
นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�และเชียงราย
ป�ที่ 14 ฉบับที่ 163 ตุลาคม 2561 Baania VDOBaania.comwww.baania.com

Home Location:

โซน "สันพระเนตร - ม.พายัพ"
อสังหาฯ หลากหลายประเภท
ทำเลแห�งอนาคต พ�้นที่ CBD

181012

Home Inspection:

แนวทางการตรวจงาน
ทาสีผนัง เพ�่อทำให�บ�าน
สวยโดนใจ

Home Investment:

เร�่องควรรู� บ�าน-คอนโดฯ
และที่ดิน จะถูกประเมิน
ภาษีอย�างไร?

Home Checklist:
เผย 7 ป�จจัยช�วยเพ��ม
มูลค�าให�บ�านสามารถ
ขายได�ราคาดี 
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www.grandlannameridian.com

แบบ Levana : 4 ห�องนอน 3 ห�องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน รูปภาพและบรรยากาศจำลอง

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่ทางบร�ษัทฯ กำหนด
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ถนนสันกำแพงสายใหม�ถนนมหิดล

ถนนสันกำแพงสายเก�า

รพ.กรุงเทพ

สนามบินเชียงใหม�

ติดถนนสันกำแพงสายใหม� เดินทางสะดวก จากสนามบิน เพ�ยง 15 นาที

CALL
สำนักงานขาย

053-101119
061-2672277

Grand Lanna Meridian

grandlannameridian

@grandlannameridian

เชิญเยี่ยมชมโครงการ และบ�านตัวอย�างได�ทุกวัน

ดำเนินการโดย บร�ษัทแกรนด� ล�านนา เมอร�เดียน จำกัด ตั้งอยู�ที่ 119 หมู� 12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม� 50130 โครงการแกรนด�ล�านนาเมอร�เดียน ตั้งอยู�ที่ ถ.เชียงใหม�-สันกำแพงสายใหม� ต.สันกำแพง 
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม� พ�้นที่โครงการ 29-0-71 ไร� โดยคลับเฮาส� ไม�ใช�ทรัพย�สินส�วนกลาง และไม�ใช�สาธารณูปโภคในการจัดสรรที่ดิน ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เมื่อจอง+ทำสัญญา ภายใน 31 ตุลาคม 2561

ราคาเร��มต�น

3.89 ล�าน*

เลือกแปลงที่ใช�
สำหรับคุณ…ก�อนใคร

เป�ดจอง
     เฟส 3
    แล�ววันนี้

 โปรโมชั่นสุดพ�เศษ!

 ฟร�! Gift Vouchers จาก 

 Index Livingmall มูลค�า 50,000 บาท 

• ฟร�! แอร�ทุกห�องนอน 

• ฟร�! ค�าใช�จ�ายวันโอน
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ดาวนโหลดฟรีไดที่

เรามีขอมูลใหคุณเลือกตัดสินใจไดมากกวาใคร
Discover your perfect home with Baania

เลือกคนหาบานและคอนโดฯ ไดมากกวา
ดวยฟเจอรและฟงกชั่นที่หลากหลายเพื่อคุณ

A HOME YOU LOVE

2,300,000

4,100,000

4,100,000

4,100,000

3,300,000

Expert
Review

เว็บไซตที่ชวยใหคุณคนหาบานและคอนโดฯ ไดงายๆ

เขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา  On-The-Go

Facebook.com/Baania.com
Twitter.com/BaaniaClub
Youtube.com/Baania VDO

Tel: 096-883-0288 , E-mail: info@Baania.com

เปรียบเทียบโครงการและ
แบบบานจากขอมูลเชิงลึก

ดวยตัวคุณเอง

ดูรีวิวจากผูเชี่ยวชาญ
ทั้งดานทำเล ตกแตง

และการลงทุน

Clip VDO จากสถานที่จริง
ในมุมมองรอบทิศทาง

กวา 200 โครงการ

Compare Listings Expert Review Baania 360

8.9

มากกวา 10,000+ โครงการ 100,000+ แบบบาน
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เข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 นับเป็นช่วงโอกาสทองของผู้บริโภคอย่างชัดเจน 

บรรดาผู้ประกอบการต่างๆ บ้างก่อเปิดตัวโครงการใหม่ บ้างก็พาเหรดออกโปรโมชันเพื่อ

กระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปี ฝั่งผู้บริโภคเองนอกจากจะมีโครงการทั้งแนวสูงแนวราบ

มากมายหลายทำาเล หรือจะเป็นโปรโมชันที่ออกมาทั้งระยะสั้นระยะยาว  

 นอกจาก 2 เรื่องซึ่งนับว่าเป็นแรงดึงดูดได้เป็นอย่างดีที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีอีก 

หนึ่งสิ่งที่ต้องนำามาเป็นตัวช่วยก่อนจะตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย คือข้อมูลประกอบ เรียกง่ายๆ 

ตามภาษาวัยรุ่นสามารถจัดได้ตามสะดวกเลือกเอาท่ีสบายใจ เพราะมีท้ัง HBG CM  ท่ีเสิร์ฟข้อมูล 

ส่งถึงมือท่านทุกๆ เดือน เพียงแค่...พลิก ก็ทราบความเคล่ือนไหวแวดวงอสังหาฯ เมืองเชียงใหม่ 

หรือหากต้องการข้อมูลที่มีความรวดเร็วในยุคดิจิทัลก็ทำาได้ง่ายๆ  เพียงแค่…คลิก เข้าไปที่ 

Baania.com เพราะทีมงานต้องการให้การเลือกซื้อบ้านเป็นเรื่องง่ายสำาหรับทุกท่าน… สวัสดี  

Home Room

สนับสนุนโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ประธานที่ปรึกษา: บริสุทธิ์ กาสินพิลา  กรรมการผู้จัดการ: อัญชนา วัลลิภากร กรรมการบริหาร: วีรวัฒน์  รัตนวราหะ 

Staff: ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ: พรทิพย์ แดงใหม่ ฝ่ายโฆษณา: ศิรินภา มรรคกุล, นวลพรรธน์ จอมชาญพันธ์์ , ชนก์หทัย บุณยสาระนัย, อภิญญา สิงแหล้ บรรณาธิการ: พงศ์มนัส ทาศิริ กองบรรณาธิการ: กชวรรณ 

วัลลิภากร, ณัฐภูมิ พงษ์เย็น, มนตรี วินิจสิริพักตร์ กองศิลปกรรม: พิราวรรณ์ เตชะโรจน์เจริญ, วุฒิพงศ์ วิภวภิญโญ, พงค์สวัสด์ิ สว่างวร ฝ่ายดิจิตอล: ผดุงพงศ์ ขุ่ยอาภัย, ชนกนาถ ชัยโชค, ศศิริณณ์ ธิดา, ฝ่ายบัญชี-การเงิน: สายฝน มูลงาม,  

กุลธิดา แก้วก้อ ฝ่ายธุรการ: อนิรุจ ไชยณรงค์ แยกสี/พิมพ์ที่: บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จํากัด โทร.0-2428-7500

Contact Us: สำานักงานใหญ่: บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 21/5 ซอย 9 (ถนนศิริมังคลาจารย์) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล info@baania.com โทร.0-5321-3708 แฟกซ์ 0-5321-3709

เลือกซื้อบ้านง่ายๆ
แค่พลิก…แค่คลิก

พงศ์มนัส ทาศิริ

pongmanatt@baania.com
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ตัวเมือง
เชียงใหม

ม.ราชภัฎเชียงใหม

เซ็นทรัล
กาดสวนแกว

ตลาดวโรรส

รพ.ลานนา

สนามกอลฟ
ลานนา

ศูนยราชการ

ตลาดรวมโชค

รพ.เทพปญญา

สะพานนคร
พิงค

สถานีขนสง
อาเขต สตาร ม.พายัพ

สะพานนวรัฐ

ม.เชียงใหม

สนามบิน

ถ.สันกำแพงสายเกา

ถ.มหิดล

ถ.ทาแพถ.สุเทพ

ถ.หวยแกว

ถ.ชางเผือก

ถ.สันกำแพงสายใหม

งา
ปำ

ล 
- 

มห
ใง

ยีช
เ.ถ

ถ.เชียง
ใหม -

 ดอยสะเ
ก็ด

ถ.เช
ียง

ใหม
 - 

พร
าว

ม.แมโจ

ตลาดสามแยก

เอวีนิว

ถ.วงแหวนรอบนอก

การประปา
เขต9

ตลาดทารั ้ว

รพ.กรุงเทพ

เชียงใหม
อินเตอรไรซ

Call 0 900 300 200
www.wizeproperty.com

@wizeproperty sales@wizeproperty.com

บานเดี่ยวพื้นที่ใชสอยภายในโอโถงเริ่มตนที่ 235 ตร.ม. บนเนื้อที่ที่ดิน 80 ตร.ว. ขึ้นไป
โครงการที่เนนความเปนสวนตัว เอกสิทธิ์สำหรับลูกคาคนพิเศษเชนคุณ

เพียง 60 ครอบครัวทั้งโครงการ

บานคุณภาพในราคาระหวาง 5-9 ลานบาท* 

พ�เศษสำหรับบ�านเดี่ยว 7 ยูนิตสุดท�าย

รับโปรโมชั่นมูลค�ารวมสูงสุด 500,000 บาท*
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HOME LOCATION
“โซนสันพระเนตร-ม.พายัพ”
ทำ�เลแห่งอน�คต พื้นที่ CBD

16
TOP VIEW
Contents of the Month

32
PROJECT REVIEW
“วรารมย์ พรีเมียม แก้วนวรัฐ” 
สไตล์โมเดิร์นและอิต�เลี่ยน ใกล้แยกแม่กวง 

34

34
PROJECT REVIEW
“เดอะ เน็กซ์ พรีเมียร์”
คอนโดพร้อมตกแต่ง ใกล้แยกรวมโชค

36
HOME INSPECTION
แนวท�งตรวจง�นผนังท�สี

38
HOME TALK
“ศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์” ลุยอสังห�ฯ
เปิดตัวบ้�นลักซ์ชัวรี่ “เอกลักษณ์ สันทร�ย”  

CONTENTS
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48
HOME INVESTMENT
บ้าน คอนโดฯ ที่ดิน
จะถูกประเมินภ�ษีที่ดินฯ อย่�งไร ?

49
HOME LOAN
Loan to Value (LTV) กับมตรก�รของรัฐ 

50
FENG SHUI
ประตูบ้�น กับฮวงจุ้ย

51
HOME CHECKLIST
7 ปัจจัยช่วยเพิ่มมูลค่�ให้บ้�นข�ยได้ร�ค�ดี

 52
HOME DECOR
9 ไอเดียตกแต่งบ้�นสุดปัง 

54
HOME INNOVATION
เทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญห�เรื่องก�รนอน
 

56
IN FOCUS
Better City Better Living for Better Life:
พลังแห่งกีฬา TOKYO 2020 

CONTENTS
Vol.14 No.163 OCTOBER 2018

52
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• สาขาเชียงใหม 0-5324-6469-71, 0-5324-5276-8 • สาขาถนนนิมมานเหมินทร 0-5340-0661-69 • สาขาสันกำแพง 0-5333-0102-5 • สาขาสันทราย (แมโจ) 0-5335-4264-67
• สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ชั้น 3 โซน E-CENTER 0-5390-3767-71 • ศูนยบริการธนาคารที่วาการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม 0-5338-2832-3 • สาขาลำพูน 0-5353-5178-82

• สาขาลำปาง 0-5423-0035-42 • สาขาแมฮองสอน 0-5361-1843-6
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Home Location
เรื่อง : พรทิพย์ แดงใหม่  ภ�พ : กองบรรณ�ธิก�ร

“โซนสันพระเนตร-ม.พายัพ” 
ทำ�เลแห่งอน�คต พื้นที่ CBD

“โซนสันพระเนตร-ม.พายัพ” นับเป็นอีกทำ�เลที่มีศักยภ�พก�รเติบโตค่อนข้�งสูง เนื่องจ�กเป็นเส้น-

ท�งคมน�คมหลักเส้นหนึ่งของเชียงใหม่ที่เชื่อมสถ�นที่สำ�คัญ ทั้งแหล่งง�นของภ�ครัฐและเอกชน สถ�บัน-

ก�รศึกษ� และห้�งสรรพสินค้� เรียกได้ว่�เป็นเมืองแห่งอน�คต หรือ CBD (Central Business District) 

แห่งใหม่ของเชียงใหม่ ร�ค�ที่ดินในย่�นนี้จึงมีอัตร�เติบโตเร็ว โดยรอบของพื้นที่มีก�รพัฒน�โครงก�รที่อยู่

อ�ศัยหล�กหล�ยรูปแบบ ทั้งบ้�นเดี่ยวร�ค�สูงและคอนโดมิเนียม มูลค่�เพิ่มของโครงก�รในทำ�เลนี้มีโอก�ส

เติบโตได้เร็วกว่�ย่�นอื่นๆ โดยเฉพ�ะท�วน์โฮมที่ร�ค�ไม่สูงม�ก เหม�ะกับก�รอยู่อ�ศัยและก�รลงทุน

ก�รวิเคร�ะห์ประวัติและแนวโน้มร�ค�ที่อยู่อ�ศัยแนวร�บของโซนสันพระเนตร ครอบคลุมถึงโครงก�ร

บ้�นและท�วน์โฮม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลจ�กทีมง�น Baania ได้ทำ�ก�รแบ่งพื้นที่ก�รศึกษ�ออก

เป็น 5 พื้นที่ โดยใช้เทคนิควิเคร�ะห์พื้นที่รัศมีต�มโครงข่�ยคมน�คมขนส่งท�งถนนจริง ในระบบส�รสนเทศ

ภูมิศ�สตร์ (GIS) ทำ�ให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์รูปแบบเชิงพื้นที่และแนวโน้มของร�ค�ที่อยู่อ�ศัยได้ดังนี้

โซนสันพระเนตร-ม.พายัพ
MARKET REPORT 2018: CHIANG MAI

4,672,500 25,415
ราคาเฉลี่ย บาท/ตร.ม.คากลาง ราคาขาย

โครงการเปดขาย
25 Projects
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โครงการปาล์ม สปริงส์ นิมมาน

จากการแบ่งพื้นท่ีพบว่าย่านมหาวิทยาลัย-

พายัพ มีพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยถนนที่เป็นจุดเชื่อมต่อ

กับถนนเส้นสำาคัญ ทำาให้เดินทางสะดวกหากต้องการ

เดินทางไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ ทำาให้ราคากลางสูงสุด 

ในพื้นที่วิเคราะห์อยู่ที่ 7,999,332 บาท แต่พื้นที่ย่าน 

ม.พายัพ-แม่คาว กลับเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีราคาเฉล่ียต่อตาราง- 

เมตรของโครงการท่ีอยู่อาศัยสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 29,452 บาท/ 

ตร.ม. เน่ืองจากความหนาแน่นของโครงการท่ีอยู่อาศัย 

ที่น้อยกว่า

ในขณะที่ย่านที่มีราคากลางรองลงมา ได้แก่ 

ย่านสันพระเนตร, ย่านท่าศาลา และย่านสันกลาง 

ตามลำาดับ โดยราคากลางของทั้ง 3 ย่าน มีราคา

ต่างจาก 2 ย่าน ที่มีราคากลางสูงสุดค่อนข้างมาก 

แต่มีราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรไม่แตกต่างกันมากนัก 

เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่โครงการท้ัง 3 ย่าน เป็นโครงการ

ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 150 ตร.ม. โดย- 

โซนสันพระเนตร-ม.พายัพ
MARKET REPORT 2018: CHIANG MAI

4,672,500 25,415
ราคาเฉลี่ย บาท/ตร.ม.คากลาง ราคาขาย

โครงการเปดขาย
25 Projects
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� ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 1006

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 1006

ทางหลวงแผ
�นดินหมายเลข 118

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 121

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 121

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 1317

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 1317

แผนที่ราคากลางโครงการที่อยูอาศัย โซนสันพระเนตร-ม.พายัพ
ถนนซูเปอรไฮเวย

เสนแบงโซน

ถนนเสนหลัก

ถนนสมโภช
เชียงใหม� 700 ป�

ถนนสมโภช
เชียงใหม� 700 ป�

ขอมูลจาก baania.com

Median Price
8.00 Million
Price per SQ.M.

29,202
ม.พายัพ

1

Median Price
7.24 Million
Price per SQ.M.

29,452
ม.พายัพ-แมคาว

2

Median Price
4.56 Million
Price per SQ.M.

26,405
ทาศาลา

4

Median Price
4.81 Million
Price per SQ.M.

26,216
สันพระเนตร

3

Median Price
4.36 Million
Price per SQ.M.

25,665
สันกลาง

5

1
2

3

4

5
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ขอมูลจาก Baania.comถ
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�

ตัวเมือง
เชียงใหม

ขอมูลจาก baania.com

การประปา
สวนภูมิภาค

ตลาดสามแยก

Promenada เชียงใหม 

Big C สาขาดอนจั่น

แม็คโคร เชียงใหม

มหาวิทยาลัยพายัพ

การประปา
สวนภูมิภาค

ตลาดสามแยก

Promenada เชียงใหม 

Big C สาขาดอนจั่น

แม็คโคร เชียงใหม

มหาวิทยาลัยพายัพ

พื้นที่ โซนสันพระเนตร-ม.พายัพ
ถนนซูเปอรไฮเวย

พื้นที่วิเคราะห

ถนนเสนหลัก

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 1006

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 1006

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 118

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 121

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 1317

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 118

ถนนสมโภช
เชียงใหม� 700 ป�

ถนนสมโภช
เชียงใหม� 700 ป�

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 121

ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 1317

คากลาง
(บาท)

คาเฉลี่ย
(บาท/ตร.ม.)

แนวโนมท่ีอยูอาศัยแนวราบ โซนสันพระเนตร-ม.พายัพ

ราคาเฉลี่ย ตอตารางเมตรคากลาง

2012

3,500,000

3,800,000

4,100,000

4,400,000

4,700,000

10,000

3,200,000 6,000

14,000

18,000

22,000

26,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.27 M 4.30 M
4.39 M

4.57 M 4.58 M
4.67 M 4.67 M

22,696
23,614 23,905 24,523 24,881

25,415 25,415
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ย่านหนองป่าครั่งมีราคากลางสูงกว่าย่านสันกลางถึง 

1.8 เท่า

ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีอยู่อาศัยย่านโซนสัน-

พระเนตร กราฟแสดงราคากลางและราคาเฉลี่ยต่อ 

ตารางเมตร พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2012 

จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี ทำาให้

ภาพรวมราคากลางของโครงการในพื้นที่เติบโตเฉลี่ย 

1.49% และราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเติบโตเฉลี่ยถึง 

1.90%

ทั้งนี้จากภาพรวม 5 ย่าน ถือว่าเป็นแหล่ง

ชุมชนที่ยังคงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ว่าเป็นโครงการที่เปิดขายมานานแล้วก็ยังคงมีบ้าน

หรือพื้นที่ให้จับจองได้ อีกทั้งก็ยังมีโครงการใหม่ๆ ที่

กำาลังก่อสร้างก็มีการปักหมุดขึ้นมาอีกหลายโครงการ 

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางผู้บริโภคมีตัวเลือกค่อนข้าง

มากในการเปรียบเทียบหรือเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในย่าน

นี้  

หมายเหตุ :

• Baania แบ่งพื้นที่การศึกษาโซนสันพระเนตร-ม.พายัพ ออกเป็น 5 ย่าน ได้แก่ ย่าน ม.พายัพ, 

ม.พายัพ-แม่คาว, สันพระเนตร, ท่าศาลา และสันกลาง

• ย่าน ม.พายัพ เป็นย่านที่มีราคากลางสูงสุดที่ 7,999,332 บาท ในขณะที่ย่าน ม.พายัพ-แม่คาว 

มีราคาเฉลี่ยโครงการสูงที่สุดอยู่ที่ 29,452 บาท/ตร.ม

• ราคากลางและราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของโครงการในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยราคากลาง

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 1.49% และราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเติบโตเฉลี่ย 1.90%
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Top View by Baania.com

ธอส. สานฝันให้คนไทยมีบ้านด้วย โครงการ 
สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.

ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบัน อดีตหรืออนาคต สิ่งที่ 

เป็นอุปสรรคใหญ่ๆ ขวางก้ันความฝันของหลายๆ ท่าน 

คงหนีไม่พ้นเรื่องของเงินทุน ที่ทำาให้หลายท่านต้อง

พลาดโอกาสดีๆ ไป รัฐบาลจึงได้มีนโยบายขึ้นมาเพื่อ

ได้มอบโอกาสให้กับคนไทยโดยที่ให้หน่วย-งานต่างๆ 

ออกมาตรการมาช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข

และสามารถยืนบนลำาแข้งของตัวองได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยหนึ่งในนโยบายนั้นก็คือ โครงการบัตร-สวัสดิการ

แห่งรัฐ ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถช่วยให้

ท่านมีบ้านได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

รับมือภาษีอสังหาฯ มาตามนัดแน่นอน
การเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ประชาชนทุกคน 

อสังหาริมทรัพย์ก็มีกฎระเบียบด้านภาษีเช่นกันใน

หลายๆ ข้อหลายท่านคงคุ้นเคยอยู่แล้ว เมื่อไม่นาน

มานี้รัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีใหม่บางข้อซึ่งเกี่ยว

เนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ บางท่านอาจะยังไม่ทราบว่า 

รัฐบาลและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยืนยันใน

ทิศทางเดียวกันว่า พ.ร.บ. ภาษีที่ดินแบบใหม่ พร้อม

บังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อลดความซำาซ้อน 

ของฎหมายเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษีของภาครัฐให้ดีขึ้น

Contents of the month ฉบับนี้ทีมง�นได้รวบรวมบทคว�มที่ได้รับคว�มนิยม 

ในเว็บไซต์ baania.com ในเดือนสิงห�คม 2561 ม�ให้ท่�นผู้อ่�นได้ทร�บคว�มเคลื่อน- 

ไหวข้อมูลที่มีผู้สนใจ ด้วยบทคว�มเรื่องสินเชื่อเรื่อง “ธอส. ส�นฝันให้คนไทยมีบ้�นด้วย 

โครงก�รสินเชื่อที่อยู่อ�ศัยเพื่อสวัสดิก�รแห่งรัฐ” กลับม�ได้รับคว�มสนใจอีกครั้ง ใน

อันดับ 1 ต�มด้วยอันดับ 2 กับบทคว�มเรื่องรับมือภ�ษีอสังห�ฯ ม�ต�มนัดแน่นอน 

ข้อมูลควรรู้ควรเตรียมรับมืออย่�งไรกับกฎหม�ยใหม่ฉบับนี้

Contents of the Month

เรื่อง: ผดุงพงศ์ ขุ่ยอ�ภัย

อันดับ 1 

อันดับ 2

อันดับ 3 บทความเรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับฉบับ

นักลงทุน รู้ทันกันขาดทุนจากอสังหาฯ ตามมาด้วย

บทความ SCB NPA ทรัพย์เด็ด ราคาโดน คุณภาพดี 

กับบ้านหลุดจำานองมีข้อดีข้อเสียอะไร ปิดท้ายกันด้วย 

บทความอันดับที่ 5 ตามหัวใจไปเมืองเหนือ สุดยอด

เหตุผลดีๆ ที่คุณควรมีบ้านที่เชียงใหม่ หากท่านใด

ที่อยากหลีกหนีความสับสนวุ่นวายของเมืองใหญ่

บทความนี้อาจจะนำาเสนอทางเลือกช่วยให้ท่าน

สามารถตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
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SCB NPA ทรัพย์เด็ด ราคาโดน
คุณภาพดี

ส่ิงที่ เป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับการซื้อบ้าน

คือ งบประมาณ ทำาเล ลักษณะของบ้าน ซึ่งบางครั้ง 

ปัจจัยที่สำาคัญเหล่านี้ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ 

บ้านน่าอยู่ทำาเลดีแต่ราคาแพงมากเกินกว่างบท่ีมีอยู่ 

หรือบ้านราคาเหมาะสม มีงบเพียงพอ อยู่ในทำาเลไม่

ดีหรือทำาเลดี ราคาพอดี แต่ขนาดของบ้านเล็ก แต่

หากท่านลองค้นหาทรัพย์แบบ NPA ท่านอาจจะพบ

กับตัวเลือกดีๆ ที่คาดไม่ถึงก็ได้ ซึ่งหลายท่านที่กำาลัง

หาบ้านอยู่ อาจจะเคยได้ยินทรัพย์ NPA ของธนาคาร 

แต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า NPA คืออะไรกันแน่ มี

ข้อดีข้อเสียอย่างไร บทความนี้จึงนำาเสนอเกี่ยวกับ

ทรัพย์ NPA ครับ

เคล็ด (ไม่) ลับฉบับนักลงทุน
รู้ทันกันขาดทุนจากอสังหาฯ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน 

เป็นทางเลือกหนึ่งสำาหรับนักลงทุนทั้งมือใหม่มือเก่า 

ให้เข้ามาลองแสวงหากำาไร แต่เมื่อได้ชื่อว่าการลงทุน

แล้ว ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะประสบความสำาเร็จในด้าน-

การลงทุนทุกคนเสมอไป ดังนั้นบทความนี้จึงนำาเคล็ด- 

ลับที่รวบรวมมาจากที่ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่าน 

ผู้อ่านในการนำาไปพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูก

ต้องในการลงทุนครับ

ตามหัวใจไปเมืองเหนือ สุดยอดเหตุผล
ดีๆ ที่คุณควรมีบ้านที่เชียงใหม่

หากท่านเป็นคนในเมืองใหญ่การใช้ชีวิตที่

เร่งรีบแล้วล่ะก็ ท่านอาจจะต้องการหาที่อยู่อาศัยและ

มีการดำาเนินชีวิตที่แตกต่างออกไป หรืออาจจะเลือก

บ้านใหม่เป็นหลังที่สองเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เติมพลัง

ในการดำาเนินชีวิตในเมืองใหญ่ บทความนี้นำาเสนอ

เมืองเหนือที่มีมนต์เสน่ห์อย่างเชียงใหม่ ที่มีความ 

คุ้มค่า ดีต่อสุขภาพจิตใจ สะดวกสบาย และเปิดโลก-

ทัศน์ให้ท่านได้รับโอกาสใหม่ๆ มากมาย รวมทั้งเรื่อง

ของค่าครองชีพและราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถูกกว่า

เมืองหลวงครับ

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกที่อยู่อาศัย เพียงคลิก! www.baania.com 
หรือ www.facebook.com/baaniaclub ตอบทุกโจทย์เรื่องการหาบ้าน ง่าย ครบ จบเว็บเดียว

อันดับ 3 

อันดับ 4 

อันดับ 5 
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โครงก�รอยู่ศิริ สันทร�ย

บ้�นเพลิน โครงก�รสวนทิพย์ สันทร�ย 

โครงการ อยู่ศริ ิสนัทราย “บ้านคณุภาพที่ทกุคนสามารถเป็นเจ้าของได้”  
เราออกแบบและสร้างบ้านที่มคีณุภาพ บนพื้นที่ใช้สอยที่ลงตวั สามารถอยู่อาศยั
ได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศยัของทกุคนในครอบครวั บนท�าเล
ถนนสนัทรายสายเก่า จากบรเิวณแยกป่าเหมอืด มุ่งหน้าไปองค์การบรหิารส่วน-
ต�าบลหนองแหย่ง ประมาณ 3.5 กโิลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนประมาณ 500 

เปิดจองแล้ว! บ้านเพลนิ โครงการสวนทพิย์ สนัทราย เฟส 3 ท�าเลใกล้ 
อ.สนัทราย และใกล้ ม.แม่โจ้ แวดล้อมด้วยศูนย์การค้า สถาบนัการศกึษา และ 
ไม่ไกลจากตวัเมอืง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการส่งมอบผลงานคณุภาพ 
เรารบัประกนัคณุภาพและบรกิารหลงัการขาย ด้วยราคาที่คณุพอใจ ด้วยมติรภาพ
ที่ด ี “สร้างบ้านให้คณุเหมอืนสร้างบ้านของเราเอง” ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้านบาท* 
บนขนาดที่ดนิเริ่มต้น 78 ตร.ว.

Presales & Promotion

เมตร โครงการอยู่ด้านซ้ายมอื 
โปรโมชนัเปิดโครงการ! แบบบ้านทรพัย์ศริ ิขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน�้า 

พเิศษเพยีง 1.59 ล้านบาท* (จากราคา 1.65 ล้านบาท) และแบบบ้านโชคศริ ิขนาด 
3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า พเิศษเพยีง 1.89 ล้านบาท* (จากราคา 1.95 ล้านบาท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ โทร.086-182-8690 

โปรโมชนัพเิศษ! จดัเตม็ของแถมมากมาย ได้แก่ ฟรคี่าโอน, มเิตอร์น�้า
มเิตอร์ไฟ (รวมค่าประกนัมเิตอร์ไฟ) มุ้งลวด, เหลก็ดดั, เคาน์เตอร์ครวั, สนามหญ้า 
และบรกิารดูแลก�าจดัปลวกสญัญา 1 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ โทร.086-927-9888, 083-557-7888  และ Line ID: 
none_piya 
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Presales & Promotion

โครงก�ร เดอะ แกรนด์ พ�ร์ค

โครงก�ร ธีร์ ท�วน์ ท่�รั้ว

เชื่อมต่อความสขุ กบัไลฟ์สไตล์ทนัสมยั ท่ามกลางธรรมชาตทิี่ The Grand Park 
ความสง่างามแห่งคณุภาพชวีติที่เหนอืระดบั ที่สดุแห่งการใช้ชวีติที่โดดเด่น ท่ามกลาง 
ธรรมชาต ิด้วยเอกลกัษณ์บนแบบบ้านใหม่ล่าสดุ Modern Tropical Living ที่สะท้อน 
อารมณ์การอยู่อาศยัที่อบอุ่น และพเิศษที่สดุ

“บ้านคณุภาพในราคาที่คณุสมัผสัได้” พฒันาโดย บรษิทั ธร่ีา แอสเสท จ�ากดั 
ด้วยประสบการณ์ของพันธมิตรทางอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมกัน
มากกว่า 10 โครงการ ก่อสร้างวสัดคุณุภาพจากแบรนด์ชั้นน�า อาท ิSCG, American 
Standards, Tostem, กระเบื้อง Cotto  

โครงการ ธรี์ ทาวน์ อยู่บนท�าเลที่อยู่อาศยัศกัยภาพด ี เดนิทางสะดวก 

โปรโมชนัพเิศษ! ส�าหรบับ้านแปลงใหญ่หน้าคลบัเฮ้าส์ เพยีง 4 หลงั
เท่านั้น! รบั Cash back 200,000 บาท* ทนัท ี ตดิแอร์ฟรทีั้งหลงั พร้อมฟรทีกุค่า- 
ใช้จ่ายวนัโอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ โทร.084-221-4477, 084-221-4488 

เข้า-ออก ได้หลายเส้นทาง ใกล้ตลาด ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสนิค้า และโรงเรยีน 
ด้วยระยะทางเพยีง 7.5 กโิลเมตร จากห้างเซนทรลัเฟสตวิลั เชยีงใหม่ ในระดบั
ราคาที่สมัผสัได้ เริ่มต้นเพยีง 1.3 ล้านบาท* 

สอบถามเพิ่มเตมิได้ที่ โทร.091-078-777 , Facebook : Thera Asset และ 
www.theraasset.com 
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Special Project

088-259-1798

START 3.79 MB
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เช ียงใหม ส ันกำแพง

ภาพถ�ายจากสถานที่จร�งภาพถ�ายจากสถานที่จร�งภาพถ�ายจากสถานที่จร�ง

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ร.ร.มงฟอรต

ม.พายัพ

นพดลพานิช

รร.อนุบาลสิทธิ์โรจนหลุยสเครื่องเงิน

ตลาดอุยทา

ศูนยหัตถกรรม
รมบอสราง เทศบาลเมืองตนเปา

ถนนซูเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลำปาง

ถนนวงแหวนรอบใน

ถนนวงแหวนรอบนอก

ถน
นเ

ชีย
งใ

หม
-แม

ออ
น

ถน
นเ

ชีย
งใ

หม
-ส

ันก
ำแ

พ
ง

ไปดอยสะเก็ด

ไป
ตัว

เม
ือง

เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท วิมานอัมพร จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0505555000036 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 197/2 หมู 1 ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม 
กรรมการผูจัดการ นางสุจิรา จัทรวิสูตร และนายจักรริน จัทรวิสูตร ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โฉนดที่ดินเลขที่ 996, 8246 และ 22575 ต.ตนเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม 
เนื้อที่ 13-3-45 ไร ใบอนุญาตเลขที่ 55/2556 อนุญาต วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คำตอบของความสุข

Daisy : บานเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย 194 ตร.ม. 4 หองนอน 3 หองน้ำ

HOT

: ปร�ญญดา เชียงใหม�-สันกำแพง : prinyadacm@gmail.com

บ�านชั้นเดียว เร��มต�น 1.99 ล�านบาท
บ�าน 2 ชั้น เร��มต�น 2.89 ล�านบาท

Tel. 053-386-135, 094-126-9998

บ�านเดี่ยว 50 ตร.ว. พ�้นที่ใช�สอยขนาด
กว�า 200 ตร.ม. พร�อมเข�าอยู�แล�ววันนี้

ฟร�ดาวน� ฟร�โอน
พร�อมโปรโมชั่นมากมาย

ด�วน!! 9 หลังสุดท�าย

Special Project
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Special Project

ภาพจำลองบรรยากาศ

ผนัง
กออิฐมอญ
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ภาพจำลองบรรยากาศ

ผนัง
กออิฐมอญ
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Project Review

ทำ�เลบนถนนวงแหวนรอบนอกหรือถนนรอบเมืองเชียงใหม่ 
เป็นทำ�เลท่ีกำ�ลังมีก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์อย่�งต่อเนื่องเพื่อรองรับ
ก�รขย�ยตัวของเมืองเชียงใหม่ สังเกตได้จ�กมีก�รพัฒน�โครงก�รบ้�น 
จัดสรรหล�ยโครงก�ร ซึ่งจะส่งผลให้ที่ดินในโซนนี้มีร�ค�เพิ่มขึ้นอย่�ง 
ต่อเน่ือง รวมไปถึงยังเป็นทำ�เลท่ีจะเช่ือมต่อไปยังจังหวัดเชียงร�ยท่ีกำ�ลัง
จะมีโครงก�รมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงร�ย ที่จะลดเวล�เดินท�งเหลือ
ไม่ถึง 2 ชั่วโมง ก�รเลือกที่อยู่อ�ศัยในโซนนี้จึงมีคว�มคุ้มค่�ในระยะย�ว 
เป็นอีกทำ�เลที่ไม่ควรมองข้�มไป

HBG CM มีโครงก�รบนถนนเส้นใกล้กับแยกแม่กวงม�แนะนำ�ให้
รู้จักกัน สำ�หรับคนที่กำ�ลังมองห�บ้�นเดี่ยวเกรดพรีเมี่ยมจ�กผู้พัฒน�ที่ 
ม�กประสบก�รณ์อย่�ง Q House หรือ บริษัทควอลิต้ีเฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
กับ โครงก�รวร�รมย์ พรีเมี่ยม แก้วนวรัฐ บ้�นเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นและ 
อิต�เล่ียน ท่ีมีก�รออกแบบส่วนกล�งให้้กลมกลืนกับธรรมช�ติและทิวทัศน์ 
ของเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกครบครัน ในร�ค� 
เริ่มต้น 4.1 ล้�นบ�ท*

เรื่อง/ภ�พ: ณัฐภูมิ พงษ์เย็น

“วรารมย์ พรีเม่ียม แก้วนวรัฐ”
สไตล์โมเดิร์นและอิต�เลี่ยน ใกล้แยกแม่กวง 

ใกล้สี่แยกแม่กวง เดินทางเข้าเมืองสะดวก
โครงการต้ังอยู่ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ทางเข้าโครงการอยู่ติด 

ถนนใหญ่ เดินทางเพียง 4 นาทีจากสี่แยกแม่กวง และใช้เวลาเดินทาง

ถึงเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่เพียง 4 นาที เหมาะสำาหรับคนที่มีรถ

ส่วนตัวที่ต้องการทำาเลใกล้ชิดธรรมชาติ มีความเป็นส่วนตัว และยัง

สามารถเข้าออกเมืองได้สะดวก

โครงการยังใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก อาทิ ตลาดท่ารั้ว 

ตลาดสามแยก ร้านกาแฟ 6-Nature Cafe ร้านอาหารสวนหอมข้าวรำา 

ร้านสวนอาหารก๋างโต้งกุ้งเต้น อาคารพาณิชย์บิสพอยท์ 9 และการ-

ประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 หรือจะเดินทางเข้าเมืองสู่สิ่งอำานวยความ-

สะดวกอื่นๆ ก็ใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น

บ้านเดี่ยว 2 สไตล์ สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน
โครงการ วรารมย์ พรีเมี่ยม แก้วนวรัฐ บนพื้นที่กว่า 83 ไร่ มี

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ทั้งหมด 290 ยูนิต มาพร้อมกับแนวคิด Combination 

of Modern Life and Nature สังคมคุณภาพ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ

อย่างลงตัว มีบ้านให้เลือกทั้งสไตล์โมเดิร์นและอิตาเลี่ยน พื้นที่ใช้สอย

ตั้งแต่ 139-282 ตารางเมตร ให้พื้นที่ที่มากกว่า ด้วยโถงพักผ่อนชั้นบน 
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และห้องนอนช้ันล่างตอบสนองการใช้ชีวิตที่ลงตัว 

บ้านหลังใหญ่มีที่จอดรถให้ถึง 3 คัน โดยมีรายละเอียด 

แต่ละแบบบ้านดังนี้

1. แบบบ้าน Willow พื้นที่ใช้สอย 139 ตาราง- 

เมตร บนพื้นที่ดิน 52.3 ตารางวา มี 3 ห้องนอน 3 

ห้องนำา จอดรถ 2 คัน

2. แบบบ้าน Pine พื้นที่ใช้สอย 164 ตาราง-

เมตร บนพื้นที่ดิน 61.6 ตารางวา มี 4 ห้องนอน 3 

ห้องนำา จอดรถ 2 คัน

3. แบบบ้าน Oak พื้นที่ใช้สอย 184 ตาราง-

เมตร บนพื้นที่ดิน 70.9 ตารางวา มี 4 ห้องนอน 3 

ห้องนำา จอดรถ 2 คัน

4. แบบบ้าน Palm พื้นที่ใช้สอย 199 ตาราง-

เมตร บนพื้นที่ดิน 80.9 ตารางวา มี 4 ห้องนอน 3 

ห้องนำา จอดรถ 2 คัน

5. แบบบ้าน Maple พื้นที่ใช้สอย 257 ตาราง- 

เมตร บนพื้นที่ดิน 77 ตารางวา มี 4 ห้องนอน 5 

ห้องนำา จอดรถ 3 คัน

6. แบบบ้าน Jupiter พื้นที่ใช้สอย 282 ตาราง- 

เมตร บนพื้นที่ดิน 91 ตารางวา มี 4 ห้องนอน 5 

ห้องนำา จอดรถ 3 คัน

โครงการยังมาพร้อมกับสวนสาธารณะท่ีมาก 

ถึง 3 ไร่ พร้อมด้วย Jogging Track, Stripe Park 

ให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ส่วนกลางก็มีให้อย่าง 

ครบครัน ทั้งคลับเฮ้าส์ สระว่ายนำา และฟิตเนส และ

อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยระบบ Double Security แยกส่วน Guest Area  

และ Residential Area พร้อมด้วยกล้อง CCTV 

บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้บ้าน 

ทุกหลังภายในบ้านมีการติดตั้งสัญญาณกันขโมย

ระบบ Magnetic & Glass Break Sensor ที่ช่วย

ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

โครงการวรารมย์ พรีเม่ียม แก้วนวรัฐ บนถนน 

รอบเมืองเชียงใหม่ ใกล้แยกแม่กวง มีความสงบ ใกล้

ธรรมชาติ เดินทางเข้าออกเมืองสะดวก กับโครงการ

คุณภาพระดับพรีเมี่ยมจาก Q House ที่ออกแบบ

โครงการให้คุณได้อยู่กับธรรมชาติอย่างลงตัว อุ่นใจ

กับระบบรักษาความปลอดภัยและส่วนกลางที่มาให้ 

อย่างครบครัน กับบ้านเด่ียวสไตล์โมเดิร์นและอิตาเล่ียน 

ในราคาเริ่มต้น 4.1 ล้านบาท*  

Home Profile: Vararom Premium Kaewnawarat

Project Owner:
Location: 
Land Area:
Project Type:
Price:
Amenities:

Contact:
Website:

Quality Houses Public Company Limited.
Outer Ring Rd., Doi Saket District, Chiang Mai
83-0-86.9 Rai.
Single Houses of 2 Stories, Total 290 Units
Start 4.1 MB.
Swimming Pool, Green Garden, Jogging Track, Stripe Park, CCTV., 
24-Hrs Security Guard, Magnetic & Glass Break Sensor
Tel.1388
www.qh.co.th
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Project Review
เรื่อง/ภ�พ: กองบรรณ�ธิก�ร

“เดอะ เน็กซ์ พรีเมียร์” 
คอนโดพร้อมตกแต่ง ติดแยกรวมโชค

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก
พื้นที่โครงการอยู่ติดกับสี่แยกรวมโชคมีชัย มีทางเข้าจากถนน

ใหญ่สองทาง โดยสามารถเข้าถึงโครงการได้ทั้งจากถนนเชียงใหม่- 

แม่โจ้ หรือถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งเป็นทำาเลที่มีการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นแหล่งชุมชนย่านรวมโชคที่รวม

ร้านค้า ร้านอาหาร และที่อยู่อาศัยอย่างหลากหลาย ยิ่งโครงการใกล้

กับมีโชคพลาซา, รวมโชคมอลล์ และโลตัสมีโชคที่มีสิ่งอำานวยความ-

สะดวกครบครันก็ยิ่งทำาให้ที่ตั้งโครงการสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น หรือ

จะเดินทางเข้าเมืองหรือไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลก็ใช้

เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น

นอกจากนั้นยังมีสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ ใกล้โครงการ 

อาทิ แมคโดนัลด์มีโชค เคเอฟซีรวมโชค ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต กาด-

รวมโชค ร้านอาหารหัวปลาหม้อไฟ ร้านอาหารพิซซ่าเมเนียแอนด์

สเต็กเฮ้าส์ ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาล

สัตว์ทองหล่อ ปั๊มนำามัน ปตท. นับว่าเป็นทำาเลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

หลายๆ ด้านสำาหรับทุกคนในครอบครัวจริงๆ

ย่�นส่ีแยกรวมโชค ทำ�เลท่ีไม่ว่�ใครก็คงอย�กลองม�อยู่อ�ศัย หรือ 

ห�ซื้อเพื่อเก็งกำ�ไร เพร�ะทำ�เลนี้เป็นอีกหนึ่งทำ�เลทองของเชียงใหม่ เพร�ะ

อยู่ใกล้กับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก และห้�งสรรพสินค้�หล�ยแห่ง และเมื่อ 

ก�รพัฒน�ท�งลอดฟ้�ฮ่�มแล้วเสร็จ ยังส�ม�รถแก้ไขปัญห�จร�จรได้ใน

ระดับหนึ่ง ทำ�ให้ก�รเดินท�งเข้�ออกเมืองทำ�ได้สะดวกม�กขึ้น

 HBG CM มีโครงก�รคอนโดมิเนียมที่ใกล้แยกรวมโชคมีชัย ม�

แนะนำ�ให้รู้จักกัน กับโครงก�รเดอะ เน็กซ์ พรีเมียร์ คอนโดมิเนียม พัฒน�

โดย บริษัท อรสิริน กรุ๊ป จำ�กัด ที่มีผลง�นในจังหวัดเชียงใหม่กว่� 19 

โครงก�รทั้งบ้�นเดี่ยว ท�วน์โฮม และคอนโด อ�ทิ โครงก�รคอนโดมิเนียม 

The Next 1, The Next 3, The Astra โดยมีจุดเด่นในเรื่องของทำ�เลที่ใกล้

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ในร�ค�เริ่มต้นเพียง 1.8 ล้�นบ�ท*
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หลากหลายแบบห้อง ฟังก์ชันลงตัว 
พร้อมส่วนกลางครบครัน

โครงการเดอะ เน็กซ์ พรีเมียร์ เป็นคอนโด- 

มิเนียมสไตล์โมเดิร์น ตั้งอยู่ติดกับโครงการ The Next 

1 และ The Next 3  มีทั้งหมด 45 ยูนิต บนเนื้อที่

โครงการ 5 ไร่ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 31-102 ตารางเมตร 

ตกแต่งแบบ Fully Furnished ห้องแต่ละแบบมีการจัด

ฟังก์ชันที่ลงตัว และมีห้องขนาด 3 ห้องนอนสำาหรับ

ครอบครัวขนาดกลาง โดยมีรายละเอียดแต่ละแบบ

ห้องดังนี้

1. Type A1 มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนำา พื้นที่

ใช้สอย 31.21 ตารางเมตร

2. Type A2 มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนำา พื้นที่

ใช้สอย 33.31 ตารางเมตร

3. Type A3 มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนำา พื้นที่

ใช้สอย 33.29 ตารางเมตร

4. Type B1 มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนำา พื้นที่

ใช้สอย 40.35 ตารางเมตร

5. Type B2 มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนำา พื้นที่

ใช้สอย 45.16 ตารางเมตร

6. Type C1 มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนำา พื้นที่

ใช้สอย 41.87 ตารางเมตร

7. Type C2 มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนำา พื้นที่

ใช้สอย 49.91 ตารางเมตร

8. Type D มี 2 ห้องนอน 2 ห้องนำา พื้นที่

ใช้สอย 71.67 ตารางเมตร

9. Type E มี 3 ห้องนอน 2 ห้องนำา พื้นที่

ใช้สอย 102.21 ตารางเมตร

โครงการยังมีส่วนกลางอย่างล็อบบี ตู้จดหมาย 

สระว่ายนำาและฟิตเนส พร้อมด้วยที่จอดรถใต้อาคาร 

12 คัน และภายนอก 11 คัน อุ่นใจกับระบบรักษา

ความปลอดภัยด้วยระบบ Keycard, กล้อง CCTV 

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

Home Profile: The Next Premier

Project Owner:
Location: 
Land Area:
Project Type:
Price:
Amenities:
Contact:
Website:

Ornsirin Group Company Limited
Faham Subdistrict, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai
5 Rai.
Condominium of 7 Stories, Total 45 Units
Start 1.8 MB.
Lobby, Swimming Pool, Keycard, CCTV., 24-Hrs Security Guard
Tel.098-7501145
https://ornsirin.co.th

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

โครงการเดอะ เน็กซ์ พรีเมียร์ บนทำาเลทอง 

ท่ีครบครันด้วยส่ิงอำานวยความสะดวกรอบด้าน เดินทาง 

เข้าออกเมืองสะดวก ใกล้ห้างสรรพสินค้า กับคอนโด 

สไตล์โมเดิร์น ตกแต่งพร้อมอยู่ ส่วนกลางครบครัน 

สัมผัสบรรยากาศท่ีโอบล้อมด้วยทิวเขา เพ่ือการพักผ่อน 

อย่างแท้จริง ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.8 ล้านบาท*   
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Home Inspection

หล�ยท่�นคงเคยเจอปัญห�ผนังที่

ท�สีไปแล้วใช้ไปสักพักแล้วสีหลุดม�เป็นแผ่น

หรือปูดบวมออกม� น่ันเกิดจ�กก�รท่ีผนังปูน 

ยังคงมีคว�มชื้น ช่�งไม่รอให้ผนังแห้งสนิท 

เสียก่อน หรือจะเป็นก�รท่ีได้ผนังท่ีสีไม่สม่ำ�เสมอ 

กัน ดูไม่สวยง�ม ท�ทับไปทับม�อ�ก�รยิ่งแย่

ไปใหญ่ แล้วแบบนี้ต้องทำ�ยังไง ถึงจะตรวจ

ง�นช่�งท�สีอย่�งไรแบบที่รู้ทันช่�งได้

HBG CM มีแนวท�งก�รตรวจง�น 

ก�รท�สีของช่�งม�ให้ดูกัน ต่อไปจะได้รู้ว่�ช่�ง 

ท�สีถูกต้องต�มวิธีก�รหรือยัง ผนังท�สี

ของเร�จะได้อยู่คู่บ้�นของเร�ไปน�นๆ เรียบ- 

เนียน สวยสมใจ

แนวทางตรวจงานผนังทาสี

เรื่อง/ภ�พ: www.baania.com

1. เลือกสีให้ตรงความต้องการและงบประมาณ
ถ้าท่านเจ้าของบ้านเป็นผู้เลือกซื้อสีเอง ก่อนอื่นให้ดูว่าจะมองหาสีเกรดอะไร โดยทั่วไปจะมี 3 เกรด 

คือเกรดพิเศษ อายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป เกรดมาตรฐาน อายุการใช้งานประมาณ 5 ปี และเกรดประหยัด 

อายุการใช้งานประมาณ 2-5 ปี ราคาก็จะแตกต่างกัน แต่แนะนำาว่าให้ใช้เกรดมาตรฐานขึ้นไป คุ้มค่ากว่า

ในระยะยาว

ต่อมาก็มาเลือกที่คุณสมบัติพิเศษของสีแต่ละยี่ห้อ เช่น เป็นสียืดหยุ่นสูงเหมาะสำาหรับทาได้ทั้งภาย- 

นอกภายใน สีกันความร้อนช่วยให้บ้านเย็น สีเช็ดล้างทำาความสะอาดได้ที่เหมาะกับบริเวณที่เปือนได้ง่าย 

รวมไปถึงสีที่ไม่ต้องทารองพื้นก่อนก็มีเช่นกัน อย่างไรก็ตามลองดูรายละเอียดข้างถังว่าเป็นสีสำาหรับใช้ทำา

อะไร แล้วเปรียบเทียบกับราคาสีต่อตารางเมตรที่คาดว่าจะใช้ ดูว่าอันไหนตรงกับความต้องการและคุ้มค่า

มากที่สุด

2. ตรวจสเปกสี ก่อนจะทา
ถ้าช่างเป็นผู้จัดหาซื้อสีมาเองตามแบบ ให้ตรวจสอบว่าช่างใช้สี ชนิด ยี่ห้อ และโทนสีถูกต้องตาม

ที่สถาปนิกหรือเจ้าของบ้านเป็นผู้กำาหนด ถ้าเป็นสีผสมควรมาล็อตเดียวกัน เพื่อให้สีไม่แตกต่างกันมาก ถ้า

ดูแล้วเป็นสีที่ซื้อมาจากจากร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปหรือนำาสีเก่ามาใช้ซำา ควรดูระยะเวลาตั้งแต่บรรจุส ี

หรือตั้งแต่เปิดกระป๋องว่าเนื้อสีหมดสภาพหรือยัง
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แล้วให้ตรวจว่าผนังท่ีจะทาเหมาะสมกับสีท่ี

ระบุในแบบหรือไม่ เช่น ผนังฉาบปูนไม่ควรทาสีนำามัน 

เพราะสีจะหลุดลอกได้และจะดูไม่เรียบร้อยเม่ือทา 

ควรเลือกใช้สีอะคริลิกแทน ตรงนี้อาจจะศึกษาจาก

คู่มือของสีที่ซื้อมาว่าเหมาะกับผนังแบบใด, สีที่ใช้เป็น

สีสำาหรับทาภายนอกหรือภายใน

3. ตรวจการเตรียมพื้นที่ก่อนทา
ตรวจสอบการเตรียมพื้นผิวผนังก่อนทา พื้น-

ผิวต้องแห้ง สะอาด ไม่มีฝุ่น เศษปูน คราบไขมัน 

ต่างๆ โดยหากเป็นผนังเก่า ต้องมีการลอกและขัดสี-

เก่าออกและขัดผนังให้เรียบก่อน และควรทาด้วยนำา- 

ยากำาจัดและยับย้ังเช้ือราและตะไคร่นำาแล้วทิ้งไว้หน่ึง

คืนหรือจนกว่าผนังจะแห้งสนิท ถ้าผนังมีรอยร้าวหรือ

เป็นหลุมไม่เรียบให้โป๊และขัดผนังให้เรียบก่อน แต่ถ้า 

เป็นผนังใหม่ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้

มั่นใจว่าผนังไม่มีความชื้นเหลืออยู่

นอกจากน้ีช่างต้องรองพ้ืนท่ีจะทาด้วยหนังสือ- 

พิมพ์หรือเทปพลาสติกในส่วนของพ้ืน เน่ืองจากลูกกล้ิง 

จะทาไม่ถึงมุมผนังและป้องกันสีหยด แล้วถ้ามีเฟอร์- 

นิเจอร์ที่ย้ายไม่ได้หรือเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินก็ต้องให้

ช่างห่อเฟอร์นิเจอร์ก่อนทาสี

ถ้าเป็นผนังภายนอก แล้วต้องมีการขึ้นไปทา

บนที่สูง ให้ตรวจดูวิธีการทำางานของช่างว่ามีความ

ปลอดภัยในการใช้บันไดและการต่อน่ังร้านต้องมี

ความแข็งแรง และคอยตรวจดูในขั้นตอนทาสีว่าช่าง

ได้เก็บรายละเอียดในส่วนของบัวรอบช่องเปิดต่างๆ 

หรือมุมต่างๆ ที่มองไม่เห็นหรือไม่

4. ตรวจการทาสีและการรอสีแห้ง
ช่างต้องมีการทาสีรองพื้นก่อนหนึ่งรอบ แล้ว

จึงจะทาสีจริงลงไปอีกสองรอบ ตรวจสอบระยะเวลา

ต้องรอให้สีแห้งก่อนจะทาทับครั้งต่อไป เงื่อนไขเป็น

ไปตามคู่มือการใช้สีชนิดนั้นๆ โดยปกติถ้าเป็นพื้นปูน

เก่าควรทานำายารองพื้นปูนเก่าสูตรนำามัน เพื่อเสริม

การยึดเกาะ 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 12 ชั่วโมง ส่วนพื้น 

ปูนใหม่ทาสีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 30 

นาที - 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

สำาหรับข้ันตอนนี้ก็ดูว่าช่างทาสีแต่ละรอบ

ได้สมำาเสมอกันหรือไม่ ผนังด้านเดียวกันควรทาครั้ง

เดียวเพื่อให้สีแห้งพร้อมๆ กัน จะคำานวณเวลาทาสี

รอบต่อไปได้ง่ายขึ้น การทาสีหากใช้ลูกกลิ้ง ก็ให้ทาสี

แบบต่อเนื่อง ขยับแปลงเป็นรูปตัว W เพื่อให้ทาสีมี

ความต่อเนื่องเรียบเนียนกว่าการยกลูกกลิ้งแล้วทา 

จากนั้นจึงใช้แปรงทาสีเก็บรายละเอียดตรงขอบท่ีลูก-

กลิ้งไปไม่ถึง

5. รอสีแห้งและเก็บงาน
เมื่อทาสีครบทุกรอบแล้ว ก็ต้องรอสีแห้ง

ประมาณ 1 วันหรือมากกว่านั้น ระหว่างที่รอนี้ก็ต้อง 

คอยดูว่าไม่ให้ใครไปโดนผนังที่ทาสีไว้ อาจจะหาเชือก 

มากั้นไว้ รอจนสีแห้งก็ให้ลอกเทปพลาสติกที่พื้นออก 

พร้อมเก็บรายละเอียดบางจุดท่ีอยากซ่อมแซมก็เป็น

อันแล้วเสร็จ

จริงๆ การทาสีเป็นเรื่องที่ไม่ยาก สำาหรับผม 

คิดว่าขั้นตอนการเลือกสีที่ร้านนี่แหละที่ชวนปวดหัว

มากที่สุด ว่าจะเลือกสีแบบไหน ราคาเท่าไหร่ แล้ว

ต้องใช้สีกี่กระป๋องดี คนส่วนใหญ่ก็เลยให้ช่างเป็นคน

จัดการ ซึ่งมักเกิดปัญหาซื้อสีมาเกินหรือซื้อมาขาด 

จริงๆ  แล้วมีหลักคำานวณง่ายๆ  คือ ต้องหาตารางเมตร 

ท่ีจะใช้ทาสี คูณจำานวนรอบท่ีจะทา แล้วเอาไปหารด้วย 

พื้นที่ที่ทาได้สำาหรับสี 1 กระป๋อง ก็จะรู้แล้วว่าต้องซื้อ

สีกี่กระป๋อง

หากคุณเจ้าของบ้านพอจะมีเวลาอยากจะรี

โนเวทห้องสักห้องด้วยการทาสีใหม่ ลองทาสีเองสัก

คร้ังร่วมกับคนในครอบครัวก็เป็นเรื่องท่ีน่าสนุก...แล้ว

จะรู้ว่าการทาสีก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด  
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Home Talk
เรื่อง/ภ�พ: กองบรรณ�ธิก�ร

ศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ 
ลุยอสังห�ฯ เปิดตัวโครงก�รลักซ์ชัวรี “เอกลักษณ์ สันทร�ย” 
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ทุ่ม 700 ล. ผุด “เอกลักษณ์ สันทราย” 
บ้านหรูลักซ์ชัวรี

เครือศิริปันนากำาลังเปิดตัวโครงการบ้าน- 

เอกลักษณ์ สันทราย นับเป็นโครงการแนวราบแห่งแรก 

ของเครือ “ศิริปันนา” จากก่อนหน้านี้ได้ทำาโครงการ

แนวสูงในรูปแบบคอนโดมิเนียม สำาหรับโครงการ 

“เอกลักษณ์ สันทราย” ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ 

ตำาบลหนองจ๊อม อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ดินโครงการกว่า 14 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณ 

700 ล้านบาท มีความโดดเด่นด้านทำาเล ถือเป็นแม่- 

เหล็กดึงดูดความสนใจจากลูกค้า  นอกจากนั้นยังมี 

เรื่องการออกแบบและก่อสร้างบ้านท่ีเลือกใช้วัสดุ 

คุณภาพสูง ซึ่งภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน 

ระดับพรีเมียมของจังหวัดเชียงใหม่นั้นพบว่ายังมี

ความต้องการ

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่จัดกิจกรรม 

Soft Opening  ได้ทำาการปรับปรุงในส่วนของโครงการ 

เอกลักษณ์ เพิ่มฟังก์ชันของบ้านให้สามารถตอบโจทย์

ได้มากขึ้น เพิ่มบ้านให้กะทัดรัด ขณะเดียวกันก็มีบ้าน

ขนาดใหญ่ด้วย มีจำานวน 43 ยูนิต กับบ้าน 5 แบบ 

พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่ 220 ตารางเมตร และที่ดิน 53 

ตารางวา ราคา 9-29 ล้านบาท เฟสแรกประมาณ 20 

ยูนิต เป็นบ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ขายไปแล้วกว่า

ร้อยละ 60

ขณะน้ีมีบ้านสร้างเสร็จพร้อมขายประมาณ 

4-5 ยูนิต สัดส่วนของลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าจากต่างถิ่น

ร้อยละ 50, ที่เหลือเป็นคนในพื้นที่และชาวต่างชาติ 

ประมาณร้อยละ 25 เท่าๆ กัน  ท้ังน้ีกลุ่มลูกค้ากรุงเทพฯ 

ให้ความสนใจในเรื่องทำาเล เพราะการเดินทางมีความ 

สะดวก ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาอยู่บ้างแล้วบางส่วน 

คาดว่าภายในต้นปี 2562 จะสามารถปิดการขายได้

ตอบโจทย์ผู้บริโภค ด้วยวัสดุคุณภาพสูง- 
ความปลอดภัยเยี่ยม

บ้านลักซ์ชัวรี ยังคงเป็นท่ีต้องการเพราะลูกค้า 

เชียงใหม่ยังคงมีกำาลังซ้ืออยู่ โครงการบ้านเอกลักษณ์  

สันทราย จึงเน้นลูกค้าหลายระดับเม่ือเข้าอยู่แล้วจะต้อง 

มีความอบอุ่น มีส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ  พร้อมความ 

ห�กจะกล่�วถึงกลุ่มอสังห�ริมทรัพย์ท่ีปักหมุดโครงก�รอสังห�ฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ 

หล�กหล�ยโครงก�รทั้งแนวร�บ, แนวสูง หรือแม้กระทั่งธุรกิจรูปแบบโรงแรมจะต้องมี 

ชื่อ “ศิริปันนา” เพร�ะทุ่มเม็ดเงินลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่กว่� 1,800 ล้�นบ�ท และมี 

ประสบก�รณ์ด้�นอสังห�ฯ หล�กหล�ย ท้ังโรงแรมศิริปันน�, โครงก�รพ�ร�โน่ คอนโด, 

แกรนด์ พ�ร�โน่ คอนโด เชียงใหม่ ล่�สุดเตรียม Grand Opening โครงก�ร บ้�น-

เอกลักษณ์ สันทร�ย บ้�นหรู ลักซ์ชัวรี ท่ีบริห�รง�นโดย คุณศุภมิตร กิจจ�พิพัฒน์ 

ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รเครือศิริปันน� ทีมง�น HBG CM มีโอก�สพูดคุยกับ CEO เครือ- 

ศิริปันน�ในหล�กหล�ยประเด็นที่น่�สนใจ

เป็นส่วนตัว และระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี 

ปัจจุบันบ้านระดับบนในเชียงใหม่ยังมีไม่มาก 

โครงการเอกลักษณ์ สันทราย ถือเป็นบ้านระดับบน 

จะต้องแข่งขันในด้านทำาเล, สถานท่ี และตัวผลิตภัณฑ์ 

เหมือนโครงการอื่นๆ หากเป็นบ้านในกรุงเทพฯ ระดับ 

เดียวกับโครงการเอกลักษณ์ สันทราย จะมีราคาเร่ิมต้น 

ที่ประมาณ 30 ล้านบาทขึ้นไป

ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนเองจะต้องรู้จัก

ผลิตภัณฑ์ให้ดี ท้ังเร่ืองวัสดุ, สินค้าท่ีจะนำาเสนอ เพราะ 

บ้านระดับลักซ์ชัวรี ถือเป็นส่ิงใหม่สำาหรับเมืองเชียงใหม่ 

และนักพัฒนาเอง เพราะอสังหาฯ ทุกระดับมีความ 

แตกต่างกัน ท้ังเร่ืองราคามีการแข่งขันสูง กลุ่มระดับล่าง 

เร่งขายเน้นปริมาณ ระดับกลาง หรือบนก็มีการสู้เรื่อง

ราคา

สำาหรับการวางแผนในอนาคตเก่ียวกับการ

ลงทุนในโครงการต่อไปนั้น พบว่ามีปัญหาของการ

ลงทุนด้านอสังหาฯ ในจังหวัดเชียงใหม่คือ ราคาที่ดิน 

เมื่อที่ดินแต่ละแปลงราคาสูง ทำาให้เมื่อพัฒนาแล้ว

จะมีราคาสูงเกินไป เบื้องต้นมองหาทำาเลที่ดินที่ราคา

พอสู้ไหว ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่อื่นๆ อาทิ 

เมืองพัทยา, ภูเก็ต, กรุงเทพฯ อาจมีการขยับขยาย

โครงการไปยังจังหวัดอื่นๆ ซึ่งต้องเป็นทำาเลที่ลูกค้ามี

ความต้องการ เพราะแม้จะราคาสูงแต่หากลูกค้ายังมี

ความต้องการซื้อก็ย่อมจะสามารถขายได้

 

เตรียมเปิดตัว “S Loft” โรงแรม 5 ดาว 
รองรับนักท่องเที่ยวไทย-เทศ

นอกจากโครงการบ้านเอกลักษณ์ สันทราย

แล้ว เครือศิริปันนา ยังมีส่วนโรงแรมที่กำาลังก่อสร้าง

เพื่อรองรับจำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม ในชื่อ “S Loft” 

โรงแรมแนวโมเดิร์น มีกลิ่นอายล้านนา ความสูงสอง 

และสี่ชั้น บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เชื่อมต่อจากโรงแรม 

ศิริปันนาเดิม โดยมีคอนเซ็ปต์และกลุ่มลูกค้าแตกต่าง

กันอย่างชัดเจน โดยโรงแรมศิริปันนาก็จะเป็นลูกค้า

กลุ่มครอบครัว วัยทำางาน ส่วนโรงแรม “S Loft” จะ

เป็นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นมีกำาลังซื้อ เน้นเรื่องสุขภาพ ทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ

มี สิ่ งอำ านวยความสะดวกครบครัน ท้ั ง 

ฟิตเนส, ยิม, สระว่ายนำา แบบครบวงจร ใช้งบลงทุน

ประมาณ 200 กว่าล้าน เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว 

จำานวน 35 ห้อง พร้อมส่วนบริการอื่นๆ คาดว่า

ภายในต้นปี 2562 การก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จพร้อม

เปิดให้บริการ โรงแรม 5 ดาว 

ซ่ึงค่อนข้างม่ันใจว่าโรงแรม “S Loft” สามารถ 
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ถ.รัตนโกสิน
ทร
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แมกวง

แมกวง

เสนทางเดินรถขนสงสาธารณะเมืองเชียงใหม

สาย 1 : หลัง มช. - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 2 : หวยแกว - ขนสงอาเขต

สาย 4 : ขนสงชางเผือก - สนามบิน

สาย 7 : ขนสงชางเผือก - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 9 : ขนสงชางเผือก - กาดหลวง

สาย 12 : รถเมลขาว (วนซายขวา)

ดูรายละเอียดไดที่ www.chiangmaibus.org

หลัง มช.

อนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย

สวนสัตวเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(วิยาเขตภาคพายัพ)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป

ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เชียงใหม (CMECC)

หวยตึงเฒา

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
ง ช

ลป
ระ

ทา
น

ปง

รพ.นครพิงค

ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

อำเภอสันทราย

อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอแมริม

ถนนวงแหวนรอบนอก 

ถ.
เช

ียง
ให

ม-
พ
รา

ว 
  
 

สถาน�ตำรวจภูธรสันทราย

ศูนยหัตถกรรมทำรม
ตลาดอุยทา

อำเภอสันกำแพง

ถ.เชียงใหม-สันกำแพงสายเกา

รพ.สันกำแพง

ถ.สันกำแพงสายใหม   

ถนนวงแหวนรอบใน 

สถาน�รถไฟ
อ.สารภี

ตลาดสดยางเนิง

สถาน�ตำรวจภูธรสารภี

สถาน�ตำรวจภูธรหางดง

อำเภอสารภี
ม.ฟารอีสเทอรน

กาดฝรั�ง

ศูนยหัตถกรรมบานถวาย

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

หา
งด

ง

วัดโขงขาว

วัดทาใหมอิ

ไปรษณ�ยหางดง

สนามกอลฟ หางดง

อำเภอหางดง

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระทาน

ตลาดวิบูยทอง

ตลาดสด
สันปาสัก

ตลาดสดเทศบาลหางดง

วัดตนแกวน

ปง

เชียงใหมไนซาฟารี

วัดดอยเปา

วัดใหมหวยทราย

โครงการพืชสวนโลก

สำนักงานเทศบาล
ตำบลสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ
(วัดสุวรรณบรรพต)

ตลาดสดแมเหียะ สำนักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

การไฟฟาสวนภูมิภาค
(สถาน�ไฟฟาเชียงใหม 3)

เทศบาลตนเปา

หลุยส เครื่องเงิน

บานศิลาดล

ที่วาการอำเภอ
สันกำแพงหลังเกา

ร.ร.สารสาสนวิเทศลานนา

ถ.ราชพฤกษ

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลำพูน

หางสรรพสินคา 
พรอมเมนาดา รีสอรท มอลล

เชียงใหม 89 พลาซา

ตลาด
เจริญเจริญ

ถนน
วงแ

หวน
รอบ

นอก

CentralPlaza 
Chiang Mai Airport
Shopping Center

รพ.เชียงใหมใกลหมอ

รพ.หางดง

รพ.สารภี

ถ.มหิดล

ถ.มหิด
ล

ถ.เ
ชีย

งให
มแ

ลน
ด

ตลาดสด
หนองหอย

สถาน�ตำรวจ
ภูธรภาค 5

รพ.รวมแพทย
เชียงใหม

รพ.เซ็นทรัล เชียงใหม
เมโมเรียล

รพ.ราชเวช

ม.ฟารอีสเทอรน

สนามกอลฟ 
เชียงใหมยิม 
คานาคลับ

สถาน�รถไฟ
เชียงใหม

รพ.แมคคอรมิค

สถาน�ขนสง
อาเขต

จ.เชียงใหม

ปอมตำรวจบอหิน

สวนทวีชล

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมโจ

สถาน�ตำรวจภูธร ตำบลแมแฝก

รร.บานเจดียแมครัว

ถ.ทุงโฮเต็ล 

รพ.เทพปญญา

รพ.สันทราย

ตลาดสันทราย

ตลาดทารั้ว

รพ.กรุงเทพ

รพ.ดอยสะเก็ด

มีโชค พลาซา

ตลาดรวมโชค

ตลาดคาเจริญ

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล

เชียงใหม

ศูนยการคาเซ็นทรัล
กาดสวนแกว

แจมฟา

รพ.ลานนา

ม.ราชภัฏเชียงใหม

ตลาดศิริวัฒนา

ถ.ชางเผือก 

ถ.โพ
ธาราม

วัดเจ็ดยอด

วัดบวกเปา

ถ.โซตนา 

ทางหลวงชนบท เชียงใหม 4307 สนามกลอลฟ
เชียงใหม ลานนา

สวนลานนา ร.9

MAYA

รพ.สวนดอก

รพ.เชียงใหมราม

ตลาดตนพยอม

ตลาดสันปาขอย

ตลาดตนลำไย
เชียงใหม

วัดสวนดอก วัดพระสิงห

วัดเจดียหลวงวรวิหาร

พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท

 

ถ.
ศิร

ิมัง
คล

าจ
าร

ย

ถ.หวยแกว

ถ.สุเทพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วัดอุโมงค

ถ.ว
ัวล
าย
  

ถ.
ทิพ

ยเ
นต

ร

ไนทบารซาร
เชียงใหม

ถ.
บุญ

เร
ือง

ฤิท
ธิ์ 

ถ.ศรีภูมิ  ถ.มณ�นพรัตน  

ถ.ราชดำเนิน

ถ.ราชภาคินัย

ถ.อินทรวโรรส

ถ.พ
ระปกเกลา

ถ.ราชมรรคา

ถ.สิงหราช

ถ.อารักษ 

ถ.ลอยเคราะห  

ถ.
ชา

งค
ลา

น 

ถ.เจริญเมือง   

ถ.บำรุงบุรี  

ถ.ราชเชียงแสน 

ถ.
มูล

เม
ือง

  

ถ.ทาแพ  

วัดชัยมงคล

ถ.แ
กวน

วรัฐ

ปง

ถนนวงแหวนรอบนอก 

สนามกีฬาเทศบาล

ขนสงชางเผือก

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.
ทา

รั้ว
-บ

อห
ิน

รร.ชอฟาซินเซิงวาณิชบำรุง

อบต. ไชยสถาน

รร.สันกำแพง

วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย

ทาอากาศยานเชียงใหม

ถ.ปาตัน

รร.มงฟอรตประถม

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

ร.ร.ปรินสรอแยล
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เจ
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ปร

ะเ
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รร.มงฟอรต
วิทยาลัย

ถ.บ
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งชน
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ถ.เชียงใหม-ลำพูน   

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถ.รัตนโกสิน
ทร

ถ.ราชวงศ

ถ.วิชยานนท

ถ.ชาง
มอย
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   บ้าน คอนโดมิเนียม           อาคารพาณิชย์

บริษัท เคโฮม คอนสตรัคชั่น (K Home Construction) ปกหน้า

แกรนด์ ล้านนา เมอริเดียน (Grand Lanna Meridian) 2

ไวซ์ ซิกเนเจอร์ (Wize Signature)  7

มาลาดา เชียงใหม่-สันกำาแพง (Malada: Grand Coulee) 9

 รีเจ้นท์ กรานาดา เชียงใหม่ (Regent Granada Chiang Mai)  21

โฮลม์ (Holm) 24

ปริญญาดา (Prinyada) 26

ไอริณ (Aileen) 28

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม (Baan Chiang Mai Pruksa Home) 42

บ้านรุ่งธนา ท่าทุ่ม (Baan Rungthana) 43

เดอะ พรีโก้ (The Prego) 44

ศิวาลัย วิลเลจ 4 (sivalai Village 4) 45

บ้านคหบดี (Baan Kahabordee) 46

เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์ (The Masterpiece Scenery Hill) 47

 บ้านนนนิภา (แม่โจ้) (Baan Nonnipa) 64

โครงการสมหวังกรุ๊ป (Somwang Group) 65

บ้านกาญจน์กนก (Baan Karnkanok) 66

กาญจน์กนกวิลล์ (Karnkanok Vill) 66

วันพลัส คอนโด (One Plus Condo) 66

ราชพฤกษ์ กรีนเนอร์รี่ฮิลล์(Rajapruek Greenery Hill Condo) 66

บ้านนวรัตน์ (Baan Nawarat 66

กาญจน์กนกทาวน์ (Karnkanok Town) 66 

ศุภาลัย มอนเต้ (Supalai Monte) 66

ดีญ่า วาเล่ย์ (Diya Valley) ปกหลัง

แผนที่โครงการบ้าน คอนโด และอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

24

7

12

2
11

4

18
18

17

16

18
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PROMOTION ปดเฟส!PROMOTION ปดเฟส!
ฟรีคาโอน ฟรีเงินดาวน วางเงินจอง ยื่นกูทันที

ฟรีมิเตอรน้ำ ฟรีมิเตอรไฟ ฟรีวางทอกำจัดปลวก

ฟรีรั้ว ฟรีสนามหญา
*เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม
สวย ถูก ดี มีมาตรฐาน บริการครบวงจร

Baan Chiangmai Pruksa Home
Tel.098-647-8793, 098-647-8235

 www.pruksavaree.com, www.baania.com/บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม ดำาเนินงานโดย นอร์ท เทอร์น คอนสตรัคชั่น ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 22/9 หมู่ 1 ตำาบลป่าไผ่ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาดตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

สนามกีฬา
700 ป

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ม.ราชภัฏ
วัดเจ็ดยอด

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
บอ

สร
าง
-ด

อย
สะ

เก
็ด

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท



สนามกอลฟ
ลานนา

ศูนยราชการ

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.ลานนา

รพ.นครพิงค

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ตลาดรวมโชค

ตลาดปาเหมือด

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา
สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.
เชีย

งให
ม-

พร
าว

ม.แมโจ
อ.แมริม

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

แม
ริม

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

ถ.วงแหวนรอบนอก

พฤกษาโฮม 3
(ศรีบุญเรือง)

พฤกษาโฮม 4
(หนองกนครุ)

พฤกษาวารี 2
(หนองจอม)

พฤกษาวารี 1รพ.กรุงเทพ

“รับสร้างบ้านสวย... คุณภาพดี... บนที่ดินของคุณ...
ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้... รับประกันผลงาน...โดยทีมงานมืออาชีพ”

โทร. 098-647-8793, 098-647-8235

 บ้านภัสสร 3 นอน 2 น้�า          ราคา 1,240,000 บาท

 บ้านพรรณาพฤกษา 3 นอน 2 น้�า  ราคา 910,000 บาท

 บ้านพลอยพฤกษา 3 นอน 2 น้�า ราคา 1,290,000 บาท

w w w . p r u k s a v a r e e . c o m

รับสรางบานสวย บนที่ดินของคุณ...
คุณภาพมาตรฐาน บริการครบวงจร

บริการออกแบบ ประมาณราคา
ขอใบอนุญาตกอสราง ติดตอสวนราชการ
ขอสินเชื่อกับธนาคาร เขียนแบบบาน

ฟรี!

ราคา 2,067,500.-ราคา 2,067,500.-บาน+ที่ดิน 75 ตร.ว.

แบบบ้านโชติกา  3  ห้องนอน  2 ห้องน้ำา
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บ้านรุ่งธนา (ท่าทุ่ม)
บ้านรุ่งธนา ที่สุดด้วยมาตรฐาน บริการด้วยใจ

Baan Rungthana
Tel.052-000431, 081-716-2604

www.baanrungtana.com

โครงการบ้านรุ่งธนา (ท่าทุ่ม) บริหารโดย บริษัทธนาโชคคอนสตรัคชั่น จำากัด เลขที่ 269/19 ม.3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

รพ.กรุงเทพตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาดตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

สนามกีฬา
700 ป

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ม.ราชภัฏ
วัดเจ็ดยอด

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ตลาดอุยทำ

ตลาดทารั้ว

หลุยหเครื่องเงิน

การประปาสวนภูมิภาค

ถ.
บอ

สร
าง
-ด

อย
สะ

เก
็ด

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท



สนามกอลฟ
ลานนา

ศูนยราชการ

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.ลานนา

รพ.นครพิงค

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ตลาดรวมโชค

ตลาดปาเหมือด

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.
เชีย

งให
ม-

พร
าว

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

แม
ริม

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

ถ.วงแหวนรอบนอก

บานรุงธนา ทาทุม

ปอมตำรวจ
รองขุน

โทร.052000431, 081-7162604
E-mail : rungtana2010@hotmail.com, www.baanrungtana.com

โปรโมชั่นแถมฟรี!
•	ค่าโอนกรรมสิทธิ์		 •	ระบบป้องกันไฟดูด	

•	ระบบก�าจัดปลวก,	ร้อยท่อใต้อาคาร	 •	รั้วรอบบ้าน

•	ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา	 •	ปูสนามหญ้า

•	มิเตอร์น�้าประปา	 •	ปั๊มน�้า	ฮิตาชิ	250W	+	ถังเก็บน�้า	1,000	ลิตร

• มิเตอร์ไฟฟ้า	15	แอมป์		 •	เคาน์เตอร์พร้อมซิงค์ล้างจาน

• เตาแก๊สแบบฝัง

ฟรีดาวน์ ฟรีโอน

กู้ได้สูงสุด 100%

บ้านชั้นเดียว พร้อมที่ดิน เริ่มต้น 1.49 ล้านบาท

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง
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เดอะ พรีโก้ (โดยโครงการศิวาลัย)

บ้านเหนือระดับ เรียบหรู สง่างาม ที่คู่ควรกับคุณ

The Prego
Tel.053-101-333

www.theprego.com, www.baania.com/เดอะพรีโก้

โครงการ เดอะพรีโก้ ดำาเนินการโดย บริษัท รอยัล สยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 40/2558 ที่ตั้งโครงการ 194 ม.8 ต.ต้นเปา อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร.053-101-333
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โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
บอ

สร
าง
-ด
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สะ
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็ด

ถ.
นิม

มา
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หม
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สนามกอลฟ
ลานนา

ศูนยราชการ

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.ลานนา
ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ตลาดรวมโชค

ตลาดปาเหมือด

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.
เชีย

งให
ม-

พร
าว

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

ตลาดวิบูลยทอง

เวียงกุมกาม

เดอะ พรีโก

*คลับเฮ�าส� เป�นกรรมสิทธิ์ของบร�ษัท รอยัลฯ แปลงที่ดินตั้งอยู�นอกโครงการจัดสรร

เร��มต�น 2.xx-10.xx ล�านบาท

ฟร�! โอนกรรมสิทธิ์ทุกหลัง
พร�อมรับโปรโมชั่นพ�เศษมากกว�า 10 รายการ

มี คลับเฮ�าส� พร�อมสระว�ายน้ำ

Tel. 053-101333 www.theprego.com
facebook.com/theprego

บานแข็งแรง ไดมาตรฐาน ดวยการตอกเสาเข็ม และวัสดุคุณภาพจาก SCG

รูปภาพและบรรยากาศจำลอง
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บานหลังใหญกวา ในราคาที่ถูกกวา ตอกเสาเข็มทุกหลัง ใชวัสดุกอสราง SCG

แบบบาน ศิวรัตน : 4 หองนอน 4 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน รูปภาพและบรรยากาศจำลอง

ทางเขาหนาโครงการ แบบบาน ศิวรินทร แบบบาน ศิวกานต

ศิวาลัย วิลเลจ 4 (ใกล้แยกบ่อสร้าง)
บ้านหลังใหญ่กว่า ในราคาที่ถูกกว่า

Sivalai Village Project 4
Tel.053-133-111, 086-428-0604

www.sivalaivillage.com, www.baania.com/ศิวาลัยวิลเลจ4

โครงการศิวาลัย วิลเลจ 4 ดำาเนินการโดย บริษัทโกลเด้นท์พาเลซ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 30/2554 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการ 181 หมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำาแพง 
จ.เชียงใหม่ เนื้อที่โครงการ 94 ไร่ เริ่มก่อสร้าง 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2560

ถ.
โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

สนามกีฬา
700 ป

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย ตลาดสด

เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
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าง
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สนามกอลฟ
ลานนา

ศูนยราชการ

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.ลานนา

รพ.นครพิงค

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ตลาดรวมโชค

ตลาดปาเหมือด

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา
สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.
เชีย

งให
ม-

พร
าว

ม.แมโจ

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

แม
ริม

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

เวียงกุมกาม

ศิวาลัย วิลเลจ 4

www.sivalaivi l lage.com

E-mail: sivalai_house@hotmail.comTel. 053-133111

จาย ถูก กวา

บาน ใหญ กวา

คุณภาพ ดี กวา

ถูก ใหญ ดี มีที่นี่ที่เดียว

บานคุณภาพ

คุมราคา
ที่รอใหคุณเปนเจาของ

ราคาเริ่มตน 2.9x ลานราคาเริ่มตน 2.9x ลาน**

ศิวาลัย วิลเลจ 4
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บ้านคหบดี
อบอุ่น แสนสบาย ด้วยบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ

Baan Kahabordee
Tel.053-441-195, 081-992-1346

www.baania.com/บ้านคหบดี

โครงการ: บ้านคหบดี สถานที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 279 หมู่ 1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โฉนดทุกแปลงไม่ติดภาระธนาคาร บริหารโครงการโดย: บริษัท เซรามิค เซอร์เคิล จำากัด

ถ.
โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม

บานถวาย

อ.หางดง อ.สารภี
รพ.หางดง

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
บอ

สร
าง
-ด

อย
สะ

เก
็ด

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท



ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)ตลาดวิบูลยทอง

ต.โฮม

กาดฝรั่ง

เวียงกุมกาม

บานคหบดี

รพ.สารภี

สอบถามข�อมูลเพ��มเติม โทร.081-992-1346

ÃÒ¤ÒàÃÔèÁµŒ¹ 2.8 ÅŒÒ¹ºÒ·
àÃÕÂ¹àªÔÞ·Ø¡·‹Ò¹ÁÒà»š¹ “¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤Ëº´Õ”

เร��มแล�ว เฟส 2
ค�นหาความเป�น คหบดี ด�วยตัวคุณเองวันนี้

เพชรมณี 149 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�ภ�พและบรรย�ก�ศจำ�ลอง
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เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์
สุทรียภาพแห่งการครอบครองในอ้อมกอดของขุนเขา

The Masterpiece Scenery Hill
Tel.053-296-688-9, 053-296-692

www.mp-scenery.com, www.baania.com/เดอะมาสเตอร์พีชซีนเนอรี่ฮิลล์

เจา้ของกรรมสทิธิท่ี์ดินและดำาเนินการโดย บรษัิทฐากรกจิ พรอ็พเพอรต์ี ้จำากดั ตัง้อยูเ่ลขที ่59 หมู่ 1 ตำาบลน้ำาแพร ่อำาเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 50230 ทนุจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ชำาระเตม็) กรรมการผู้
จัดการ นายวัชระ ภทัรประสทิธิ ์เดอะ มาสเตอรพ์ชี ซนีเนอรี ่ฮลิล ์ทีต่ัง้โครงการ เลขที ่59 หมู ่1 ตำาบลน้ำาแพร ่อำาเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่โฉนดทีด่นิเลขที ่15794 ฯลฯ ใบขออนญุาตจดัสรรท่ีดนิเลขที ่31/2550
ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 พื้นที่โครงการโดยประมาณ 93-1-18.2 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะ 2-0-46.1 ไร่ ที่ดินไม่ติดภาระผูกพัน โครงการเริ่มดำาเนินการก่อสร้างปี 2551 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 
2560 ส่วนสโมสร, สระว่ายน้ำา, ร้านอาหาร ตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ มิใช่ทรัพย์สินส่วนกลาง พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 15 วัน นับแต่ผู้ซื้อชำาระเงินครบถ้วนตามข้อกำาหนดในสัญญา
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เชียงใหมถ.สุเทพ
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ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม

บานถวาย

อ.หางดง อ.สารภี
รพ.หางดง

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง
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ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)
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วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.ลานนา
ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

ตลาดวิบูลยทอง กาดฝรั่ง

เวียงกุมกาม

เดอะ มาสเตอรพีช ซีนเนอรี่ ฮิลล

โทร. 053 296 688-9, 053 296 692 แฟกซ์ 053 296 694
www.mp-scenery.com

พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ...

ในโครงการที่คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติสุดๆ

- Air conditioner in master bedroom.
- Kitchen benches and cupboards.
- Water-heater in master bedroom.
- Wallpaper and insect screens.
- Water tank and water pump.
- Landscaping, driveway and emergency lighting.

ราคาเริ่มต้นที่ 4.35 ล้านบาท
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อนุชา กุลวิสุทธิ์ 
กูรูด้านการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ปรึกษาอิสระ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
มีพ็อกเก็ตบุ๊คด้านการเงิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

สำาหรับวิธีรับมือภาษีตัวนี้อย่างชาญฉลาด 
ขึ้นอยู่กับบริหารจัดการอสังหาฯ ที่ถือครองอยู่อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องการถือครอง และการใช้
ประโยชน์ และที่สำาคัญก็คือ ต้องรีบกระทำาแต่เนิ่นๆ 
ยิ่งเตรียมการได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น 

ประเด็นหน่ึงท่ีหลายคนมักขาดความรู้ความ- 
เข้าใจกันก็คือ เรื่องการถูกประเมินภาษี ว่าภาครัฐทำา
กันอย่างไร และอสังหาฯ ของตัวเอง จะถูกตีมูลค่าสูง
ตำาแค่ไหน และเสียภาษีมากน้อยเพียงไหน

เพื่อไขความกระจ่างในประเด็นนี้ จึงใคร่พา
ทุกท่านมาดูวิธีประเมินมูลค่าอสังหาฯ ในการเรียกเก็บ 
ภาษีตามที่กฎหมายฉบับนี้กำาหนดไว้ ว่าทำากันอย่างไร 
และอสังหาฯ ประเภทไหนที่จะโดนภาษีมากสุด ซึ่ง
พอสรุปเป็นประเด็นให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

ขอเริ่มจาก “ฐานภาษี” หรือฐานมูลค่าที่ใช้ 
คำานวณเรียกเก็บภาษี จะคำานวณจากมูลค่าที่ดินและ 
ส่ิงปลูกสร้าง หักด้วยมูลค่าท่ีได้รับยกเว้นตามท่ีกฎหมาย 
ฉบับนี้กำาหนด เหลือเท่าไหร่ คูณด้วยอัตราภาษี โดย 
อสังหาฯ ในกฎหมายฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดใน
คอนโดฯ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีวิธีประเมินมูลค่าฐาน-
ภาษีแตกต่างกันดังนี้

ประเภทหนึ่ง: ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
ภาระภาษี = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษี 
ประเภทสอง: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
ภาระภาษี = (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x 
อัตราภาษี 

อีกไม่น�นบ้�นเร�ก็จะมีก�รเก็บภ�ษี 

อสังห�ริมทรัพย์ตัวใหม่ ท่ีช่ือว่� “ภาษีท่ีดิน 

และส่ิงปลูกสร้าง” โดยจัดเก็บต�มลักษณะ 

ของก�รใช้ประโยชน์ ภ�ยใต้แนวคิดที่ว่� 

ที่ดินเกษตรจะเก็บต่ำ�สุด รองลงม�คือ

ที่อยู่อ�ศัย  ขณะที่จะเก็บอัตร�ค่อนข้�ง

สูงกับอสังห�ฯ เชิงพ�ณิชย์ และที่จะถูก

เก็บสูงสุดก็คือ ที่ดินรกร้�งว่�งเปล่�ที ่

ไม่ทำ�ประโยชน์ใดๆ

Home Investment

บ้าน คอนโดฯ ที่ดิน
จะถูกประเมินภ�ษีที่ดินฯ อย่�งไร?

โดยที่ มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมินต่อ ตร.ม. 
x พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง) - ค่าเสื่อมราคา

ซึ่งค่าเส่ือมราคาตามที่กฎหมายกำาหนดจะ
แยกออกตามลักษณะอาคารดังนี้

• ตึก ปีที่ 1 - 10 หัก 1% ต่อปี ปีที่ 11 - 42 
หักได้ 2% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 43 หัก 76% ตลอดอายุการ
ใช้งาน

• ตึกครึ่งไม้ ปีที่ 1 - 5 หัก 2% ต่อปี ปีที่ 6 - 15 
หัก 4% ต่อปี ปีที่ 16 - 21 หักได้ 5% ต่อปี ปีที่ 22 ขึ้น
ไป หัก 85% ตลอดอายุใช้งาน

• ไม้ ปีที่ 1 - 5 หัก 3% ต่อปี ปีที่ 6 - 15 
หัก 5% ต่อปี ปีที่ 16 - 18 หัก 7% ต่อปี ปีที่ 19 ขึ้นไป 
หัก 93% ตลอดอายุการใช้งาน

ประเภทสาม: ห้องชุด 
ภาระภาษี = มูลค่าห้องชุด x อัตราภาษี

โดยที่มูลค่าห้องชุด = (ราคาประเมินต่อ ตร.ม. x พื้นที่ 
ห้องชุด) - ค่าบำารุงรักษา

โดยกฎหมายฉบับน้ียอมให้ห้องชุด หักค่าบำารุง 
รักษาห้องชุด 1% ต่อปี แต่ไม่เกิน 10%

เพ่ือให้เห็นภาพและเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ขอยกตัวอย่างการคำานวณภาษีในแต่ละกรณี ดังนี้

ตัวอย่างคำานวณภาษี “ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง”
นาย ก. มีที่ดิน 150 ตร.ว. ราคาประเมิน 

30,000 บาท/ตร.ว.  มูลค่าที่ดิน = 150 x 30,000 = 
4,500,000 บาท อัตราภาษีที่กรรมการฯ หรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำาหนด ถ้าเป็น 0.10% 
จะเสียภาษี 4,500 บาท ถ้าเป็น 0.05% ภาษี 2,250 บาท 
ถ้าเป็น 0.025% ภาษี 1,125 บาท

ตัวอย่างคำานวณภาษี “ที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง”
นาย ข มีบ้านเดี่ยวตึก 2 ชั้นพื้นที่ 8x16 = 

128 ตร.ม. นั่นคือพื้นที่บ้าน 8x16x2=256 ตร.ม. ราคา
ประเมินบ้าน 6,300 บาท/ตร.ม. อายุบ้าน 5 ปี ตั้งอยู่ 
บนพื้นที่ดิน 255 ตร.ว. ราคาประเมินที่ดิน 10,000 
บาท/ตร.ว.

ตัวอย่างคำานวณภาษี “ห้องชุด”
นาย ค. อาศัยอยู่ในห้องชุดชั้นที่ 2 พื้นที่ 

6x10 ม. = 60 ตร.ม. ราคาประเมิน 15,000 บาท/ตร.ม. 
อายุห้องชุด 10 ปี มูลค่าห้องชุด = (60 x 15,000) - 10% 
= 810,000 บาท อัตราภาษีที่กรรมการฯ หรือ อปท. 
กำาหนด ถ้าเป็น 0.10% ภาษี 810 บาท ถ้าเป็น 0.05% 
ภาษี 405 บาท ถ้าเป็น 0.025% ภาษี 202.50 บาท

จากตัวอย่างในตาราง จะเห็นว่าหากเป็นท่ีดิน 
ที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้วย จะทำาให้เสียภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างไม่มากอย่างที่หลายคนคิด ยิ่งสิ่งปลูก- 
สร้างมีอายุมากแค่ไหน มูลค่าก็จะยิ่งลดลงมากตาม
นั้น อันเป็นผลมาจากที่กฎหมายฉบับนี้ยอมให้หักค่า
เสื่อมได้ในอัตราค่อนข้างสูง 

ทั้งนี้คนที่ถือครองบ้านเก่าหรือบ้านมือสอง
อยู่ มูลค่าสิ่งปลูกสร้างจะสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ 
สูงถึง 76 - 85% ของมูลค่าที่ถูกประเมิน ยิ่งใครเป็น
เจ้าของเรือนไทยเก่า จะยิ่งได้ประโยชน์เพราะเป็นไม้
สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้สูงถึง 93%  

ที่ดูน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ ห้องชุด เพราะ
กฎหมายฉบับนี้ยอมให้หักค่าบำารุงรักษาได้เพียงปีละ 
1% แถมยังกำาหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ 10% นั่นก็คือ
ยอมให้หักได้เพียงแค่ 10 ปีเท่าน้ัน ส่งผลให้ห้องชุดเก่า 
อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีสูงกว่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ประเภทอื่นมาก ดังนั้นสำาหรับกลยุทธ์ลงทุนคอนโดฯ 
ที่ชาญฉลาด จึงควรเน้นลงทุนกับคอนโดฯ ที่มีอายุไม่
เกิน 10 ปี เป็นหลัก และไม่ควรเน้นถือยาว 

มูลค่าบ้าน มูลค่าที่ดิน มูลค่ารวมทั้งสิ้น ค่าภาษี

(256 x 6,300) - 5% 255 x 10,000 1,532,160 + 2,550,000 4,082,160 x 0.1% = 4,082.16

= 1,612,800 - 80,640 = 2,550,000 = 4,082,160 4,082,160 x 0.5% = 2,041.08

= 1,532,160 4,082,160 x 0.025% = 1,050.54
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Home Loan

LTV หนึ่งในเงื่อนไขสินเชื่อบ้าน 

อัตร�ส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่�บ้�น 

(Loan To Value) เป็นหน่ึงในปัจจัยเส่ียง

ท่ีสำ�คัญท�งก�รเงินท่ีใช้โดยผู้ให้กู้ประเมิน

ก�รให้สินเช่ือเม่ือผู้กู้เหม�ะสมสำ�หรับก�ร 

กู้เงิน ตัวอย่�งเช่น บ้�นมีมูลค่�ท่ีประเมิน 1 

ล้�นบ�ท ธน�ค�รให้สินเช่ือบ้�น จำ�นวน 9 

แสนบ�ท ในกรณีน้ี ธน�ค�รปล่อยสินเช่ือ

บ้�น โดยมี LTV ในอัตร�ส่วนร้อยละ 90 

ดังน้ันผู้ซ้ือจึงต้องมีเงินออมของตนเอง

เพ่ือซ้ือบ้�นอีก 1 แสนบ�ท ด้วยเหตุน้ี ห�ก

ธน�ค�รปล่อยสินเช่ือบ้�นในอัตร�ส่วน 

LTV ท่ีย่ิงต่ำ� ผู้ซ้ือบ้�นก็ต้องมีเงินออมท่ี 

สูงขึ้น  ผลที่ต�มม�คว�มส�ม�รถในก�ร 

ซ้ือบ้�นก็ลดลงเพร�ะต้องรอเงินออมให้ 

มีเพียงพอเสียก่อน และมีผลกระทบต่อ 

ผู้ประกอบก�รข�ยบ้�นด้วย

แต่งตัวไปกู้: 
Loan To Value (LTV) กับมาตรการของรัฐ

มีชัย คงแสงไชย
ผู้เชี่ยวชาญและคร่ําหวอดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 

อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

มาตรการรัฐ ผ่านนโยบาย ระมัดระวังใน
ภาพรวม Macroprudential

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ดำาเนินนโยบาย 

Macroprudential เพื่อดูแลความเปราะบางภาค

อสังหาริมทรัพย์ ผ่านการกำาหนดสัดส่วน Loan To 

Value สำาหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ตั้งแต่  

ปี 2546 โดยมีรายละเอียดมาตรการ LTV ดังนี้

มาตรการ จุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย                   

รายละเอียด สถานะปัจจุบัน

๏ ปี 2546 ป้องกันความเสี่ยงภาคอสังหาฯ  

สินเชื่อ >= 10 ล้านบาท LTV = 70 % ยกเลิกปี 2552

๏ ปี 2552 สนับสนุนอสังหาฯ หลังวิกฤต    

สินเชื่อ >= 10 ล้านบาท เพิ่ม LTV = 80% คงอยู่

แฮมเบอร์เกอร์ < = 80% Risk W 35%

                > 80% Risk W 75%     

๏ ปี 2554 ป้องกันความเสี่ยงภาคอสังหาฯ  

สช. บ้านแนวสูง <10 ล้านบาท LTV = 90% คงอยู่

                        Risk W = 2552

๏ ปี 2556 ป้องกันความเสี่ยงภาคอสังหาฯ 

สช.บ้านแนวราบ < 10 ล้านบาท LTV = 95% คงอยู่

                         Risk W =2552

ธปท. เชื่อว่า มาตรการการกำาหนด LTV เป็น

กลไกเพ่ิมขีดระดับของระบบการบริหารความเส่ียง

ของธนาคารพาณิชย์ให้ดีขึ้น

ผลกระทบมาตรการ LTV
๏ ระดับ LTV มีผลกระทบต่อความสามารถ

ในการซื้อบ้านของประชาชนและมีผลกระทบต่อ 

ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยตรง แต่ก่อน 

มีมาตรการนี้ เราคงจำาบทเรียนวิกฤตการณ์ต้มยำากุ้ง 

ปี 2540 ได้ดีว่า หลังฟองสบู่แตก ทุกคนเดือดร้อนหมด  

เพราะมีการเก็งกำาไรอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก ราคา

บ้านที่ดินปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งต่างจากปัจจุบัน

๏ ความรอบคอบระมัดระวังของทางการ 

คือภาพรวม ของเศรษฐกิจ ท้ังในประเด็นภาวะฟองสบู่ 

ประเด็นภาคหนี้สินครัวเรือน ประเด็นการแข่งขัน 

ที่รุนแรงของธนาคารผู้ให้สินเชื่อท่ีให้สินเชื่อเกินกว่า

มาตรการนี้ 

ทางการจึงต้องส่งสัญญาณในลักษณะเชิง

ป้องกันในการกำาหนดมาตรการ LTV หากรอให้เกิด

ปัญหาแล้วค่อยดำาเนินการอาจจะช้าเกินไป เหมือน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในยามปกติ ย่อมดีกว่าใน

ยามร่างกายหรือเศรษฐกิจอยู่ในภาวะอ่อนแอ  
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Feng Shui

ต�มหลักวิช�ฮวงจุ้ยนั้น ที่อยู่อ�ศัยหรือบ้�นส�ม�รถใช้วิเคร�ะห์โชคชะต�และ
เส้นท�งเดินชีวิตของเร�ได้ องค์ประกอบของบ้�นที่สำ�คัญที่สุดที่เร�จะละเลยไม่ได้นั่นก็
คือเรื่องของ “ประตู” ที่ถือว่�เป็นจุดเปลี่ยนผ่�นของพลังง�น เป็นจุดเปลี่ยนผ่�นของ
มิติและเป็นจุดที่สื่อถึงเรื่องก�รสื่อส�รในชีวิต จึงนับมีคว�มสำ�คัญในลำ�ดับต้นๆ ของ 
ฮวงจุ้ยที่อยู่อ�ศัยหรือฮวงจุ้ยสถ�นประกอบก�ร

พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร (365 ศาสตร์เสริมชีวิต)
ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยและใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเสริมชีวิต เสริมธุรกิจให้กับตนเองและ

ผู้อื่นมากกว่า ๒๐ ปี พร้อมกับศึกษาเรื่องศาสตร์ของพลังงานเพื่อนํามาใช้ร่วมกับ
ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

ประตูน้ันต้องดูทิศทางของตำาแหน่งที่ตั้งประตูเป็น

หลักจึงจะกำาหนดลวดลายได้ แต่หากไม่ทราบในหลัก 

ฮวงจุ้ยอย่างแท้จริงก็สามารถเลือกประตูที่มีลายเรียบ

ง่ายเป็นหลักไว้ก่อนได้

ลักษณะของประตูหน้าบ้านที่ควรหลีกเลี่ยง

ที่สุด มี 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ

1. การใช้ประตูกระจกใส เพราะจะทำาให้การ 

กักเก็บพลังโชคลาภลดลง การเงินรั่วไหลได้ง่าย

2. ประตู 2 บานที่มีขนาดไม่เท่ากัน (ขนาด

ปกติ 1 บาน แล้วมีบานเล็กๆอีก 1 บาน) ประตู

ลักษณะนี้หากนำามาใช้เป็นประตูหน้าบ้านจะแสดงถึง

นัยยะของการเจ็บป่วยของคนในบ้านเพราะโดยส่วน

ใหญ่ประตูแบบนี้จะใช้ในโรงพยาบาล ถ้าเป็นประตู

สำานักงาน ควรใช้ประตูบานใส และมีขนาดที่สมดุล

กับอาคารหรือพื้นที่นั้นๆ จึงจะช่วยดึงพลังงานดีๆ

เข้ามาในอาคารสถานที่นั้นๆ ให้ก่อเกิดความเจริญ

รุ่งเรือง

3. ประตูห้องนอน
ประตูห้องนอนที่ดีควรมีลักษณะทึบตัน ไม่

ควรเจาะช่องกระจกบนบานประตู ส่วนลวดลายนั้น

เน้นเรียบง่ายจะดีที่สุด แต่หากจะใช้ลวดลายก็ควร

ปรึกษาผู้รู้เพื่อกำาหนดลวดลายมงคล เพื่อเสริมพลัง

มงคลให้กับเจ้าของห้อง

4. ประตูห้องทำางาน
หากห้องทำางานอยู่ในบ้าน ลักษณะประตู

สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ ควรเป็นบานทึบครึ่งล่าง

และมีประจกใสครึ่งบนหรือบานทึบทั้งหมด ส่วนห้อง

ทำางานตามสำานักงานก็สามารถใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ 

บานใสทั้งหมด บานทึบทั้งหมด และบานทึบครึ่งตัว 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และตำาแหน่งที่ตั้งของห้อง

เป็นหลัก

ในหน่ึงสถานที่นั้นเราใช้ประตูหลากหลาย

บาน หลากหลายหน้าที่ เช่น ประตูรั้ว ประตูเข้าบ้าน 

ประตูห้องนอน ประตูห้องนำา ประตูห้องครัว ประตู

ห้องเก็บของ ประตูห้องทำางาน เป็นต้น ซึ่งประตูที่ใช้ 

ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความหมายในเรื่องพลังงานของ 

พ้ืนท่ีน้ันๆ ประตูท่ีใช้ในแต่ละพ้ืนท่ีก็จะมีรูปร่างลักษณะ 

ที่แตกต่างกันไปตามห้องนั้นๆ ซึ่งหากเราใช้ลักษณะ

ประตูผิดหน้าท่ีไปก็จะส่งผลให้พลังงานของพื้นที่ห้อง

นั้นๆ ต้องสูญเสียไป

ขออนุญาตยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆ คือ หาก 

เรานำาประตูกระจกใสไปเป็นประตูห้องนอน แน่นอน

ว่าการนอนหลับพักผ่อนของเราย่อมไม่เต็มที่อย่าง

แน่นอนเพราะเราจะมัวแต่ไปพะวงว่าจะมีใครมามอง

เห็นเราขณะที่เรานอนหรือเปล่า เป็นต้น ประตูที่ดีที่

เหมาะสมกับการใช้งานตามพื้นที่นั้นๆ มีกฎเกณฑ์

เบื้องต้นง่ายๆ ที่เราสามารถเลือกใช้ได้ ดังนี้

1. ประตูรั้ว
ประตูร้ัวท่ีดีควรมีความทึบอย่างน้อย 70-80% 

ของพื้นที่ประตู โดยลักษณะที่ทึบนั้นควรทึบจากล่าง

ขึ้นบน จึงจะส่งผลให้พลังงานไม่รั่วไหล มีการกักเก็บ 

โชคลาภได้ดี

2. ประตูบ้าน/อาคาร
ประตูน้ีมีความสำาคัญมากเพราะเป็นประตูท่ี

ใช้เปลี่ยนผ่านมิติของโลกภายนอกสู่โลกภายใน เป็น

ประตูที่พลังงานโชคลาภ ความสำาเร็จ ความรำารวย 

ความเป็นมงคลอื่นๆ จะไหลผ่านเข้ามาในบ้าน ประตู

บานนี้จึงควรมีขนาดที่สมดุลกับตัวอาคารหรือที่อยู่

อาศัย หากอาคารใหญ่ประตูเล็กแน่นอนว่าพลังงาน

ที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอาคารย่อมน้อย การใช้ชีวิตและ

ความเป็นอยู่ย่อมเกิดความติดขัดขัดสนได้ง่าย

ถ้าเป็นประตูของที่อยู่อาศัย ประตูนี้ต้องมี

ลักษณะทึบตันดีมาก ส่วนลวดลายบนและสีสันของ

เรื่อง:/ภ�พ: Baania.com

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชาฮวงจุ้ยท่ีท่านสามารถ

ตรวจสอบและแก้ไขได้ด้วยตนเอง แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของการปรับ

แก้และส่งเสริมพลังมงคลของห้องในคอนโด

“ประตูบ้านกับฮวงจุ้ย”
5. ประตูห้องครัว

ประตูห้องครัวที่ดีไม่ควรใสจนมองเห็นทุก

อย่างในห้องครัว ดังนั้นประตูห้องครัวที่ดีจึงใช้ได้ 2 

รูปแบบ คือ ประตูบานทึบตัน กับประตูบานใสครึ่งตัว 

ช่วงที่ ใสนั้นควรใช้กระจกฝ้าเพื่อเป็นการพราง

สายตาไม่ให้มองเห็นทะลุเข้าไปในห้องครัว แต่เพิ่ม

ความโปร่งให้กับประตูห้องครัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ

สวยงามและขนาดพื้นที่ตำาแหน่งที่ตั้งของห้องครัว

6. ประตูห้องนำา
ประตูห้องนำาที่ดีควรทึบ แต่ควรมีเกล็ดที่ช่วย 

ระบายลมและความชื้นได้ ขึ้นอยู่กับว่าห้องนำานั้น

ตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนของบ้าน หากเป็นห้องนำาที่อยู่ใน 

ห้องนอนก็ควรใช้บานประตูที่ไม่มีเกล็ดระบายลม แต่

หากเป็นห้องนำาที่อยู่นอกห้องนอนสามารถใช้บานท่ีมี

เกล็ดระบายลมได้

7. ประตูห้องเก็บของ
หากห้องเก็บของของเราอยู่ใต้บันได แล้ว 

ภายในห้องเจาะช่องทางลมไว้ ประตูห้องเก็บของก็ 

สามารถใช้ประตูที่มีเกล็ดระบายลม เพื่อช่วยระบาย 

ความอับชื้นภายในห้อง แต่หากไม่ได้เจาะช่องระบาย

ลมก็สามารถเลือกใช้ประตูบานทึบตันหรือบานเกล็ด

ทั้งบานได้

ประตูมีบทบาทและหน้าท่ีในตัวของมันเอง 

ประตูจึงมีความสำาคัญ การเลือกใช้เราจึงควรเลือกให้ 

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีของห้องน้ันๆ ส่วนในเร่ืองของขนาด 

บานประตูก็มีความสำาคัญควรใช้ให้เหมาะสม ส่วน-

ท่านใดจะเลือกใช้บานประตูที่มีระยะมงคลตามหลัก

วิชาฮวงจุ้ยก็ต้องทำาใจ เพราะประตูแบบนี้ต้องสั่งทำา 

เท่าน้ันครับ แน่นอนว่าประตูท่ีมีระยะมงคลย่อมมีราคา 

จะแพงกว่าบานประตูปกติที่ขายกันในท้องตลาด แต่

หากมีความเชื่อและมีกำาลังใจที่ทำาได้ ไหนๆ จะทำา

บ้านทั้งที ทำาให้ดีทีเดียวไปเลยจะได้ไม่ต้องมาพะวง

กับเรื่องประตู ที่สำาคัญประตูดีและเป็นมงคล ก็ช่วย

เพิ่มความโชคดีให้กับผู้อยู่อาศัยได้มากทีเดียว  
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พอ เขาก็จะซ้ือบ้านไม่ได้ (หรือย่ืนขอสินเช่ือไม่ได้ด้วย) 

ฉะนั้นหากสภาพเศรษฐกิจดี บ้านของคุณก็จะมีราคา

ขึ้นตามไปด้วย ตามหลักอุปสงค์-อุปทาน เพราะคุณ

รู้อยู่แล้วว่าผู้ซื้อนั้นมีงบประมาณเพียงพอ แต่ในทาง

ตรงข้าม หากสภาวะเศรษฐกิจไม่โสภาเท่าใดนัก การ

ตั้งราคาสูงๆ ก็ทำาให้บ้านคุณปล่อยออกได้ยาก และ

ยิ่งหากคุณจำาเป็นต้องขาย ราคาที่ได้ก็จะลดลงอีก 

7. อัตราดอกเบี้ย 
อัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อการตัดสินใจผู้ซื้อ

บ้านอย่างมาก หากคำานวณดูแล้วค่างวดรายเดือนไม่

เหลือบ่ากว่าแรง ก็มีโอกาสที่ผู้ซื้อจะขยับไปขอสินเชื่อ

ก้อนใหญ่กว่าได้ ซึ่งก็ส่งผลให้มีความสามารถที่จะซื้อ

บ้านในราคาแพงขึ้น (ซึ่งก็อาจจะเป็นบ้านของคุณ) 

ปัจจัยเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ ส่งผลต่อราคาบ้าน

ในมุมที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเลยทีเดียว ฉะนั้นหากใน

ช่วงที่ดอกเบี้ยบ้านกำาลังลง ราคาบ้านจะเพิ่มขึ้นก็ไม่

แปลกอะไร

ปัจจัยทั้งหลายที่เรายกมานั้นต่างส่งผลต่อ 

มูลค่าบ้านของคุณ ท้ังในแง่ท่ีคุณอยากจะขายต่อ หรือ 

อยากจะรู้ราคาไว้เพื่อมองหาโอกาสเปลี่ยนบ้านให้

เป็นทุน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่า เพราะ

คุณยังมีบ้านไว้อยู่และมีเงินสดสำาหรับการทำาส่ิง

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำาตามความฝัน หรือแก้ปัญหา 

ฉุกเฉิน 

Home Checklist

1. ทำาเล
ปัจจัยอันดับต้นๆ ของราคาอสังหาริมทรัพย์

ที่จะทำาให้ขายดีแน่นอนก็คือ “ทำาเล” มูลค่าของทำาเล

นั้นส่งผลโดยตรงต่อราคาบ้าน บางทีที่ดินนั้นยังแพง

กว่าโครงสร้างของบ้านเสียอีก ทำาเลที่ดีนั้นควรมีอะไร 

บ้าง เช่น สถานศึกษา, สถานพยาบาล, แหล่งงาน, 

แหล่งบันเทิง (จำาพวกห้างร้านหรือตลาด) รวมไปถึง 

บริการขนส่งสาธารณะ แน่นอนว่าทุกคนฝันให้มีสถานท่ี 

เหล่านี้ใกล้บ้าน เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆ 

และหากมีสิ่งต่างๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเกิดขึ้นใน

ย่านนั้น มูลค่าบ้านของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้อง

สงสัยเลย

2. การตกแต่งและต่อเติม
อย่าแปลกใจที่จะเห็นว่าบ้านที่ได้รับการ 

ต่อเติม ตกแต่ง หรือมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ทั้งแบบ 

Built-in และเป็นช้ินๆ จะราคาดีกว่าบ้านแบบท่ีไม่ได้ทำา 

อะไรเพิ่มขึ้นมาเลย เพราะทุกการต่อเติมนั้นเป็นการ 

ลบจุดอ่อนของบ้านจากคนท่ีเคยอยู่จริงมาก่อน 

(แน่นอนว่าคุณก็ต้องทำาเพื่อให้ตัวเองอยู่สบายขึ้น) 

อีกทั้งบางกรณีก็ยังเป็นการสร้างจุดเด่นหรือเพิ่ม 

ฟังก์ชันให้กับบ้านอีกด้วย และเมื่อคุณอยากจะขายต่อ 

คนที่จะมาซื้อก็แทบไม่ต้องต่อเติมเพิ่มแล้ว

3. รายงานการตรวจสภาพบ้าน
แม้ว่าในประเทศไทยหรือหลายๆ ประเทศจะ 

ไม่ได้เรียกหารายงานการตรวจสภาพบ้านอย่าง

จริงจังอะไรนัก เพราะส่วนมากก็เน้นแบบตาดีได้ตา- 

ร้ายเสีย (และไม่ค่อยอยากเพิ่มค่าใช้จ่ายกันทั้งผู้ซื้อ 

และผู้ขาย) แต่การมีรายงานฉบับนี้ซึ่งรับรองโดยมือ-

อสังห�ริมทรัพย์ โดยเฉพ�ะบ้�นเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่�เพิ่มขึ้นเมื่อเวล�ผ่�นไป 

แต่บ�งครั้งคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่� มีปัจจัยอะไรบ้�งที่จะทำ�ให้บ้�นคุณมีมูลค่�เพิ่มขึ้น 

และแน่นอนว่�ห�กคุณทร�บเร่ืองเหล่�น้ีแล้ว อ�จจะพอมองเห็นมูลค่�คร่�วๆ ของบ้�นได้ 

ห�กวันหนึ่งคุณอย�กจะปล่อยข�ยก็จะส�ม�รถตั้งร�ค�ได้อย่�งสมเหตุสมผล ว่�แล้ว

เร�ไปดูกันเลย...

อาชีพที่มีมาตรฐานจะช่วยยืนยันคุณภาพบ้านของ

คุณว่าสมบูรณ์ การขายได้ราคาเพิ่มขึ้นก็ไม่แปลก 

(อย่างน้อยคนซื้อก็อ้างไม่ได้ว่า เขาต้องซ่อมแซมบ้าน

หลังจากซื้อแล้วอีก)

4. ราคาตลาด
โดยส่วนใหญ่นักประเมินและนายหน้าจะ

พิจารณาราคาของบ้าน ที่ลักษณะใกล้เคียงกันในละ- 

แวกเดียวเพื่อประกอบในการตีราคาบ้านของคุณ 

ออกมา ราคาตลาดน้ีเป็นตัวเลขท่ีนิยมใช้กันมาเพ่ือให้ 

ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถหาราคาที่ไม่ถูกและแพงจน

เกินไปได้ง่ายขึ้น ไม่มีความซับซ้อนหรือต้องคำานวณ

อะไรให้ปวดหัว จะบวกเพิ่มเผื่อต่อสักหน่อยก็ไม่เสีย-

หายอะไร หากคุณขายได้ก็จะช่วยดึงราคาตลาดขึ้น

มาอีก เป็นอานิสงส์ให้คนอื่นๆ ตามไปด้วย

5. ราคาประเมิน
หากตัวเลขท่ีคำานวณคร่าวๆ ยังไม่พอ คุณจะ 

ลงทุนจ้างนักประเมินมาตรวจสอบราคาบ้านไปเลย

ก็ได้ โดยตัวแปรหลักๆ ในการประเมินได้แก่ มูลค่า

ที่ดิน มูลค่าสิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อม และอาจรวมไปถึง

ศักยภาพในอนาคตด้วย วิธีนี้ดูจะเป็นทางการและได้

ตัวเลขที่เชื่อถือได้ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเช่นกัน 

อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถเลือกใช้ได้คือ ไปตรวจสอบ

ราคาประเมินได้ที่กรมที่ดินที่ใกล้บ้าน

6. สภาพเศรษฐกิจ
อสังหาริมทรัพย์มักจะโตตามสภาพเศรษฐกิจ 

อยู่แล้ว ด้วยหลักการง่ายๆ ว่า หากคนไม่มีเงินเพียง-

เรื่อง:/ภ�พ: Baania.com

เช็กลิสต์: 
7 ปัจจัยช่วยเพิ่มมูลค่าให้บ้านขายได้ราคาดี
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สำ�หรับคนที่มีบ้�นไม่มีอะไรจะสนุก

ไปกว่�ก�รตกแต่งบ้�นอย่�งแน่นอน 

เพร�ะนอกจ�กจะเป็นก�รใช้ประโยชน์

จ�กพื้นที่ ได้อย่�งเต็มเม็ดเต็มหน่วย  

ยังสะท้อนถึงตัวตนของเจ้�ของบ้�นอีก

ด้วย หรือประม�ณว่� You are where 

you live นั่นเอง ไม่เพียงเท่�นั้นก�ร

ตกแต่งบ้�นแม้จะแค่ปรับว�งสิ่งของใหม่  

ท�สีใหม่ เลยไปถึงก�รต่อเติมเสริมสร้�ง

อะไรใหม่ๆ ให้กับบ้�น ยังกระตุ้นให้คุณมี

อ�รมณ์ร่วมไปกับก�รอยู่อ�ศัย เพร�ะ

เป็นธรรมด�ท่ีคุณจะตื่นเต้นและสดชื่น

กับสิ่งใหม่ๆ ม�ลองดูกันว่� ไอเดียก�ร 

แต่งบ้�นท่ี HBG CM นำ�เสนอในบทคว�ม 

น้ี จะจุดประก�ยคว�มคิดให้คุณลุกม�พลิก 

โฉมใหม่ให้กับท่ีอยู่อ�ศัยเดิมๆ ของตัวเอง 

ได้ม�กน้อยแค่ไหน

Home Decor
เรื่อง/ภ�พ: กองบรรณ�ธิก�ร

1. มุมแห่งหมอน
ลองสำารวจดูว่าในบ้านของคุณมีมุมท่ีจะเล็ก

เกินกว่าจะเป็นห้อง หรือดีเกินกว่าจะเอาของมากองๆ 

แอบไว้ ย่ิงถ้ามุมน้ันเป็นบริเวณท่ีเงียบสงบด้วยแล้วล่ะก็  

อย่าปล่อยไว้ให้ลอยนวล ลองหาเบาะหรือฟูกขนาด

พอๆ ดี (จะทำาขึ้นพิเศษก็ไม่ว่ากัน) หรือปูรองด้วย

เบาะนุ่มๆ ให้เต็มพื้นที่ จากนั้นวางหมอนที่คุณชอบ

ลงไปให้มากที่สุด หากมืดไป ติดไฟสักหน่อย หรือถ้า

มีหน้าต่างยิ่งดี จะมีทีวีหรือชั้นวางหนังสือก็ไม่ว่า

หลังจากนั้น ทุกคนในบ้านจะรู้เองว่า เขาควร 

มาหาคุณได้ที่ไหน เพราะการได้ซุกตัว เกลือกกลิ้งกับ

หมอนนุ่มๆ มันสุขอย่าบอกใครเลยล่ะ!

2. ใต้บันไดใช้ให้คุ้ม
บริเวณใต้บันไดเป็นพ้ืนที่สำาหรับนำาของที่ไม่

ได้ใช้ (และไม่ยอมทิ้ง) มากองเอาไว้ จนบางทีคุณก็

ลืมไปว่าตัวเองเก็บอะไรไว้บ้าง เราไม่ได้ห้ามคุณเก็บ

9 ไอเดีย... แต่งบ้านสุดปัง

ของไว้ที่นี่ เพียงแต่เราอยากชวนคุณมาสนุกกับบันได

เพิ่มอีกนิดเท่านั้นเอง ถ้าคุณไม่ได้คิดมากอะไร ลอง

สร้างชั้นวางหนังสือหรือของแต่งบ้านเก๋ๆ ที่คุณมีไว้ 

ในครอบครองเพื่ออวดแขกผู้มาเยือนก็เข้าท่า จะสร้าง 

ช่องเก็บของลับเหมือนในภาพ ก็เท่ดี หรือจะทำาลิ้นชัก

วางรองเท้า (หรืออะไรก็ได้) ก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. สร้างห้องแห่งความลับ 
ไอเดียตกแต่งภายในแบบไม่ซำาใครอันนี้น่า

สนใจไม่เบา ถ้าบ้านคุณมีที่เหลือสักหน่อย จะกั้นห้อง

ส่วนตัวไว้หนีจากโลกภายนอกไว้ก็ไม่เลว เพราะทุก

คนก็อยากจะมีเวลาที่อยู่กับตัวเอง มีของที่อยากเก็บ

ไว้ดูหรือใช้งานคนเดียว ฉะนั้นคงไม่แปลกอะไรที่คุณ

จะออกแบบประตูให้ซ่อนอยู่ใต้บันไดหรือหลังชั้น

หนังสือก็ได้ แขกไปใครมาร้อยทั้งร้อย ไม่มีทางหาเจอ 

ได้อารมณ์บ้านสายลับเหมือนหนังฮอลลวูดเลยล่ะ

4. ความสุขริมระเบียง
แดดร่มลมตก รัตติกาลระบายท้องฟ้าให้เป็น 

สีนิล ดาวนับล้านด้วยสาดแสงส่องระยับ คืนไหน

จันทราอวดโฉมมาประดับให้ฟ้านวลงาม บรรยากาศ

โรแมนติกขนาดนี้ ออกมานั่งชิลล์ริมระเบียง พร้อม

เครื่องดื่มชื่นใจสักแก้ว นี่คือความสุขง่ายๆ ที่เกิดขึ้น

ได้ในบ้านคุณเอง เพิ่มพื้นที่การใช้งานบนระเบียงด้วย



Home Buyers’ Guide Chiangmai 53

การติดตั้งบาร์เล็กๆ ไว้สำาหรับวางของ และใช้เป็น

มุมพักผ่อนกับสมาชิกในบ้านหรือแบ่งปันช่วงเวลากับ

เพื่อนผู้มาเยือนง่ายๆ แต่คูลจริงๆ เป็นอีกจุดที่ให้

โอกาสคุณใช้ไอเดียแต่งบ้านที่เคยอยู่ในฝันได้อย่าง

เต็มที่

5. ที่ว่างเหนือบันได 

จากใต้บันไดเรามาสนุกกันต่อกับที่ว่าง

บันไดอีกครั้ง สำาหรับหลายๆ บ้าน พื้นที่เหนือบันได 

คือ ที่โล่งๆ โล่งจนนึกเสียดาย โล่งจนบางทีเราก็ทน 

ไม่ได้ อย่าปล่อยให้อากาศยึดเอาพื้นที่บ้านเราไป ลอง

ปรับให้บริเวณนี้กลายเป็นมุมที่เด็กๆ สามารถสนุกกับ

ของเล่นได้ หรือจะวางสิ่งของ หรือทำากิจกรรมอะไร

ที่ไม่ได้มีนำาหนักมากนักก็เข้าท่า ลองนั่งมองมุมนี้ดีๆ 

คุณทำาอะไรได้เยอะเลย

6. หลุมหรรษา
มาเปลี่ยนห้องนั่งเล่น หรือห้องรับแขกของ

คุณด้วยไอเดียคูลๆ ที่ดูอลังการกันสักหน่อย คุณแค่

ต้องเล่นระดับกับพื้น ไม่ว่าจะให้มันยุบลงไปเลย หรือ

ยกระดับแล้วค่อยทำาให้มันเป็นหลุมตรงกลาง มีที่นั่ง 

บุนวมหรือโซฟานุ่มๆ ตรงกลางมีโต๊ะสำาหรับวางของ 

หรืออาหาร มีทีวีหรือเครื่องเล่นวิดีโอเกมด้วยก็ยิ่งดี  

คราวน้ีบ้านคุณจะกลายเป็นจุดนัดพบของแก๊งเพ่ือนๆ  

บอ่ยขึน้เยอะเลยทเีดียว เพราะเจา้หลุมหรรษานีเ่หมาะ 

จะน่ังพูดคุยหรือทำากิจกรรมกันอย่างสบายๆ และหาก 

คุณยกพื้นขึ้นมารอบๆ หลุมนี้คุณเจาะเป็นช่องเก็บ

ของได้อีกด้วย

7. ช่องลับในห้องน้ำา
เคยคิดไหมว่า คุณจะเก็บอะไรไว้ในที่ๆ คน-

อื่นคิดไม่ถึง อย่างเช่น ในผนังห้องนำา ลองสำารวจว่า

ผนังห้องนำาของคุณหนาแค่ไหนและจะเจาะช่องว่าง 

ได้ขนาดเท่าใด คราวนี้ก็ทำาลิ้นชักลับๆ แล้วซ่อนมัน

ไว้หลังแผ่นกระเบื้อง แค่นี้ก็ไม่มีใครหาเจอ คำาแนะนำา 

อย่างหนึ่งคือ ทำาสีหรือลายกระเบื้องให้มีจุดสังเกต 

สักนิด ไม่งั้นคนที่จะหาไม่เจออาจรวมตัวคุณเองด้วย

ก็ได้ 

8. ประตูปิงปอง 
ก็ตามชื่อเพราะนี่คือประตูปิงปองซ่ึงคุณใช้ 

มันเป็นโต๊ะปิงปองในยามว่างได้จริงๆ แล้วยังมีอีก

หลายไอเดียที่คุณจะสนุกกับประตู แค่พลิกมันลงมา

แล้วก็ใช้ประโยชน์แบบอื่นนอกจากเป็นทางเข้า-ออก

จากห้อง แต่เราว่าปิงปองก็สนุกอยู่นะ และแน่นอนว่า

ประตูแบบนี้จะพิเศษสักหน่อย คงต้องสั่งเข้ามา

9. ดึงดูดทุกสายตาด้วยผนังแม่เหล็ก
ทีเด็ดสุดท้ายของการตกแต่งบ้านท่ีเรานำา

มาฝากในวันนี้คือ ผนังแม่เหล็ก นวัตกรรมที่มีความ

เท่และอรรถประโยชน์สูงในตัวมันเอง ลองคิดดูว่าถ้า

คุณมีผนังแม่เหล็กอยู่ละก็ คุณจะได้สัมผัสกับมิติใหม่ 

แห่งการแต่งบ้าน เริ่มจากคุณจะสามารถจัดแกลเลอรี 

ส่วนตัวไว้บนผนังได้ด้วยหมุดแม่เหล็กตัวเล็กๆ  เท่าน้ัน  

หรือหากผนังคุณมีแรงดึงดูดมากพอ จะแขวนหิ้งหรือ 

ชั้นวางของไว้ลอยๆ ให้คนอื่นทึ่งโดยไม่ต้องเจาะผนัง

ให้เสียหาย คุณจะเลือกทาสีแม่เหล็กหรือติดตั้งแผ่น

แม่เหล็กแล้วทาสีทับซ่อนไว้บนผนังก็ได้ตามการใช้

งานกันเลย

เช่ือว่าหลายคนคงได้ไอเดียใหม่ๆ ไปต่อยอด 

ในการตกแต่งบ้านกันแล้ว ยิ่งอ่านเชื่อว่าหลายท่าน

ก็ยิ่งมีไฟอยากมีบ้านล้ำาๆ กันแล้วใช่ไหม ยังไงลอง

ปรึกษาอินทีเรียหรือผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคากันดู

ด้วยนะจ๊ะ 
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Home Innovation

ท่�นผู้อ่�นรู้หรือไม่ก�รนอนหลับ 

ไม่เพียงพอ, ก�รนอนไม่หลับน้ัน ส่งผลเสีย 

ต่อร่�งก�ยของเร�ม�กกว่�ที่คิด เช่น 

ทำ�ให้คิดช้�ลง, น้ำ�หนักตัวเพิ่มขึ้น, ไม่มี 

แรงทำ�ง�น ก่อให้เกิดอ�ก�รซึมเศร้� และ 

นำ�ไปสู่ปัญห�สุขภ�พหล�ยอย่�ง แต่จะให้ 

ไปพึ่งพวกย�นอนหลับ ย�ก็มักทำ�ให้เกิด 

ผลข้�งเคียงต�มม�ด้วย แล้วจะแก้ไขปัญห� 

นี้อย่�งไรดี?

HBG CM มีเทคโนโลยีเก่ียวกับก�ร 

นอนหลับม�ฝ�ก ม�ดูกันว่�มีอะไรที่พอ

จะช่วยให้เร�นอนหลับได้ดีขึ้นบ้�ง?

เรื่อง/ภ�พ: Baania.com

ม�รู้จักเทคโนโลยี
ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอน

เตียงนอนที่ปรับระดับได้เอง 

บริษัท Sleep Number ได้มีผลิตภัณฑ์เตียง 

The Sleep Number 360 Smart Bed เตียงอัจฉริยะ 

ดีกรีรางวัล CES 2017 Innovation Award และถูกนำา

ไปใช้สำาหรับนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลของ NFL ในการ

ช่วยฟืนฟูร่างกายด้วยการนอน เตียงมีเทคโนโลยีที่จะ

ช่วยให้การนอนหลับของคุณดีขึ้น อาทิ Responsive 

Air™ technology ท่ีเตียงจะปรับรูปทรงของเบาะท่ีนอน 

ให้เข้ากับสรีระในขณะนอน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนท่า

เตียงก็จะเปลี่ยนรูปทรงตามอีกด้วย FlexFit™ ฐานเตียง

สามารถปรับระดับยืดหยุ่นได้ เพื่อให้คุณรู้สึกเหมือน

นอนลอยอยู่บนอากาศ (Zero Gravity) ซึ่งสามารถ

ปรับระดับเตียงได้ทั้งส่วนหัวเตียงและปลายเตียง 

หัวเตียงสามารถปรับแยกเป็นของแต่ละคนได้ด้วย 

อีกทั้งยังมีโหมดอัตโนมัติที่ช่วยยกหัวของผู้นอน 

หากมีการกรนเกิดขึ้น ทำาให้ผู้นอนหยุดกรนจากการ- 

เปลี่ยนท่านอนได้ หรือจะเลือกเปลี่ยนระดับหัวเตียง

สำาหรับกิจกรรมที่แตกต่างกันก็ได้ เช่น การนอนอ่าน

หนังสือ, การนอนดูทีวี และการนอนหลับ ท่ีปลายเตียง 

ยังมีระบบอุ่นปลายเท้าช่วยทำาให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น

ด้วย ด้านล่างของเตียงยังมีระบบไฟส่องพื้นสำาหรับ

การลุกไปทำาธุระในตอนกลางคืน

เตียงยังมาพร้อมกับระบบ SleepIQ® tech-

nology ที่จะเก็บข้อมูลการนอนของคุณ เชื่อมต่อกับ 

แอปพลิเคชันบนมือถือ เพ่ือนำาไปใช้ในการต้ังค่าต่างๆ 

ของเตียงให้คุณพึงพอใจและนอนหลับได้ดี ย่ิงขึ้น 

สามารถคำานวณได้ว่าคุณควรนอนหลับกี่ชั่วโมง แล้ว

ควรจะหลับและตื่นกี่โมง เตียงมีให้เลือก 5 ขนาด 

ตั้งแต่เตียงขนาดควีนไซส์ไปจนถึงคิงไซส์ นอกจากนี้

ยังมีเตียงขนาดพิเศษสำาหรับเด็กอีกด้วย

ใช้เสียงดีๆ ช่วยในการนอน
ห้องนอนที่เงียบเกินไป อาจจะไม่ได้ช่วยให้

คุณนอนหลับสบายจริงๆ ก็ได้ มีงานวิจัยบอกว่า การ

ได้ยินเสียงที่ดีตอนนอนจะช่วยทำาให้นอนหลับได้ดี

ขึ้น เช่น การฟังดนตรีคลอเบาๆ การได้ยินเสียงนก

ร้อง เสียงนำาไหล หรือเสียงฝนตก ทาง Cambridge 

Sound Management จึงมีการติดค้น Nightingale 

เครื่องช่วยสร้างกำาแพงกันเสียงและเปิดเสียงท่ีดีต่อ
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การนอน รับรองด้วยงานวิจัยจาก Harvard Medical 

School และ Sleep Score Labs ท่ีได้ผลมาว่าสามารถ 

ช่วยทำาผู้ใช้หลับเร็วขึ้น 38% ช่วยลดเสียงรบกวนที่จะ 

ปลุกให้ตื่นก่อนเวลาได้ถึง 64% และเพิ่มคุณภาพใน

การนอนหลับได้ถึง 26%

ลักษณะของเคร่ือง Nightingale จะเป็นเหมือน 

กล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ใช้เสียบตรงปลั๊กผนัง ตัวเครื่อง

จะสร้างเสียงที่จะคอยกันเสียงรบกวนจากภายนอก

และสร้างเสียงที่ดีให้กับห้องนอนทั้งห้อง สามารถติด

ตั้งไว้หลังเฟอร์นิเจอร์เพื่อซ่อนได้ ห้องนอนขนาดเล็ก

ประมาณ 150 ตารางเมตรใช้เพียงเครื่องเดียว แต่

สำาหรับห้องนอนใหญ่ต้องใช้เครื่อง 2 เครื่องที่ทำางาน

ร่วมกัน และได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ควบคุมเคร่ืองได้ท่ีตัวเครื่องหรือควบคุมผ่าน

แอปพลิเคชันบนมือถือ ท่ีจะสามารถกำาหนดเวลาเปิด- 

ปิดเครื่อง หรือจะเลือกให้ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องเอง 

เลือกเสียงที่ชอบ ปรับระดับเสียง เปลี่ยนสี LED ซึ่ง

ทางแอปพลิเคชันก็จะมีค่าท่ีแนะนำาสำาหรับกิจกรรม

ต่างๆ ไว้แล้ว ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Smart 

Home แอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ อาทิ Amazon Alexa, 

Google Home ที่ใช้สั่งงานอุปกรณ์อื่นๆ ในบ้าน

ผ่านแอปพลิเคชันเดียว

ง่วง และไม่ง่วง ด้วยแว่นตา
ถ้าคุณเป็นคนนอนหลับยาก เป็นคนท่ีไม่ค่อย 

หลับลึก รู้สึกไม่ค่อยสดชื่น สมาธิสั้น หรืออยาก

แก้ไขปัญหานอนไม่เป็นเวลาแล้วทำาให้นาฬิกาชีวิต

พัง บริษัท Pegasiglass ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อ

ว่า PEGASI แว่นตาที่ช่วยในการนอนหลับ โดยอาศัย

หลักของ Light Therapy ซึ่งใช้แสงจากแว่นตาใน

การกระตุ้นให้ร่างกายผลิตหรือลดการหลั่งฮอร์โมน

เมลาโทนิน (Melatonin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่ง

ออกมาเพ่ือให้ร่างกายรู้สึกง่วงโดยจะเกิดขึ้นในตอน

กลางคืนและจะหายไปเมื่อถึงเวลาเช้า ซึ่งหากเราได้

รับแสงสว่างที่ไม่เพียงพอในตอนกลางวัน จะทำาให้

ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินออกมาผิดปกติและ

ทำาให้ง่วงเวลาตอนกลางวัน

การใช้งานทำาได้ง่ายๆ ด้วยการสวมแว่นตา

ไว้ตามเวลาที่กำาหนดประมาณ 30 นาที ติดต่อกัน

ประมาณ 4-7 วัน และหากรู้สึกง่วงในตอนกลางวัน

ก็สามารถสวมแว่นตา 15 นาทีในโหมดกระตุ้นการ

ทำางานก็จะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวขึ้น โดยใช้ร่วมกับ

แอปพลิเคชัน PEGASI Sleep ที่ช่วยในการวางแผน 

การนอนให้ดีย่ิงข้ึน และสามารถบันทึกประวัติการนอน 

ของคุณได้

ข้อดีของแว่นตา PEGASI หลังใช้งานเมื่อ 

ร่างกายมีการนอนหลับที่เพียงพอ ก็จะช่วยเพิ่มพลัง- 

งานในการทำางานให้มากขึ้น ช่วยทำาให้มีความสุข 

ลดความเศร้า ปรับนาฬิกาชีวิตให้กลับมาเป็นปกติ และ 

ลดอาการเจ็ตแล็กจากการเดินทาง ก็นับว่าค่อนข้างใช้ 

งานง่าย สะดวก และมีประโยชน์หลายอย่างเลยครับ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะช่วยให้นอนหลับได้

ดีที่สุดคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ได้แก ่

การไม่นอนดึกเกินไป การนอนหลับให้เพียงพอ การ

ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสมำาเสมอ การเลือก

ทานอาหารที่มีประโยชน์ การลดปัจจัยที่ทำาให้เกิด 

ความเครียดลง การหางานอดิเรกทำาท่ีทำาให้มีความสุข 

ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะทำาได้ยาก เพราะเรา

อาจคุ้นชินกับพฤติกรรมเดิมๆ มากกว่า แต่ถ้าทำาได้

ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวได้จริงๆ  

ที่มาและรูปประกอบ:

www.sleepnumber.com, www.meetnightingale.com, www.pegasiglass.net



Home Buyers’ Guide Chiangmai56

In Focus

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Better City Better Living for Better Life: 
พลังแห่งกีฬา TOKYO 2020 

นับถอยหลังไม่ถึง 2 ปี กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

กำ�ลังจะเป็นเจ้�ภ�พก�รจัดกีฬ�มหกรรมกีฬ�ที่  

ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ โอลิมปิก และพ�ร�ลิมปิก ในปี 2020 

ย้อนหลังไป 56 ปีที่แล้ว กรุงโตเกียวเคยเป็นเจ้�ภ�พ 

จัดโอลิมปิกฤดูร้อนในปี 1964 ก�รเป็นเจ้�ภ�พโอลิมปิก 

ในครั้งนั้น เปลี่ยนโฉมหน้�ของญี่ปุ่นหลังจ�กบอบช้ำ�

จ�กสงคร�มโลกครั้งที่ 2 โดยใช้กีฬ�ปลุกเร้�คว�ม

ส�มัคคีของคนในช�ติ รวมถึงก�รต่อยอดธุรกิจ สร้�ง 

ประเทศ เป็นรอยต่อสำ�คัญของก�รพัฒน�ประเทศ เป็น 

ร�กฐ�นม�ถึงปัจจุบัน
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เชือ่ไหมวา่ก่อนป ี1964 โตเกยีวยังเป็นเมืองท่ี

สกปรก ขยะเต็มไปทั้งเมืองจนมีการรณรงค์และแก้ไข

อย่างจริงจังเพ่ือเตรียมตัวสำาหรับการเปิดประเทศ 

รถไฟความเร็วสูงชิงกันเซ็งถูกพัฒนาจนเปิดใช้งาน

เชือ่มระหวา่งโอซากะและโตเกยีวสองเมอืงใหญ่จนเปน็

รากฐานสำาคัญของระบบคมนาคมในปัจจุบัน 

ญี่ปุ่นและโตเกียวเตรียมความพร้อมอย่างดี

สำาหรับ Tokyo 2020 โดยมุ่งหวังยกระดับเมืองขึ้นไป

อีกขั้น ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ นวัตกรรมใหม่ การ

กอ่สร้างสาธารณปูโภค สาธารณปูการ สภาพแวดลอ้ม

ที่เป็นมิตรกับผู้คน โดยมุ่งหวังยกระดับเมืองขึ้นไปอีก

ขั้นจากที่เป็นอยู่

ด้วยแนวคิดการวางผัง “Infinite Excitement” 
สถานที่จัดงานสำาหรับเกม Tokyo 2020 ถูกแบ่งออก

เป็น 2 โซน ได้แก่ Heritage Zone ซึ่งเชื่อมโยงกับ

สถานที่จัดงานหลายแห่งจากเกมส์ Tokyo 1964 โดย

มีทั้งการปรับปรุงของเดิม และก่อสร้างใหม่ (สนาม

กีฬาแห่งชาติแห่งใหม่อยู่ในโซนนี้) Bay Zone สถานที่ 

แข่งขันบริเวณอ่าวโตเกียวถูกวางแผนไว้เพื่อเป็นแบบ-

อย่างในการพัฒนาเมืองสำาหรับอนาคต จุดตัดของ 

“Infinite Excitement” เปน็ตำาแหนง่ของหมูบ่า้นนกักฬีา

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันจะมีการปรับเปลี่ยน

เพื่อเป็นย่านที่อยู่อาศัยแห่งใหม่

ด้วยพลังแห่งกีฬาในปี 2008 กรุงปักกิ่ง

ประเทศจีน ประสบความสำาเร็จในการเปิดประเทศ 

สู่ชาวโลกดว้ยการจดังานรวมถงึการพฒันาเมอืงอยา่ง

ยิง่ใหญ ่แตก่ลบักันในป ี2004 โอลมิปกิ ณ กรงุเอเธนส ์

กลบัเปน็ตน้ตอของปญัหาเศรษฐกจิใหก้บัประเทศกรซี

จนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไปทั่วทวีปยุโรป 

Tokyo 2020 ได้วางแผนและเตรียมการใน

หลายด้านจากหน่วยงานหลายฝ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าผล

ทีไ่ดจ้ากงานครัง้นีจ้ะเปน็กจิกรรมและมรดกทีส่บืทอด

ต่อไปสู่โลกของเรา มีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน

ครั้งนี้ที่น่าสนใจ คงต้องเขียนเป็นซีรีส์ต่อไป 

ที่มาภาพประกอบ: www.olympic.org , https://tokyo2020.org
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Home Society

กจิกรรม “คลองแมข่่าสวย น้ำา
ใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”

พฤกษา จัดกิจกรรม Pre-Sale โครงการพฤกษาวิลล์ 
เชียงใหม่-ม.พายัพ

Pre-Sale โครงการ Palmsprings Privato บ้านหรูพร้อม
สระว่ายน้ำาทุกหลัง

ปาล์มสปริงส์เชียงใหม่ จัด Pre-Sale โครงการใหม่ Palmspring Privato โครงการบ้านเดี่ยว 

สุดหรู Modern Luxury ด้วยสโลแกน “Live The Ultimate Life ที่สุด...แห่งการใช้ชีวิตที่เพียบพร้อม” 

บนทำาเลศักยภาพ ติดถนนเส้นหลัก เชียงใหม่-หางดง ณ Sale Office โครงการ Palmspring Privato หางดง 

พิเศษกับสระว่ายนำาในตัวทุกหลัง! จำานวน 39 ยูนิตเท่านั้น 

โครงการพฤกษาวิลล์ เชียงใหม่-ม.พายัพ จัดกิจกรรม Pre-Sale ทาวน์โฮม สไตล์ล้านนา ทำาเลติด

เส้นทางหลัก สมโภช 700 ปี ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เข้าออกเมืองได้ง่าย ด้วยรถประจำาทางรอบเมือง และรองรับ

เส้นทางโครงข่ายรถไฟฟ้าเชียงใหม่ในอนาคต

ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ ดนตรีริมสระนำาในพื้นที่สวนส่วนกลาง พร้อมลุ้นรับรางวัล

มากมาย อาทิ นาฬิกา, บัตรกำานัลโฮมโปร มูลค่า 10,000 บาท, ตุ๊กตา, ทองคำาแท่งหนัก 3 บาท, ฟรีค่า

จดจำานอง และไฮไลท์ภายในงานข้อเสนอสุดพิเศษจาก “พฤกษาวิลล์ เชียงใหม่-ม.พายัพ” ในวัน Pre-sale 

เท่านั้น! จับฉลากลุ้นรับสิทธิ์ซื้อบ้านราคาพิเศษ 1.99 ล้านบาท (จากราคาปกติ 2.39 ล้านบาท) 

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คลองแม่- 

ข่าสวย นำาใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” บริเวณสะพานแม่-

ข่า ถนนรัตนโกสินทร์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแม่ข่า รวมระยะ

ทางกว่า 500 เมตร เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหานำาเสียใน

ชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อดำาเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความสมบูรณ์ทางระบบ

นิเวศธรรมชาติที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นสายนำาแห่ง

วัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิง-

นิเวศธรรมชาติทางนำาในอนาคตได้  
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พ่อเมืองเชียงใหม่เปิดกิจกรรม 
“เดิน-วิ่งมหากุศลมหิดล’61”

อรสิริน Pre-Sales โครงการ
Arise Condo at Mahidol

ฉลองครบรอบ 69 ป ีการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี 
ครบรอบ 43 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน

อรสิริน กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ Arise Condo at Mahidol คอนโดใหม่บนทำาเลพื้นที่สีเขียว 

ใจกลางเมือง จัดงาน Pre-Sale และเปิดให้ชมห้องตัวอย่าง พร้อมข้อเสนอพิเศษสุดคุ้ม... สูงสุด 120,000 บาท* 

กับราคาเริ่มที่ 1.79 ล้าน* โดยในวันงาน คุณพรทิพย์ แดงใหม่ ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ บริษัท บาเนีย 

(ประเทศไทย) จำากัด ได้มอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี  

สมาคมนักธุรกิจไทยจีนจัดงานครบรอบ 69 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบ 43 ปี ความ

สัมพันธ์ไทย-จีน ณ ห้องประชุมพิสิษฐ์เกษม อาคารสมาคมธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ โดยมีนายอาโป ทักษิณ-

กำาเนิด นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน เชียงใหม่ เป็นประธานจัดงาน กล่าวต้อบรับ พร้อมด้วยนายเหริน 

ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำาจังหวัดเชียงใหม่, นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้  

7 คณะ และ 1 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง

มหากุศลมหิดล’61” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

จ.เชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เนื่องในวาระ

โอกาสวันมหิดล วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จ- 

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี  โดยมีผู้สนใจ

เข้าร่วมวิ่งกว่า 4,000 คน เงินรายได้นำาไปสมทบทุน 

ราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลมหาราช- 

นครเชียงใหม่  
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ชาวเชียงใหม� อยากรู�ไหม
ว�าบ�านของคุณราคาเท�าไร?

12ล.
บาท

8ล.
บาท

25ล.
บาท

17ล.
บาท

ให� Bestimate ช�วยบอกราคาบ�านของคุณ
ง�ายเพ�ยงไม�กี่คลิก และ ฟร�! ครั้งแรกในเมืองไทย

https://baania.com/bestimate GO!
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Download Free!

ที่ชวยคุณคนหาและเปรียบเทียบ

บาน - คอนโดฯ
ขอมูลอสังหาฯ เชิงลึก
ในเชียงใหม เชียงราย
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ดำเนินการจัดสรรที่ดินและบริหารโครงการโดยหางหุนสวนจำกัด
สมหวังเมานเท็นวิว สำนักงานใหญ เลขที่ 139 หมู 1 ต.หวยทราย อ.แมริม 
จ.เชียงใหม โทร.053-301-113  ประธานกรรมการ คุณสมหวัง อัตประชา 

โครงการเปดใหมในเคร�อสมหวังกรุป
กำหนดชีว�ตในรูปแบบที่คุณเลือกได�

โครงการเปดใหมในเคร�อสมหวังกรุป
กำหนดชีว�ตในรูปแบบที่คุณเลือกได�

: สมหวัง กรุป Home of chiangmai

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

Tel.086-657-1440 (คุณนุย)
สายดวน   081-602-2059 (คุณไก)

: www.somwanggroup.com

โครงการอยูระหวางการกอสราง

โครงการสมหวังเลคว�ว  โปรโมชั่นเปดโครงการราคาพ�เศษ!

อีกหนึ่งโครงการที่คุณตองไปกอนตัดสินใจซื้อบาน

เร��มต�นเพ�ยง 1.89 ล�านบาท
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