
โครงการบานเดี่ยว ที่หลังบานไมติดใคร
บนถนนเสนสันกำแพงสายใหม กม. ที่ 8
โครงการบานเดี่ยว ที่หลังบานไมติดใคร
บนถนนเสนสันกำแพงสายใหม กม. ที่ 8 PloenchitCollina

086-181-3377
เริ่ม 3.89 ลานบาท*

นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�และเชียงราย
ป�ที่ 15 ฉบับที่ 166 มกราคม 2562 Baania VDOBaania.comwww.baania.com

Home Location:

รู�หร�อไม�? ทำเลบ�านเด่ียวหรู
ในเชียงใหม� ย�านไหนที่ได�รับ
ความสนใจ

190116

Home Investment:

11 กลยุทธ� ช�วยประหยัด
ค�าใช�จ�ายเร�อ่ง “ภาษีท่ีดิน
และสิ�งปลูกสร�าง”

Home Loan:

เร�่องควรรู� พ.ร.บ.
ภาษีท่ีดินและสิ�งปลูกสร�าง
ฉบับใหม�สำคัญอย�างไร?

Feng Shui:

ต�อนรับป�หมู ด�วยการ
ปรับฮวงจ��ยบ�าน เสร�มความ
เป�นมงคลต�อนรับป�ใหม�

13 - 17 ก.พ. 62
ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต

ชั้น G โซนลิฟตแกว

Festival
บาน คอนโด ราคาพิเศษ
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มอบความสุขรับป�ใหม�
กับส�วนลดและของแถมกว�า
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ถนนสันกำแพงสายใหม�ถนนมหิดล

ถนนสันกำแพงสายเก�า

รพ.กรุงเทพ

สนามบินเชียงใหม�

CALL
สำนักงานขาย

053-101119
061-2672277

Grand Lanna Meridian

grandlannameridian

@grandlannameridian

เชิญเยี่ยมชมโครงการ และบ�านตัวอย�างได�ทุกวัน

www.grandlannameridian.com

New Year CelebrationNew Year Celebration ติดถนนสันกำแพงสายใหม� เดินทางสะดวก
จากสนามบิน เพ�ยง 15 นาที

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)

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่ทางบร�ษัทฯ กำหนด

400,000* บาท

ราคาเร��มต�น

3.89 ล�าน*

เป�ดจอง
     เฟส 3 แล�ววันนี้

เลือกแปลงที่ใช�สำหรับคุณ… ก�อนใคร

รูปภาพและบรรยากาศจำลอง
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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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เข้าสู่ปี 2562 เชื่อว่าทุกท่านวาดฝันโดยหวังว่าอยากให้ 

ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากนี้ไปทีมงาน HBG CM 

ก็จะเอาใจช่วยให้บรรลุทุกจุดประสงค์ตามที่ต้องการ ขอให้มีข่าวดี

ต้อนรับปีใหม่ อย่างน้อยอนาคตอันใกล้นี้เชื่อว่า เชียงใหม่บ้านเรา

จะมีระบบขนส่งมวลชนที่ช่วยอำานวยความสะดวก เข้ามาแก้ปัญหา

จราจรซึ่งนับว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นทุกที

นอกจากน้ียังมีเร่ืองราวรายละเอียดของรถไฟฟ้า สายสีแดง, 

สีน้ำาเงิน, สีเขียว มาให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบข่าวคราวความเคล่ือนไหว 

และทำาเลบ้านเดี่ยวท่ีกำาลังได้รับความสนใจจากผู้ที่กำาลังมองหา

ที่อยู่อาศัย เพื่อไม่ให้เสียเวลาให้การหาข้อมูลดีๆ คงต้องกล่าวคำา

ว่า... สวัสดีปีใหม่ 2562 อย่างเป็นทางการ มา ณ โอกาสนี้

Home Room

สนับสนุนโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

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, 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

สวัสดี… ปีหมู

พงศ์มนัส ทาศิริ

pongmanatt@baania.com
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10 HOME LOCATION
 ทำาเลบ้านเดี่ยวยอดนิยม
 ที่ได้รับความสนใจจากคนมองหาบ้าน

14 TOP VIEW
 Content of the Month

28 PROJECT REVIEW
 “Palmsprings Privato” 
 บ้านหรูพร้อมสระว่ายน้ำา สไตล์โมเดิร์นลัคชัวรี่

30 PROJECT REVIEW
 “อรสิริน วิลล์ ดอนจั่น”
 ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์นเรโทร ทำาเลใกล้เมือง

32 HOME INSPECTION
 แนวทางการตรวจการติดตั้งฝ้าและการตรวจรับงาน

34 HOME INTERVIEW
 ชัยวัฒน์ ทองคำาคูณ 
 เผยเตรียมผุดรถไฟฟ้าแก้ปัญหาจราจรเชียงใหม่

44 HOME INVESTMENT
 11 กลยุทธ์ประหยัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

45 HOME LOAN
 พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่

46 FENG SHUI
 ปรับฮวงจุ้ยบ้าน เสริมมงคลต้อนรับปีใหม่

48 HOME DECOR
 ตกแต่งบ้านด้วยสีแห่งปี 2019 จาก Pantone 

50 HOME INNOVATION
 ผลิตไฟฟ้าใช้ในเมืองด้วย “ต้นไม้กังหันลม”

52 IN FOCUS
 ชุมชนออนใต้ Creative Industry Village

CONTENTS Vol.15 No.166

January 2019

28

30

48

50 52
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จัดโดย บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
Tel.0-5321-3708, 096-883-0288
www.baania.com        Baania.com

Festival
@CentralPlaza Chiangmai Airport

13-17 ก.พ. 62
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
ชั้น G โซนลิฟตแกว

พบกับโครงการอสังหาร�มทรัพย�ที่น�าสนใจ
สิทธิพ�เศษสำหรับลูกค�าที่จองในงาน

พร�อมเง�่อนไขราคาพ�เศษ
ชมการแสดงและกิจกรรมบันเทิงมากมาย

บ�าน-คอนโด ราคาสุดพ�เศษ

ลงทะเบียนเข�าชมงาน… รับฟร�!!
นิตยสาร Home Buyers’ Guide Chiangmai

และของที่ระลึกอีกมากมาย
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Home Location
เรื่อง : พรทิพย์ แดงใหม่  ภาพ : กองบรรณาธิการ

ทำ�เลบ้�นเดี่ยวยอดนิยม
ที่ได้รับคว�มสนใจจ�กคนมองห�บ้�น

ในปีที่ผ่านมา อสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ยังคงคึกคักอย่าง 

ต่อเนื่อง มีผู้คนต่างถิ่นมากมายสนใจที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ 

ทั้งซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหลังแรก หลังที่สอง หรือซื้อไว้เพื่อลงทุน 

ซึ่งการเลือกที่อยู่อาศัยนั้นต้องเป็นการเลือกแบบตามใจผู้อยู่ อาจจะ

มีหลายเหตุผลด้วยกัน เช่น เรื่องการเดินทาง ราคา หรือสิ่งอำานวย-

ความสะดวกต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการช่วยตัดสินใจ วันนี้เรานำาข้อมูล

ของปี 2018 ของบ้านเดี่ยวที่ได้รับความสนใจและมีคนเข้าชมมาก

ที่สุดของปี ในเว็บไซต์์ Baania.com ว่าตั้งอยู่ทำาเลไหนกันบ้าง

ถนนสาย 1014 เชื่อมระหว่าง ถ.สันกำาแพงสายใหม่-สันกำาแพงสายเก่า 
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เริ่มต้นด้วย โครงก�รแกรนด์ ล้�นน� 
เมอริเดียน ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-สันกำ�แพง 

ส�ยใหม่ อยู่ติดถนนใหญ่ ถือเป็นทำ�เลศักยภ�พที ่

เหม�ะกับก�รอยู่อ�ศัยและก�รทำ�ก�รค้� เพร�ะใน

อน�คตจะเกิดชุมชนขน�ดใหญ่และยังเป็นทำ�เลที่

ค�ดว่�จะมีก�รพัฒน�ระบบส�ธ�รณูปโภคอีกหล�ย

โครงก�ร อย่�งเช่น สน�มบินเชียงใหม่แห่งที่ 2

นอกจ�กนี้ ค�ดว่�แนวถนนมอเตอร์เวย์

เชียงใหม่-เชียงร�ย จะผ่�นม�ยังถนนเส้นนี้เช่นกัน 

พูดถึงโครงก�รบ้�นเดี่ยวสไตล์ Lanna Contempo-

rary ผสมผส�นบ้�นที่มีกลิ่นอ�ยล้�นน� และดีไซน์

ทันสมัย เป็นโครงก�รบ้�นเดี่ยว 2 ชั้น ทั้งหมด 121 

ยูนิต มีพื้นที่ใช้สอย 201-267 ต�ร�งเมตร

โครงก�รที่สอง เดอะ แกรนด์พ�ร์ค ตั้งอยู่ 

ถนนวงแหวนรอบนอก (ดอยสะเก็ด-สันกำ�แพง) โครงก�ร 

ติดถนนใหญ่ อยู่ห่�งจ�กแยกแม่กวงเพียง 300 เมตร 

เท่�นั้น เรื่องก�รเดินท�งไม่ต้องพูดถึง สะดวกสบ�ย

ใกล้เมือง ตอนนี้กำ�ลังมีก�รขย�ยถนนจ�ก 2 ช่อง

จร�จรเป็น 4 ช่องจร�จร โดยกำ�หนดแล้วเสร็จ

ประม�ณ ตุล�คม 2562 จึงทำ�ให้อน�คตเส้นนี้ถือว่�

ก�รเดินท�งค่อนข้�งสะดวก เป็นส�ยเลี่ยงเมืองที่

เชื่อมไปยังอำ�เภอต่�งๆ ได้ดี

โครงก�รนั้นมีทั้งหมด 43 ไร่ 3 ง�น 98 ตร.ว. 

จำ�นวน 146 ยูนิต มีให้เลือกถึง 5 แบบบ้�น ร�ค�

เริ่มต้นตั้งแต่ 4.2-13.5 ล้�นบ�ท ด้วยเอกลักษณ์ 

บนแบบบ้�นใหม่ล่�สุด Modern Tropical Living  ที่

สะท้อนอ�รมณ์ก�รอยู่อ�ศัยที่อบอุ่น  บ้�นทุกหลัง

ตอกเส�เข็ม รองรับก�รสั่นสะเทือน ปลอดภัยจ�ก
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แผ่นดินไหว บ้�นทุกหลังสร้�งด้วยอิฐมวลเบ� กันคว�มร้อนจ�กภ�ยนอกได้

กว่� 80% และแผ่นระบ�ยคว�มร้อนใต้หลังค� ทำ�ให้บ้�นเย็นสบ�ย ถังเก็บ

นำ�บนดิน พร้อมติดตั้งเครื่องปั๊มนำ�อัตโนมัติ รับรองม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย 

และภ�ยในโครงก�รมีสวนส�ธ�รณะพร้อมคลับเฮ�ส์ขน�ดใหญ่ เน้นพื้นที่

ส่วนกล�งสีเขียวกับคว�มร่มรื่นจ�กธรรมช�ติอีกด้วย

โครงก�รที่ส�ม เดอะ คลิฟฟอร์ด ตั้งอยู่

ถนนเส้นแม่ริม-แม่โจ้ ซึ่งเป็นเส้นท�งที่เชื่อมระหว่�ง

ท�งหลวง หม�ยเลข 107 และ 1001 เป็นย่�นชุมชน

ที่อยู่อ�ศัย เงียบสงบ เหม�ะแก่ก�รพักผ่อน ก�รเดิน

ท�งอ�จจะต้องมีรถส่วนตัว แต่ย่�นนี้ก็ถือว่�ใกล ้

ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกเช่นกัน ไม่ว่�จะเป็นโรงพย�บ�ล 

สันทร�ย, มห�วิทย�ลัยแม่โจ้, ตล�ดสด, สน�ม-

กอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ และที่ว่�ก�รอำ�เภอแม่ริม 

พื้นที่โครงก�รมีทั้งหมด 72 ไร่ 3 ง�น 71 

ตร.ว. จำ�นวน 106 ยูนิต ร�ค�ข�ยเริ่มต้นที่ 4.7 ล้�น 

ไปจนถึง 7.6 ล้�นบ้�น ต�มแบบบ้�นของโครงก�รที่

มีให้เลือกถึง 6  แบบด้วยกัน สไตล์ European กับ

โรงจอดรถอัตโนมัติ ระบบ Home Automation ที่ม�

พร้อมกับระบบ Security จ�ก iRisco ให้คุณควบคุม

ระบบต่�งๆ ภ�ยในบ้�นได้จ�ก Smart phone โดดเด่น 

ด้วยนวัตกรรมก�รก่อสร้�งใหม่เพ่ือบ้�นเย็นประหยัด

พลังง�น กับระบบก่อสร้�ง 2 แบบ  คือ ระบบ Insu-

lated Cavity Wall และ Infill Wall ถือได้ว่�เป็นบ้�นที่

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค 4.0 บนสังคมคุณภ�พ
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โครงก�รที่สี่ บ้�นเชียงใหม่พฤกษ�โฮม 

ตั้งอยู่ด้�นทิศเหนือของเมืองทำ�เลถนนสันทร�ยส�ย

เก่�  ก�รเดินท�งเข้�-ออกตัวเมืองส�ม�รถไปได้หล�ย 

เส้นท�ง ใกล้กับมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ ใช้เวล�เดินท�ง

ประม�ณ 10 น�ที ปริม�ณรถที่สัญจรผ่�นเส้นท�ง

มีจำ�นวนไม่ม�ก ทำ�ให้ไม่แออัด บรรย�ก�ศค่อนข้�ง 

เงียบสงบ เพร�ะเป็นทำ�เลชุมชนด้ังเดิม เหม�ะสำ�หรับ 

ผู้ที่ต้องก�รบ้�นพักอ�ศัยในทำ�เลที่ไม่ไกลตัวเมือง

ม�กนัก เพร�ะเป็นทำ�เลชุมชนดั้งเดิม

โครงก�รมีแบบบ้�นให้เลือกหล�กหล�ย

ต�มคว�มต้องก�รของผู้ซื้อ โดยมีแบบบ้�นชั้นเดียว

ขน�ด 2-3 ห้องนอน และบ้�น 2 ชั้นขน�ด 3 ห้องนอน 

ท้ังน้ีส�ม�รถปรับเปล่ียนแบบบ้�น หรือออกแบบใหม่ 

ได้ต�มคว�มต้องก�รโดยรวม ออกแบบพื้นที่ใช้สอย

ได้ดีมีพื้นที่ใช้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�น โดยทำ�เลที่อยู่

นอกเมืองและก�รสร้�งบ้�นส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้

ต�มคว�มต้องก�ร ทำ�ให้โครงก�รนี้มีผู้เข้�ชมและได้

รับคว�มสนใจม�กยิ่งขึ้น

โครงก�รที่ห้� เดอะ เซลิโอ ทำ�เลของโครงก�รตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบส�ม ย่�น

สันผักหว�น ถือได้ว่�อยู่ไม่ไกลจ�กตัวเมืองเชียงใหม่ม�กนัก ใช้เวล�เดินท�งจ�กตัวเมือง

ประม�ณ 10-15 น�ที โครงก�รอยู่ระหว่�งอำ�เภอเมืองและอำ�เภอห�งดง ทำ�เลไม่ห่�งจ�ก

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ทั้งสน�มบินเชียงใหม่, ห้�งสรรพสินค้�, โรงเรียนน�น�ช�ติ และ

มห�วิทย�ลัย รวมถึงสถ�นที่ท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ และง�นฝีมืออย่�งบ้�นถว�ย สภ�พ-

แวดล้อมโดยรอบโครงก�รเป็นทุ่งน�มองเห็นวิวดอยสุเทพ เหม�ะสำ�หรับก�รอยู่อ�ศัยที่หลีก

หนีคว�มวุ่นว�ย ก�รจร�จรไม่ติดขัด ถือว่�เป็นทำ�เลที่น่�อยู่เลยทีเดียว 

เหมือนที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ว่าการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยนั้น สุดท้ายก็ 

ต้องตามใจผู้อยู่ แต่ละทำาเลแต่ละโครงการก็มีความแตกต่างกัน สุดท้ายผู้อยู่อาศัยก็

อยากได้บ้านที่อยู่แล้วมีความสุขสบายใจ... 
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Top View by Baania.com

ธอส. เค�ะวงเงิน 60,000 ล้�นบ�ท เดินหน้� 
โครงก�รบ้�นล้�นหลัง

ธอส. อนุมัติกรอบวงเงิน 60,000 ล้�นบ�ท 

จัดทำ�โครงก�รบ้�นล้�นหลัง แบ่งเป็นสินเชื่อพัฒน�

โครงก�รที่อยู่อ�ศัย วงเงิน 10,000 ล้�นบ�ท สินเชื่อ 

ที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับลูกค้�ร�ยย่อย วงเงิน 50,000 

ล้�นบ�ท ให้กู้เพ่ือซ้ือท่ีอยู่อ�ศัยร�ค�ไม่เกิน 1,000,000 

บ�ท อัตรดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 3.00% ต่อปี ผ่อน

ชำ�ระ 3,800 บ�ท/เดือน ค่�ธรรมเนียม 4 ฟรี เริ่มรับ

ลงทะเบียนเดือนธันว�คม 2561 เฟสแรก พร้อมเข้�

อยู่ภ�ยในไตรม�สที่ 4 ของปี 2561 จำ�นวน 133,307 

ยูนิต

บ้�นต่ำ�ล้�นคึก รัฐ-เอกชน เปิดศึกชิงเค้ก 
5 หมื่นล้�น

จ�กโครงก�รบ้�นล้�นหลังของธน�ค�ร

อ�ค�รสงเคร�ะห์ (ธอส.) ร่วมกับพันธมิตรทั้งภ�ครัฐ 

และเอกชน เพื่อให้ประช�ชนผู้มีร�ยได้น้อย และผู้- 

เริ่มต้นครอบครัวใหม่ได้มีบ้�นเป็นของตัวเองต�ม

นโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ให้ก�รบ้�นผ่�น ธอส. ให้ผลัก-

ดันโครงก�รให้เกิดขึ้นอย่�งเป็นรูปธรรม และทำ�ให้

ภ�คเอกชนสนใจเข้�ร่วมโครงก�รกันอย่�งคึกคัก ทั้ง

บริษัทพัฒน�ที่ดินร�ยใหญ่ บริษัทพัฒน�โครงก�ร 

บ้�นและคอนโดมิเนียม เข้�ร่วมโครงก�รบ้�นล้�นหลัง 

อีกหล�ยโครงก�รทั่วประเทศ

Contents of the month ฉบับนี้ทีมงานได้รวบรวมบทความที่ได้รับความนิยมใน

เว็บไซต์ Baania.com ในเดือนธันวาคม 2561 มาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวกัน โดย

บทความเรื่องสินเชื่อยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยบทความ

เรื่อง “ธอส. เคาะวงเงิน 60,000 ล้านบาท เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง” ได้รับความนิยมมา

เป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยบทความบ้านต่ำาล้านคึก รัฐ-เอกชน เปิดศึกชิงเค้ก 5 หมื่นล้าน เพื่อ

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง

Contents of the Month

เรื่อง: ผดุงพงศ์ ขุ่ยอาภัย

อันดับ 1 

อันดับ 2

ส่วนอันดับ 3 บทคว�มปรับฮวงจุ้ยบ้�น เสริม- 

มงคลต้อนรับปีใหม่ ไอเดียแต่งบ้�นต�มหลักฮวงจุ้ย 

รับชีวิตสดใสและมีคว�มหม�ยม�กข้ึนในปีใหม่ 

2562 นี้ อันดับ 4 เป็นบทคว�ม 5 ไอเดียเลือก

กระเบื้องห้องครัวอย่�งไรให้โดนใจ สำ�หรับแม่บ้�น

ห้องครัวเป็นที่สำ�คัญอีกที่หนึ่งภ�ยในบ้�น ปิดท้�ย

กับบทคว�มอันดับที่ 5 ฮวงจุ้ยดี เริ่มต้นที่ห้องนอน
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5 ไอเดีย เลือกกระเบื้องห้องครัวอย่�งไรให้
โดนใจ

ห้องครัวเป็นสถ�นท่ีท่ีห�กใช้ง�นไปน�นๆ 

มันก็จะมีคร�บรอยเปือนหรือคร�บนำ�มันติดเต็ม

ผนัง หรือแม้กระทั่งบ้�นใหม่ที่ห้องครัวมีก�รตกแต่ง

ภ�ยในด้วยสไตล์เรียบๆ ดูไม่น่�ค่อยสนใจ บทคว�ม

นี้จะนำ�เสนอไอเดียในก�รตกแต่งห้องครัว ต�มไลฟ์

สไตล์ของท่�นผู้อ่�นว่�ท่�นชอบแนวไหนสไลต์ไหน 

ส�ม�รถเลือกไปใช้ต�มคว�มชอบของท่�นได้เลย

ครับ ลองใช้โอก�สนี้ตกแต่งห้องครัวใหม่ ง่�ยๆ ด้วย

ก�รเปลี่ยนกระเบื้องปูพ้ืนและผนังซึ่งท่�นส�ม�รถ

ทำ�ได้ด้วยตัวท่�นเอง ด้วยก�รปูทับพื้นเดิม

ปรับฮวงจุ้ยบ้�น เสริมมงคลต้อนรับปีใหม่
เดือนธันว�คมนี้ หล�ยท่�นอ�จใช้เวล�

ทบทวนชีวิตในปีที่ผ่�นม�ว่�ใช้ชีวิตอย่�งมีค่�เพียง- 

พอหรือไม่ หรือปีท่ีผ่�นม�ทำ�อะไรสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย 

ที่ตั้งไว้เมื่อต้นปีไปม�กน้อยแค่ไหน เพื่อว�งแพลน 

ในปีหน้�ว่�จะ Living Your Values ใช้ชีวิตให้มีค่� 

อย่�งไม่สิ้นสุดได้อย่�งไรบ้�ง สิ่งหนึ่งที่หล�ยท่�น

เลือกทำ�ต้อนรับปีใหม่กันก็คือ ก�รปรับปรุง จัดและ 

ตกแต่งบ้�นใหม่ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ถือเป็นก�รต้อน- 

รับพลังดีๆ เป็นสิริมงคล คว�มเจริญก้�วหน้� เงิน-

ทองไหลม�เทม� มีคว�มสุข สุขภ�พดี และปลอดภัย

สำ�หรับผู้อยู่อ�ศัย

ฮวงจุ้ยดี เริ่มต้นที่ห้องนอน
เม่ือพูดถึงเร่ืองของก�รจัดฮวงจุ้ย ห้องท่ีซินแส 

มักจะให้เวล�ในก�รประเมินอย่�งละเอียดได้แก่ 

“ห้องนอน” เพร�ะเป็นห้องที่ท่�นนั้นใช้ในก�รพักผ่อน 

นอนหลับ เพื่อที่จะสะสมพลังดีเข้�ตัว เป็นเวล� 6-8 

ชั่วโมง หรือประม�ณ 1 ใน 3 ของวัน ถือได้ว่�เป็น

ห้องที่ท่�นใช้ชีวิตอยู่น�นที่สุดอีกหนึ่งห้อง ดังนั้นห�ก

ส�ม�รถปรับให้ห้องนอนมีฮวงจุ้ยที่ดีได้ ซินแสก็เชื่อ

ว่�ส�ม�รถส่งเสริมให้ผู้อ�ศัยมีสุขภ�พที่ดี และเป็น

อีกเหตุผลหน่ึงท่ีจะทำ�ให้ชีวิตของท่�นเจริญรุ่งเรือง

ได้

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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พิมพ์พิชฎ�

สม�ร์ท วัลเลย์ ลำ�พูน 

บ้�นเดี่ยวและท�วน์โฮม ที่ผสมผส�นคว�มโมเดิร์นและคว�มคล�สสิก 

สไตล์ยุโรป ออกม�เป็นดีไซน์ที่แตกต่�ง และยังนำ�เอ�หลักฮวงจุ้ยม�ใช้ในก�ร

ออกแบบ โครงก�รตั้งอยู่บนทำ�เล ถนนเชียงใหม่-สันกำ�แพงส�ยเก่� เดินท�งเข้�

ออกเมืองสะดวก ในร�ค�เริ่มต้นเพียง 2.39 ล้�นบ�ท

บ้�นเดี่ยว Bella พื้นที่ใช้สอย 218 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องนำ� 2 ห้อง

นั่งเล่น 1 ห้องอ�ห�ร 1 ห้องครัว 2 ที่จอดรถ, ท�วน์โฮม Kingston พื้นที่ใช้สอย 

ที่สุดของโครงก�รบ้�นในลำ�พูน ซื้อบ้�นแล้วมีส่วนต่�ง โครงก�รบ้�น

อัจฉริยะ ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้�ในบ้�นด้วยมือถือ เข้�-ออกสะดวก ในตัวเมือง

หรือหน้�อำ�เภอเมืองลำ�พูน บนพื้นที่กว้�งขว�งเริ่มต้น 83 ต�ร�งว� แบบบ้�นใน

โครงก�ร บ้�นเดี่ยว 2 ห้องนอน 2 ห้องนำ� 1 ห้องครัว 1ห้องรับแขก และบ้�น 2 ชั้น 

3 ห้องนอน 3 ห้องนำ� 1 ห้องครัว 1ห้องรับแขก

Presales & Promotion

143 ตร.ม. หน้�กว้�งถึง 5.7 เมตร มี 4 ห้องนอน 3 ห้องนำ� 1 หิ้งพระ 2 ที่จอดรถ 

พิเศษด้วยห้องดูหนังส่วนตัว และห้องนอนชั้นล่�งเหม�ะกับผู้สูงอ�ยุที่ไม่สะดวก

ขึ้นบันได

พิเศษช่วงพรีเซล! พบกับโปรโมชัน ส่วนลด และของแถมอื่นๆ อีกม�กม�ย 

สอบถ�มเพ่ิมเติมโทร. 053-961-188, 087-577-8165 , www.pimpichada.com  

จองด่วน! ภ�ยใน 30 มกร�คม 2562 ฟรีเงินด�วน์ ฟรีค่�โอน กับร�ค� 

เริ่มต้นเพียง 1.9 ล้�นบ�ท พิเศษลดไปอีก 300,000 บ�ท เหลือเพียง 1.6 ล้�นบ�ท

เท่�นั้น พร้อมบริก�รให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ�ฟรี ทุกเงื่อนไข ทุกอ�ชีพ สอบถ�มข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ 086-9546597 , 064-1595299 และ 084-1505554  
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Presales & Promotion

The Flow

The Esteem

โครงก�ร The Flow “The Best Quality of House and Good Loca-

tion in Chiang Mai” กับบ้�นสไตล์โมเดิร์น ที่มีให้เลือกทั้งบ้�นเดี่ยวและบ้�นแฝด 

พร้อมเข้�อยู่เดินท�งสะดวก เพียง 3 น�ที ถึงมีโชคพล�ซ่� พิเศษล็อตสุดท้�ยก่อน

ปิดโครงก�ร รับส่วนลดสูงสุด 600,000 บ�ท

บ้�นสวยที่มีเอกลักษณ์ในสไตล์อเมริกัน โคโลเนียล ทำ�เลที่อยู่อ�ศัยที่

เงียบสงบ สะดวกสบ�ย คัดสรรวัสดุคุณภ�พระดับ Premium ที่คุณจับต้องได้  อย่�

พล�ดกับโปรดีๆ ต้อนรับปีใหม่กับแบบบ้�น The Excellence Extra พื้นที่ใช้สอย 

245 ตร.ม. ที่ดิน 79.4 ตร.ว. ขน�ด 4 ห้องนอน 5 ห้องนำ� 1 ห้องอเนกประสงค์ ดีไซน์

ลำ�บนชั้นลอย และ 2 ที่จอดรถ

เฉพ�ะแปลงสวยใกล้สวน แปลงพิเศษ รับส่วนลดถึง 500,000 บ�ท 

ฟรี! ค่�โอน, ผ้�ม่�นทั้งหลัง, แอร์ทุกห้องนอน (3 ห้อง), ค่�ติดตั้งมิเตอร์นำ� - 

ค่�ติดตั้งมิเตอร์ไฟ, ถังเก็บนำ� 1,000 ลิตร - ปั๊มนำ�, ปูสน�มหญ้� (ต�มม�ตรฐ�น

โครงก�ร ), เติมนำ�ย�กำ�จัดปลวกฟรี 2 ปี, อยู่ครบ 1 ปี เก็บสีให้อีก 1 รอบ  สอบถ�ม

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053-110829, 082-386-3777  

เมื่อจองภ�ยในเดือนมกร�คมนี้เท่�นั้น!! จ�กร�ค� 6.7 ล้�นบ�ท เหลือเพียง 

6.2 ล้�นบ�ท* ฟรี! เซ็ต Built-in ตู้เสื้อผ้�ในห้องนอน, ฟรี! เซ็ต Built-in ห้องครัว 

พร้อมเต�และที่ดูดควัน, ฟรี! เครื่องปรับอ�ก�ศ, ฟรี! ประตูรั้วรีโมท, ฟรี! จัดสวน

สวยสไตล์ทรอปิคอล และ ฟรี! ค่�โอนกรรมสิทธิ์ 

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงก�ร โทร.053-960-069, 083-577-7488 

และ http://theesteem.com 
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Cover Story

รูปภาพและบรรยากาศจำลอง

รูปภาพถายจากสถานที่จริง รูปภาพถายจากสถานที่จริง

ราคาเร��มต�น 3.89 ล�านบาท*

PloenchitCollina

    “คอลลิน�า” มาจากภาษาอิตาลี แปลว�า เนินเขา บ�าน และธรรมชาติที่เพลินจ�ต
คอลลิน�าจ�งมีการปรับระดับพ�้นดิน เล�นระดับเสร�มในบางส�วน ออกแบบแนวถนนส�วนกลาง
ให�เป�นเส�นโค�งไปมาเช�นเดียวกับเนินเขา ทุกพ�้นที่ภายในคอลลิน�าคือ คำตอบของคุณ
ธรรมชาติที่แฝงความเร�ยบง�าย สงบ นิ�ง แต�ร�มร�่นไปด�วยไม�นานาพรรณ การใช�ชีว�ตที่แตกต�าง
ชีว�ตที่ออกแบบให�ลงตัวกับธรรมชาติ 360 ํ ผสานแนวคิดสวนสวยที่เว�นระยะห�างระหว�างหลังบ�าน
แต�ละหลังไม�ให�ติดกัน ผนวกเสน�ห�เฉลียงและบ�อน้ำ เพ��มบรรยากาศพักผ�อนสบาย 
รองรับกิจกรรมหลังบ�านในแบบของคุณ 

โครงการบ�านเดี่ยว “ที่หลังบ�านไม�ติดใคร”
หนึ่งเดียวในเชียงใหม�ที่ให�พ�้นที่สีเข�ยวเข�าถึงหลังบ�านคุณ

ด�วยการแบบบ�านผสมผสานอย�างลงตัว ผนวกกับเอกลักษณ�เฉพาะตัว

การจัดวางตำแหน�งของทุกห�อง สามารถมองเห็นสวนหลังบ�าน

พร�อมทางเดินหลังบ�านสู�สวนสีเข�ยว

เติมพลังความสุข “ใกล�ชิดท�ามกลางธรรมชาติด�วยสวนสวย”

บนถนนเสนสันกำแพงสายใหม กม. ที่ 8

สอบถามและนัดเข�าชมโครงการจร�งได�ที่

Tel.053-331-133, 086-181-3377
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โครงการเพลินจ�ตคลอลิน�า ในเคร�อบร�ษัท  เพลินจ�ต พรอพเพอร�ตี้ จำกัด
ตั้งอยู�เลขที่ 222 หมู� 14 ถนนเชียงใหม�-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม� (กม. ที่ 8)

ดูข�อมูลโครงการเพ��มเติมแบบละเอียด
และ VDO ร�ว�วบ�านเพลินจ�ตคลอลิน�า
ในบรรยากาศแบบ Bird Eye View
by Baania.com

ห�างจาก
พรอมเมนาด�า 
7 นาที

รูปภาพถายจากสถานที่จริง

รูปภาพถายจากสถานที่จริง

รูปภาพถายจากสถานที่จริง

รูปภาพถายจากสถานที่จริง

รูปภาพถายจากสถานที่จริง รูปภาพถายจากสถานที่จริง
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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 กรรมการ
ผูจัดการ 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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Project Review

สำาหรับคนที่กำาลังมองหาที่อยู่อาศัย
ระดับบน ท่ีมีราคามากกว่า 10 ล้านบาทข้ึนไป 
การเลือกท่ีอยู่อาศัยควรจะมองให้ครบทุก
ด้าน ทั้งในแง่ของทำาเลที่ตั้ง ดีไซน์ที่ดูหรูหรา 
มีเอกลักษณ์แตกต่างจากโครงการทั่วไป 
รวมทั้งได้อยู่ในสังคมที่มีระดับพร้อมด้วย 
สิ่งอำานวยความสะดวกในโครงการอย่าง
ครบครัน

วันนี้ HBG CM มีโครงการระดับ Hi-
end ที่น่าจะตอบโจทย์คุณได้มาแนะนำาให้รู้จัก
กัน จากผู้พัฒนา บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ 
จำากัด ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาอย่าง
ยาวนานกว่า 30 ปี กับโครงการ ปาล์มสปริงส์ 
พริวาโต้ บ้านเดี่ยวสองชั้นสไตล์ Modern 
Luxury ที่ตรงกับความต้องการของคุณใน 
ทุกๆ ด้าน ที่มาในแนวคิด “Live The Ultimate 
Life ที่สุด...แห่งการใช้ชีวิตที่เพียบพร้อม บน- 
ทำาเลศักยภาพ” ในราคาเร่ิมต้น 11 ล้านบาท*

เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

“Palmsprings Privato” 
บ้านหรูพร้อมสระว่ายน้ำา สไตล์โมเดิร์นลัคชัวรี่

ทำ�เลติดถนนใหญ่ ถ.เชียงใหม่-ห�งดง ใกล้
ก�ดฝรั่งและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

โครงก�รต้ังอยู่บนถนนเชียงใหม่ - ห�งดง ห่�ง- 

จ�กแยกสะเมิง เพียง 3 น�ที หรือ 2.1 กิโลเมตร อยู่- 

ใกล้กับก�ดฝร่ังวิลเลจ ทำ�เลท่ีมีศักยภ�พท�งเศรษฐกิจ 

สูงสุดในจังหวัดเชียงใหม่และยังเป็นทำ�เลท่ีรองรับ 

ก�รขย�ยของตัวเมืองได้อย่�งลงตัว ทำ�ให้มีส่ิงอำ�นวย- 

คว�มสะดวกที่ครบครัน อีกทั้งยังเดินท�งเข้�ออก 

เมืองสะดวกเพร�ะโครงก�รอยู่ฝ่ังข�เข้�เมือง เดินท�ง 

ถึงสน�มบินน�น�ช�ติเชียงใหม่ก็ใช้เวล�เพียง 10 น�ที

ทั้งยังเป็นทำ�เลที่ใกล้กับก�ดฝรั่งวิลเลจและ

พรีเมี่ยมเอ�ท์เล็ท เดินท�งเพียง 4 น�ที ที่นี่มีสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวกอย่�งครบครันทำ�ให้คุณใช้ชี วิตได้ 

ง่�ยข้ึน ท้ังร้�นอ�ห�ร ร้�นข�ยเส้ือผ้�รองเท้� ธน�ค�ร 

ซูเปอร์ม�ร์เก็ต โดยมีร้�นหล�กล�ยอ�ทิ KFC, แม็ค- 

โดนัลด์, ร้�นก�แฟสต�ร์บัค, ร้�น Wine Connection, 

ริมปิงซูเปอร์ม�ร์เก็ต, ธน�ค�รกสิกร, ร้�น Mr. D.I.Y., 

ร้�น Watsons รวมทั้ง Food Court และตล�ดนัด 

ที่มีในบ�งวันของสัปด�ห์ นอกจ�กนี้ยังเดินท�งถึง 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอื่นๆ อ�ทิ บิ๊กซี ห�งดง, โฮม-

โปร เชียงใหม่ ห�งดง, ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัลพล�ซ� 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, แม็คโคร ห�งดง, ต.โฮม, ตล�ดสด 

เทศบ�ลห�งดง, โรงพย�บ�ลเชียงใหม่ใกล้หมอ และ 

โรงพย�บ�ลห�งดง เรียกว่�ครบครันในก�รใช้ชีวิต

ทุกด้�น

ออกแบบลงตัวทั้งภ�ยในภ�ยนอก พร้อม 
Pool Villa ส่วนตัวทุกหลัง

โครงก�ร ป�ล์มสปริงส์ พริว�โต้  เป็นบ้�น

เดี่ยวสองชั้นระดับ Hi-end ที่มีคว�มเป็นส่วนตัวด้วย

จำ�นวนยูนิตเพียง 39 หลัง คัดเลือกสังคมคุณภ�พด้วย 

บ้�นระดับ 11-20 ล้�นบ�ท ออกแบบสไตล์ Modern 

Luxury ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันทั้ง 

ก�รออกแบบภ�ยนอกและภ�ยใน เน้นออกแบบ 

*ภาพใช้ประกอบการขายเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ฟังก์ชันให้ลงตัว ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีภ�ยในบ้�นได้อย่�ง 

คุ้มค่�ต�มก�รใช้ง�นจริง ลดภ�ระก�รดูแลท่ีดินท่ีไม่ได้ 

ใช้ประโยชน์ ฝ้�เพด�นของบ้�นออกแบบให้สูง ทำ�ให้

บ้�นดูโปร่งโล่ง สบ�ย โดยชั้น 1 สูง 3 เมตร ชั้น 2 

สูง 2.8 เมตร ชั้นหนึ่งของบ้�นออกแบบให้มีห้อง

อเนกประสงค์ พื้นกระเบื้องไวนิล ส�ม�รถทำ�เป็น

ห้องสำ�หรับเด็กเล็กหรือห้องนอนผู้สูงอ�ยุได้ พ้ืนช้ัน 2 

ปูพื้นด้วยไม้จริง ดูหรูหร�และมีคว�มเป็นธรรมช�ติ 

โครงหลังค�และกระเบื้องมุงหลังค� SCG นอกจ�ก

นี้ยังมีก�รเลือกวัสดุเกรดพรีเมี่ยม อ�ทิ บ�นประตู 

หน้�ต่�ง Tostem นวัตกรรมจ�กญี่ปุ่น และอุ่นใจใน 

ก�รใช้ชีวิตกับ Smart home & Smart lock ด้วย

ระบบ Finger Scan Door Lock และระบบกันขโมย

ทุกหลัง อย่�งเต็มระบบ

โครงก�รมีแบบบ้�น 3 แบบ ได้แก่ 

1. แบบบ้าน Prime พื้นที่ใช้สอย 244 

ต�ร�งเมตร มี 4 ห้องนอน 3 ห้องนำ� จอดรถ 2 คัน 

2. แบบบ้าน Superior พื้นที่ใช้สอย 303 

ต�ร�งเมตร มี 4 ห้องนอน 5 ห้องนำ� จอดรถ 3 คัน 

3. แบบบ้าน Grander มี 5 ห้องนอน 6  

ห้องนำ� จอดรถ 3 คัน

บ้�นทุกหลังมีสระว่�ยนำ� Pool Villa ส่วนตัว

แบรนด์ JD Pool ม�ตรฐ�นส�กล รับประกันน�นถึง 

15 ปี ม�พร้อมกับระบบ Spa สำ�หรับก�รผ่อนคล�ย, 

ระบบไฟใต้นำ�สำ�หรับเวล�สังสรรค์กล�งคืน หรือจะ 

ใช้ออกกำ�ลังก�ยในนำ� และก�รทำ�ธ�ร�บำ�บัดสำ�หรับ 

ผู้สูงอ�ยุ นอกจ�กนี้ส่วนกล�งของโครงก�รยังมีสวน

ส่วนกล�งขน�ดใหญ่และฟิตเนสให้คุณได้ออก- 

กำ�ลังก�ย อุ่นใจในก�รใช้ชีวิตด้วยเจ้�หน้�ที่รักษ�

คว�มปลอดภัยและกล้อง CCTV 

โครงการ ปาล์มสปริงส์ พริวาโต้  บ้านหรู 

Pool Villa ทุกหลัง ดีไซน์สไตล์ Modern Luxury 

พิถีพิถันในการออกแบบท้ังภายนอกและภายใน 

เลือกวัสดุเกรดพรีเมี่ยมทั้งหลัง ภายในสังคม

คุณภาพท่ีคัดสรรลูกบ้านและมีความเป็นส่วนตัว

กับจำานวนยูนิตเพียง 39 หลัง ติดถนนเชียงใหม่-

หางดง ที่ใกล้กับสิ่งอำานวยความสะดวกมากมาย 

ในราคาเริ่มต้น 11 ล้านบาท*  

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : Palmsprings Privato

Project Owner:
Location:

Land Area:
Project Type:
Price:
Amenities:

Contact:
Website:

Palm Springs Place Co.,Ltd
Chiang Mai - Hang Dong Rd., Baanwan Sub District, 
Hang Dong District, Chiang Mai
16-0-9.6 Rai.
Single-Family Houses of 2 Stories, Total 39 Units
Start 11 MB.
Private Swimming Pool, Fitness, Green Garden, 
24-Hours Security Guard, CCTV
Tel. 081-950-8881
www.palmsprings.co.th

*ภาพบรรยากาศจำาลองใช้สำาหรับประกอบการขายเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ภาพบรรยากาศจำาลองใช้สำาหรับประกอบการขายเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ภาพบรรยากาศจำาลองใช้สำาหรับประกอบการขายเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Project Review

โซนตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง 
เชียงใหม่ รอบๆ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมดานา 
เป็นทำาเลที่มีการพัฒนาโครงการอสังหา- 
ริมทรัพย์อยู่หลายโครงการ สำาหรับคนท่ีกำาลัง 
มองหาโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจและ 
คุ้มค่ากับราคา HBG CM มีโครงการที่
ออกแบบสไตล์โมเดิร์นเรโทร ใกล้แยกศรีบัว-
เงินพัฒนาที่น่าจะถูกใจคุณ การันตีคุณภาพ 
จากผู้พัฒนาท่ีมีประสบการณ์ในด้านอสังหา- 
ริมทรัพย์หลายโครงการในเชียงใหม่อย่าง 
บริษัท อรสิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด กับ 
โครงการ อรสิริน วิลล์ (ดอนจั่น) โครงการ
ทาวน์โฮมท่ีออกแบบฟังก์ชันภายในได้อย่าง
ลงตัว และดูกว้างขวางด้วยฝ้าเพดานสูง 
ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวที่เป็นวิว ที่มอง
เห็นได้จากทุกบ้าน พร้อมด้วยระบบรักษา
ความปลอดภัยอย่างครบครัน ราคาเริ่มต้น 
2.63 ล้านบาท*

เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

“อรสิริน วิลล์ ดอนจั่น”  
ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์นเรโทร ทำาเลใกล้เมือง

ทำ�เลติดถนนวงแหวนรอบ 2 ใกล้ห้�งสรรพ-
สินค้�พรอมเมน�ด�

โครงก�รตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบ 2 ติด 

ถนนใหญ่ใกล้กับแยกศรีบัวเงินพัฒน� ซ่ึงเป็นเส้นท�ง 

ที่เชื่อมต่อเมืองและอำ�เภอรอบนอก เป็นโซนที่มีก�ร- 

พัฒน�ด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นและระบบส�ธ�รณูปโภค 

ในอน�คต อยู่ไม่ไกลจ�กตัวเมืองเชียงใหม่และด้วย

คว�มที่เป็นเส้นท�งท่ีส�ม�รถเชื่อมต่อเมืองดังน้ัน

ก�รคมน�คมจึงสะดวก และยังเป็นทำ�เลเป้�หม�ย

ของก�รขย�ยสน�มบินน�น�ช�ติเชียงใหม่แห่ง

ใหม่ในอน�คต มีพื้นที่รองรับก�รขย�ยตัวของเมือง

เชียงใหม่อีกม�ก เชื่อว่�ในอน�คตอันใกล้คงจะได ้

เห็นภ�พคว�มเจริญของทำ�เลแห่งน้ีเพ่ิมม�กขึ้น

อย่�งแน่นอน

ก�รเดินท�งส�ม�รถเดินท�งถึงห้�งพรอม- 

เมน�ด� ใช้เวล�เพียง 5 น�ที, บิ๊กซีดอนจั่นเพียง 

8 น�ที, มห�วิทย�ลัยพ�ยัพเพียง 5 น�ที, ขนส่ง

อ�เขตและสถ�นีรถไฟเพียง 10 น�ที และสน�มบิน 

น�น�ช�ติเชียงใหม่เพียง 15-20 น�ที ทั้งนี้ก�รเดิน- 

ท�งม�ยังโครงก�รโดยใช้เส้นท�งถนนวงแหวนรอบ- 

กล�ง ถือเป็นเส้นท�งก�รสัญจรที่มีคว�มสะดวกต่อ 

ก�รเข้�ออกตัวเมือง เพร�ะแต่ละจุดตัดมีก�รทำ�อุโมงค์ 

ท�งลอดช่วยย่นระยะเวล�ในก�รเดินท�ง อีกทั้ง 

ช่วยเลี่ยงปัญห�รถติดได้อีกด้วย

โครงก�รยังใกล้สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและ 

สถ�นที่ศึกษ�สำ�คัญหล�ยแหล่ง อ�ทิ, บิ๊กซีดอนจั่น, 

ห้�งพรอมเมน�ด�, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เชียงใหม่- 

บิสสิเนสพ�ร์ค,  สวนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, โรงเรียน 

Unity Concord International School, โรงเรียน 

Ambassador Bilingual School, โรงเรียนว�รี

เชียงใหม่, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย, มห�วิทย�ลัย-

พ�ยัพ และโรงพย�บ�ลกรุงเทพ เชียงใหม่ โดยรวม

ก็ถือว่�ใช้เวล�ไม่ม�กสำ�หรับก�รเดินท�งไปยังสถ�น

ที่ต่�งๆ เป็นทำ�เลที่ครบครันทุกด้�นในก�รใช้ชีวิต

*ภาพใช้ประกอบการขายเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ท�วน์โฮม สไตล์โมเดิร์น เรโทร
โครงก�ร อรสิริน วิลล์ ดอนจั่น เป็นโครงก�ร

ท�วน์โฮม 2 ชั้นที่มีก�รออกแบบโครงก�รและตัว

อ�ค�รท่ีผสมผส�นคว�มเป็นโมเดิร์นและเรโทรได้

อย่�งลงตัว บนเนื้อที่ประม�ณ 10 ไร่ มีทั้งหมด 73 

ยูนิต ทำ�ให้ลูกบ้�นมีคว�มเป็นส่วนตัวสูง บ้�นแต่ละ

หลังจัดฟังก์ชันได้อย่�งลงตัวและคุ้มค่� ด้วยฟังก์ชัน 

ที่ม�กถึง 4 ห้องนอน ห้องนอนใหญ่มีทั้งห้องนำ�และ 

Walk-in Closet ในตัว ทั้งยังออกแบบให้ฝ้�เพด�น

ท�วน์โฮม 2 ชั้น Type B สูงถึง 3.15 เมตร และสูง 2.85 

เมตร สำ�หรับท�วน์โฮม 2 ชั้น Type A โครงสร้�งบ้�น

ก่อด้วยอิฐมวลเบ�และอิฐมอญแดง ฐ�นร�กใช้เส�-

เข็มทำ�ให้มั่นคงแข็งแรง พร้อมด้วยระบบกันปลวก 

มีแบบบ้�น 2 แบบ บนที่ดินบ้�นตั้งแต่ 18.8 - 70.6 

ต�ร�งว� โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

1. ทาวน์โฮม 2 ชั้น (Type A) พื้นที่ใช้สอย 

103 ต�ร�งเมตร 3 ห้องนอน 1 ห้องอเนกประสงค์ 

2 ห้องนำ� ที่จอดรถ 1 คัน

2. ทาวน์โฮม 2 ชั้น (Type B) พื้นที่ใช้สอย 

118 ต�ร�งเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องนำ� ที่จอดรถ 2 

คัน

ส่วนกล�งมี พ้ืนที่สี เขียวและสวนหย่อม

สำ�หรับให้ลูกบ้�นได้พักผ่อนและได้รับวิวที่ดี อุ่นใจ

กับระบบรักษ�คว�มปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและ

บ้�นแต่ละหลังอยู่ไม่ไกลจ�กป้อมย�ม จึงดูแลได้ทั่ว

ถึง

โครงการ อรสิริน วิลล์ ดอนจั่น บนถนน

วงแหวนรอบ 2 (สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ใกล้

แยกศรีบัวเงินพัฒนา เดินทางถึงสิ่งอำานวยความ

สะดวกได้ง่าย กับทาวน์โฮมและบ้านแฝดที่โดด-

เด่นด้วยการออกแบบสไตล์โมเดิร์นเรโทร ล้อม-

รอบด้วยพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อุ่นใจกับ

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบใกล้ชิดตลอด 

24 ชั่วโมง ในราคาเริ่มต้น 2.63 ล้านบาท*  

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : Ornsirin Ville Don Chan

Project Owner:
Location:

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

Ornsirin Property Co.,Ltd
Center Ring Rd., Chaisathan Sub District, 
Saraphi District, Chiang Mai
10-0-43.2 Rai.
Townhomes of 2 Stories, Total 73 Units
Start 2.63 MB.
Green Garden, 24-Hours Security Guard, CCTV
Tel. 053-240630
www.ornsirin.co.th
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Home Inspection

ฝ้าเพดานเป็นองค์ประกอบที่จะทำาให้

บ้านของเราสวยงาม เพราะเป็นส่วนที่ช่วย

ซ่อนงานระบบอย่างท่อน้ำาและสายไฟต่างๆ 

ที่อยู่ใต้เพดาน โดยบ้านพักอาศัยทั่วไปนิยม

เลือกใช้ฝ้าชนิดฉาบเรียบที่ดูเรียบเนียนเป็น 

ผืนเดียวกัน ท้ังยังสามารถเล่นระดับหรือซ่อน

ไฟเพื่อความสวยงามได้ด้วย

แนวท�งก�รตรวจก�รติดต้ังฝ้�และก�รตรวจรับง�น

เรื่อง/ภาพ: www.baania.com

ทั้ งนี้คุณภ�พของฝ้� เพด�นที่ เ ห็นจ�ก 

ภ�ยนอกนั้นอ�จจะไม่ได้ดีอย่�งที่คิดก็ได้ บ�งครั้ง 

ถ้�ช่�งที่ติดตั้งฝ้�เก็บง�นไม่เรียบร้อยหรือติดตั้ง 

ผิดวิธี ก็อ�จจะทำ�ให้เกิดปัญห�ต้องม�ต�มซ่อมแซม

ทีหลังได้ซึ่งก็จะยุ่งย�กไปอีก

HBG CM ฉบับนี้จะพ�คุณไปตรวจดูก�ร 

ติดตั้งฝ้�เพด�นตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพื่อจะส�ม�รถ

เช็คก�รทำ�ง�นของช่�งได้ทุกขั้นตอน หรือสำ�หรับ

ใครที่ซื้อบ้�นใหม่หรือเพ่ิงซ่อมแซมฝ้�เพด�นแล้ว

ต้องก�รจะทร�บวิธีตรวจรับง�นติดตั้งฝ้�ก็ส�ม�รถ

เข้�ม�อ่�นบทคว�มนี้ได้นะครับ ส่วนแนวท�งก�ร

ตรวจก�รติดตั้งฝ้�และก�รตรวจรับง�นมีดังนี้

ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ในก�รติดต้ัง
ขั้นตอนแรกให้ตรวจสอบวัสดุท่ีผู้รับเหม�นำ� 

ม�ติดต้ังว่�ม�จ�กผู้ผลิตท่ีได้ม�ตรฐ�น หรือสินค้�ได้รับ  

มอก. ท้ังตัวโครงคร่�ว อุปกรณ์ท่ีใช้ในก�รติดต้ัง และ 

ตัวแผ่นฝ้�ยิปซัมเอง โดยตัวแผ่นฝ้�ต้องมีสภ�พสมบูรณ์  

ไม่มีรอยแตกร้�วก่อนก�รติดต้ัง และให้ตรวจสอบชนิด 

ของแผ่นฝ้�ว่�เลือกใช้ถูกชนิด โดยห้องนอน ห้องรับแขก 

ท่ัวไปส�ม�รถใช้แผ่นยิปซัมท่ัวไปได้ แต่ห�กเป็นห้องน้ำ�  

ฝ้�ภ�ยนอก หรือฝ้�โรงจอดรถ ควรเป็น “แผ่นยิปซัม

ทนคว�มช้ืน” เพ่ือคว�มทนท�นในก�รใช้ง�นระยะย�ว

ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งก่อนติดตั้งฝ้�
ก่อนก�รติดตั้งฝ้�ให้ตรวจสอบพ้ืนท่ีที่จะ 

ติดต้ังด้วยต�เปล่�หรือให้ช่�งฝ้�ช่วยดูว่�ไม่มี  

ร่องรอยก�รรั่วซึมหรือมีคว�มชื้นใดๆ ที่อ�จเกิดขึ้น 

จ�กหล�ยส�เหตุ เช่น ก�รรั่วซึมจ�กท้องพื้นชั้นบน,  

ก�รรั่วซึมจ�กขอบผนัง หน้�ต่�ง ช่องระบ�ยอ�ก�ศ 

และก�รรั่วซึมจ�กง�นระบบทั้งหล�ยอย่�ง เช่น ง�น 

ระบบท่อแอร์ ท่อประป� หรือท่อระบ�ยน้ำ�เสีย  

เพร�ะอ�จจะทำ�ให้ฝ้�เสียห�ยภ�ยหลังและก�ร

ซ่อมแซมจะเป็นเรื่องที่ยุ่งย�ก แล้วจึงตรวจสอบก�ร
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ทำ�ง�นของระบบต่�งๆ อย่�งระบบแอร์ ระบบก�ร

เดินส�ยไฟ ระบบไฟฟ้�แสงสว่�งว่�ใช้ง�นได้ปกติ

เมื่อตรวจสอบรอยรั่วและง�นระบบแล้ว  

ให้ตรวจสอบโครงสร้�งท้องพ้ืนคอนกรีตว่�มีคว�ม 

แข็งแรง และไม่มีรอยแตกร้�ว ถ้�เป็นโครงหลังค�ก็มี 

โครงสร้�งสมบูรณ์ ห�กมีสิ่งผิดปกติควรให้ผู้รับเหม�

ซ่อมก่อนที่จะติดตั้งฝ้�

ตรวจสอบก�รติดตั้งของช่�งฝ้�
ข้ันตอนต่อม�เป็นก�รติดตั้งแผ่นฝ้�และ

เก็บร�ยละเอียดง�น ซึ่งเป็นหน้�ที่ของช่�ง ขั้นตอน

แรกช่�งจะทำ�ก�รวัดระดับตำ�แหน่งที่จะใช้ยิงเหล็ก

ฉ�กหรือโครงเคร่�ตัวริมผนัง (โครงริม) ซึ่งจะทำ�ให้

เร�รู้ระดับที่ช่�งจะติดตั้งระดับของฝ้� ทั้งนี้สำ�หรับ

บ้�นพักอ�ศัย ฝ้�เพด�นควรสูงจ�กพื้นถึงระดับฝ้�

ไม่น้อยกว่� 2.60 เมตร เพื่อไม่ให้รู้สึกอึดอัด

ก�รติดตั้งโครงเคร่�ที่ใช้ยึดฝ้�เพด�น ให้ด ู

ต�มม�ตรฐ�นก�รติดตั้งของแต่ละแบรนด์ผู้ผลิต 

รวมทั้งดูว่�เป็นฝ้�ชนิดอะไร ซึ่งจะบอกระยะของก�ร

ว�งโคร่งเคร่�ทั้งโครงหลักและโครงรอง ตัวอย่�งเช่น 

โครงหลักตัวริมต้องอยู่ห่�งจ�กผนัง 30 เซนติเมตร 

และมีระยะห่�งระหว่�งกัน 1.2 เมตร ส่วนโครงซอย

ที่ติดตั้งแบบตั้งฉ�กกับโครงหลักจะห่�งกันทุกๆ 

40 เซนติเมตร เป็นต้น ก�รติดตั้งต�มม�ตรฐ�นก�ร 

ติดตั้งจะช่วยให้ฝ้�แข็งแรง ซึ่งควรจะเข้�ไปดูช่�งติด-

ตั้งในช่วงนี้ด้วย เพื่อป้องกันช่�งเว้นระยะห่�งโครง-

เคร่�เพื่อประหยัดวัสดุ 

หลังจ�กน้ันช่�งก็จะทำ�ก�รติดต้ังแผ่นยิปซัม 

เข้�กับโครงเคร่�ให้เป็นระเบียบโดยยึดต�มม�ตรฐ�น 

ก�รติดต้ังของผู้ผลิต ห�กเป็นฝ้�หลุมท่ีมีคว�มซับซ้อน 

ม�กขึ้นก็ให้ดูว่�ช่�งทำ�ถูกต้องต�มแบบ มีก�รเจ�ะรู

เตรียมสำ�หรับก�รติดตั้งง�นไฟฟ้�แสงสว่�งได้อย่�ง

ถูกต้อง นอกจ�กนี้ ก�รติดตั้งระบบแขวนรับนำ�หนัก

ของง�นระบบต่�งๆ ต้องแยกต่�กห�กจ�กระบบฝ้�

เพด�น อ�ทิ พัดลมเพด�น โคมไฟระย้� ให้ยึดกับ

โครงสร้�งอ�ค�ร

ตรวจสอบระหว่�งก�รเก็บง�น
เป็นข้ันตอนท่ีช่�งจะเก็บง�นหลังจ�กยึด

แผ่นฝ้�กับโครงเคร่�เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีก�รใช ้

เทปปิดระหว่�งรอยต่อ หรือฉ�บต่อขอบล�ดของ

แผ่นฝ้�ก่อนจะทำ�ก�รฉ�บเรียบและท�สี โดยในก�ร

ฉ�บเก็บรอบต่อควรฉ�บประม�ณ 3 รอบเพื่อให้ดู

เรียบสวยเนียน แล้วใช้กระด�ษทร�ยขัดซ้ำ�อีกทีก่อน

ท�สีฝ้�เพด�น ถ้�ต้องก�รให้ง�นออกม�เรียบร้อย

แนะนำ�ให้ใช้แผ่นฝ้�ยิปซัมขอบล�ด 4 ด้�น จะเก็บ

ง�นได้เรียบร้อยม�กขึ้น หลังจ�กนั้นช่�งก็จะฉ�บ

และท�สี ตรงนี้ก็รอให้ช่�งทำ�ง�นเสร็จแล้วก็รอตรวจ

ในขั้นตอนถัดไป

ตรวจรับง�นฝ้�หลังติดตั้ง
หลังติดตั้งฝ้�เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบ

ด้วยส�ยต�ว่�ท้องฝ้�ได้ระดับไม่เอียง หรือไม่มี

ลักษณะแอ่นตัว (ตกท้องช้�ง) อะไรหรือไม่ แล้วจึง

ตรวจสอบด้วยอุปกรณ์อย่�งตลับเมตรวัดระดับจ�ก

พ้ืนถึงฝ้�โดยสุ่มวัดหล�ยจุด ถ้�ระยะท่ีวัดได้แตกต่�ง 

กัน 1-2 เซนติเมตรถือว่�ปกติ แต่ถ้�แตกต่�งกัน 

เกิน 5 เซนติเมตร แสดงว่�ติดตั้งไม่ดี ต้องให้ช่�งแก้

ตรวจดูก�รฉ�บและก�รท�สี ต้องเรียบเนียน 

เป็นเน้ือเดียวกัน ไม่เป็นด่�งหรือเป็นเม็ด ขอบระหว่�ง 

ผนังและฝ้�แนบกันสนิทไม่มีระยะห่�ง และตรวจดู

ตำ�แหน่งรอยเจ�ะต่�งๆ อ�ทิ ช่องสำ�หรับติดต้ังไฟฟ้�

ด�วน์ไลท์ที่รอยเจ�ะต้องแนบสนิทไม่มีช่องว่�งเมื่อ

ติดตั้งด�วน์ไลท์เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงง�นระบบ

ไฟฟ้�แสงสว่�งอื่นๆ ต้องใช้ง�นได้ปกติ ฝ้�ซ่อนไฟ

ต้องมีก�รเก็บซ่อนส�ยไฟไม่ให้เห็น

ถ้�เป็นก�รตรวจรับบ้�นใหม่ ให้ตรวจสอบ 

ว่�มีช่องเซอร์วิส หรือช่องที่ส�ม�รถขึ้นไปบนฝ้�ได้ 

เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญห�ง�นระบบต่�งๆ เช่น

ก�รแก้ไขเรื่องน้ำ�รั่วบนฝ้� ซึ่งมักอยู่ในห้องน้ำ�หรือ 

ห้องเก็บของ ควรมีขน�ดให้คนส�ม�รถเข้�และออก 

ได้ประม�ณ 60x60 เซนติเมตร และตรวจดูว่�ขอบ 

รองรับแข็งแรง ไม่แตกหรือเสียห�ย เมื่อปิดช่องแล้ว 

ต้องดูเรียบร้อย

เสร็จไปแล้วสำาหรับแนวทางการตรวจ

การติดตั้งฝ้าและการตรวจรับงาน ก็หวังว่าจะ

เป็นประโยชน์กับคนที่กำาลังจะมีฝ้าใหม่ ช่วยให้

ฝ้าเพดานของบ้านจะได้อยู่กับเราไปนานๆ ไม่มี

ปัญหาอะไรมากวนใจให้ต้องซ่อมแซมกันบ่อยๆ 

ซึ่งก็คงจะไม่ดีแน่ๆ... 
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Home Interview

การคมนาคนขนส่ง ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ในการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดความสะดวก

สบาย และยังมีส่วนช่วยให้ความเจริญเข้า

มาในพื้นที่ เชียงใหม่ในฐานะเมืองอันดับ 2 

ของประเทศ และยังเป็นหัวเมืองหลักในพื้นที่ 

ภาคเหนือ

เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

“ชัยวัฒน์ ทองคำ�คูณ”
เผยเตรียมผุดรถไฟฟ้าแก้ปัญหาจราจรเชียงใหม่

นับเป็นช่วงเวล�ท่ีน่�ยินดีหลังจ�กหล�ยฝ่�ย 

พย�ย�มผลักดันให้เกิดระบบขนส่งมวลชน ขึ้นในพื้นที ่

เ พ่ือรองรับคว�มเปลี่ยนแปลงในอน�คตและขณะ

เดียวกันต้องไม่ทำ�ให้สภ�พของเมือง เปลี่ยนแปลงไป 

จ�กเดิม เพร�ะเชียงใหม่กำ�ลังจะขอเป็นเมืองมรดกโลก

ถือเป็นโจทย์ของภ�ครัฐ โดยเฉพ�ะกระทรวงคมน�คมที่

เป็นเจ้�ภ�พในก�รดูแลเรื่องดังกล่�ว 

ทีมง�น HBG CM ได้มีโอก�สพูดคุยกับ น�ย

ชัยวัฒน์  ทองคำ�คูณ ปลัดกระทรวงคมน�คม ถือแนวท�ง

ก�รดำ�เนินก�รระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่กำ�ลังจะเร่ิมดำ�เนินก�รให้เป็นรูปเป็นร่�งในช่วงเวล� 

อีกไม่ก่ีปีจ�กน้ีไป เก่ียวเน่ืองกันจ�กภ�พใหญ่ของประเทศ  

อ�ทิ ยุทธศ�สตร์แผนก�รพัฒน�คมน�คมของช�ติ, ปัญห� 

ระบบคมน�คมในภูมิภ�ค  จนถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับช�ว

เชียงใหม่อย่�ง ระบบขนส่งส�ธ�รณะและสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในเชียงใหม่ 

ยุทธศ�สตร์แผนก�รพัฒน�คมน�คมของ
ช�ติของประเทศไทย

ระยะเวล� 10 - 20 ปีที่ผ่�นม�ระบบคมน�คม 

ประเทศไทยมีปัญห� ไม่ส�ม�รถแก้ไขได้เพร�ะก�รดำ�เนิน 

ก�รไม่ถูกวิธีจึงมองห�วิธีแก้ปัญห�ของต่�งประเทศว่�

ทำ�อย่�งไร นอกจ�กนั้นสิ่งสำ�คัญโครงก�รของคมน�คม

เป็นโครงก�รขน�ดใหญ่ ใช้เงินระดับหมื่น-แสนล้�น แต่

วงเงินหน่วยง�นที่ต้องดูแล 21 แห่ง ใช้งบประม�ณปีละ  

7 - 8 แสนล้�นบ�ท ไปในทุกส่วนทั้งถนน เรือ ท่�เรือ  

สน�มบิน แม้แต่ซ้ือเคร่ืองบินของก�รบินไทยด้วย รถไฟฟ้�  

รถไฟคว�มเร็วสูง รถไฟร�งคู่ ทั้งหมดเป็นก�รใช้เงิน

จำ�นวนมห�ศ�ล

กระทรวงคมน�คมจึงทำ�ง�นท่ีสำ�คัญเรื่อง

โครงสร้�งพื้นฐ�นคมน�คมมีคว�มจำ�เป็น เพร�ะเป็น 

โครงสร้�งพ้ืนฐ�นสำ�คัญท่ีสุดที่ใช้ในก�รขับเคล่ือน

เศรษฐกิจประเทศ รองรับในภ�คสังคม คว�มต้องก�รของ

ประช�ชนอย่�งแท้จริง เพ่ือจะนำ�ไปพัฒน�ประเทศหล�ย

เรื่อง อ�ทิ

ก�รเกษตร ส�ธ�รณสุข ก�รศึกษ� ทุกอย่�ง 

ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทย และหนึ่งในนี้จะมีเรื่อง

คมน�คมด้วย ยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี จะมีเร่ือง 6 เร่ืองท่ี

สำ�คัญ  คว�มมั่นคง สร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 

ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งทรัพย�กรมนุษย์ ก�รสร้�ง

โอก�สและคว�มเสมอภ�ค  ก�รสร้�งก�รเติบโตคุณภ�พ

ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ปรับสมดุลและพัฒน�ระบบร�ชก�ร

โดยกระทรวงคมน�คมได้ทำ�แผนขึ้นม�แผน

หนึ่งคือ แผนพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นคมน�คม 8 ปี 

ม�จ�กก�รที่ปี 2558 รัฐบ�ลเริ่มเข้�ม�บริห�รประเทศ  

ในแผน 8 ปี มีโครงก�รทั้งหมด 111 โครงก�ร เป็น

โครงก�รที่ใหญ่ทั้งสิ้น เช่น โครงก�รรถไฟฟ้� รถไฟฟ้� 

ในส่วนภูมิภ�ค รถไฟฟ้�คว�มเร็วสูง รถไฟฟ้�ร�งคู่  

สน�มบิน ท่�เรือ ก�รซื้อเครื่องบิน เป็นต้น และแต่ละ

โครงก�รใช้เงินจำ�นวนม�ก จึงไม่ส�ม�รถห�เงินม�ดำ�เนิน 

ก�รได้ทั้งหมด เพร�ะฉะนั้นต้องจัดอันดับ 111 โครงก�ร 

โครงก�รไหนสำ�คัญที่สุดต้องเร่งทำ�ก่อน และก็กระจ�ย

กันไปจนถึง ปี 2565 ทั้ง 111 โครงก�รต้องเสร็จ

ปัจจุบันดำ�เนินโครงก�รอยู่เข้�สู่ปีท่ี 5 กำ�ลังเขียน 
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โครงก�รปี 2562 ว่�จะทำ�อะไรบ้�ง เพื่อให้เห็นคว�ม 

ต่อเนื่องในก�รลงทุนใน 8 ปี ทั้งที่ผ่�นม�แล้ว 4 ปี และ

อีก 4 ปีที่เดินหน้�ต่อไปนั้นประเทศไทยลงทุนอะไรไปบ้�ง 

ทั้งท�งด้�นถนน ท�งน้ำ� ท�งอ�ก�ศ ในแนวคิดของก�ร

พัฒน�คมน�คมสมัยใหม่ในระยะย�ว 20 ปี

มีกรอบแนวคิดอยู่ด้วยกัน 4 เรื่อง คือ ระบบ

คมน�คมแบบกรีนเซท เช่นก�รทำ�ถนนไม่ใช่แค่เสร็จ  

แต่ทำ�ถนนเพื่อให้คนใช้รู้สึกปลอดภัย  ก�รที่จะใช้รถดีเซล

เป็นรถไฟฟ้� ห�ระบบคมน�คมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, 

อินคลูซีฟทร�นสปอร์ต สังคมไทยเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ 

จึงคิดรูปแบบคมน�คมหล�ยรูปแบบขึ้นม� เพื่อทำ�ให้

ทุกกลุ่ม เช่น เด็ก คนชร� ผู้พิก�ร ต้องส�ม�รถเข้�ระบบ

คมน�คมได้

ก�รคมน�คมมีประสิทธิภ�พ เมืองระบบก�ร 

จร�จรไม่มีประสิทธิภ�พ จะมีปัญห�ม�ก ทั้งเรื่องของ 

ทรัพย�กรที่สูญเสีย สิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษม�จ�กรถ  

อุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้นห�กจะพัฒน�ระบบคมน�คม

ที่มีคุณภ�พ แต่ยังใช้รถส่วนบุคคลเหมือนเดิมจะไปต่อ 

ไม่ได้ จะต้องปรับเน้นเรื่องระบบขนส่งส�ธ�รณะที่มี

ประสิทธิภ�พ, เทคโนโลยี ต้องมีนวัตกรรม แต่เป็นเรื่อง

ที่ย�กม�กสำ�หรับคมน�คม แต่ก็ไม่ย�กเกินไปเพร�ะ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยี, นวัตกรรมในด้�นคมน�คม

เปลี่ยนแนวคิดจ�กถนน สู่ขนส่งระบบร�ง
 ประเทศไทยได้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่จ�กเดิมที่จะ

สร้�งถนนเยอะๆ เปลี่ยนม�ทำ�ระบบร�ง ซึ่งปัจจุบันมี

ทั้งหมด 3 ร�ง คือ ร�งเดิมระบบรถไฟที่มีอยู่เป็นระบบ

ร�งคู่, ระบบที่ 2 ระบบรถไฟคว�มเร็วสูง, ระบบที่ 3 ร�ง

รถไฟฟ้�ให้บริก�รในเมือง สำ�หรับแผน 8 ปี จะดำ�เนิน 

ทำ�รถไฟร�งคู่ เพื่อลดเวล�ในก�รเดินท�ง ใน 8 ปี ที่เร� 

ทำ�อยู่ ซึ่งเหลือเวล�อีก 4 ปี จะทำ�ให้ได้ 3,150 กิโลเมตร  

ใช้เงินประม�ณ 5.5 แสนล้�นบ�ท

 อีกส่วนคือ ก�รทำ�แผนแม่บทรถไฟคว�มเร็วสูง  

2.506 กิโลเมตร ใช้เงิน 1.6 ล้�นล้�นบ�ท  ก�รลงทุนใน

เรื่องรถไฟคว�มเร็วสูงนั้นส�ม�รถใช้ง�นได้เป็น 100 ปี  

ประช�ชนจะได้ประโยชน์ตรงๆ นี่คือก�รเปลี่ยนโฉม 

ระบบคมน�คมของประเทศไทยนับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

และจะเป็นโครงข่�ยในก�รพัฒน�เมือง

 ปัญห�ของระบบคมน�คมขนส่งในส่วนภูมิภ�ค

ในเมืองใหญ่ๆ ปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่ ที่ต้องก�ร

คว�มรวดเร็ว ดังนั้นวิธีคิดในระบบคมน�คมแบบเดิมๆ

ตอบโจทย์ไม่ได้ เชียงใหม่เม่ือ 30 - 40 ปีท่ีแล้ว รถสองแถว 

อ�จจะตอบโจทย์ท่ีเรียบง่�ยแต่ปัจจุบันไม่ใช่ คนเชียงใหม่

ต้องก�รม�กกว่�นั้น ยิ่งถ้�พูดถึงอน�คตจะต้องมีระบบ 

ท่ีทันสมัยม�กม�ทดแทน  ห�กประช�ชนไม่อย�กได้รถไฟฟ้�  

รถขนส่ง แต่อย�กได้ถนนแทนนั้นพบว่�ถนนที่เหม�ะสม

กับพื้นที่เมืองอยู่ประม�ณ 20 - 25% แต่ประเทศไทยไม่

ส�ม�รถทำ�ได้เพร�ะพ้ืนท่ีได้ถูกพัฒน�ไปหมดแล้ว จึงต้อง 

คิดระบบอื่นเพื่อพัฒน�ระบบขนส่งส�ธ�รณะ, ระบบ

ขนส่งมวลชน

เส้นท�ง 3 แฉกกับวงแหวน 3 รอบ ไม่เพียงพอ 
ต่อก�รเติบโตก้�วกระโดด
 จังหวัดเชียงใหม่ช่วงปี 2543 มีก�รเติบโตของ

เมืองกระทั่งระยะเวล� 10 ปีผ่�นไปจนถึง ปี 2553 เติบโต

แบบก้�วกระโดดและจำ�นวนก็โตต�มถนน โดยถนน 

เชียงใหม่แบ่งต�มรัศมีอยู่ 6 แฉก วงแหวน 3 รอบ   

เมืองโตข้ึนต�มแบบธรรมช�ติไม่ได้อยู่ภ�ยใต้ก�รออกแบบ 

หรือควบคุม เพร�ะโครงข่�ยถนนทำ�ให้เป็นเช่นนั้นทำ�ให้

เมืองโตขึ้นที่ดินเกิดก�รพัฒน�

 สิ่งที่ต�มม�คือปัญห� เพร�ะขณะที่เมืองโตขึ้น

มีถนน ผู้คนอ�ศัยก�รเดินท�งด้วยรถ จ�กถนน 6 แฉก 

ก็จะวิ่งเข้�สู่เมือง รถจ�กศูนย์กล�งก็จะวิ่งกลับไปบนถถน 

6 แฉก เป็นปัญห�ซ้ำ�เดิมทุกวัน ทำ�ให้ตัวเลขคว�มเร็ว

รถค่�เฉลี่ยรถในเชียงใหม่มีเพียง 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ถือว่�ล้มเหลว ดังนั้นจะทำ�ยังไงไม่ให้ภ�พแบบนี้เกิดขึ้น

 น่ันคือต้องพัฒน�ระบบขนส่งส�ธ�รณะเพ่ือช่วย

แก้ไขปัญห�จร�จร อย�กจะให้ปัญห�ต่�งๆ นอกจ�ก

ปัญห�ก�รจร�จรที่ติดขัด ใช้เวล�ในก�รเดินท�งม�ก   

ยังมีเรื่องของสิ่งแวดล้อม ยิ่งเมืองมีคว�มหน�แน่น มีรถ 

เข้�ม�ม�ก คุณภ�พชีวิตก็แย่ลง สิ่งแวดล้อมเสีย อีกทั้ง 

เรื่องพลังง�น พบว่�ประเทศไทยใช้พลังง�นกว่� 42% ใน 

ก�รคมน�คม และเป็นต้นทุนอย่�งหน่ึงท่ีทำ�ให้ประเทศไทย 

ไม่มีคว�มส�ม�รถแข่งขันกับประเทศอื่น ห�กไม่ส�ม�รถ

จัดก�รในเรื่องพลังง�นคมน�คมได้

 ในอน�คตระบบคมน�คมควรเป็นระบบนำ�ท�งใน

ก�รพัฒน�พื้นที่, พัฒน�เมือง จ�กเดิมกรุงเทพมห�นคร 

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง ใช้โครงก�รถนนเป็นตัวนำ�ใน

ก�รพัฒน�พื้นที่เมือง ว�งผังเมือง แต่ได้เปลี่ยนวิธีคิดใช้

ระบบขนส่งส�ธ�รณะเป็นตัววัด ก็อย�กให้เชียงใหม่เป็น

เช่นนั้น

ทุ่มงบผุดรถ MRT แก้ปัญห�ระบบขนส่ง 
เมืองเชียงใหม่
 ระบบขนส่งส�ธ�รณะของประเทศไทยปัจจุบัน

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 กลุ่ม A ได้แก่ รถไฟใต้ดินส�ยสีน้ำ�เงิน รถไฟฟ้� 

ส�ยสีม่วง และรถไฟฟ้� BTS ส�ยสีเขียว ใช้คว�มเร็วสูง 

ขบวนรถย�วส�ม�รถขนส่งผู้โดยส�รแต่ละขบวนได้ม�ก 

 กลุ่ม B ได้แก่ กลุ่มรถเมล์วิ่งในร�งหรือไม่ม ี

คนขับ และ MRT คือรถขน�ดเล็ก 

 กลุ่ม C ได้แก่ รถเมล์, แท๊กซี่ และรถสองแถว 

 ทั้งน้ีรถสองแถวซึ่งมีในเชียงใหม่และกำ�ลังจะ

ดำ�เนินก�รระบบรถส�ธ�รณะในกลุ่ม B เพร�ะปริม�ณ 

ผู้โดยส�รไม่ม�ก ถ้�ทำ�รถไฟฟ้�เสร็จ เชื่อว่�ทุกคนจะมี 

คว�มสะดวกสบ�ย มีคว�มสุขในก�รเดินท�ง ซึ่งรถ 

สองแถวก็ยังไม่ได้ท้ิง แต่จะให้เป็นระบบส่งเสริมสนับสนุน  

ให้มีก�รใช้ระบบขนส่งส�ธ�รณะต่อไปคนที่จะออกจ�ก

บ้�นไม่ต้องคิดว่�จะขึ้นรถสองแถว รถไฟฟ้� รถส�มล้อ 

หรือขับรถส่วนตัว คิดแค่สองเรื่อง คือวันนี้เร�จะนั่งรถ

ระบบขนส่งส�ธ�รณะ หรือจะขับรถไปเอง วิธีก�รเดินท�ง 

ก็จะง่�ยขึ้น

 รถไฟฟ้�จะไม่ใช่แค่รถไฟฟ้� แต่คือเครื่องมือใน 

ก�รพัฒน�เมือง กระทรวงคมน�คม โดยสำ�นักง�นนโยบ�ย 

ได้ทำ�แผนแม่บทรถไฟฟ้�สำ�หรับจังหวัดเชียงใหม่ข้ึนม�

และเสร็จแล้ว เสนอคณะรัฐมนตรี มีทั้งหมด 3 เส้นท�ง

คือ ส�ยสีแดง 12.5 กิโลเมตร 12 สถ�นี, ส�ยสีน้ำ�เงิน 

10.47 กิโลเมตร 13 สถ�นี และส�ยสีเขียว  12 กิโลเมตร  

10 สถ�นี รวมทั้งหมด 35 สถ�นี

 สำ�หรับคว�มต้องก�รของช�วเชียงใหม่อย�กได้

รถไฟฟ้�ใต้ดิน จึงได้มีแนวคิดรถไฟฟ้�ใต้ดินส�ยสีแดงม�  

ซึ่งก�รออกแบบค�ดว่�จะแล้วเสร็จปี 2562 และจะเริ่ม

ก่อสร้�งในกล�งปี 2563 และนับไปอีก 4 ปี ก็ได้เริ่มใช้

แล้ว ซึ่งรถไฟฟ้�ใต้ดินนั้นค่�ใช้จ่�ยในก�รก่อสร้�งสูงม�ก 

แต่เป็นคว�มต้องก�รของคนในพื้นที่ และอยู่ในแผนเสนอ

ให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก โดยเส้นท�งเดินรถเริ่ม

จ�กศูนย์ร�ชก�รม�ถึงสน�มบิน ผ่�นคูเมือง

 ส่วนเส้นที่สอง คือส�ยสีน้ำ�เงิน และต่อม�คือ 

ส�ยสีเขียว  ใช้งบในก�รลงทุนประม�ณ 9  หมื่นล้�นบ�ท 

โดยจะมีก�รพัฒน�รอบๆ สถ�นี แต่จะต้องอ�ศัยคว�ม

ร่วมมือของท้องถิ่น ของภ�คเอกชนในพื้นท่ี และอ�ศัย

คว�มเข้�ใจของภ�คประช�ชนในพื้นที่ ถึงจะพัฒน�เรื่อง

นี้ได้ มิฉะนั้นเส้นท�งดังกล่�วจะกล�ยเป็นส้มหล่น

 สำ�หรับแผนแม่บท เป็นก�รบอกแนวเส้นท�งจะเป็น 

อย่�งไร แต่เรื่องกรอบเวล�อยู่ที่เงิน และจะต้องสร้�งส�ย

สีแดงให้เสร็จก่อน และดูว่�ประช�ชนใช้ส�ยสีแดงเป็น

อย่�งไรบ้�ง และจะต้องนำ�แบบไปให้เอกชนดูว่�ต้องใช ้

งบเท่�ไร ลงทุนอย่�งไร เอกชนร่วมส่วนไหน รัฐร่วม 

ส่วนไหน เอกชนจะต้องม�ย่ืนแข่งเพ่ือมีส่วนร่วมกับรัฐบ�ล

 จ�กนั้นกระบวนก�รคัดเลือก ในกระบวนก�รต้อง 

ใช้เวล�ประม�ณ 9 เดือน ต้นปี 2021 จะเริ่มสร้�งเสร็จ 

2024 ได้ใช้ 2025 ส่วนถ้�ส�ยสีแดงประสบคว�มสำ�เร็จ  

ก็อ�จจะทำ�ส�ยสีน้ำ�เงิน กับสีเขียวไปพร้อมๆ กัน และ 

ต้องดูงบประม�ณว่�มีหรือไม่ รถไฟฟ้� MRT ที่จะเกิด

ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นคว�มฝันและคว�มหวัง

ของช�วเชียงใหม่ท่ีจะได้เข้�ถึงระบบขนส่งมวลชนที่มี

ประสิทธิภ�พ ก�รเดินท�งมีคว�มสะดวกสบ�ย 

 นอกจากนั้นช่วยแก้ปัญหารถติดลดมลภาวะ

ทำาให้เมืองน่าอยู่เช่นที่ผ่านมาอีกด้วย... 
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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

เพลินจิต คอลลิน่า (Ploenchit Collina) ปกหน้า

แกรนด์ ล้านนา เมอริเดียน (Grand Lanna Meridian) 2

มาลาดา เมซ (Malada MAZ) 7

 รีเจ้นท์ กรานาดา เชียงใหม่ (Regent Granada Chiang Mai)  19

โฮลม์ (Holm) 22

ปริญญาดา (Prinyada) 24

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม (Baan Chiang Mai Pruksa Home) 38

ศิวาลัย วิลเลจ 4 (sivalai Village 4) 39

เดอะ พรีโก้ (The Prego) 40

เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์ (The Masterpiece Scenery Hill) 41

บ้านคหบดี (Baan Kahabordee) 42

โครงการสมหวังกรุ๊ป (Somwang Group) 59

บ้านกาญจน์กนก (Baan Karnkanok) 60

กาญจน์กนกวิลล์ (Karnkanok Vill) 60

วันพลัส คอนโด (One Plus Condo) 60

ราชพฤกษ์ กรีนเนอร์รี่ฮิลล์(Rajapruek Greenery Hill Condo) 60

บ้านนวรัตน์ (Baan Nawarat 60

กาญจน์กนกทาวน์ (Karnkanok Town) 60

ศุภาลัย มอนเต้ (Supalai Monte) 62

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.

20

6

8

2

12 1

9

14
14

15

14

14
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รับสรางบานสวย บนที่ดินของคุณ...
คุณภาพมาตรฐาน บริการครบวงจร

บริการออกแบบ ประมาณราคา
ขอใบอนุญาตกอสราง ติดตอสวนราชการ
ขอสินเชื่อกับธนาคาร เขียนแบบบาน

ฟรี!

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม
สวย ถูก ดี มีมาตรฐาน บริการครบวงจร

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 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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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

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
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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.
บอ

สร
าง
-ด
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สะ

เก
็ด

ถ.
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มา
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หม
ินท



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 3.59 ลาน**ราคาเริ่มตน 3.59 ลาน

ศิวาลัย วิลเลจ 4
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เดอะ พรีโก้ (โดยโครงการศิวาลัย)

บ้านเหนือระดับ เรียบหรู สง่างาม ที่คู่ควรกับคุณ

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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ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม
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วัว
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ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง
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บอ
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มา
นเ

หม
ินท



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
คลับเฮ�าส� พร�อมสระว�ายน้ำ เป�ดให�บร�การแล�ววันนี้

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

บานแข็งแรง ไดมาตรฐาน ดวยการตอกเสาเข็ม และวัสดุคุณภาพจาก SCG

รูปภาพและบรรยากาศจำลอง
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เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์
สุทรียภาพแห่งการครอบครองในอ้อมกอดของขุนเขา

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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ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว
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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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บ้านคหบดี
อบอุ่น แสนสบาย ด้วยบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ

โครงการ: บ้านคหบดี สถานที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 279 หมู่ 1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โฉนดทุกแปลงไม่ติดภาระธนาคาร บริหารโครงการโดย: บริษัท เซรามิค เซอร์เคิล จำากัด
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เชียงใหมถ.สุเทพ
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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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นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเชียงใหม�และเชียงราย
บ�าน • คอนโดฯ • อาคารพาณิชย�

www.baania.com

Facebook.com/Baania.com
Twitter.com/BaaniaClub
Youtube.com/Baania VDO
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อนุชา กุลวิสุทธิ์ 
กูรูด้านการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ปรึกษาอิสระ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
มีพ็อกเก็ตบุ๊คด้านการเงิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อเตรียมก�รแต่เนิ่นๆ สำ�หรับรับมือภ�ษี- 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง ใคร่ขออนุญ�ตรวบรวมกล- 

ยุทธ์ลงทุนท่ีอ�จนำ�ม�ประยุกต์ช่วยในก�รประหยัด

ภ�ษีได้  ซึ่งมีอยู่ 11 กลยุทธ์ด้วยกัน ว่�กันว่�กลยุทธ์

เหล่�นี้ ยิ่งทำ�ได้เร็วแค่ไหน ยิ่งดีเท่�นั้น

1. คนท่ีถอืครองท่ีดนิหลายแปลงให้โอน 

ไปให้ลูกๆ หรือญาติพี่น้อง เพื่อจะได้สิทธิยกเว้น

ภ�ษีบ้�นหลังแรกและที่ดินเกษตรแปลงแรก กลยุทธ์

นี้จะประหยัดค่�โอนและภ�ษีได้ดี ห�กเลือกโอนไป 

ให้ลูก เน่ืองจ�กกรณีโอนให้บุตร (ไม่รวมบุตรบุญธรรม 

และหล�น) ส�ม�รถโอนในแบบไม่มีค่�ตอบแทนได้ 

โดยผู้โอนและผู้รับโอนจะไม่ต้องเสียภ�ษีเงินได้ ห�ก

ไม่เกินปีละ 20 ล้�นบ�ท (ห�กเกิน ต้องเสียภ�ษีก�ร 

ให้ 5%) จะเสียก็เพียงค่�ธรรมเนียมจดทะเบียนโอน 0.5% 

และอ�กรแสตมป์ 0.5% ของร�ค�ประเมินเท่�นั้น 

2. มีท่ีดินหลายแปลงติดกัน ให้รวมเป็นแปลง 

เดียวกัน ด้วยเหตุที่ฐ�นก�รจัดเก็บภ�ษีตัวนี้ จัดเก็บ

เป็นร�ยแปลงและมีก�รยกเว้นภ�ษีให้กับที่ดินแปลง 

แรกไว้ค่อนข้�งสูงถึง 50 ล้�นบ�ท ดังนั้นก�รรวม

ที่ดินแปลงเล็กๆ หล�ยๆ แปลง ให้กล�ยเป็นที่ดิน

แปลงใหญ่แปลงเดียว จึงเป็นกลยุทธ์ที่พึงกระทำ�เป็น

อย่�งยิ่ง 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่งผ่าน
ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่ง-
ปลูกสร้าง ไปเมื่อ 16 พ.ย. 2561 ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ รอเพียงขั้นตอนต่อไป นั่นก็คือ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผล-
บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

แนวคิดจัดเก็บภาษีตามกฎหมายใหม่
ฉบับนี้ จะมีการจัดแบ่งที่ดินเพื่อเก็บภาษีออก
เป็น 4 ประเภท ประเภทที่จัดเก็บต่ำาสุดคือ
ที่ดินเพื่อการเกษตร รองลงมาคือ ที่ดินเพื่อ
อยู่อาศัย และจะเก็บค่อนข้างสูงกับที่ดินเพื่อ
การพาณิชย์  และเก็บสูงสุดกับที่ดินที่รกร้าง
ว่างเปล่า

Home Investment

กลยุทธ์
ประหยัดภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง

3. ย้ายชื่อไปเป็นเจ้าบ้านหลังท่ีมีมูลค่า

สูงสุด คนที่เป็นเจ้�ของกรรมสิทธิ์บ้�น หรือคอนโดฯ 

หล�ยแห่ง ให้พิจ�รณ�ดูว่�หลังไหนมีมูลค่�สูงสุด 

จ�กนั้นให้ย้�ยชื่อตัวเองไปเป็นเจ้�บ้�น วิธีนี้จะช่วย 

ประหยัดภ�ษีได้ เน่ืองจ�กบ้�นหลักหลังแรกกฎหม�ย 

ให้สิทธิยกเว้นภ�ษีสูงถึง 50 ล้�นบ�ท

4. เปลี่ยนบ้านหรือที่ดินแปลงที่สอง ให้

กลายเป็นที่ดินเกษตร ซึ่งจะช่วยให้ได้สิทธิยกเว้น

ภ�ษีอีก 50 ล้�นบ�ท และเพื่อช่วยให้เสียภ�ษีใน

อัตร�ต่ำ�ลง สำ�หรับแนวท�งปรับเปลี่ยนบ้�นม�เป็น 

ท่ีดินเกษตร จริงๆ ทำ�ได้ไม่ย�กเลย เน่ืองจ�กกฎหม�ย 

ระบุไว้ว่� ท่ีดินเกษตรนอกจ�กหม�ยถึงพ้ืนท่ีทำ�เกษตร- 

กรรม 100% ยังรวมถึงท่ีดินท่ีทำ�ก�รเกษตรกรรม 75% 

ของแปลง อีก 25% เป็นที่อยู่อ�ศัย ทั้งนี้มีนักลงทุน

บ�งท่�นเสนอเพิ่มเติมว่�เพื่อกันเหนียวอีกท�ง ควร

ไปจดทะเบียนเป็นเกษตรกรกับภ�ครัฐ หรือกับ ธกส. 

ร่วมด้วย

5. เปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าให้กลายเป็นท่ี- 

ดินเพ่ืออยู่อาศัย สำ�หรับผู้ถือครองท่ีดินเปล่�จำ�นวน 

ม�ก วิธีก�รที่ช�ญฉล�ดวิธีหนึ่งก็คือ ให้สร้�งบ้�น

หลังเล็กๆ ร�ค�ไม่แพงบนท่ีดินพร้อมกับขอเลขท่ีบ้�น 

ซึ่งจะเท่�กับเป็นก�รเปลี่ยนที่ดินรกร้�งว่�งเปล่� ม�

เป็นที่ดินเพื่ออยู่อ�ศัย ซึ่งทำ�ให้เสียภ�ษีอัตร�ต่ำ�กว่�

ที่ดินที่ไม่ทำ�ประโยชน์ม�ก

6. ทำาสัญญาเช่าบ้าน/คอนโดฯ ส้ันๆ ไม่เกิน 

3 ปี เพ่ือช่วยประหยัดค่�นิติกรรมท่ีไม่ต้องจดทะเบียน 

ที่สำ�นักง�นที่ดิน และไม่ถูกรับรู้ว่�เป็นก�รให้เช่�บ้�น 

ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องถูกเรียกเก็บภ�ษีในอัตร�เชิง-

พ�ณิชย์ ที่สูงขึ้นกว่�เกือบ 10 เท่�ตัวเลยทีเดียว 

7. รับเงินค่าเช่าเป็นเงินสด เล่ียงธุรกรรม 

ผ่านธนาคาร เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ไม่ถูกรับรู้ได้ว่�เป็น 

ก�รให้เช่� ธุรกรรมที่พึงต้องระมัดระวัง เช่น ก�รโอน

เงินท�งอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือผ่�นระบบพร้อม-

เพย์  

8. หลีกเลี่ยงทำาสัญญาเช่ากับนิติบุคคล 

เพร�ะห�กนำ�บ้�นหรือตึกแถวม�ให้นิติบุคคลเช่�

เมื่อไหร่ จะกล�ยเป็นอสังห�ริมทรัพย์เชิงพ�ณิชย์ไป

ในทันที ที่เป็นเช่นนี้เพร�ะบริษัทจะหักภ�ษี ณ ที่จ่�ย

จ�กค่�เช่� นำ�ส่งให้สรรพ�กร  

9. ขายอสังหาฯ ที่ไม่มีศักยภาพออกไป 

เน้นซื้อมาขายไปแทน ผู้ที่ถือครองอสังห�ฯ จำ�นวน

ม�กไว้ ควรพิจ�รณ�ข�ยอสังห�ริมทรัพย์ที่ไม่มีศักย- 

ภ�พในก�รเพิ่มค่�ออกไป พร้อมๆ กับปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมลงทุนม�เป็นซื้อม�ข�ยไปแทน ซึ่งเป็นวิธีที่

ช่วยประหยัดภ�ษีถือครองได้ท�งหนึ่ง

10. ลดถือครองคอนโดฯ  เปลี่ยนไปถือ 

ครองบ้านประเภทอื่นแทน เนื่องจ�กคอนโดฯ จะ

เสียภ�ษีสูงกว่� ที่เป็นเช่นนี้เพร�ะบ้�นประเภทอื่นจะ 

ส�ม�รถหักด้วยค่�เสื่อมได้ถึง 76% - 93% แต่สำ�หรับ 

คอนโดฯ จะให้หักได้เฉพ�ะค่�บำ�รุงรักษ� เพียงปีละ 

1% และสูงสุดหักได้เพียง 10% เท่�นั้น 

11. ท่ีว่างเปล่าไม่ทำาประโยชน์ให้ถือ

ครองในรูปบริษัทแทน ซึ่งเท่�กับเปลี่ยนจ�กที่ดิน

รกร้�งว่�งเปล่� ไปเป็นที่ดินเชิงพ�ณิชย์ ซึ่งเสียภ�ษี

ในอัตร�ต่ำ�กว่� นอกจ�กนั้นก�รถือครองในรูปบริษัท 

ห�กมียังเสียภ�ษีร�ยได้ต่ำ�กว่�บุคคลธรรมด� และ

ยังส�ม�รถนำ�ภ�ษีที่ดิน ม�ใช้เป็นร�ยจ่�ยบริษัทได้

ทุกปี หรือกล�ยเป็น Tax Loss ห�กบริษัทไม่มีร�ย-

ได้/กำ�ไร  
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Home Loan

สนช. ลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดิน 
และส่ิงปลูกสร้างใหม่  เร่ิมจัดเก็บต้ังแต่ 1 ม.ค. 
2563 การปรับปรุงการเก็บภาษีเดิม นอกจาก 
จะลดความซ้ำาซ้อนของกฎหมายเดิม ยังเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีรายได้เพียงพอท่ีจะนำามาใช้บริหารจัดการ
ในเขตพ้ืนท่ีของตน นอกจากน้ียังช่วยกระตุ้น 
ให้ เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลักดันให้เกิดการกระจาย การถือครองท่ีดิน 
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำาให้ผู้ที่ มีทรัพย์สิน
มูลค่าสูงมีภาระภาษีมากกว่าผู้ที่มีทรัพย์สิน 
มูลค่าต่ำากว่า และช่วยลดการใช้ดุลพินิจในการ 
ประเมินทุนทรัพย์ โดยกรมธนารักษ์ จัดส่ง 
ราคาประ เมินที่ ดินกับสิ่ งปลูกสร้ าง ให้  
หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้ง่ายและมีมาตรฐาน 
โดยจัดเก็บภาษีสำาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4 ประเภท ได้แก่

แต่งตัวไปกู้: 
พ.ร.บ. ภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง ฉบับใหม่

มีชัย คงแสงไชย
ผู้เชี่ยวชาญและคร่ําหวอดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 

อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

1. ที่ดินเพื่อก�รเกษตรกรรม
ห�กมีมูลค่� 0-75 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ภ�ษี 

0.01% มูลค่� 75-100 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ภ�ษี 

0.03% มูลค่� 100-500 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ภ�ษี 

0.05% มูลค่� 500-1,000 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ภ�ษี 

0.07% มูลค่� 1,000 ล้�นบ�ท ขึ้นไป คิดอัตร�ภ�ษี 

0.1% แต่ยกเว้นแก่เจ้�ของที่เป็นบุคคลธรรมด�และ

ใช้ประโชน์เพื่อเกษตรกรรมใน 3 ปีแรก

2. ที่ดินเพื่อก�รอยู่อ�ศัย
มีมูลค่� 0-50 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ภ�ษี 

0.02% มูลค่� 50-75 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ภ�ษี 0.03% 

มูลค่� 75-100 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ภ�ษี 0.05% มูลค่� 

100 ล้�นบ�ทขึ้นไป คิดอัตร�ภ�ษี 0.1% ทั้งนี้ในกรณี

บ้�นหลังหลัก ห�กเป็นเจ้�ของบ้�นและเจ้�ของที่ดิน 

ให้ได้รับยกเว้นภ�ษี 50 ล้�นบ�ทแรก ส่วนกรณีเป็น

เจ้�ของเฉพ�ะบ้�น ได้รับก�รยกเว้นภ�ษี 10 ล้�นบ�ท

3. ที่ดินเพื่อก�รพ�ณิชย์และอุตส�หกรรม

มูลค่� 0-50 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ภ�ษี 0.3% 

มูลค่� 50-200 ล้�นบ�ท คิดอัตร� ภ�ษี 0.4% มูลค่� 

200-1,000 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ภ�ษี 0.5% มูลค่� 

1000-5,000 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ภ�ษี 0.6% มูลค่� 

5,000 ล้�นบ�ท ขึ้นไป คิดอัตร�ภ�ษี 0.7%

4. ที่ดินรกร้�งว่�งเปล่�
คิดอัตร�เริ่มต้น 0.3% และเพิ่มขึ้น 0.3% 

ทุก 3 ปี ห�กไม่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ แต่รวมแล้วไม่

เกิน 3%

อัตร�ภ�ษีสำ�หรับที่ดินและบ้�นพักอ�ศัย 
สำ�หรับเร่ืองท่ีดินเพ่ือพักอ�ศัย มีอัตร�เพด�น 

ที่ 0.3% โดยเริ่มต้นที่ มูลค่�ไม่เกิน 50 ล้�นบ�ท 

อัตร�ภ�ษี 0.02% ซึ่งห�กเปรียบเทียบอย่�งง่�ย ถ้�

มีบ้�นหลักร�ค�ไม่เกิน 50 ล้�นบ�ท จะได้รับก�ร

ยกเว้นภ�ษี ห�กมีร�ค�บ้�น 51 ล้�นบ�ท แต่เป็น

บ้�นหลังหลัก ได้รับก�รยกเว้น 50 ล้�นบ�ทแรก 

ก็เหลือ 1 ล้�นบ�ท ต้องเสียภ�ษี อัตร� 0.02% 

เท่�กับว่�ต้องเสียภ�ษี 200 บ�ทต่อปี  ถ้�ห�กมีบ้�น

ร�ค� 100 ล้�นบ�ทได้รับก�รยกเว้น 50 ล้�นบ�ท

แรก ก็เหลือ 50 ล้�นบ�ท ต้องเสียภ�ษี อัตร� 0.02% 

เท่�กับว่�ต้องเสียภ�ษี 10,000 บ�ทต่อปี

แต่ถ้�ห�กเป็นท่ีดินและบ้�นหลังท่ี 2 เป็นต้นไป 

ต้องเสียภ�ษีตั้งแต่บ�ทแรกที่อัตร� 0.02% ตัวอย่�ง 

ห�กมีบ้�นมูลค่� 5 ล้�นบ�ท ก็ต้องเสียภ�ษี 1,000 

บ�ทต่อปี ห�กมีบ้�น 10 ล้�นบ�ท ก็ต้องเสียภ�ษี 

2,000 บ�ทต่อปี ห�กมีบ้�น 50 ล้�นบ�ท ก็ต้องเสีย

ภ�ษี 10,000 บ�ทต่อปี

อย่างไรก็ดี มีกระแสว่ากฎหมายนี้อาจ

จะไม่ตอบโจทย์ในการเร่งการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ได้มากจริง การกระจายการถือครองยังไม่เกิด

ขึ้น เนื่องจากอัตราเก็บที่ยังตำาอยู่ แต่ก็มีบางส่วน 

มองว่า แม้ยังเก็บไม่ได้มากในช่วงแรก อย่าง-

น้อยก็ได้ตระหนักว่าการจ่ายภาษีเป็นหน้าท่ีของ

ทุกคน และในเวลาต่อไปก็จะพิจารณาเพิ่มได้ต่อ

ไป 

อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

เพดานภาษี 0.15% เพดานภาษี 0.3% เพดานภาษี 1.2%

มูลคาทรัพยสิน

อัตราที่จัดเก็บ

อัตราภาษี

0 - 75 ลบ.
75 - 100 ลบ.
100 - 500 ลบ.
500 - 1,000 ลบ.
1,000 ลบ. ขึ้นไป 

*บุคคลธรรมดา ไดรับยกเวน
อปท. และไมเกิน 50 ลบ.

*บานหลังหลัก ยกเวน 50 ลบ.

0.01
0.03
0.05
0.07

0.1

มูลคาทรัพยสิน

อัตราที่จัดเก็บ

อัตราภาษี

0 - 50 ลบ.
50 - 75 ลบ.
75 - 100 ลบ.
100 ลบ. ขึ้นไป

0.02
0.03
0.05

0.1

มูลคาทรัพยสิน

มูลคาทรัพยสิน

อัตราที่จัดเก็บ

อัตราภาษี

0 - 50 ลบ.
50 - 200 ลบ.
200 - 1,000 ลบ.
1,000 - 5,000 ลบ.
5,000 ลบ. ขึ้นไป

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

มูลคาทรัพยสิน

ภาระภาษี

อัตราภาษี

ไมเกิน 50 ลบ.
100 ลบ.

0
20,000

มูลคาทรัพยสิน

ภาระภาษี

อัตราภาษี

50 ลบ.
100 ลบ.
500 ลบ. 

150,000
350,000

2,250,000

มูลคาทรัพยสิน

ภาระภาษี

อัตราภาษี

50
100
200

0.0
10,000
60,000

บุคคลธรรมดา

เกษตรกรรม (อัตราต่ำสุด) บานพักอาศัย (อัตราต่ำสุด) พาณิชยกรรมและอื่นๆ

ที่ดินรกราง
วางเปลา

อัตราเพดานและจัดเก็บเหมือนประเภทอื่นๆ 
และเพิ่มอัตราภาษี 0.3%
ทุก 3 ป แตอัตราภาษีรวมไมเกิน 3%
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Feng Shui

ต้อนรับเดือนแรกของปี 2562 ส่ิงหน่ึง 
ที่หลายคนเลือกทำาก็คือการปรับปรุง จัดและ 
ตกแต่งบ้านใหม่ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ถือเป็น 
การต้อนรับพลังดีๆ เป็นสิริมงคล ความเจริญ 
ก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา มีความสุข 
สุขภาพดี สำาหรับผู้อยู่อาศัย ฉบับนี้จึงได้นำา
วิธีการเตรียมตัวและการจัดบ้านให้ถูกหลัก 
ฮวงจุ้ยมาแนะนำา

พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร (365 ศาสตร์เสริมชีวิต)
ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยและใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเสริมชีวิต เสริมธุรกิจให้กับตนเองและ

ผู้อื่นมากกว่า ๒๐ ปี พร้อมกับศึกษาเรื่องศาสตร์ของพลังงานเพื่อนํามาใช้ร่วมกับ
ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

หรือต่อเติมไว้อยู่แล้วให้เพ่ิมช่องระบ�ยอ�ก�ศเพ่ือ

รับลมแทน

3. อย่�ต่อเติมท่ีจอดรถจนคลุมประตูรั้ว 

ด้�นหน้�บ้�นคือก�รไหลเข้�ม�ของเงินทอง ถ้�หน้�

บ้�นทึบและเตี้ยถือว่�ฮวงจุ้ยไม่ดี จึงควรยกหลังค�

แบบเรียบหรือโค้งให้สูง โปร่งโล่ง ห้�มใช้หลังค�จั่ว

เเหลม เพร�ะจะเหมือนไปทิ่มเเทงบ้�นได้

4. อย่�ปล่อยให้นอกบ้�นดูแคบ ห�กบ้�น

ไม่มีหน้�ต่�ง ด้�นข้�งบ้�นควรติดกระจกบ�นใหญ่ 

ให้สะท้อนเหมือนมีพื้นที่กว้�งขว�ง และท�สีโทนอ่อน 

เพื่อให้ผู้อยู่อ�ศัยรู้สึกกว้�งขว�ง ผ่อนคล�ย และไม่

อึดอัด

5. อย่�ปล่อยให้มีของชำ�รุดในบ้�น ตรวจดู

ให้ทั่วบ้�นว่�มีสิ่งใดที่ต้องได้รับก�รซ่อมแซมหรือไม่ 

เช่น ลูกบิดประตู, จุดปลั๊กไฟ เป็นต้น ห�กพบว่�

ชำ�รุดให้รีบซ่อมแซม เพื่อให้บ้�นปลอดภัยและไม่มี

พลังไม่ดี

จัดสวนสวย เติมสีเขียวให้บ้�น
พ้ืนท่ีสีเขียวภ�ยในบ้�นจะช่วยสะสมพลัง- 

ง�นให้กับตัวบ้�นได้ สำ�หรับใครที่มีไอเดียจะจัดสวน

ที่บ้�น ให้ลองดูพื้นที่บริเวณสวนที่จัดว่�มีพื้นที่เท่�ไร 

และเลือกต้นไม้หรือไม้พุ่มแบบต่�งๆ เพื่อให้เหม�ะ 

กับบ้�น และไม่บังทิศท�งลม และเพื่อเสริมฮวงจุ้ย 

ต้องรู้ว่�สวนท่ีจะจัดอยู่ทิศใด โดยให้คุณยืนกล�งบ้�น 

แล้วหันหน้�ไปท�งหน้�บ้�น เมื่อรู้ว่�สวนของเร�อยู่

ทิศไหนแล้ว ลองม�จัดสวนต�มทิศดูครับ

ทิศเหนือ เป็นพลังธ�ตุนำ� ให้จัดว�งนำ�ล้น 

เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม
ข้ันแรกของก�รตกแต่งบ้�นใหม่เพ่ือให้

ส�ม�รถคุมงบประม�ณและได้ที่อยู่แบบถูกหลัก 

ฮวงจุ้ยไปพร้อมๆ กันก็คือ ต้องมีก�รว�งแผนที่ดี เช่น

1. คำานวณค่าใช้จ่าย แน่นอนว่�ก�รจัดและ 

ตกแต่งบ้�นใหม่ เงินเป็นตัวแปรอันดับต้นๆ ในก�ร

เลือกซื้อหรือเลือกแบบที่จะทำ� ดังนั้นอย่�งแรกที่ต้อง

ทำ�คือ ต้องกำ�หนดงบประม�ณในก�รตกแต่ง เพื่อ

ช่วยให้งบไม่บ�นปล�ยทีหลัง

2. เลือกแบบท่ีใช่ ก่อนไปซ้ือเฟอร์นิเจอร์หรือ 

จ้�งช่�งม�ตกแต่ง จะต้องตัดสินใจเลือกสไตล์ก�ร-

ตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ต่�งๆ ให้ชัวร์ก่อนว่�อยู่ในงบ- 

ประม�ณที่ตั้งไว้หรือไม่ ที่สำ�คัญให้คิดถึงประโยชน์ 

ก�รใช้สอยที่คุ้มค่� และตรงกับคว�มต้องก�รใช้ง�น

ของสม�ชิกในครอบครัวด้วย

เริ่มจ�กบริเวณรอบบ้�น
1. อย่�ให้ประตูหน้�เเละหลังบ้�นตรงกัน 

เพร�ะเมื่อลมเข้�ก็จะออกทันที เปรียบเหมือนมีร�ย

รับเยอะเเต่ก็ต้องจ่�ยม�กต�มไปด้วย ห�กแก้ไขไม่

ได้ ให้ห�แผงกั้น หรือห�เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ อย่�ง

โซฟ� ตู้โชว์ ม�บังไว้แทน

2. อย่�ต่อเติมด้�นหลังของบ้�นจนมืดและ

อับ บ�งบ้�นท่ีมีพ้ืนท่ีน้อยจึงจำ�เป็นต้องต่อเติมข้�งหลัง 

ของบ้�นเป็นห้องครัวจนมิดติดรั้วทำ�ให้อ�ก�ศไม่

ถ่�ยเท ต�มหลักฮวงจุ้ยถือว่�จะทำ�ให้มีปัญห�ร�ยได ้

และปัญห�ด้�นสุขภ�พ ดังนั้นจึงไม่ควรต่อเติมพื้นที่

เหลือด้�นหลังของบ้�นให้มืดและอับ แต่ห�กจำ�เป็น 

เรื่อง:/ภาพ: Baania.com

ปรับฮวงจุ้ยบ้�น
เสริมมงคลต้อนรับปีใหม่

นำ�พุ หรือนำ�ผุดให้สมดุลกับขน�ดพื้นที่และรูปทรง 

ให้เหม�ะสมสวยง�ม โดยไม้ดอกที่จัดบริเวณนี ้

ส�ม�รถใช้ไม้ดอกสีข�ว สีฟ้� สีนำ�เงิน ส่วนไม้ใบ

ให้เป็นไม้ใบกลม หน� ดูอุ้มนำ� เสริมเรื่องพลังด้�น 

ก�รง�น

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวัน

ตกเฉียงใต้ เป็นพลังธ�ตุดิน ให้จัดว�งสวนหิน โดย

จัดให้มีแสงไฟให้คว�มสว่�งย�มค่ำ�คืน ปลูกไม้ดอก

สีสันโทนร้อน เช่น สีแดง สีชมพู สีม่วง สีเหลืองสด ใน

ส่วนของไม้ใบให้เลือกไม้ใบเรียวแหลมหรือไม้ใบที่ดู

ใหญ่แข็งแรง ช่วยเสริมพลังด้�นก�รเรียนรู้ ก�รเปิด

กว้�ง และคว�มสัมพันธ์ในชีวิต

ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียง

ใต้ เป็นพลังธ�ตุไม้ ให้ปลูกต้นไม้สีเขียวชอุ่มชุ่มชื่น

สบ�ยต� ช่วยเสริมพลังเรื่องคว�มสำ�เร็จและก�รเงิน 

ส่วนทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นพลัง 

ธ�ตุโลหะ จะต้องตัดแต่งต้นไม้ หรือปลูกต้นไม้ให้มี

รูปทรงกลม ห�กจะปลูกไม้ดอกควรเป็นดอกสีข�วที่

มีกลิ่นหอม โดยส�ม�รถจัดว�งหินที่มีลักษณะออก

กลมมน เพื่อเสริมพลังแห่งคว�มคิดสร้�งสรรค์และ

พลังของคว�มอุปถัมภ์เกื้อกูล

ทิศใต้ เป็นพลังเป็นธ�ตุไฟ ต้องจัดสวนที่

เน้นคว�มสว่�ง แสงแดดส่องถึง ย�มค่ำ�คืนก็ต้องมี

แสงไฟ ไม้ดอกที่จะปลูกควรเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง-

สด สีม่วง สีชมพู ช่วยเสริมพลังด้�นคว�มน่�เชื่อถือ 

และก�รยอมรับจ�กสังคม สำ�หรับทิศกึ่งกล�งบ้�น 

ปกติแล้วจะไม่นิยมจัดสวนอยู่กล�งบ้�น แต่ห�กต้อง

จัดจะต้องเน้นที่คว�มสมดุลของพลัง  
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โดย น้ำทอง กรุ�ป

โครงการ The Flow เนื้อที่โครงการประมาณ 28 ไร 3 งาน 9 ตารางวา ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 67/2554 เจาของโครงการผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท เดอะโฟลวเอสเตท เชียงใหม จำกัด

Tel. 053-110829, 082-3863777
www.facebook/The Flow CM

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมที่

ล็อตสุดท�าย ก�อนป�ดโครงการ
รับส�วนลดสูงสุด 600,000 *  บาท

• ผ�าม�านทั้งหลัง • แอร�ทุกห�องนอน ( 3 ห�อง ) 
• ค�าติดตั้งมิเตอร�น้ำ • ค�าติดตั้งมิเตอร�ไฟ
• ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร • ป��มน้ำ
• ปูสนามหญ�า (ตามมาตรฐานโครงการ) • เติมน้ำยากำจัดปลวกฟร� 2 ป�
• อยู�ครบ 1 ป� เก็บสีให�อีก 1 รอบ • ทุกค�าใช�จ�ายในการโอนกรรมสิทธิ์  

**เป�นไปตามเง�่อนไขที่บร�ษัทฯ กำหนด

รูปภาพถ�ายจากสถานที่จร�ง

โปรโมชั่นของแถมพ�เศษกว�า 10 รายการ

มีโชคพลาซ�า
เทสโก�โลตัส

ใกล�
เซ็นทรัลเฟสติวัล

เดินทางสะดวก
เพ�ยง 3 นาทีถึง
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ทุกๆ ส้ินปี Pantone Color Institute  
จะประกาศเทรนด์สีที่ โดดเด่นและมาแรง
ประจำาปีที่กำาลังจะมาถึง ซึ่งในปี 2018 ได้
เลือกสี Ultra Violet (PANTONE 18-3838)  
ซ่ึงเป็นสีท่ีส่ือถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
จินตนาการอันไร้ขอบเขต และกว้างใหญ่ลึกลับ 
เหมือนจักรวาล ซ่ึงการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ  
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อปี 2018 นั้นเอง

Home Decor
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

ต้องก�รให้ห้องดูทันสมัยม�กข้ึนเพ่ือให้เข้�กับห้องของ 

วัยรุ่น ให้ลองเลือกใช้สีส้มเฉดที่เข้มขึ้นอีกหน่อย หรือ

ถ้�ต้องก�รให้ห้องดูเคร่งขรึมแบบผู้ใหญ่ก็เลือกสีส้ม

เฉดที่เข้มขึ้นไปอีกขั้น จัดว�งแสดงสีผ่�นเฟอร์นิเจอร์

สไตล์วินเทจ แล้วว�งบนพื้นไม้สีอ่อน อย่�งไรก็ต�ม 

นอกจ�กระดับคว�มเข้มของสีแล้ว อ�จจะต้องพิจ�รณ� 

สัดส่วนของสีส้มอ่อนกับสีข�วด้วย

จับคู่สีกับสีโทนร้อน และสีโทนเย็น
สี Living Coral ยังส�ม�รถนับไปจับคู่กับสีอ่ืน

ได้ด้วย เพร�ะตัวสีส้มอ่อนน้ีมีเฉดสีท่ีค่อนข้�งอ่อนอยู่

แล้ว เม่ือนำ�ไปใช้กับสีอ่ืนๆ ก็ยังดูดีไม่ขัดแย้งกันเท่�ไหร่  

โดยสีที่แนะนำ�คือสีน้ำ�เงินหม่นและสีเขียวเฉดเข้ม

ซึ่งเป็นสีโทนเย็น แล้วค่อยเติมเฟอร์นิเจอร์สีส้มอ่อน

ซึ่งเป็นสีโทนอุ่นเข้�ไปจะช่วยทำ�ให้เฟอร์นิเจอร์ช้ิน

น้ันดูโดดเด่นขึ้นม�และทำ�ให้ห้องมีจุดรวมส�ยต�

ขึ้นม� หรือจะเอ�เฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวกันนี้ไปใช้กับ 

ตกแต่งบ้�นด้วยสีแห่งปี 2019 
จ�ก Pantone

ล่�สุดในปี 2019 Pantone ได้เลือก สี Living  

Coral (PANTONE 16-1546) สีส้มอ่อนเป็นสีประจำ�ปี  

ซ่ึงเป็นตัวแทนของคว�มสดใส คว�มมีชีวิตชีว� คว�ม 

นุ่มนวล มีพลังง�น เช่นเดียวกันกับปะก�รังที่อยู่ใน

ธรรมช�ติเพร�ะในปัจจุบันเร�อยู่กับเทคโนโลยีม�ก

เสียจนอ�จจะหลงลืมก�รดูแลรักษ�ธรรมช�ติไป 

ดังนั้นก�รกลับไปใส่ใจสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งท่ีจะมี

อิทธิพลต่อแนวคิดในปี 2019 นอกจ�กนี้สีส้มอ่อนนี้ 

ก็มีอยู่จริงในธรรมช�ติและยังหม�ยถึงเทคโนโลยี

สมัยใหม่ สังเกตจ�กก�รที่ผ่�นม�หล�ยแบรนด์ก็

หยิบเอ�สีนี้ไปใช้ในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย

สำ�หรับคนท่ีอย�กจะอินเทรนด์รับปีใหม่นี้

ด้วยก�รหยิบเอ�สี Pantone ประจำ�ปี 2019 อย่�ง 

Living Coral ไปใช้ในก�รตกแต่งบ้�นดูบ้�ง HBG CM  

เร�มีแนวท�งและตัวอย่�งก�รแต่งบ้�นด้วยสี Pantone  

ม�ฝ�กกันเช่นเคย ม�ดูกันว่�ถ้�หยิบเอ�เจ้�สีส้มอ่อน 

ของสีปะก�รังม�ใช้จะหยิบเอ�ไปเล่นกับอะไรได้บ้�ง

จับคู่สีกับสีข�ว ง่�ย และสะอ�ดต�
คู่สีที่หยิบม�เล่นกับสี Living Coral ได้ดีที่ 

เร�อย�กแนะนำ�เป็นอันดับแรกคงเป็น “สีข�ว” เพร�ะ 

เป็นสีท่ีส�ม�รถดึงเอ�คว�มโดดเด่นของสีท่ีหยิบม�คู่

ด้วยให้เกิดคว�มหม�ยท่ีชัดเจน ตรงไปตรงม� และไม่

ถูกรบกวนด้วยสีอ่ืนๆ นอกจ�กน้ี สีข�วยังให้คว�มรู้สึก

ท่ีสว่�ง สะอ�ด บริสุทธ์ิ และพร้อมท่ีจะแต่งเติมจินตน�

ก�รใหม่ๆ ลงไป สำ�หรับสีส้มอ่อนเม่ือใช้กับสีข�ว ระดับ

คว�มเข้มของสีมีผลต่อคว�มรู้สึกได้หล�ยๆ อย่�ง

อ�ทิ ถ้�ต้องก�รห้องที่ดูสว่�ง นุ่มนวล น่�รัก  

ให้เลือกใช้สีส้มเฉดอ่อนไปเลยจะให้คว�มรู้สึกอ�รมณ์ 

สีสไตล์พ�สเทลซ่ึงเหม�ะกับห้องของเด็กผู้หญิง แต่ถ้� 

สีโทนร้อนอย่�งพวกสีเหลือง สีส้มเข้มก็ได้ ผลท่ีได้จะทำ� 

ให้ห้องดูสว่�ง เกิดคว�มกลมกลืนของคู่สีที่เป็นเรื่อง

เดียวกัน ช่วยทำ�ให้ห้องดูสดใส มีชีวิตชีว� แตกต่�ง

กับก�รนำ�ไปใช้กับสีโทนเย็นท่ีทำ�ให้ห้องดูสุขุม นุ่มลึก  

และสงบกว่� ก็เลือกต�มอ�รมณ์ที่ต้องก�รได้เลยว่�

ชอบแบบไหนม�กกว่�กัน 

เปลี่ยนห้องครัวให้มีชีวิตชีว�ม�กขึ้น
ห้องครัว รวมไปถึงห้องรับประท�นอ�ห�รเป็น 

อีกห้องหน่ึงท่ีเข้�กันกับสี Living Coral ได้ดี เพร�ะก�ร 

เลือกใช้สีโทนร้อนจะช่วยกระตุ้นให้เกิดคว�มอย�กอ�ห�ร  

และสีส้มอ่อนน้ียังพบเห็นได้จริงในธรรมช�ติทำ�ให้รู้สึก 

เข้�กันได้ดีกับวัตถุดิบอ�ห�รท่ีม�จ�กธรรมช�ติเหมือน 

กันน่ันเอง หรืออ�จจะทำ�ให้เร�คิดถึงเน้ือปล�แซลมอน 

ในอ�ห�รญี่ปุ่นที่มีสีส้มอ่อนเช่นเดียวกัน และต�ม 

จิตวิทย�สีส้มอ่อนนี้จะช่วยกระตุ้นให้คนทำ�อ�ห�ร

มีชีวิตชีว�ม�กข้ึน ทำ�ให้รู้สึกว่�ก�รทำ�อ�ห�รเป็นเร่ือง 
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ที่น่�สนุก โดยส�ม�รถเลือกหยิบม�ใช้กับเค�น์เตอร์

ครัวแบบ Built-In หรือแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวได้ด้วย 

ก�รทำ�สีใหม่ แล้วเลือกใช้คู่กับกระเบ้ืองสีข�ว และดำ� 

ก็จะสีส้มอ่อนดูโดดเด่นขึ้นม�

หยิบม�ใช้คู่กับวัสดุจ�กธรรมช�ติอย่�งไม้
ไม้เป็นอีกวัสดุหนึ่งที่เข้�กันได้ดีกับสี Living  

Coral เพร�ะนอกจ�กจะได้คว�มรู้สึกอบอุ่นของไม้ 

สีส้มอ่อนยังช่วยเพ่ิมคว�มโดดเด่นให้กับผิวไม้และ

ทำ�ให้ดูนุ่มนวลขึ้น ซึ่งเป็นก�รนำ�สีธรรมช�ติจ�ก

ปะก�รังม�ท�บนวัสดุที่ม�จ�กธรรมช�ติเช่นเดียวกัน 

โดยไอเดียท่ีแนะนำ�คือก�รนำ�สีม�ใช้กับก�รทำ�สีประตู 

หน้�ต่�ง รวมไปถึงตัววงกบ ซึ่งจะช่วยเน้นท�งเข้�

ออกและช่องเปิดของห้องให้ดูโดดเด่นม�กขึ้น หรือ

จะเลือกทำ�เป็นผนังตกแต่งในส่วนของห้องรับแขกก็

เป็นอีกไอเดียที่จะเพิ่มมุมเด่นให้บ้�นของคุณ

เพ่ิมอ�รมณ์ทะเลลึกด้วยของตกแต่ง
ทรงปะก�รัง

ถ้�อย�กหยิบเอ�อ�รมณ์ของ Living Coral 

ม�ใช้นอกจ�กเร่ืองของก�รหยิบม�ใช้แค่สี ลองเลือก 

ของตกแต่งท่ีเก่ียวข้องกับปะก�รังหรือมีรูปร่�งก่ิงก้�น 

ที่คล้�ยกันม�ตกแต่งบ้�นจะให้คว�มรู้สึกของคว�ม 

ลึกลับของท้องทะเลที่กว้�งใหญ่และดูสุขุม ของ 

ตกแต่งสไตล์น้ีเหม�ะกับก�รตกแต่งบ้�นสำ�หรับผู้ใหญ่  

อ�จเลือกเป็นเครื่องปันดินเผ� โคมไฟ รูปภ�พที่เป็น 

ก�รหยิบเอ�ปะก�รังของจริงหรือของจำ�ลองม�ใช้ก็ได้  

ทั้งนี้ก�รเลือกสีของของตกแต่งที่นำ�ม�ใช้ แนะนำ�

เลือกเป็นสีฟ้�ทะเลคร�มจะให้คว�มรู้สึกท่ีเข้�ถึง

ทะเลม�กที่สุด หรือถ้�เลือกใช้ผนังเป็นสีส้มอ่อนไป

แล้วก็ส�ม�รถเลือกของตกแต่งให้เป็นสีข�วได้ เพื่อ

ไม่ให้แข่งกับสีเข้มของผนังนั้นเอง

ไอเดียที่ส�ม�รถนำ�สี Living Coral ไปใช้

ง�นยังมีอีกม�กม�ยที่อย�กให้คุณลองค้นห�แล้ว

เอ�ไปตกแต่งบ้�นของคุณดู ต้องขอบคุณ Pantone  

ท่ีแนะนำ�สปีระจำ�ปใีห้เร�ไดส้นกุดว้ยกันทุกป ีอย่�งไร 

ก็ต�มก็หวังว่�นอกจ�กก�รนำ�สีส้มอ่อนจ�กสีของ

ปะก�รังไปใช้ในก�รออกแบบแขนงต่�งๆ แล้ว ก�รกลับ 

ม�มองเห็นคว�มสำ�คัญของส่ิงแวดล้อม อย่�งเช่นก�ร 

ดูแลรักษ�ปะก�รังท่ีนับวันจะถูกทำ�ล�ยม�กข้ึนเร่ือยๆ  

อ�จจะเป็นข้อคว�มอะไรบ�งอย่�งท่ี Pantone อย�ก 

ให้โลกตระหนักถึงปัญห�เหล่�นี้ม�กขึ้น... 
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Home Innovation
เรื่อง/ภาพ: Baania.com

ผลิตไฟฟ้าใช้ในเมืองด้วย “ต้นไม้กังหันลม”

หากถามว่าพลังงานทางเลือกที่มัก
พบเห็นในเมือง คงหนีไม่พ้นพลังงานแสง
อาทิตย์ท่ีสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้ 
บนหลังคาบ้าน ทำาให้สามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้ตลอดทั้งช่วงกลางวัน แต่จริงๆ  
แล้วยังมีพลังงานทางเลือกอีกอย่างที่เรา
อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันดีนักนั่นก็คือ
พลังงานลม ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเลย
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ที่มาบทความและรูปภาพ:

http://newworldwind.com, www.forbes.com
www.youtube.com (New World Wind)

ก�รนำ�พลังง�นลมม�ใช้ก็คงไม่พ้นอุปกรณ์

ที่เรียกว่� ”กังหันลม” ที่ห�กพูดถึงกังหันลมที่ใช ้

ผลิตไฟฟ้� หล�ยคนคงนึกถึงภ�พกังหันลมใบพัด

อันใหญ่ๆ ที่ตั้งอยู่นอกเมือง ซึ่งด้วยขน�ดที่ใหญ ่

และสร้�งเสียงดังทำ�ให้มันยังไม่เหม�ะจะเอ�ม�ตั้ง

อยู่ในเมือง งั้นเร�จะเอ�พลังง�นลมม�ใช้ในเมือง

ของเร�ด้วยวิธีอะไรดี วันนี้ HBG CM มีอุปกรณ์ที่

ช่วยในก�รผลิตไฟฟ้�ม�แนะนำ�ให้รู้จักกัน ซึ่งหลัง

จ�กผ่�นก�รทดสอบม�หล�ยปี ตอนนี้ท�งผู้ผลิตก ็

เตรียมพร้อมที่จะนำ�ม�ข�ยในสหรัฐอเมริก�กันใน 

ปี 2019 นี้เอง แล้วมันมีหน้�ต�เป็นยังไง ม�ดูกันเลย

บริษัทสต�ร์ตอัพของช�วฝร่ังเศส New World  

Wind ได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ใช้พลังง�นลมม�ใช้ในก�ร

ผลิตกระแสไฟฟ้�สำ�หรับใช้ในเมืองได้ โดยอุปกรณ์นี้ 

มีรูปร่�งเหมือนโครงสร้�งเหล็กท่ีเป็นรูปทรงต้นไม้ใน

ชื่อ “The Wind Tree” โดยแต่ละกิ่งของต้นไม้จะมี

กังหันลมแนวตั้งขน�ดเล็กที่เรียกว่� “Aeroleaf” ที่จะ 

เป็นตัวรับลมและผลิตไฟฟ้�เพ่ือไปเก็บไว้ในแบตเตอรี 

และนำ�เข้�ระบบไฟฟ้�ต่อไป

Jérôme Michaud-Larivière ตำ�แหน่ง CEO  

และ cofounder ของ New World Wind คิดค้นส่ิงน้ี 

ได้หลังจ�กเหตุก�รณ์ ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะที ่

เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2011 จ�กวิกฤตปัญห�ดังกล่�ว 

น�ย Jérôme Michaud-Larivière เลยอย�กจะ

คิดค้นก�รสร้�งพลังง�นท�งเลือกท่ีจะม�ช่วยแก้ไข

ปัญห�ก�รข�ดแคลนพลังง�นที่อ�จจะเกิดขึ้น โดย

ไอเดียก�รคิดค้นกังหันลมจึงเกิดข้ึนจ�กก�รท่ีเข�ไป

น่ังในสวน Luxembourg Garden และได้สังเกตเห็น

ใบไม้บนต้นไม้กำ�ลังสั่นไหวอยู่ แล้วจึงทดลองนำ�ไป

ออกแบบเป็น The Wind Tree ขึ้นม�นั่นเอง

The Wind Tree เป็นโครงเหล็กท่ีสูง 9.8 เมตร  

และกว้�ง 7.0 เมตร ส่วน Aeroleaf มีคว�มสูง 3 ฟุต 

แต่ละต้นส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้ 5,400 วัตต์ หรือ  

163 วัตต์ต่อ 1 Aeroleaf ซึ่งมีทั้งหมด 36 อัน โดย 

Aeroleaf ถูกออกแบบม�ให้ใช้ได้แม้จะมีแรงลมเบ�  

และมีตัวควบคุมท่ีส�ม�รถหยุดก�รทำ�ง�นเม่ือ

แรงลมมีคว�มเร็วม�กกว่� 18 m/s หรือประม�ณ  

700 rpm. และไม่ส่งเสียงดังเวล�ทำ�ง�นทำ�ให้ส�ม�รถ 

ติดตั้งได้ใกล้ชุมชนได้เลยและส�ม�รถผลิตพลังง�น

สะอ�ดเพื่อนำ�ไปใช้ได้หล�ยๆ แบบ เช่น ให้พลังง�น

ไฟฟ้�กับแสงไฟถนน เป็นจุดช�ร์จมือถือ รถยนต์ 

หรือจักรย�นไฟฟ้� นอกจ�กนี้ด้วยรูปทรงของมันเอง

ก็ยังเป็นเหมือนแลนด์ม�ร์คท่ีให้คนม�นัดพบและ

ถ่�ยรูปได้

The Wind Tree ถูกทดลองติดตั้งใน 

หลายๆ ประเทศได้แก่ Switzerland, Sweden, 

Dubai, Tokyo, New Delhi, The Netherlands และ 

U.S. State of Arizona โดยจะเริ่มผลิตและขาย

ใน U.S. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 นี้ ซึ่งไม่แน่ว่า

ต่อไปเราอาจจะได้เห็นเจ้าต้นไม้พลังงานลมน้ี

มาอยู่ที่ไทยบ้างก็ได้ 
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In Focus

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Better City Better Living for Better Life:

ชุมชนออนใต้ Creative Industry Village 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถ�นท่ียอด- 

นิยมของช�วต่�งช�ติท่ีม�ใช้ชีวิตแบบ Digital Nomad 

ด้วยคว�มสวยง�มของบ้�นเมือง วิถีชีวิตของผู้คน 

ธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวม�กม�ย 

ค่�ครองชีพที่ไม่สูงจนเกินไป ที่สำ�คัญคือคว�มพร้อม

ท�งด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น ชุมชนออนใต้ อำ�เภอ-

สันกำ�แพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่เลือกให้

ก่อนอ่ืนต้องกล่าวคำาว่า “สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่าน” ในช่วงก่อนปีใหม่ท่ีผ่านมา ได้มีโปรเจกต์ 

ให้นักศึกษาทำาการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ในหัวข้อ Digital Nomad มาจาก 

ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถทำางานที่ไหนเวลาใดก็ได้ ก่อให้เกิดคนรุ่นใหม่ที่ทำางานแบบไร้ออฟ- 

ฟิศ ใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำางาน อาทิ ผู้จัดการด้านเทคโนโลยี นักการตลาด นักประชา- 

สัมพันธ์ นักบัญชี นักกฎหมาย อาจารย์มหาวิทยาลัยในคอร์สเรียนออนไลน์ รวมถึง Tech 

Startup 
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นักศึกษ�ทดลองออกแบบ โครงก�รนี้โดยพวกเร�ได้

ทดลองม�ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

ส�เหตุท่ีสนใจชุมชนน้ีคือ ก�รท่ีได้รับหมู่บ้�น 

อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ CIV (Creative Industry 

Village: CIV) ที่ประยุกต์ ใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิ- 

ปัญญ�ท้องถิ่น ผนวกคว�มรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

สร้�งสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริก�รท่ีเชื่อมโยงกับ

ก�รพัฒน� แหล่งท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน CIV ได้เริ่ม 

ดำ�เนินก�รม�ต้ังแต่ปี 2559 โดยกระทรวงอุตส�หกรรม 

ร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ และเอกชนในรูปแบบของ

ก�รบูรณ�ก�รง�นร่วมกันกับอีกหล�ยหน่วยง�น 

ออนใต้อยู่ไม่ไกลจ�กเมืองเชียงใหม่ มีธรรมช�ติที่

สวยง�ม มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยง�มที่ผู้คนยังไม่รู้จัก 

สมกับคำ�กล่�วที่ว่� พันน�พูเล� ร้อยเรื่องเล่� เมืองเก่� 

ออนใต้

โดยทีมง�นได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�ก

คุณลุง เทียบ ปัญญ�จันทร์ เจ้�ของโฮมสเตย์ เป็น

มัคคุเทศก์นำ�เร�เย่ียมชมสถ�นท่ีท่องเท่ียวตลอดจน

เล่�ประวัติและเรื่องเล่�เกี่ยวกับชุมชน เป็นชุมชนที ่

อบอุ่นม�กครับ มีโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ช- 

ดำ�ริถึง 2 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รอ่�งเก็บนำ�ห้วย-

ล�น และโครงก�รอ่�งเก็บนำ�แม่ผ�แหน ซึ่งมีทิวทัศน์

สวยง�ม ในหมู่บ้�นมีผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงก�ร

ส�ธิตให้นักท่องเที่ยวเข้�ใจภูมิปัญญ� บริเวณใกล้ๆ 

กับชุมชนเองเป็นที่ตั้งสน�มกอล์ฟอัลไพน์ เชียงใหม่ 

แต่ที่ผมชอบม�กคือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ พื้นที่

แสดงง�นศิลปะท่�มกล�งหุบเข�และธรรมช�ติอัน

สวยง�ม

การได้มาสัมผัสชุมชนออนใต้ร่วมกับ

นักศึกษาครั้งนี้ได้เก็บเรื่องราวดีๆ ได้รับพลังด้าน 

บวกไปใช้กับการทำางานในปีใหม่ที่กำาลังมาถึง ขอ 

อวยพรให้ผู้อ่านมีช่วงเวลาที่ดี มีพลังกาย พลังใจ 

มีความสุขในปี 2019 สวัสดี.... 
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เชียงใหม่จัด Big Cleaning Day สถ�นีขนส่งผู้โดยส�ร 
ต้อนรับปีใหม่

Home Society

แข่งขันก�รทำ�อ�ห�รถ่ินรสไทยแท้ 
(OTOP Authentic Thai Taste)

พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� ทรงเปิดง�นโครงก�รหลวง 2561

พระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� เสด็จไปยังหอประชุมมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  

อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดง�น “โครงก�รหลวง 2561” เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ

ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร โดยก�รสืบส�น ต่อยอด เผยแพร่

กิจกรรม และส่งเสริมก�รจำ�หน่�ยสินค้�โครงก�รหลวง ภ�ยในง�นยังมีกิจกรรมม�กม�ย อ�ทิ ก�รจัด

แสดงนิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร สมเด็จ

พระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9 และน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณอันห�ที่สุดมิได้ของ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 9  

น�ยอัศนี บูรณุปกรณ์ เลข�นุก�รน�ยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำ�เจ้�หน้�ที่ทำ�คว�มสะอ�ด

สถ�นีขนส่งผู้โดยส�รเชียงใหม่แห่งที่ 3 ต้อนรับเทศก�ลปีใหม่และนักท่องเที่ยว โดยค�ดว่�ในช่วงเวล�

เทศก�ลจะมีผู้ใช้บริก�รไม่ต่ำ�กว่�วันละ 10,000 คน   

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

น�ยนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมก�ร

พัฒน�ชุมชน เป็นประธ�นเปิดกิจกรรมอ�ห�รถิ่น  

รสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste)  

ณ ศูนยอ์ุตส�หกรรมทำ�ร่ม ตำ�บลต้นเป� อำ�เภอ

สันกำ�แพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับและ

ให้ก�รรับรองม�ตรฐ�นอ�ห�รถิ่นรสไทยแท้ให้แก่

ผู้ประกอบก�ร โดยอ�ห�รถิ่นรสไทยแท้ เป็นจุด

ข�ยของอ�ห�รไทย  
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ง�นฤดูหน�วและง�น OTOP 
ของดีเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2562

เชียงใหม่เค�ท์ด�วน์ 2019 ค�ดเงินสะพัด 100 ล้�น

เปิดศูนย์รับบริจ�ค กองทุนปฏิรูปก�รศึกษ�เชียงใหม่เพื่อลด
คว�มเหลื่อมล้ำ� ครั้งที่ 2

น�ยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธีเปิดศูนย์

รับบริจ�คโครงก�รระดมทรัพย�กรเพื่อก�รจัดก�รศึกษ�เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปก�รศึกษ�

เชียงใหม่เพื่อลดคว�มเหลื่อมล้ำ�: กองทุน 10 บ�ท) เพื่อช่วยเหลือเด็กและเย�วชนที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์ 

รวมไปถึงสนับสนุนบุคล�กร หน่วยง�น องค์กรต่�งๆ ในก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรม รวมไปถึงค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รปฏิรูปก�รศึกษ�เชียงใหม่ มุ่งหวังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ของคนเชียงใหม่ ที่จะช่วยลดคว�ม

เหลื่อมล้ำ�ช่องว่�งของก�รศึกษ�  

จังหวัดเชียงใหม่จัดง�น “เชียงใหม่เค�ท์ด�วน์ 2019” ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ บริเวณพระบรม-

ร�ช�นุส�วรีย์ส�มกษัตริย์ โดยภ�ยในมีก�รโชว์ก�รแสดง และดนตรีจ�กกลุ่มเย�วชนเชียงใหม่ (สสส.) 

ก�รแสดงศิลปวัฒนธรรมล้�นน� ชุดคีตศิลป์ถิ่นล้�นน� อ�ทิฟ้อนขันดอก ฟ้อนเจ้�ด�ร�รัศมี โขน  

ตอนลักน�งสีด� ฟ้อนวี ฟ้อนฮ่มฟ้�บ�รี เป็นต้น ค�ดว่�จะสร้�งเงินสะพัดกว่� 100 ล้�นบ�ท   

น�ยศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธ�นพิธีเปิดง�นฤดูหน�ว 

และง�น OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2562 

ณ เวทีกล�งภ�ยในบริเวณง�นฤดูหน�วฯ บริเวณ

สน�มด้�นหลังศ�ล�กล�งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นง�น

ที่จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่�งวัน

ที่ 28 ธันว�คม 2561 ถึงวันที่ 8 มกร�คม 2562  
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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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ดำเนินการจัดสรรที่ดินและบริหารโครงการโดยหางหุนสวนจำกัด สมหวังเมานเท็นวิว สำนักงานใหญ เลขที่ 139 หมู 1 ต.หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม
โทร.053-301-113 ประธานกรรมการ คุณสมหวัง อัตประชา 

โครงการสมหวัง สันกำแพง เฟส 2 เปดแลว!
กำหนดชีว�ตในรูปแบบที่คุณเลือกได�

โครงการสมหวัง สันกำแพง เฟส 2 เปดแลว!
กำหนดชีว�ตในรูปแบบที่คุณเลือกได�

: สมหวัง กรุป Home of chiangmai

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

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

: www.somwanggroup.com

อีกหนึ่งโครงการที่คุณตองไปกอนตัดสินใจซื้อบาน

บ�านเดี่ยวชั้นเดียว เร��มต�น 1.7x ล�านบาท* บ�านสองชั้นราคาพ�เศษ!
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