุดๆ
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ สุขภาพแข็งแรงดี ส่วน
อุบตั เิ หตุไม่มี ไม่ตอ้ งกังวลอะไร

ชีวาทัยจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อมอบความสุขให้กับ
ครอบครัวชีวาทัย นำ�โดย คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และคุณภูเบศร์ สำ�ราญเริงจิต รองผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้คดั เลือกกิจกรรมชม
ภาพยนตร์สดุ ฮาทีก่ �ำ ลังอยู่ในกระแส เรือ่ ง “น้อง.พี.่ ทีร่ กั ”
โดยภายในงานก่อนเข้าชมภาพยนตร์ ชีวาทัยได้จัด
เตรียมกิจกรรมพิเศษพร้อมแจกของที่ระลึกมากมายให้
กับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน เรียกได้ว่าเพียงไม่กี่นาทีคุณก็จะได้
ทั้งความสุขและรอยยิ้มกลับบ้านกันถ้วนหน้า เพราะเราได้
คัดสรรมาเพื่อครอบครัวชีวาทัยทุกท่านโดยเฉพาะ สำ�หรับ
ใครทีอ่ ยากเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆ ทีจ่ ดั ขึน้ แบบนี้ ง่ายๆ เพียง
กด Like&Follow Page@ChewathaiSociety ไว้ แล้วรอ
พบกิจกรรมดีๆ ได้เลย

Chewathai Welcome Home
ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง
ชีวาทัยเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
งานครั้งนี้ นำ�โดย คุณจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ายขายและการตลาด และคุณภูเบศร์ สำ�ราญเริงจิต
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ร่วมจัดงาน Chewathai Welcome Home ที่โครงการ
ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง
ถื อ เป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ต้ อ นรั บ ลู ก บ้ า นเข้ า สู่
ครอบครั ว ของชี ว าทั ย ในบรรยากาศที่ แ สนอบอุ่ น ด้ ว ย
กิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ ปาร์ตี้ มีมินิคอนเสิร์ตจากแพรว
คณิตกุล และมิกซ์ The X Factor ที่มาสร้างบทเพลง
แห่งความสุขในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติบนพื้นที่ส่วน
กลางของโครงการ นอกจากนี ้ ภ ายในงานยั ง มี อ าหาร
และเครือ่ งดืม่ คอยบริการฟรีตลอดทัง้ งาน พร้อมแจกของที่
ระลึกให้กับลูกบ้านที่มาร่วมงานอีกด้วย
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ราศีมังกร

จะเจอกับกรรมเก่า ถือเป็นราศีท่ีหนักที่สุด
ดังนั้นชาวราศีกุมภ์อย่าตามใจตัวเอง อย่า
ตัดสินใจด้วยอารมณ์ มีสทิ ธิพ์ งั พลาด และมี
เหตุให้เสียหาย
การงาน ในช่วงนีม้ จี ดุ จังหวะทีอ่ ยากทำ�อะไรก็
มีแต่จดุ ผิดพลาด-มีแต่ปญ
ั หา ควรใช้สติให้มาก
การเงิน ยังอยู่ในช่วงที่ยังหมุนได้คล่องมือ
ไม่มปี ญ
ั หาอะไร ควรลงทุนซือ้ ทรัพย์สนิ เช่น
ทีด่ นิ หลักทรัพย์เอาไว้ อย่าเอาเงินไปซือ้ ของ
ฟุม่ เฟือย
ความรัก ใครที่มีครอบครัวแล้วต้องประคับ
ประคองความรักให้ดี ส่วนคนโสดต้องรัก
ตัวเองให้มาก อย่าเพิง่ มีใคร ระวังโดนหลอก
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ มีเกณฑ์เจ็บป่วยเพราะ
ความดื้อรั้น หมอห้ามอะไรแล้วไม่ฟัง จะมี
ปัญหาเกี่ยวข้องกับทรวงอก ระบบทางเดิน
หายใจ และระบบภายใน

จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยกระแสบุญนำ�พา
ทำ�ให้ชวี ติ มีความสุข สมหวัง สมปรารถนา
การงาน มีเกณฑ์จะได้เปลีย่ นงานในช่วงปลาย
ปีน้ี หากไม่ได้เปลีย่ นจะมีโอกาสได้ยา้ ยสถานที่
ทำ�งาน หรือย้ายแผนก
การเงิน มีโอกาส และจังหวะที่จะได้เงินก้อน
ใหญ่ ทัง้ เงินหลักเงินประจำ� และรายได้พเิ ศษ มี
โอกาสได้บา้ น รถ และทรัพย์สนิ อย่างฉับพลัน
ความรัก คนมีครอบครัวแล้วก็ประคองกันให้
ดีๆ คนโสดอย่าเพิง่ ลงเอยความรักกับใคร ให้
ดูใจกันไปยาวๆ
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ การไปหาหมอในช่วงนี้
ระวังการตรวจที่ผิดพลาด ส่วนอุบัติเหตุจะ
แคล้วคลาดปลอดภัย หมัน่ ทำ�บุญบ่อยๆ แล้ว
ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้

เป็นหนึ่งราศีท่ดี วงจะดีข้นึ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้
จะโดดเด่นในการเริ่มต้น การทำ�ธุรกิจอะไร
ใหม่ๆ มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงย้ายบ้าน ย้ายที่
ทำ�งาน เป็นต้น
การงาน ดาวการงานพ้นจากมุมอับ มีจงั หวะ
เริม่ ต้นทีด่ แี ต่ยงั ต้องต่อสูแ้ ละดิน้ รน มีผใู้ หญ่
เมตตา ร่วมหุน้ ลงทุนทำ�ธุรกิจอะไรใหม่ๆ ดี
การเงิน ดาวการเงินโคจรเดินหน้า มีสภาพ
คล่องดี ถ้าขยันก็จะไม่มปี ญ
ั หาเงินทองไหลมา
เทมา
ความรัก มีโอกาสลงเอยสมหวัง ได้เริม่ ต้นทำ�
อะไรด้วยกันในจังหวะทีช่ วี ติ กำ�ลังจะเริม่ ต้นเดิน
ไปข้างหน้า
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ อย่าประมาท เดินทางไกล
ต้องระมัดระวังตัง้ สติ ควรเสริมดวงด้วยการ
ไปสร้างบุญสร้างกุศล

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฏ

ราศีสิงห์

(14 พ.ค.-14 มิ.ย.)

(15 มิ.ย.-14 ก.ค.)

(15 ก.ค.-16 ส.ค.)

(17 ส.ค.-16 ก.ย.)

พลังบุญที่เคยสร้างจะหนุนนำ�ให้ชีวิตมีความ
เจริญก้าวหน้า เนือ่ งจากดาวเสาร์โคจรพ้นจาก
การเล็งชะตาไปแล้ว
การงาน มีจงั หวะเริม่ ต้นทีด่ สี ามารถโกอินเตอร์
ทัง้ ตัวบุคคล-สินค้า ธุรกิจจะเริม่ ต้นเดินหน้าไป
ได้ดี
การเงิน เป็นจังหวะทีจ่ ะมีสภาพคล่องทางการ
เงินทีด่ ที ง้ั ปี แต่จะรวยหรือสำ�เร็จมากน้อยแค่
ไหน ก็ข้นึ อยู่กับบุญเก่าที่เคยสร้างมาในอดีต
และบุญปัจจุบนั ในชาตินด้ี ว้ ย
ความรัก ใครทีม่ คี รอบครัวแล้วจะมีความสุข
ในชีวติ คูด่ ี ส่วนใครทีโ่ สดจะเจอคูแ่ ท้ และเป็นคู่
ทีน่ �ำ มาซึง่ ความสมหวังสมปรารถนา
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ ปีนช้ี าวราศีพฤษภจะมี
สุขภาพแข็งแรงขึน้ ความเครียดจะหายไป ควร
หาโอกาสไปทำ�บุญห่มผ้าพระประธาน

เป็นราศีท่ดี าวเสาร์เริ่มโคจรเล็งดวงชะตา จะ
เหนือ่ ยยาก ทุกข์ ชีวติ มีปญ
ั หา
การงาน มนุ ษ ย์ เงิ น เดื อ นงานหนั ก แต่ เงิ น
เท่าเดิม คนทำ�งานอิสระระวังเรื่องการโกง
ทำ�งานแล้วไม่ได้เงิน อย่าประมาท อย่าโลภ
อย่าหุน้ กับใคร
การเงิน ต้องประหยัด มัธยัสถ์ ไม่ควรลงทุน
ธุรกิจ หรือให้ใครหยิบยืมเงิน อย่าไปค้�ำ ประกัน
หรือรับรองใคร เพราะจะสุม่ เสีย่ งหาเรือ่ งใส่ตวั
ความรัก ถ้าไม่ใช่คแู่ ท้ มันจะจบในช่วงนีแ้ หละ
คนที่เป็นโสดอย่าเพิ่งมีใคร อยู่ครองตนเป็น
โสดต่อไปในช่วงนี้
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ ต้องระวังระบบทางเดิน
หายใจ ทรวงอก ให้ไปตรวจร่างกายอย่าง
ละเอียด หากมีอะไรผิดปกติให้รบี รักษา จะทำ�ให้
ทุกอย่างผ่านไปได้

ราหูโคจรเข้าทับเรือนชะตาของชาวราศีกรกฎ
จะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างยิง่ ใหญ่
การงาน มีเกณฑ์ยา้ ยบ้าน ทีท่ �ำ งาน หากเป็น
ข้าราชการจะได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำ�แหน่ง นักธุรกิจ
ก็จะได้ขยับขยายกิจการ มีเกณฑ์ได้บา้ นใหม่ รถใหม่
การเงิน ปีนจ้ี ะได้เงินเยอะ แต่กเ็ สียเยอะ มีรายจ่าย
ในการซือ้ บ้าน ซือ้ รถ ขยายกิจการงานต่างๆ
ความรัก ดาวคูเ่ ป็นอริกบั ดวงชะตาคบกับใคร
ก็จะมีปญ
ั หา คนมีครอบครัวถ้าทะเลาะกันต้อง
รู้จักประนีประนอม คนโสดตอนนี้เอาเวลาไป
ทุม่ เททำ�มาหากินจะดีกว่า
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ เรือ่ งสุขภาพระมัดระวัง
โรคเวรโรคกรรม ป่วยเจ็บทัง้ ร่างกายจะตรวจ
หาสาเหตุได้ยาก ควรทำ�บุญด้วยแสงสว่าง
อย่างการเติมน้�ำ มันตะเกียง เป็นต้น

เป็นปีแห่งการเริ่มต้น ที่นำ�ไปสู่การขยับขยาย
และประสบความสำ�เร็จ
การงาน จะมีขา่ วดีเรือ่ งการเรียนการสอบ การ
งานเจริญรุ่งเรือง ใครที่สมัครงานไว้ก็จะได้
งาน ใครลงทุนก็จะเริม่ ต้นสร้างตัวและประสบ
ความสำ�เร็จ มีบา้ น มีรถ
การเงิน มีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำ� มีสภาพ
คล่องทางการเงินดีขน้ึ อย่างเห็นได้ชดั
ความรัก ใครทีก่ �ำ ลังมีปญ
ั หาครอบครัวจะผ่าน
พ้นไปได้ดว้ ยดี ใครทีเ่ ป็นโสดมีโอกาสมีคทู่ ร่ี ใู้ จ
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ สุขภาพกาย สุขภาพจิต
แข็งแรงดีขน้ึ เป็นลำ�ดับ

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

(17 ก.ย.-16 ต.ค.)

(17 ต.ค.-15 พ.ย.)

(16 พ.ย.-15 ธ.ค.)

(16 ธ.ค.-15 ม.ค.)

หลังจากนีเ้ ป็นต้นไปให้มคี วามหวัง และกำ�ลังใจ
เคราะห์และภัยหมดไปแล้ว
การงาน การเรียน การสอบไม่มอี ปุ สรรค ส่วน
การงานถ้าไม่เลือกงานจะมีโอกาสประสบความ
สำ�เร็จ เจริญก้าวหน้า มีโอกาสทีจ่ ะรวย
การเงิน มีเกณฑ์ได้รบั เงินก้อนใหญ่ ลงทุนแล้ว
ได้รับผลตอบแทนเป็นกำ�ไร จะประสบความ
สำ�เร็จมีโชคลาภอย่างโดดเด่น
ความรัก เนือ้ คูข่ องชาวราศีกนั ย์จะต้องเป็นคน
เจ้าระเบียบ มีวนิ ยั จะทำ�ให้ชวี ติ คูไ่ ปสูค่ วามเจริญ
รุง่ เรือง ทำ�มาหากินแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำ�
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ ปลอดภัยแคล้วคลาดจาก
อุ บัติเหตุ น านาประการ ส่ ว นใครที่มีปัญ หา
สุขภาพก็จะผ่านพ้นไปได้

จะต้องเชือ่ มัน่ และมีก�ำ ลังใจ จะดีดว้ ยกำ�ลังบุญ
หนุนนำ�พา
การงาน การเรียน การสอบสำ�เร็จทุกประการ
การงานจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า บุญ
จะนำ�พาเกือ้ กูลหนุนนำ�ให้ยง่ิ ใหญ่
การเงิน ชาวตุลย์มีจังหวะที่จะทำ�ให้มีโอกาส
รวย จะหมดหนี้หมดสิน มีเกณฑ์ท่จี ะก่อร่าง
สร้างตัว มีเงินก้อนใหญ่
ความรัก มีโอกาสแต่งงานและเจอคูร่ กั พารวย
ร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น ทำ � นำ � ไปสู่ ค วามสำ � เร็ จ
ครอบครัวมีความสุข
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ สุขภาพแข็งแรง อุบตั เิ หตุ
แคล้วคลาดปลอดภัย ระวังทรัพย์สนิ และข้าว
ของมีคา่ สูญหาย

ดาวเสาร์โคจรพ้นจากเรือนชะตา หาโอกาสไป
ทำ�บุญไหว้พระ แล้วเริม่ ต้นให้ดี
การงาน การเรียนจะประสบความสำ�เร็จ การ
งานมี เ กณฑ์ ข ยั บ ขยายได้ เริ่ ม ต้ นทำ � ในสิ่ ง ที่
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เป็นโอกาสทีจ่ ะเริม่ ต้น
สิง่ ใหม่ๆ
การเงิน มีโอกาสทีจ่ ะมัน่ คง ยัง่ ยืน ร่�ำ รวย ก่อร่าง
สร้างตัวได้ ยิง่ ขยันและทุม่ เทมากจะมีโอกาสได้
เงินมาก
ความรัก ปลอดโปร่งจากปัญหาในเรือ่ งความ
ทุกข์และสัมพันธ์นานาประการ คนโสดมีเกณฑ์
ทีจ่ ะได้เจอคนรักและคนรูใ้ จ
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ มีสขุ ภาพแข็งแรงขึน้ ได้
หมอดีรกั ษา เพราะดาวพฤหัสบดีโคจรถึงเรือนชะตา

จะมีเรือ่ งบางอย่างทีต่ อ้ งลงทุนกันยาวๆ ซึง่ ถ้า
จะทำ�อะไรก็แล้วแต่ ผลตอบแทนจะได้หลังจาก
2 ปีผา่ นไป ต้องอดทน
การงาน การเรียนจะเจอวิชาทีไ่ ม่ถนัด ต้องขยัน
และอดทน การงานจะมีงานมาให้ท�ำ ตลอดทัง้ ปี
แต่ตอ้ งเลือกงาน มิฉะนัน้ จะรับไม่ไหว ล้มป่วยลงได้
การเงิน ดาวการเงินโคจรมาทับเรือนชะตาทำ�ให้
มีเหตุต้องใช้จ่ายเยอะ แนะนำ�ให้แบ่งออมจาก
เงินเดือนสัก 5% เผือ่ ไว้ยามฉุกเฉิน
ความรัก คนทีม่ คี นรักหรือแต่งงานแล้วต้อง
ประคับประคองอย่างมากในปีน้ี คนโสดให้ระวัง
เจอคนไม่จริงใจ
สุขภาพ และอุบตั เิ หตุ ระวังโรคเรือ้ รังทีเ่ กีย่ วกับ
กระดูกและฟัน และระวังสุนขั หรือสัตว์มเี ขีย้ ว มี
เล็บจะทำ�ร้ายให้ได้รบั บาดเจ็บหรืออุบตั เิ หตุ

CHEWATHAI MAGAZINE 13

CHEWATHAI TRICKS&TIPS
- ปาลิดา ศรีอรุณ -

ROOM DESIGN
ก่ อ นที่ เ ราจะแต่ ง ห้ อ งให้ ไ ด้ ต ามที่ เ ราปรารถนา
สิ่งที่ต้องเริ่มทำ�ในขั้นตอนแรกคือ การถามความต้องการ
ของตัวเองหรือความชอบของเราก่อนว่า เราชอบแนวการ
ตกแต่งแบบไหน ซึ่งส่วนใหญ่เราก็หา Image จากหน้า
หนังสือหรือตามหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับงานออกแบบทั่วไป
โดยเราอาจจะหยิบตัวอย่างงานออกแบบสไตล์ที่เราชอบ
ออกมาสัก 3-4 แบบ เพื่อเอามาเลือกแบบที่เราชอบมาก

ทีส่ ดุ แล้วลองดูความเป็นไปได้ของงบประมาณการตกแต่ง
เพื่อนำ�มาประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง
สไตล์การตกแต่งในแต่ละแบบ เราสามารถแบ่งราย
ละเอียดออกมาได้มากมายเลยทีเดียว แต่ในฉบับนี้เราจะ
กล่าวถึงสไตล์หลักๆ ที่เห็นกันได้ทั่วไป อาทิ การตกแต่ง
ห้องแบบ Classic, Loft เป็นต้น

Classic
Modern / Modern Contemporary

Loft

Retro

: สไตล์ ก ารตกแต่ ง แต่ ล ะแบบ เรา ที่ 70:30 หรือ 60:40 ก็ ได้ แต่ควรให้สัดส่วนสไตล์ที่เรา
สามารถนำ�มามิกซ์กนั เพือ่ ให้มคี วามเป็นตัวเราเองได้ ซึง่ จะ ต้องการเน้น มีมากกว่าสไตล์ที่เราชอบ
มีการใช้สัดส่วนของสไตล์หลักๆ ที่เราชอบ โดยให้สัดส่วน
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