
เฟส 3 เป�ดให�จองแล�ว
กับบ�านเดี่ยวสไตล� Lanna Contemporary

ติดถนนสันกำแพงสายใหม�

Tel. 061-267-2277
www.grandlannameridian.com

โปรโมชั่นพ�เศษสุด! รับสรอยคอทองคำหนัก 2 บาท
เมื่อจองบ�านภายในงาน Baania Festival 2019

นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�และเชียงราย
ป�ที่ 15 ฉบับที่ 167 กุมภาพันธ� 2562 Baania VDOBaania.comwww.baania.com

Home Location:

รู�หร�อไม�? 5 ทำเลทาวน�โฮม
ในเชียงใหม� ย�านไหนที่ได�รับ
ความนิยม จากคนหาบ�าน

190213

Home Investment:

เผยเคล็ดลับการโอน
อสังหาฯ "ให�ตัวการ"
แบบปลอดอัตราภาษี

Home Inspection:

5 ขั้นตอนที่ควรรู� 
กับว�ธีการตรวจงาน
ติดตั้งผ�าม�าน

Home Innovation:

แชร�ไอเดียเก�ๆ  สำหรับการ
เปลี่ยนสระว�ายน้ำให�เป�น
พ�น้ท่ีใช�สอยอเนกประสงค�

13 - 17 ก.พ. 62
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต

ณ ลานกิจกรรม ชั้น G

Festival
เงื่อนไขพิเศษ ลดสุดๆ ทุกโลเคชั่น
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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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ขึ้นต้นศักราชใหม่ เราๆ ท่านๆ ที่กำาลังมองหาที่อยู่อาศัย 

จะช้าอยู่ไยในเม่ือวันเวลาแบบ Thailand 4.0 ก้าวผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

การเลือกทำาเล คัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยก็จะต้องทำาด้วยความ

รวดเร็วเฉกเช่นเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการ “ลดความสูญเสีย” ท่ีไม่ได้ 

ตั้งใจ ทั้งเรื่องเสียโอกาส กับการได้ที่อยู่อาศัยที่ถูกใจ ตรงตาม

ความต้องการ, เสียทำาเล ที่หมายมั่นปั้นมือ หมายตามอง, เสียราคา 

เพราะความล่าช้า หมายถึงราคาที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นแบบไม่รอคอย

ใคร

ฉะน้ันเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา เปิดดูรายละเอียดท่ีอยู่อาศัย 

อย่างที่ตรงใจคุณ เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น แล้วรีบขยับตัวออกจาก

เก้าอี้ มุ่งตรงไปรับราคาพิเศษ โปรโมชันดีๆ กันได้ที่งาน  Baania 

Festival 2019 คร้ังแรกของปี 2562 ท่ีจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 13 - 17 

กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณ ชั้น G โซนลิฟต์แก้ว เซ็นทรัลพลาซา 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กันเลยดีกว่า... ช้าอด หมดสิทธิ์ไม่รู้ด้วยนะเออ 

…สวัสดี

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

Baania Festival 2019

พงศ์มนัส ทาศิริ

pongmanatt@baania.com
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08 HOME LOCATION
 5 ทำาเลเด่นทาวน์โฮม เมืองเชียงใหม่
 ที่ได้รับความสนใจจากคนมองหาบ้าน

12 TOP VIEW
 Content of the Month

28 PROJECT REVIEW
 “วรารมย์ พรีเมี่ยม กาวิละ” 
 บ้าน 3 ชั้น ใจกลางเมือง

30 PROJECT REVIEW
 “พิมพ์พิชฎา”
 บ้านเดี่ยว-ทาวน์โฮม ใกล้แยกหลุยส์

32 HOME INSPECTION
 5 ขั้นตอนตรวจการติดตั้งผ้าม่าน

34 HOME TALK
 ผลิตภัณฑ์ “ตราเพชร” 
 บุกตลาดวัสดุ ปี’62 ชูด้านบริการและผลิตภัณฑ์

42 HOME INVESTMENT
 “โอนให้ตัวการ” เคล็ดลับโอนอสังหาฯ แบบปลอดภาษี 

43 HOME LOAN
 ดอกเบี้ยบ้าน / ดอกเบี้ยบาน

44 FENG SHUI
 เสริมเฮงให้บ้าน ต้อนรับปีใหม่

46 HOME DECOR
 5 ไอเดีย เลือกประเภทไม้แต่งบ้านสวย 

48 HOME INNOVATION
 เปลี่ยนสระว่ายน้ำาให้เป็นพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์

50 IN FOCUS
 Work Expo 2025
 Designing Future Society for Our Lives

CONTENTS Vol.15 No.167

February 2019

28

30

46

50
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Home Location
เรื่อง : พรทิพย์ แดงใหม่  ภาพ : กองบรรณาธิการ

5 ทำ�เลเด่นท�วน์โฮมเมืองเชียงใหม่
ที่ได้รับคว�มสนใจจ�กคนมองห�บ้�น

ก่อนหน้านี้ทาง HBG CM ได้นำา

เสนอในส่วนของข้อมูลบ้านเด่ียวกับ 

คอนโดมิเนียม ที่ได้รับความสนใจมาก 

ท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม่ของปีท่ีผ่านมา 

ฉบับนี้จึงนำาข้อมูลของทาวน์โฮมมาให้ 

ดูกันว่าในปี 2018 ที่ผ่านมาทาวน์โฮม

ทำาเลไหนที่ได้รับความสนใจ 5 อันดับ

แรก ดังนี้

1. ทำ�เลถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด กับโครงก�ร เดอะ ป�ล์มก�ร์เด้นท์ 6
ห่างจากเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ประมาณ 10 นาที สะดวกสบายกับถนนขนาด 4 ช่องจราจร หากไม่มีรถ

ส่วนตัวสามารถใช้บริการรถประจำาทางได้ เดินทางไปมาได้ง่ายเหมาะสำาหรับคนที่ชอบบรรยากาศพักผ่อนแถบ- 

ชานเมืองแต่อยู่ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก มีการพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มบ้านจัดสรร

และอาคารพาณิชย์ ที่เหลือพัฒนาอีกเป็นจำานวนมาก

เชื่อว่าในอนาคตทำาเลแห่งนี้จะมีการขยายตัว ทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคจาก

ตัวเมืองที่มีความหนาแน่นและแออัด โดยรวมแล้วทำาเลนี้ถือว่าเหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย

ใน เมืองมาสัมผัสกับชีวิตแถบชานเมืองในบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ

โครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ มีแบบบ้านที่เป็นทาวน์โฮม 2 ห้องนอน 3 ห้องนำา 1 ที่จอดรถ ขนาด 20 

ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตร.ม.

ถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 อีกหนึ่งทำาเลที่น่าจับตามองสำาหรับการพัฒนาของพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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2. ทำ�เลตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ บนถนน 
สันกำ�แพงส�ยใหม่ กับโครงก�ร บ้�น ณ ช่ืน

ทำาเลของการอยู่อาศัย สังเกตได้จากมีโครง- 

การตั้งอยู่โดยรอบ บรรยากาศตัวโครงการค่อนข้าง 

เงียบสงบ นอกจากนี้ยังเป็นทำาเลที่คาดว่าจะมีการ 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคหลายโครงการใน

อนาคต อาทิ สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 หรือแนว

ถนนมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย ปัจจุบันมีการ

พัฒนาที่พักอาศัยหลายโครงการ สิ่งอำานวยความ

สะดวกมีการพัฒนาตามมาเช่นกัน

ภายในโครงการมีแบบบ้านที่เป็นทาวน์โฮม

สไตล์ English Vintage เรียบ สะอาด สบายตา มี

เอกลักษณ์ทั้งโครงการ บนสังคมคุณภาพเพื่อการ

พักผ่อนที่แสนสบาย ออกแบบภายในบ้านเน้นโทน

สว่าง โปร่ง โล่งสบาย ไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่สวนรอบ- 

รูปภาพและบรรยากาศจำาลอง : โครงการ เดอะ ปาล์มการ์เด้นท์ 6

รูปภาพมุมสูงโครงการ บ้าน ณ ชื่น
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3. ทำ�เลถนนวงแหวนรอบกล�ง กับโครงก�ร 
พฤกษ�วิลล์115 เชียงใหม่-พ�ยัพ

โครงการตั้งอยู่ห่างจากถนนสมโภชเชียงใหม่ 

700 ปี ประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่บนทำาเลที่เป็นเส้นทาง 

ที่ใช้คมนาคมเพื่อเข้า-ออกตัวเมือง และเชื่อมไปยังอำาเภอ 

รอบนอก รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างลำาพูน เชียงราย ได้ 

สะดวก ข้อดีของการที่โครงการไม่อยู่ติดกับถนนใหญ่มาก 

จนเกินไป ทำาให้ไม่มีเสียงรบกวนจากการจราจรบนท้องถนน 

อีกทั้งตั้งอยู่ในโซนที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งอนาคต หรือ 

New CBD ของเชียงใหม่ ซึ่งก็รอลุ้นในเรื่องของการก่อ- 

สร้างสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ที่คาดว่าน่าจะ 

อยู่ในโซนสันกำาแพงแห่งนี้

ทำาให้มีผลต่อการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ 

ตามมาอย่างแน่นอน ความโดดเด่นของทำาเลที่ตั้งโครงการ 

ที่อยู่ใกล้กับ มหาวิทยาลัยพายัพ และห้างสรรพสินค้าชื่อดัง 

อย่างพรอมเมนาดา ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที รวม

ถึงโซนเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์คและโรงพยาบาลกรุงเทพ 

เชียงใหม่ ยิ่งทำาให้การใช้ชีวิตในทำาเลนี้ค่อนข้างสะดวกมาก 

ขึ้น

โครงการมีบ้านแฝด 2 ชั้น และทาวน์โฮม 2 ชั้น 

ทาวน์โฮมหน้ากว้างถึง 5.7 เมตร สามารถปรับเปลี่ยนการ

ใช้งานได้เช่นเดียวกับบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมมี 3 ห้องนอน 

2 ห้องนำา ทางโครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่าง

ครบครัน กับการเข้าออกโครงการด้วยระบบ Auto Ac-

cess Card, ทางเข้าโครงการ 2 ชั้นแบบ Double Security, 

Check Point สะดวกปลอดภัย ด้วยระบบ Card Scan, Se-

curity Guard ตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง และ กล้อง CCTV 

ที่ทางเข้าหลักและถนนเมน

ตัวบ้าน บนทำาเลที่ดีที่สุดเพียง 10 นาที จากสนามบิน ใกล้ทุกแหล่งอำานวยความสะดวก บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ ให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อนของ

ครอบครัว พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่ร่มรื่น พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบครัน

โครงการ บ้าน ณ ชื่น

โครงการ พฤกษาวิลล์ 115
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4. ทำ�เลถนนเชียงใหม่-ห�งดง กับโครงก�ร กุลพันธ์วิลล์ 9 เดอะ เลเจนท์
ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่บริเวณสี่แยกสนามบินมาถึงโครงการใช้เวลา

ประมาณ 20 นาที มีสิ่งอำานวยความสะดวกรองรับการอยู่อาศัย อาทิ กาดฝรั่ง ตลาดสด

หางดง และหมู่บ้านถวาย เป็นต้น เป็นทำาเลที่เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการพักอาศัยอยู่ไม่ไกล

ตัวเมือง และผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายแต่ก็ยังสามารถเข้าออกตัวเมืองได้อย่างสบาย 

ใช้เวลาไม่มาก อีกทั้งยังอยู่ใกล้อำาเภอหางดงซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที 

ในส่วนของทาวน์โฮม มีพื้นที่ใช้สอย 225 ตารางเมตร ขนาด 4 ห้องนอน จอดรถได้ 

2 คัน ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่สามารถพักผ่อน หรือทำางานได้อย่างลงตัว แบบ

บ้าน 2 ชั้นมีขนาดตั้งแต่ 127-347 ตารางเมตร ขนาด 2-4 ห้องนอนตอบสนองการใช้งานที่

หลากหลาย

5. ทำ�เลย่�นแม่โจ้ กับโครงก�ร เดอะ ป�ล์มก�ร์เด้นท์ 7
นับเป็นอีกหนึ่งทำาเลท่ีมีการพัฒนาโครงการหมู่บ้าน

จัดสรรเป็นอันดับต้นๆ ของเชียงใหม่ มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น

แม่เหล็กที่ทำาให้เกิดการอยู่อาศัยในย่านนี้ และโครงการหลาก-

หลายรูปแบบ ทั้งราคา และประโยชน์ใช้สอยให้เลือก

การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสามารถใช้ได้ทั้งเส้นทาง

หลักถนนสายเชียงใหม่-แม่โจ้ หรือถนนสายแม่โจ้-สันทราย  

หรือถนนวงแหวนท้ังสองรอบได้เช่นกัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

15-20 นาที กรณีที่ไม่สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวก็ยังมีรถ

สองแถว (สีเขียว) ประจำาทางผ่านเส้นทางหลัก

เดอะ ปาล์มการ์เด้น 7 ออกแบบสไตล์วินเทจ โมเดิร์น 

แบบบ้านที่เป็นทาวน์โฮมขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องนำา 2 ที่จอดรถ 

ขนาด 25 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 85 ตร.ม. ใช้วัสดุคุณภาพ 

จาก SCG CPAC อเมริกันสแตนดาร์ด TOSTEM ประตูหน้าต่าง 

จากญี่ปุ่น หมดปัญหานำาเข้าบ้าน

จะเห็นได้ว่าสินค้าทาวน์โฮมสร้างข้ึนมาเพ่ือตอบ- 

สนองกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่ต้องการบ้านเดี่ยว แต่งบประมาณ 

มีจำานวนจำากัด เนื่องจากปัจจุบันราคาที่ดินขยับสูงขึ้น 

จึงทำาให้บ้านเดี่ยวราคาค่อนข้างสูงตาม ทาวน์โฮมจึงถูก 

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองคนกลุ่มนี้อีกทางหนึ่ง  

โครงการกุลพันธ์วิลล์ 9 :  แบบบ้าน วัชระพันธ์

เดอะ ปาล์มการ์เด้น โครงการ 7 :  ทาวน์โฮม MC
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Top View by Baania.com

ตกแต่งบ้�นด้วยสีแห่งปี 2019 จ�ก Pantone
ในปี 2018 ที่ผ่านมา Pantone Color In-

stitute ได้เลือกสี Ultra Violet (PANTONE 18-

3838) ให้เป็นสีมาแรงประจำาปี สื่อถึงความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ จินตนาการอันไร้ขอบเขต และกว้างใหญ่

ลึกลับเหมือนจักรวาล และสำาหรับปี 2019 นี่ Pan-

tone ได้เลือก สี Living Coral (PANTONE 16-1546) 

สีส้มอ่อนเป็นสีประจำาปี ซึ่งเป็นตัวแทนของความสด- 

ใส ความมีชีวิตชีวา ความนุ่มนวล มีพลังงาน เช่น

เดียวกันกับปะการังที่อยู่ในธรรมชาติ สำาหรับท่านใด 

ที่อยากจะอินเทรนด์รับปีใหม่น้ีด้วยการหยิบเอาสี

จาก Pantone มาใช้ในการตกแต่งบ้าน บทความนี้

มีแนวทางและตัวอย่างการแต่งบ้านด้วยสี Living 

Coral มาฝากครับ

5 ไอเดียแต่งห้องนอนลูกเสริมสร้�ง
จินตน�ก�ร

หลายๆ ท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าสิ่ง-

แวดล้อมนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก การ-

ตกแต่งและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะ-

สมจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก 

การทำาให้บ้านน่าอยู่จะทำาให้ลูกของท่านอยากอยู่ติด

บ้าน และเติบโตไปเป็นคนที่รักครอบครัวมากกว่า

การเลี้ยงแบบฝากให้คนอื่นดูแลข้างนอกบ้าน ดังนั้น 

Baania จึงมีไอเดียดีๆ ในการการตกแต่งห้องนอน

ของลูกๆ มาฝากภายในบทความนี้ หากท่านใดชอบ

ก็สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ตกแต่งห้องนอนให้กับ

ลูกๆ ของท่านได้ครับ

Contents of the month ฉบับนี้ได้รวบรวมบทความที่ได้รับความนิยมจากเว็บไซต์ 

baania.com ในเดือนมกราคม 2562 มาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหว โดยมีบทความ 

เกี่ยวกับไอเดียได้รับความสนใจมาเป็นอันดับ 1  ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา

กับบทความเรื่องตกแต่งบ้านด้วยสีแห่งปี 2019 จาก Pantone ไอเดียใหม่ๆ ในการใช้

สีตกแต่งบ้านให้สดใส มีชีวิตชีวา นุ่มนวล และมีพลัง ตามมาด้วยบทความ 5 ไอเดียแต่งห้อง

นอนลูก เสริมสร้างจินตนาการ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนาการของลูกน้อย 

Contents of the Month

เรื่อง: ผดุงพงศ์ ขุ่ยอาภัย

อันดับ 1 

อันดับ 2

ส่วนอันดับที่ 3 บทความทิปส์สำาหรับการ 

ดูเเลทำาความสะอาดห้องนำาให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ 

ทั้งง่าย ใช้เวลาไม่มากและไม่ยุ่งยากในการทำาความ

สะอาดห้องนำาอีกต่อไป ตามมาด้วยบทความปรับลุค 

รับเงิน : รีโนเวทบ้านก่อนขายอย่างไรให้ได้ราคาดี 

และปิดท้ายไปด้วยบทความอันดับที่ 5 ศาสตร์แห่ง

ความมั่งคั่ง “นับขั้นบันได อย่างไรให้ถูกต้องตามหลัก 

ฮวงจุ้ย” 



Home Buyers’ Guide Chiangmai 13

ปรับลุค…รับเงิน : รีโนเวทบ้�นก่อนข�ย
อย่�งไรให้ได้ร�ค�ดี

ท่านใดที่ต้องการรีโนเวทบ้านเก่าเพ่ือขาย

ต่อ คงหนีไม่พ้นคำาถามที่ว่า “รีโนเวทบ้านเพื่อขาย…

จะรีโนเวทอย่างไรให้ได้ราคาดี” แน่นอนว่าการที่ขาย

บ้านต้องมีการรีโนเวทบ้านให้หน้าตาดีถึงจะทำาให้

ขายได้ง่ายและราคาเป็นที่พึงพอใจของผู้ขาย แต่จะ 

รีโนเวทอย่างไรให้คุ้มกับการขาย มิใช่ว่าการรีโนเวท

บ้านครบทุกส่วนจะทำาให้ท่านได้เงินเพิ่ม แต่อาจจะ 

ไม่คุ้มกับการรีโนเวทบ้านที่ต้องเสียไป หากท่านต้อง- 

การวิธีการรีโนเวทบ้านก่อนขาย ได้ราคาดีและคุ้มค่า 

บทความนี้อาจจะสามารถตอบคำาถามของท่านได้

ทิปส์สำ�หรับก�รดูเเลทำ�คว�มสะอ�ดห้องน้ำ� 
ให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ

เชื่อหรือไม่ว่าหลายๆ ท่านคิดว่าการดูเเลทำา 

ความสะอาดห้องนำาเป็นเรื่องท่ีเหนื่อยเเละเสียเวลา 

เพราะห้องนำาเป็นสถานที่ ที่จำาเป็นต้องใช้เป็นประจำา

ทุกวันจึงสกปรกเเละมีคราบต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่าย เเต่ 

หากท่านทราบวิธีในการทำาความสะอาดถูกวิธีเเล้ว 

ท่านจะทราบว่าการทำาความสะอาดห้องน ำาให้

สะอาดทุกซอกทุกมุมน้ันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เเละเสีย

เวลามากอีกต่อไป ตามไปดูเคล็ดลับการทำาความ

สะอาดห้องนำาให้ดูเหมือนใหม่ พร้อมวิธีการขจัดเชื้อ

โรคต่างๆ ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ในบทความนี้

ศ�สตร์แห่งคว�มม่ังค่ัง “นับข้ันบันได อย่�งไร 
ให้ถูกต้องต�มหลักฮวงจุ้ย”

ในทางศาสตร์ของฮวงจุ้ยแล้วบันไดถือเป็น

ก้าวพลังของบ้าน ส่งผลให้คนในบ้านทั้งดี หรือร้าย 

บันไดเป็นส่วนหนึ่งของบ้านท่ีมีความสำาคัญโดย

เฉพาะบ้านหรืออาคารที่มี 2 ชั้นขึ้นไป  ฮวงจุ้ยได้แบ่ง

พลังงานของโลกออกเป็นสองหลักใหญ่คือ พลังงาน

หยิน กับพลังงานหยาง เพื่อให้โลกเกิดความสมดุล

ดั่งเช่นโลกมีขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ พลังงานทั้ง

สองจะเป็นบ่อเกิดของพลังงานธรรมชาติท้ังปวงท่ีจะ

เป็นตัวบ่งชี้ว่าโลกจะเป็นอย่างไร แล้วบันไดเกี่ยวข้อง

กับศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างไร? ติดตามได้ในบทความ

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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แสนดี 18 ( ป่�แป๋ ห�งดง )

อลินด� ส�รภี

โครงการแสนดี 18 (ป่าแป๋ หางดง) กับแบบบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องนำา 

2 ที่จอดรถ ที่ดิน 71 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร คุณภาพจากวัสดุ 

มาตรฐาน ดีไซน์สไตล์โมเดิร์นผสมผสาน โดดเด่นทุกความลงตัวของการออกแบบ 

และการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอย่างลงตัว ทำาเลที่ตั้ง ไปทางหลังที่ว่าการ

อำาเภอหางดง ตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร โครงการอยู่ทางซ้ายมือ

โครงการอลินดา บ้านสวนสารภี ซอย 11 กับบ้านเดี่ยว 3 นอน 2 นำา พื้นที่

ใช้สอย 120 ตารางเมตร ที่ดิน 70 ตารางวา เดินทางสะดวก เพียง 10-15 นาทีจาก

ตัวเมือง ใกล้การไฟฟ้าสารภี และโรงเรียนวชิราลัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 2.05 ล้านบาท (จากปกติ 2.15 ล้านบาท) สำาหรับลูกค้า

ที่จองพร้อมทำาสัญญา ภายในกุมภาพันธ์นี้ รับโปรโมชันพิเศษ ฟรีค่าโอน, ค่าจด- 

Presales & Promotion

พิเศษช่วง Grand Opening กับโปรโมชันสุด Hot! จองเพียง 2,999 บาท 

เริ่มต้น 2.79 ล้านบาท พร้อมฟรีโอนกรรมสิทธิ์และของแถมอีกมากมาย ให้คุณได้

สัมผัสบ้านหลังใหญ่ สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชันครบ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.093-578-9675, 093-117-6222 เชิญ- 

แวะชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวัน  

จำานองมิเตอร์นำา-มิเตอร์ไฟ, ปั๊มและถังนำา 1,000 ลิตร, สนามหญ้ารอบบ้าน, ระบบ

กำาจัดปลวก ฟรีเคาน์เตอร์ครัว, รับประกันโครงสร้าง 5 ปี งานสถาปัตย์และระบบ 

1 ปี ราคา

“อลินดาเราใส่ใจบ้าน พร้อมออกแบบมาเพื่อคุณ” สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม โทร.090-320-8080, 093-131-7877  
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Presales & Promotion

Stylish Chiang Mai Condo

The Star Hill Condo 

Stylish Condo ห้องตอบโจทย์ ให้ความรู้สึกโปร่งสบายเหมือนอยู่บ้าน 

ทำาเลใจกลางเมือง ติด มช. นิมมาน, ที่นี่ที่เดียวด้วยกระจกสูง 3 เมตรเต็ม โดดเด่น

ด้วยการตกแต่งที่ครบครัน และระบบรักษาความปลอดภัยสูง VDO Call ทุกห้อง 
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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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เดินทางสะดวก จากสนามบิน เพ�ยง 15 นาที
ใกล� พรอมเมนาดา ร�สอร�ท มอลล�

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)

เลือกแปลงที่ใช�สำหรับคุณ… ก�อนใคร

แปลนชั้น 1 แปลนชั้น 2

โปรโมชั่นพ�เศษสุด รับสร�อยคอทองคำหนัก 2 บาท*
และรับตั๋วเคร�่องบินไปกลับ เชียงใหม�-ภูเก็ต จำนวน 2 ที่นั่ง*
เมื่อจองบ�านภายในงาน Baania Festival 2019

พบกันที่บูธ A7 วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ 2562
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม� แอร�พอร�ต ณ ลานกิจกรรม ชั้น G

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่ทางบร�ษัทฯ กำหนด

CALL
สำนักงานขายGrand Lanna Meridian grandlannameridian@grandlannameridian

053-101119
061-2672277

VDO Baania Review :
แบบบ�านเลอวาน�า

กับบานเดี่ยวสไตล Lanna Contemporary
ติดถนนสันกำแพงสายใหม�

แบบบ�าน Levana : 4 ห�องนอน 3 ห�องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน รูปภาพและบรรยากาศถ�ายจากสถานที่จร�ง

เป�ดจอง เฟส 3 แล�ววันนี้

ราคาเร��มต�น 3.89 ล�านบาท*
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รพ.กรุงเทพ

สนามบินเชียงใหม�

เชิญเยี่ยมชมโครงการ และบ�านตัวอย�างได�ทุกวัน

Cover Story
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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
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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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นวัตกรรมงานพื้น
สำหรับบานยุค 4.0

แหลงรวม

ากพูดถึงนวัตกรรมการแตงบานในยุค 4.0 น้ี ทุกวันน้ี

มีเกิดข้ึนมากมายหลายอยาง ซ่ึงมีท้ังส่ิงใหมท่ีสรางข้ึน

และพัฒนาสิ่งเกาใหดีขึ้นกวาเดิม เพื่อตอบสนองความตอง

การของมนุษยในชีวิตประจำวัน โดยสิ่งเหลานี้สามารถชวย

ใหการใชชีวิตนั้นงายขึ้นมากๆ ทั้งนวัตกรรมไมสังเคราะห

พ้ืนไมตางๆ รวมไปถึงงานตกแตงผนังบาน ท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ

ที่มาอัปเดตกันตลอดเวลา เพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยปจจุบันเรื่องของการอนุรักษ

ธรรมชาติ ผูคนเร่ิมใหความสำคัญเปนอยางมาก

ในป 2019 คำวา “นวัตกรรม” ไมอาจจะปฏิเสธไดแลว 

เพราะตลอดเวลาที่ผานมามีสินคาใหมๆ เกิดขึ้น ที่ชวยแกปญหา

หลายอยางและลดขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกระดับ

ของการสรางที่พักอาศัยใหงายขึ้น และสำหรับในจังหวัดเชียงใหม 

นวัตกรรมเริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นในการสรางที่อยูอาศัย 

ในคร้ังน้ีเราจะพาทุกทานไปรูจักกับหน่ึงผูจัดจำหนายนวัตกรรม

งานไมในเชียงใหม นั่นคือ TANN ถือวาเปนอีกหนึ่งผูจัดจำหนาย

และบริการงานติดต้ัง กลุมไมพ้ืนและนวัตกรรมงานไมท่ีมีช่ือเสียง

อีกแหงหนึ่งในเชียงใหม

คุณกษิภัท สุประเสริฐ Managing Director จาก TANN เปน

ผูจัดจำหนายสินคาและบริการงานติดต้ัง กลุมงานพ้ืนและนวัตกรรม

งานไม โดยประสบการณของ คุณกษิภัท มีประสบการณความ

เช่ียวชาญดานงานพ้ืนภายในมากอน และหลังจากน้ันมาไมนานก็ได

มาจับในเรื่องของกลุมสินคาที่ทดแทนธรรมชาติและนวัตกรรม เชน 

พื้นไวนิล, พื้นไมเอ็นจิเนียร พื้นไม WPC, ไมระแนง WPC และได

เล็งเห็นในเรื่องของนวัตกรรมงานไมที่มีอยูอยางมากมายในสวนอื่น

นอกเหนือจากงานพื้น เชน ประตู วงกบ ที่เปนวัสดุที่ทำมาจาก

ไมสังเคราะห และจุดเดนจุดแข็งของ TANN คือสินคาที่มีคุณภาพ

และการใหบริการงานติดตั้ง ที่ครบวงจร รวมไปถึงการบริการหลัง

การขายที่ลูกคาหลายรายที่ไดใชบริการรูสึกประทับใจ ดวยความที่

คุณกษิภัท ไดบริหารจัดการเองในสไตลของตัวเองที่มีบุคลิกและ

อุปนิสัยที่เขากับคนอื่นไดงายเปนกันเองกับทุกคน จึงทำให TANN 

เปนหน่ึงในตัวเลือกอันดับแรกๆ ที่ลูกคาเลือกใชบริการ

และนอกเหนือจากจุดเดนท่ีไดกลาวมา อีกหน่ึงจุดแข็งของ TANN

คือตัวของ คุณกษิภัท เองดวย เพราะสินคาและวัสดุนวัตกรรมใหมๆ

ทุกช้ินท่ี TANN ไดนำมาจัดจำหนายน้ัน คุณกษิภัท ไดคนควาสินคา

ท่ีมีคุณภาพ วีธีการใช การติดต้ัง เรียนรูขอดีขอเสีย และวิธีแกปญหา

ตางๆ ดวยตนเอง เพื่อสามารถตอบคำถามและปญหาของลูกคาได

อยางชัดเจน

สำหรับสินคาจาก TANN มีใหเลือกถึง 26 แบรนด โดยมีอยู

5 กลุมสินคาหลัก ทั้ง พื้น วงกบ ประตู ไมตกแตง (WPC) ในสวน

ของนวัตกรรมก็จะมีเชน Digital door lock, สีปูน loft และน้ำยา

เคมี

ดวยประสบการณที่สั่งสมมา ทำให TANN มีพันธมิตรที่

เขมแข็ง เชน รานวัสดุกอสรางชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงลูกคา

กลุมรับเหมากอสราง เปนตน และมีจุดแข็งที่ยังไมมีเจาไหนขึ้นมา

ทัดเทียมไดนั่นคือ การใหบริการและคำปรึกษา การใสใจ การรับฟง

ลูกคา TANN จึงไดรับความไววางใจจากลูกคา ไมวาจะเปนโครงการ

บานจัดสรร, รานคาชวง หรือแมแตลูกคาทั่วไป 

และแผนงานธุรกิจในปนี้ TANN จะเดินหนาสรางพันธมิตร

และสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะงานบริการ ท่ีถือ

เปนจุดแข็งของ TANN ดวยการเจาะกลุมรานคาชวง งานโครงการ 

บริษัทรับเหมา และเปดกลุมลูกคาใหมอยางสถาปนิก เพ่ือสราง TANN

ใหเปนที่รูจักมากขึ้นในเชียงใหม

นอกจาก คุณกษิภัท จะเดินหนาสรางแบรนด TANN แลว ยังมี

เปาหมายจะสรางมาตรฐานงานบริการติดต้ัง ใหเปนตัวอยางและเปน

มาตรฐานหลักใหแกวงการอสังหาฯ เชียงใหม จุดประสงคคือ จะให

เกิดคูแขงทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในพื้นที่ เพื่อใหมีการแขงขันทางธุรกิจใน

เชียงใหม ซ่ึงแนวคิดน้ีจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจในจังหวัด ผลลัพธ

คือเมื่อธุรกิจมีการแขงขัน ก็จะทำใหเศรษฐกิจในจังหวัดเติบโต จะ

สงผลถึงการลงทุนที่จะเพิ่มมากขึ้น เมื่อการลงทุนมากขึ้นก็จะสงผล

ใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ในหลายๆ ดาน

สุดทายน้ีหากใครท่ีกำลังมองหานวัตกรรมใหมๆ  สำหรับบาน

ของทาน ทั้งยังชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูละก็ขอแนะนำ TANN

เพราะดวยการบริการกับวัสดุที่มีคุณภาพ ที่ทาง TANN มีรับรอง

ไดเลยวาที่นี่จะไมทำใหคุณผิดหวังอยางแนนอน...

085-1062493,098-3261665
:tanpitchaya :tann_pitchaya :kaeokii

หจก.ธัญพิฐชญาดาณ

จัดจำหนาย และบริการงานติดตั้งพื้นไวนิล

นำเขาจากตางประเทศ
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นวัตกรรมงานพื้น
สำหรับบานยุค 4.0

แหลงรวม

ากพูดถึงนวัตกรรมการแตงบานในยุค 4.0 น้ี ทุกวันน้ี

มีเกิดข้ึนมากมายหลายอยาง ซ่ึงมีท้ังส่ิงใหมท่ีสรางข้ึน

และพัฒนาสิ่งเกาใหดีขึ้นกวาเดิม เพื่อตอบสนองความตอง

การของมนุษยในชีวิตประจำวัน โดยสิ่งเหลานี้สามารถชวย

ใหการใชชีวิตนั้นงายขึ้นมากๆ ทั้งนวัตกรรมไมสังเคราะห

พ้ืนไมตางๆ รวมไปถึงงานตกแตงผนังบาน ท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ

ที่มาอัปเดตกันตลอดเวลา เพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยปจจุบันเรื่องของการอนุรักษ

ธรรมชาติ ผูคนเร่ิมใหความสำคัญเปนอยางมาก

ในป 2019 คำวา “นวัตกรรม” ไมอาจจะปฏิเสธไดแลว 

เพราะตลอดเวลาที่ผานมามีสินคาใหมๆ เกิดขึ้น ที่ชวยแกปญหา

หลายอยางและลดขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกระดับ

ของการสรางที่พักอาศัยใหงายขึ้น และสำหรับในจังหวัดเชียงใหม 

นวัตกรรมเริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นในการสรางที่อยูอาศัย 

ในคร้ังน้ีเราจะพาทุกทานไปรูจักกับหน่ึงผูจัดจำหนายนวัตกรรม

งานไมในเชียงใหม นั่นคือ TANN ถือวาเปนอีกหนึ่งผูจัดจำหนาย

และบริการงานติดต้ัง กลุมไมพ้ืนและนวัตกรรมงานไมท่ีมีช่ือเสียง

อีกแหงหนึ่งในเชียงใหม

คุณกษิภัท สุประเสริฐ Managing Director จาก TANN เปน

ผูจัดจำหนายสินคาและบริการงานติดต้ัง กลุมงานพ้ืนและนวัตกรรม

งานไม โดยประสบการณของ คุณกษิภัท มีประสบการณความ

เช่ียวชาญดานงานพ้ืนภายในมากอน และหลังจากน้ันมาไมนานก็ได

มาจับในเรื่องของกลุมสินคาที่ทดแทนธรรมชาติและนวัตกรรม เชน 

พื้นไวนิล, พื้นไมเอ็นจิเนียร พื้นไม WPC, ไมระแนง WPC และได

เล็งเห็นในเรื่องของนวัตกรรมงานไมที่มีอยูอยางมากมายในสวนอื่น

นอกเหนือจากงานพื้น เชน ประตู วงกบ ที่เปนวัสดุที่ทำมาจาก

ไมสังเคราะห และจุดเดนจุดแข็งของ TANN คือสินคาที่มีคุณภาพ

และการใหบริการงานติดตั้ง ที่ครบวงจร รวมไปถึงการบริการหลัง

การขายที่ลูกคาหลายรายที่ไดใชบริการรูสึกประทับใจ ดวยความที่

คุณกษิภัท ไดบริหารจัดการเองในสไตลของตัวเองที่มีบุคลิกและ

อุปนิสัยที่เขากับคนอื่นไดงายเปนกันเองกับทุกคน จึงทำให TANN 

เปนหน่ึงในตัวเลือกอันดับแรกๆ ที่ลูกคาเลือกใชบริการ

และนอกเหนือจากจุดเดนท่ีไดกลาวมา อีกหน่ึงจุดแข็งของ TANN

คือตัวของ คุณกษิภัท เองดวย เพราะสินคาและวัสดุนวัตกรรมใหมๆ

ทุกช้ินท่ี TANN ไดนำมาจัดจำหนายน้ัน คุณกษิภัท ไดคนควาสินคา

ท่ีมีคุณภาพ วีธีการใช การติดต้ัง เรียนรูขอดีขอเสีย และวิธีแกปญหา

ตางๆ ดวยตนเอง เพื่อสามารถตอบคำถามและปญหาของลูกคาได

อยางชัดเจน

สำหรับสินคาจาก TANN มีใหเลือกถึง 26 แบรนด โดยมีอยู

5 กลุมสินคาหลัก ทั้ง พื้น วงกบ ประตู ไมตกแตง (WPC) ในสวน

ของนวัตกรรมก็จะมีเชน Digital door lock, สีปูน loft และน้ำยา

เคมี

ดวยประสบการณที่สั่งสมมา ทำให TANN มีพันธมิตรที่

เขมแข็ง เชน รานวัสดุกอสรางชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงลูกคา

กลุมรับเหมากอสราง เปนตน และมีจุดแข็งที่ยังไมมีเจาไหนขึ้นมา

ทัดเทียมไดนั่นคือ การใหบริการและคำปรึกษา การใสใจ การรับฟง

ลูกคา TANN จึงไดรับความไววางใจจากลูกคา ไมวาจะเปนโครงการ

บานจัดสรร, รานคาชวง หรือแมแตลูกคาทั่วไป 

และแผนงานธุรกิจในปนี้ TANN จะเดินหนาสรางพันธมิตร

และสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะงานบริการ ท่ีถือ

เปนจุดแข็งของ TANN ดวยการเจาะกลุมรานคาชวง งานโครงการ 

บริษัทรับเหมา และเปดกลุมลูกคาใหมอยางสถาปนิก เพ่ือสราง TANN

ใหเปนที่รูจักมากขึ้นในเชียงใหม

นอกจาก คุณกษิภัท จะเดินหนาสรางแบรนด TANN แลว ยังมี

เปาหมายจะสรางมาตรฐานงานบริการติดต้ัง ใหเปนตัวอยางและเปน

มาตรฐานหลักใหแกวงการอสังหาฯ เชียงใหม จุดประสงคคือ จะให

เกิดคูแขงทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในพื้นที่ เพื่อใหมีการแขงขันทางธุรกิจใน

เชียงใหม ซ่ึงแนวคิดน้ีจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจในจังหวัด ผลลัพธ

คือเมื่อธุรกิจมีการแขงขัน ก็จะทำใหเศรษฐกิจในจังหวัดเติบโต จะ

สงผลถึงการลงทุนที่จะเพิ่มมากขึ้น เมื่อการลงทุนมากขึ้นก็จะสงผล

ใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ในหลายๆ ดาน

สุดทายน้ีหากใครท่ีกำลังมองหานวัตกรรมใหมๆ  สำหรับบาน

ของทาน ทั้งยังชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูละก็ขอแนะนำ TANN

เพราะดวยการบริการกับวัสดุที่มีคุณภาพ ที่ทาง TANN มีรับรอง

ไดเลยวาที่นี่จะไมทำใหคุณผิดหวังอยางแนนอน...

085-1062493,098-3261665
:tanpitchaya :tann_pitchaya :kaeokii

หจก.ธัญพิฐชญาดาณ

จัดจำหนาย และบริการงานติดตั้งพื้นไวนิล

นำเขาจากตางประเทศ
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Special Ad.
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Project Review

การมองหาท่ีอยู่อาศัยใกล้กับแหล่ง 
ชุมชนหรือใจกลางเมือง ทำาให้ได้เปรียบใน
เรื่องการเดินทางและสิ่งอำานวยความสะดวก 
จะเลือกเพื่อลงทุนก็ขายต่อได้ง่าย ยิ่งถ้าเป็น
ที่อยู่อาศัยท่ีให้พื้นท่ีใช้สอยได้มากกว่าก็คง
เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำาหรับคนที่มีสมาชิก
ในครอบครัวหลายคน

HBG CM มีโครงการบ้านเดี่ยวที่อยู่ 
ใกล้กับตลาดสันป่าข่อยมาแนะนำาให้รู้จัก กับ 
โครงก�ร วร�รมย์ พรีเมี่ยม ก�วิละ จากผู้
พัฒนา บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
หรือ Q House ที่มีประสบการณ์ทางด้าน 
อสังหาริมทรัพย์ ท่ีทำา ให้คุณได้มั่น ใจ ใน
คุณภาพและการบริการ โครงการเป็นโครง- 
การบ้านเดี่ยว 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น แบบบ้าน
ใหญ่สุดมีให้ถึง 5 ห้องนอน สามารถตอบ-
สนองการใช้งานของครอบครัวใหญ่ ในราคา 
เริ่มต้น 6.7 ล้านบาท*

เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

“วร�รมย์ พรีเมี่ยม ก�วิละ”
บ้าน 3 ชั้น ใจกลางเมือง 

ใกล้แหล่งชุมชน เดินท�งง่�ยสู่สิ่งอำ�นวย-
คว�มสะดวก

โครงการตั้งอยู่ในทำาเลเมืองที่เดินทางได้

สะดวกและใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก เดินทาง

เพียง 4 นาที จากสะพานนวรัฐ และอยู่ห่างจากตลาด

สันป่าข่อยเพียง 700 เมตร โครงการอยู่และเยื้องกับ

โรงเรียนกาวิละอนุกูล การเดินทางเข้าถึงโครงการ

สามารถเดินทางได้ทั้งจากถนนเจริญเมือง ถนนบำา- 

รุงราษฎร์ (ถนนข้างตลาดสันป่าข่อย) หรือถนนเลียบ

ทางรถไฟ ใช้เวลาเดินทางถึงสถานีรถไฟเพียง 3 นาที 

และสามารถเดินทางออกสู่จังหวัดลำาพูนผ่านถนน

เลียบทางรถไฟได้โดยง่าย

โครงการอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนอย่างตลาด

สันป่าข่อย ทำาให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกและร้าน

อาหารครบครัน อาทิ ร้านกาแฟ Brewing Room, 

ร้านขนมจีนสันป่าข่อย, ร้านอาหาร The Duke’s 

Ping River, ร้านอาหารวีทีแหนมเนืองสะพานนวรัฐ, 

ไปรษณีย์เชียงใหม่สำานักงานใหญ่, สวนสาธารณะ

รถไฟ, ปั๊มนำามันบางจาก, ปั๊มนำามันเอสโซ่, โรงพยา- 

บาลแมคคอร์มิค, โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่, 

คลินิกเวชกรรมหมอวงศ์ หรือจะเดินทางสู่ห้างสรรพ-

สินค้าก็ใช้เวลาเพียงไม่นาน อาทิ เซ็นทรัลเฟสติวัล 

บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สตาร์เอวีนิวอาเขต แม็คโครเชียงใหม่

บ้�น 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ปรับเปลี่ยนฟังก์- 
ชันได้

โครงการ วรารมย์ พรีเมี่ยม กาวิละ เป็น 

โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ซึ่งเป็นโครงการแรกใน 

จังหวัดเชียงใหม่ เลือกออกแบบบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์น 

ภายนอกบ้านเลือกใช้สีโทนอุ่นท่ีดูอบอุ่นและสบาย

ตา ทั้งยังมีความเป็นสังคมที่มีความเป็นส่วนตัวที่มี 

เพียง 34 ยูนิต บนเนื้อที่โครงการทั้งหมดกว่า 8 ไร่ 

ระดับราคา 6.7-10 ล้านบาท โดยบ้านของโครงการ

เน้นไปท่ีการออกแบบฟังก์ชันให้ตอบสนองกับชีวิต

คนเมืองด้วยการออกแบบให้บ้านมีพ้ืนที่ใช้สอยถึง 

5 ห้องนอน 5 ห้องนำา 1 ห้องพักผ่อน และ ที่จอดรถ

ในบ้านนอกบ้านที่สามารถจอดรถได้มากถึง 4 คัน 

สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันที่เหลือได้ตามต้องการ 
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โครงการมีแบบบ้านให้เลือก 3 แบบ ดังนี้

1. แบบบ้าน Acappella บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 

พื้นที่ใช้สอย 242 ตารางเมตร บนที่ดิน 52 ตารางวา 

มี 3 ห้องนอน 5 ห้องนำา ที่จอดรถ 4 คัน

2. แบบบ้าน Syllable บ้านเดี่ยว 3 ชั้น พื้นที่

ใช้สอย 222 ตารางเมตร บนที่ดิน 52 ตารางวา มี 5 

ห้องนอน 5 ห้องนำา ที่จอดรถ 4 คัน

3. แบบบ้าน Pianissimo บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 

พื้นที่ใช้สอย 260 ตารางเมตร บนที่ดิน 81 ตารางวา 

มี 4 ห้องนอน 5 ห้องนำาที่จอดรถ 4 คัน

พ้ืนท่ีส่วนกลางยังมีสวนสาธารณะให้คุณได้

ใกล้ชิดธรรมชาติ ดูแลความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยและกล้อง CCTV ตรวจสอบคน

เข้า-ออกโครงการ รั้วรอบโครงการสูง 3 เมตร บ้าน

ทุกหลังติดตั้งสัญญาณกันขโมยระบบ Magnetic 

ชั้นล่าง

โครงการ วรารมย์ พรีเมี่ยม กาวิละ บ้าน

เดี่ยว 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น โดดเด่นไม่ซำาใคร จัด

ฟังก์ชันได้ลงตัว จอดรถได้มากถึง 4 คัน มีระบบ

รักษาความปลอดภัยในสังคมที่มีความเป็นส่วน-

ตัวเพียง 34 ครอบครัว บนทำาเลใจกลางเมืองที่

ใกล้แหล่งชุมชน เดินทางเข้าถึงสิ่งอำานวยความ-

สะดวกได้อย่างรวดเร็ว ในราคาเริ่มต้น 6.7 ล้าน-

บาท  

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : Vararom Premium Kawira

Project Owner:
Location:

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

Quality Houses Public Co.,Ltd.
San Na Lung Rd., Wat Ket Sub District, Mueang Chiang Mai  
District, Chiang Mai
8-2-43.3 Rai.
Single House of 3 Stories, Total 34 Units
Start 6.7 MB.
Green Garden, CCTV, 24-Hrs Security Guard
1388, 052-001819, 081-7164004
www.qh.co.th
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Project Review

แม้ปัจจุบันโครงการบ้านจัดสรร 

มั ก อ อ ก แ บ บ บ้ า น ใ ห้ เ ป็ น ส ไ ต ล์ โ ม เ ดิ ร์ น 

ทันสมัยสำาหรับคนรุ่นใหม่ แต่จริงๆ แล้ว บ้าน 

สไตล์คลาสสิกก็มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลที่ทำาให้

หวนคิดถึงอดีตเช่นเดียวกัน หากคุณช่ืนชอบ 

สถาปัตยกรรมคลาสสิกและกำาลังมองหา 

โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างด้วยดีไซน์ 

HBG CM มีโครงการที่ผสมผสานสถาปัตย- 

กรรมโมเดิร์นร่วมสมัย กับกลิ่นอายคลาสสิก

สไตล์ยุโรป กับโครงการ พิมพ์พิชฎา พัฒนา

โดย บริษัท ยูเนี่ยนโฟร์ดิเวลลอปเมนท์ จำากัด 

เป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมสไตล์ 

European Urbanity ออกแบบและวางผัง 

โดยใช้หลักฮวงจุ้ย ท่ีช่วยให้ชีวิตการอยู่อาศัย 

ดีข้ึนและช่วยเสริมดวงให้กับคุณและครอบครัว

เรื่อง/ภาพ: ณัฐภูมิ พงษ์เย็น

“พิมพ์พิชฎ�”
บ้านเดี่ยว-ทาวน์โฮม ใกล้แยกหลุยส์

ใกล้แยกหลุยส์ เดินท�งง่�ยถึงสิ่งอำ�นวย-
คว�มสะดวก

โครงการตั้งอยู่บนทำาเลศักยภาพ ไม่ไกลจาก 

ตัวเมือง บนถนนเชียงใหม่-สันกำาแพง ห่างจากถนน 

ซูเปอร์ไฮเวย์เพียง 4 กิโลเมตร ใกล้แยกต้นเปาพัฒนา 

(แยกหลุยส์) ถือเป็นทำาเลของการอยู่อาศัย และเป็น

ทำาเลท่ีคาดว่าจะมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

หลายโครงการในอนาคต อาทิ สนามบินเชียงใหม่

แห่งที่ 2 หรือแนวถนนมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย 

ทำาให้มีการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยและสิ่งอำานวย

ความสะดวกมากมาย

ที่ตั้งโครงการสามารถเดินทางเข้าออกได้ 

หลายเส้นทางทั้งถนนสันกำาแพงสายเก่า, ถนนสันกำา- 

แพงสายใหม่ หรือจากถนนวงแหวนรอบ 2 และ 3 

สามารถเดินทางไปสนามบินเชียงใหม่โดยใช้เวลา

ประมาณ 15-20 นาที, เดินทางถึงสถานีรถไฟและ

สถานีขนส่งอาเขตใช้เวลาประมาณ 10 นาที และ

เดินทางถึงห้างพรอมเมนาดาเพียง 5 นาที ทั้งนี้การ

เดินทางที่สะดวกที่สุดควรใช้รถยนต์ส่วนตัว อีกทั้ง

ยังเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้โดย

ง่าย อาทิ นำาพุร้อนสันกำาแพง, หมู่บ้านแม่กำาปอง 

หรือจะไปยังส่ิงอำานวยความสะดวกอ่ืนๆ อาทิ เชียงใหม่- 

บิสสิเนสปาร์ค, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล, 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ก็ใช้เวลาไม่นานนัก

สำาหรับสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ ใกล้

โครงการเรียกได้ว่าเพียงพอกับการใช้ชีวิตประจำาวัน 

อาทิ ตลาดเจริญเจริญ, ร้านกาแฟใจบุญ, ร้าน Chez 

Nous, หมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง, ห้างพรอมเมนาดา, 

มหาวิทยาลัยพายัพ, นพดลพานิช, โรงแรมดาราเทวี 

เป็นต้น

บ้�นดีไซน์ยุโรป จัดผังต�มฮวงจุ้ย พร้อม
วัสดุคุณภ�พ

โครงการพิมพ์พิชฎา เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 

และทาวน์โฮม 2 ชั้น โดดเด่นด้วยการออกแบบ

สถาปัตยกรรมโมเดิร์นร่วมสมัยกับกลิ่นอายคลาสสิก 

สไตล์ยุโรปบ้านสไตล์ European Urbanity ปัจจุบัน-
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บ้านเดี่ยวเหลือขายเพียงแบบบ้านเดียว และเพิ่งมี

การเปิดตัวทาวน์โฮมใหม่ โครงการมีการออกแบบ

โดยคำานวณการวางผังให้รับกับทิศทางลมประจำาทิศ

ให้มีลมพัดผ่านตลอด ตำาแหน่งบ้านทุกหลังจัดวาง

ตามฮวงจุ้ย ภายใต้แนวคิด “อยู่บ้านหลังนี้แล้วรำ่ารวย 

และแรงสุด” เสริมความรุ่งเรืองบารมี รำ่ารวยเงินทอง 

โดยซินแสชื่อดังระดับประเทศอย่าง อ.กิตติภพ ภักดี- 

ยิ่งยิง โดยมีรายละเอียดแต่ละแบบบ้านดังนี้

1. แบบบ้านเดี่ยว Bella พื้นที่ใช้สอย 218 

ตารางเมตร มี 3 ห้องนอน 3 ห้องนำา 2 ห้องนั่งเล่น 

1 ห้องอาหาร 1 ห้องครัว 2 ที่จอดรถ ชั้นแรกส่วน

รับแขกเชื่อมต่อกับส่วนรับประทานอาหารทำาให้ดู

กว้าง ชั้นสองมีมุมพักผ่อนทำาให้เป็นมุมที่มีความเป็น

ส่วนตัว ห้องนอนใหญ่มีห้องนำาและ Walk-in Closet 

ในตัว ตกแต่งบ้านได้สวยงาม หรูหรา ดูอบอุ่นและ

อ่อนโยนขึ้นด้วยการเลือกใช้โทนสีครีม สีนำาตาลเข้า

กันกับเฟอร์นิเจอร์และพื้นลายไม้

2. แบบทาวน์โฮม Kingston ราคาเริ่มต้น 

2.19 ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย 143 ตารางเมตร หน้า

กว้างถึง 5.7 เมตร มี 4 ห้องนอน 3 ห้องนำา 1 หิ้งพระ 

2 ที่จอดรถ พิเศษด้วยห้องดูหนังส่วนตัว และชั้นลอย 

ที่ทำาเป็นมุมห้องพระหรือมุมอเนกประสงค์อื่นๆ ได้  

ฟังก์ชันมีพ้ืนท่ีให้ปรับเปล่ียนการใช้งานได้หลากหลาย 

กับห้องนอนที่มีมาให้ถึง 4 ห้อง โดยมีห้องนอนอยู่ชั้น

ล่างด้วยเหมาะกับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกขึ้นบันได

ส่วนกลางของโครงการยังมีสวนสไตล์

ยุโรป พร้อมคลับเฮาส์สวยที่ออกแบบสไตล์ยุโรป ที่มี 

ห้องฟิตเนสและสระว่ายนำาระบบเกลืออุ่นใจกับ

ระบบรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่รักษาความ 

ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและกล้อง CCTV รอบ

โครงการ

โครงการ พิมพ์พิชฎา บ้านเดี่ยวและ

ทาวน์โฮม ได้ผสมผสานความเป็นโมเดิร์นและ

ความคลาสสิกสไตล์ยุโรป ออกมาเป็นดีไซน์ที่

แตกต่างจากโครงการทั่วไป อีกทั้งยังมีการนำาหลัก 

ฮวงจุ้ยมาใช้ในการออกแบบ บนทำาเลที่ครบครัน

ด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกบนถนนเชียงใหม่-

สันกำาแพงสายเก่า เดินทางเข้าออกเมืองสะดวก 

ในราคาเริ่มต้นเพียง 2.19 ล้านบาท* กับทาวน์-

โฮมที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้  

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : Pimpichada

Project Owner:
Location:

Land Area:
Project Type:
Price:
Amenities:

Contact:
Website:

Union Four Development Co., Ltd.
Chiang Mai - San Kamphaeng Rd., San Klang Sub District,
San Kamphaeng District, Chiang Mai
16-0-9.6 Rai.
Townhomes and Single-Family Houses of 2 Stories, Total 87 Units
Start 2.19 MB.
Clubhouse, Salt-Chlorinator System Swimming Pool, Fitness, 
Green Garden, 24-Hours Security Guard, CCTV
Tel. 053-961188, 087-577-8165
www.pimpichada.com
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Home Inspection

ผ้าม่านกับหน้าต่างเป็นของคู่กัน ผ้า- 

ม่านที่สวยงามช่วยให้ภายในบ้านดูดีขึ้น 

ด้วย นอกจากนี้ยังช่วยบังแดดและทำาให้ผู้- 

อาศัยมีความเป็นส่วนตัวในบ้าน แต่ผ้าม่าน 

มักเป็นจุดที่หลายท่านไม่รู้ ว่าต้องติดต้ัง 

ยังไง จะซื้อมาติดเองได้หรือเปล่า หรือหากให้

ช่างทำาก็ไม่รู้จะสวยถูกใจไหม HBG CM มีขั้น-

ตอนตรวจการติดต้ังผ้าม่าน ต้ังแต่ต้นจนจบ 

และเรื่องควรรู้สำาหรับผ้าม่านมาเล่าสู่กันฟัง 

เผื่อลองหันไปดูผ้าม่านที่บ้านว่าติดตั้งได้

สวยและถูกต้องแล้วหรือยัง?

5 ขั้นตอนตรวจก�รติดตั้งผ้�ม่�น

เรื่อง/ภาพ: www.baania.com

1. เลือกชนิดของผ้�ม่�นท่ีชอบ
ก่อนอื่นให้เลือกชนิดของผ้าม่านที่ชอบและ

เข้ากับการตกแต่งของบ้านซึ่งมีให้เลือกมากมาย 

อาทิ ม่านจีบ ม่านล็อคลอน ม่านตาไก่ ม่านพับ  

ม่านคอกระเช้า ม่านหลุยส์ ซึ่งก็จะมีวิธีติดตั้ง 

แตกต่างกันแต่ในบทความน้ีจะขอพูดถึงม่านท่ัวไป 

ที่มีราวแขวนม่านอยู่เหนือหน้าต่างและแขวนผ้าม่าน

ที่ใช้ดึงเปิดซ้ายขวา

ซึ่งเมื่อเลือกชนิดของผ้าม่านได้แล้วก็มา

เลือกวัสดุของผ้ากัน ช่างจะมีแคตตาล็อกมาให้เลือก 

โดยแบ่งออกเป็น ผ้าม่านแบบผ้าธรรมดาและแบบ

ผ้ากันแสง (Dimout) ผ้าม่านทึบแสง (Blackout)  

และผ้าม่านโปร่ง (Sheer Fabric) ซึ่งแต่ละชนิด

สามารถกันแสงได้แตกต่างกัน การเลือกชนิดของ 

ผ้าอาจจะดูทิศทางของหน้าต่างที่แสงเข้า เช่นถ้า 

เป็นห้องนอนที่หน้าต่างอยู่ที่ทิศตะวันออก อาจจะมี 

ม่านทึบคู่ กับม่านขาวกรองแสงเผื่อ เวลาที่ เ รา

ต้องการแสงในบางช่วงของวัน แต่หากเป็นห้องที่อยู่ 

ทิศตะวันตกหรือทิศใต้ที่แสงจะเข้าช่วงบ่ายก็ควร

เลือกผ้าที่กันแสงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังม ี

เรื่องของสีด้วย อาจจะเลือกตามสีที่ชอบหรือเลือก

ตามหลักการที่ว่าผ้าสีเข้มจะดูดแสงได้ดีกว่า ถ้าเป็น

สีอ่อนจะสะท้อนแสงได้ดีกว่า 
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2. ตรวจง�นวัดขน�ดก่อนติดต้ัง
ก่อนจะติดตั้งม่านช่างจะเข้ามาวัดขนาด

หน้างาน หรือถ้าเราเป็นคนที่จะซื้อม่านสำาเร็จรูปมา

ติดเอง ก็ควรจะรู้ระยะสำาหรับการติดตั้งม่านไว้ ทั้งนี้

รางแขวนม่านต้องกว้างกว่าขอบหน้าต่าง เมื่อรูด

ผ้าม่านแล้วม่านท่ีพับแล้วต้องไม่ไปบังช่องหน้าต่าง 

โดยราวแขวนม่านควรกว้างกว่าขอบหน้าต่าง 10-15  

เซนติเมตร หรือตามลักษณะชนิดของม่าน ส่วน 

ความสูงให้สูงกว่าขอบหน้าต่างมากกว่า 10 เซนติเมตร  

หรือปรับเปลี่ยนตามหน้างานเพื่อให้ดูสวยงาม ทั้งนี้

ถ้าราวยิ่งอยู่สูงก็จะทำาให้ห้องดูกว้างขึ้นไปด้วย

ต่อมาให้ดู ว่าเราต้องการความยาวของ

ม่านเท่าไหร่ แนะนำาให้ม่านสูงกว่าพื้นประมาณ 5-8 

เซนติเมตร เพื่อให้เวลาเปิดปิด ม่านจะได้ไม่ลากพื้น

และอยู่ต่ำาพอที่แสงจะไม่ลอดเข้ามา ทั้งนี้ถ้าม่านสั้น

เกินไปจะทำาให้ห้องดูแข็งๆ เหมือนวัดขนาดมาครึ่งๆ

กลางๆ 

ส่วนขนาดความยาวของผ้าถ้าซื้อผ้ามา

ตัดเอง ควรมีขนาดเป็น 2 - 2.5 เท่าของความกว้าง

หน้าต่างเพ่ือให้สามารถพับจีบได้อย่างสวยงาม  

ตรงนี้ถ้าซื้อกับร้านที่มีประสบการณ์ก็ไม่ต้องห่วงมาก

ครับ รอดูตอนติดตั้งเสร็จเลยก็ได้ ทั้งนี้ต้องให้ขนาด

ของรางแขวนม่านวัดขนาดลงตัวก่อนเพ่ือท่ีจะได้รู้ 

ว่าผ้าม่านต้องตัดมาขนาดเท่าไหร่

3. ติดต้ังร�วแขวนผ้�ม่�น
เริ่มจากวัดระยะจุดที่ต้องเจาะผนังเพ่ือ

แขวนม่าน ช่างควรใช้เครื่องมือเพื่อให้ได้ระดับตรง

ไม่เอียง ไม่ควรกะด้วยสายตา และการจะเจาะผนัง 

ควรให้ช่างติดถุงพลาสติกไว้ใต้จุดที่เจาะ เพื่อไม่ให้

ฝุ่นจากการเจาะปลิวตกบนพ้ืนหรือใช้เครื่องดูดฝุ่น

หลังเจาะเสร็จ

ต่อมาก็ให้ช่างติดตั้งผ้าม่านกับตะขอให้

เรียบร้อย แล้วเอาไปยึดใส่รางม่านหรือราวแขวนม่าน  

และอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ผ้าม่านและถุงของม่าน

ไว้ด้วยเผื่อต้องซ่อมแซมซึ่งปกติจะมีสำารองมาให้

เผื่อตะขอหลุดหรือหาย แล้วควรจดเบอร์รหัสของ 

ลายผ้าไว้เผื่อต้องซ่อมแซมผ้าม่านในอนาคต

4. ตรวจง�นหลังติดต้ัง
ข้ันตอนสุดท้าย ช่างควรมีการรีดผ้าม่านและ 

จับจีบให้สวยงามด้วยเตารีดไอน้ำา เมื่อเสร็จเรียบร้อย

ก็ให้ดูความสวยงามของการรีดว่ามีรอยยับย่นจาก

การพับก่อนติดตั้งหรือไม่ เสร็จแล้วก็ให้ทดลองเปิด

และปิดผ้าม่านดูว่าอุปกรณ์ต่างๆ ทำางานปกติ เลื่อน

เปิดปิดผ้าม่านได้โดยที่ไม่ฝืดหรือดึงติด ห่วงที่ยึด

ตะขอเลื่อนกับม่านมีการยึดครบทุกห่วง ม่านไม่ไหล

เองไปตามรางเมื่อปล่อยมือ ถ้าม่านทำางานได้ปกติดี

ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

5. ก�รดูแลรักษ�ผ้�ม่�นหลังติดต้ัง
หลังติดตั้งแล้วให้สอบถามทางร้านผ้าม่าน

หรือดูตามคู่มือหากซื้อม่านสำาเร็จรูปมาติดตั้งเองว่า

มีวิธีดูแลรักษาอย่างไร ผ้าบางชนิดสามารถถอดมา

ซักเองได้หรือส่งร้านซักให้ได้ แต่ผ้าบางชนิดใช้การ

ดูดฝุ่นและการฉีดสเปรย์น้ำายาทำาความสะอาดผ้าก็

เพียงพอแล้วเพราะการซักจะทำาให้ผ้า เสียรูปทรง

หากทำาตามข้ันตอนน้ีได้ คุณก็จะได้ผ้าม่าน 

สวยๆ ไว้อยู่คู่กับบ้านของคุณแล้วครับ การติดต้ัง 

ผ้าม่านในปัจจุบันอาจจะเป็นเร่ืองง่ายๆ ท่ีสามารถ 

ทำาเองก็ได้ เพราะมีผ้าม่านสำาเร็จรูปขายอยู่ตาม 

ร้านค้าทั่วไป แต่ถ้าต้องการผ้าม่านสวยๆ เนี้ยบๆ 

ใช้บริการร้านผ้าม่านเลยดีกว่า ราคาก็อาจจะสูง 

หน่อย แต่ม่ันใจเร่ืองคุณภาพและความสวยงามได้

เลย...  
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Home Talk

ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นการ
ดำาเนินงานที่มีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเป็น 
องค์ประกอบ ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการ 
ขับเคลื่อนการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ 
ท้ังเร่ืองทำาเลท่ีต้ัง, ประเภทของอสังหาฯ อาทิ 
บ้าน, คอนโดมิเนียม, อาคารพานิชย์ ตลอด
จนถึงเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ สำาหรับงานก่อสร้าง HBG CM ฉบับ
นี้จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับ คุณสาธิต สุด-
บรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิต 
ภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน) กับเรื่องราว
ที่น่าสนใจของบริษัทฯ ทั้งเรื่องการดำาเนิน
งานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

ผลิตภัณฑ์ “ตร�เพชร”
บุกตลาดวัสดุปี’62 ชูด้านบริการ
และผลิตภัณฑ์

ประสบก�รณ์ย�วน�น พร้อมผลิตภัณฑ์
หล�กหล�ย

สำาหรับบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด 

(มหาชน) (DRT) นั้นเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่าย

วัสดุก่อสร้าง หากแบ่งออกเป็นประเภทคร่าวๆ จะ

ประกอบไปด้วย

1. ผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา

2. ไม้-สังเคราะห์

3. แผ่นบอร์ด

3. ยิปซัม 

4. อิฐมวลเบา

5. ส่วนบริการหลังการขาย ที่มีประสบการณ์

อยู่ในธุรกิจมานานกว่า 33 ปี

มีการนำาเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยเข้า- 

มาใช้ในการผลิตอีกท้ังยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, 

OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001 : 2015 จาก

สถาบัน Lloyd’s Register Quality Assurance Lim-

ited. (LRQA) นอกจากนั้นได้รับเครื่องหมายมาตร- 

ฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับตราสัญ- 

ลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ หรือ Thailand Trusted 

Mark (TTM) จากสำานักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่ง- 

ออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ท้ังหมดน้ี 

ถือเป็นตัวบ่งชี้และเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐาน, 

คุณภาพสินค้าและการบริหารจัดการ ภายในโรงงาน

ที่มีประสิทธิภาพ กับวิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”

ตล�ดวัสดุปรับตัวรับก�รแข่งขัน หมดยุค 
สงคร�มร�ค�

จากการประเมินสถานการณ์ตลาดวัสดุ

ก่อสร้างในปี 2562 คาดว่าจะเป็นการแข่งขันในด้าน 
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การพัฒนา ขีดความสามารถด้านการให้บริการ (Service) 

และคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นหลัก จากเดิม 

ที่จะใช้กลยุทธ์ในเรื่องของราคาสินค้าหรือการจัด

โปรโมชันส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภค

เนื่องจากพบว่าปัจจัยเรื่องต้นทุน, วัตถุดิบ

หลายรายการมีการปรับเพิ่มขึ้น บวกกับผู้ประกอบ-

การก็ไม่อยากปรับราคาสินค้าเพราะเกรงจะส่งผล 

กระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันในภาวะที่

ตลาดวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี นอกจาก

นั้นยังมีปัจจัยจากการดำาเนินนโยบายของภาครัฐ

ในส่วนของโครงการบ้านล้านหลัง ที่จะสนับสนุน 

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

และนโยบายการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านคมนาคมท่ีเอื้อให้เกิดการพัฒนาโครงการท่ีอยู่

อาศัยตามแนวเส้นทางคมนาคมเพิ่ม ซึ่งส่งผลดีต่อ

การกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเพ่ือ

รองรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น

กลยุทธ์ก�รตล�ดในภ�คเหนือหล�กหล�ย
วิธี ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ปัจจัยบวก-ลบ

การตลาดจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มของ

ลูกค้า โดยกลุ่มค้าปลีกจะใช้กลยุทธ์การตลาดเหมือน 

กับส่วนกลาง ส่วนลูกค้าเอเย่นต์ (ตัวแทนจำาหน่าย

แบบดั้งเดิม และ Local Modern Trade) เนื่องจาก

เอเย่นต์ภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ 

ทำาให้ลูกค้าแต่ละราย มีกลยุทธ์แตกต่างกัน เช่น 

การโฟกัสสินค้าท่ีแตกต่างกันในลูกค้าแต่ละราย 

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในพื้นที่เดียวกัน ส่วนลูกค้า

งานโครงการ กลยุทธ์การตลาดจะเหมือนกัน โดย

เน้นการทำาตลาดสินค้าแบบครบวงจรพร้อมบริการ

ติดตั้ง ตามแคมเปญ สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง

ทั้งน้ียังมีปัจจัยบวกและลบที่มีผลต่อตลาด

โดยรวม โดยปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่ 

ปี 2562 คาดการณ์เติบโตจากการท่องเที่ยวและการ

ลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ผลผลิตการเกษตรที่เพิ่ม

ขึ้น และการลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ 

จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมให้ฟืน

ตัวดีขึ้น ด้านปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ สำาหรับปัจจัยใน

ประเทศจะเป็นความไม่แน่นอนทางการเมือง สำาหรับ 

การเลือกตั้ง 2562 นับเป็นปัจจัยลบที่สำาคัญ อีกทั้ง 

รวมไปถึงสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อย 

สินเชื่อโครงการ มาตรการคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

และเรื่องผลกระทบด้านการท่องเที่ยว จากความเชื่อ- 

มั่นของนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนกรณีเรือล่ม 

ท่ี จ.ภูเก็ต อาจจะลดลง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

การท่องเท่ียวของเชียงใหม่เช่นกัน สำาหรับปัจจัยต่าง- 

ประเทศ คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่ง

ทำาให้ธุรกิจของเติบโตแบบชะลอลง ส่งผลต่อการ

ลงทุนของนักท่องเที่ยวจีน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคว�มนิยมในภ�คเหนือ 
ตล�ดและเป้�หม�ยในภ�คเหนือปี 2562

ภาพรวมของตลาดวัสดุก่อสร้างของประเทศ 

ไทยในปี 2562 คาดว่าจะคึกคักขึ้น สิ่งที่ท้าทายคือ 

การบริหารจัดการต้นทุนเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะ 

เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการปรับขึ้นราคาสินค้า ดังนั้น 

นอกจากผู้ประกอบการจะหันมาลดการแข่งขัน

เรื่องสงครามราคาแล้วประเมินว่าจะหันมามุ่งเน้น

งานด้านบริการควบคู่กับการชูคุณภาพสินค้ามาใช้

ทำาตลาด เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ซึ่งบริษัทฯ มี 

นโยบายเสริมความแข็งแกร่งด้านบริการมาอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงวางแผนบริหารจัดการด้านต้นทุน

การผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียใน

กระบวนการผลิต เพื่อรักษาอัตรากำาไรขั้นต้นให้อยู่ใน 

ระดับร้อยละ 25-27 ด้วยแนวคิด “สวยครบเซต ตรา

เพชรทั้งหลัง”

ในส่วนของภาคเหนือสินค้าที่ได้รับความ

นิยมได้แก่

1. กลุ่มสินค้ากระบื้องหลังคาลอนคู่

2. กลุ่มสินค้า ไม้ฝา และไม้สังเคราะห์, 

3. กลุ่มสินค้ากระเบ้ืองหลังคา CT Gran Onda

ทั้ง น้ีในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ 

บริษัทยังจะมุ่งทำาตลาดสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. 

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ เนื่องจากทางตราเพชรมี 

Market Share เป็นอันดับ1, 2. อิฐมวลเบา เพราะมี 

โรงงานผลิตในพื้นที่ ทำาให้ได้เปรียบด้านการขนส่ง 

สินค้า และ 3. กระเบื้องคอนกรีต เนื่องจากตลาด 

เชียงใหม่มีแนวโน้มเติบโตจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนั้นในปี 2562 ในภาคเหนือและ

จังหวัดเชียงใหม่ ตลาดวัสดุก่อสร้าง คาดว่าจะยังคง 

เติบโตต่อเน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะบริษัท 

อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จากกรุงเทพ และบริษัทใน 

พ้ืนท่ีภาคเหนือ เข้าไปลงทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

และยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการเติบโตจากธุรกิจท่องเท่ียว 

อีกด้วย โดยตั้งเป้ายอดขายโดยคาดว่าจะมีการเติบ- 

โตในส่วนสินค้าของงานโครงการเพิ่มร้อยละ 10 และ 

ค้าปลีกอีกประมาณร้อยละ 6 สำาหรับกลุ่มสินค้าที่

คาดว่าจะมีการเติบโต คือ อิฐมวลเบา, กระเบื้อง 

หลังคาคอนกรีต จากลูกค้ากลุ่มงานโครงการ และ 

กระเบ้ืองหลังคาลอนคู่ จากลูกค้ากลุ่มค้าปลีก

จุดแข็งที่แตกต่�ง พร้อมผลิตภัณฑ์
ความสัมพันธ์กับคู่ค้าท่ีมีความสัมพันธ์อันดี 

ต่อเนื่องยาวนานลูกค้าครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในภาค-

เหนือ สินค้าบริษัทมีความหลากหลายครบวงจร 

นอกจากนั้นบริษัททำาการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองท้ัง

ในด้านคุณภาพ และการตอบสนองความต้องการ

ของตลาด ที่สำาคัญมีโรงงานผลิตอิฐมวลเบาในพื้นที่ 

ทำาให้ได้เปรียบค่าขนส่งสินค้า

ท้ังน้ีในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นเพ่ิม- 

เติม เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า อาทิ กระเบ้ือง 

CT Venice เพ่ือเน้นกลุ่มลูกค้าโครงการ และสร้างการ 

รับรู้ ส่งเสริมภาพลักษณ์ และแนวโน้มสถาปัตยกรรม

ใหม่, หลังคาเหล็ก Decra by DIAMOND, ไม้

สังเคราะห์ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานที่

หลากหลาย

ด้วยวิธีคิดแนวทางการดำาเนินงาน ท่ีนอก- 

จากมีความมุ่งมั่นประกอบกับแนวคิดในการ

ดำาเนินงานที่ชัดเจน เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตราเพชร

จะเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคได้ครอบคลุมในไม่ช้าอย่าง

แน่นอน... 
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หลัง มช.

อนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย

สวนสัตวเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(วิยาเขตภาคพายัพ)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป

ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
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สถาน�ตำรวจภูธรสันทราย

ศูนยหัตถกรรมทำรม
ตลาดอุยทา

อำเภอสันกำแพง

ถ.เชียงใหม-สันกำแพงสายเกา

รพ.สันกำแพง

ถ.สันกำแพงสายใหม   

ถนนวงแหวนรอบใน 

สถาน�รถไฟ
อ.สารภี

ตลาดสดยางเนิง

สถาน�ตำรวจภูธรสารภี

สถาน�ตำรวจภูธรหางดง

อำเภอสารภี
ม.ฟารอีสเทอรน

กาดฝรั�ง

ศูนยหัตถกรรมบานถวาย
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เช
ียง
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ม-
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งด

ง

วัดโขงขาว

วัดทาใหมอิ
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ตลาดสด
สันปาสัก

ตลาดสดเทศบาลหางดง

วัดตนแกวน

ปง

เชียงใหมไนซาฟารี

วัดดอยเปา

วัดใหมหวยทราย

โครงการพืชสวนโลก

สำนักงานเทศบาล
ตำบลสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ
(วัดสุวรรณบรรพต)

ตลาดสดแมเหียะ สำนักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

การไฟฟาสวนภูมิภาค
(สถาน�ไฟฟาเชียงใหม 3)

เทศบาลตนเปา

หลุยส เครื่องเงิน

บานศิลาดล

ที่วาการอำเภอ
สันกำแพงหลังเกา

ร.ร.สารสาสนวิเทศลานนา

ถ.ราชพฤกษ

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลำพูน

หางสรรพสินคา 
พรอมเมนาดา รีสอรท มอลล

เชียงใหม 89 พลาซา

ตลาด
เจริญเจริญ

ถนน
วงแ

หวน
รอบ

นอก
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Chiang Mai Airport
Shopping Center

รพ.เชียงใหมใกลหมอ
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ตลาดสด
หนองหอย

สถาน�ตำรวจ
ภูธรภาค 5

รพ.รวมแพทย
เชียงใหม

รพ.เซ็นทรัล เชียงใหม
เมโมเรียล

รพ.ราชเวช

ม.ฟารอีสเทอรน

สนามกอลฟ 
เชียงใหมยิม 
คานาคลับ

สถาน�รถไฟ
เชียงใหม

รพ.แมคคอรมิค

สถาน�ขนสง
อาเขต

จ.เชียงใหม

ปอมตำรวจบอหิน

สวนทวีชล

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมโจ

สถาน�ตำรวจภูธร ตำบลแมแฝก

รร.บานเจดียแมครัว

ถ.ทุงโฮเต็ล 

รพ.เทพปญญา

รพ.สันทราย

ตลาดสันทราย

ตลาดทารั้ว

รพ.กรุงเทพ

รพ.ดอยสะเก็ด

มีโชค พลาซา

ตลาดรวมโชค

ตลาดคาเจริญ

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล

เชียงใหม

ศูนยการคาเซ็นทรัล
กาดสวนแกว

แจมฟา

รพ.ลานนา

ม.ราชภัฏเชียงใหม

ตลาดศิริวัฒนา

ถ.ชางเผือก 

ถ.โพ
ธาราม

วัดเจ็ดยอด

วัดบวกเปา

ถ.โซตนา 

ทางหลวงชนบท เชียงใหม 4307 สนามกลอลฟ
เชียงใหม ลานนา

สวนลานนา ร.9

MAYA

รพ.สวนดอก

รพ.เชียงใหมราม

ตลาดตนพยอม

ตลาดสันปาขอย

ตลาดตนลำไย
เชียงใหม

วัดสวนดอก วัดพระสิงห

วัดเจดียหลวงวรวิหาร

พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย
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ถ.ศรีภูมิ  ถ.มณ�นพรัตน  

ถ.ราชดำเนิน

ถ.ราชภาคินัย

ถ.อินทรวโรรส
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ถ.เจริญเมือง   
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ถนนวงแหวนรอบนอก 

สนามกีฬาเทศบาล

ขนสงชางเผือก

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง
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รร.ชอฟาซินเซิงวาณิชบำรุง

อบต. ไชยสถาน

รร.สันกำแพง

วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย

ทาอากาศยานเชียงใหม

ถ.ปาตัน

รร.มงฟอรตประถม

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย
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ร.ร.ปรินสรอแยล

ถ.
เจ

ริ ญ
ปร

ะเ
ทศ

  

รร.มงฟอรต
วิทยาลัย

ถ.บ
อส

รา
ง-
ดอ

ยส
ะเก

็ด

ทางหลว
งชน

บทเชยีงใหม 3012

ถ.เชียงใหม-ลำพูน   

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถ.รัตนโกสิน
ทร

ถ.ราชวงศ

ถ.วิชยานนท

ถ.ชาง
มอย

ถนนวังสิงหคำ 

ถ.เช
ียงให

ม-ด
อยส

ะเก็ด

1001

118

118

1001 1001

1001

3029

3029

1317

1014

1014

1014

1317

1317

1317

1317

1147

1141

3029

3029

1006

1006

121

121

121

121

1260

107

107

121
106

11

11

3044

108

1269

1269

Housing & Condo Map

5

4

10
9

2

14

17

18

18

13

3

15

15

15

11

15

16

14

14

13

14

13

19



Home Buyers’ Guide Chiangmai 37

แมกวง

แมกวง

เสนทางเดินรถขนสงสาธารณะเมืองเชียงใหม

สาย 1 : หลัง มช. - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 2 : หวยแกว - ขนสงอาเขต

สาย 4 : ขนสงชางเผือก - สนามบิน

สาย 7 : ขนสงชางเผือก - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 9 : ขนสงชางเผือก - กาดหลวง

สาย 12 : รถเมลขาว (วนซายขวา)

ดูรายละเอียดไดที่ www.chiangmaibus.org

หลัง มช.

อนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย

สวนสัตวเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(วิยาเขตภาคพายัพ)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป

ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เชียงใหม (CMECC)

หวยตึงเฒา

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
ง ช

ลป
ระ

ทา
น

ปง

รพ.นครพิงค

ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

อำเภอสันทราย

อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอแมริม

ถนนวงแหวนรอบนอก 

ถ.
เช

ียง
ให

ม-
พ
รา

ว 
  
 

สถาน�ตำรวจภูธรสันทราย

ศูนยหัตถกรรมทำรม
ตลาดอุยทา

อำเภอสันกำแพง

ถ.เชียงใหม-สันกำแพงสายเกา

รพ.สันกำแพง

ถ.สันกำแพงสายใหม   

ถนนวงแหวนรอบใน 

สถาน�รถไฟ
อ.สารภี

ตลาดสดยางเนิง

สถาน�ตำรวจภูธรสารภี

สถาน�ตำรวจภูธรหางดง

อำเภอสารภี
ม.ฟารอีสเทอรน

กาดฝรั�ง

ศูนยหัตถกรรมบานถวาย

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

หา
งด

ง

วัดโขงขาว

วัดทาใหมอิ

ไปรษณ�ยหางดง

สนามกอลฟ หางดง

อำเภอหางดง

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระทาน

ตลาดวิบูยทอง

ตลาดสด
สันปาสัก

ตลาดสดเทศบาลหางดง

วัดตนแกวน

ปง

เชียงใหมไนซาฟารี

วัดดอยเปา

วัดใหมหวยทราย

โครงการพืชสวนโลก

สำนักงานเทศบาล
ตำบลสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ
(วัดสุวรรณบรรพต)

ตลาดสดแมเหียะ สำนักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

การไฟฟาสวนภูมิภาค
(สถาน�ไฟฟาเชียงใหม 3)

เทศบาลตนเปา

หลุยส เครื่องเงิน

บานศิลาดล

ที่วาการอำเภอ
สันกำแพงหลังเกา

ร.ร.สารสาสนวิเทศลานนา

ถ.ราชพฤกษ

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลำพูน

หางสรรพสินคา 
พรอมเมนาดา รีสอรท มอลล

เชียงใหม 89 พลาซา

ตลาด
เจริญเจริญ

ถนน
วงแ

หวน
รอบ

นอก

CentralPlaza 
Chiang Mai Airport
Shopping Center

รพ.เชียงใหมใกลหมอ

รพ.หางดง

รพ.สารภี

ถ.มหิดล

ถ.มหิด
ล

ถ.เ
ชีย

งให
มแ

ลน
ด

ตลาดสด
หนองหอย

สถาน�ตำรวจ
ภูธรภาค 5

รพ.รวมแพทย
เชียงใหม

รพ.เซ็นทรัล เชียงใหม
เมโมเรียล

รพ.ราชเวช

ม.ฟารอีสเทอรน

สนามกอลฟ 
เชียงใหมยิม 
คานาคลับ

สถาน�รถไฟ
เชียงใหม

รพ.แมคคอรมิค

สถาน�ขนสง
อาเขต

จ.เชียงใหม

ปอมตำรวจบอหิน

สวนทวีชล

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมโจ

สถาน�ตำรวจภูธร ตำบลแมแฝก

รร.บานเจดียแมครัว

ถ.ทุงโฮเต็ล 

รพ.เทพปญญา

รพ.สันทราย

ตลาดสันทราย

ตลาดทารั้ว

รพ.กรุงเทพ

รพ.ดอยสะเก็ด

มีโชค พลาซา

ตลาดรวมโชค

ตลาดคาเจริญ

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล

เชียงใหม

ศูนยการคาเซ็นทรัล
กาดสวนแกว

แจมฟา

รพ.ลานนา

ม.ราชภัฏเชียงใหม

ตลาดศิริวัฒนา

ถ.ชางเผือก 

ถ.โพ
ธาราม

วัดเจ็ดยอด

วัดบวกเปา

ถ.โซตนา 

ทางหลวงชนบท เชียงใหม 4307 สนามกลอลฟ
เชียงใหม ลานนา

สวนลานนา ร.9

MAYA

รพ.สวนดอก

รพ.เชียงใหมราม

ตลาดตนพยอม

ตลาดสันปาขอย

ตลาดตนลำไย
เชียงใหม

วัดสวนดอก วัดพระสิงห

วัดเจดียหลวงวรวิหาร

พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท

 

ถ.
ศิร

ิมัง
คล

าจ
าร

ย

ถ.หวยแกว

ถ.สุเทพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วัดอุโมงค

ถ.ว
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าย
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นต

ร

ไนทบารซาร
เชียงใหม

ถ.
บุญ

เร
ือง

ฤิท
ธิ์ 

ถ.ศรีภูมิ  ถ.มณ�นพรัตน  

ถ.ราชดำเนิน

ถ.ราชภาคินัย

ถ.อินทรวโรรส

ถ.พ
ระปกเกลา

ถ.ราชมรรคา

ถ.สิงหราช

ถ.อารักษ 

ถ.ลอยเคราะห  
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ถ.เจริญเมือง   

ถ.บำรุงบุรี  

ถ.ราชเชียงแสน 
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มูล

เม
ือง

  

ถ.ทาแพ  

วัดชัยมงคล

ถ.แ
กวน

วรัฐ

ปง

ถนนวงแหวนรอบนอก 

สนามกีฬาเทศบาล

ขนสงชางเผือก

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.
ทา

รั้ว
-บ

อห
ิน

รร.ชอฟาซินเซิงวาณิชบำรุง

อบต. ไชยสถาน

รร.สันกำแพง

วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย

ทาอากาศยานเชียงใหม

ถ.ปาตัน

รร.มงฟอรตประถม

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

ร.ร.ปรินสรอแยล

ถ.
เจ

ริ ญ
ปร

ะเ
ทศ

  

รร.มงฟอรต
วิทยาลัย

ถ.บ
อส
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ยส
ะเก

็ด

ทางหลว
งชน

บทเชยีงใหม 3012

ถ.เชียงใหม-ลำพูน   

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถ.รัตนโกสิน
ทร

ถ.ราชวงศ

ถ.วิชยานนท

ถ.ชาง
มอย

ถนนวังสิงหคำ 
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แมกวง

แมกวง

เสนทางเดินรถขนสงสาธารณะเมืองเชียงใหม

สาย 1 : หลัง มช. - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 2 : หวยแกว - ขนสงอาเขต

สาย 4 : ขนสงชางเผือก - สนามบิน

สาย 7 : ขนสงชางเผือก - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 9 : ขนสงชางเผือก - กาดหลวง

สาย 12 : รถเมลขาว (วนซายขวา)

ดูรายละเอียดไดที่ www.chiangmaibus.org

หลัง มช.

อนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย

สวนสัตวเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(วิยาเขตภาคพายัพ)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป

ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เชียงใหม (CMECC)

หวยตึงเฒา
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ลีย
บค
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ง ช

ลป
ระ

ทา
น

ปง

รพ.นครพิงค

ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

อำเภอสันทราย

อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอแมริม

ถนนวงแหวนรอบนอก 

ถ.
เช

ียง
ให

ม-
พ
รา

ว 
  
 

สถาน�ตำรวจภูธรสันทราย

ศูนยหัตถกรรมทำรม
ตลาดอุยทา

อำเภอสันกำแพง

ถ.เชียงใหม-สันกำแพงสายเกา

รพ.สันกำแพง

ถ.สันกำแพงสายใหม   

ถนนวงแหวนรอบใน 

สถาน�รถไฟ
อ.สารภี

ตลาดสดยางเนิง

สถาน�ตำรวจภูธรสารภี

สถาน�ตำรวจภูธรหางดง

อำเภอสารภี
ม.ฟารอีสเทอรน

กาดฝรั�ง

ศูนยหัตถกรรมบานถวาย

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

หา
งด

ง

วัดโขงขาว

วัดทาใหมอิ

ไปรษณ�ยหางดง

สนามกอลฟ หางดง

อำเภอหางดง

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระทาน

ตลาดวิบูยทอง

ตลาดสด
สันปาสัก

ตลาดสดเทศบาลหางดง

วัดตนแกวน

ปง

เชียงใหมไนซาฟารี

วัดดอยเปา

วัดใหมหวยทราย

โครงการพืชสวนโลก

สำนักงานเทศบาล
ตำบลสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ
(วัดสุวรรณบรรพต)

ตลาดสดแมเหียะ สำนักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

การไฟฟาสวนภูมิภาค
(สถาน�ไฟฟาเชียงใหม 3)

เทศบาลตนเปา

หลุยส เครื่องเงิน

บานศิลาดล

ที่วาการอำเภอ
สันกำแพงหลังเกา

ร.ร.สารสาสนวิเทศลานนา

ถ.ราชพฤกษ

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลำพูน

หางสรรพสินคา 
พรอมเมนาดา รีสอรท มอลล

เชียงใหม 89 พลาซา

ตลาด
เจริญเจริญ

ถนน
วงแ

หวน
รอบ

นอก

CentralPlaza 
Chiang Mai Airport
Shopping Center

รพ.เชียงใหมใกลหมอ

รพ.หางดง

รพ.สารภี

ถ.มหิดล

ถ.มหิด
ล

ถ.เ
ชีย

งให
มแ

ลน
ด

ตลาดสด
หนองหอย

สถาน�ตำรวจ
ภูธรภาค 5

รพ.รวมแพทย
เชียงใหม

รพ.เซ็นทรัล เชียงใหม
เมโมเรียล

รพ.ราชเวช

ม.ฟารอีสเทอรน

สนามกอลฟ 
เชียงใหมยิม 
คานาคลับ

สถาน�รถไฟ
เชียงใหม

รพ.แมคคอรมิค

สถาน�ขนสง
อาเขต

จ.เชียงใหม

ปอมตำรวจบอหิน

สวนทวีชล

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมโจ

สถาน�ตำรวจภูธร ตำบลแมแฝก

รร.บานเจดียแมครัว

ถ.ทุงโฮเต็ล 

รพ.เทพปญญา

รพ.สันทราย

ตลาดสันทราย

ตลาดทารั้ว

รพ.กรุงเทพ

รพ.ดอยสะเก็ด

มีโชค พลาซา

ตลาดรวมโชค

ตลาดคาเจริญ

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล

เชียงใหม

ศูนยการคาเซ็นทรัล
กาดสวนแกว

แจมฟา

รพ.ลานนา

ม.ราชภัฏเชียงใหม

ตลาดศิริวัฒนา

ถ.ชางเผือก 

ถ.โพ
ธาราม

วัดเจ็ดยอด

วัดบวกเปา

ถ.โซตนา 

ทางหลวงชนบท เชียงใหม 4307 สนามกลอลฟ
เชียงใหม ลานนา

สวนลานนา ร.9

MAYA

รพ.สวนดอก

รพ.เชียงใหมราม

ตลาดตนพยอม

ตลาดสันปาขอย

ตลาดตนลำไย
เชียงใหม

วัดสวนดอก วัดพระสิงห

วัดเจดียหลวงวรวิหาร

พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย
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นิม
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ินท
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ิมัง
คล
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ย

ถ.หวยแกว

ถ.สุเทพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วัดอุโมงค
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ร
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เชียงใหม
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ือง
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ธิ์ 

ถ.ศรีภูมิ  ถ.มณ�นพรัตน  

ถ.ราชดำเนิน

ถ.ราชภาคินัย

ถ.อินทรวโรรส

ถ.พ
ระปกเกลา

ถ.ราชมรรคา

ถ.สิงหราช

ถ.อารักษ 

ถ.ลอยเคราะห  
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ถ.เจริญเมือง   

ถ.บำรุงบุรี  

ถ.ราชเชียงแสน 

ถ.
มูล

เม
ือง

  

ถ.ทาแพ  

วัดชัยมงคล

ถ.แ
กวน

วรัฐ

ปง

ถนนวงแหวนรอบนอก 

สนามกีฬาเทศบาล

ขนสงชางเผือก

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.
ทา

รั้ว
-บ

อห
ิน

รร.ชอฟาซินเซิงวาณิชบำรุง

อบต. ไชยสถาน

รร.สันกำแพง

วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย

ทาอากาศยานเชียงใหม

ถ.ปาตัน

รร.มงฟอรตประถม

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

ร.ร.ปรินสรอแยล

ถ.
เจ

ริ ญ
ปร

ะเ
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รร.มงฟอรต
วิทยาลัย

ถ.บ
อส
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ง-
ดอ

ยส
ะเก

็ด

ทางหลว
งชน

บทเชยีงใหม 3012

ถ.เชียงใหม-ลำพูน   

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถ.รัตนโกสิน
ทร

ถ.ราชวงศ

ถ.วิชยานนท

ถ.ชาง
มอย

ถนนวังสิงหคำ 

ถ.เช
ียงให

ม-ด
อยส

ะเก็ด

1001

118

118

1001 1001

1001

3029

3029

1317

1014

1014

1014

1317

1317

1317

1317

1147

1141

3029

3029

1006

1006

121

121

121

121

1260

107

107

121
106

11

11

3044

108

1269

1269

   บ้าน คอนโดมิเนียม           อาคารพาณิชย์

แกรนด์ ล้านนา เมอริเดียน (Grand Lanna Meridian) ปกหน้า

มาลาดา เมซ (Malada MAZ) 5

 รีเจ้นท์ กรานาดา เชียงใหม่ (Regent Granada Chiang Mai)  15

เดอะ โฟลว์ (The Flow) 17

โฮลม์ (Holm) 20

ปริญญาดา (Prinyada) 22

เดอะ พรีโก้ (The Prego) 38

ศิวาลัย วิลเลจ 4 (sivalai Village 4) 39

บ้านคหบดี (Baan Kahabordee) 40

เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์ (The Masterpiece Scenery Hill) 41

สตรีท ไฟฟ์เซเว่น (Street 57) 45

โครงการสมหวังกรุ๊ป (Somwang Group) 57

บ้านกาญจน์กนก (Baan Karnkanok) 58

กาญจน์กนกวิลล์ (Karnkanok Vill) 58

วันพลัส คอนโด (One Plus Condo) 58

ราชพฤกษ์ กรีนเนอร์รี่ฮิลล์(Rajapruek Greenery Hill Condo) 58

บ้านนวรัตน์ (Baan Nawarat 58

กาญจน์กนกทาวน์ (Karnkanok Town) 58

ศุภาลัย มอนเต้ (Supalai Monte) 60

แผนที่โครงการบ้าน คอนโด และอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

6

8

1

12

7

14
14

15

14

14
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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

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

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.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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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

ถ.
โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

สนามกีฬา
700 ป

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย ตลาดสด

เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
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.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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บ้านคหบดี
อบอุ่น แสนสบาย ด้วยบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ

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

ถ.
โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม

บานถวาย

อ.หางดง อ.สารภี
รพ.หางดง

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
บอ

สร
าง
-ด

อย
สะ

เก
็ด

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท



ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)ตลาดวิบูลยทอง

ต.โฮม

กาดฝรั่ง

เวียงกุมกาม

บานคหบดี

รพ.สารภี

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

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

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

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

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



Home Buyers’ Guide Chiangmai42

อนุชา กุลวิสุทธิ์ 
กูรูด้านการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ปรึกษาอิสระ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
มีพ็อกเก็ตบุ๊คด้านการเงิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ความหมายในทางกฎหมายของการ “โอน

ให้ตัวการ”  ก็คือ  การที่ตัวแทนลงชื่อในหนังสือแสดง

สิทธิในที่ดินไว้แทนตัวการ ต่อมาได้ขอจดทะเบียน

โอนที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้แก่ตัวการ โดยการโอน

ลักษณะนี้ อาจเป็นการโอนระหว่างบุคคลกับบุคคล 

หรือระหว่างบุคคลกับบริษัทก็ได้

ท้ังน้ีในกรณีเป็นการโอนอสังหาฯ จากบุคคล- 

ธรรมดาไปยังบริษัท กฎหมายบ้านเราเปิดช่องให้ 

บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เริ่มก่อการบริษัท สามารถซื้อ

ที่ดินในนามตัวเองแทนบริษัทขณะยังไม่จดทะเบียน

จัดต้ังก็ได้ ซ่ึงอาจด้วยเหตุผลท่ีว่าไม่ต้องการให้บุคคล 

ภายนอกรู้ว่าจะซื้อมาทำาธุรกิจหรือเปิดกิจการอะไร 

หรือเพื่อช่วยให้ซื้อที่ดินได้ในราคาถูกลง

กรณีแบบนี้ หากผู้เริ่มก่อการซึ่งเป็นผู้จด-

ทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ มีลักษณะชัดเจนว่า

เป็นตัวแทน และมีการโอนคืนโดยไม่มีค่าตอบแทน

ให้แก่บริษัท ให้ถือว่าไม่ใช่เป็นการขาย จึงไม่เข้าข่าย 

ต้องเสียภาษีเงินได้อีกครั้ง 

สำาหรับรายละเอียดปลีกย่อยเก่ียวกับการ

โอนจากตัวแทนให้ตัวการ อ้างอิงตามระเบียบกรม

ที่ดิน ปี 2552  เรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับการโอนให้ตัวการ  มีประเด็นสำาคัญๆ ที่ควรรู้ 

ดังนี้

การโอนเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์ 

ในบ้านเราแต่ละคร้ัง แต่ละรอบ จะมีค่าธรรมเนียม 

และภาษีค่อนข้างสูง ดังนั้นยิ่งเปลี่ยนมือกัน

มากครั้งเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีก็จะเพิ่มพูน

ขึ้นดุจเงาตามตัว

ในแวดวงลงทุนอสังหาฯ มีเทคนิคหน่ึง 

ซึ่งอาจนำามาใช้รับโอนที่ดิน เพื่อโอนต่อให้กับ

ผู้อื่น หรือโอนต่อให้บริษัท โดยไม่ต้องภาษี-

เงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย อากร และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

จะเสียเพียงค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท

เท่านั้น เทคนิคดังกล่าว รู้กันในวงแคบเท่านั้น 

นั่นก็คือ “โอนจ�กตัวแทนไปให้ตัวก�ร”

Home Investment

“โอนให้ตัวการ”
เคล็ดลับโอนอสังห�ฯ แบบปลอดภ�ษี 

• เม่ือมีบุคคลใดแสดงความประสงค์ขอ 

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการโอนให้

ตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ให้พนัก- 

งานเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ขอก่อนว่าเป็นตัวแทน

ตัวการกันจริงหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากว่ามีหลัก-

ฐานการมอบหมายหรือไม่ มีข้อเท็จจริงและมีหลัก-

ฐานการจ่ายเงินอย่างใดหรือไม่ และระบุเหตุผลข้อ

เท็จจริงในการให้ตัวแทนมีชื่อเป็นเจ้าของไว้แทน

ก่อน

• กรณีโอนให้ตัวการที่เป็นนิติบุคคล เจ้า- 

พนักงานท่ีดินจะสอบสวนให้ได้ความชัดเจนก่อนว่า 

ตัวการมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยถูกต้องตาม

กฎหมายในขณะที่ตัวแทนถือทรัพย์สินไว้แทน

ตัวการหรือไม่ กล่าวคือ ขณะที่ตัวแทนอ้างว่าได้

กรรมสิทธิ์มาเพื่อถือไว้แทนตัวการนั้น ตัวการจะต้อง

มีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่แล้ว

เว้นแต่นิติบุคคลประเภทบริษัทจำากัด ซึ่งมี

กฎหมายบัญญัติรับรองไว้เป็นพิเศษ แม้จะยังไม่ได้

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กฎหมายก็ให้อำานาจผู้เริ่ม

ก่อการเข้าทำาสัญญาในนามตนเองหรือในนามของ

บริษัทอันเนื่องในกิจการของบริษัทได้ กรณีบริษัท 

จำากัดจึงจดทะเบียนประเภทโอนให้ตัวการได้ แม้ขณะ 

ที่ตัวแทนได้ทรัพย์สินมาบริษัทยังไม่มีสภาพเป็น

นิติบุคคล

• เมื่อบริษัทขอรับโอนที่ดินหรืออสังหา- 

ริมทรัพย์อย่างอื่นโดยให้ถ้อยคำาว่าเป็นการรับโอน

จากตัวแทนในฐานะตัวการ เนื่องจากตัวแทนซึ่งเป็น 

ผู้ก่อการของบริษัทได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์น้ันไว้แทน

บริษัท จะต้องมีหลักฐานรายงานการประชุมตั้งบริษัท 

ซึ่งปรากฏว่าท่ีประชุมได้ให้สัตยาบันแก่การซื้ออสัง- 

หาริมทรัพย์น้ันๆ แทนบริษัทของผู้เร่ิมก่อการประกอบ 

การพิจารณารับจดทะเบียน

• การจดทะเบียนโอนให้ตัวการ ให้ระบุประเภท 

การจดทะเบียนในหน้าสารบัญว่าเป็น “โอนให้ตัว- 

การ” ถือเป็นการจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ 

ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากร และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียเพียงค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 

บาทเท่านั้น  

1. ตัวการเปนบุคคลธรรมดา
เกณฑการพิจารณา: มีหลักฐานการมอบหมายหรือไม

มีขอเท็จจริงและมีหลักฐานการจายเงินอยางใดหรือไม และ

เหตุผลขอเท็จจริงในการใหตัวแทนมีชื่อเปนเจาของไวแทนกอน

2. ตัวการเปนบริษัทจำกัด
จะตองมีหลักฐานรายงานการประชุมตั้งบริษัท ซึ่งปรากกวา

ที่ประชุมไดใหสัตยาบันแกการซื้ออสังหาริมทรัพยนั้นๆ

แทนบริษัทของผูเริ่มกอการ ประกอบการพิจารณารับจดทะเบียน

โอนอสังหาริมทรัพยไมเสียภาษี “ตัวแทนโอนใหตัวการ”

ตัวแทนโอนใหตัวการ

ถือเปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพย 
ไดสิทธิยกเวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย อากร
และภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียเพียงคาธรรมเนียม

แปลงละ 50 บาทเทานั้น



Home Buyers’ Guide Chiangmai 43

Home Loan

กระบวนการรับชำาระหน้ีกับโครงสร้าง

ดอกเบี้ย

การชำาระหนี้เงินกู้ สามารถอธิบายได้ 

ถึงการชำาระหนี้ประจำาเดือน ประกอบด้วย

การชำาระเงินต้น ที่ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินไป พร้อมกัน 

กับดอกเบี้ยค้างรับ ทั้งนี้เพื่อที่ให้จำานวนเงิน 

ต้นท่ีกู้ยืมลดลงตลอดระยะเวลาการกู้ และเม่ือ 

ครบกำาหนดระยะเวลาการกู้ยอดเงินต้น

ทั้งหมดจะได้รับการชำาระหนี้จนหมด ซึ่งส่วน

ใหญ่ถ้ากู้ระยะยาว 25-30 ปี จำานวนดอกเบี้ย

ที่ชำาระ จะมากกว่าจำานวนชำาระเงินต้นที่ขอกู้ 

แต่งตัวไปกู้: 
ดอกเบี้ยบ้�น/ดอกเบี้ยบ�น

มีชัย คงแสงไชย
ผู้เชี่ยวชาญและคร่ําหวอดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 

อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

การรับชำาระหนี้ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความ

สำาคัญในการท่ีจะให้สินเชื่อมีการผ่อนชำาระอย่าง

ต่อเนื่อง ยิ่งธนาคารฯ มีช่องทางในการรับชำาระหนี้

หลายๆ ช่องทาง หลากหลายประเภทเพื่ออำานวย-

ความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเลือกช่องทางต่างๆ

ในการชำาระหนี้ เช่น การหักบัญชีจากนายจ้างนำาส่ง 

มีคำาสั่งประจำาให้หักบัญชีชำาระเงินกู้ ชำาระผ่านเคาน์- 

เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำาระผ่านตู้ ATM 

ผ่านเครื่องรับชำาระเงินกู้ CDM ผ่าน Internet Bank-

ing ผ่าน Telephone Banking ก็จะสร้างความพึง-

พอใจและจะเป็นที่นิยมในการใช้สินเชื่อกับธนาคาร

นั้น ๆ 

รีไฟแนนซ์เพื่อหนีดอกเบี้ยแพง ผู้กู้เมื่อ

ชำาระหนี้ไประยะหนึ่ง เช่น 3 ปี บางคนจะมีการย้าย

ไปผ่อนกับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่า ผ่อนชำาระต่อ 

เดือนน้อยลง ผ่อนหมดเร็วขึ้น รวมถึงสามารถนำาบ้าน 

ที่กำาลังผ่อนกับสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารหรือ

ติดขายฝาก มารีไฟแนนซ์เพื่อผ่อนกับธนาคารที่ให้

ดอกเบี้ยถูกได้เช่นกัน

ดอกเบี้ยแบงก์ไหนดีที่สุด เป็นคำาถาม

ยอดฮิตสำาหรับคนท่ีคิดจะกู้เงินเพ่ือซ้ือบ้าน เราจึงต้อง 

มาดูโครงสร้างการคิดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

แต่ละแห่ง ซึ่งก็มีหลากหลาย บางแห่งให้อัตราดอก- 

เบี้ยคงที่ 0% ในระยะ 6 เดือนบ้าง 1 ปีบ้าง หรือบาง

แห่งก็คิดอัตราคงที่ 3% ระยะ 3 ปี, 5 ปี แต่ต้องดูว่า

มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เช่นบางแห่งต้องกู้ซื้อบ้านใน

โครงการที่กำาหนดกับธนาคาร หรือตามโครงการ เช่น 

Repayment Mortgages
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บ้านล้านหลัง เป็นต้น และหลังจากอัตราคงที่แล้ว 

ธนาคารแต่ละแห่งจะคิดอัตราหลังจากน้ันในอัตรา

เท่าใด โดยส่วนมากจะอิงกับอัตรา MLR (Minimum 

Loan Rate) ซึ่งเป็นอัตราสำาหรับลูกค้าเงินกู้ชั้นดี  หรือ 

อิงกับอัตรา MRR (Minimum Retail Rate) อัตรา

สำาหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยจะมีอัตราที่อิงเป็นลบ 

หรือบวกกับอัตราอ้างอิง ซึ่งเมื่อนำามาหักกลบลบกัน

แล้วก็สามารถคำานวณเปรียบเทียบได้

ฉะนั้นในหลักการเปรียบเทียบว่าของ

ธนาคารใดดีกว่า จะต้องนำาอัตราดอกเบี้ยในช่วง 

คิดอัตราคงที่ มาส่วนหนึ่งและนำาอัตราดอกเบี้ย

แบบลอยตัวอีกส่วนหนึ่ง ที่อิงกับ MLR หรือ MRR 

มาเปรียบเทียบกับ Spread ตัวบวกเพิ่มหรือลบ 

กับอัตราอ้างอิงว่าเป็นเท่าใด  ซึ่งส่วนใหญ่ MLR 

จะตำากว่า MRR ดังนั้นจะถูกหรือแพงก็คืออัตรา

ลอยตัวดังกล่าวต่อไปอีกจนครบสัญญา ฉะนั้น 

เวลาเลือก อย่าดูเพียงอัตราคงท่ีในช่วงส้ันเท่าน้ัน 

จะต้องคำานึงถึงช่วงหลังจากนั้นด้วย  
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บ้าน สถานท่ีสะท้อนพลังงานชีวิตไม่ว่า 
จะเป็นเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน ความรัก  
บุตร รวมถึงบริวาร ทำาให้การจัดบ้านเป็นเร่ือง
ท่ีน่าปวดเศียรเวียนเกล้า โดยเฉพาะบ้านท่ีมีคน 
อยู่เยอะๆ ซ่ึงมักจะเก็บข้าวของเคร่ืองใช้ให้อยู่ 
กับที่ และเป็นระเบียบได้ไม่นาน ในวาระปีใหม่
แบบนี้ จึงมีเคล็ดลับดีๆ ที่อยากให้สมาชิก 
ทุกท่านในครอบครัวของท่าน มาร่วมมือ 
ร่วมใจกันทำาความสะอาดบา้นกนัสกัครัง้ เพือ่ 
เป็นการขับไล่พลังงานที่ไม่ดี ขับไล่พลังงาน
ที่บั่นทอนความสำาเร็จให้ออกไปจากชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่เราดำารงอยู่

พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร (365 ศาสตร์เสริมชีวิต)
ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยและใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเสริมชีวิต เสริมธุรกิจให้กับตนเองและ

ผู้อื่นมากกว่า ๒๐ ปี พร้อมกับศึกษาเรื่องศาสตร์ของพลังงานเพื่อนํามาใช้ร่วมกับ
ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

ที่สำาคัญเมื่อคนในบ้านร่วมมือร่วมใจเก็บ

ข้าวของรกๆ หรือเหลือใช้ออกจากบ้านได้ ก็เท่ากับ

เราได้เพิ่มพื้นที่ของความสุข ความสำาเร็จ และความ

สามัคคีให้กับผู้อยู่อาศัย

ย่ิงกว่าน้ันพลังงานมงคลก็จะแวะเวียน 

มาเยี่ยม แถมยังเป็นการเพิ่มพลังมงคลให้กับทุกคน

ที่อยู่อาศัยด้วย ทราบเช่นนี้แล้วจะรออยู่ทำาไมล่ะครับ 

เรามาเริ่มจัดบ้านต้อนรับปีใหม่ เพื่อเสริมความเฮง

และความสำาเร็จกันเลย

 

ลำ�ดับแรก ในการจัดบ้านเสริมเฮงรับ 

ปีใหม่นั้น เราก็ต้องรื้อๆ ค้นๆ หาสิ่งที่เป็นของ  

เหลือใช้ ของที่เผื่อจะใช้แต่ไม่ได้ใช้ (เผื่อมาสักสิบปี 

แล้วยังไม่ได้ใช้ 555) เอาออกไปบริจาค แบ่งปัน  

หรือท้ิงไปเสีย เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีของบ้านให้สะอาด 

และกว้างขึ้น (เพิ่มพื้นที่มงคล)

ลำ�ดับที่สอง เราก็ต้องกวาดเช็ดถูบ้าน

ให้สะอาดหมดจด นอกจากจะเช็ดถูบ้านด้วยน้ำา 

สะอาดตามปกติแล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายให้ทำาเคล็ด

มงคล โดยการเสกน้ำาที่จะใช้เช็ดถูในครั้งสุดท้าย 

เพื่อเป็นการล้างพลังลบ และเพิ่มพลังบวกให้กับ

สถานที่หรือข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน

การเสกน้ำามงคลก็มีเคล็ดลับง่ายๆ ก็คือ  

ให้เตรียมน้ำาสะอาด 1 ถัง ส้ม 1 ลูก มาเตรียมไว้  

เรื่อง:/ภาพ: Baania.com

เสริมเฮงให้บ้�น ต้อนรับปีใหม่

ลำ�ดับที่ห้� สำาหรับการตกแต่งบ้านและ

จัดวางข้าวของเครื่องใช้ ควรวางใหม่ให้เป็นระเบียบ 

สวยงาม เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน ที่สำาคัญที่

อยากจะขอเน้นย้ำาว่า บริเวณหน้าบ้าน ห้องโถง หรือ

ห้องรับแขกควรจะใส่ใจเป็นพิเศษ บริเวณหน้าบ้าน

จะต้องตกแต่งและทำาหน้าบ้านให้น่ามอง เพื่อรับ

พลังงานโชคลาภ 

หากโถงหน้ามีความสวยงาม สะอาด และ

สดชื่น ก็จะเท่ากับเป็นการเชื้อเชิญให้พลังโชคลาภ

ไหลเวียนเข้ามาในบ้าน ฉะน้ันระหว่างประตูร้ัว (ถ้ามี)  

ประตูหน้าบ้าน และห้องโถงรับแขก ควรทำาให้เดินได้

สะดวก สะอาดตา และสวยงาม เพื่อให้บ้านหลังนี้มี

แต่สิ่งดีๆ เข้ามาทักทาย 

เคล็ดลับการจัดบ้านเสริมเฮงที่ผมเล่าสู่กัน

ฟังนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆ แต่ทรงพลังและให้ผลดีกับ 

ผู้ที่นำาไปใช้ด้วยความตั้งใจจริง ผมมีความปรารถนา

และคาดหวังว่าท่านท่ีนำาเคล็ดลับที่แสนจะง่ายน้ี

ไปใช้ด้วยความตั้งใจมั่นจะช่วยเสริมชีวิตของท่าน 

สถานที่อยู่อาศัยของท่าน และสิ่งแวดล้อมของท่าน

ให้มีแต่ความเฮงไหลเวียนเข้ามาในชีวิต…

จากนั้นให้กลั้นใจฉีกเปลือกส้มเป็น 9 ชิ้น ในหนึ่ง

อึดใจ แล้วนำาเปลือกส้มที่ได้มานั้นใส่ลงไปในถังน้ำา

สะอาดที่เตรียมไว้ จากนั้นให้นำาผ้าสะอาดมาชุบน้ำา

ในถังที่ใส่เปลือกส้มไว้ แล้วจึงนำาผ้านั้นไปเช็ดถูบ้าน

เรือนและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นรอบสุดท้าย 

(หากน้ำามีปริมาณไม่พอท่านสามารถเสกน้ำาใหม่ได้  

แต่ต้องใช้น้ำาถังใหม่และส้มลูกใหม่) เพียงเท่านี้ก ็

จะได้รับพลังความเฮงรับปีใหม่แล้ว เพราะส้มเป็น

สัญลักษณ์ของเงินทอง และความสำาเร็จ

ลำ�ดับท่ีส�ม ให้ไปสำารวจตรวจตราต้นไม้ 

เล็กใหญ่ต่างๆ ท่ีเราปลูกไว้ หากพบว่ามีต้นท่ีอ่อนแรง  

หรือใบแห้งเหี่ยวให้รีบบำารุงรักษาและตัดแต่งให้ 

แข็งแรง สวยงาม ดูสดชื่นเพื่อรับพลังของความ

สำาเร็จใหม่ๆ

ลำ�ดับที่สี่ ต่อไปให้ดูเรื่องของน้ำา ไม่ว่า 

จะน้ำาดื่ม น้ำากิน น้ำาใช้ และน้ำาโชว์ จำาพวกตู้ปลา 

น้ำาผุด หรือน้ำาล้น โดยให้ดูว่าระบบน้ำายังคงไหล

เวียนดีหรือไม่ ถ้าพบว่าน้ำาใช้รั่วไหลให้รีบซ่อมแซม 

ดูแลให้เป็นปกติ ถ้าเป็นน้ำาโชว์ก็ต้องดูแลให้สะอาด 

ไหลเวียนดี เพื่อรอรับพลังการเงินที่ดีขึ้น
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โครงการอาคารพาณิชย� 3 ชั้น 4 ห�องนอน 5 ห�องน้ำ ตั้งอยู�ใจกลางเมืองเชียงใหม� ย�านนิมมานเหมินท� มีแนวคิดเพ�่อ

ตอบสนองไลฟ�สไตล�ของคนเมือง ซึ่งภายในโครงการมีพ�้นที่ใช�สอยสำหรับการอยู�อาศัย และประกอบธุรกิจ สามารถ

ทำเป�นสำนักงาน ร�านอาหาร ร�านกาแฟ เป�นต�น พร�อมทั้งมีโครงสร�างอาคารที่เตร�ยมพร�อมสำหรับต�อเติมเป�นชั้น 4 

ได� ตัวอาคารนำเสนอความทันสมัยผ�านลายเส�นสีเง�น เพ�่อสร�างมิติให�กับตัวอาคาร

อาคารพาณิชย 3 ชั้น ยานนิมมาน

ลงทะเบียนเพื่อ
รับสวนลดไดที่นี่

Call
095-996-9789

Street 57

Commercial Building
in the heart of Nimman

รูปภาพถ�ายจากสถานที่จร�ง

300,000
รับสวนลด

เมื่อจองภายในเดือน ก.พ. 62

ยูนิต
สุดทาย3 ที่ตั้งโครงการ :

ถ.นิมมานเหมินท ซอย 5-7 ต.สุเทพ
อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200
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ถ้าพูดถึงการเลือกไม้ในการตกแต่ง

บ้านแล้ว ในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นวัสดุ

อย่างแรกที่ทุกคนเลือกมองหา เพราะความ

สวยงามของลายไม้ สีสัน พื้นผิวของไม้ช่วย

ให้เรารู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ เพิ่มความ

อบอุ่นให้กับบ้านและครอบครัว และปัจจุบัน

เองก็มีไม้ออกมาให้เลือกใช้หลายชนิดทั้งไม้ 

วิศวกรรม ไม้เทียม และไม้จริง หรือการใช้ไม้ 

อัดที่ปิดทับด้วยแผ่นไม้จริงอีกที แต่ถ้าต้อง- 

การตกแต่งบ้านด้วยไม้จะเลือกไม้แบบไหนดี 

HBG CM มีตัวอย่างไอเดียในการเลือกไม้หลายๆ 

ชนิดมาตกแต่งห้อง เผื่อต่อไปได้ตกแต่งบ้าน

ด้วยไม้ จะได้บอกทางร้านว่าชอบไม้อะไร สี

ประมาณไหน แล้วถ้าใช้แล้วห้องจะให้ความ

รู้สึกแบบไหน....

Home Decor
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

แต่มีข้อเสียคือ ไม่เหมาะกับการโชว์ขอบไม้ หรือการ

เซาะร่อง อาจจะต้องมีการปิดขอบด้วยแผ่นไม้วีเนียร์ 

และมักไม่ถูกกับนำา ทำาให้มีข้อจำากัดที่ทำาให้ใช้งาน

ได้แค่บางห้อง การนำามาใช้จึงนิยมเอามาทำาพวก

เฟอร์นิเจอร์หรือแผ่นพื้นเป็นแผ่นๆ ใหญ่ๆ มากกว่า

5 ไอเดีย เลือกประเภทไม้แต่งบ้�นสวย

ผนังไม้ชิปบอร์ดที่โชว์พื้นผิวเศษไม้
สำาหรับผู้ท่ีมีงบในการตกแต่งไม่มากนัก การ 

เลือกไม้วิศวกรรมมาใช้ก็เป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจ

อย่างพวกไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด (Particle board) หรือ

ไม้ชิปบอร์ด (Chipboard) เป็นไม้ที่เอาเศษชิ้นไม้ หรือ 

ข้ีเล่ือยมาอัดประสานกันเป็นแผ่น ทำาให้มีราคาถูกกว่า 

ไม้จริง ซึ่งบางทีจะมีการเอาแผ่นไม้วีเนียร์ (Veneer) 

มาติดบนผิวหน้า แต่จริงๆ แล้วเราสามารถเอามาใช้ 

ได้เลยโดยไม่ต้องปิดผิวหน้าหากต้องการพ้ืนผิวแบบ

เศษไม้ เมื่อติดตั้งบนผนังหรือเป็นส่วนประกอบของ

เฟอร์นิเจอร์จะให้ความรู้สึกถึงความเป็นโรงงานหรือ

การประดิษฐ์งานแบบแฮนด์เมด สามารถเอาไปทำา

เป็นผนังไว้แขวนชิ้นงานและรูปภาพต่างๆ ได้ และ

เนื่องจากมันมีราคาถูก จึงมักพบเห็นในโรงแรมแบบ

โฮสเทล และร้านขายของทั่วไป

ไม้อัด ตัวแทนไม้จริงที่คุ้มค่�ใช้ง�น
ไม้วิศวกรรมอีกประเภทที่อยากแนะนำาให้

รู้จักกันคือ ไม้อัด (Plywood) ราคาถูกกว่าไม้จริง มี

ลวดลายไม้ที่สวยงาม สามารถตัด และทาสีได้ง่าย 

ถ้าเจ้าของบ้านมีอุปกรณ์เพียงพอก็สามารถท่ีจะ

ประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งด้วยตัวเองได้ 

จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆ มาเรียงต่อกัน และการที่ไม้อัดมี

โทนสีอ่อนทำาให้เข้ากันกับการแต่งบ้านที่อยากให้ดู

สว่าง สะอาด ทั้งนี้ควรเลือกสีสันและลวดลาย รวม

ทั้งความหนาที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้ดูราคาถูกหรือ 

เกรดตำามากเกินไป
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ไม้จริงโทนสีอ่อนเหม�ะกับสไตล์โมเดิร์น
มาถึงไม้จริงกันบ้าง ไม้จริงน้ันคุณสมบัติย่อม 

ดีกว่าไม้วิศวกรรม แต่แน่นอนว่าราคาก็จะสูงมากกว่า 

ด้วย โดยถ้าคุณชอบการตกแต่งบ้านที่ดูสะอาดตา 

เรียบร้อย ดูทันสมัย ลองเลือกพวกไม้เนื้อแข็งที่มีโทน

สีอ่อนมาใช้ จะเป็นไม้จริง หรือไม้วีเนียร์ที่ใช้ปิดผิว

ไม้อัดก็ได้ เลือกใช้กับผนังหรือเฟอร์นิเจอร์สีขาวก็ดู

จะเข้ากันได้ง่าย

อีกทั้งไม้โทนสีน้ียังนิยมนำามาทำาเป็นเฟอร์- 

นิเจอร์ทำาให้มีตัวเลือกในการตกแต่งค่อนข้างมาก 

แต่อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของราคาเน่ืองจาก

เป็นไม้นอกซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงตามแต่ละชนิดของ

ไม้ สำาหรับไม้เนื้อแข็งโทนสีอ่อนที่นิยมนำามาใช้กัน 

อาทิ ไม้พาย (Pine), ไม้บีช (Beech), ไม้แอซ (Ash), 

ไม้เมเปิล (Maple), ไม้โอ๊ค (Oak)

ตกแต่งด้วยไม้เก่�แบบมิกซ์แอนด์แมตช์
ถ้าไม่รู้จะเลือกไม้อะไรดี ลองเลือกไม้เก่าดู 

ลองไปเดินหาตามโรงรับซื้อไม้เก่าแล้วซื้อไม้อะไร 

ก็ได้แบบคละๆ กันมา ก็เอามาทำาเป็นผนังห้องสวยๆ 

สไตล์รัสติกได้เช่นเดียวกัน จะเอามาแปรรูปใน 

โรงงานให้มีขนาดและความหนาเท่ากันก่อนก็ได้ ถ้า

ต้องการความเงางามก็ให้ลงพวกนำายารักษาเนื้อไม้

ก่อน ซึ่งก็มีให้เลือกหลายชนิด อาทิ นำามันทีคออยล์, 

นำามันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน, แลคเกอร์, นำามันมะ- 

พร้าวสกัดเย็น, นำามันตังอิ้ว, ขี้ผึ้ง หรือนำายารักษา

เนื้อไม้สำาเร็จรูป แต่ต้องระวังเรื่องสีสันหลังทา เพราะ

สีของเนื้อไม้จะเข้มขึ้น หรือถ้าต้องการความดิบก็เอา 

มาใช้เลยก็ได้ อย่าลืมไสเสี้ยนออกก่อน และดูไม้ด้วย

ว่ามีปลวกติดมาหรือไม่ นอกจากนี้หากต้องการพื้น

ผิวที่แปลกตาหยิบไม้หลายๆ ขนาดมาใช้ก็ดูสวยด ี

ตอนเรียงไม้ก็ลองสลับไม้ให้สวยงามตามใจเราได้

เลย

ไม้จริงโทนสี เข้มดู เก่�แต่ เก๋�สไตล์ 
คล�สสิก

ถ้าชอบการตกแต่งบ้านท่ีดูเป็นผู้ใหญ่ ดูสุขุม 

นุ่มลึก มีความคลาสสิคหรือความเก่าแบบร่วมสมัย  

ลองเลือกใช้ไม้สีเข้มหรือไม้สีแดงอย่างไม้วอลนัท 

(Walnut), มะฮอกกานี (Mahogany) หรือไม้ไทยอย่าง 

ไม้แดง, ไม้สัก แต่ราคาของไม้ก็จะค่อนข้างสูง

อาจจะลองเลือกตกแต่งผนังสักด้านหนึ่ง

ของห้อง แล้วเพิ่มเฟอร์นิเจอร์สีเข้มไว้กลางห้องแค่นี ้

ก็ช่วยให้ห้องดูสวยขึ้นมาแล้ว ทั้งนี้หากได้ไม้โทนส ี

อ่อนมา ปัจจุบันมีนำายาย้อมสีไม้สำาเร็จรูปขายที่

สามารถทาแล้วให้สีเข้มกับไม้ได้โดยท่ียังคงความ

งามของลายไม้แบบเดิมอยู่ ถ้าอยากเพิ่มความหรู- 

หราให้ทาพวกนำายาเคลือบผิวอีกชั้นหนึ่งด้วยก็ได้

แม้ว่าไม้จะเป็นวัสดุยอดฮิตท่ีหลายคน

อยากได้มาแต่งบ้าน แต่ก็เป็นวัสดุที่ค่อนข้างมี

ราคาสูงพอสมควร ไม้บางชนิดก็เป็นไม้หายาก 

การเลือกใช้ไม้แปรรูปท่ีทำามาจากการอัดเศษไม้

แล้วปิดด้วยแผ่นไม้แท้วีเนียร์ก็เป็นอีกทางเลือก

ที่น่าสนใจ หรือจะใช้พวกไม้ทดแทนอย่างไม้

เฌอร่าก็ยังให้ความรู้สึกท่ีใกล้เคียงกับไม้ได้เช่น

กัน แต่จะเอาไม้แบบไหนมาใช้ยังไงให้สวยถูกใจ

คงขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนนะครับ  
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Home Innovation
เรื่อง/ภาพ: Baania.com

เปลี่ยนสระว่�ยน้ำ�ให้เป็นพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์

การมีสระว่ายน้ำาไว้ที่บ้านเป็นเร่ืองที่ดี 

มากๆ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวก็คงไม่ได ้

ว่ายน้ำาบ่อยเท่าไหร่ จะดีแค่ไหนถ้าสามารถเปล่ียน 

พ้ืนท่ีสระว่ายน้ำาท่ีไม่ได้ใช้งาน มาเป็นพ้ืนท่ีระเบียง 

ไว้จัดงานปาร์ตี้ หรือพื้นที่นั่งเล่นในสวนได้

HBG CM มีเทคโนโลยีจากเมืองนอก

มาแนะนำาให้รู้จักกันกับบริษัท Twinscape 

บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบสระว่ายน้ำา

ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยน

สระว่ายน้ำาให้กลายเป็นพื้นที่เอนกประสงค์

โดยสามารถออกแบบได้อย่างหลากหลาย

เพื่อให้ตอบสนองการความต้องการและ

การใช้งานของผู้ใช้มากที่สุด ส่วนจะทำาอะไร 

ได้บ้าง ลองมาดูตัวอย่างกัน... 

ยกพื้นสระว่�ยน้ำ�ให้กล�ยเป็นพื้นเรียบๆ
ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว การมีสระ

ว่ายน้ำาไว้ในบ้านหรือในสถานที่ที่มีหลังคาคลุมก็

เป็นอีกทางเลือกที่นิยมใช้กัน แต่ก็ต้องแลกกับการ

เสียพ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้านไป แต่ด้วยเทคโนโลยี

ที่เรียกว่า “Movable Floors” ภายใต้แบรนด์ Hy-

droFloors น้ันสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดย

ออกแบบให้พื้นสระว่ายน้ำาสามารถปรับระดับได้

เมื่อไม่ได้ใช้งานสระ สามารถปรับส่วนของ

พ้ืนสระและบันไดลงสระให้กลับมามีระดับเท่ากับ

ระดับพื้นปกติ ทำาให้ได้พื้นที่โล่งๆ มาจัดเป็นพื้นที่

กิจกรรมเอนกประสงค์อื่นๆ ได้ทั้งนี้ภายใต้พื้นที่ยก

ขึ้นมาน้ันยังคงมีน้ำาในสระเหลืออยู่โดยไม่ต้องสูบน้ำา

ออกก่อน และยังเป็นการรักษาอุณหภูมิของน้ำาให้

อุ่นและพร้อมใช้งานได้เลย สำาหรับคนที่มีเด็ก พื้นยัง

สามารถปรับระดับความลึกของสระได้

ฝ�เปิดปิดสระว่�ยน้ำ� ที่ช่วยซ่อนสระไว้
ด้�นใต้

 นอกจากพื้นที่ปรับระดับได้แล้ว ยังมี

เทคโนโลยีที่เรียกว่า “Disappearing Covers” หรือ

พ้ืนที่สามารถเปิดปิดและซ่อนสระน้ำาไว้ด้านใต้ได้ 

โดยสปาแห่งหนึ่งในนิวยอร์ค ได้เลือกใช้เทคโนโลยีนี้ 
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ที่มาบทความและรูปภาพ:
www.twinscapegroup.com, www.fastcompany.com
https://aquamagazine.com, 

มาใช้กับสระสปาบนดาดฟ้า โดยสามารถเปิดปิด 

สระได้แบบอัตโนมัติ ทั้งนี้สระของสปาต้องการการ

ควบคุมอุณหภูมิที่ละเอียดกว่าสระว่ายน้ำา การม ี

พ้ืนมาปิดก็จะช่วยควบคุมอุณหภูมิของน้ำาได้ด้วย

ฉนวนใต้พ้ืนและยังช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น  

สามารถติดตั้งไว้บนดาดฟ้าท่ีมี พ้ืนท่ีจำากัดและ

สามารถใช้พื้นที่ดาดฟ้าสำาหรับกิจกรรมอื่นๆ ได้หาก

ไม่ได้ใช้งาน

เลือกเปิดปิดสระว่�ยน้ำ�และสระเลี้ยง
ปล�ด้วยสวนเคลื่อนที่ได้

 สำ าหรับงานตกแต่งสวนภายนอกก็

สามารถเอาเทคโนโลยีนี้ไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกัน 

อย่างเช่นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในเนเธอร์แลนด์

อยากได้พ้ืนที่สำาหรับทำาสวนสวยที่สามารถเลื่อน

ไปมาเพ่ือเปิดปิดสระเลี้ยงปลาคาร์ฟกับสระว่ายน้ำา

สำาหรับเด็กเพ่ือตอบสนองกับการใช้งานที่เปลี่ยนไป

ในแต่ละช่วงเวลา โดยอาจจะเลือกเปิดโชว์สระเลี้ยง

ปลาคาร์ฟในช่วงเวลาปกติหรือเลือกเปิดสระว่าย

น้ำาเฉพาะเวลาที่มีเด็กมาเย่ียมบ้านในช่วงวันหยุด

ซึ่งการปิดส่วนสระว่ายน้ำาจะช่วยรักษาอุณหภูมิของ

น้ำาให้อุ่นจากที่ปกติน้ำาในสระจะเย็นจากสภาพภูมิ

อากาศท่ีค่อนข้างหนาวเย็นทำาให้สามารถว่ายน้ำาได้

แม้ในช่วงฤดูหนาว

เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีค่อนข้างมีประโยชน์ 

ที่หลากหลาย ได้พื้นที่ใช้สอยกลับคืนมา ทั้งยัง

สามารถช่วยป้องกันอันตรายจากการลื่นตกสระ

เมื่อไม่มีการใช้งานได้ด้วย และยังเหมาะสำาหรับคน

ทุกเพศทุกวัยเพราะสามารถปรับระดับพ้ืนสระให้ 

เหมาะสม การออกแบบการซ่อนสระว่ายน้ำาก็ทำาได้

อย่างแนบเนียนจนแทบไม่รู้เลยว่ามีสระว่ายน้ำาอยู่

ข้างใต้ที่เรายืนอยู่ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ก็น่าจะ

มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงตามมาเช่นเดียวกัน แต่ไม่

แน่ว่าต่อไปมาตรฐานการออกแบบสระว่ายน้ำาอาจ

จะเลือกใช้แนวคิดน้ีมาใช้ในการออกแบบอย่างแพร่

หลายในอนาคตก็เป็นไปได้ซึ่งก็คงจะทำาให้มีราคา 

ที่ถูกลงนั่นเอง  
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In Focus

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Better City Better Living for Better Life:

World Expo 2025
Designing Future Society for Our Lives 

World Expo 2025 ผู้จัดต้องการสะท้อนให้ 

ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความท้าทายระดับโลกใน

ปัจจุบัน เช่นความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและ 

การปรับตัวทางสังคมของประชากรโลกให้ทัน

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าโดยไม่ ท้ิงใครไว้เบื้องหลัง 

เรียกร้องให้ทุกคนคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจของ 

พวกเขาและเสริมศักยภาพ ให้พวกเขาตระหนักถึง 

ศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มท่ี ส่ิงน้ีจะผลักดันความ 

พยายามทั่วโลกในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของ

สังคมที่ย่ังยืนท่ีรวบรวมแรงบันดาลใจทั้งหมดเพ่ือ

แก้ไขปัญหาความยากจน ความอดอยาก ปัญหา

สุขภาพ และปัญหาเร่งด่วนตามที่สหประชาชาติ

กำาหนดเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs)

“สิ่งที่เราต้องการคือ ห้องปฏิบัติการสำาหรับ

รวบรวมความรู้ของโลกและแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี 

ผ่านการลองผิดลองถูก EXPO 2025 OSAKA มุ่งมั่น 

ท่ีจะเป็นห้องปฏิบัติการน้ี” ด้วยแนวคิดน้ีทางผู้จัดงาน 

ได้มองว่าการจัดงานครั้งน้ีเหมือนเป็นห้องปฏิบัติการ

สำาหรับแก้ปัญหาสังคมโลก มีการสะท้อนสู่รูปแบบ 

การจัดงานในหลายด้านเช่น สร้างออนไลน์แพลตฟอร์ม 

World Expo หน่ึงในงานอีเวนต์ระดับ 

โลก ที่ไม่แพ้ฟุตบอลโลกหรือโอลิมปิกในปี 

2025 โอซาก้า ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ

อีกครั้ง หลังจากประสบความสำาเร็จจากเคย

จัดงานนี้ในปี 1970 ธีมที่นำาเสนอจนได้รับ

การคัดเลือกแซงหน้าคู่แข่งอีกหลายประเทศ 

ท่ีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพคือ “การออกแบบสังคม 

แห่งอนาคตเพื่อชีวิตของเรา”
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เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกพบปะกันพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจ แบ่งปันประสบการณ์ เกิด

องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน 

Yumeshima Island บริเวณริมอ่าวด้านทิศตะวันตกของเมือง เกาะที่สร้าง

ขึ้นจากการถมทะเล เป็นสถานที่ถูกใช้เพื่อเป็นสถานที่จัดงาน โดยเดินทางด้วย 

รถไฟหรือรถยนต์จากใจกลางเมืองเพียง 20 นาที การวางผังของสถานที่จัดงาน

สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ถึงสังคมในอนาคตผ่านแนวคิดหลักของการกระจาย 

อำานาจและการกระจายตัว ตำาแหน่งพาวิลเลียนที่วางแบบสุ่มเป็นตัวแทนของพล- 

เมืองแต่ละคนท่ัวโลกสะท้อนถึงสังคมในอนาคตที่ทุกคนบนโลกนี้กำาลังจะร่วม

กันสร้างขึ้น โดยแบ่งพื้นที่จัดงานเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ Pavilion World, Green 

World และ Water World

ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวคิดและแผนของสำาหรับ World 

Expo 2025 ประเทศญี่ปุ่นมีวิสัยทัศน์ให้การจัดงานในครั้งนี้นำาพาโลกสู่ So-

ciety 5.0 เพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลกในด้านต่างๆ รวมถึงสุขภาพการเกษตร

และสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น Internet of Things (IOT), 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI), หุ่นยนต์, Big Data, เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆ  
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เทศก�ลร่มบ่อสร้�ง และหัตถกรรมสันกำ�แพง ครั้งที่ 36

Home Society

เปิดง�น “ต�มรอยตำ�น�นก�แฟ 
แลดอกน�งพญ�เสือโคร่ง”

พิมพ์พิชฎ� จัดง�น Pre-Sale KINGSTONTOWNHOME

โครงการ พิมพ์พิชฎา เปิดตัวโครงการทาวน์โฮมดีไซน์สไตล์ยุโรปใหม่ล่าสุด ในชื่อ KINGSTON 

พัฒนาโดย บริษัท ยูเนี่ยน โฟร์ดิเวลลอปเมนท์ จำากัด บนทำาเลทองของเชียงใหม่ ย่านสันกำาแพงสายเก่า พื้นที่

เริ่มต้น 143 ตารางเมตร ใจกลางชุมชนและสิ่งอำานวยความสะดวกในย่านสันกำาแพง สามารถใช้งานใน

ชีวิตจริงได้อย่างคุ้มค่าทุกตารางเมตร เป็นทาวโฮม์สุดคุ้มที่มีทั้ง โรงหนังส่วนตัว, Clubhouse, สระว่ายนำ้า, 

Fitness และสวนสุขภาพ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 2.19 ล้านบาท พร้อมทั้งมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัลพิเศษและ

ส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท  

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้าง

และหัตถกรรมสันกำาแพง ครั้งที่ 36 ที่บ้านบ่อสร้าง ตำาบลต้นเปา อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ

อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ทั้งยังเป็นการ 

ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้แก่ชาวบ้าน   

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ- 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานตามรอยตำานาน 

กาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง ณ ศูนย์วิจัยเกษตร

หลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำาบลแม่วิน อำาเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัย

พืชสวน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เพื่อประชา- 

สัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธ์ุและเทคโนโลยีการผลิต 

กาแฟอะราบิกา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้ง

กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “จากพระราชดำาริงาน-

แรกปี 2525 ถึง ปี 2562 ก้าวสู่ปีที่ 35 แห่งการวิจัย

และพัฒนากาแฟอะราบิกากรมวิชาการเกษตร   
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เชียงใหม่จัดกิจกรรมก�รรณรงค์
และซักซ้อมดับไฟป่� 2562

น�งส�วเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2562 เข้�เยี่ยมค�ร�วะ
ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่

บ�เนีย ร่วมกับสถ�นสงเคร�ะห์เด็กช�ยบ้�นเชียงใหม่ 
จัดกิจกรรมวันเด็กปี 2562

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขให้น้อง เนื่องในงานวันเด็กแห่ง-

ชาติ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ โดยออกซุ้มจัดกิจกรรม แจกขนม เครื่องดื่ม และของเล่น-

เด็ก นอกจากกิจกรรมแจกของ ภายในงานยังมีซุ้มกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ และ

มหาวิทยาลัย ซึ่งได้สร้างความสุข และความสนุกสนานแก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก ภายในงานยังมีกิจกรรม

เปิดเวทีให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การเต้น รวมไปถึงการ

ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมเล่นเกมแจกของรางวัลอีกด้วย 

นางสาวนฤมล สิทธิวัง นางสาวเชียงใหม่ ประจำาปี 2562 พร้อมด้วยรองนางสาวเชียงใหม่อีก 3 ท่าน 

และคณะกรรมการผู้จัดงานการประกวดนางสาวเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่า-

ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำานวยการ ศูนย์ราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกสาวงามที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตภาคเหนือ 8 จังหวัด มา 

ประชันโฉมเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร และสายสะพายประจำาตำาแหน่ง รวมถึงเป็น

ตัวแทนสาวงามเข้าร่วมประกวดต่อในเวทีระดับประเทศต่อไป   

พลโทฉลองชัย ชัยยะคำา แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น

ประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟ

ป่า ประจำาปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษา

วิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 

โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งทหาร หน่วย 

งานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง โดยมีประชาชน 

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง   
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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!

รับโปรโมชั่นพ�เศษสุด! เพ�ยงจองบ�านในงาน กับโครงการในเคร�อสมหวังกรุ�ป
13 - 17 กุมภาพันธ�นี้ พบกันในงาน Baania Festival 2019



Home Buyers’ Guide Chiangmai58



Home Buyers’ Guide Chiangmai 59



Home Buyers’ Guide Chiangmai60



Home Buyers’ Guide Chiangmai 61



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

Festival
@CentralPlaza Chiangmai Airport

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

พร�อมเง�่อนไขราคาพ�เศษ
ชมการแสดงและกิจกรรมบันเทิงมากมาย

เง�่อนไขพ�เศษ
ลดสุดๆ ทุกโลเคชั่น

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

และของที่ระลึกอีกมากมาย

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




