
นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�และเชียงราย
ป�ที่ 14 ฉบับที่ 164 พฤศจ�กายน 2561 Baania VDOBaania.comwww.baania.com

Home Location:

3 ทำเล 5 โครงการบ�านหรู
สำหรับผู�ที่กำลังมองหาบ�าน
ในจังหวัดเชียงใหม�

181112

Home Inspection:

ข�อมูลควรรู�กับแนวทาง
ตรวจงานและขั้นตอน
ว�ธีการปูบล็อก

Home Investment:

ซื้อคอนโดฯ อย�างไร
ให�มีเง�นทอน กับว�ธี
ได�เง�นก�อนดอกเบี้ยถูก

Home Decor:

6 ไอเดีย ตกแต�งบ�านใหม�
ให� (ดู) เก�าในแบบ
สไตล� Rustic Style
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www.grandlannameridian.com

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

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่ทางบร�ษัทฯ กำหนด

ตัวเมือง
เชียงใหม�

แม
�น้ำ

ป�ง

ถน
นซ

ูเป
อร

�ไฮ
เว

ย� 
เช

ียง
ให

ม�-
ลำ

ปา
ง

โรงเร�ยน
มงฟอร�ต ว�ทยาลัย

โรงเร�ยนวาร�

ถน
นเ

ชีย
งใ

หม
�-ล

ำพ
�น 

(ส
าย

เก
�า)

ถน
นเ

ชีย
งใ

หม
�-ห

าง
ดง

       
     ถ

นนวงแห
วนรอบนอก

ตลาดเจร�ญเจร�ญ

เทศบาลต�นเปา

ถนนวงแห
วน

รอ
บใ

น 
(ถ

นน
สม

โภ
ช 7

00
 ป

�)

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 30 พฤศจ�กายน 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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หนาวแรกแห่งปี... มีโอกาสเดินทางไปร่วมสะพานบุญทอดกฐิน ณ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัด 

น่าน ระหว่างการเดินทางพบเห็นวีถีชีวิตชาวเหนือแบบดั้งเดิม ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้ม น้ำาจิตน้ำาใจ 

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีให้เห็นตลอดเวลา โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน

HBG CM ฉบับนี้เอาใจคนรักบ้าน หลงเสน่ห์บรรยากาศสายลมหนาวของเชียงใหม่ด้วย

เนื้อหา ในเล่มที่น่าสนใจ อาทิ Home Location ด้วยข้อมูลใน 3 ทำาเลที่ตั้งโครงการบ้านหรู ที่ได้รับ

ความสนใจ ส่วน Home Inspection มีแนวทางการตรวจและขั้นตอนการปูบล็อก มาให้ผู้ที่กำาลัง

สร้างบ้านได้รับทราบ

ด้าน Home Investment มีวิธีได้เงินก้อนดอกเบี้ยถูกสำาหรับคนต้องการซื้อคอนโดฯ มา

นำาเสนอ ส่วนศาสตร์ Feng Shui ว่าด้วยเรื่องการเลือกซื้อที่ดินมงคล

นอกจากนั้น เอาใจคนรักบ้านด้วย Home Décor กับ 6 ไอเดียแต่งบ้านแบบ Rustic Style 

ที่หลายคนมีความชื่นชอบ ทั้งนี้ช่วงสุดท้ายปลายปี บ้านของเราคงต้องทำาหน้าที่เป็นห้องรับแขก 

สำาหรับเพื่อนฝูง ผู้ที่เคารพรักที่เดินทางขึ้นเหนือแบบไม่ขาดสายอย่างแน่นอน... 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

ลมหนาว…
เสน่ห์ของการอยู่อาศัยในเมืองเหนือ

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 6 ยูนิตสุดท�าย

รับโปรโมชั่นมูลค�ารวมสูงสุด 500,000 บาท*
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3 ทำาเล 5 โครงการบ้านหรู
ที่ผู้กำ�ลังห�บ้�นเชียงใหม่ให้คว�มสนใจ
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PROJECT REVIEW
“ดิ เอราวัณ คอนโด”
คอนโดหรู ใจกล�งไนท์บ�ซ�ร์

34
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คอนโดเงินทอน...
กลวิธีได้เงินก้อนดอกเบี้ยถูก

48
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Loan to Value (LTV) กับมตรก�รของรัฐ (2)

49
FENG SHUI
ก�รเลือกที่ดินมงคล

 50
HOME DECOR
6 ไอเดียแต่งบ้านใหม่ให้ดูเก่า
แบบ Rustic Style 

52
HOME INNOVATION
ROBOTIC FURNITURE เฟอร์นิเจอร์
แปลงร่�ง ช่วยแก้ปัญห�ห้องขน�ดเล็ก
 

54
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Better City Better Living for Better Life:
‘Sayonara’ Tsukiji
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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, 0-5327-1388-89 • 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

3 ทำาเล 5 โครงการบ้านหรู  
ที่ผู้กำ�ลังห�บ้�นเชียงใหม่ให้คว�มสนใจ

ร�ค�ที่อยู่อ�ศัยนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่�ในทุกๆ ปี จะมีก�ร 

ปรับร�ค�ของผู้ประกอบก�รแต่ละร�ย ส�เหตุของก�รปรับ- 

ร�ค�บ้�นเพิ่มขึ้นนั้นก็เนื่องม�จ�กก�รลงทุนของผู้ -

ประกอบก�รที่มีต้นทุนในก�รลงทุนสูงขึ้น โดยเฉพ�ะต้นทุน

ร�ค�ที่ดิน รวมถึงปัญห�ภ�วะเงินเฟ้อ ร�ค�ค่�จ้�งแรงง�น 

จึงส่งผลต่อต้นทุนก�รผลิตของผู้ประกอบก�ร  

ทั้งนี้ยังพบว่�ตล�ดคว�มต้องก�รอสังห�ริมทรัพย์

ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในกลุม่สนิค�้ระดับร�ค� 1-3 ล้�นบ�ท เปน็ 

ที่ต้องก�รเป็นอย่�งม�ก ส่วนใหญ่กลุ่มนี้มีคว�มต้องก�ร- 

สินเช่ือจ�กสถ�บันก�รเงินในก�รซ้ือท่ีอยู่อ�ศัย แต่ยังมีกลุ่ม 

ตล�ดบนที่ผู้ประกอบก�รมองว่�น่�จะเป็นกลุ่มที่มีกำ�ลัง 

ซ้ือ ด้วยร�ค�สินค้�จะเป็นตัวกำ�หนดผู้ซ้ือได้ในระดับหน่ึง ท�ง 

HBG CM ได้นำ�ข้อมูล 5 อันดับ โครงก�รยอดฮิตร�ค�

ม�กกว่� 5 ล้�นบ�ท ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคนสนใจในปีนี้
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อันดับที่ 1 เดอะ คลิฟฟอร์ด
โครงการตั้งอยู่ถนนเส้น แม่ริม-แม่โจ้ ซึ่งเป็น

เส้นทางที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 107 และ 

1001 เป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้สิ่งอำานวยความ- 

สะดวก เช่น โรงพยาบาลสันทราย, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 

ตลาดสด, สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ และท่ีว่าการอำาเภอ 

แม่ริม ซึ่งการเดินทางนั้นถือว่าไม่ไกลจากตัวเมืองใช้

เวลาเพียง 15 นาที โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 72 ไร่ 3 

งาน 71 ตร.ว. จำานวน 106 ยูนิต

ราคาขายเริ่มต้นที่ 4.7 ล้าน ไปจนถึง 7.6 

ล้านบ้าน ตามแบบบ้านของโครงการที่มีให้เลือกถึง 

6 แบบด้วยกัน สไตล์ European กับโรงจอดรถ

อัตโนมัติ ระบบ Home Automation ที่มาพร้อมกับ

ระบบ Security จาก iRisco ให้คุณควบคุมระบบ

ต่างๆ ภายในบ้านได้จาก Smart Phone โดดเด่น

ด้วยนวัตกรรมการก่อสร้างใหม่เพ่ือบ้านเย็นประหยัด

พลังงานกับระบบก่อสร้าง 2 แบบ  คือ ระบบ Insu-

lated Cavity Wall และ Infill Wall ถือได้ว่าเป็นบ้านที่

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค 4.0 บนสังคมคุณภาพ

อันดับที่ 2 ไวซ์ ซิกเนเจอร์
โครงการตั้งอยู่ถนนวงแหวนรอบนอก (ดอย- 

สะเก็ด-สันกำาแพง) สามารถใช้เส้นทางจากส่ีแยกศาล- 

เด็ก เข้าสู่ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด มุ่งหน้าไปทาง

สี่แยกแม่กวง ประมาณ 4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู ่

ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร 

โครงการอยู่ซ้ายมือ ปัจจุบันเส้นน้ีกำาลังขยายถนนเป็น 

4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณรถและการเดินทาง

ที่คล่องตัวยิ่งขึ้น

มีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ 48 ตร.ว. จำานวน 60 

ยูนิต ราคาเริ่มต้น 5.90-8.50 ล้านบาท ตอนนี้เหลือ

ขายแค่ 6 ยูนิตเท่านั้น ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการ

ตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากโครงการมีจุดเด่นเรื่อง 

คัดสรรวัสดุที่ได้มาตรฐาน อาทิ ผลิตภัณฑ์จาก SCG, 

ชุดบาน Smart Kitchen และชุดสุขภัณฑ์ American 

Standard ใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้อาศัย ออกแบบ

ให้มีห้องนอน ชั้น 1 สำาหรับผู้สูงอายุและเป็นบ้าน

สมัยใหม่สไตล์ Modern Tropical เน้นการประหยัด 

พลังงานโดยมีเพดานสูง หน้าต่างบานกว้างและติด-

ตั้งแผ่นฟรอยด์สะท้อนความร้อนใต้หลังคา

โครงการเดอะ คลิฟฟอร์ด ทำาเลย่านแม่โจ้

โครงการไวซ์ ซิกเนเจอร์
สี่แยกแม่กวง เส้นตัดผ่านถนนวงแหวนรอบนอก และเส้นทางไปดอยสะเก็ด
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อันดับที่ 4 นันทวัน ซีรีนเลค
โครงการตั้งอยู่ ถนนสมโภช 700 ปี ใกล้แยก 

แม่เหียะ เดินทางไม่ถึง 10 นาทีจากตัวเมืองเชียงใหม่ 

ใกล้ตลาดสดแม่เหียะ, สนามบินเชียงใหม่, บิ๊กซี

หางดง, แม็คโคร หางดง, เทสโก้โลตัส หางดง, โรง- 

พยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ, ร้าน Goodview Village, 

ร้านอาหารเดอะวินด์มิลล์ และร้านอาหารอ่ิมปลาเผา 

ซึ่งถือว่าเป็นทำาเลที่ใช้ชีวิตสะดวกสบายและเป็น

ทำาเลที่หาได้ยาก

พื้นที่โครงการ 51 ไร่ จำานวนแปลงขาย 98 

แปลง ประเภท บ้านเดี่ยว มีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด 

4 แบบ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 242 ตร.ม. บนขนาดที่ดิน

ตั้งแต่ 100 ตารางวาขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 16.5 ล้าน-

บาท ไปจนถึง 40 กว่าล้านบาท สมกับการใช้ชีวิต

สังคมหรูริมทะเลสาบ สวยที่สุดกลางเชียงใหม่ รางวัล

แห่งชีวิตท่ีคู่ควรสำาหรับความสำาเร็จของคุณกับความ

หรูหราท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตระการตายิ่ง- 

ขึ้นด้วยอุโมงค์ต้นไม้ทอดยาวคู่ขนานถนนสายหลัก

ภายในโครงการ เช่ือมต่อเน่ืองสู่สวนพักผ่อนริมทะเล- 

สาบและจุดชมวิวให้คุณสัมผัสความงดงามของวิว

ดอยและทะเลสาบ อีกโครงการคุณภาพจากแลนด์-

แอนด์เฮ้าส์ที่ตั้งใจทำาเพื่อคนเชียงใหม่

โครงการเดอะ แกรนด์พาร์ค ติดถนนวงแหวนรอบนอก

ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ถนนวงแหวนรอบใน) ไปทางสีแยกแม่เหียะสมานสามัคคี (สี่แยกบิ๊กซี หางดง)

อันดับที่ 3 เดอะ แกรนด์พาร์ค
โครงการตั้งอยู่ถนนวงแหวนรอบนอก (ดอย- 

สะเก็ด-สันกำาแพง) อยู่ห่างจากแยกแม่กวงเพียง 300 

เมตรเท่านั้น เรื่องการเดินทางไม่ต้องพูดถึง สะดวก

สบายใกล้เมือง โครงการมีทั้งหมด 43 ไร่ 3 งาน 98 

ตร.ว. จำานวน 146 ยูนิต มีให้เลือกถึง 5 แบบบ้าน 

ราคาเร่ิมต้นต้ังแต่ 4.2-13.5 ล้านบาท ด้วยเอกลักษณ์ 

กับบ้านแบบใหม่ล่าสุด Modern Tropical Living  

สะท้อนอารมณ์การอยู่อาศัยที่อบอุ่น  บ้านทุกหลัง

ตอกเสาเข็ม รองรับการสั่นสะเทือน ปลอดภัยจาก

แผ่นดินไหว

ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบากันความร้อนจาก

ภายนอกได้กว่า 80% และแผ่นระบายความร้อนใต้

หลังคา ทำาให้บ้านเย็นสบาย ถังเก็บนำาบนดิน พร้อม

ติดตั้งเครื่องปั๊มนำาอัตโนมัติ รับรองมาตรฐานความ

ปลอดภัย และภายในโครงการมีสวนสาธารณะพร้อม 

คลับเฮาส์ขนาดใหญ่ เน้นพื้นที่ส่วนกลางสีเขียวกับ

ความร่มรื่นจากธรรมชาติอีกด้วย

โครงการเดอะ แกรนด์พาร์ค
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อันดับที่ 5 กุลพันธ์วิลล์ 9 เดอะเลเจ้นท์
โครงการอยู่บนถนนเชียงใหม่-หางดง ใช้เวลา 

เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่บริเวณสี่แยกสนามบิน

มาถึงโครงการใช้เวลาประมาณ 20 นาที และมีสิ่ง-

อำานวยความสะดวกรองรับการอยู่อาศัย อาทิ กาด-

ฝรั่ง ตลาดสดหางดง และหมู่บ้านถวาย เป็นต้น เป็น 

ทำาเลท่ีเหมาะสำาหรับผู้ท่ีต้องการพักอาศัยอยู่ไม่ไกล 

ตัวเมือง หลีกหนีความวุ่นวายแต่ก็ยังสามารถเข้าออก 

ตัวเมืองได้อย่างสบาย

ใช้เวลาไม่มาก อีกท้ังยังอยู่ใกล้อำาเภอหางดง 

ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ถนนหน้า

โครงการเป็น 4 ช่องจราจรและเนื่องจากโครงการตั้ง- 

อยู่ติดกับถนนสายเชียงใหม่-หางดง ซ่ึงมีรถส่ีล้อประจำา 

ทางผ่านสะดวกต่อการเดินทางเข้าออกตัวเมือง 

โครงการมีแบบบ้านให้เลือกหลายแบบ ตอบรับกับ

รูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ทั้งบ้านชั้นเดียว 

บ้านสองชั้น และทาวน์โฮม เนื้อที่โครงการทั้งหมด 

920 ไร่ จำานวน 2,000 กว่ายูนิต ราคาเริ่มตั้งแต่ 2.4 

ล้านบาทไปจนถึง 10 กว่าล้าน เรียกได้ว่าโครงการนี้

รองรับทุกความต้องการของการมีที่อยู่อาศัยไว้ที่นี่

ราคาสินค้าจะเป็นตัวกำาหนดผู้บริโภค 

เช่นเดียวกับตลาดราคาบ้านระดับไฮเอนด์เป็น 

Demand ที่แท้จริงที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง 

แต่ถึงอย่างไรต้องพิจารณาถึงการอยู่อาศัย และ

แนวทางใช้ชีวิตประจำาวันประกอบการตัดสินใจ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย...สวัสดี  

ถนนเชียงใหม่-หางดง บริเวณสี่แยกตลาดสันป่าสัก

โครงการกุลพันธ์วิลล์ 9

โครงการกาดฝรั่ง  คอมมูนิตี้มอลล์ ย่านหางดง
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Top View by Baania.com

หวั่นอสังหาฯ ช็อต หลัง ธปท. ประกาศ
คุมสินเชื่อบ้าน

สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ต้องลุ้นใจระทึก เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เคยส่งสัญญาณเตือนให้กับผู้ประกอบการที่แข่งขัน-

กันปล่อยสินเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตา ไม่ควบคุมดูแล

สินเชื่อที่อยู่อาศัยจนทำาให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ด้วย 

ตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขยับสูงขึ้น ดังนั้นผู้ว่า- 

การ ธปท.จึงต้องออกมาตรการบางอย่างเพื่อควบคุม

เพ่ือให้ภาวะเสี่ยงในตลาดอสังหาริมทรัพย์กลับคืน

สู่ภาวะปกติโดยเร็ว ไปดูว่ามีมาตราการอะไรบ้างใน

บทความนี้

ธอส. จัดโปรดุ ซ้ือบ้านมือสอง ผ่อนดาวน์ 
0% นานสูงสุด 60 เดือน!

สำาหรับท่านใดที่กำาลังมองหาบ้าน แต่ยังมี

ข้อจำากัดด้านงบประมาณ สภาพคล่อง บางท่านอาจ

ตระเวนหาบ้านแล้วแต่ยังไม่เจอที่ถูกใจ หรือบางท่าน 

อาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มหาบ้านจากที่ไหน สิ่งเหล่านี้

เหมือนจะเป็นอุปสรรคท่ีชะลอเวลาการเป็นเจ้าของ

บ้านของท่านให้ยืดยาวออกไป ดังนั้นบ้านมือสองดู- 

จะเป็นทางเลือกที่ดีสำาหรับท่าน ดังนั้น ธอส. จึงได้จัด 

โปรโมชันให้กับท่านท่ีสนใจบ้านมือสอง มีรายละเอียด 

อย่างไรติดตามได้ในบทความเลย

Contents of the month ฉบับนี้ทีมง�นได้รวบรวมบทคว�มที่ได้รับคว�มนิยม 

ในเว็บไซต์ Baania.com ในเดือนกันย�ยน 2561 ม�ให้ท่�นผู้อ่�นได้ทร�บคว�ม

เคลื่อนไหวกัน ซึ่งเรื่องสินเชื่อยังคงได้รับคว�มสนใจอย่�งต่อเนื่องจ�กเดือนที่ผ่�นม� 

โดยบทคว�มเรื่องหวั่นอสังห�ฯ ช็อต หลัง ธปท. ประก�ศคุมสินเชื่อบ้�น ได้รับคว�ม

นิยมม�เป็นอันดับหนึ่ง ต�มด้วยบทคว�มเรื่อง ธอส. จัดโปรดุ ซื้อบ้�นมือสอง ผ่อน

ด�วน์ 0% น�นสูงสุด 60 เดือน! ซึ่งยังคงเป็นบทคว�มเกี่ยวกับสินเชื่อเช่นกัน

Contents of the Month

เรื่อง: ผดุงพงศ์ ขุ่ยอ�ภัย

อันดับ 1 

อันดับ 2

อันดับ 3 บทความเร่ือง 5 ทำาเลฮอตเชียงใหม่ 

ที่คนค้นหาบ้านมากที่สุด ตามมาด้วยบทความเคล็ด- 

ลับประตูบ้านรับโชคลาภ ตามตำาราฮวงจุ้ย บ้านสามารถ 

ใช้วิเคราะห์โชคชะตาและเส้นทางเดินชีวิตได้  ปิดท้าย 

ไปด้วยบทความอันดับท่ี 5 การเคหะฯ เปิดสต็อกบ้าน- 

คอนโดพร้อมอยู่ ราคาไม่ถึงล้าน สำาหรับผู้มีรายได้น้อย 

โครงการของรัฐโครงการนี้คงเป็นทางเลือกสำาหรับ

ท่านท่ีสามารถเลือกท่ีอยู่อาศัยให้ตรงตามใจของ

ท่านทั้งที่อยู่แนวราบและแนวดิ่ง
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เคล็ดลับประตูบ้านรับโชคลาภ
ตามตำาราฮวงจุ้ย

ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยท่ีอยู่อาศัย องค์ประกอบ 

ของบ้านที่สำาคัญที่สุดที่จะละเลยไม่ได้ก็คือ “ประตู” 

ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของพลังงาน มิติและเป็นจุดที่ 

สื่อถึงเรื่องการสื่อสารในชีวิต ประตูจึงมีความสำาคัญ 

ในลำาดับต้นๆ ของฮวงจุ้ยท่ีอยู่อาศัยหรือสถานประกอบ 

การ ประตูมีหลากหลายแบบ หลากหลายหน้าที่ อาทิ 

ประตูรั้ว ประตูเข้าบ้าน ประตูห้องนอน ประตูห้องนำา 

ประตูห้องครัว ประตูห้องเก็บของ ประตูห้องทำางาน 

ซึ่งประตูท่ีใช้ในแต่ละพ้ืนท่ีก็จะมีความหมายในเรื่อง

พลังงานของพื้นที่นั้นๆ

5 ทำาเลฮอตเชียงใหม่ที่คนค้นหาบ้าน
มากที่สุด

หากพูดถึงภาคเหนือตอนบนหลายๆ ท่าน

คงจะนึกถึงเชียงใหม่ ด้วยมีธรรมชาติที่สวยงามและ

มีวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นจนกลายเป็นเมืองอันดับต้นๆ 

ที่หลายท่านเลือกมาท่องเที่ยวและเข้ามาต้ังถ่ินฐาน

อยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ

เมืองออกไปบริเวณชานเมือง พบการขยายตัวของ

ท่ีอยู่อาศัยในแนวราบมากกว่าแนวสูงด้วยลักษณะ

ของภูมิประเทศ บทความนี้จะนำาท่านไปรู้จักกับย่าน

ท่ีผู้คนสนใจท่ีจะหาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอันดับต้นๆ 

ทั้ง 5 อันดับ

การเคหะฯ เปิดสต็อกบ้าน-คอนโด
พร้อมอยู่ราคาไม่ถึงล้าน

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐท่ี 

สร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงให้กับประชาชนผู้มี

รายได้น้อย แม้บ้านการเคหะฯ นั้นดีไซน์จะไม่ค่อย 

ทันสมัย แต่สำาหรับท่านท่ีมีรายได้น้อยแล้วเหมาะเป็น 

ท่ีพ่ึงสำาหรับการลงหลักปักฐาน ปัจจุบันมีการพัฒนา 

สาธารณูปโภค ระบขนส่งครอบคลุมมากขึ้น บ้าน

การจัดสรรพื้นที่ภายในลงตัวมากขึ้น และสามารถ

พัฒนาอยู่ในทำาเลที่ใกล้เมืองมากขึ้น ท่านใดที่สนใจ

บ้านการเคหะที่ราคาไม่ถึงล้าน ติดตามบทความนี้ได้

เลยครับ

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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อะไรซ์ คอนโด

อ�ซ�ว่� ท�วน์

หากความสะดวกสบายคือ ไลฟ์สไตล์ของคุณ ที่ Arise Condo ตอบโจทย์

ให้คุณ! ได้สัมผัสคอนโดบนทำาเลเมือง บนถนนมหิดลที่เหมือนย่อเชียงใหม่ให ้

เล็กลง สัมผัสสระว่ายนำาทอดยาวหน้าบ้านมากกว่าใครพร้อมส่ิงอำานวยความสะดวก 

ครบครัน ไม่ว่าจะไปสนามบินเพียง 5 นาที ใกล้สนามบิน ศูนย์การค้า และนิมมาน-

เหมินท์

ทาวน์โฮม 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องนำา ออกแบบสไตล์โมเดิร์น มีเพียง 4 

ยูนิตเท่านั้น เพดานสูง 3 เมตร ทำาให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกโล่งสบาย   ผนังก่อด้วย

อิฐมอญมีความแข็งแรงทนทาน หลังคาสไตล์โมเดิร์น ใช้วัสดุเมททัลชีท จุดเด่นคือ 

มีห้องนอนขนาดใหญ่ กั้นห้องแต่งตัวในห้องนอนให้ ทำาให้การแบ่งฟังก์ชันเป็น

สัดส่วน

บันไดหลบมุมทำาให้ห้องรับแขกกว้าง หน้ากว้าง 5 เมตร พื้นที่ใช้สอยห้อง 

กลาง 97 ตร.ม. ห้องริม 108 ตร.ม. จอดรถได้ 1 คัน เดินทางสะดวก ใกล้มหาวิทยา- 

Presales & Promotion

ราคาเริ่มต้น 2.2* ล้านบาท พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสูงสุด 120,000 บาท   

ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sales Gallery โทร.053-282-388 และ 

www.ornsirin.co.th, Line: @ornsirin ornsirin  

ลัยแม่โจ้ เพียง 2 นาที จากปากซอยถนนใหญ่ถึงตัวโครงการเพียง 200 เมตร มี 

7-Eleven หน้าปากซอย พร้อมร้านก๋วยเตี๋ยว และร้านอาหาร

ราคาเริ่มต้น 1.79* ล้านบาท จองวันนี้รับทันทีส่วนลด 200,000 บาท 

โปรโมชันถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.080-850-4406, 085-695-5060  

Facebook : ASAWA Home  
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Presales & Promotion

ก�ญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้

ดีญ่�ว�เล่ย์ สันทร�ย 2

บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ผู้นำาด้านอสังหาริมทรัพย์ จังหวัด

เชียงใหม่  จัดงาน “Karnkanok Easy Day 2018” ภายใต้แคมเปญ “ตอบโจทย์ทุก

ทำาเล  คุ้มค่าทุกราคา” ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2561  ณ โซนอควาเรียม ชั้น G 

ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ภายในงานพบกับโปรโมชันสุดคุ้ม อาทิ อยู่ฟรี 2 ปี, จองเพียง 5,000 บาท, 

บ้านนวัตกรรมใหม่ Extra Space พื้นที่มากกว่า ชีวิตก็สุขกว่า ดีญ่าวาเล่ย ์

สันทราย2 โดดเด่นด้วยห้องนอนขนาดใหญ่ พร้อม Walk-in Closet ที่กั้นเป็น

สัดส่วนต่อเนื่องกับห้องนำา และระเบียงพักผ่อน และ Loft Space พื้นที่พิเศษชั้น-

ลอย รองรับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ มุมอ่านหนังสือ ห้องพระ หรือพื้นที่แห่งการ

เรียนรู้ที่รังสรรค์ไว้อย่างลงตัว

จองพร้อมทำาสัญญา รับสิทธิ์ หมุนวงล้อพาโชค รับของรางวัลมูลค่าสูงสุด 50,000 

บาท และข้อเสนอสุดพิเศษเอาใจคนอยากมีบ้าน ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโด 

และอาคารพาณิชย์ อีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-275-880, www. Kkn.co.th และ 

Facebook : Karnkanok property  

เพียง 7 นาทีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ราคาเพียง 2 ล้านต้น ภายในบ้าน

ประกอบด้วย 4 นอน 3 นำา 2 จอดรถ 1 และห้องอเนกประสงค์ พร้อมสิ่งอำานวย-

ความสะดวก คลับเฮาส์ ฟิตเนส และสระว่ายนำาระบบเกลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.090-868-6686, www.thippirom.com 
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Special Project
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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 Ad.
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Project Review

บริเวณโดยรอบมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ 

เป็นโซนที่มีก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 

อยู่อย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะที่อยู่อ�ศัย

เพื่ อรองรับกับคว�มหน�แน่นของ

ประช�กรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งใครที่กำ�ลังมองห� 

ที่อยู่อ�ศัยในโซนนี้ HBG CM ฉบับนี้มี

โครงก�รจ�กบริษัท ป�ล์มโฮม จำ�กัด กับ 

ผลง�นโครงก�รบ้�นคุณภ�พดีใน

จังหวัดเชียงใหม่ม�แล้วหล�ยโครงก�ร 

กับโครงก�ร เดอะ ป�ล์ม ก�ร์เด้น 7 ใกล้ 

สภ.แม่โจ้ มีให้เลือกทั้งบ้�นเดี่ยว บ้�นแฝด 

และท�วน์โฮม ที่เลือกใช้วัสดุอย่�งดีใน

ร�ค�ท่ีคุ้มค่� เร่ิมต้นเพียง 1.95 ล้�นบ�ท*

เรื่อง/ภ�พ: ณัฐภูมิ พงษ์เย็น

“เดอะ ปาล์มการ์เด้น 7”
บ้�นสไตล์โมเดิร์นวินเทจ ใกล้ ม.แม่โจ้  

ใกล้ ม.แม่โจ้ ครบครันสิ่งอำานวยความ
สะดวก

โครงการอยู่ห่างจากสี่แยก สภ.แม่โจ้ เพียง 

500 เมตร และใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพียง 1.5 

กิโลเมตรเท่านั้น รอบมหาวิทยาลัยนั้นเป็นทำาเลที ่

ครบครันสิ่งอำานวยความสะดวกมากมาย และมีการ 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ียังสามารถ 

เดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกด้วยถนน

เชียงใหม่ - แม่โจ้

สิ่งอำานวยความสะดวกรอบโครงการ อาทิ 

ร้านกาแฟ The Simple Milk, ร้านกาแฟ น.นมแม่โจ้, 

ตลาดแม่โจ้, แจ่มฟ้าซุปเปอร์มาร์ท, สถานีตำารวจภูธร 

แม่โจ้, โรงพยาบาลสันทราย, ที่ทำาการไปรษณีย์แม่-

โจ้, ปั๊มนำามัน ปตท., ปั๊มนำามันเอสโซ่ รวมทั้งร้าน-

ค้า ร้านอาหารอื่นๆ ที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย ก็ทำาให้

เห็นว่าเป็นทำาเลที่ใช้ชีวิตได้รอบด้านโดยที่ไม่ต้องเข้า

เมืองเลยก็ได้

บ้านหลายแบบ ฟังก์ชันลงตัวสไตล์โม
เดิร์นวินเทจ

โครงการ เดอะ ปาล์ม การ์เด้นท์ 7 มีบ้าน

เด่ียว 2 ช้ัน, บ้านแฝด 2 ช้ันและทาวน์โฮม 2 ช้ัน สไตล์ 

โมเดิร์นวินเทจ มี 4 แบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย 89-138 

ตารางเมตร บนเนื้อที่โครงการ ที่ดินโครงการ 22 ไร่ 3 

งาน 23 ตารางวา มีรายละเอียดดังนี้

1. แบบบ้าน mA1 บ้านเดี่ยว มี 3 ห้องนอน, 

3 ห้องนำา, ห้องรับแขก, ห้องอาหาร, ห้องครัว, ซักล้าง, 

จอดรถ 2 คัน

2. แบบบ้าน mB1 บ้านแฝด มี 3 ห้องนอน, 

2 ห้องนำา, ห้องรับแขก, ห้องอาหาร, ห้องครัว, ห้อง-

อเนกประสงค์, ซักล้าง, จอดรถ 2 คัน

3. แบบบ้าน mB2 บ้านแฝด มี 3 ห้องนอน, 

2 ห้องนำา, ห้องรับแขก, ห้องอาหาร, ห้องครัว, ซักล้าง, 

จอดรถ 2 คัน
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4. แบบบ้าน mC ทาวน์โฮม มี 3 ห้องนอน, 

2 ห้องนำา, ห้องรับแขก, ห้องอาหาร, ห้องครัว, ซักล้าง, 

จอดรถ 2 คัน

บ้านเดี่ยวแบบ mA1 แตกต่างด้วยดีไซน์ให้

มีระเบียงพักผ่อนหน้าบ้านขนาดใหญ่ มี 3 ห้องนอน 

3 ห้องนำา พร้อมด้วยห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องครัว 

ห้องซักล้าง ห้องเก็บของ จอดรถได้ 2 คัน ชั้นล่างเชื่อม

ต่อพื้นที่รับแขกและทานอาหารเข้าด้วยกัน แต่แยก

ห้องครัวไว้อีกห้องป้องกันกลิ่นรบกวน ชั้นสองห้อง

นอนใหญ่มีห้องนำาในตัว ส่วนห้องนอนเล็ก 2 ห้อง 

ใช้ห้องนำาร่วมกัน 

ส่วนทาวน์โฮม MC โดดเด่นด้วยการออกแบบ 

หน้าตาที่ดูทันสมัย มี 3 ห้องนอน 2 ห้องนำา พร้อมด้วย

ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องซักล้าง ห้อง

เก็บของ จอดรถได้ 2 คัน การจัดพื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง

เป็นแบบเชื่อมต่อกันทั้งชั้นทำาให้ดูกว้าง ชั้นสองห้อง

นอนใหญ่มีระเบียง มีห้องนำาห้องเดียวใช้ร่วมกันที่แม้

พื้นที่ใช้สอยจะเล็ก แต่ก็จัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อย่าง

ลงตัว ส่วนบ้านแฝด mB1 และ mB2 มีการจัดฟังก์ชัน

การใช้งานที่เหมือนบ้านเดี่ยวในขนาดที่เล็กกว่า แต่ 

สามารถจัดพื้นที่ใช้สอยได้ลงตัว แบบบ้านแฝด mB1 

มีห้องทำางานเพ่ิมให้อีกซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไป

ใช้ทำาห้องอเนกประสงค์หรือใช้ทำางานได้ ทั้งนี้บ้าน 

ทุกหลังเลือกใช้วัสดุคุณภาพอย่างดี อาทิ SCG, COTTO, 

TOSTEM, CPAC, BEGER และ AMERICAN 

STANDARD

นอกจากน้ีพ้ืนท่ีส่วนกลางมีท้ังคลับเฮาส์, 

สระว่ายนำา และฟิตเนส พร้อมด้วยระบบรักษาความ

ปลอดภัยกล้องวงจรปิด CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง 

โครงการ เดอะ ปาล์ม การ์เด้นท์ 7 กับ

บ้านสไตล์โมเดิร์นวินเทจท่ีมีให้เลือกท้ังบ้าน-

เดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ใช้วัสดุคุณภาพ

ดีคุ้มค่ากับราคา ครบครันสิ่งอำานวยความสะดวก 

ทั้งยังใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้คุณได้พบกับ

ชีวิตสมบูรณ์แบบได้ที่นี่  

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : The Palm Garden 7 Maejo

Project Owner:
Location: 
Land Area:
Project Type:

Price:
Amenities:

Contact:
Website:

Palm Home Co., Ltd.
Tambon Nong Han, Amphoe San Sai, Chiang Mai
22-3-23 Rai.
Single-family house, Twin house and Townhome of 2-stories, 
Total 160 Units.
Start 1.95 MB.
Clubhouse, Swimming Pool, Garden, CCTV,
Security 24-Hrs Security Guard
Tel. 081-350-5430, 081-123-3567, 061-272-8778
www.palmgarden.co.th, www.facebook.com/theplamgarden
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Project Review
เรื่อง/ภ�พ: กองบรรณ�ธิก�ร

“ดิ เอราวัณ คอนโด” 
คอนโดหรู ใจกล�งไนท์บ�ซ�ร์

ทำาเลทองใกล้แหล่งชอปปิง มีรถประจำาทางผ่าน
โครงการตั้งอยู่บนถนนลอยเคราะห์ ห่างจากสี่แยกไนท์บาซาร์ (แยกแมค-

โดนัลด์) เพียง 220 เมตร ถนนจะเป็นวันเวย์โดยถ้าเดินทางมาจากทางวัดอุปคุต

เข้าสู่ถนนไนท์บาซาร์ เมื่อถึงแยกให้เลี้ยวซ้ายตรงเบอร์เกอร์คิงแล้วเลยศาลเจ้าจีน

มาจะเจอโครงการจะอยู่ขวามือ ส่วนการออกจากโครงการก็จะเป็นวันเวย์ให้เดิน

ทางออกสู่ถนนเจริญประเทศ และยังสามารถข้ามแม่นำาปิงด้วยสะพานขัวเหล็กได้

ทันที

สำาหรับสิ่งอำานวยความสะดวกรอบโครงการก็มีหลากหลาย รถประจำาทาง

ก็มีผ่านตลอด ทำาให้ใช้ชีวิตได้ง่ายโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่มีทั้งร้านค้า สถานที่ 

ท่องเที่ยว และโรงแรมอยู่ใกล้กับโครงการ อาทิ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์, กาแล ไนท์ 

บาซาร์, ตลาดอนุสาร, กาดบ้านฮ่อ, ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต, พันธ์ทิพย์ พลาซ่า, 

ร้านกาแฟสตาร์บัคส์, ร้านอาหาร HardRock Cafe, ร้านอาหาร Chocolate Fac-

tory, ร้านอาหาร David’s Kitchen, บ้านโบราณเชียงใหม่,  โรงแรมเลอ เมอริเดียน 

เชียงใหม่, โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส และใกล้กับขัวเหล็กที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ 

มีคิวรถฟ้าเชียงใหม่-ลำาพูนด้วย เรียกว่าเป็นทำาเลที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้เป็น

อย่างดี

ใครท่ีกำ�ลังมองห�ทำ�เลทองสำ�หรับก�รลงทุนหรือพักอ�ศัย 

ในทำ�เลไนท์บ�ซ�ร์ ก็ยังคงเป็นทำ�เลยอดนิยมสำ�หรับทั้งคนไทย 

และคนต่�งประเทศ เพร�ะเป็นทำ�เลท่ีมีศักยภ�พ เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ที่คนให้คว�มสนใจอยู่ม�ก จึงมีก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์

เป็นโรงแรมและห้�งสรรพสินค้�อยู่หล�ยแห่ง แต่กลับไม่ค่อยมี

ก�รพัฒน�เป็นที่อยู่อ�ศัยแม้จะมีคว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัยอยู่

ม�ก

HBG CM ฉบับนี้มีโครงก�รคอนโดพรีเมียมม�แนะนำ�ให้

รู้จัก กับโครงก�ร ดิ เอร�วัณ คอนโด ดำ�เนินก�รโดย บริษัท โฮม 

แอนด์ ภัคเกษม จำ�กัด ท่ีมีผลง�นอย่�งโครงก�รเทรเชอร์ คอนโด 

ที่เชียงใหม่บิสสิเนสพ�ร์ค บนทำ�เลทองใกล้กล�งไนท์บ�ซ�ร์ที่

ใกล้สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกม�กที่สุด กับห้องตกแต่งพร้อมอยู่

สไตล์ Contemp Luxury Style ในร�ค�เริ่มต้น 4.7 ล้�นบ�ท*
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ตกแต่งพร้อมอยู่ สไตล์หรูหรา ฟังก์ชัน
จัดลงตัว

โครงการ ดิ เอราวัณ คอนโด กับอาคารสูง 

8 ชั้น บนพื้นที่ 1 ไร่กว่า จำานวน 84 ยูนิต สไตล์ 

Contemp Luxury Style โครงการมีห้อง 3 แบบ 

ได้แก่ 

1. แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องนำา จำานวน 49 ห้อง

2. แบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องนำา จำานวน 7 ห้อง

3. แบบ 3 ห้องนอน 2 ห้องนำา จำานวน 28 ห้อง 

มีการจัดฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างลงตัว มีพื้นที่

ใช้สอยอย่างเหลือเฟือ ระหว่างห้องมีการออกแบบ

ให้ประตูเลื่อนเปิดปิดเพื่อความเป็นส่วนตัว แต่ก็ยัง 

สามารถเปิดเพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนท่ีเข้าหากันได้ทำาให้

ห้องดูกว้างขวาง ส่วนการตกแต่งห้องและตู้ Built-in 

ทำาได้อย่างสวยงาม มีเสน่ห์ และใช้งานได้ดี แตกต่าง

จากการดีไซน์ทั่วไป

โครงการเลือกวัสดุคุณภาพสูง อย่างหน้าต่าง 

Tostem ที่เก็บเสียงทั้งภายในและภายนอก ให้คุณ 

ได้รักษาความเป็นส่วนตัวและพักผ่อนอย่างเงียบสงบ 

ไร้เสียงรบกวนจากภายนอก ทั้งยังตอบโจทย์วิถีชีวิต 

ของคนรุ่นใหม่ด้วย Intelligent Room ระบบสั่งการ 

ด้วยเสียงและมือถือที่เชื่อมต่อ ควบคุมจากระยะไกล 

อุ่นใจกับระบบประตูล็อครหัสอย่างดี

โครงการยังมีส่วนกลางอย่างสระว่ายนำา

ระบบเกลือท่ียาวกว่า 17 เมตร พร้อมด้วยฟิตเนสและ 

สำาหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัว ที่นี่ยังมีที่จอดรถในช่อง

ให้ถึง 41 คัน หรือกว่า 50% ของโครงการ

โครงการ ดิ เอราวัณ คอนโด มีกำาหนด

แล้วเสร็จ 2564 แต่เปิดขายแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า

เม่ือโครงการแล้วเสร็จมูลค่าของห้องก็จะสูงขึ้น 

ทำาให้เหมาะสำาหรับนักลงทุนท่ีต้องการซื้อเพ่ือ

เก็งกำาไรในอนาคต หรือหากต้องการซื้อเพื่ออยู ่

อาศัยทำาเลน้ีก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่าง

หลากหลายเช่นเดียวกัน ให้คุณได้มีคุณภาพชีวิต

ท่ีสมบูรณ์แบบบนทำาเลทองท่ีหาไม่ได้แล้วใน

โซนนี้  Home Profile : The Erawan Condo
Project Owner:
Location: 
Land Area:
Project Type:
Price:
Amenities:
Contact:
Website:

Home and Pakkasem Company Limited.
Loi Khro Rd. Tambon Chang khlan, Amphoe Mueang, Chiang Mai
1-0-36 Rai.
High Building of 8-stories, Total 84 Units.
Start 4.7 MB.
Parking Area 50%, Fitness, Swimming Pool, Garden
Tel. 094-606-7774 , 053-276-776
www.erawancondo.com, www.facebook.com/Erawancondo

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
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Home Inspection

ท่�นที่อย�กมีพื้นที่รอบบ้�นสวยๆ 

ก�รเลือกใช้บล็อกปูบริเวณหน้�บ้�น เป็นอีก 

หนึ่งท�งเลือกที่หล�ยคนให้คว�มสนใจ 

เพร�ะปัจจุบันบล็อกมีรูปแบบหน้�ต�และ

สีสันที่หล�กหล�ยให้เลือกใช้กัน หรือถ้�ไม่

ต้องก�รให้หน้�บ้�นดูแข็งกระด้�งจ�กล�น

อิฐบล็อก ก็ยังมีบล็อกปลูกหญ้�ที่มีช่องให้

เร�ได้ปลูกหญ้�สีเขียว ช่วยเพิ่มคว�มชุ่มชื่น

ให้กับบ้�น

วิธีตรวจงานและขั้นตอนงานปูบล็อก

เรื่อง/ภ�พ: www.baania.com

ทั้งนี้กลับพบว่าปัญหาที่มักจะเจอ คือ เมื่อใช้งานไปสักพักบล็อกที่ปูไว้ก็เริ่มจะทรุดเป็นคลื่น ปลูก

หญ้าไม่นานหญ้าก็เหลืองและตาย ซึ่งมันเกิดจากอะไรหรือช่างทำางานไม่เรียบร้อย เราลองมาดูขั้นตอน

การปูบล็อกและการตรวจงานการปูบล็อกที่ HBG CM อยากเล่าให้ฟัง เผื่อว่าถ้ามีโอกาสปูบล็อกครั้งหน้า

หรือกำาลังจะซ่อมแซมบล็อกเดิมที่พัง จะได้ไม่พลาดขั้นตอนไป

1. ขั้นตอนแรกให้เราตรวจสอบแบบจากผู้ออกแบบว่าสอดคล้องกับพื้นที่จริง แล้วให้ช่างทำาการ

เคลียร์พื้นที่ด้วยการเก็บขยะและกำาจัดวัชพืชก่อน ก่อนจะลงมืออัดดินเดิมให้แน่น ทั้งนี้ควรทำาให้พื้นที่จะ

ปูบล็อกมีความลาดเอียงเพื่อให้นำามีการไหลผ่านด้านใต้บล็อกได้ โดยเฉพาะบล็อกปลูกหญ้าต้องมีการทำา

ลาดเอียงเพื่อไม่ให้น้ำาขัง ทั้งนี้หากต้องการใช้บล็อกปลูกหญ้า ต้องมั่นใจว่าพื้นที่นั้นมีแสงแดดส่องถึงเพื่อ

ไม่ให้หญ้าตาย และต้องมีการรดนำาบ่อยๆ วันละ 2 ครั้ง

ส่วนถ้าเป็นพ้ืนท่ีสำาหรับท่ีจอดรถอาจจะต้องปรึกษาผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาเก่ียวกับการลง

ฐานรากหรือการเทคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้สามารถรองรับนำาหนักได้มากขึ้น ไม่งั้นอาจจะเกิดพื้นทรุดได ้

ในภายหลัง

2. ขั้นตอนต่อไปให้กำาหนดขอบเขตท่ีจะปูบล็อกด้วยขอบคันหินเพ่ือป้องกันบล็อกไหลออก 

ด้านข้าง หรือปูให้ชนกำาแพงรั้วหรือกำาแพงบ้าน แล้วจึงบดอัดดินเดิมด้านในกรอบที่วางไว้ให้แน่นอีกรอบ

เพื่อเตรียมพื้นที่สำาหรับขั้นตอนต่อไป

3. ตรวจสอบอิฐบล็อกที่ขนมายังพื้นที่ปูว่ามีสภาพสมบูรณ์ และไม่แตกร้าวก่อนทำาการปู ตรวจ

สอบปริมาณว่าเป็นไปตามที่ตกลง และต้องมีเผื่อบางส่วนสำาหรับการซ่อมแซมในอนาคต
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4. ขั้นตอนต่อไปเป็นการเทปูนหยาบหรือ

ทรายปรับระดับ ซึ่งสามารถเลือกทำาได้หลายวิธีซึ่ง

จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ถ้าท่านเป็นเจ้าของบ้าน

ก็ลองสอบถามถึงวิธีที่ช่างเลือกใช้ดูก็ได้ครับ โดยมี

ทางเลือกดังนี้

4.1 เททรายหยาบหนาประมาณ 3-4 เซน- 

ติเมตร ปาดให้ได้ระดับแล้วจึงทำาการเรียงอิฐบล็อก 

ลงไป วิธีนี้จะค่อนข้างง่ายที่สุด แต่มีโอกาสที่บล็อก

จะทรุดเมื่อใช้งานไปสักพัก

4.2 เททรายปรับระดับวางบนแผ่นใยสัง- 

เคราะห์ (Geotextile) เพื่อป้องกันทรายไหล โดย

เผื่อความยาวของแผ่นใยสังเคราะห์พับห่อด้านบน

ทรายปรับระดับเป็นรูปตัว U ด้านละประมาณ 30 

เซนติเมตร ส่วนรอยต่อของแผ่นใยสังเคราะห์ก็ให้ทับ

กันประมาณ 15 เซนติเมตร แล้วจึงทำาการเรียงอิฐ

บล็อกลงไป

4.3 ใช้หินคลุกบดอัดลงบนพื้นที่หรือใช้  

Controlled Low Strength Material (CLSM)  

ยกตัวอย่างเช่น CPAC FLOW FILL MORTAR  

เทบนดินที่บดอัดแน่น มันจะเป็นเหมือนปูนที่ช่วย

เป็นฐานรองก่อนการเททรายปรับระดับโดยท่ีไม่ต้อง

ปูแผ่น Geotextile ก่อน เหมาะสำาหรับพื้นดินเดิมที่

ไม่แน่นพอ จากนั้นให้เททรายปรับระดับแล้วจึงปูอิฐ

บล็อกลงไป

5. ขั้นตอนเรียงบล็อก ก็ลองให้ช่างลองเรียง

ดูส่วนหนึ่งก่อน แล้วเราก็ตรวจความเรียบร้อยในการ

ทำางานก่อนจะอนุมัติให้ปูบล็อกเต็มพื้นที่ หากมีการ

ตัดบล็อกในกรณีที่ต้องตัดเศษ ห้ามใช้ค้อนทุบหรือ

สกัดออกจนรอยตัดบล็อกมีลักษณะไม่ตรงหรือผิว

บล็อกไม่สวยงาม

6. สำาหรับบล็อกทั่วไป เมื่อปูบล็อกแล้วเสร็จ

ให้โรยทรายละเอียดลงในช่องว่างระหว่างก้อน แล้ว

ให้ใช้เครื่องตบอัดแบบสั่นสะเทือน 2-3 เที่ยว แล้ว

จึงทำาการกวาดทรายส่วนที่อยู่บนผิวหน้าบล็อกและ

ระหว่างร่อง ทิ้งไว้ให้ผิวบล็อกแห้งแล้วจึงลงนำายา

ป้องกันการเกิดคราบขาวและน้ำายาเคลือบเงาผิว

คอนกรีต (ตรงนี้อยู่ที่ความต้องการพิเศษของท่าน

เจ้าของบ้านและมาตรฐานผลิตภัณฑ์)

7. สำาหรับบล็อกปลูกหญ้า หลังจากวาง

บล็อกปลูกหญ้าและอัดแน่นแล้วให้เทดินและปุ๋ย 

แล้วเกลี่ยลงในร่องบล็อกให้แน่น แล้วรดนำาให้ทั่ว

เพื่อให้ดินชุ่มชื้น จากนั้นก็ให้ปลูกหรือปักดำาหญ้า

ลงดินหรือตัดหญ้าเป็นชิ้นขนาดเท่าช่องปลูกแล้ว

วางลงไป เมื่อปลูกหญ้าแล้วเสร็จให้รดนำาทุกๆ วัน 

จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 10-15 วัน ให้หญ้าที่ปลูกฟืนตัว  

ในช่วงนี้ก็อย่าให้มีการเอารถไปจอดบังแดดเพราะ

หญ้ายังไม่แข็งแรง 

ท้ังน้ีหากต้องการปลูกบล็อกหญ้าสำาหรับ

พื้นที่ใหญ่ๆ การใช้บล็อกปูหญ้าขนาดเล็กจะทำาให้

เสียเวลาในการปลูกค่อนข้างเยอะ เสียกำาลังในการ

ทำางานเยอะขึ้นด้วย ปัจจุบันมีบล็อกหญ้าขนาดใหญ่  

เช่นขนาด 50x50 เซนติเมตร และ 100x100 เซนติเมตร  

ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่กว้าง แต่ต้องใช้

เครื่องจักรช่วยเนื่องจากมีนำาหนักมาก แต่ก็สามารถ

รับน้ำาหนักกดทับได้ดียิ่งขึ้นด้วย

8. เมื่อช่างปูบล็อกเสร็จเรียบร้อยให้ดูว่าช่าง

ปูได้ระดับตามที่ต้องการ ไม่มีคลื่นหลังเต่า หรือตก

แอ่งท้องกระทะ และปูได้ลวดลายถูกต้องตามแบบแล้ว

จึงทำาการกวาดทรายหรือรดนำาเพ่ือทำาความสะอาด

ลานบล็อกที่ปูเสร็จแล้ว

หากบ้านของท่านมีปัญหาเรื่องพ้ืนดินทรุด

ตัวอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะบ้านในกรุงเทพที่ดินเดิมเป็น

ดินเหนียว ลองเลือกใช้สินค้าที่มีมาตรฐานการติดตั้ง

จากผู้ชำานาญการจะดีกว่าไปซื้อบล็อกจากร้านทั่วไป

มาปูเอง แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ก็จะได้ผล-

งานที่ดีตามไปด้วยนะครับ

อย่างไรก็ตามสำาคัญที่ตัวช่างด้วย ถ้าได้ 

ช่างที่ดีช่วยบดอัดดินให้หลายๆ รอบ บล็อกก็จะ 

ไม่ทรุดตัวง่ายๆ แน่นอนครับ ยังไงถ้าท่านเป็น

เจ้าของบ้านก็อย่าลืมอยู่เฝ้าช่างด้วยนะครับ 

เพื่อไม่ให้ช่างลัดขั้นตอนสำาคัญอะไรไป เท่านี้

คุณก็จะได้พื้นบล็อกสวยงามท่ีจะอยู่คู่บ้านคุณ

ไปอีกนาน...
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เรื่อง/ภ�พ: กองบรรณ�ธิก�ร
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PD House เร่ิมจากความถนัด เพ่ือสร้าง 
อนาคตให้ครอบครัว 

คุณสิทธิพร ปัจจุบันอายุ 56 ปี เรียนจบทาง

ด้านสายก่อสร้าง เริ่มชีวิตการทำางานที่บริษัทเอกชน

อยู่ช่วงหนึ่งจากนั้นมีโอกาสได้เข้ารับราชการในพ้ืนที่

จังหวัดปทุมธานี ตำาแหน่งช่างโยธา รับราชการได้ 7 ปี 

จึงมีความคิดเปลี่ยนมาทำาธุรกิจของตนเอง โดยเลือก

ธุรกิจที่ถนัดคือ งานก่อสร้าง เพราะเคยทำางานบริษัท

ที่เกี่ยวกับการสร้างบ้าน สร้างที่อยู่อาศัย จึงเปิด 

บริษัทครั้งแรกที่ปทุมธานี ในปี 2533 ขณะอายุ 20 

กว่าๆ ในชื่อบริษัทว่า ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป เป็นแบบ

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ในปี 2535 จึงได้จดทะเบียนเป็น

แบบบริษัทจำากัด ลักษณะแบบผู้ประกอบการท้องถ่ิน 

ด้วยพ้ืนฐานครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะต้อง

ต่อสู้ดิ้นรนมาตลอด ทำาให้อยากประสบความสำาเร็จ

ในอาชีพและครอบครัว จึงมีไฟและแรงผลักดัน ช่วง- 

เริ่มธุรกิจใหม่ๆ นอนวันละ 3-4 ชั่วโมง ทำาเองหมดทุก- 

อย่าง และในช่วงแรกๆ ยังไม่ได้ลาออกจากราชการ 

เย็นกลับมาก็มานั่งทำางานถึงตีสอง ตีสาม พอเช้า

หกโมงครึ่งก็ตื่นมาทำางานต่อ แปดโมงก็ไปทำางาน

รับราชการ เช่าบ้าน เช่าที่ทำางานอยู่ใกล้กับที่ทำางาน

ราชการ

ผ่านวิกฤตร้อนหนาว ก่อนขยายสู่ภูมิภาค
ที่ผ่านมามีทั้งประสบความสำาเร็จ บางครั้ง

เจออุปสรรค เกิดความผิดพลาด เจอวิกฤตต่าง ๆ  ทั้ง

ดีและไม่ดีมาตลอด จนกระทั่งในปี 2552 เติบโตและ

ขยายสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัด

ใกล้เคียง ได้ 10 สาขา จึงเริ่มรับสร้างบ้านไปในส่วน

ภูมิภาคให้ได้ ในช่วงปี 2546-2547 โดยภาคเหนือ

ก�รสร้�งบ้�นนับเป็นก�รใช้เงินที่เก็บหอมรอมริบ หรือเงินในอน�คตที่มีจำ�นวน

ม�กม�เนรมิตที่อยู่อ�ศัย บ�งคนตั้งงบประม�ณไว้แต่เมื่อลงมือก่อสร้�งพบว่�งบบ�น

ปล�ยออกไปเรื่อยๆ เกินงบจนเรียกขำ�ๆ กันว่� บ้�น หรือ บ�น กันแน่  เมื่อเป็นเช่นนี้ห�ก

ต้องก�รควบคุมงบประม�ณในก�รก่อสร้�ง

ก�รใช้บริก�รรับสร้�งบ้�นถือเป็นอีก 1 ตัวเลือกที่ดี วันนี้ทีมง�น HBG CM มี

โอก�สพูดคุยกับคุณ สิทธิพร สุวรรณสุต ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท พีดีเฮ้�ส์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล และยังสวมหมวก น�ยกสม�คมไทยรับสร้�งบ้�น อีกตำ�แหน่งหนึ่ง 

เกี่ยวกับธุรกิจรับสร้�งบ้�นที่น่�สนใจในหล�ยประเด็น

“สิทธิพร สุวรรณสุต”
แม่ทัพ  PD House สร้�งบ้�นด้วยใจ ใช้คว�มชำ�น�ญ

จังหวัดเชียงใหม่, พิษณุโลก, เชียงราย ส่วนภาคใต้มี

หาดใหญ่, ภูเก็ต

สำาหรับลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันจะ 

เป็นลูกค้าที่ทำาธุรกิจหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แต ่

ต้องการมีบ้านหลังที่สองที่เชียงใหม่ ประมาณร้อยละ 

60 และเป็นลูกค้าที่พื้นเพเป็นชาวเชียงใหม่ แต่มี

ธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพฯ พ่อแม่อยู่ทางนี้ต้องการปลูกบ้าน 

อีกร้อยละ 40 

เริ่มทำาตลาดที่เชียงใหม่ในตอนแรก สิ่งหนึ่ง

เพราะมีช่างฝีมือจำานวนมาก มีความต้องการทั้งใน

และคนนอกพื้นที่ จึงสามารถเลือกช่างที่มีฝีมือมา

ร่วมงานได้ โดยจะอบรมช่างที่เข้าร่วมงานกับบริษัท 

เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพการสร้างบ้าน 

นำาเอานวัตกรรมเข้ามาเพ่ือให้ช่างเบาแรง 

เอาระบบคาน ระบบเสาสำาเร็จรูปเข้ามา ออกแบบ

และสั่งโรงงานผลิต นำามาติดตั้งโดยไม่ต้องมาผสม

คอนกรีตให้เหนื่อย

โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนท่ีจะใช้

แรงงาน 20-30 คนก็เหลือเพียงแค่ 4-5 คน  แทนที่จะ

เสร็จภายใน 3 เดือนสำาหรับโครงสร้างก็เสร็จภายใน 

20 วัน ช่างเหนื่อยน้อยลงแต่ได้ค่าตอบแทนเช่นเดิม 

มีคู่มือในการทำางาน และมีระบบการตรวจสอบ 

เจาะกลุ่มลูกค้าหลากหลาย พร้อมวางระบบ 
ขยายสาขา 

กลุ่มลูกค้าภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นบ้าน

ราคา 3 ล้านขึ้นไป เฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 4-6 ล้านบาท 

จะเป็นคนในพื้นที่ คนกรุงเทพฯ คนในพื้นที่ใกล้เคียง

และต่างชาติกลุ่มสแกนดิเนเวีย ยุโรป ประมาณร้อย

ละ 5 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ไม่ได้เน้นขายของ 

แต่จะให้ข้อมูล ความรู้พร้อมการรีวิวของลูกค้าที่เคย

ใช้บริการ 

สำาหรับสาขาของ PD House มี 2 รูปแบบ  

คือ

1. บริษัทเราขยายสาขาออกมาจากบุคลากร

ของเราที่เติบโตขึ้นมา ประสบการณ์มากขึ้น หรือว่า

อยากจะกลับท้องถิ่นหรือบ้านเกิด เราไว้วางใจ เรา

ก็จะมีสาขาเปิดและส่งเขากลับบ้านเกิด ไปบริหาร

สาขา

2. แบบระบบแฟรนไชส์ โดยบริษัทเข้ามา

ดำาเนินการวางระบบให้ ให้นักลงทุนเข้ามาศึกษาโดย

เราจะถ่ายทอดการทำาธุรกิจ มีส่วนกลางดูแลร้อยละ 

50 และแฟรนไชส์อีกร้อยละ 50 ปัจจุบัน PD House 

มีจำานวน 30 สาขา 

หลักในการบริหารจัดการใช้วิธีหาคนเก่ง 

มาทำางาน หาคนเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมงาน 

และมอบอำานาจให้ตัดสินใจ ผิดถูกถือว่าเป็นการ-

ทำางานร่วมกัน ส่วนเป้าหมายในอนาคต ถ้าวางมือไป 

PD House ยังขับเคลื่อนไปได้ด้วยระบบที่วางไว้ได้ 

โดยมีบุคลากรรุ่นหลังมีนักลงทุนเข้ามาร่วมทำาธุรกิจ

กันในแต่ละพื้นที่ คิดว่านั่นคือความสำาเร็จ ไม่ใช่เรื่อง

เงินทองเพราะเมื่ออายุเยอะใช้จ่ายได้นิดหน่อย เหลือ

แค่ดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย แต่ขอให้ธุรกิจนี้ 

มันเดินหน้าต่อไปได้ ตามที่เราได้วางแนวทาง วาง-

ระบบการจัดการไว้ให้ ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมา 

การทำางานปัจจุบันจึงถือเป็นการพักผ่อนไปในตัว 

โดยเฉพาะ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าหลงเสน่ห์เมืองไทย

อย่างแรง หลังจากได้มาเยี่ยมสาขาในแต่ละพื้นที่ 

จากที่ก่อนนี้คิดแต่จะไปเที่ยวต่างประเทศ ไปดูความ 

ศิวิไลซ์ แต่วันนี้หลงเสน่ห์กับธรรมชาติเมืองไทย 

สำานักงานสาขาอยู่ในเมือง แต่หลังจากท่ีมาแวะดูงาน 

เสร็จก็จะไปในพื้นที่ต่างๆ 

ความสุขจากการทำางานที่มาพร้อมกับ

ผลงานคุณภาพได้มาตรฐานของ PD House 

นอกจากจะสร้างรอยย้ิมให้กับผู้อยู่อาศัยแล้ว 

ยังเป็นการสร้างความสุข ให้กับชายชื่อ สิทธิพร 

สุวรรณสุต ในฐานะคนปลูกเรือนให้กับลูกค้า ดังท่ี 

เขาตั้งใจไว้เช่นกัน... 
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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
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   บ้าน คอนโดมิเนียม           อาคารพาณิชย์

โฮลม์ (Holm) ปกหน้า

แกรนด์ ล้านนา เมอริเดียน (Grand Lanna Meridian) 2

ไวซ์ ซิกเนเจอร์ (Wize Signature)  7

มาลาดา เมซ (Malada MAZ) 9

 รีเจ้นท์ กรานาดา เชียงใหม่ (Regent Granada Chiang Mai)  21

บีโฮม สันทราย (B Home Sansai) 24

ปริญญาดา (Prinyada) 26

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม (Baan Chiang Mai Pruksa Home) 40

บ้านรุ่งธนา ท่าทุ่ม (Baan Rungthana) 41

เดอะ พรีโก้ (The Prego) 42

ศิวาลัย วิลเลจ 4 (sivalai Village 4) 43

บ้านคหบดี (Baan Kahabordee) 44

เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์ (The Masterpiece Scenery Hill) 45

 บ้านนนนิภา (แม่โจ้) (Baan Nonnipa) 62

โครงการสมหวังกรุ๊ป (Somwang Group) 63

บ้านกาญจน์กนก (Baan Karnkanok) 64

กาญจน์กนกวิลล์ (Karnkanok Vill) 64

วันพลัส คอนโด (One Plus Condo) 64

ราชพฤกษ์ กรีนเนอร์รี่ฮิลล์(Rajapruek Greenery Hill Condo) 64

บ้านนวรัตน์ (Baan Nawarat 64

กาญจน์กนกทาวน์ (Karnkanok Town) 64 

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.

23.23
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17
17

16
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17
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รับสรางบานสวย บนที่ดินของคุณ...
คุณภาพมาตรฐาน บริการครบวงจร

บริการออกแบบ ประมาณราคา
ขอใบอนุญาตกอสราง ติดตอสวนราชการ
ขอสินเชื่อกับธนาคาร เขียนแบบบาน

ฟรี!

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
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(เจ็ดยอด)

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.ลานนา

รพ.นครพิงค

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ตลาดรวมโชค

ตลาดปาเหมือด
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ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา
สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด
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ก็ด
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ถ.
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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 น้ำา            ราคา 2.2* ล้านบาท

 บ้านพรรณาพฤกษา 3 นอน 2 น้ำา ราคา 1.59* ล้านบาท

 บ้านพฤกษาสิริ 2 นอน 1 น้ำา     ราคา 1.28* ล้านบาท

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

ราคา 2,225,000.-บาน+ที่ดิน 75 ตร.ว.

ฟรีคาโอน ฟรีเงินดาวน วางเงินจอง ยื่นกูทันที

ฟรีมิเตอรน้ำ-ไฟ เคานเตอรซิงคลางจาน มุงลวดหนาตางทั้งหลัง

ฝาสะทอนความรอน วางทอกำจัดปลวก ฟรีรั้ว

ฟรีสนามหญา เดินสายแอรและน้ำอุน อยางละ 2 จุด  
*เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ราคา 2,225,000.-

PROMOTION พิเศษ กอนปดเฟส!PROMOTION พิเศษ กอนปดเฟส!

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
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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
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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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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
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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
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เชียงใหมถ.สุเทพ ถ.ทาแพ
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ตลาดแมเหียะ
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เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย ตลาดสด

เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา
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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
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ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา
สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด
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เชีย
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ม.แมโจ
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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 3.59 ลาน**ราคาเริ่มตน 3.59 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
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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

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

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 

จุดน่าสนใจของเงินกู้ก้อนนี้ อยู่ตรงที่เป็น 

สินเชื่อระยะยาว จึงผ่อนน้อยมาก แถมอัตราดอกเบี้ย- 

ตำากว่าปกติเพียงแค่ 3-5% ต่อปีเท่านั้น เทียบกับ 

สินเชื่อในการบริโภคทั่วไปที่มีดอกเบี้ยสูงถึง 20% 

แถมยังผ่อนสูงกว่ากันมาก เพราะเป็นสินเช่ือระยะส้ัน  

ปัจจุบัน “คอนโดเงินทอน” กำาลังถูกวิพากษ์- 

วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นเหตุให้ผู้ซื้อเกิดความ 

เสี่ยง และทำาให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกลายเป็น NPLs 

รวมถึงยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้เกิดการเก็งกำาไร

คอนโดฯ ขึ้นโดยทั่วไป ยังผลให้ธนาคารแห่งประเทศ- 

ไทย เตรียมออกมาตรการคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อ

สำาหรับที่อยู่อาศัยหลังที่สอง รวมถึงที่อยู่อาศัยที่มี

ราคาเกินกว่า 10 ล้านขึ้นไป

แต่เดิมน้ัน แนวคิดการกู้สินเช่ือบ้านและคอนโด 

เกินราคาซื้อขายจริง มักจำากัดตัวใช้กันอยู่เฉพาะกับ

บ้านและคอนโดมือสองเท่านั้น  แต่ปัจจุบันแนวคิดนี้ 

นิยมนำามาใช้กับคอนโดใหม่อย่างแพร่หลาย โดย

เฉพาะกับคอนโดฯ ที่ขายไม่ออก หรือขายยาก ในรูป

คอนโดเงินทอน หรือขายแบบให้ส่วนลด 

โครงการขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง มักได้เปรียบ 

กว่าโครงการเล็กๆ ตรงที่สามารถประกาศส่วนลดนี ้

แบบโฉ่งฉ่างได้เลย เนื่องจากเวลาธนาคารปล่อยกู ้

มักไม่อิงจากราคาประเมิน แต่จะอิงราคาขายเลย 

ขณะท่ีโครงการผู้ประกอบการรายเล็กๆ เวลาพิจารณา 

ปล่อยกู้จะอ้างอิงจากราคาประเมินร่วมด้วย ดังนั้น

การขายคอนโดเงินทอน จำาเป็นต้องร่วมมือกับผู้ซื้อ 

“คอนโดเงินทอน” ก็คือคอนโดฯ ที่ใช้เงินซื้อเพียงเล็กน้อยหรือบ�งครั้งไม่ต้อง

ใช้เงินเลย เมื่อโอนเสร็จยังมีเงินเหลือให้กับผู้ซื้อใช้เป็นของแถมอีก ซึ่งเงื่อนไขจูงใจแบบ

นี้ ทำ�ให้คอนโดฯ แบบนี้ข�ยง่�ย และใครๆ ก็อย�กได้

เหตุท่ีมีเงินเหลือคืนกลับให้ผู้ซื้อได้ก็เพร�ะมีก�รกู้และปล่อยกู้เกินร�ค�ซื้อ-ข�ย

จริงเกิดขึ้น โดยอ�ศัยก�รร่วมมือกันระหว่�งผู้ซื้อ ผู้ข�ย หรือบ�งครั้งก็มีสถ�บันก�ร

เงินรู้เห็นเป็นใจร่วมด้วย เงินกู้ส่วนที่ได้เกินจ�กร�ค�ซื้อข�ยนี้ จึงแปรสภ�พกล�ยเป็น

เงินทอนกลับม�สู่ผู้ซื้อในที่สุด 

Home Investment

คอนโดเงินทอน…
กลวิธีได้เงินก้อนดอกเบี้ยถูก

เพื่อจัดทำาเอกสารปลอม และต้องปิดบังส่วนลดไม่ให้

ธนาคารรู้  

เพื่อให้เห็นภาพกลไก “คอนโดเงินทอน” ว่า

เกิดขึ้น หรือทำากันได้อย่างไร ใคร่ขออธิบายและยก

ตัวอย่างออกมาชัดๆ ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถทำาได้

ทั้งคอนโดฯ ใหม่ และคอนโดมือสอง ดังนี้ 

1. คอนโดเงินทอน ที่เป็นคอนโดฯ มือหนึ่ง 

เกณฑ์พิจารณาปล่อยกู้ซื้อคอนโดของธนาคาร ปกติ

จะยึดเกณฑ์ 2 อย่าง อิงราคาซื้อขายจริง กับราคา

ประเมิน  หากราคาไหนตำากว่า ก็จะปล่อยสินเชื่อจาก 

ราคานั้น  ด้วยเหตุนี้ เงื่อนไขสำาคัญของ “คอนโดเงิน

ทอน” ก็คือจะต้องเป็นคอนโดฯ ที่มีราคาประเมินมาก 

กว่าราคาซื้อขายจริงก่อน  

ซึ่งคอนโดท่ีเข้าข่ายมีคุณลักษณะเช่นว่าน้ี 

แทบทั้งหมดจะเป็นคอนโดทิ้งดาวน์นั่นเอง หลาย

โครงการจะใช้เงินดาวน์ท่ีลูกค้าคนเก่าทิ้งไว้มาใช้

เป็นส่วนลด เมื่อกู้ยืมได้แล้ว จะทำาให้มีโอกาสที่จะ

ได้เงินเหลือค่อนข้างสูงเนื่องจากไม่ต้องอัพราคาใดๆ 

เพื่อหลอกธนาคาร

ตัวอย่างเช่น คอนโดฯ ราคา 2 ล้านบาท  

เจ้าของโครงการสมรู้ร่วมคิดทำาเอกสารย่ืนกู้ธนาคาร

ในราคา 2.5 ล้านบาท หากธนาคารประเมินแล้ว 

ปล่อยกู้ที่ 2.4 ล้านบาท เมื่อเจ้าของโครงการนำาเช็ค

ที่ได้จากธนาคารไปขึ้นเงิน ก็จะคืนเงินสดให้ลูกค้า 

4 แสนบาท พูดง่ายๆ ก็คือสัญญาซื้อขายที่ทำากับ

โครงการเป็นคนละใบกับที่ใช้ยื่นธนาคาร คล้ายๆ กับ

สัญญาหยิงหยาง (Yin-Yang Contracts) ที่นิยมทำา

กันในเมืองจีนนั่นเอง 

2. คอนโดเงินทอน ที่เป็นคอนโดฯ มือสอง  

วิธีการในการทำาคอนโดเงินทอน ก็จะคล้ายๆ  กับคอน- 

โดมือหนึ่ง นั่นก็คือทำาสัญญาปิดบังธนาคาร โดยยื่น-

กู้ให้สูงกว่าราคาซื้อขายจริงไม่น้อยกว่า 25% ที่ต้อง

ทำาเช่นนี้ เพราะปกติธนาคารจะปล่อยกู้ไม่เกิน 80% 

ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายจริงเท่านั้น  

ประเด็นที่ต้องพึงระวังอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อได้ 

รับอนุมัติเงินกู้เรียบร้อยแล้ว โดยทั่วไปธนาคารจะ

ออกเช็คเป็นชื่อของผู้ขาย ซึ่งเวลาเอาเช็คไปขึ้นเงิน 

ก็ต้องเป็นผู้ขายเท่านั้น ดังนั้นจะซื้อคอนโดเงินทอน

กับใคร จำาเป็นต้องมั่นใจก่อนว่าผู้ขายไว้ใจได้ ไม่เช่น

นั้นอาจถูกเชิดเงินทอนไปได้ง่ายๆ

สำาหรับข้อแนะนำาสำาหรับผู้อ่านท่ีกำาลังคิด

จะทำาธุรกรรมคอนโดเงินทอน ก็คือจะต้องปิดเป็น

ความลับไม่ให้ธนาคารหรือผู้ประเมินของธนาคาร 

รู้เรื่องส่วนลด หรือส่วนต่างอย่างเด็ดขาด เพราะหาก

หลุดรั่วเมื่อไหร่ จะเป็นผลให้ถูกกดราคาประเมิน 

คอนโดลงไปอีก บางทีอาจถูกกดจนตำากว่าราคาที่ซื้อ

ขายจริงเลยก็ได้  และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ต้องแน่ใจ

ก่อนว่าตัวเองมีเครดิตและฐานะทางการเงินท่ีดีพอท่ี

จะกู้ผ่านได้ 

ส่วนที่ดูต้องระแวดระวังเป็นพิเศษ น่าจะ 

เป็นในส่วนบรรดานักลงทุน เพราะปัจจุบันได้มี 

การนำาแนวคิดคอนโดเงินทอนไปใช้ในการ

หลอกลวงขายทีละหลายยูนิตเพื่อการลงทุน ใน 

ราคาลดเพ่ือปล่อยเช่าพร้อมการันตีผลตอบแทน 

6-7% โดยใช้วิธียื่นขอกู้บ้านหรือคอนโดหลายหลัง 

หลายๆ ธนาคาร ในเวลาเดียวกัน ทำาให้ธนาคาร

ตรวจสอบการกู้ยืมไม่ได้ การขายคอนโดเงินทอน 

เพ่ือการลงทุนลักษณะน้ี ถือว่าเส่ียงสูงมาก เพราะ 

การันตีผลตอบแทนเพียงช่วงสั้นๆ อาจถูกเบี้ยว 

หลอก ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีเงินผ่อนชำาระได้  
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ถ.ซุปเปอร ไฮเวย ส�่แยกขวงส�งห
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Home Loan

ส่วนของภาพรวม Macroprudential  

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย ได้ดำ�เนิน

นโยบ�ย Macroprudential เพื่อดูแล

คว�มเปร�ะบ�งภ�คอสังห�ริมทรัพย์ 

ผ่�นก�รกำ�หนดสัดส่วน Loan To Value 

อัตร�ส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่�บ้�น เป็นหน่ึง 

ในปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญท�งก�รเงินที่ใช้

โดยผู้ให้กู้ประเมินก�รให้สินเชื่อเมื่อผู้กู้

เหม�ะสมสำ�หรับก�รกู้เงิน  สำ�หรับสินเช่ือ 

ที่อยู่อ�ศัยเป็นหลัก

แต่งตัวไปกู้: 
Loan To Value (LTV) กับมาตรการของรัฐ (2)

มีชัย คงแสงไชย
ผู้เชี่ยวชาญและคร่ําหวอดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 

อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

มาตรการปัจจุบัน (ต้ังแต่ปี 2546) 
๏ สินเชื่อบ้าน วงเงินกู้ สูงกว่า 10 ล้านบาท 

LTV=80% (Risk Weight  35<=80% RW 75%>80)

๏ สินเช่ือบ้านแนวสูง (คอนโด) <10 ล้านบาท 

LTV=90% ดาวน์ 10%              

๏ สินเช่ือบ้านแนวราบ  (บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์) 

<10ล้านบาท LTV=95% ดาวน์  5%                            

ธปท. เชื่อว่า มาตรการการกำาหนด LTV เป็น

กลไกเพ่ิมขีดระดับของระบบการบริหารความเสี่ยง

ของธนาคารพาณิชย์ให้ดีขึ้น

มาตรการใหม่ (คาดว่าเร่ิมใช้ 1 ม.ค. 2562)
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาลังดำาเนินการ

เพิ่มมาตราการใหม่ โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมารับฟัง

ความเห็น ซึ่งมีแนวทางดังนี้

๏ ควบคุมการให้สินเชื่อ-สินเชื่อบ้านหลัง

ที่  2 และบ้านราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป LTV = 80% 

ดาวน์ 20%

๏ นับรวมเงินกู้ทุกประเภทสินเชื่อ (สินเชื่อ 

Top Up) เท่ากับ สินเชื่อบ้าน+สินเชื่อบุคคล+ต่อเติม

ซ่อมแซมบ้าน+ประกันชีวิต โดยมีหลักประกันเป็น

บ้าน

๏ สินเชื่อบ้านหลังแรก มาตรการ LTV ยังคง

เหมือนเดิม

สาเหตุท่ีต้องเพ่ิมมาตรการใหม่
1. การให้สนิเชือ่ในปจัจบุนัมหีลกัเกณ์หย่อน- 

ยานลง มีการให้สินเชื่อใหม่ดาวน์ตำากว่า 10% ถึง 

49%

2. พบสัญญาณการเก็งกำาไรสูง การให้สิน- 

เชื่อใหม่ในปี 2560 วงเงินรวม 3 แสนล้านบาท เป็น 

การกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 สูงถึง 15% คิดเป็นวงเงิน 4.5 

หมื่นล้านบาท

3. รายได้ของผู้กู้ลดลงสวนทางกับยอดขาย

ที่พุ่งสูง รายได้กลุ่มคนที่ซื้อบ้านหลังที่ 2 ลดลง ในปี 

2556 จากรายได้ 117,900 บาท/เดือน ลดลงในปี 

2561 เหลือ 88,990 บาท/เดือน

4. คุณภาพสินเชื่อลดลง หนี้ NPL กลุ่มซื้อ 

บ้านหลังท่ีสอง เพ่ิมจากไตรมาสแรกปี 2558 จาก 2.5% 

เป็น 3.4% ในไตรมาสแรกของปี 2561

ผลท่ีคาดจากการออกมาตรการใหม่ 
๏ ประชาชนจะซื้อบ้านในราคาที่เหมาะสม 

มีวินัยทางการเงิน ไม่ซ้ือบ้านเพ่ือเก็งกำาไร ไม่กู้เงินเกิน 

ความจำาเป็น

๏ ผู้ซื้อบ้านเพื่อลงทุน ไม่ประเมินความเสี่ยง 

ตำากว่าที่ควร

๏ ธนาคารมีลูกหน้ีที่มีคุณภาพสินเชื่อท่ีดี

ขึ้น ลดภาระการสำารองในอนาคต ลดความเสี่ยงจาก

มูลค่าหลักประกัน                

๏ ผู้ประกอบการอสังหาฯ ลดความเสี่ยงโอ- 

เวอร์ซัพพลาย วางแผนการลงทุนได้เหมาะสม

๏ เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ มเีสถียร- 

ภาพและขยายตัวอย่างยั่งยืน  
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Feng Shui

ก�รท่ีเร�ได้ครอบครองที่ดินสักผืนไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยสักเท่�ไหร่ในชีวิต 
ห�กมีโอก�สซื้อที่ดิน จึงควรรู้ถึงคว�มหม�ยและลักษณะที่ดินที่เป็นมงคลและที่ดิน 
ต้องห้�มในเบ้ืองต้นเสียก่อน เพ่ืออย่�งน้อยก�รท่ีเร�สละทรัพย์ท่ีห�ม�ด้วยคว�มเพียร 
จะได้คุ้มค่�กับที่จะนำ�ไปแปรเปลี่ยนเป็นคว�มมั่นคงในชีวิต

ต�มหลักวิช�ฮวงจุ้ยนั้น ก�รเลือกที่ดินหรือทำ�เลที่ดีมีส่วนส่งเสริมคว�มเป็น
มงคลให้กับผู้ถือครองม�ก ห�กเร�เลือกที่ดินที่มีพลังไม่ดีย่อมส่งผลให้กับชีวิตของผู้-
ถือครองได้ด้วยเช่นกัน 

พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร (365 ศาสตร์เสริมชีวิต)
ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยและใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเสริมชีวิต เสริมธุรกิจให้กับตนเองและ

ผู้อื่นมากกว่า ๒๐ ปี พร้อมกับศึกษาเรื่องศาสตร์ของพลังงานเพื่อนํามาใช้ร่วมกับ
ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

3. ที่ดินที่ดีต้องมีการเดินทางสะดวก เข้า-

ออกได้แบบหมุนเวียน แต่ที่ดินที่เข้า-ออกได้หลาย

ทางมากเกินไปอาจกลับกลายเป็นท่ีดินท่ีมีพลังรั่ว

ไหลได้ง่าย

4. ที่ดินที่ดีด้านหลังของที่ดินความไม่มีการ

เคล่ือนไหว ไม่เป็นถนนหรือแม่นำาลำาคลอง หากมีถนน 

ก็ไม่ควรเป็นถนนที่ติดกับกำาแพงรั้วบ้าน หากเป็น

คลองก็ควรอยู่ใกล้บ้านไม่ควรติดกับรั้วหรือเขตบ้าน

5. ท่ีดินท่ีดีต้องมีรูปทรงท่ีดูเต็มไม่ขาดเว้า

แหว่งหรือเป็นรูปทรง 3 เหลี่ยม โดยเฉพาะรูปทรง 3 

เหลี่ยมชายธง เพราะจะส่งผลไม่ดีให้กับผู้ครอบครอง 

เช่น เจ็บป่วย ธุรกิจประสบปัญหา เป็นต้น

6. ที่ดินท่ีดีต้องไม่เคยผ่านการใช้งานหรือ

ทำาธุรกิจท่ีเก่ียวกับความเจ็บป่วยหรือการทำาร้ายชีวิต 

เช่น โรงพยาบาล โรงฆ่าสัตว์ เพราะพลังของธุรกิจยัง

คงถูกสะสมอยู่ในที่ดิน

7. ที่ดินที่ดีต้องไม่ชื้นแฉะมาก มีการระบาย 

ความชื้นได้ดี แสงแดดส่องถึง ไม่อยู่ใกล้แหล่งนำาที่

ไม่หมุนเวียน

8. ท่ีดินท่ีดีต้องไม่ควรเป็นท่ีดินสุดซอยหรือ

เป็นทางตัน หากจำาเป็นต้องครอบครอง ควรจัดวาง

วิถีพลังให้เกิดการหมุนเวียนเพ่ือสร้างพลังมงคลให้

เกิดขึ้นในพื้นที่

จากประสบการณ์ของการใช้วิชาฮวงจุ้ยมา- 

กว่า 20 กว่าปี ผมเคยพบเจอบางคนพอได้ครอบครอง 

ที่ดินที่มีรูปทรงต้องห้าม ชีวิตธุรกิจการงานและ

สุขภาพของเขาก็เริ่มเป็นขาลงมาเรื่อยๆ จนท้ายที่สุด

ก็เจ็บปวยด้วยโรคร้าย

เมื่อใดที่ชีวิตเรามีโอกาสได้เลือกซื้อท่ีดิน

เพ่ือครอบครองเป็นเจ้าของเราต้องทราบถึงที่มาที่

ไปของท่ีดินผืนนั้นเสียก่อนว่าแต่ดั้งเดิมท่ีดินแปลง

นั้นใช้ทำาประโยชน์อะไรมา เช่น เคยเป็นท้องนา เคย

เป็นสวน เป็นโรงงาน ฯลฯ เพราะเมื่อที่ดินเคยใช้

ประโยชน์อะไรมาก็จะสั่งสมและกักเก็บพลังเหล่านั้น

ไว้ในที่ดินแปลงนั้นๆ

เมื่อพลังของที่ดินท่ีผ่านการใช้งานถูกสะสม 

ไว้ในที่ดิน เมื่อมีการเปลี่ยนมือในการครอบครองพลัง

เหล่านั้นไม่ได้หายไปไหน ทางการซื้อขายเปลี่ยนมือ 

ถือว่าเปลี่ยนเจ้าของ ทางด้านพลังงานก็ถือเป็นการ

เปลี่ยนถ่ายผลกระทบของพลังงานจากคนเก่าสู่คน

ใหม่

ลักษณะของที่ดินที่ดีนั้น
1. ท่ีดินท่ีดีต้องเป็นท่ีดินที่ผู้ที่เคยครอบ-

ครองใช้ประโยชน์มาแล้วชีวิตดีขึ้น เช่น ใช้ทำาธุรกิจ

แล้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วอยากขยายธุรกิจเลยต้อง- 

การขายที่เก่าไปซื้อที่ใหม่ 

2. ท่ีดินต้องอยู่ในทำาเลท่ีดีติดถนนและอยู่

ในฝังที่มีพลังมงคลไหลเวียน ไม่ใช่อยู่ติดถนนใหญ่

แต่อยู่ในฝังที่พลังไม่หมุนเวียนต่อให้ครอบครองก็ไม่

ส่งผลดีเท่าฝังที่มีพลังหมุนเวียนดี

เรื่อง:/ภ�พ: Baania.com

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชาฮวงจุ้ยท่ีท่านสามารถ

ตรวจสอบและแก้ไขได้ด้วยตนเอง แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของการปรับ

แก้และส่งเสริมพลังมงคลของห้องในคอนโด

“การเลือกที่ดินมงคล”
9. ท่ีดินท่ีดีต้องไม่ควรมีผู้เสียชีวิตภายใน

ที่ดินแปลงนั้น หากมีคนเสียชีวิตในที่ดินแปลงนั้น

ควรทำาพิธีทางศาสนาเพ่ือปลดปล่อยพลังวิญญาณ

ให้ไปสู่ภพที่ดี

10. ที่ดินท่ีดีต้องไม่เคยถูกใช้เป็นทางเดิน

ผ่านของผู้คนในพื้นที่ เพราะที่ดินบางแปลงเมื่อถูกใช ้

เป็นทางเดินผ่านจนเป็นร่องทางเดินผ่านกลางท่ี 

ดินแปลงน้ัน จะเปรียบเสมือนท่ีดินน้ันเป็นทางสาธารณะ 

มีความเช่ือว่าเมื่อคนเดินผ่านได้วิญญาณก็เดินผ่าน

ได้เช่นกัน

11. ท่ีดินท่ีดีเจ้าของต้องเต็มใจสละออก 

เพ่ือเปล่ียนเจ้าของ ท่ีดินบางแปลงบรรพบุรุษต้ังสัจจะ 

เอาไว้ว่าไม่ให้เปลี่ยนมือให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่คนใน

ตระกูล หากเราได้ไปครอบครองก็อาจเกิดความวุ่น- 

วายได้ง่าย

จากตัวอย่างท่ียกข้ึนมาน้ันเป็นลักษณะหรือ

ข้อท่ีควรพิจารณาในการเลือกที่ดินเบื้องต้นเท่านั้น 

บางข้อผมก็นำามาจากประสบการณ์จริงท่ีมีโอกาส

ได้ไปเรียนรู้พบเจอเก่ียวกับพลังงานวิญญาณท่ีเก่ียว

เนื่องกับที่ดิน เลยขออนุญาตนำามาบอกเล่าเพื่อให้

ท่านที่อ่านได้นำาไปพิจารณาร่วมในการเลือกซื้อท่ีดิน

ครับ ไม่ได้มุ่งหวังให้ท่านเกิดความกลัวหรือความงม-

งายใดๆ ทั้งสิ้น

จะเลือกซ้ือท่ีดินหรือครอบครองท่ีดินสัก- 

ผืนหนึ่ง ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบนะครับ 

เพราะปัจจัยไม่ได้หามาได้ง่ายๆ ถ้าจำาต้องใช้ไป 

แปรเปล่ียนเป็นท่ีดินเพ่ือเสริมความม่ันคงในชีวิต 

คิดให้มากสักนิดจะได้ที่ดินที่ดีคุ้มค่าคุ้มราคา 
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คนท่ีชอบดูภ�พยนตร์จ�กท�งฝ่ัง

ตะวันตก อ�จเคยเห็นภ�พของบ้�นไม้เก่�

ท่ีร�ยล้อมไปด้วยไร่ข้�วโพด และข้�งๆ ก็

มีโรงน�ท่ีมีประตูบ�นเล่ือนคู่และกองฟ�ง

ว�งอยู่หน้�บ้�น แล้วอ�จฝันว่�อย�กมี

ชีวิตในบ้ันปล�ยชีวิตท่ีสงบสุขแบบน้ัน

HBG CM ฉบับนี้นำ�ก�รตกแต่ง

บ้�นสไตล์บ้�นอเมริก�ในชนบทที่เรียก

กันว่�สไตล์รัสติกม�ฝ�กกัน ที่แม้ว่�ใน 

ประเทศไทยอ�จจะยังไม่นิยมนำ�ม�ใช้

ตกแต่งบ้�น แต่ร้�นก�แฟหล�ยร้�นก็นำ� 

องค์ประกอบบ�งอย่�งของสไตล์นี้ไปใช้ 

กันบ้�งแล้ว ซ่ึงเหม�ะกับก�รเอ�ไปตกแต่ง 

บ้�นพักต�กอ�ก�ศท่ีมีฉ�กหลังเป็นป่�

เข�ในบ้�นเร�อยู่เหมือนกันนะครับ

Home Decor
เรื่อง/ภ�พ: กองบรรณ�ธิก�ร

จุดเด่นของสไตล์รัสติก (Rustic Style) หรือ 

แนวคันทรี (Country Style) มีที่มามาจากบ้าน

อเมริกาในชนบทผสมผสานกับบ้านโรงนาโดยหยิบ

เอาองค์ประกอบบางอย่างมาใช้ โดยเน้นที่การปล่อย 

ให้วัสดุต่างๆ เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เน้นโทนอบอุ่น  

สบาย นอกจากน้ีสไตล์รัสติกยังมีจุดเด่นอยู่ท่ีการหยิบ 

เอาของเก่ามาใช้ใหม่ (Reuse) อย่างพวกหน้าต่าง 

ประตูที่มีสภาพเก่าแล้ว แผ่นสังกะสี ก็จะนำามาแปลง

สภาพมาเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งท่ีสามารถ

นำามาใช้ได้ เป็นสไตล์ท่ีน่าจะเหมาะกับคนท่ีชอบ DIY  

จับโน่นมาผสมนี่แล้วได้ของชิ้นใหม่ขึ้นมา

ผนังอิฐและปูนแบบปล่อยปละละเลย
ผนังแบบปูนเปลือยดูจะเข้ากับสไตล์รัสติก 

ได้เป็นอย่างดี ถ้าอยากให้ผนังดูเก่าลองผนังปูนเปลือย 

ท่ีไม่ต้องขัดมัน อาจจะแค่ฉาบเรียบหรือฉาบแบบหยาบๆ  

เหมือนไม่ต้ังใจให้เกิดความแตกต่างของสีปูนบนผนัง  

ไอเดีย... แต่งบ้านใหม่
ให้ดูเก่าแบบ Rustic Style

หรือทาสีผนังแล้วขูดสีออกบางส่วน เหมือนเราตั้งใจ

ทำาให้ผนังดูเก่าเหมือนผ่านการใช้งานมานาน ส่วนถ้า 

เป็นผนังก่ออิฐลองใช้อิฐมอญที่มีสีคละกัน ก่ออิฐ

แบบหยาบๆ ให้ผนังไม่ต้องเรียบมาก แล้วทุบผนัง

บางส่วนทิ้งให้เกิดเป็นรอยแตกเหมือนใช้งานมานาน

แผ่นป้ายที่บอกเล่าเรื่องราว
ของตกแต่งที่ชาวรัสติกนิยมนำามาตกแต่ง

บ้านคือพวกป้ายตัวหนังสือ ท่ีทำาให้รู้สึกเป็นป้ายบอก 

ทางท่ีเขียนไว้ตามแยกของถนนชนบทในอเมริกาหรือ 

ป้ายตามฟาร์มต่างๆ ลองเอาพวกสังกะสีมาตัดทำาเป็น 

รูปตัวหนังสือ หรือเอาท่อนไม้มาเรียงกันเป็นตัวหนังสือ  

อาจจะเป็นชื่อย่อของเจ้าของบ้านหรือคำาสั้นๆ ที่ชอบ 

ก็ได้ อีกไอเดียหน่ึงก็ลองเอาแผ่นไม้มาเรียงต่อกันเป็น 

แผ่นไม้ใหญ่ แล้วทาด้วยสีขาวหรือสีชอล์ค สิ่งสำาคัญ 

คือตัวหนังสือควรเขียนด้วยมือจะดูเข้ากับสไตล์นี้

มากที่สุด

โคมไฟสนิมและหลอดไฟที่ดูเก่า
โคมไฟฝาครอบสังกะสีก็เป็นอีกหน่ึงดีไซน์ท่ี

นิยมนำามาใช้ตกแต่งบ้านสไตล์นี้กัน พยายามเลือก

แบบที่ไม่ดูทันสมัยเกินไป หรือจะลอง DIY ด้วยการ

ไปหาภาชนะสังกะสีมือสองตามร้านขายของมือสอง

หรือร้านขายเหล็กมาประกอบกับโซ่แล้วต่อเข้ากับ

สายไฟและหลอดไฟก็ได้โคมไฟสวยๆ แล้ว หรือจะ

ลองหาพวกขวดโหลประกอบเข้ากับแผ่นไม้เก่าเจาะ-
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ที่มาภาพประกอบ: www.thedesignchaser.com, www.archdaily.com,

http://blocky.info, https://whimsicalwonderlandweddings.com,

www.carlomombelli.com, https://diyjoy.com, http://roshaa.com,

www.giddyupcycled.com, www.hometalk.com, www.thedesigntwins.com, 

www.remodelista.com, www.etsy.com, www.weedemandreap.com,

www.remodelista.com, www.homedesigninspired.com

รูก็ได้เช่นเดียวกัน หรือถ้าง่ายกว่านั้นลองเลือกหลอด

ไฟดีไซน์เก่าๆ แบบแปลกๆ แล้วพันเข้ากับแผ่นไม้ 

ตัดวางกระจายแบบไม่ตั้งใจก็ได้โคมไฟสวยๆ แล้ว 

ส่วนสีไฟก็ควรเลือกแบบ Warm Light โทนสีส้มจะ

ช่วยทำาให้บ้านดูอบอุ่นขึ้นมา

ช้ันวางของแบบ DIY ท่ีเอาของเก่ามาทำา
ชั้นวางของสไตล์รัสติกมักจะเอาไม้เก่า 

ประตูหน้าต่างเก่า เหล็กเก่า แผ่นสังกะสี มาประกอบ

ร่างให้กลายเป็นชั้นวางของในบ้าน ตัวอย่างเช่นการ

เอาบานประตูเก่ามาเจาะช่องลูกฟักออก แล้วติด

แผ่นไม้ทำาเป็นชั้นวางของ หรือจะเอาลังไม้ใส่ของมา

วางเรียงกันแล้วมัดรวมกันด้วยลวดก็ได้ชั้นวางของ

แล้ว ที่สำาคัญคือตัวไม้ไม่ต้องทาสีเคลือบไม้ เพราะ

เราต้องการให้สีของไม้น้ันเก่าและซีดตามกาลเวลา

ซึ่งเป็นเสน่ห์ของสไตล์รัสติกนั่นเอง หรือจะลองนำา

วัสดุสมัยใหม่อย่างพวกท่อเหล็กมาต่อกันเป็นชั้น

แล้ววางด้วยแผ่นไม้ ก็ยังให้ความรู้สึกของความเป็น

โรงนาได้อยู่

นำาองค์ประกอบจากโรงนามาใช้
ถ้าใครเคยเห็นรูปโรงนา (Barn) จะเห็นว่า

มันมีองค์ประกอบหลายอย่างท่ีเอามาประยุกต์ใช้กับ

การตกแต่งบ้านในสมัยปัจจุบันได้ เช่น การเอาไม้เก่า

มาก่อให้เหมือนเป็นเสาและคานหลอกแบบเดียวกับ

โรงนา ตกแต่งผนังด้วยไม้ซุกผ่าที่จัดเรียงไว้ในชั้นไม้

ที่ฝังในผนัง หรือจะเอาประตูเลื่อนแบบโรงนามาใชก็้ 

ให้ความรู้สึกแบบรัสติกได้ดี จะเป็นบานเล่ือนเดียวหรือ 

คู่ก็ใช้ได้ ส่วนผนังหรือช้ันแขวนเส้ือผ้าลองเลือกใช้ผนัง 

สังกะสี ท่ีจะให้ความรู้สึกแบบรัสติกเม่ือสังกะสีเร่ิมมีสนิม

เลือกเฟอร์นิเจอร์เก่าให้เป็น
การเลือกเฟอร์นิเจอร์น่ีอาจจะดูยากสักนิดหน่ึง  

เพราะถ้าอยากให้บ้านเป็นสไตล์รัสติกแท้แบบของ

อเมริกา อาจจะต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์สไตล์

อเมริกาด้วย ตัวอย่างเช่น ตู้กับข้าวไม้ที่เรามักเห็นใน 

บ้านสไตล์คันทรีของอเมริกา ซ่ึงก็จะมีดีไซน์ท่ีแตกต่าง 

กับตู้ไม้ทั่วไป หรือจะเลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าๆ แบบ  

DIY ที่มักจะเอาไม้เก่าหรือพวกบานประตูเก่า โต๊ะ 

จักรเย็บผ้า หรือวงล้อพันสายไฟฟ้าแรงสูงมาดัดแปลง 

เป็นโต๊ะได้ หรือจะลองเอาพวกผลิตภัณฑ์สังกะสีมา

ดัดแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างช้ันวางของก็ทำาได้เช่นกัน

หากคนท่ีไม่อยากให้บ้านท่ีตกแต่งสไตล์รัสติก 

ทำาให้บ้านดูเก่าและล้าสมัยเกินไป ปัจจุบันก็มีสไตล์ 

โมเดิร์นรัสติก (Rustic Modern Style) หรือการนำา

วัสดุเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่มาใช้ตกแต่งแบบมิกซ์

แอนด์แมทช์เช่นเดียวกัน โดยอาจยังคงเลือกให้มีการ 

เลือกใช้สีธรรมชาติอย่างพวก สีน้ำาตาล สีดำา หรือ

พวกท่ีมีพ้ืนผิวลายไม้ ผิวเงินสังกะสี ก็ยังจะทำาให้การ

ตกแต่งบ้านยังสามารถคุมโทนให้เป็นสไตล์รัสติก 

ได้อยู่ หรือถ้าต้องการเน้นเฟอร์นิเจอร์บางช้ินให้โดดเด่น  

ก็เลือกดีไซน์ให้แตกต่างกันไปเลยก็ได้ เช่น การนำา

เก้าอี้โซฟาสีแดงแบบสมัยใหม่ไปวางไว้กลางห้อง

ก็หวังว่าไอเดียท่ีนำามาฝากกันจะจุด

ประกายให้หลายคนอยากลองเอาไปทำาตาม ต่อ

ไปเวลาไปเดินตามร้านขายของเก่าเจออะไรดีๆ 

จะได้รีบคว้ากลับมาก่อนนะครับ  
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Home Innovation

ปั จ จุ บั น ก า ร เ ลื อ ก อ า ศั ย อ ยู่

คอนโดมิเนียมเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ 

ได้รับความนิยม อาจจะเพราะวิถีชีวิตที ่

เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ที่ดิน

มีราคาแพงและต้องการเลือกอยู่ ใกล้

กับขนส่งมวลชน การเลือกอยู่อาศัยใน

คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์จึงเป็น 

ตัวเลือกที่หลายคนสนใจ ซึ่งสำาหรับใคร 

ที่เลือกห้องขนาดเล็ก อาจจะเคยมีปัญหา 

พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

HBG CM ขอพาไปรู้จักกับเฟอร์นิ- 

เจอร์ที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ ซึ่งจะช่วย

แก้ไขปัญหาสำาหรับคนที่อาศัยอยู่ในห้อง

ท่ีมีพ้ืนท่ีจำากัด แล้วเฟอร์นิเจอร์ท่ีพูดถึงน้ี

หน้าตาเป็นอย่างไร ทำาอะไรได้บ้างมาดูกัน

เรื่อง/ภาพ: Baania.com

ROBOTIC FURNITURE 
เฟอร์นิเจอร์แปลงร่าง ช่วยแก้ปัญหาห้องขนาดเล็ก

 MIT Media Lab ได้ลองเอาระบบกลไก

การเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติกับเฟอร์นิเจอร์มารวม

เข้าไว้ด้วยกัน เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแบบ “Robotic 

Furniture” เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างให้

สอดคล้องกับการใช้งานที่แตกต่างกันได้ ลองคิดถึง

การรวมห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องแต่งตัวมารวมไว้

อยู่ในเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียว ทำาให้เราใช้พื้นที่ใช้สอย

ร่วมกันในแต่ละกิจกรรมได้

โดยผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อว่า “Ori” มีที่มาจาก 

คำาว่า “Origami” วิธีการพับกระดาษในวัฒนธรรม

ญ่ีปุ่นที่ เหมือนกันกับการพับเก็บหรือการเปลี่ยน 

รูปร่างของเฟอร์นิเจอร์นั่นเอง

Ori สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่าง

หลากหลาย โดยสามารถเลือกโหมดได้ถึง 3 โหมด

ตามลักษณะการใช้งานดังนี้

1. Bed mode สำาหรับช่วงเวลานอนหลับของ 

คุณ Ori จะเลื่อนเตียงออกมาให้คุณได้ใช้งาน ถ้าจัด 

วางไว้ชิดกับผนังก็จะเหมือนได้ห้องนอนมาเพ่ิมอีก

ห้องหนึ่งเลย
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2. Lounge mode สำาหรับกิจกรรมบันเทิง

ในห้องของคุณ เลื่อน Ori ไปติดกับผนังฝั่งใดฝั่งหนึ่ง 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สำาหรับปาร์ตีของคุณกับเพื่อน หรือจะ

ปรับระยะห่างระหว่างจอกับโซฟาตัวโปรดให้ได้ระยะ

ที่ถูกใจก็ทำาได้เหมือนกัน นอกจากนี้ด้านบนของชั้น

วางฝั่งทีวียังสามารถเลื่อนกางขยายออกมาเป็นโต๊ะ

ทำางานได้ด้วย 

3. Wardrobe mode เมื่อคุณตื่นเช้าและ

ต้องการจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังอาบนำา Ori เลื่อนเก็บ

เตียงและเปิดพ้ืนท่ีให้สำาหรับการหยิบจับตู้เสื้อผ้า  

ลองคิดดูว่าถ้าอีกฝ่ังมีตู้เส้ือผ้าอยู่ด้วยแล้วติดกระจกไว้ 

ที่ผนังฝั่งด้านใน พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็น Walk-in Closet  

เก๋ๆ ได้เลย

การส่ังงาน Ori สามารถทำาได้ผ่าน 3 วิธี ได้แก่ 

ปุ่มสวิตช์ Ori Control Interface ท่ีติดต้ังไว้ท่ีตัว Ori  

เอง, แอปพลิเคชัน Ori App สำาหรับ iOS และ Android 

หรือจะส่ังงานผ่านเสียงกับอุปกรณ์ Smart Home อย่าง  

Amazon Echo และ Google Assistant ก็ได้

เงื่อนไขสำาหรับการติดตั้งก็ง่ายๆ ขอให้ห้อง

มีผนังด้านหนึ่งที่ติดตั้งรางเลื่อนได้ ซึ่งด้านในรางจะม ี

ช่องสำาหรับร้อยสายไฟ แล้วเสียบปลั๊กเข้าไปไฟบ้าน

ก็ใช้งานได้แล้ว ส่วนการติดตั้งก็จะมีช่างมาติดตั้งให้ 

เลย Ori ยังมีระบบนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 

งาน เมื่อ Ori มีสิ่งกีดขวางขณะเปลี่ยนรูปร่างระบบ

จะสั่งให้ Ori หยุดการทำางานและเลื่อนกลับ ป้องกัน

ผู้ใช้โดนชนหรือโดนหนีบ นอกจากนี้หากไฟดับเราก็

ยังสามารถใช้งาน Ori ด้วยการเลื่อนด้วยมือแทนได้

Ori มี 2 ขนาดให้เลือก คือแบบ Full System 

และแบบ Queen System ที่แตกต่างกันในแง่ขนาด

ของเตียงและรูปแบบดีไซน์ของช่องชั้นวางของที่ 

แตกต่างกันบางจุด สำาหรับขนาดเมื่อกางเต็มที่แล้ว 

Ori Full System จะใช้พื้นที่ 114.3 x 93.5 นิ้ว และ 

Ori Queen จะใช้พื้นที่ 125.5 x 93.5 นิ้ว

เรียกได้ว่าตอบโจทย์คนท่ีอาศัยอยู่ 

คอนโดไม่มากก็น้อย แต่คงจะดีถ้ามีการนำาเข้ามา 

ใช้งานในบ้านเราบ้าง ซ่ึงจริงๆ ไอเดียการออก- 

แบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ 

น้ีก็สามารถนำามาออกแบบตู้ Built-in ท่ีเราสามารถ 

สั่งช่างผลิตเองได้เหมือนกัน แต่ไม่ต้องถึงขนาด

มีระบบ Robotic มาควบคุมก็ยังใช้งานได้เหมือน

กัน ท่านผู้อ่านลองเอาไปต่อยอดไปใช้กันดู  

ที่มาและรูปประกอบ: https://www.orisystems.com
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In Focus

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Better City Better Living for Better Life: 
‘Sayonara’ Tsukiji 
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ที่ตั้งของตลาดปลา Tsukiji อยู่ในเขต Chuo 

Ward กลางกรุงโตเกียว เดินจากย่าน Ginza มาถึงที่

นี่ใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่ม ี

มูลค่าที่ดินสูง ประกอบกับความทรุดโทรมของตลาด

ผู้ค้าส่งต้องใช้นำาแข็งเพ่ือรักษาผลผลิตให้สดใหม่ 

โครงสร้างอาคารเสื่อมสภาพเช่นเป็นสนิมและมี

รายงานว่าหนูหลายพันตัวอาศัยอยู่ภายในบริเวณ 

ดังกล่าวความเร่งรีบและคึกคักของตลาดเป็นปัญหา

อันยาวนานกับสิ่งอำานวยความสะดวกที่มีอายุมาก

ก่อนนี้เคยมีโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม

ตลาดแต่ไม่คุ้มค่าการลงทุนจึงหยุดไป ประกอบกับ

ความต้องการพ้ืนที่ในการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก

ในปี 2020 ทางหน่วยงานราชการกรุงโตเกียวจึงตัด- 

สินใจสร้างตลาดแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยขึ้น บริษัท

ค้าส่งปลาประมาณ 550 บริษัท พนักงานในตลาด

ประมาณ 14,000 คน ผู้ซื้อกว่า 28,000 ราย ได้รับ 

การร้องขอให้ย้ายสถานท่ีใหม่ที่ทันสมัยในย่าน 

Toyosu 

การจะย้ายตลาดแห่งน้ีได้ทางการกรุงโตเกียว 

ต้องทำาความเข้าใจอย่างหนักกับผู้ค้าขาย ผู้ที่ผูกพัน 

และใช้ชี วิตที่นี่มาหลายทศวรรษเพ่ือให้ย้ายไป

ต้นเดือนตุล�คมท่ีผ่�นม�สถ�นี 

โทรทัศน์ท่ีญ่ีปุ่นให้คว�มสนใจกับก�ร

ร�ยง�นข่�วและถ่�ยทอดสดก�รย้�ย

ตล�ดปล�ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก

ท่ีเปิดดำ�เนินก�รม�ถึง 83 ปี ตล�ดท่ีมี 

ประวัติศ�สตร์เปรียบเสมือนครัวของ

ประเทศญ่ีปุ่นในยุคใหม่ ตล�ดแห่งน้ีช่ือว่� 

Tsukiji

ตล�ดปล� Tsukiji เปิดตัวอย่�ง

เป็นท�งก�รเม่ือวันท่ี 11 กุมภ�พันธ์ 1935 

ปิดตัวลงในวันเส�ร์ท่ี 6 ตุล�คม 2018 

เป็นช่วงท่ีได้พ�นักศึกษ�ไปทัศนศึกษ�

กรุงโตเกียวจึงเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีจัด

ให้ไปดูช่วงเวล�ประวัติศ�สตร์ในก�รปิด 

และเคล่ือนย้�ยไปตล�ดปล�แห่งใหม่ 

Toyosu ท่ีอยู่ห่�งไปประม�ณ 2 กิโลเมตร 

ตล�ดปล� Tsukiji เป็นหน่ึงในแหล่งท่อง-

เท่ียวสำ�คัญสำ�หรับนักท่องเท่ียวในก�ร 

ม�ชมก�รประมูลปล�ทูน่�ตัวโตอวบอ้วน 

ล้ิมรสอ�ห�รทะเลสดท่ีร้�นอ�ห�รในย่�นน้ี 

สถานที่แห่งใหม่ ทุกคนไม่ได้เห็นดีด้วยบางคนปิด- 

ฉากอาชีพและธุรกิจไปพร้อมกับ Tsukiji ทุกวันนี้ยัง 

มีกลุ่มคนคอยประท้วงเพ่ือให้ตลาดแห่งน้ียังคงอยู่ 

สิ่งที่น่ายกย่องคือหัวใจของคนที่ทำางานใน Tsukiji 

ในวันที่ตลาดกำาลังปิดตัวลงแม้จะเศร้าและเสียใจแต่

พวกเขาก็ยังทำางานกันอย่างเต็มที่ แถมหนักกว่าเดิม

เพราะต้องเตรียมของให้กับลูกค้าเพ่ิมขึ้นอีกหลาย

เท่าตัวในช่วงระหว่างตลาดปิด จนไปเปิดดำาเนินการ

ที่ใหม่ที่ใช้เวลาเกือบ 5 วัน ด้วยความกังวลว่าจะเกิด

ขาดวัตถุดิบในการทำาอาหารแก่ประชาชนในชาติ คง

ได้แต่กล่าวคำาอำาลา ‘Sayonara’ Tsukiji  
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Home Society

เปิดโชว์รูมใหม่ Lanna@home 
by Suksawad

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดนิทรรศการ
ถาวรหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า 
งดใช้โฟมและถุงพลาสติก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเยือนหอศิลปวัฒนธรรม

เมืองเชียงใหม่ เพื่อทรงเปิดนิทรรศการถาวรหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยม-

สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อม

ด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าเฝ้า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นิทรรศการถาวรหอ-

ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้ปิดปรับปรุงมาตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจากชำารุดทรุดโทรม โดยเปิดให้บริการ

มาแล้วกว่า 16 ปี เพื่อบอกเล่าความเป็นล้านนาให้แก่คนรุ่นใหม่ได้ภูมิใจในความเป็นล้านนา นิทรรศการ 

ถาวรหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.30-17.00 น.  

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายอัศนี บูรณุปกรณ์ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำาพนักงานเทศบาล เดินรณรงค์การงดใช้โฟมและลดการใช้ถุง

พลาสติกแก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดประตูก้อม หลังจากที่เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางนายทัศนัย 

บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศ-

บาลฯ ได้ร่วมแจกถุงผ้าให้กับผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ตาม

โครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ่

เรื่อง/ภ�พ : กองบรรณ�ธิก�ร

เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ เปิดตัวโชว์รูมใหม่ในชื่อ 

Lanna @home by Suksawad โชว์รูมสำาหรับคนรัก

การแต่งบ้าน Lanna @home by Suksawad รวบรวม

ทุกการแต่งบ้านด้วยไม้ มาไว้ที่นี่ที่เดียว ในโชว์รูมมี

สินค้ามากมายจากสุขสวัสดิ์ พร้อมให้คุณเลือกสรร

ไว้ประดับบ้านกันแบบจุใจถึง 7 โซน  ทั้งนี้ภายใน

งานมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุก เพื่อลุ้นรับที่วางรองเท้า

ไม้ จำานวน 3 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 7,500 บาท 

เพียงถ่ายรูปคู่กับโชว์รูม Lanna@home by Suk-

sawad แล้วติดแฮชแท็ก #@LannabySuksawad 

ภาพของใครไลค์เยอะที่สุด 3 ท่านแรก รับไปเลยที่

วางรองเท้าไม้ มูลค่ากว่า 7,500 บาท กันอีกด้วย  
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ชม. ระดมสมอง ประชุมแก้
ปญัหานกัท่องเทีย่วจนีลดลง

Grand Opening โครงการเอกลักษณ์ สันทราย

Pre-Sale โครงการ The Urbana+6 สันกำาแพง

The Urbana+6 สันกำาแพง เปิด Pre-Sale โครงการใหม่ล่าสุดในเครือ “ปาล์มสปริงส์” ที่ตอบโจทย์ 

ทุกคนในครอบครัวกับไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบได้ The Urbana+6 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โดดเด่น 

ด้วยการออกแบบและการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอย่างลงตัว พร้อมยกระดับคุณภาพการเป็นอยู ่

ท้ังน้ีภายในงานยังมีการออกบูธจากสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคาร- 

กรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย โครงการ The Urbana+6 ราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท สอบถาม 

ข้อมูลโครงการในเครือปาล์มสปริงส์เพิ่มเติมได้ที่สำานักงาน หรือโทร.053-328777, 081-9508881 และ 

www.palmsprings.co.th 

โครงการเอกลักษณ์ สันทราย จัดกิจกรรม Grand Opening โครงการบ้าน เดี่ยวสุดหรู 3 ชั้น สไตล์ 

Modern Tropical ในเครือศิริปันนา บนทำาเลทองของเชียงใหม่ เยื้องกาดรวมโชค พื้นที่เริ่มต้น 220 ตร.ม. 

ใจกลางชุมชนและสิ่งอำานวยความสะดวกในย่านสันทราย-แม่โจ้ พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ ใช้งานในชีวิตจริง 

ได้อย่างคุ้มค่าทุกตารางเมตรทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งยังมีระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะอันลำาสมัย

จาก Application บนสมาร์ตโฟนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ยุค 4.0 ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 

9 ล้านบาท* 

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานการประชุม 

หารือแนวทางการแก้ไขปัญหานักท่องเท่ียวชาวจีน

ใน จ.เชียงใหม่ ลดลง ร่วมกับองค์กรด้านการท่องเท่ียว 

ทั้งภาครัฐและเอกชน จ.เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ททท. 

จ.เชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬา และตำารวจท่องเที่ยว 

จ.เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและร่วมเสนอแนวทาง 

การแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวลดลงโดยเฉพาะ 

นักท่องเ ท่ียวจากประเทศจีนที่ดูบางตามากใน

เชียงใหม่ ณ ขณะนี้ โดยการประชุมครั้งนี้ได้ 5 ข้อ 

สรุปความสำาคัญที่จะขับเคลื่อน จ.เชียงใหม่ คือ 

1.สร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2.มาตรการความ 

ปลอดภัย 3.การคดโกงด้านอุตสาหกรรมการท่อง- 

เที่ยว  4.ทำาการตลาดสายการบินสู่จีนมากขึ้น 
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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



Home Buyers’ Guide Chiangmai62



Home Buyers’ Guide Chiangmai 63

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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