เว็บไซต์ที่ “ต้องรู้จัก”สำ�หรับนักท่องเที่ยว

ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ

5 แหล่งเฟอร์นิเจอร์ สไตล์วินเทจ

VENOM & GIRLS DON’T CRY

เผยทิศทางอาชีพการงานของคน 12 ราศี
ช่วงต้นปี 2562

CHEWATHAI NEWS

“ชีวาทัย” เดินหน้าเปิดโครงการใจกลาง
ทองหล่อ “ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ”
คอนโด Low Rise 8 ชัน้ 130 ยูนติ มูลค่ารวม 950 ล้านบาท
พร้อมสถานที่อำ�นวยความสะดวกแบบครบวงจร เป็นการสร้าง

มุ มมองพิ เศษที่ มีเอกลั กษณ์ แ ละบรรยากาศอั นรื่ นรมย์    พร้ อ มความ
สมดุลของชีวิต เติมเต็มความรู้สึกส่วนตัวด้วย ด้วยแนวคิด  MAXIMIZE
COMFORT IN URBAN LIVING “ความสุขสมบูรณ์พร้อมสุดของชีวิต
เมือง” เพื่อพลังของชีวิตเมือง ผสานกับธรรมชาติสีเขียวและอากาศ
บริสุทธิ์ ที่แวดล้อมคุณไว้ด้วยบรรยากาศที่รื่นรมย์ ในความเป็นส่วนตัว
ที่สุด ใจกลางทองหล่อ พร้อมการออกแบบพื้นที่ใช้สอยอย่างชาญฉลาด
ใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งภายในและภายนอก  ด้วยตัวอาคารที่โดดเด่น
สี ข าวสะดุ ด ตา มี ร ะเบี ย งรอบอาคารพร้ อ มต้ น ไม้ เ ขี ย วชอุ่ม พร้ อ มสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ Co-Working Space สระว่ายน้ำ� Salt
Water Chlorinator Poll System , Fully Equipped Fitness, Vertical
Garden Lobby และ Rooftop Garden & Sundeck พื้นที่สีเขียวที่ให้
คุณใกล้ชิดธรรมชาติ ได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับ Concierge Service และ
ระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม. ที่ให้คุณอุ่นใจและใช้ชีวิตเมือง
ได้อย่างสมบูรณ์

ชีวาทัย สานต่อกิจกรรมในโครงการ
“ชีวาทัยพัฒนาสังคม เพือ่ ชุมชนทีย่ ง่ ั ยืน ”
ชีวาทัยลงพื้นที่สนับสนุนลอกท่อระบายน้ำ�  บริเวณชุมชน
สังคมสงเคราะห์ 25  หมูบ่ า้ นเปรมฤทัย ในพืน้ ทีเ่ ขตวังทองหลาง เพือ่ เป็นการ
ชำ�ระล้างสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ ในท่อระบายน้ำ� ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนเป็นอย่างดี
เช่น เจ้าหน้าทีเ่ ขตวังทองหลาง ชาวบ้านในชุมชนและละแวกใกล้เคียง รวม
ถึงพนักงานของบริษัท ชีวาทัย จำ�กัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นการดำ�เนิน
โครงการทีม่ งุ่ เน้นทัง้ ในเรือ่ งของสิง่ แวดล้อมและการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

CHEWATHAI TRAVEL TRIP

EDITOR TALK
สวัสดีทกุ ท่านอีกครัง้ ครับ
นิตยสาร
ชีวาทัย โซไซตี้ ฉบับที่ 2 ทีอ่ ยู่ในมือของท่านฉบับนี้
ยั ง คงเน้ น การสื่ อ สารถึ ง ความตั้ ง ใจของชี ว าทั ย ที่
มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบสนองทุกความ
ต้องการของลูกค้า รวมถึงเป็นอีกหนึง่ ช่องทางทีช่ วี าทัย
จะสือ่ สารสิทธิพเิ ศษถึงครอบครัวของชีวาทัยทุกคนครับ
ในฉบับนี้ นอกจากเอาใจคนที่อยากได้
บ้านหรือคอนโดใหม่กับโปรโมชั่นดีๆ จากชีวาทัยแล้ว
ยังมีการแนะนำ�สิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง
อาทิเช่น การท่องเที่ยว อาหาร และเทรนด์สุขภาพ
ต่างๆ ที่กำ�ลังมาแรงในช่วงนี้อีกด้วย
ทางที ม งานผู้ จั ด ทำ � นิ ต ยสารฉบั บ นี้
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะมอบความสุขให้กบั ครอบครัวของ
ชีวาทัยทุกท่าน และหากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการ
สอบถามข้อมูลและสิทธิพิเศษต่างๆ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ชีวาทัย คอลเซ็นเตอร์ โทร 1260 ครับ
ภูเบศร์ สำ�ราญเริงจิต
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รวม 10 เว็บไซต์ท่ ี “ต้องรูจ้ กั ”สำ�หรับนักท่องเทีย่ ว
ช่วงใกล้วนั หยุดสุดสัปดาห์ถอื เป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเทีย่ ว ทีเ่ ราจะได้พกั ผ่อนจาก
การทำ�งานทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยมาตลอดอาทิตย์ หากคิดจะไปเทีย่ วทัง้ ทีไม่วา่ ในประเทศ หรือต่างประเทศ
ก็ต้องมีการวางแผนเพื่อให้การท่องเที่ยวในครั้งนั้นคุ้มค่าและน่าจดจำ�  ไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละ
เว็บไซต์จะมีดอี ะไรกันบ้าง และจะสามารถช่วยให้การท่องเทีย่ วของคุณในครัง้ นีเ้ ป็นทีน่ า่ จดจำ�ได้อย่างไร

Airbnb เว็บไซต์สำ�หรับหาที่พักที่ ไม่ ได้จำ�กัดแค่คำ�ว่า “โรงแรม”
หากคุณต้องการหาที่พักที่ใช่ในสไตล์ของคุณ Airbnb ตอบ
โจทย์มาก โดยที่พักจะไม่ ได้มีแค่ในโรงแรมหรือรีสอร์ทเท่านั้น
แต่ Airbnb คุณจะพบที่พักได้หลากหลายตั้งแต่เต็นท์ ไปจนถึง
ปราสาทงามใหญ่โต เพราะว่าคุณจะได้ที่พักจากการแบ่งที่
อยู่ของพวกเขาให้คุณ พูดง่ายๆ คือการมาร่วมหารค่าที่พัก
ชั่วคราวนั่นเอง

เว็บไซต์ที่จะทำ�ตัวเปรียบเสมือนผู้ช่วยของคุณไปตลอดการเดินทาง
เว็บไซต์ที่จะช่วยแนะนำ�คุณไม่ว่าจะเรื่องทีพ
่ กั ไฟล์ทบิน
ร้านอาหาร สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และกิจกรรมที่น่าสนใจ
โดยคำ�แนะนำ�ไม่ ได้มาจาก admin เท่านั้น แต่ยังมาจาก
สมาชิกของเว็บไซต์อีกด้วย ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่
พลาดทริคที่ ไม่ควรพลาด อย่างเช่น ช่วงลดกระหน่ำ�
ซัมเมอร์เซลล์ เมนูเด็ดจากร้านข้างทาง หรือวิธีการเดิน
ทางแบบสะดวกสบาย และอื่นๆ อีกมากมายให้คุณได้
เลือกอ่าน

Kayak เว็บไซต์เดียวที่เป็นให้ ได้ทุกอย่างตลอดการเดินทาง
Kayak เว็บไซต์ส�ำ หรับการจองไฟล์ทบิน ทีพ
่ กั และรถเช่า โดยลักษณะ
การใช้งานจะคล้ายกับ booking.com หรือ agoda แต่ความ
พิเศษของ Kayak นอกจากราคาที่ถูกเป็นพิเศษแล้ว ยังมีระบบ
แสดงช่วงเวลาที่ราคาสูงหรือต่ำ�ได้แม่นยำ�อีกด้วย ทั้งนี้คุณยังสามารถค้นหาราคาที่ถูกที่สุดเป็นช่วงเวลา
ได้ เช่น สามวันก่อนหรือหลังวันที่เครื่องออก หรือเครื่องจอด และสามารถจองผ่านเว็บไซต์ ได้เลย Kayak จึง
เป็นอีกหนึง่ เว็บไซต์ทจ่ี ะไม่ท�ำ ให้เงินในกระเป๋าของคุณรัว่ ไหลไปโดยไม่จ�ำ เป็น

เว็บไซต์ที่จะช่วยประหยัดค่าเดินทางให้กับคุณ
ระบบการทำ�งานของ Blablacar คือการแชร์ค่าน้ำ�มันร่วมกัน
โดยคนขับจะเป็นคนทั่วไปที่เข้าไปเสนอเส้นทางการเดินทาง
บนเว็บไซต์ จากนั้นผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกเส้นทางการ
โดยสารได้ โดยสามารถลงก่อนถึงจุดหมายได้ ไม่จำ�เป็นต้อง
นั่งไปจนสุดทางด้วยกันทุกคน ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับจำ�นวนคนที่ร่วมหาร และระยะทางจากต้นทางจนถึงจุดที่
ลง การท่องเที่ยวถ้ามีการวางแผนที่ดี จะช่วยให้เราประหยัดทั้งเรื่องเวลา และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี และยิ่ง
มีคู่มือ และคำ�แนะนำ�ที่ดีจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ ได้รวบรวมมาเสนอทุกท่านในวันนี้ รับรองว่าทริปท่องเที่ยวของ
คุณต้องเป็นทริปที่น่าจดจำ�อีกหนึ่งทริปแน่นอน

สำ � หรั บ ความคื บ หน้ า ในโครงการต่ า งๆ
ของชีวาทัยที่ผ่านมา  ได้มีการพัฒนาโครงการต่างๆ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ที่ มุ่ ง มั่ น จะเป็ น บริ ษั ท
ผู้ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ชั้ น นำ � ในใจของผู้ บ ริ โ ภค  
ตลอดจนการให้บริการที่อยู่เหนือความพึงพอใจของ
ลูกค้า
ด้วยโครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำ�ลูกกา
ภายใต้แนวคิด NEW YORK STYLE INSPIRATION
OF MODERN VINTAGE LOFT   ที่ให้กลิ่นไอ
ของทศวรรษ 1950 ดัดแปลงภายในและภายนอก
อาคารคล้ายมหานครนิวยอร์ค และย่าน Brooklyn

ด้ ว ยความโปร่ ง โล่ ง สบายและความสู ง ของเพดานเป็ น พิ เ ศษ
หน้าต่างที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน พร้อมพื้นที่กว้างขวาง เพื่อ
การอยู่อาศัยที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบาย
มีสไตล์ ไร้กาลเวลา
We love New York
พร้อมความคืบหน้าอีก 2 โครงการ คือ โครงการชีวา
วัลย์ ปิ่นเกล้า-สาธร และโครงการชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ
หากคุ ณ กำ � ลั ง มองหาที่ พั ก อาศั ย ที่ มี คุ ณ ภาพบนทำ � เลทอง
เดินทางสะดวก เราขอแนะนำ�โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ
ที่สามารถให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ Call Center 1260 หรือทางออนไลน์ท  ่ ี
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5 แหล่งเฟอร์นิเจอร์ สไตล์วินเทจ
ในฉบับนี้ เราได้รวมแหล่งเฟอร์นิเจอร์สำ�หรับตกแต่งบ้าน และคอนโดสไตล์วินเทจที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสไตล์ที่ ได้รับความนิยมอยู่ตลอดเวลา
สาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้บรรดาเฟอร์นิเจอร์วินเทจทั้งเก้าอี้เก่า ตู้โชว์เก่า ทีวีเก่า ฯลฯ ที่ดูเหมือนจะไร้ค่า กลับกลายเป็นของที่มีค่าขึ้นมาอีกครั้ง น่าจะมาจาก
การที่มันสามารถสะท้อนเรื่องราวความทรงจำ�ในอดีตทีแ่ สนหวานออกมาได้เป็นอย่างดี   ใครที่กำ�ลังมองหาเฟอร์นิเจอร์แนววินเทจอยู่ล่ะก็ ขอเชิญมา
ทางนี้ ได้เลย เพราะเราได้รวบรวมแหล่งซื้อเฟอร์นิเจอร์สไตล์วนิ เทจในกรุงเทพฯ มาให้ทกุ ท่านแล้ว วันไหนว่างก็ลองไปเลือกซือ้ กันได้เลย....

1 ปาปาย่า ลาดพร้าว 55/2
ร้านปาปาย่า เป็นร้านทีถ่ อื ว่าเป็นแหล่งรวมของตกแต่งบ้าน และ
คอนโดหลากหลายแนว ทัง้ วินเทจ เรโทร แอนทีค ฯลฯ ซึง่ จะถูกจัดวางตาม
ประเภทสินค้าและหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการเลือกดูสินค้านั่นเอง
นอกจากจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์แล้ว ทีน่ ย่ ี งั มีบริการให้เช่าถ่ายแบบหรือพรีเวดดิง้
อีกด้วย ใครสนใจก็ลองสอบถามได้เลย ทีอ่ ยู่ : ซ.ลาดพร้าว 55/2 (ใกล้ตลาด
โชคชัย 4) ตัง้ แต่ 9.00 - 19.00 น. โทร. 02-5398220, 081-6222200  

2 Y50 เฟอร์นิเจอร์วินเทจ สไตล์สแกนดิเนเวีย
Y50 เพราะเป็นร้านแรกๆ ทีเ่ ปิดขายเฟอร์นเิ จอร์สไตล์น้ี
ส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์สแกนดิเนเวีย, เดนมาร์ก, สวีเดน และมีสไตล์อน่ื มา
ผสมด้วย ของแต่ละชิน้ จะวางเรียงซ้อนๆ กันไว้เป็นหมวดหมูแ่ ละมีราคา
ตัง้ แต่หลักสิบยันหลักหมืน่ ใครทีก่ �ำ ลังมองหาเฟอร์นเิ จอร์แนววินเทจ ขอ
แนะนำ�ให้มาทีน่ เ่ี ลยรับรองไม่ผดิ หวัง! ทีอ่ ยู:่ (สาขาแรก) ซอยเอกมัย 21
สุขมุ วิท 63 โทร. 02-7115629 (สาขาสอง) ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย –
รามอินทรา ขาเข้า โทร. 081-3730980 ตัง้ แต่ 9.00 - 18.00 น.

3 The Rust Factory สไตล์วนิ เทจอินดัสเทรียล
ด้วยหน้าตาและการจัดวางเฟอร์นเิ จอร์นน้ั ไม่เหมือนกับร้านทัว่ ไป
ในละแวกใกล้เคียง เพราะทางร้านเน้นขายเฟอร์นเิ จอร์สไตล์วนิ เทจ อินดัสเทรียล
ทีม่ กี ลิน่ ไอสไตล์โรงงานหรือบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ก็ใช่วา่ จะไม่มแี บบ

อืน่ เสียเลย เพราะทีน่ ย่ี งั มีเฟอร์นเิ จอร์สไตล์เรโทร อย่างพวกโซฟาเบาะหนัง
เก้าอี้ไฟเบอร์ ฯลฯ ให้เลือกช้อปกันอีกเพียบ ทีอ่ ยู:่ ปากซอยลาดพร้าว 65
เปิดทุกวัน ตัง้ แต่ 9.00 - 17.30 น. โทร. 086-3268925

4 Rod’s Antique สุดยอดร้าน(เจ้าพ่อ)แนววินเทจ
ตลาดนัดรถไฟ เป็นแหล่งรวมร้านค้าหลากหลายแนวไม่ว่า
จะเป็นเสื้อผ้า ของแต่งบ้าน ฯลฯ โดยหนึ่งในร้านค้าที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่อง
ขายของเก่าแนววินเทจ, เรโทร, แอนทีค สวยๆ ก็คือร้าน Rod’s Antique (โรจน์ แอนทีค) สินค้าในร้านมีทั้งแบบนำ�เข้าจากต่างประเทศ และใน
ประเทศปะปนกันไป ของทุกชิ้นที่นำ�มาขายนั้นก็สวยงาม จะเอาไปตกแต่ง
บ้านหรือคอนโดก็เข้ากันไปหมด ที่อยู่: ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ เปิด
วันพฤหัส - วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 17.00 - 01.00 น. โทร. 087-9780578

5 วัดสวนแก้ว
สาเหตุทถ่ี กู ยกให้เป็นหนึง่ ในสถานทีห่ าซือ้ เฟอร์นเิ จอร์แนววินเทจ
นัน้ มาจากการทีว่ ดั สวนแก้วมีมลู นิธริ บั บริจาคของใช้ เช่น จาน ชาม เก้าอี้ ฯลฯ
เพือ่ ผูย้ ากไร้จะได้น�ำ ไปดัดแปลง ซ่อมแซม แล้วนำ�ไปขายต่อ ทำ�ให้ภายในวัด
มีเฟอร์นเิ จอร์เก่าให้เลือกซือ้ มากมาย ใครทีช่ อบงานไม้เก่า ทีน่ ถ่ี อื ว่าเป็นตัว
เลือกทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ย ทีอ่ ยู:่ วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ตัง้ แต่ 10.00 -16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่
09.00 - 16.30 น. โทร. 02-5951444, 02-5951946

CHEWATHAI SHOW TIME

ว่าด้วยเรือ่ งราวของ เอ็ดด้ี บร็อก นักข่าวมากฝีมอื ที่
พยายามจะเปิดโปงโครงการลับของ คาร์ลตัน เดรก นักวิทยาศาสตร์
เจ้าของมูลนิธิไลฟ์ฟาวน์เดชัน่ แต่มคี วามผิดพลาดบางอย่างจึงทำ�ให้
เขาถูกปรสิตทีม่ าจากต่างดาวนามว่า “เวน่อม” เข้าไปอยู่ในร่างกาย
และเป็นเหตุทท่ี �ำ ให้ชวี ติ ของเขาเปลีย่ นไปตลอดกาล
หนังเปิดเรือ่ งมาด้วยการให้เห็นถึงชีวติ ของ เอ็ดดี้ บร็อก
นักข่าวหนุม่ ผูม้ ฝี ปี ากจัดจ้านมากความสามารถและไม่แคร์คน ที่ได้
ไปขุดคุ้ยเรื่องลับของนักวิทยาศาสตร์ท่มี ีภาพลักษณ์ดีงามแต่เบื้อง
หลังกลับเต็มไปด้วยความชัว่ ร้าย หนังก็ยงั คงปูเรือ่ งราวชีวติ ของ
สองหนุม่ มาจนเกือบครึง่ เรือ่ ง จนกระทัง่ ถึงเวลาทีพ
่ ระเอกของเรานัน้
ถูกปรสิตแฝงตัวเข้าร่าง จึงเป็นจุดเริม่ ต้นแห่งความมันส์เกิดขึน้ หนัง
ยังฉายให้เห็นความเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ ไม่จำ�เป็นจะต้องดี
หรือชัว่ ขาวหรือดำ�เท่านัน้ และท้ายทีส่ ดุ ดูเหมือนว่าฉากเอนด์เครดิต
จะกลายเป็นธรรมเนียมของหนังสมัยนี้ไปแล้ว ซึง่ ก็มอี ยูส่ องช่วง

ช่ ว งแรกน่ า จะเป็ น การปู เ รื่อ ง
เพื่อ นำ � ไปสู่ก ารสร้ า งภาคต่ อ
แน่นอน อันนีห้ า้ มพลาดอย่าลืม
ดูกนั ส่วนช่วงทีส่ องนัน้ เห็นว่า
ไม่ ได้มอี ะไรมาก แต่เชือ่ ว่าใครที่
เป็นแฟนหนังไม่น่าจะพลาดทั้ง
สองช่วงอย่างแน่นอน
สำ�หรับคนทีต่ ดิ ตามมาอยูก่ อ่ นแล้ว นีน่ า่ จะเป็นโอกาสให้เราได้
เห็นอารมณ์ ความรูส้ กึ ทีค่ กุ รุน่ อยูภ่ ายในทีเ่ มมเบอร์คนไหนๆ ก็ยงั ไม่เคย
บอก หรืออาจจะไม่มโี อกาสไหนเลยทีจ่ ะบอกกับเราได้เห็นแนวความคิดใน
การจัดการกับจิตใจตัวเอง การเดินทางของการเป็นไอดอลที่ไม่ ได้เป็นดัง
ภาพฝันอย่างทีพ
่ วกเธอคิดวาดหวังไว้ในตอนก่อนเข้ามา บางสิง่ ทีอ่ าจมี
แต่คนในเท่านัน้ ทีร่ ู้ มันได้ถกู เปิดเผยมาบ้างแล้วในหนังเรือ่ งนี้ อาจจะไม่ ได้
เซอร์ ไพรส์อะไรมากนักสำ�หรับคนทีต่ ดิ ตามวง BNK นีม้ าอย่างใกล้ชดิ จาก
กริยาท่าทางของน้องๆ ก็ชวนให้อดขำ�ปนเอ็นดูไม่ ได้

ด้วยการติดตามน้องๆ อยูเ่ ป็นเดือนๆ ของผูก้ �ำ กับ เต๋อ นวพล
ผสมกับการได้สัมภาษณ์เมมเบอร์รายคนแบบใกล้ๆ และคุ้นเคยกันดี
ประมาณหนึ่ง จนน้องเมมเบอร์หลายๆ คนเปิดใจทีจ่ ะพูดถึงเรือ่ งเบือ้ งหลังที่
คาดว่าคนทัว่ ไปไม่นา่ จะรู้ แต่ถา้ เป็นโอตะก็คงจะพอรูบ้ า้ งคร่าวๆ โดยปูพน้ื เพือ่
การทำ�ความรูจ้ กั กับระบบไอดอลตระกูล 48 สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจ
เกีย่ วกับระบบไอดอลทีเ่ ราได้รบั มาจากญีป่ นุ่ กันก่อน แน่นอนว่าสำ�หรับแฟน
คลับหรือโอตะผูต้ ดิ ตามวงนีม้ าตลอดคงไม่มอี ะไรต้องทำ�ความเข้าใจเพิม่ แต่
สิง่ ทีจ่ ะได้คอื การต่อสูเ้ พือ่ ให้ได้มาซึง่ ตำ�แหน่งและพืน้ ทีอ่ อกสือ่ ซึง่ บางจุดเรา
อาจจะไม่เคยรูม้ าก่อนเลยก็ได้ ว่าน้องๆ ต้องพบเจอกับอะไรมาบ้างก่อนทีจ่ ะ
ส่งทุกอย่างออกมาสูเ่ บือ้ งหน้า การฝึกฝน ความเหนือ่ ยล้า ความท้อ และอะไร
อีกหลายต่อหลายอย่าง

เมื่อเราเข้าใจความรู้สึกของน้องบางคนที่ผ่านอะไรแบบ
นั้นมา ท้ายที่สุดนี่อาจจะไม่สามารถบอกเล่าได้หมดถึง
สิ่งที่พานพบเจอ แค่ลองเปิดหัวใจและเข้าไปค้นหาเรื่อง
ราวข้างหลังกันดู

ภาพจากหนัง ‘บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต : เกิร์ลดอนต์คราย’

CHEWATHAI HOROSCOPE

เผยทิศทางอาชีพการงานของคน 12 ราศี ช่วงต้นปี 2562

ปี 2562 คนราศีเมษมี
ทิศทางในการประกอบอาชีพทีด่ แี ละเด่น
มากความเพียรและสัญชาตญาณใน
การเอาตัวรอดของคนราศีเมษนั้นมีสูง
ประสบการณ์ ใ นช่ ว งหลายปี ท่ีฝืน ทน
ฝ่าฟันจนผ่านมาได้ จะทำ�ให้คนราศีเมษ
มีทย่ี นื อย่างมัน่ คง แต่ตอ้ งรูจ้ กั พลิกแพลง
อย่าตรงจนกลายเป็นเซ่อ แต่กอ็ ย่าไป
เผลอทำ�ผิดกฎระเบียบ

คนราศีพฤษภ ยังต้อง
คงความตั้งใจพากเพียร งานของคน
ราศีพฤษภ เน้นงานการบริการ ใส่ใจ
การให้บริการ ยิม้ แย้มแจ่มใส ยิม้ เข้าไว้
แม้มีภัยมา ความสำ�เร็จไปถึงได้ด้วย
กำ�ลังใจ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ปี 2562
ดวงชะตามีเกณฑ์ดี อาชีพที่ทำ�อยู่จะ
ขยายตัวสร้างรายได้อย่างงดงาม

คนราศีมิถุนปี 2562 จำ�
ต้องหายใจให้ลึก รื้อฟื้นความรู้เก่าของ
ตัวเอง รวมถึงคอนเน็คชั่นเก่า ๆ นำ�มา
ประยุกต์ผสานกับสิ่งที่มีอยู่ ในปัจจุบัน
งดเว้นการลงทุนจมเป็นเงินก้อนใหญ่
ทดลองบุ ก เบิ ก หนทางที่ ไ ม่ เ คยเดิ น
อดทนสร้างตัวในช่วงสิ้นปี 2561 แล้ว
ดวงชะตาจะถูกผลักไปสู่จุดแห่งความ
มั่นคงในปี 2562

อาชีพการงานของคน
ราศีกรกฎ ปี 2562 อิทธิพลของดาว
มฤตยูจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อัป
เกรด พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน
ตำ�แหน่งภายในหรือเปลี่ยนไปเป็นที่อื่น
ระหว่างการผันผ่านอาจไม่สดใส โดย
เฉพาะช่วงสิ้นปี 2561 จะเหนื่อยกับ
หลายด้าน แต่ผลลัพธ์ ในขั้นสุดท้ายนับ
ว่าดีงาม

คนราศีสิงห์ ปี 2562
การประกอบอาชี พ ทั้ ง หลายดู จ ะ
ปลอดโปร่งมากกว่าเดิมมาก
แต่ก็
มี ง านที่ เ ราต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเยอะขึ้ น
ผู้ใหญ่มอบหมายงานเร่งด่วนให้ คู่ค้า
ทางธุรกิจมีความไม่แน่นอน ดังนั้น
ทุกอาชีพของคนราศีสิงห์ต้องเปิดงาน
แล้วปิดจ๊อบอย่างรวดเร็ว จึงจะประสบ
ผลสำ�เร็จ ช่วงตุลาคม 2561 - เมษายน
2562 ดวงการงานดีมาก

ค น ร า ศี กั น ย์ จ ะ ต้ อ ง
รั บ กระแสความกดดั น และภาระจาก
หลายด้าน แต่ก็เป็นกระแสที่นำ�พาคน
ราศีกันย์ ไปสู่ความสำ�เร็จในสายงาน
ของตัวเอง อาชีพเสริม อาชีพที่เคย
ร่างโครงการไว้จะถูกนำ�มาเรียบเรียง
แผนใหม่ แล้วทำ�ให้มันเกิดในปี 2562
นี่ล่ะ ช่วงสิ้นปี 2561 มีเกณฑ์อึดอัด
หน่อย แต่หลังจากนั้นโปร่งโล่งสบาย
แน่นอน

คนราศี ตุ ล ย์ มี ทิ ศ ทางใน
เรื่องอาชีพการงานจัดว่า “ดีมาก” ใคร
มีอาชีพหลักก็ให้ประคองไว้ แต่ในส่วน
ของงานจ๊ อ บอาชี พ เสริ ม จะมี บ ทบาท
กับชีวิตคนราศีตุลย์มากในปี 2562
เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างรายได้หลัง
จากที่อัดอั้นมานาน อาชีพการงาน
มี ก ารขยายเส้ น ทางการสร้ า งรายได้
ขยายตลาด การลงทุนมีเกณฑ์สำ�เร็จ

คนราศีพจิ กิ ตามตำ�แหน่ง
ดาวจัดว่าค่อยๆ ดีขน้ึ เรือ่ ยๆ การงาน
อาชีพได้รบั โอกาสใหม่ ตำ�แหน่งใหม่
โปรเจคท์ ใหม่ แต่ดว้ ยเงือ่ นไขในการ
ประกอบอาชีพมีมากนิดนึง ไม่วา่ จะเป็น
เรือ่ งของเวลาที่ไม่ลงตัว การบริหาร
จัดการทีย่ งั ไม่เข้าที่ ต้องแก้ ไขงานบ่อย
หรือเจอลูกค้าเรือ่ งมาก ก็เลยต้องใจเย็นๆ
หน่อย พอเข้าสูช่ ว่ งสิน้ ปี 2561 ตัวช่วย
จะมาถึง งานเดิน เงินดี

คนราศีธนูในปี 2562
ความก้าวหน้ามาพร้อมกับภารกิจและ
ความเหนื่อยยาก ควรปลงใจไว้ก่อน
เลยว่า “มันไม่ง่าย” ต้องพยายามคิด
แผนกลยุทธ์การตลาด หรือวางแผน
ชีวิตให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง
เป็ น ช่ ว งเวลาแห่ ง การลงทุ น ลงแรง
ในการสร้างอาชีพการงาน
แต่ผล
ตอบแทนจัดว่า “คุ้มค่า” แน่นอน

คนราศีมังกรปี 2562
ก ร ะ แ ส ก า ร ง า น แ ล ะ อ า ชี พ ข อ ง
คนมั ง กรผั น ผวนเปลี่ ย นแปลงไปมา
อย่างรวดเร็ว จำ�ต้องปรับตัวให้ทัน
มี ก ารขยั บ ขยายก้ า วหน้ า พั ฒ นา
ต้องพลิ้วชีวิตให้มากขึ้น โดดเด่นทั้ง
งานประจำ � และโปรเจคท์ อ าชี พ เสริ ม
ประสบการณ์ท่ี ได้รับมาจะสร้างโอกาส
เป็นความสำ�เร็จแบบก้าวกระโดด

คนราศีกุมภ์ปี 2562 ฟื้น
เรี่ยวแรงกลับมาบริหารการงานอาชีพ
สร้ า งอั ต ราการขยั บ ขยายอย่ า งมาก
โดยเฉพาะในส่วนงานอาชีพที่ทำ�ผ่าน
ระบบเครือข่ายไอที ใช้เทคโนโลยีเป็น
ตัวขับเคลื่อนสำ�คัญ ดีเดย์ ในการเข้า
โจมตีจะเป็นช่วงสิ้นปี 2561 ก่อนหน้า
นั้นยังต้องประคองสักนิด อย่าเพิ่ง
แบไต๋เทหมดหน้าตัก

คนราศีมีน ในช่วงปลาย
ปี 2561 ต้องประคองอาชีพในทุก
ด้านของตัวเอง มีเกณฑ์เปลี่ยนอาชีพ
เปลี่ยนงาน แต่ก็จงอย่าได้ห่วง เพราะ
เปลี่ยนแล้วดี อาชีพหลักกับอาชีพ
เสริ ม ยั ง คงตี กั น ในเรื่ อ งของบทบาท
ตนเองและการจัดสรรเวลา แต่ก็อย่า
ได้ถอดใจไปเสียก่อน เพราะเมื่อผ่าน
ตุลาคม 2561 ยาวถึงปี 2562 ดวงขยับ
จับทางรวยได้ชัดเจนขึ้น
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