
นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�และเชียงราย
ป�ที่ 15 ฉบับที่ 168 มีนาคม 2562 Baania VDOBaania.comwww.baania.com

Home Location:

ทำเล “แยกแม�กวง” โซนที่มี
สิ�งอำนวยความสะดวกมากมาย
ใช�ชีว�ตได�สบายกว�าท่ี (คุณ) คิด

190315

Home Investment:

ช้ีช�องรวยสำหรับนักลงทุน
รายย�อย ด�วยว�ธีการ
“ลงทุนที่ดินแปลงเล็ก”

Home Check List:

ว�ธีเลือกซ้ือบ�าน-คอนโด
เพ�อ่อยู�แล�ว ช�วยส�งเสร�ม
ให�มีสุขภาวะที่ดี

Feng Shui:

เลือกของตกแต�งบ�าน ให�ดู
สวยงาม และยังช�วยเสร�ม
ความรัก ตามหลักฮวงจ��ย
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www.grandlannameridian.com

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)

แปลนชั้น 1 แปลนชั้น 2
*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

ราคาเร��มต�น 3.89 ล�านบาท*
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รพ.กรุงเทพ

สนามบินเชียงใหม�

เชิญเยี่ยมชมโครงการ และบ�านตัวอย�างได�ทุกวัน

โปรโมชั่นพ�เศษสุด รับสร�อยคอทองคำหนัก 2 บาท*
จองและทำสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2562
• ฟร�! ค�าโอนกรรมสิทธิ์ 
• ฟร�! เคร�่องปรับอากาศ
และของแถมอื่นๆ รวมมูลค�ากว�า 300,000 บาท*

สุขสุดแกรนด� X3สุขสุดแกรนด� X3
กับโครงการแกรนด� ล�านนา เมอร�เดียน
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นึกถึงอสังหาร�มทรัพย� นึกถึงเเสนดี

โครงการแสนดี 18 (หางดง)
บ�านเดี่ยวสองชั้น 3 ห�องนอน  3 ห�องน้ำ  2 ที่จอดรถ  
ที่ดินเร��มต�น 69 ตร.ว.  พ�้นที่ใช�สอย 150 ตร.ม.

เร��มต�น  2.75  ล�านบาท

โครงการแสนดี 17 (ซอยป�าตาล  สันผักหวาน)
บ�านเดี่ยวสองชั้น 3 ห�องนอน 2 ห�องน้ำ 2 ที่จอดรถ
ที่ดิน 45 ตร.ว. พ�้นที่ใช�สอย 136 ตร.ม. 

เร��มต�น  2.39  ล�านบาท

แสนดี โมเดิร�นว�ลล� (กู�เสือ-ร�องยาว อ.สารภี)
บ�านเดี่ยวและบ�านแฝด สองชั้น
ที่ดินเร��ม 35 ตร.ว.  พ�้นที่ใช�สอย 143 ตร.ม.

เร��มต�น  1.99  ล�านบาท

แสนดีทาวน�  (ยางเนิ�ง-สารภี)
ทาวน�โฮมชั้นเดียว หน�ากว�าง 5.7 เมตร 2 ห�องนอน 2 ห�องน้ำ 1 ที่จอดรถ
ที่ดิน 21 ตร.ว.  จำนวนทั้งหมด 40 ยูนิต

เร��มต�น  1.32  ล�านบาท

*เงื่อนไขเปนไปตามบริษัทฯ กำหนดเทานั้น

093-1176-222
สำนักงานขาย

www.sandeedevelopment.com

16/13 หมู� 1 ต.ป�าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม� 50100

Facebook: sandee Development

Email: sandee.development@gmail.com

รูปภาพและบรรยากาศจำลอง (ภาพใชเพื่อการโฆษณาเทานั้น)

Ê¹ÒÁºÔ¹

¡Ò´½ÃÑè§

Ã¾.ã¡ÅŒËÁÍ

Ã¾.ËÒ§´§

ตัวเมืือง
เชียงใหม�

แสนดีทาวน�

แสนดี โมเดิร�นว�ลล�

โครงการแสนดี 17

โครงการแสนดี 18

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบสอง

ถ.วงแหวนรอบสาม

ถ.เชียงใหม�-ลำพ
�น (ต�นยาง)

ถ.ซูเปอร�ไฮเวย� เชียงใหม�-ลำปาง

ถ.เชียงใหม�-หางดง

จองเพียง
2,999 บาท
ฟรีโอนกรรมสิทธิ์*

·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃ
Í.ÊÒÃÀÕ
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จบไปแล้วกับกิจกรรมดีๆ ท่ีทีม Baania จัดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ทุกปี เพื่อเอาใจคนที่อยากมีที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ กับงาน 

“Baania Festival 2019” สำาหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 และเป็นครั้ง

แรกของปี 2562 ต้องบอกว่าจำานวนผู้เข้าร่วมงานมากเกินความ

คาดหมายจริงๆ ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมงานมาก ยังมียอดขายมาก

ถึง 136 ล้านบาทอีกด้วย 

กลับมาว่าถึงความร้อนระอุของประเทศไทยในปี 2562 ที่

นอกจากความร้อนแรงของการเมืองแล้ว ฤดูร้อนได้ถูกประกาศ

ให้เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันไปแล้ว ทำาให้ฤดูหนาวที่ 

ผ่านมาเรียกว่า “มาไวไปไว” ยิ่งนัก ช่วงฤดูร้อนนับเป็นเวลาแห่ง

ความสนุนสนานของเด็กๆ เพราะโรงเรียนปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

แม้บ้างจะเรียนซัมเมอร์ บางส่วนหยุดพักผ่อนอยู่กับบ้าน จึงนับเป็น 

ช่วงเวลาที่บ้านต้องรับหน้าที่หลักในการดูแลคนในครอบครัว

อย่างเต็มที่ ...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

“ฤดูร้อน”

พงศ์มนัส ทาศิริ

pongmanatt@baania.com
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10 HOME LOCATION
 ทำาเล “แยกแม่กวง”
 โซนที่มีดี กว่าที่ (คุณ) คิด

14 TOP VIEW
 Content of the Month

28 PROJECT REVIEW
 “โฮล์ม” 
  บ้านแบบสแกนดิเนเวียน บนทำาเลแยกรวมโชค

30 PROJECT REVIEW
 “ดิ แอสตร้า”
 คอนโดพรีเมียม ในย่านธุรกิจ

32 HOME INSPECTION
 ขั้นตอนและการตรวจรับงานติดตั้งบัวเชิงผนัง

34 HOME TALK
 มีน เชี่ยวศิลปธรรม ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
 พร้อมนำา “กาญจน์” เติบโตอย่างมั่นคง

42 HOME INVESTMENT
 “ลงทุนที่ดินแปลงเล็ก”
 ช่องทางรวยสำาหรับนักลงทุนรายย่อย

43 HOME LOAN
 หนี้ครัวเรือนกับปัญหาเศรฐกิจไทย

44 FENG SHUI
 9 ของแต่งบ้านเสริมรัก  ตามหลักฮวงจุ้ย

45 HOME CHECKLIST
 เรื่องต้องเช็ก: ก่อนซื้อบ้าน-คอนโด เพื่อสุขภาวะที่ดี

46 HOME DECOR
 แต่งมุมของบ้านด้วยพืชที่ปลูกในบ้านได้ 

48 HOME INNOVATION
 “Smart Farm Garden” 
 ฟาร์มปลูกพืชในบ้าน สำาหรับคนรักธรรมชาติ

50 IN FOCUS
 “เรื่องของ TOD”

CONTENTS Vol.15 No.168

March 2019

46

3028

48
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Home Location
เรื่อง : พรทิพย์ แดงใหม่  ภาพ : กองบรรณาธิการ

ทำ�เล “แยกแม่กวง”
โซนที่มีดี กว่�ที่ (คุณ) คิด

โซนตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่ เป็นทำาเลที่ 

รองรับการขยายตัวของเมือง กำาลังเป็นที่สนใจของนักลงทุน 

ทำาให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งโครง- 

การบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และสิ่งอำานวยความสะดวก

มากมาย ซึ่งในอนาคตโซนนี้จะเป็นโซนที่มีความเจริญไม่แพ้ใน

เมือง ซึ่งเหมาะแก่การอยู่อาศัยและการลงทุนในระยะยาว

สี่แยกแม่กวง ถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 อีกหนึ่งทำาเลที่น่าจับตามองสำาหรับการพัฒนาของพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

HBG CM ฉบับนี้อยากแนะนำาทำาเลสำาหรับบ้านพักอาศัยบนถนนหลักที่สำาคัญใน

โซนนี้อย่างทำาเล รอบๆ สี่แยกแม่กวง เป็นแยกระหว่างถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด และ

ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ (ถนนวงแหวนรอบนอก) เชื่อมต่อไปยังอำาเภอดอยสะเก็ดและ

จังหวัดลำาปาง มาดูกันว่าหากเลือกอยู่อาศัยในทำาเลนี้เหมือนหรือแตกต่างกันกับการเลือก 

ที่อยู่อาศัยใกล้เมืองอย่างไร ไม่แน่ว่าคุณอยากจะอยากอยู่อาศัยนอกเมืองที่มีความสงบ 

ใกล้ชิดธรรมชาติ มากกว่าอยู่ในเมืองก็เป็นไปได้
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ทำาเลแยกแม่กวง สามารถเดินทางเข้าออก 

เมืองสะดวกด้วยถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด โดยจะ

ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และตลาดสาม- 

แยก เชื่อมต่อไปยังอำาเภอดอยสะเก็ดและจังหวัด

ลำาปาง เหมาะกับคนที่ทำางานในอำาเภอดอยสะเก็ด 

แต่ ก็ต้องการ ท่ีอ ยู่อาศัยที่ ไม่ ไกลจากตัว เมือง

เชียงใหม่มากนัก

การเลือกท่ีอยู่อาศัยที่ใกล้กับแหล่งจับจ่าย

ซ้ือของ ก็จะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำาวัน สะดวกสบาย 

ข้ึน ลองคิดถึงภาพหลังเลิกงานแวะซ้ืออาหารหรือของ 

สดที่ตลาดก่อนเข้าบ้าน คงตอบโจทย์คนที่ชอบทำา 

อาหารได้ดีทีเดียว ซึ่งทำาเลนี้ใกล้กับตลาดหลาย-

แห่ง เช่น ตลาดท่ารั้ว, ตลาดแม่กวง, ตลาดสามแยก 

และกาดนัดโลตัสสันทราย หรือจะเลือกพักผ่อนและ

ช้อปปิงในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ส่วนคุณ- 

พ่อบ้านที่ชอบแต่งบ้าน ทำาเลนี้ยังใกล้โฮมโปร- 

สันทราย หรือจะเดินทางไป โฮมสุขภัณฑ์ หรือ 

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ ก็ใช้เวลาไม่นานเช่นกัน

เดินท�งเข้�ออกเมืองด้วยถนนใหญ่ สบ�ยใจใกล้ตล�ด และห้�งสรรพสินค้�

บริเวณสามแยกตลาดสันทราย ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หากมาจากสี่แยกแม่กวง เข้าสู่ตัวเมือง

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9ตลาดแม่กวง มุ่งหน้าไปทาง จ.เชียงรายตลาดสามแยก สันทราย
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ใกล้ร้�นอ�ห�รชื่อดัง เดินท�งสู่โรงพย�บ�ล 
ได้ง่�ย 

เรื่องอาหารการกินก็นับเป็นเรื่องที่สำาคัญที่

มองข้ามไม่ได้ ทำาเลนี้มีร้านอาหารชื่อดังหลายแห่ง 

อาทิ ร้านอาหารโอ้กะจู๋ สันทราย ร้านอาหารเพื่อ

สุขภาพท่ีนำาโดยสลัดผักไฮโดรโปนิกส์ และเมนูซ่ีโครง 

นำาผึ้งขึ้นชื่อของทางร้าน รวมไปถึงร้านอาหารอื่นๆ ที่

มีให้เลือกหลากหลายประเภท อาทิ ร้านอาหารสวน

หอมข้าวรำา, ร้านอาหารอิ่มปลาเผา, ร้านอาหารข้าว-

งาย, ร้านอาหารลองกอยลาบขม, ร้านอาหารคุ้ม- 

ขันโตก, ร้านข้าวต้มคนสุพรรณ และร้านสวนอาหาร

กางโต้งกุ้งเต้น เป็นต้น นอกจากนี้ใกล้แยกแม่กวง 

ยังมีร้าน 6-Nature Cafe ร้านกาแฟบรรยากาศดีที่ให้

คุณได้พักผ่อนอีกด้วย

สำาหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยใน 

บ้าน และต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเป็นประจำา 

การเลือกท่ีอยู่อาศัยใกล้โรงพยาบาลและสามารถ

เดินทางถึงโรงพยาบาลได้สะดวกก็เป็นเรื่องที่สำาคัญ โดยทำาเลนี้สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลดอยสะเก็ดใช้

เวลาเพียง 12 นาที และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เพียง 15 นาทีเท่านั้น

ถนนวงแหวนรอบสาม  จากสี่แยกแม่กวง ไปทางถนนสันกำาแพงสายใหม่ มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการเพื่อตอบสนองให้กับคนกำาลังหาที่อยู่อาศัยโซนรอบนอก
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สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอื่นๆ ครบครัน
นอกจากข้อดีที่ได้กล่าวไป ทำาเลนี้ยังใกล้กับ 

ย่านธุรกิจอย่างเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ที่รวบรวมทั้ง 

อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

ไว้อย่างครบครัน บางวันก็มีถนนคนเดินให้เดินเลือก 

ซื้อของราคาถูกอีกด้วย ส่วนใครที่รักสุขภาพก็มียิม 

ออกกำาลังกายอย่างยิม O2 Gym และยิม Home Fit-

ness หรือใครจะส่งของก็มีร้านไปรษณีย์ไทย สาขา

สี่แยกศาลเด็ก และขนส่ง Green Bus ส่วนใครท่ี 

ต้องไปธนาคารบ่อยๆ แถวกาดสามแยกก็มีธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ให้บริการอีกด้วย 

นับว่าเป็นทำาเลท่ีสามารถเดินทางสู่สิ่งอำานวยความ-

สะดวกได้อย่างครบครันจริงๆ

ทำ�เลรอบส่ีแยกแม่กวง นับเป็นอีก 1 ทำ�เล 

ที่น่�สนใจ ด้วยคว�มพร้อมของพื้นที่ และสิ่ง-

อำ�นวยคว�มสะดวกจำ�เป็นต่�งๆ แม้จะอยู่ใน

แถบช�นเมืองที่มีคว�มสงบ ใกล้ชิดธรรมช�ติ

ก็ต�ม... 
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Top View by Baania.com

เลิกกับแฟน สินเชื่อที่กู้ร่วมไว้ทำ�อย่�งไรดี
หลายท่านตัดสินใจกู้ร่วมกับคนรัก ท่ียังไม่ได้ 

แต่งงานจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถึง

แม้รู้ว่าจะเสี่ยงแต่ยังคงตัดสินใจกู้ร่วม ช่วงเดือนแห่ง

ความรักเช่นนี้ หลายท่านคงเตรียมตัว วางแผนสร้าง

ครอบครัวหรือหาเรือนหอเพื่ออยู่ร่วมกัน ในช่วงความ

รักหวานชื่นต่างก็คิดว่าคนรักคือ Soul Mate ของท่าน

แน่ๆ

ภาวะการกู้ร่วมจึงเกิดข้ึน เน่ืองจากการกู้ร่วม 

เป็นการร่วมกันเป็นหนี้ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสที่ท่าน

จะได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินเพ่ิมมากขึ้น 

หากแต่เมื่อเกิดการไม่เข้าใจกัน หมดรัก หรือสาเหตุ

อื่นๆ ซึ่งทำาให้เกิดการเลิกรากันไปปัญหาต่างๆ ก็จะ

ตามมามากมาย โดยเฉพาะไม่สามารถตกลงกันได้

ว่ากรรมสิทธิ์จะเป็นของท่านใด บทความนี้มีวิธีการ

แก้ปัญหาให้

เงินเดือนที่มี เลขนี้บอกวงเงินสินเชื่อได้
ท่านใดท่ีกำาลังจะซ้ือคอนโดมิเนียมสักห้อง 

ท่านจะต้องทำาอะไรเป็นอย่างแรก สำาหรับท่านที่ไม่ได้ 

มีเงินก้อนสิ่งแรกที่ท่านต้องทำานั้นคือ การประมาณ

การว่าท่านมีความสามารถในการผ่อนจ่ายและกู้

สินเชื่อได้เท่าไหร่ การกู้สินเชื่อเป็นการยืมเงินจาก

สถาบันการเงิน

เพื่อมาจ่ายซื้อคอนโดก่อน แล้วค่อยผ่อน

จ่ายคืนให้กับสถาบันการเงินทีหลังแต่ละท่านที่ขอ

สินเชื่อ จากสถาบันการเงินจะได้วงเงินมากน้อยไม่

เท่ากัน หากไม่มีภาระหนี้อื่น ส่วนใหญ่จะสามารถขอ

สินเชื่อ ได้ประมาณ 60 เท่าของรายได้ของแต่ละท่าน 

บทความนี้เสนอวงเงินสินเชื่อของแต่ละระดับรายได้

Contents of the month ฉบับนี้ ได้รวบรวมบทความที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ 

Baania.com ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหว โดยบทความ

เรื่องสินเชื่อ ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา

บทความเร่ือง “เลิกกับแฟน สินเช่ือท่ีกู้ร่วมไว้ทำาอย่างไรดี แฟนจ๋ากู้ร่วมกันมันเส่ียงนะ” 

ได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง ตามด้วยบทความ “เงินเดือนที่มี เลขนี้บอกวงเงินสินเชื่อได้” ส่วน 

อันดับ 3 บทความสินเชื่อเรื่อง “คนวางแผนมีบ้านต้องรู้ไว้ หาข้อมูลอย่างครบถ้วนให้ดีก่อน

ตัดสินใจ”

Contents of the Month

เรื่อง: ผดุงพงศ์ ขุ่ยอาภัย

อันดับ 1 

อันดับ 2

อันดับ 4 เป็นบทความแต่งบ้าน “เสริมรัก 

ตามหลักฮวงจุ้ย รับวันวาเลนไทน์ เลือกของมาตกแต่ง 

เสริมฮวงจุ้ยในบ้าน หรือมอบเป็นของขวัญให้กับคน

รักในเทศกาลวาเลนไทน์”   ปิดท้ายกับอันดับที่ 5 

“ส่องตลาดบ้านเดี่ยวเชียงใหม่ จากอดีตถึงปัจจุบัน 

เติบโตต่อเนื่อง”
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ของแต่งบ้�นเสริมรักต�มหลักฮวงจุ้ย 
รับวันว�เลนไทน์

เดือนแห่งความรัก เดือนกุมภาพันธ์ หลาย-

คู่รักต่างหาไอเดียของขวัญหรือของท่ีแทนใจมาจัด

เสริมเติมแต่งความรักให้ดีทวีคูณ ทั้งจัดแต่งบ้านของ 

ท่านเองและส่งต่อให้กับคู่รักของท่าน ส่วนท่านใดที่ 

เป็นคนโสด อาจจะต้องพึ่งตัวช่วยเสริมดวงเรื่องคู่ใน 

บทความน้ี Baania มีไอเดียของขวัญและของตกแต่ง 

บ้านเสริมดวงความรักตามหลักฮวงจุ้ยมาบอกกัน

สินเชื่อ เรื่องที่คนว�งแผนมีบ้�นต้องรู้ไว้
การมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นฝันของหลายๆ

ท่าน เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตครอบครัว แต่การจะ 

มีบ้านสักหลังได้น้ันเป็นเร่ืองท่ียาก และส่ิงท่ีควรจะทำา 

คือการวางแผนท่ีดีต้ังแต่การสำารวจกำาลังเงินของ 

ท่าน การเลือกประเภทบ้านและทำาเลท่ีต้ังให้สอดคล้อง 

กับงบประมาณที่ท่านมี 

เรื่องของสินเชื่อเป็นเรื่องที่สำาคัญ การขอ

สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์-

สไตล์ของท่านมากที่สุดเป็นสิ่งที่จะทำาให้การดำาเนิน

ชีวิตของท่านง่ายและสะดวกขึ้น ลักษณะของสินเชื่อ

มี 4 ประเภท ท่านควรศึกษาสินเชื่อก่อนการไปยื่นขอ

สินเชื่อนั้นๆ

ส่องตล�ดบ้�นเดี่ยวเชียงใหม่ จ�กอดีตถึง
ปัจจุบัน เติบโตต่อเนื่อง

เมืองในฝันของหลายท่านท่ีต้องการจะหลีก

หนีความวุ่นวายเพ่ือการพักผ่อนหรืออยู่อาศัยทาง

ภาคเหนือ คงจะหนีไม่พ้นเมืองเชียงใหม่ ด้วยเป็น

เมืองที่มีจุดเด่นในเรื่องของบรรยากาศดี มีความเป็น

ธรรมชาติสูง และยังเป็นเมืองโด่ดเด่นด้านวัฒนธรรม 

ลำาค่า ที่อนุรักษ์สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ถึงแม้จะ

รักษาวัฒนธรรมอันเก่าแก่ แต่ยังคงเพียบพร้อมด้วย

สิ่งอำานวยความสะดวก สาธารณูปโภคและอุปโภค

ไม่แพ้เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว 

ซึ่งบทความน้ีจะเจาะลึกถึงการเติบโตของโครงการ

บ้านเดี่ยวในเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาก 

กว่า 370 โครงการ

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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ไอลิน แม่โจ้

แอทอินวิลเลจ 2 น้ำ�แพร่-ห�งดง

โครงการ ไอลิน (AILIN) แม่โจ้ ก่อเกิดจาก Aileen (พระอาทิตย์) + begin 

(การเริ่มต้น) ไอลินจึงหมายถึงชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ทุกวัน บ้านสวยสุดหรู กับแบบบ้าน 

2 แบบ ที่มีทั้งแบบ 3 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน ในราคาประหยัด บนทำาเลทอง 

ห่างจากเซ็นทรัลเฟสติวัล 8 กม. และห่างจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 กม. เพื่อให้

จองด่วน! เหลือเพียง 1 ยูนิตเท่านั้น กับโครงการ แอทอินวิลเลจ 2 นำาแพร่-

หางดง บ้านสวยสไตล์ยุโรป กับบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องนำา 1 ห้องรับแขก 1 

ห้องครัว Built-in พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ที่จอดรถ 2 คัน ในสภาพแวดล้อมสงบใกล้ชิด

ธรรมชาติ บนทำาเลถนนเลี่ยงเมืองหางดง - สันป่าตอง บริเวณแยกต้นเกว๋น มุ่งหน้า

ไปทางแยกแม่วาง ประมาณ 8 กิโลเมตร โครงการอยู่ทางด้านขวามือ ตรงข้ามกับ 

Presales & Promotion

คุณได้เลือกใช้ชีวิตอย่างสุขใจ ในบ้านที่เหมาะสมกับครอบครัว เพราะเราเชื่อว่า 

“Home is where the heart is.” พิเศษราคาเริ่มต้น 1.79 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.09-9232-8295 FB: ไอลิน-ailin แม่โจ้, 

อีเมล: somsamaiproperty@gmail.com  

ปั๊ม ปตท. นำาแพร่ ประมาณ 300 เมตร เดินทางสะดวก ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก

ต่างๆ  ทั้งตลาด โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า

ราคาเพียง 3.89 ล้านบาท พร้อมให้คุณเข้าอยู่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ได้ที่ โทร.053-103-659, FB: atintdesign และ www.atin-design.com  
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Presales & Promotion

ก�ญจน์กนก

บ้�นแสนสุข เชียงใหม่

กาญจน์กนก จัดแคมเปญพิเศษ โอกาสสุดท้ายก่อนมาตรการรัฐ กับโปร

สุดคุ้ม “โปรแรง แซงมาตรการรัฐ” บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ 

พิเศษ! เมื่อจองวันนี้ 1. รับเงินคืน 2% เป็นส่วนลดในวันโอนกรรมสิทธิ์ 

(คำานวณจากราคาขายหลังหักส่วนลด) เฉพาะยูนิตที่เข้าร่วมโครงการและสามารถ

โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 29 มี.ค. 62 เท่านั้น 2. กู้ได้เต็ม ก่อนธนาคารแห่งประเทศ- 

โครงการ “บ้านแสนสุข เชียงใหม่” ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องนำา 

1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ที่จอดรถ บนทำาเลถนน เชียงใหม่ - ลำาปาง พัฒนาโดย 

บริษัท เอส ซี มอเตอร์ เชียงใหม่ กรุ๊ป จำากัด 

โปรโมชันพิเศษ จองเพียง 1,000 บาทเท่านั้น สำาหรับผู้ที่ไปลงทะเบียนใช้

สิทธิ์โครงการบ้านล้านหลังกับธนาคารอาคารสงเคราะห์  ในราคา 1 ล้านบาททุก

ไทยจะควบคุมการปล่อยสินเชื่อ ทำาให้ต้องมีเงินดาวน์สูงสุดถึง 30% เริ่ม 1 เม.ย. 

62 เป็นต้นไป และ 3.ฟรีค่�โอน ทุกยูนิต ทุกโครงก�ร เฉพาะบ้านเดี่ยว, ทาวน์-

โฮม, คอนโด เท่านั้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำาหนด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-275880, www.kkn.co.th 

และ FB: Karnkanok Property  

แปลง มีจำานวนจำากัดแค่ 273 หลังเท่านั้น ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,800 บาท 

นาน 5 ปี ได้รับสิทธิ์ 4 ฟรี (ค่าประเมินที่ดิน/ค่าธรรมเนียมอนุมัติวงเงินกู้/ค่าจด

ทะเบียนสิทธิ์/ค่าจดจำานอง) สามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ได้ที่โครงการบ้านแสนสุขได้

แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.064-1018808  
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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

5 ยูนิตสุดท�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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เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

Baania Festival 2019
สร้างยอดจองบ้าน ทะลุ 136 ล้านบาท

Home Special Scoop

ต้อนรับต้นปีกับงานแสดงท่ีอยู่อาศัย 

เมืองเชียงใหม่ ในงาน  Baania Festival 2019 

ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 13-17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่าน- 

มา ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีผู้ประกอบ- 

การชั้นนำาทั่วเชียงใหม่เข้าร่วมออกบูธภาย- 

ในงาน โดยมีโครงการบ้าน-คอนโดฯ กว่า 

20 โครงการในเชียงใหม่ พร้อมทั้งสถาบัน- 

การเงิน, บูธ NPA บ้านมือสอง, สินเชื่อ 

จากธนาคาร, สินค้าและบริการที่น่าสนใจ 

โดยสร้างยอดจองท้ังบ้านและคอนโดมากกว่า 

136,221,483 บาท สะท้อนความต้องการ 

ที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอย่าง 

ต่อเนื่องจากปลายปี 2018 

จากการสำารวจและตอบแบบสอบ- 

ถามจากผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจบ้าน

เดี่ยวเป็นอันดับหนึ่งกว่าร้อยละ 52% อันดับ

สองเป็นคอนโดมิเนียม 13% และอันดับสาม

เป็นทาวน์โฮม 12% ที่เหลือเป็นประเภทบ้าน

แฝด, ที่ดิน, อาคารพาณิชย์ และที่ดิน

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษที่ให้ 

ผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรม DIY. อย่าง Workshop 

การแปลงโฉมเก้าอี้ด้วยกระเบื้องโมเสค, Workshop 

แต่งหน้าคัพเค้ก สนับสนุนโดย บุญถาวร เชียงใหม่ 

และ Workshop การสาธิตการฉาบผนัง สไตล์ลอฟท์ 

ทำาเองง่ายๆ จากปูนตราเสือ ซึ่งสนับสนุนโดย SCG 

เชียงใหม่  ซ่ึงผู้เข้าร่วมงานจะได้ของท่ีตัวเองสร้างสรรค์ 

นำากลับบ้านอีกด้วย

สำาหรับไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้คือ การ

จับฉลากผู้โชคดีที่จองบ้านภายในงาน ลุ้นรับรางวัลถึง 

3 ต่อ ได้แก่ ต่อที่ 1 ลุ้นรับเครื่องกรองอากาศ Mi Air 

Purifier 2S จำานวน 3 รางวัล ต่อที่ 2 รับส่วนลดสูงสุด 

15%* เมื่อซื้อสินค้าจาก Index Living Mall และ 

ต่อที่ 3 เมื่อซื้อหรือจองบ้านภายในงานรับหมอนอิง 

Baania 2 ใบ

ตลอดการจัดงานในคร้ังน้ีมีผู้ที่สนใจเข้าร่วม

กิจกรรม Baania Festival ครั้งที่ 7 อย่างล้นหลาม ทั้ง

ที่ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์, Fanpage, วิทยุ 

รวมถึงส่ืออ่ืนๆ รวมถึงความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ประกอบ 

การอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ทำาให้ทุกกิจกรรมที่เกิด

ขึ้นภายในงานประสบความสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี สิ่ง-

สำาคัญที่สุดคือ การที่ Baania ได้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการเป็นส่ือกลางเพื่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย 

ทุกรูปแบบ ทำาให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาบ้านที่รักและ 

ตรงใจรวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงความต้องการ 

ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด แล้วพบกับงาน Baania 

Festival ในครั้งต่อไปเร็วๆ นี้ สนใจติดตามราย- 

ละเอียดที่ www.baania.com หรือสอบถามข้อมูลที่

เบอร์โทรศัพท์ 053-213708 
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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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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
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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
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Special Ad.
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Project Review
เรื่อง/ภาพ: ณัฐภูมิ พงษ์เย็น

“โฮล์ม”
บ้านแบบสแกนดิเนเวียน บนทำาเลแยกรวมโชค 

ทำ�เลใกล้แหล่งชุมชนและสิ่งอำ�นวยคว�ม
สะดวก

โครงการอยู่ในซอยใกล้กับถนนสมโภช- 

700 ปี เชียงใหม่ วงแหวนรอบ 2 (ถนนวงแหวนรอบ

กลาง) เดินทางถึงแยกรวมโชคมีชัยเพียง 3 นาที 

สามารถเข้าถึงโครงการได้ท้ังจากถนนวงแหวนรอบ

กลาง ที่มาจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และถนน

เชียงใหม่-แม่โจ้ และเนื่องจากไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่

ทำาให้มีความเป็นส่วนตัว สงบ ไม่พลุกพล่าน

สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายเพราะใกล้

กับแหล่งชุมชนและร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ มากมาย 

อาทิ มีโชคพลาซ่า, รวมโชคมอลล์, ริมปิงซุปเปอร์-

สโตร์, เทสโก้โลตัสรวมโชค, ร้านกาแฟสวีทการ์เด้น, 

ร้านอาหารคาเฟ่ดินดิน, ร้านอาหารวีทีแหนมเนือง, 

ร้านอาหารเชียงใหม่เรือนแพ 2, โรงแรมบีทูรีสอร์ท, 

โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ หรือจะเดินทางไปห้าง- 

สรรพสินค้าเซ็ลทรัลเฟสติวัลก็ใช้เวลาเพียง 5 นาที, 

ห้างสรรพสินค้าเมญ่าและถนนนิมมานเหมินท์เพียง 

10 นาที

บ้�นแฝดสองชั้น ฟังก์ชันลงตัว มีห้อง
อเนกประสงค์

บ้านแฝด 2 ชั้น จำานวน 58 ยูนิต บนเนื้อที่

โครงการกว่า 9 ไร่ ทำาให้มีความเป็นส่วนตัว กับ

แนวคิดอยู่เย็นเป็นสุขในทุกฤดูกาล (Season of 

Living) โดดเด่นด้วยการออกแบบให้เป็นบ้านสไตล์

สแกนดิเนเวียนที่แตกต่างจากโครงการอื่น กับแบบ

บ้าน Type A ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องนำา จอดรถ 1 

คัน พื้นที่ใช้สอย 145 ตารางเมตร บนพื้นที่ดิน 35-40 

ตารางวา จุดเด่นของบ้านคือ การออกแบบให้ห้องน่ัง-

เล่นและห้องทานอาหารยาวเชื่อมต่อกันและเลือกใช้

หน้าต่างบานเปิดที่ค่อนข้างกว้าง ทำาให้ภายในบ้าน 

ได้รับแสงธรรมชาติและได้มุมมองของสวนหลัง-

บ้านได้อย่างเต็มที่ พร้อมด้วยห้องอเนกประสงค์ที ่

สามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานของแต่ละ

ครอบครัวได้ ส่วนชั้นสอง ห้องนอนใหญ่มี Walk-In 

Closet ขนาดใหญ่ มุมทำางาน และห้องนำาแบบแยก

โซน ทำาให้การใช้งานเป็นสัดส่วนมากขึ้น

ทำาเลแยกรวมโชคเป็นอีกทำาเลทอง
ที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอดเวลา 
ทั้งคอมมูนิตี้มอลล์ อาคารพาณิชย์ รวมทั้ง 
โครงการท่ีอยู่อาศัยมากมาย ทำาให้การใช้ชีวิต 
อยู่ในโซนนี้ค่อนข้างสะดวกสบาย ใกล้สิ่ง-
อำานวยความสะดวก ทั้งยังเดินทางเข้าออก
เมืองได้หลายทางจากถนนวงแหวนรอบ
กลาง ทำาให้โซนนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 
สำาหรับคนท่ีกำาลังมองหาที่อยู่อาศัยใกล้
เมือง

HBG CM มีโครงการใกล้กับแยกรวมโชค 
มาแนะนำาให้รู้จัก กับโครงการบ้านแฝดสองช้ัน 
ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์บ้านแบบสแกนดิเนเวียน 
พัฒนาโดยบริษัท สเปซ แอนด์ โค จำากัด ที่
ปัจจุบันมีดูแลโครงการ Monotown, Na-
ture home และ Bedroom Apartment 
รวมท้ังโครงการ โฮล์ม ท่ีเราได้แวะเข้าไปเย่ียม- 
ชมโครงการและเก็บภาพบ้านตัวอย่างมา
ฝากกัน
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โครงสร้างบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

และมีเสาเข็มทำาให้โครงสร้างบ้านแข็งแรง ผนังก่อ- 

อิฐมวลเบาหนา 7.5 เซนติเมตร ช่วยลดเสียงรบกวน 

จากภายนอก ฝ้าเพดานเป็นฝ้ายิปซ่ัมฉาบเรียบ 9 มิล 

เหนือฝ้ามีฉนวนกันความร้อน SCG Staycool หนา 

3 นิ้ว พื้นภายในชั้น 1 และห้องนำาทุกชั้นเลือกใช้

กระเบื้องขนาด 12 x 24 นิ้ว

พื้นภายในชั้น 2 เลือกใช้พื้นไม้ลามิเนต 8 มิล 

ห้องนำาเลือกใช้สุขภัณฑ์ของ Toto และอุปกรณ์จาก 

Hafele บานประตูเลือกใช้บานไม้จริงทำาสี วงกบ wpc 

สำาเร็จรูป ซึ่งก็นับว่าเป็นโครงการที่เลือกใช้โครงสร้าง

และวัสดุคุณภาพดีสมกับราคาที่ตั้งไว้เริ่มต้นที่ 4.05 

ล้านบาท* พื้นที่ส่วนกลางของโครงการมีคลับเฮ้าส์

และ Co-Working Space สระว่ายนำาและห้อง-

ฟิตเนสชั้นสองท่ีมองเห็นวิวสระและสวนภายใน

โครงการรวมทั้งวิวธรรมชาติมองที่มองเห็นภูเขา

โครงก�ร โฮล์ม บ้�นแฝดสองชั้น ที่โดด- 

เด่นด้วยสไตล์สแกนดิเนเวียน ฟังก์ชันลงตัวพร้อม 

ห้องอเนกประสงค์ เป็นส่วนตัวและเงียบสงบกับ 

ทำ�เลห่�งจ�กถนนใหญ่ ล้อมรอบด้วยวิวธรรมช�ติ 

ใช้ชีวิตง่�ยๆ ในโครงก�รกับส่วนกล�งที่มีม�ให้

อย่�งครบครัน บนทำ�เลทองใกล้แยกรวมโชคที่ 

เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ม�กม�ย ในร�ค�เร่ิมต้นเพียง 4.05 ล้�นบ�ท* 

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : Holm

Project Owner:
Location:

Land Area:
Project Type:
Price:
Amenities:

Contact:
Website:

Space and Co Co., Ltd. 
700th years Chiangmai celebration Rd., San Phi Suea Sub Dis-
trict, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai
9-1-45 Rai.
Twin House of 2 Stories, Total 58 Units
Start 4.05 MB.
Green Garden, Clubhouse, Swimming Pool, Fitness, CCTV,
24-Hrs Security Guard
Tel. 053-218-318, 088-259-1798
http://space.co.th
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Project Review

ถนนช้างคลานนับเป็นทำาเลที่โดดเด่น 

1 ใน 2 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวม 

ของสถาบันการเงินจนถูกยกให้เป็นสีลมและ 

สาธรของเชียงใหม่  ตลอดเส้นทางมีโครงการ 

อสังหาฯ ระดับพรีเมียมตั้งอยู่ในพื้นที่เพื่อ

รองรับกลุ่มลูกค้าระดับบน  นอกจากนี้ยังเป็น 

ศูนย์รวมของโรงแรมชั้นนำา สิ่งอำานวยความ-

สะดวก แหล่งท่องเท่ียว และสถานศึกษาช่ือดัง 

การลงทุนซื้อที่อยู่อาศัยในย่านนี้ถือเป็นการ

ซื้อทำาเลอยู่อาศัยในเมือง ที่ต่อไปราคาบ้านจะ 

มีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่จะเป็นท่ีอยู่ 

อาศัยของผู้มีรายได้สูงและชาวต่างชาติ และ

ถ้าจะลงทุนซื้อเพื่อให้เช่าก็น่าสนใจ

“ดิ แอสตร้�”
คอนโดพรีเมียม ในย่านธุรกิจ

HBG CM มีโครงการระดับพรีเมียมมาแนะนำา 

ให้รู้จักกันกับโครงการ ดิ แอสตร้า คอนโดมิเนียม โดย

บริษัท อรสิรินกรุ๊ป จำากัด ที่มีผลงานการันตีคุณภาพ 

หลายโครงการท่ัวเชียงใหม่ โดยโครงการน้ีเป็นโครงการ 

ลักซ์ชัวรีคอนโดมิเนียม สูง 17 ชั้น 2 อาคาร ที่มีแบบ 

ห้องให้เลือกตั้งแต่ 4.05 - 16 ล้านบาท บนทำาเลที่มี

ราคาสูงถึงตารางวาละ 250,000 บาท

ทำ�เลทองย่�นธุรกิจ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและ 
โรงเรียนดัง

โครงการตั้งอยู่ติดกับโรงแรมแชงกรีล่า 

เชียงใหม่ ย่านสำาคัญและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของ 

เมืองเชียงใหม่ การเดินทางมีความสะดวกสบาย การ

เดินทางเข้า-ออกโครงการสามารถใช้เส้นทางถนน

อ้อมเมืองมายังถนนช้างคลานได้ จราจรอาจมีความ

หนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนเพราะอยู่ในย่านธุรกิจ,  

การท่องเท่ียวและสถาบันการศึกษา จึงสะดวกสำาหรับ 

คนที่ไม่มีรถส่วนตัวเพราะมีรถประจำาทางผ่านตลอด

นอกจากน้ันยังใกล้กับส่ิงอำานวยความสะดวก 

อาทิ ไนท์บาซาร์เชียงใหม่, พันธ์ุทิพย์เชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์ 

ภาพวาดสามมิติ อาร์ท อิน พาราไดซ์, โรงเรียน- 

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม, โรงเรียนวชิรวิทย์, 

โรงเรียนพระหฤทัย, โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย, โรง- 

พยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล,  ธนาคารกสิกร- 

ไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารออมสิน, ร้าน

อาหารเนื้อวัวรสเยี่ยม, ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง เรียกว่า

ใช้ชีวิตสะดวกสบายในทุกด้าน

ใส่ใจทุกร�ยละเอียด วัสดุเกรดพรีเมียม ส่วน- 
กล�งเหนือระดับ

โครงการ ดิแอสตร้า คอนโดมิเนียม เป็น 

โครงการลักซ์ชัวรีคอนโดมิเนียม สูง 17 ชั้น 2 อาคาร 

พร้อมท่ีจอดรถช้ัน 1 - 4 หรือมีท่ีจอดรถให้ผู้อยู่อาศัยถึง 

70% อาคาร Tower A มี 328 ยูนิต Tower B มี 261 

ยูนิต รวมทั้งหมด 589 ยูนิต บนพื้นที่โครงการ 5 ไร่เศษ 

ออกแบบด้วยแนวคิดสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี 
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ลงตัวกับเสน่ห์แบบล้านนาผสานชีวิตเมืองที่ทันสมัย 

สะท้อนความเรียบหรูผ่านอัตลักษณ์และผิวสัมผัส

ของวัสดุที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย รวมถึงการจัดแบ่ง

สัดส่วนพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกถึงความโล่งโปร่ง

สบายเหมือนอยู่ในอยู่ในรีสอร์ท

มีแบบห้องให้เลือก 4 แบบ ได้แก่ แบบ 1 

Bedroom พื้นที่ใช้สอย 29.26 - 56.66 ตร.ม., แบบ 

2 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 48.25 - 84.46 ตร.ม., แบบ 

3 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 98.11 ตร.ม. และแบบ 

Penthouse พื้นที่ใช้สอย 75.52 - 170.34 ตร.ม. 

ท่ีโดดเด่นด้วยการออกแบบห้องนั่งเล่นเป็นแบบ 

Double Space โถงสูงทำาให้ห้องดูใหญ่โต หรูหรา

ห้องทุกห้องเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เกรด A 

โดยผนังภายนอกเลือกใช้ EKOBLOK ผนังภายใน

เลือกใช้อิฐมวลเบา หน้าต่างเลือกใช้กระจกเขียวตัด- 

แสง กรอบอะลูมิเนียมดำา ป้องกันรังสี UV ประตู 

Platinum Doors แนวโมเดิร์น หนา 4 เซนติเมตร 

โครงสร้างไม้แท้เนื้อแข็ง เสริมทับด้วย MDF อย่างดี 

พื้นห้อง ไม้เอ็นจิเนียริง Aree สี Oak White หนา 14 

มิล เคลือบด้วย UV สวยงามและป้องกันรอยขีดข่วน 

พ้ืนระเบียงและห้องนำาเลือกใช้กระเบื้องแกรนิตโต้

แผ่นใหญ่ สุขภัณฑ์ Kohler รุ่นประหยัดนำา เครื่อง- 

ทำาความร้อน STIEBEL ชุดเครื่องครัวเลือกใช้ของ 

Index Living Mall เครื่องดูดควันและเตาไฟฟ้าของ 

Teke เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty 

และอื่นๆ อีกมากมายที่การันตีคุณภาพว่าสมกับ

ความพรีเมียมของโครงการระดับนี้

พื้นที่ส่วนกลางที่มีให้อย่างครบครัน ได้แก่ 

Infinity edge pool สระว่ายนำาระบบเกลือ, Sky Fit-

ness ออกกำาลังกายพร้อมชมทัศนียภาพมุมสูงของ

เมืองแบบ 360 องศา, SPA และ ห้องซาวน่า โดย

โรงแรมแชงกรีล่า, Double Volume Lobby, สวน- 

สาธารณะท้ังภายในและภายนอกอาคาร, Free Wi-Fi 

ในพื้นที่ส่วนกลาง, ร้านกาแฟที่ให้บริการในส่วนของ 

Lobby ทั้งยังอุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย

แบบ Triple Security System ด้วย Digital Door 

Lock, Keycard, Manual Key รวมทั้งดูแลคุณตลอด 

24 ชั่วโมงด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ

กล้อง CCTV

โครงก�ร ดิ แอสตร้� คอนโดมิเนียม 

คอนโดหรูเกรดพรีเมียมท่ีสมบูรณ์แบบในทุกๆ

ด้�นของก�รใช้ชีวิต บนทำ�เลทองย่�นธุรกิจบน- 

ถนนช้�งคล�น ใกล้สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก เดิน-

ท�งสะดวก เหม�ะสำ�หรับก�รลงทุนเพื่ออยู่อ�ศัย 

หรือปล่อยเช่�ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว ในร�ค�

เริ่มต้นเพียง 4.05 ล้�นบ�ท* 

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : The Astra Condominium

Project Owner:
Location:

Land Area:
Project Type:

Price:
Amenities:

Contact:
Website:

Ornsirin Group Co., Ltd. 
Chang Klan Rd., Chang Klan Sub District, Mueang Chiang Mai 
District, Chiang Mai
5-1-39.4 Rai.
Freehold Luxury Condominium, 17 Stories, 2 Buildings,
Total 589 Units
Start 4.05 MB.
Grand Lobby, Spa, Swimming Pool, Fitness, Laundry Room, Roof 
Garden, CCTV, 24-Hrs Security Guard
Tel. 053-820-040, 053-829-039
https://ornsirin.co.th
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Home Inspection

“บัวเชิงผนัง หรือ บัวพื้น” คือ ไม้ที่ปิด
ขอบพื้นระหว่างผนังกับพื้น นอกจากความ
สวยงามแล้วยังสามารถช่วยเก็บงานบริเวณ
ขอบพื้นที่ ไม่ เรียบร้อยจากการก่อสร้าง 
อีกทั้งยังช่วยป้องกันผนังไม่ให้สกปรกเวลา
เราใช้ไม้ถูพื้นอีกด้วย บัวเชิงผนังก็เป็นอีกจุด
หน่ึงที่เหมือนจะติดต้ังง่ายถ้าใช้บัวเชิงผนัง
สำาเร็จรูป แต่ถ้าเป็นบัวเชิงผนังไม้จริงหรือ 
ไม้เทียมก็ต้องใช้ช่างท่ีชำานาญงานในการ 
ติดต้ังด้วยเพราะต้องมีการเก็บงานให้สวยงาม 
ถ้าได้ช่างไม่ดีอาจจะทำาให้ได้บัวเชิงผนังที่ 
ไม่สวยมาก็ได้

HBG CM ขอแนะนำาข้ันตอนการติดต้ัง 
บัวเชิงผนังและการตรวจรับงานติดต้ัง 
บัวเชิงผนัง ให้หลายคนท่ีอยากจะตกแต่งผนัง 
โล่งๆ ให้ดูสวยงามขึ้นจะได้ไม่พลาดอะไรไป 
นะครับ

ขั้นตอนการติดตั้งและการตรวจรับงาน

ติดตั้งบัวเชิงผนัง

เรื่อง/ภาพ: www.baania.com

1. เลือกชนิดของบัวเชิงผนัง
บัวเชิงผนัง มีหลายวัสดุให้เลือกเช่นเดียว- 

กัน ทั้งยังมีขนาดและราคาที่แตกต่างกันไปตามชนิด

ของวัสดุที่ใช้ทำา อย่างไรก็ตามประโยชน์การใช้งานก ็

เหมือนกันใช้อะไรก็ได้ ท่านเจ้าของบ้านอาจจะ

พิจารณาจากการเลือกใช้ประตูในบ้านเพ่ือให้มีสีสัน

เดียวกัน เช่น ถ้าใช้ประตูไม้สักก็ควรจะใช้บัวไม้สัก 

ส่วนในเรื่องของขนาดดูจากขนาดของห้องและความ

สูงจากฝ้าเพดาน ถ้าห้องเล็กก็ไม่ควรใช้บัวใหญ่เกิน

ไป ทั้งนี้บัวเชิงผนังมีหลายชนิดดังนี้

• บัวเชิงผนังพีวีซี ผลิตจากพีวีซี แข็งแรง

ทนทานต่อการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ทำาให้ 

สามารถป้องกันปลวก มด มอด แมลง เชื้อราได้ ไม่ผุ 

กร่อนง่าย มีสีสันและลายไม้ให้เลือกหลากหลาย 

ติดตั้งและทำาความสะอาดก็ง่าย แต่เนื่องจากมันทำา

มาจากผงพลาสติกเวลาต่อเก็บสีอาจจะไม่ค่อยเนียน

• บัวเชิงผนังเอ็มดีเอฟ ผลิตจากการเอา

ผงไม้มาบีบอัดให้เป็นแท่ง จึงให้ความรู้สึกเหมือนไม้- 

จริง จะทำาสีหรือขัดรอยต่ออะไรก็จะทำาได้เนียนกว่า

บังเชิงพีวีซี

• บัวเชิงคอนวูดหรือบัวเชิงเชอร่� ผลิต

จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเซลลูโลสไฟเบอร์

หรือเส้นใยธรรมชาติเป็นส่วนผสม มีความใกล้เคียง 

กับไม้ธรรมชาติ และมีความแข็งแรงเทียบเท่าคอนกรีต 

เป็นไม้เทียมท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบันเพราะมีขาย

ทั่วไป และมีหน้าตาที่สวยงาม

• บัวเชิงผนังไม้จริง เช่น บัวเชิงผนังไม้สัก 

ส่วนใหญ่จะขายแบบที่ยังไม่ได้ทำาสี ต้องไปเก็บสี- 

หน้างาน บัวชนิดนี้มีราคาสูงเพราะเป็นไม้จริงและ

มีค่าทำาสีและค่าช่างเพิ่มเข้ามาด้วย ช่างต้องมีฝีมือ

ในการต่อไม้และการเก็บงานถึงจะได้งานที่ออกมา 

เนียบจริง
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2.เตรียมบัวเชิงผนังก่อนติดต้ัง
ขั้นแรกก็ให้วัดความยาวของห้อง หรือความ 

ยาวของระยะบัวที่จะติดตั้ง ทั้งนี้ให้ซื้อเผื่อมาซะ-

หน่อยเพราะต้องมีการตัดการต่อไม้ ซึ่งมีเทคนิคช่าง

สำาหรับการต่อบัวเชิงไม้ให้เนียนโดยถ้ามีการต่อไม้ก็

ให้ตัดหัวท้ายให้เฉียง 45 องศา เวลาต่อไม้จะได้ทับ

กันสนิท มองไม่เห็นรอยแยกของรอยต่อ ซึ่งงานจะ

ออกมาดีกว่าการต่อไม้แบบชนกันเฉยๆ ส่วนบริเวณ

จุดเริ่มและสุดท้ายของบัวเชิงผนัง ให้ตัดปิดหัวท้าย

เป็นแนว 45 องศา จะได้งานที่ออกมาสวยกว่าการ

ตัดเจียรลบมุมซึ่งต้องใช้ฝีมือช่างที่งานเนียบจริงๆ

3. ติดต้ังบัวเชิงผนัง
ข้ันตอนติดต้ังให้เอากาวลาเท็กซ์ มาป้ายเป็น 

จุดๆ ด้านหลังของบัวเชิงผนัง ช่วยยึดอีกแรงนอกจาก

การตีตะปู โดยป้ายห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร 

จากนั้นก็ใช้ตะปูหัวหมุดตีเว้นระยะกันสัก 40-50 เซน- 

ติเมตร ที่เมื่อตีแล้วหัวตะปูจะจมลงไปในเนื้อไม้ เวลา

ทาสีเก็บรอยด้วยโป๊สีฝุ่นสีเดียวกับบัวจะได้ไม่เห็น

รอยหัวตะปู เก็บงานด้วยการใช้ลูกหมูใส่กระดาษ

ทรายซ้อน เจียรบริเวณมุมรอยต่อบัวเชิงผนังให้เรียบ

เสมอกัน ทั้งนี้ถ้าเป็นบัวสำาเร็จรูปให้ยึดตามคู่มือการ

ติดต้ังท่ีมีเขียนอธิบายอยู่ท่ีกล่องท่ีบรรจุผลิตภัณฑ์

แทน

4. ตรวจง�นติดต้ังบัวเชิงผนัง
หลังจากช่างทำางานเสร็จแล้ว ให้ตรวจงาน

ติดตั้งบัวเชิงผนังโดยให้ดูว่าบัวผนังทุกชิ้นติดแนบ

กับผนังดี ไม่มีไม้โก่งงอออกมา แล้วดูตามจุดที่มีการ

ตอกตะปูว่ามีจุดไหนลืมโป๊รอยหัวตะปูหรือไม่ จาก

นั้นดูตามรอยต่อของไม้ว่าต่อไม้กันได้สนิท ถ้าเป็น

บัวเชิงผนังท่ีขั้นบันไดก็ต้องดูว่ามีการเก็บรอยต่อของ

บัว และตัวลูกนอนลูกตั้งของบันไดอย่างเรียบร้อย 

ถ้าเป็นงานติดตั้งบัวเชิงผนังไม้จริงหรือไม้เทียมที่

ต้องมีการทาสี ก็ให้ดูว่าลงสีเก็บงานได้สวยงาม ไม่มี

รอยเปือนสีที่ผนังและพื้นหลังการทำาสี ก็เป็นอันเสร็จ

เรียบร้อย...

เอ�จริงๆ ง�นติดตั้งบัวเชิงผนังก็ไม่ย�ก 

เท่�ไหร่นะครับ ส�ม�รถทำ�เองได้เลย ย่ิงปัจจุบัน 

มีบัวเชิงผนังสำ�เร็จรูปท่ีมีท้ังบัวเชิงผนังและตัว

จบที่ทำ�มุมแผ่นจบม�ให้แล้วด้วย แต่ถ้�เป็นบัว- 

เชิงผนังท่ีบันไดท่ีต้องตัดและต่อบัวเชิงผนัง

เยอะหน่อยอ�จจะต้องใช้คว�มชำ�น�ญในระดับ

หนึ่งเลยทีเดียว ส่วนใครที่กำ�ลังลังเลว่�ควรจะ 

ติดต้ังบัวเชิงผนังหรือไม่ ถ้�อย�กให้บ้�นสวยและ 

อยู่กับเร�ไปน�นๆ งบเหลือก็ติดบัวเชิงผนัง รับรอง 

ว่�คุ้มค่�สมกับที่ลงทุนไปแน่นอน  
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Home Talk
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ
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ปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ กำาลังได้รับ 

ความสนใจจากหลากหลายวงการ เริ่มตั้งแต่ 

งานด้านการเมืองท่ีกำาลังจะมีการเลือกตั้ง

เกิดขึ้นในรอบ 8 ปี มาสู่แวดวงของธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์ ที่ยังคงมีนักธุรกิจหรือผู้- 

ประกอบการรุ่นใหม่ที่ล้วนแต่มี ความรู้ความ-

สามารถ เรียงแถวผุดโปรเจกต์อย่างต่อเน่ือง 

ดังเช่น HBG CM ฉบับนี้ที่จะชวนท่านผู้อ่าน 

ไปทำาความรู้จักกับ คุณมีน  เชี่ยวศิลปธรรม 

ผูช้ว่ยกรรมการผู้จดัการ บรษิทั กาญจนก์นก 

พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ที่นับว่าเป็นผู้บริหารรุ่น- 

ใหม่ไฟแรง อีกท้ังคลุกคลีอยู่ในธุรกิจอสังหาฯ 

มาตั้งแต่เด็กอีกด้วย

มีน เชี่ยวศิลปธรรม ผู้บริห�รรุ่นใหม่ 
พร้อมนำา “กาญจน์กนก” เติบโตอย่างมั่นคง

คลุกคลีอสังห�ฯ ม�แต่ครั้งยังเด็ก
เริ่มรู้จักธุรกิจอสังหาฯ มาตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก 

เพราะตามคุณพ่อไปดูโครงการต่างๆ ของบริษัท 

รู้สึกว่าตัวเองมีความชอบ เมื่อโตขึ้นจึงเลือกเรียนด้าน 

ที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา คณะ-

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากน้ันเรียน 

ต่อระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการก่อสร้าง ที่ 

ประเทศอังกฤษ ตอนนี้อายุ 23 ปี พี่ใหญ่ของน้อง 

2 คน โดยน้องชายกำาลังเรียนด้านการลงทุนในอสังหา- 

ริมทรัพย์อยู่ท่ีประเทศอังกฤษ ส่วนน้องสาวกำาลังเรียน 

อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำาหรับตนเองน้ันเพ่ิงเรียนจบได้ประมาณ 

6 เดือน ก็กลับมาช่วยงานคุณพ่อและพี่ทำางาน ช่วง

นี้จึงเป็นช่วงเรียนรู้โครงสร้างภายในขององค์กรให้

มีความแข็งแรง จึงต้องไปดูโครงการต่างๆ มากขึ้น 

อาทิตย์ละประมาณ 2-3 วัน โดยจะทำางานอาทิตย์

ละ 6 วัน

โดยจะเน้นเรื่องการก่อสร้างเป็นหลัก ส่วน

งานด้านอื่นๆ ก็จะมีบ้างแล้วแต่คุณพ่อ จะมีอะไรให้

ช่วย อาทิเช่น งานที่ดิน งานด้านการตลาด นอกจาก

นั้นก็มาดูเรื่อง การควบคุมคุณภาพ, พัฒนาการก่อ- 

สร้าง และเป็นตัวกลางที่แบ่งปันความรู้และเรียนรู้

ไปพร้อมๆ กันด้วย ซึ่งจะใช้วิธีศึกษาเองให้รู้ก่อน อัน

ไหนที่รู้แล้วก็จะแชร์ให้คนอื่นรู้บ้าง 

ในฐานะคนรุ่นใหม่จะให้ความสำาคัญเรื่อง

บุคลากร เช่น ทีมพนักงานส่วนกลาง เข้าไปทำางาน

ทุกโครงการเพื่อเข้าไปแบ่งปันความรู้ และพัฒนา คือ

มีหน่วยงานที่มีคุณภาพ ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการคิดวิเคราะห์ขึ้นใหม่

ใช้จุดเด่นให้เป็นจุดแข็ง
จุดเด่นของกาญจน์กนกนั้น เราสามารถ 

ควบคุมต้นทุนได้ดี โดยใช้วิธีการก่อสร้างท่ีในเชียงใหม่ 

ไม่ค่อยใช้ คือ กรรมวิธี “หล่อในที่” จากปกติทั่วไป

ใช้การก่ออิฐ ฉาบปูน แต่ของกาญจน์กนกจะใช้แบบ 

เหล็ก เทคอนกรีตหน้างาน นับเป็นข้อดีในการควบคุม 

ต้นทุน และยังช่วยให้การก่อสร้างทำาได้เร็วขึ้น อีกทั้ง

ใช้แรงงานไม่มาก สามารถผลิตได้ปริมาณที่เยอะ

ระดับหนึ่งต่อเดือน ส่งผลให้ราคาขายตำากว่าที่อื่นๆ

อีกด้วย

ปัจจุบันกาญจน์กนก มีโครงการที่เปิดขาย

ทั้งหมดแบ่งเป็น บ้านจำานวน 12 โครงการ ส่วน

คอนโดฯ และทาวน์โฮมรวมกันอีก 8 โครงการ โดย

โครงการคอนโดฯ ของกาญจน์กนกส่วนใหญ่ จะเป็น 

ทำาเลบริเวณใจกลางเมืองและใกล้มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่เป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆ มีความ

ต้องการที่พักอาศัยประเภทนี้สูง

ทั้งนี้บริษัทมียอดขาย 2 พันกว่าล้านต่อปี มี

การเติบโตขึ้นจากเดิม สำาหรับปี 2562 พบว่ามีปัจจัย

ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจาก 

การเลือกต้ังท่ีกำาลังจะมีข้ึนแล้ว มาตรการของธนาคาร 

แห่งประเทศไทยเรื่องบ้านหลังที่สองที่จะมีการ 

ควบคุมเรื่องเงินดาวน์บ้าน ร้อยละ 20 อาจจะส่งผล

กับลูกค้าในการตัดสินใจซื้อบ้านเพิ่มขึ้น 

เล็งปักหมุดครอบคลุมทุกพื้นที่
เร็วๆ นี้จะเปิดตัวโครงการแนวราบ ในพื้นที่

สันกำาแพงสายเก่า, บ้านท่อ, สันทราย, ท่าวังตาล

สารภี, หางดง, บ้านยวม, แยกแอร์พอร์ต (ซอยชม-

จันทร์) ซึ่งจะทำาให้ครอบคลุมทุกทำาเล

ส่วนโครงการแนวสูง จะมีคอนโดฯ บริเวณ

สวนดอก 2 ตึก จำานวนประมาณ 130-140 ยูนิต กับ

ห้องขนาด 35 ตารางเมตร และยังมีคอนโดฯ บริเวณ

ใกล้โรงเรียนวารีอีก 4 ตึก จำานวนประมาณ 200 ยูนิต 

กับห้องขนาด 32 ตารางเมตร คาดว่าจะเริ่มดำาเนิน-

การที่สวนดอกก่อน สำาหรับกลุ่มลูกค้าของกาญจน์-

กนก จะเป็นคนในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียงเป็นหลัก

นอกจากน้ันในอนาคตคาดว่าโครงการที่จะ

เกิดขึ้นต่อไป จะเป็นโครงการบ้านราคาสูง ไฮเอนด์  

ซ่ึงเป็นโครงการแบบท่ียังไม่เคยทำา ตอนน้ียังเป็นไอเดีย 

คิดว่าจะเริ่มโครงการตรงทำาเลไหนที่มีความเหมาะสม 

จากเดิมกาญจน์กนกจะทำาโครงการกลุ่มตลาดระดับ- 

กลาง  แต่เมื่อจะต้องเติบโตควรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

และพยายามเปิดโครงการในทุกๆ ทำาเล

ตั้งเป้�เติบโต อย่�งมั่นคง
กาญจ์นกนก สร้างมาเป็นเวลากว่า 15 ปี 

ตนเองเติบโตมาพร้อมกับบริษัท โดยมีคุณพ่อทำาธุรกิจ 

แบบคนรุ่นใหม่ในระดับหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา อาทิ แม้คุณพ่อจะไม่ถนัดเรื่องออนไลน์ 

แต่คุณพ่อก็ทำาธุรกิจแบบออนไลน์ในด้านการตลาด 

ให้มีส่วนมาช่วยในการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

สำาหรับเป้าหมายการทำางานในอนาคตน้ัน 

ช่วงนี้ถือเป็นช่วงเริ่มต้นการทำางานยังไม่ได้เร่งอะไร 

มากนัก ถือว่าช่วงน้ีเป็นช่วงปรับเปล่ียน โดยมีแนวคิด 

ว่าก่อนท่ีจะขยายเราต้องทำาภายในของเราให้แน่น

กระชับขึ้นก่อน  โดยจะเป็นการก้าวแบบที่มั่นคงไม่

เกินตัว ค่อยๆ เติบโตไปเรื่อยๆ ซึ่งจะทำาให้ไม่เกิด

ความเสี่ยงสูง ส่วนเวลาว่างก็ชอบออกกำาลังกาย ตี-

กอล์ฟ เป็นการผ่อนคลาย

ระยะเวล�กว่� 15 ปี ท่ีบริษัท ก�ญจน์กนก 

พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ก้�วเข้�สู่ธุรกิจอสังห�ฯ ของ

เชียงใหม่จนเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคอย่�งกว้�ง-

ขว�ง จนเริ่มส่งไม้ต่อม�ยังเจนเนอเรชันที่ 2 เพื่อ 

สร้�งคว�มเติบโต อย่�งมั่นคง ต�มแนวคิดที่ตั้งไว้ 

ได้ในไม่ช้�… 
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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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น

ปง

รพ.นครพิงค
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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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หม
ินท
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ถ.หวยแกว
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วัดอุโมงค
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ถ.
ทิพ

ยเ
นต

ร

ไนทบารซาร
เชียงใหม
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เร
ือง

ฤิท
ธิ์ 

ถ.ศรีภูมิ  ถ.มณ�นพรัตน  

ถ.ราชดำเนิน

ถ.ราชภาคินัย

ถ.อินทรวโรรส

ถ.พ
ระปกเกลา
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ถ.สิงหราช
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ถ.เจริญเมือง   

ถ.บำรุงบุรี  

ถ.ราชเชียงแสน 
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ถ.ทาแพ  

วัดชัยมงคล

ถ.แ
กวน

วรัฐ
ปง

ถนนวงแหวนรอบนอก 

สนามกีฬาเทศบาล

ขนสงชางเผือก

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.
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รั้ว
-บ
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ิน

รร.ชอฟาซินเซิงวาณิชบำรุง

อบต. ไชยสถาน

รร.สันกำแพง

วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย

ทาอากาศยานเชียงใหม

ถ.ปาตัน

รร.มงฟอรตประถม

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

ร.ร.ปรินสรอแยล
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รร.มงฟอรต
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บทเชยีงใหม 3012

ถ.เชียงใหม-ลำพูน   

ถนนวงแหวนรอบใน 
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ถ.ราชวงศ
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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)
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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) 2

แสนดี 18 (Sandee 18) 4

มาลาดา เมซ (Malada MAZ) 7

 รีเจ้นท์ กรานาดา เชียงใหม่ (Regent Granada Chiang Mai)  17

เดอะ โฟลว์ (The Flow) 19

โฮลม์ (Holm) 22

ปริญญาดา (Prinyada) 24

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) 56

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.

20.
7

9

1

13

8

15
15

14

15
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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

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่บร�ษัทฯ กำหนด และคลับเฮ�าส� เป�นกรรมสิทธิ์ของบร�ษัท รอยัลฯ แปลงที่ดินตั้งอยู�นอกโครงการจัดสรร

เร��มต�น 2.xx-10.xx ล�านบาท

ฟร�! โอนกรรมสิทธิ์ทุกหลัง
โปรโมชั่นพ�เศษเมื่อจองและทำสัญญา ภายในเดือน มี.ค. 62

รับของแถมมากกว�า 10 รายการ*

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

คลับเฮาส พรอมสระวายน้ำ เปดใหบริการแลววันนี้

บานแข็งแรง ไดมาตรฐาน ดวยการตอกเสาเข็ม และวัสดุคุณภาพจาก SCG
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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

บานคุณภาพ
คุมราคา

ที่รอใหคุณเปนเจาของ

ราคาเริ่มตน 3.59 ลาน**ราคาเริ่มตน 3.59 ลาน

กอนปดโครงการ

หลัง
สุดทาย

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
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อนุชา กุลวิสุทธิ์ 
กูรูด้านการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ปรึกษาอิสระ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
มีพ็อกเก็ตบุ๊คด้านการเงิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ที่กล่าวเช่นน้ีก็เพราะช่วงเศรษฐกิจซบเซา 

ขณะที่ภาครัฐกำาลังจะเก็บภาษีที่ดิน ถือเป็นช่วงที่-

เหมาะสุดในการต่อรองซื้อที่ดิน เพราะจะมีโอกาสซื้อ 

ที่ดินแปลงสวยๆ ได้ในราคาถูก ซึ่งการถือที่ดิน ถือว่า 

มีความเส่ียงตำาสุด เพราะยังไงก็ยังคงมีท่ีดินคำามูลค่า 

อยู่วันยังคำาแถมนับวันยังเพิ่มค่าขึ้นได้เรื่อยๆ ดังนั้น

ใครที่ไม่ติดเรื่องปัญหาสภาพคล่อง แค่รู้วิธีการ ก็จะ

สามารถทำาเงินชนิดปิดประตูขาดทุนได้แล้ว 

ทั้งนี้ในแวดวงการลงทุนที่ดินแปลงเล็กแล้ว 

ปกติจะมีกลยุทธ์การลงทุนอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ 

“กลยุทธ์ซื้อและถือเก็บไว้ (Buy and Hold)” และ 

“กลยุทธ์แบ่งเพื่อทำากำาไร (Divide and Profit)” ซึ่ง

กลยุทธ์ท้ังสองต่างมีความเหมาะสมในสถานการณ์

ไม่เหมือนกัน ในทางปฏิบัติอาจต้องใช้กลยุทธ์ทั้งสอง

ประกอบกัน หรือในบางสถานการณ์อาจต้องเลือกใช้

กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง

กลยุทธ์ซื้อและถือเก็บไว้ เป็นกลยุทธ์พ้ืน- 

ฐานท่ีนิยมใช้กันมานาน เน่ืองจากทำาได้ง่าย และให้ผล 

ค่อนข้างดี หลักคิดก็คือการซื้อที่ดินเก็บไว้และถือรอ

ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีคนมาซื้อในราคาสูงขึ้นนั่นเอง 

ท้ังน้ีในระหว่างช่วงเวลาของการรอคอย 

อาจมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้  จากการนำาไป

ใช้ประโยชน์ ใช้เป็นที่พักผ่อน บางกรณีอาจหารายได้ 

จากการขายต้นไม้ หรือให้เช่าที่ดิน ซึ่งรายได้เล็กๆ 

น้อยๆ เหล่านี้ แม้ไม่มากมายอะไรนัก แต่ก็สามารถ

นำามาใช้จ่ายเป็นค่าภาษีที่ดิน หรือภาษีทรัพย์สินอื่นๆ 

ที่จะถูกจัดเก็บในช่วงการถือครองที่ดินได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์น้ีจะเหมาะสำาหรับผู้ลงทุนประเภทที่

มีเงินลงทุนเป็นเงินเย็น มีความพร้อมที่จะลงทุนระยะ

ช่วงน้ีเป็นเวลาท่ีการลงทุนทุกอย่างดู 

สิ้นหวังย่ำาแย่กันไปหมด ส่งผลให้นักลงทุน

รายย่อยที่มีเงินอยู่กับตัว ต่างไม่กล้าขยับ- 

เขยื้อน แกว่งเท้าหาเสี้ยนทำาอะไรกัน แต่จะเชื่อ

กันไหมว่า ปัจจุบันมีการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่

ยังคงเจิดจรัส และถูกมองข้ามกัน นั่นก็คือ 

“ก�รลงทุนที่ดิน” นั่นเอง 

Home Investment

“ลงทุนที่ดินแปลงเล็ก”
ช่องท�งรวยสำ�หรับนักลงทุนร�ยย่อย

ยาวได้ แต่ไม่มีเวลามากพอในการที่จะต้องไปดำาเนิน

การอะไรมากมายในที่ดินที่ตัวเองถือครองอยู่

ทั้งน้ีปัจจัยท่ีจะทำาให้การใช้กลยุทธ์ซื้อและ 

ถือเก็บไว้ประสบความสำาเร็จขึ้นอยู่กับเง่ือนไขการใช้ 

ประโยชน์ในที่ดินในอนาคตว่าจะต้องมีมากขึ้น 

(Higher and Better Use) ที่เป็นเช่นนี้ เพราะราคา

ที่ดินในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการใช ้

ประโยชน์ของท่ีดินสูงสุดในขณะน้ันเป็นสำาคัญ  เม่ือใด 

ก็ตามที่ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น ราคาที่ดิน

ก็จะขยับตัวสูงขึ้นตามคุณค่าส่วนที่มากขึ้นนั่นเอง

แม้ท่ีดินส่วนใหญ่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์

ได้โดยอัตโนมัติ แต่การพัฒนาการใช้ประโยชน์ใน 

แต่ละท้องที่ไม่เหมือนกัน และระดับการพัฒนาก็จะ 

แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าที่ดินนั้นจะถูกใช้หรือไม่ 

แต่ราคาท่ีดินจะอิงหรือข้ึนอยู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

ของการใช้ประโยชน์ใหม่เสมอ ดังนั้นการนำากลยุทธ์

ซ้ือและถือเก็บไว้ ไปใช้ให้ประสบผลสำาเร็จ มีข้อแนะ- 

นำาดังนี้ 

1. ซื้อที่ดินให้ได้ในราคาประเมินหรือตำา

กว่า ทั้งนี้ยิ่งซื้อได้ในราคาตำากว่าเท่าไรยิ่งดีเท่านั้น 

เพราะนั่นจะหมายถึงโอกาสในการขายทำากำาไรใน

อนาคตที่จะมีมากขึ้นตามไปด้วย 

2. ถือที่ดินอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ยาวนาน

เพียงพอที่จะทำาให้ท่ีดินพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด อันจะเป็นผลให้

ราคาที่ดินขยับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ และยังช่วย

ประหยัดภาษีธุรกิจเฉพาะ ในช่วงตอนขายท่ีดินได้ด้วย

3. เลือกซื้อท่ีดินเฉพาะท่ีสามารถคาดหวัง 

ได้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการพัฒนา ทำาให้สามารถ 

ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เพิ่มขึ้น ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า 

ไม่ใช่ที่ดินทุกแปลง ที่ลงทุนไปแล้วจะความประสบ

ผลสำาเร็จได้เสมอไป ปกติที่ดินที่ได้รับการยอมรับกัน 

ว่ามีโอกาสหรือมีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาการ

ใช้ประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นได้ ได้แก่ ที่ดินที่อยู่ใกล้

แหล่งที่อยู่อาศัยของประชากร และเป็นทำาเลที่อยู่ใน

ทิศทางการขยายตัวของตัวเมือง

กลยุทธ์แบ่งเพ่ือทำ�กำ�ไร หลักคิดของกลยุทธ์ 

นี้คือ ซื้อที่ดินเปล่าแปลงใหญ่มา แล้วแบ่งออกเป็น

แปลงย่อยๆ ขายให้กับลูกค้าเพื่อทำากำาไร ภายใต้

แนวคิดทางการตลาดง่ายๆ คือ ซ้ือของทีละมากๆ จาก 

พ่อค้าขายส่ง แล้วนำามาขายปลีกให้กับลูกค้ารายย่อย 

ทั่วไป

ซึ่งแนวคิดดังกล่าว นอกจากจะสามารถ 

สร้างผลกำาไรให้เพ่ิมข้ึนได้แล้ว ยังช่วยขยายฐานลูกค้า 

ได้เป็นอย่างดี เพราะฐานลูกค้ารายย่อยที่มีกำาลังทุน

ในการซื้อที่ดินแปลงเล็กๆ มีกว้างขวางมากกว่าฐาน

ลูกค้าที่มีกำาลังซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆ 

ปกติแล้ว กลยุทธ์นี้จะเหมาะสำาหรับ นักลง- 

ทุนประเภทท่ีมีเงินทุนจำากัดไม่สามารถที่จะซื้อและ

ถือที่ดินในลักษณะการลงทุนระยะยาวได้ ตัวอย่าง

ผู้ใช้กลยุทธ์ในลักษณะนี้ ที่คุ้นหน้าคุ้นตากัน ก็คือ 

เจ้าของโครงการบ้านจัดสรร หรือโครงการท่ีดินจัดสรร 

ต่างๆ  อย่างไรก็ดีเนื่องจากเป็นการดำาเนินการใน

ลักษณะนักพัฒนาแบบมืออาชีพ ซึ่งต้องอาศัยเงิน

ทุน เวลา และความรู้ความสามารถเฉพาะตัวค่อน-

ข้างมาก จึงเป็นเร่ืองยุ่งยากเกินกว่าคนท่ัวไป จะทำาได้ 

อย่างไรก็ดี สำาหรับนักลงทุนรายย่อย ก็ยัง

สามารถใช้กลยุทธ์แบ่งเพื่อทำากำาไรนี้ ในการลงทุน

ส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกัน เพียงทว่าต้องมีการปรับ

แต่งกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขข้อจำากัดบ้าง 

ทั้งนี้กลยุทธ์รูปแบบหนึ่ง ที่นิยมกระทำากันในต่าง-

ประเทศ  ก็คือ

1. ซื้อที่ดินเปล่าแปลงใหญ่มาแปลงหนึ่ง

2. แบ่งท่ีดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงย่อยๆ 

3. ขายที่ดินแปลงย่อยๆ ออกไปครึ่งหนึ่ง  

เ พ่ือจะได้นำาเ งินค่าขายมาจ่ายค่าท่ีดินท่ีลงทุน

ทั้งหมด

4. ถือทีด่นิสว่นทีเ่หลอื ซึง่มาถึงขัน้ตอนน้ีแลว้ 

ท่านอาจไม่ต้องลงทุนเองเลย หรือลงทุนแต่เพียงน้อย 

ซ่ึงถือเป็นรางวัลความสำาเร็จในความพยายามของท่าน 

ท้ังน้ีขอให้ระลึกไว้เสมอว่�ท่�นไม่ใช่

นักพัฒน�ที่ดินมืออ�ชีพ ดังนั้นก�รดำ�เนินก�ร

พัฒน�ที่ดิน ที่พึงทำ� จึงควรทำ�ให้น้อยที่สุด เน้น

เพียงแค่ส่วนที่จำ�เป็นเพื่อให้ที่ดินข�ยได้เท่�น้ัน 

ปกติมักได้แก่ก�รแบ่งแยกที่ดิน ทำ�ผังที่ดิน และ

ก�รทำ�ถนนให้รถเข้�ไปถึงที่ได้แค่นั้น 
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แนวโน้มหนี้ครัวเรือน  
สศช. (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ) เปิดเผยถึงแนวโน้มหนี้
ครัวเรือนไทย หมายถึงหนี้ของบุคคลที่ได ้
จากการกู้ยืมเงินจากการซื้อบ้าน รถยนต์  
การใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ฯลฯ จากธนาคาร
พาณิชย์ จากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จาก
องค์กรธุรกิจสินเชื่อสินเชื่อบุคคลที่ ไม่ใช่
ธนาคาร จากสหกรณ์ออมทรัพย์ จากอื่นๆ 
(ทั้งนี้ไม่รวมหนี้นอกระบบ ที่ไม่สามารถเก็บ 
รวบรวมข้อมูลได้) เม่ือนำามารวมเป็นภาพรวม 
ไตรมาส 2/2561 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ระบุว่า 
ภาพรวมหนี้ครัวเรือนมีมูลค่ารวม 12.34 
ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.7% และถ้าเทียบกับ
ไตรมาส 1/2561 เพิ่ม 5.2%

แต่ถ้าดูหนี้สินต่อครัวเรือนต่อ GDP 
(อัตราส่วนหนี้สินของประชาชนต่อรายได้ 
ของทั้งประเทศ) ไตรมาส 2/2561 อยู่ที่ระดับ 
77.5% ลดจากปี 2558 ที่พุ่งไปแตะ 80.8% 
ซึ่งอัตราส่วนที่ลดลงเป็นเพราะ GDP หรือ
รายได้ของทั้งประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ใช่หนี้ในระบบ 
ลดลง

แต่งตัวไปกู้: 
หนี้ครัวเรือนกับปัญห�เศรษฐกิจไทย

มีชัย คงแสงไชย
ผู้เชี่ยวชาญและคร่ําหวอดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 

อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย
ปัญหาของเศรษฐกิจไทย ท่ีถือว่าน่าเป็นห่วง 

คือ ปัญหาหน้ีภาคครัวเรือนของประเทศท่ีอยู่ในระดับ 

สูง ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า 

ขณะน้ี คนไทยเป็นหน้ีเร็วมาก และมีมูลค่ามาก กระจุก- 

ตัวอยู่ในคนกลุ่มอายุ 30-35 ปี มากที่สุด สัดส่วน 68% 

และในจำานวนนี้มีสัดส่วนหนี้เสียสูง (20%) ซึ่งหนี้

เหล่าน้ีไม่ได้เกิดจากการลงทุน นำาไปซ้ือสินทรัพย์ เช่น 

บ้าน หรือหนี้เกิดจากการสร้างตัว แต่เป็นหนี้ที่เกิด

จากการอุปโภคบริโภค เช่น นำาเงินไปท่องเที่ยว ซื้อ

ข้าวของต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตร ซึ่งมีหนี้มากขึ้น 

ภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น เป็นตัวฉุดไม่ให้เกิด

การจับจ่ายใช้สอย กระทบต่อกำาลังซื้อ และเป็นส่วน

หนึ่งที่ทำาให้เศรษฐกิจชะลอตัวไม่เติบโตเท่าที่ควร

โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งถึงปัญหาต่อ 

เศรษฐกิจประเทศในประเด็นน้ี ซ่ึงไม่สามารถแก้ปัญหา 

ได้ด้วยวิธีมหาภาคได้ ทั้งมาตรการลดหนี้ ยืดระยะ

เวลาการชำาระหนี้ หรือพักชำาระหนี้ ก็ไม่สามารถแก้

ปัญหาได้อย่างแท้จริง เพราะปัญหาหนี้ครัวเรือนต้อง 

แก้ด้วยการปรับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของ 

คนไทย และนอกจากนี้ในด้านการปล่อยสินเชื่อของ 

สถาบันการเงินที่เกินพอดี และมีการประเมินความ 

เส่ียงตำากว่าท่ีควร โดยเฉพาะการปล่อยสินเช่ืออสังหา- 

ริมทรัพย์ มีการสร้างแรงจูงใจ ดีมานด์เทียมข้ึนในตลาด 

เช่น ใช้เทคนิคลดดอกเบี้ยสินเชื่อในช่วงปีแรกๆ และ 

มีการให้เงินทอนผู้กู้ มีการโน้มน้าวให้เข้าใจผิดว่าราคา 

บ้านมีแต่จะขึ้น และสามารถปล่อยให้เช่าได้ ซึ่งถือว่า 

เป็นการสร้างดีมานด์เทียม และในตลาดยังมีผู้สร้าง

อีกมาก ทำาให้ราคาบ้านจะขึ้นไปยาก

แนวทางการแก้ปัญหา
1. ธนาคารแห่งประเทศไทยออกกฎเกณฑ์ 

การทำาหน้าที่ของสถาบันการเงิน การปล่อยสินเชื่อ 

บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สิน- 

เชื่อรถยนต์ ไม่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป และให้เกิด

ความเป็นธรรม

2. การเปิดศูนย์แก้ไขหน้ี คล้ายเป็นคลินิกแก้- 

หนี้ เพราะผู้กู้อาจมีหนี้หลายประเภท ควรแก้ไขแบบ 

เบ็ดเสร็จ วันสต๊อปเซอร์วิส ประชาชนไม่ต้องไปหลาย-

แห่ง

3. การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ

บริหารจัดการเงินของคนไทย ซ่ึงท่ีผ่านมาเป็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข

การกู้เงิน   ปัจจัยหลักที่เป็นตัวเร่งให้สัดส่วน

หนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพิ่มขึ้น เกิดจากต้นทุนการกู้เงิน 

ท่ีตำาและเงินออมท่ีตำาเป็นเวลานาน  ก็ทำาให้เอ้ือต่อการ 

กู้ยืมเงินเพ่ือการอยู่อาศัย ซ้ืออสังหาริมทรัพย์  มาตรการ 

ของรัฐในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน

การแข่งขันของธนาคารต่างๆ ในการออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ และรุกตลาดสินเช่ือรายย่อยกันมากข้ึน ล้วนเป็น 

ตัวเร่งการขยายสัดส่วนเป็นอย่างมาก

สถ�บันก�รเงินจึงต้องพึงระมัดระวังใน

ก�รแข่นขัน ไม่ให้เกิดดีม�นด์เทียม และก�รให้

เงื่อนไขท่ีหละหลวมจนทำ�ให้มีก�รกู้ยืมเงินแบบ

ไม่มีคว�มจำ�เป็นม�กพอ อันจะนำ�ม�สู่ปัญห�ใน

อน�คตต่อไปได้  
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ในเดือนที่ผ่านมาหลายๆ คู่รัก น่าจะมองหาของขวัญให้คู่รักของตนเพื่อต่อเติมความสุข 

ให้ยังหวานชื่น นอกจากของขวัญเพื่อใช้แทนใจแล้ว การจัดเสริมเติมแต่ง ความรักให้ดีทวีคูณ

โดยใช้ตัวช่วยเพื่อเสริมดวงความรักตามหลักฮวงจุ้ยก็น่าสนใจไม่น้อย ส่วนคนโสดหรือคนที่นก

ตลอดเวลา ลองมาตกแต่งบ้านตามนี้กัน

ของแต่งบ้าน
เสริมรัก ตามหลักฮวงจุ้ย

1. กรอบรูปเติมคว�มชื่นมื่น
ตามหลักฮวงจุ้ยการนำากรอบรูปภาพดวง

จันทร์ หรือภาพดอกโบตั๋นมาไว้ที่ผนังหัวเตียงจะช่วย

เสริมพลังแห่งความชื่นมื่นให้กับคู่รักได้ แต่ห้ามนำา

รูปที่เกี่ยวกับนำามาติดเด็ดขาด เพราะถือว่าไม่เป็น

มงคล

2. ผ้�ม่�นพลิ้วไหว
ช่วยสร้างให้ความรู้สึกรักได้ผ่อนคลาย การ

ติดผ้าม่านแทนการใช้มู่ลี่จะก่อให้เกิดพลังที่พลิ้วไหว 

ผ่อนคลาย และนุ่มนวล เสริมโชคด้านความรักได้ดี

3. แจกันดอกไม้ เห็นแล้วหว�น
การซื้อแจกันแล้วใส่ดอกลิลลี่ หรือกุหลาบ 

มาต้ังวางไว้ บริเวณจุดก่ึงกลางทางทิศตะวันออกเฉียง- 

เหนือของห้องที่บ้าน จะช่วยเสริมเสน่ห์และเสริม- 

บรรยากาศแห่งความหวานชื่นได้

4. ผ้�ปูเตียงชมพู ดูโรแมนติก
ผ้าปูเตียงโทนสีชมพูอ่อนจะช่วยเสริมโชค

ให้คนที่ยังไม่มีคู่ได้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนที่มีคู่แล้วความ

รักก็จะมั่นคงและโรแมนติกมากยิ่งขึ้น

5. คริสตัลสีหว�นเรียกรัก
หาคริสตัลสีชมพูมาวางไว้ที่ห้องนอนหรือ 

จุดต่างๆ ในบ้าน จะช่วยให้คนโสดมีความรักแวะเวียน 

เข้ามาทักทาย ส่วนคนมีคู่ก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ 

ให้แน่นแฟ้นขึ้น แต่ถ้าอยากให้รักมั่นคงจะต้องใช้

คริสตัลสีขาวมาประดับ

6. ม่�นลูกปัดไร้กิ๊ก
หากกำาลังระแวงว่า คนรักกำาลังมีกิ๊กหรือ

มีมือที่สามเข้ามาแทรกกลางความรักอยู่ ให้นำาม่าน

ที่ร้อยด้วยลูกปัดไปแขวนหรือบังหน้าประตูห้องนอน 

เพราะตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อกันว่า ลูกปัดจะช่วยเก็บ

พลังงานรักให้อยู่ถูกที่ทาง ไม่มีการวอกแวกไปที่อื่น

7. โต๊ะกลมเสริมคว�มกลมเกลียว
ตามหลักฮวงจุ้ย โต๊ะอาหาร คือพิกัดสำาคัญ 

ที่ช่วยเสริมความรักได้ โดยควรใช้โต๊ะรับประทาน

อาหาร ทรงกลมที่นั่งแล้วเห็นหน้าครบทุกคน จะช่วย

เสริมความกลมเกลียวให้คนในบ้านได้เป็นอย่างดี

8. เฟอร์นิเจอร์คู่ ชวนมีคว�มรัก
ของตกแต่งบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นคู่

สามารถกระตุ้น และมีอิทธิพลส่งผลให้บรรยากาศ

รอบตัวเต็มไปด้วยอะไรที่เป็นคู่ๆ มากขึ้น ยิ่งใครที่

กำาลังอยากเริ่มความสัมพันธ์ดีๆ กับใครสักคนจะ

เหมาะสมเป็นที่สุด เช่น ตั้งเก้าอี้เป็นคู่ในบ้าน เป็นต้น 

9. ต้นไม้มงคลปลูกเสริมรัก
การปลูกหรือประดับต้นไม้มงคลในบ้าน 

ไม่เพียงเสริมเรื่องความรักราบรื่นและสมหวัง แต่ยัง

ช่วยลดฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ได้อีกด้วย อาทิ ว่านเสน่ห์

จันทร์ขาว ช่วยส่งเสริมให้คู่รักมีความรักที่หวานชื่น

และราบรื่น ส่วนคนโสดก็จะสมหวังในความรัก, บาน- 

ไม่รู้โรย ช่วยให้ความรักยั่งยืนยาวนานไม่ร่วงโรย,  

หน้าวัวสีเขียว ช่วยให้ความรักเป็นอมตะและนิรันดร์

นอกจ�กจะเป็นไอเดียสำ�หรับซื้อเป็น

ของขวัญแล้ว ยังส�ม�รถนำ�ม�ตกแต่งให้กับบ้�น 

ของเร�เพ่ือเสริมฮวงจุ้ยให้กับคู่รัก เปรียบเสมือน 

ก�รได้ปรับเปลี่ยนบรรย�ก�ศใหม่  ให้คว�มรัก

ยังหว�นชื่นตลอดเวล�ได้เลย ท้�ยสุดนี้ก็ขอให้ 

คุณผู้อ่�นทุกท่�นสมหวังในคว�มรัก ส่วนคู่ท่ีกำ�ลัง 

อินเลิฟก็แน่นแฟ้นกันม�กยิ่งขึ้นนะเออ  
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ปัจจุบันเริ่มมีโครงการที่นำานวัตกรรมมาใช้ใน การซีล

บ้าน เพื่อป้องกันฝุ่น เสียง และสิ่งแปลกปลอมขนาด

เล็กเข้าสู่ตัวบ้าน ทำาให้คนที่อยู่ภายในบ้านมั่นใจมาก

ขึ้น 

4. มี AIR Flow หรือไม่ ระบบถ่ายเท

อากาศและไส้กรอง ปัจจุบันได้มีการนำาระบบ AIR 

Flow ซึ่งก็คือ ระบบถ่ายเทอากาศภายในบ้าน มา

ติดตั้งในโครงการกันมากขึ้น ซึ่งหลายคนอาจกลัวว่า 

การนำาอากาศที่มีฝุ่นพิษเข้ามาในบ้านน้ันจะเป็น

อันตรายเพิ่มหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องดูว่า AIR Flow ที่

โครงการนำามาใช้นั้นมีระบบการกรองอากาศ ที่มี

ประสิทธิภาพก่อนนำาอากาศ เข้ามาในบ้านหรือไม่ ซ่ึง- 

ระบบจะต้องกรองฝุ่นขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ละอองเกสร 

แบคทีเรีย และเชื้อราได้ 

5. ผนังกระเบื้องเซร�มิก การเลือกบ้านที่ 

มีผนังกระเบื้องเซรามิกจะช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้า

ตัวบ้านได้  แต่ Up Lavel ขึ้นไปอีกขั้นคือ การเลือก

มองหาผนังกระเบื้องเซรามิก ที่มีความสามารถล้าง 

ตัวเองได้ เพื่อประหยัดเวลาและป้องกันฝุ่นเกาะตาม

บ้าน 

6. มีเครื่องตรวจวัดคุณภ�พของอ�ก�ศ 

เครื่องตรวจวัดคุณภาพของอากาศในพื้นที่นั้นๆ จะ

ช่วยเช็กสถานะของสภาพอากาศ ที่อยู่อาศัยได้แบบ

เรียลไทม์และแม่นยำามากกว่า ซึ่งจะทำาให้สามารถ

เตรียมตัวรับกับปัญหาฝุ่นพิษหรือมลภาวะต่างๆ ได้ 

ง่ายขึ้น นอกจากนี้ในโครงการควรจะมีการติดตั้ง

เครื่องฉีดละอองนำา เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นในอากาศ

น่ีเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนท่ีทีมงานนำามา

แนะนำาให้ผู้ที่กำาลังหาที่อยู่อาศัย หันมาใส่ใจเรื่อง

มลภาวะทางอากาศก่อนเลือกซื้อกันมากขึ้น เพื่อ

ป้องกันไว้ก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเตือนกันว่า หาก

เลือกท่ีมีฟังก์ชันจัดเต็มเพ่ือป้องกันมลภาวะเหล่าน้ีก็

ย่อมตามมาด้วยราคาที่สูงขึ้นเป็นธรรมดา

สุดท้�ยอย�กบอกว่� อ�ก�ศเปล่ียนแปลง 

บ่อย อย่�ลืมดูแลใส่ใจสุขภ�พก�ยและใจกันด้วย 

นะครับ... 

Home Checklist

สำานักสิ่งแวดล้อม และสำานักยุทธศาสตร์

และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร) ระบุว่ากรุงเทพฯ 

มีพื้นที่สีเขียวน้อย โดยเฉลี่ย 6.18 ตร.ม./คน ยิ่งถ้า

นับรวมประชากรแฝงไปด้วยแล้ว แต่ละคนจะมีพื้นที่

สีเขียวเหลือแค่ 3.54 ตร.ม. น้อยกว่ามาตรฐานที่ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำาหนดไว้ว่าเมืองที่มีสิ่ง- 

แวดล้อมที่ดีควรมีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 9 ตร.ม./คน 

ขณะที่ในปัจจุบันเจ้าของโครงการอสังหาฯ 

เริ่มเห็นความสำาคัญของพื้นที่สีเขียวมากขึ้น หันมา

ทำาสวนบนอาคาร สวนรอบอาคาร และพื้นที่สีเขียว

ตามจุดต่างๆ เกินกว่าที่ข้อกฎหมายกำาหนด และ

แน่นอนว่าผลประโยชน์ย่อมตกเป็นของผู้ซื้อทุกคน 

แต่บ้านหรือคอนโดแบบใดที่จะเอื้อให้เรามีสุขภาพดี

ได้บ้างลองไปดูกัน

คอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแหล่ง

ชุมชนและเส้นทางคมนาคม ย่อมเป็นพื้นที่ที่มีมลพิษ

สูงเป็นธรรมดา ดังนั้นสิ่งที่คนไม่ชอบมลภาวะจะต้อง

ดูก่อนซื้อ ได้แก่ 

1. ตรงต�มม�ตรฐ�น EIA กำ�หนดไว้

หรือไม่ สำาหรับคอนโดนั้นจะต้องมีพื้นที่สีเขียว ทั้ง

บนพื้นดินและอาคาร หรืออาจนับตามจำานวนผู้อยู่

อาศัยทั้งหมด โดยเฉลี่ย 1 คนต่อพื้นที่สีเขียว 1 ตร.ม. 

แต่ในความเป็นจริง แต่ละโครงการจะพยายามเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวให้ได้มากกว่ามาตรฐาน ยิ่งมีพื้นที่สีเขียว

มากๆ ก็ยิ่งดีต่อสุขภาพครับ

2. มีระบบอ�ก�ศถ่�ยเทให้หรือไม่ การ

นอนหลับสบาย ตื่นมาแล้วสดชื่น และสูดอากาศใน

ห้องได้อย่างเต็มปอด เป็นเรื่องที่ทำาได้ยากในช่วงนี ้

แต่ถ้าภายในคอนโดมีระบบอากาศถ่ายเท หรือ Air 

Ventilation System ติดตั้งไว้ให้ ระบบนี้จะช่วยถ่าย- 

เทและหมุนเวียนอากาศภายในห้อง ทำาให้อากาศใน

ห้องบริสุทธิ์และสูดลมหายใจได้อย่างเต็มปอด

เรื่องของสุขภาพนั้น ว่ากันว่าหาก
ต้องการสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำา 
เอง คงคล้ายกับการเลือกอยู่บ้านหรือคอนโด- 
มิเนียม ที่สภาวะแวดล้อมดีก็เป็นหนทางหนึ่ง
ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดีได้
เช่นกัน

3. มีต้นไม้ดักฝุ่น หากจำาเป็นต้องอยู่ในพ้ืน- 

ท่ีท่ีมีมลภาวะทางอากาศสูง ให้ลองไปดูว่าพ้ืนท่ีสีเขียว 

ที่ เป็นส่วนกลางของคอนโดน้ันเป็นต้นอะไรบ้าง 

เพราะพืชแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น

ได้ไม่เท่ากัน นอกจากนี้คุณยังสามารถปลูกไม้เลื้อย 

ไม้พุ่ม ไม้กระถาง ที่ผิวใบมีขนในการช่วยดักจับฝุ่น

ละอองไว้ที่ระเบียงห้องของตนเอง

บ้�น โครงการบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ใน

ปัจจุบัน ได้ให้ความสำาคัญกับเรื่องพื้นที่สีเขียว และ

การประหยัดพลังงานกันมากขึ้น ทำาให้บ้านที่สร้างขึ้น 

มาใหม่ เริ่มมีนวัตกรรมที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ 

เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นหลังคาป้องกันความร้อน เชิงชาย 

แบบระบายอากาศ ฝ้าเพดานติดตั้งฉนวนกันความ- 

ร้อน กระจกเขียวตัดแสง สีทาผนังประหยัดเบอร์ 5 

เป็นต้น แต่สิ่งพิเศษที่อยากจะให้ดู เพื่อเพิ่มประสิทธิ- 

ภาพ ของอากาศบริสุทธิ์แบบเต็มที่มากขึ้น ได้แก่

1. มีก�รจัดสรรพ้ืนท่ีสีเขียวอย่�งไร แม้ว่า 

ทุกโครงการจะมีการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวให้ผู้อยู่อาศัย 

แต่ต้องดูด้วยว่าตรงตามพระราชบัญญัติการจัดสรร

ที่ดินที่ระบุว่า “ผู้จัดสรรจะต้องกันพื้นที่ และจัดทำา 

สนามกีฬาหรือสวนสาธารณะสำาหรับพักผ่อน หย่อน

ใจประมาณ 5% ของพื้นที่โครงการ” อีกทั้งต้องดูด้วย 

ว่า โครงการบ้านจัดสรรผ่าน มาตรฐาน EIA ซึ่งเป็น 

การจัดสรรพื้นท่ีให้ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก

ด้านหรือไม่ ถ้าพื้นที่สีเขียวยิ่งมากก็ยิ่งดี

2. มีก�รตดิตัง้เครือ่งกรองอ�ก�ศให้ดว้ย 

หรือไม่ ขณะนี้เครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอก

อากาศคือตัวช่วยสำาคัญท่ีช่วยคัดกรองอากาศ

บริสุทธิ์มาให้คุณเมื่ออยู่ในบ้านได้ โดยเครื่องกรอง- 

อากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง จะกำาจัดอนุภาคขนาดเล็ก 

ถึง 1 ไมครอนได้ 99.95% นอกจากนี้ในบางโครงการ

อาจเชื่อมกับแอปพลิเคชันให้สามารถควบคุม หรือ

ตรวจสภาพอากาศภายในบ้านได้อีกด้วย

3. เช็กว่�ทุกช่องในบ้�นปิดสนิท และ 

เรียบร้อยหรือไม่ ฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็กมากสามารถ 

ลอดเข้ามาตามช่องเล็กๆ ในบ้าน ดังน้ันต้องดูว่าบริเวณ 

รอยต่อหรือช่องต่างๆ ในบ้าน ท้ังช่องวงกบกับหน้าต่าง 

ประตู เป็นต้น มีการซีลปิดอย่างสนิทหรือไม่ ซึ่ง

เรื่อง:/ภาพ: Baania.com

เรื่องต้องเช็ค 
ก่อนซื้อบ้าน-คอนโด เพื่อสุขภาวะที่ดี
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วันหยุดแบบนี้ถ้าไม่ได้ไปไหน การพัก-

ผ่อนอยู่บ้านอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 

เพราะไม่ต้องออกไปเจอควันและอากาศเสีย 

โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศในประเทศค่อนข้าง

แย่อีกด้วย ดังนั้นไหนๆ ว่างอยู่บ้านแล้ว ลอง 

มาปลูกต้นไม้ ในบ้านเพื่อช่วยให้อากาศ

ภายในบ้านดีขึ้นกันดีกว่า แต่ถ้าจะให้ไปเลือก

ซื้อต้นไม้เอง หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าควรเลือก

ซื้อต้นไม้อะไรดี เกิดซื้อมาวางมั่วๆ ต้นไม้จะ

ตายไปเสียเปล่าๆ HBG CM ขอแนะนำาต้นไม้

ที่สามารถเอามาปลูกในบ้านได้ พร้อมไอเดีย

แต่งมุมต่างๆ ของบ้านให้สวยโดนใจกัน

Home Decor
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

แต่งมุมของบ้�นด้วยพืชที่ปลูกในบ้�นได้

นอนหลับสบ�ยยิ่งขึ้นกับไม้ดอกที่ให้
กลิ่นหอม

ห้องนอนควรเลือกต้นไม้ท่ีไม่ต้องดูแลมาก 

ต้องการแสงและนำาน้อย เพราะถ้าต้องรดนำาเยอะๆ

จะทำาให้พื้นห้องเปียกและเสี่ยงต่อการลื่นล้ม อีกทั้ง 

ความชื้นจะทำาให้เรานอนไม่สบาย โดยต้นไม้ที่นิยม 

วางไว้ในห้องนอน อาทิ พืชตระกูลล้ินมังกร (Sansevieria) 

มีชื่อสามัญหลายชื่อ อาทิ Bowstring Hemp, Devil 

Tongue, Mother-in-law’s Tongue, Snake Plant 

พืชตระกูลนี้จะทนทานไม่ต้องดูแลมาก ทำาความ-

สะอาดง่าย ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ 

ปล่อยออกซิเจนออกมาในช่วงเวลากลางคืน ทั้งยัง

ช่วยดูดซับสารพิษในอากาศได้ดี หรืออย่างว่านหาง

จระเข้ (Aloe Vera) พืชสารพัดประโยชน์ที่เอาไปทำา

อาหาร เครื่องดื่ม และยา ก็ให้ผลดีคล้ายๆ กับพืช

ตระกูลลิ้นมังกรเช่นกัน

หรือจะวางพวกไม้ดอกท่ีสามารถปลูกใน 

บ้านได้เพราะต้องการแสงน้อย โดยเฉพาะพวกไม้ดอก 

ที่มีกลิ่นหอมและมีสีสันสวยงามจะช่วยลดความ- 

เครียดและทำาให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ทำาให้นอนหลับ

ได้สบาย โดยไม้ดอกที่นิยมวางไว้ในห้องนอน อาทิ 

ออคิด (Orchid) ลาเวนเดอร์ (Lavender) เดหลี 

(Peace Lily) คาลล่า ลิลลี่ (Calla Lily) และ มะลิ 

(Jasmine)
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เพิ่มมุมสวยในห้องท�นอ�ห�รกับพืช
แขวน 

ห้องทานอาหารเป็นอีกมุมหน่ึงท่ีสามารถ

ออกแบบให้เหนือโต๊ะอาหารเป็นโครงแขวนต้นไม้ได้ 

เพ่ิมมุมมองท่ีดีเวลารับประทานอาหาร โดยอาจจะทำา 

เป็นที่แขวนกิ่งไม้ ที่แขวนกระถางต้นไม้ จะเป็นแบบ 

โครงผ้าถักแขวนหรือจะเป็นกระถางแบบที่สามา-

รถควำากระถางก็สวยไปอีกแบบ ส่วนผนังห้องทาน-

อาหารถ้ามีมุมโล่งๆ ก็จัดวางเป็นชั้นวางต้นไม้หรือ

บันไดโครงไม้ท่ีแขวนกระถางห้อยสำาเร็จรูปก็สวยดี

เหมือนกัน พืชที่แนะนำาเป็นพืชตระกูลที่มีเส้นสาย

ของพืชที่โยงห้อยลงมาได้ อาทิ พืชตระกูลไอวี่ (ivy) 

ฟิโลเดนดรอน ใบหัวใจ (Philodendron hederace-

um) เศรษฐีเรือนนอก (Chlorophytum comosum) 

และเฟิร์นก้านดำา (Maidenhair Fern) รวมทั้งตระกูล

เฟิร์นชนิดอื่นๆ ก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน

ห้องน้ำ�กับมุมพักผ่อนสุดส่วนตัวกับ
พืชชอบน้ำ�

ห้องนำาเป็นมุมพักผ่อนที่ดีที่สุดสำาหรับบาง-

คน หลายคนเอาชั้นหนังสือหรือเอากิจกรรมอื่นๆ ไป

ทำาในห้องนำา ซึ่งการเพิ่มมุมต้นไม้ก็จะช่วยเพิ่มสิ่ง-

แวดล้อมที่ดี อีกทั้งต้นไม้บางชนิดยังช่วยกรองและ

ดูดซับสารพิษในอากาศ อย่างไรก็ตามภายในห้องนำา

ควรมีหน้าต่างให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาด้วยเพ่ือ

ไม่ให้ห้องนำาอับเกินไป ส่วนการจัดวางต้นไม้ อาจจัด 

เป็นชั้นวางต้นไม้ข้างหน้าต่าง แขวนโครงเหนืออ่าง

นำาไว้แขวนต้นไม้ หรือจะทำาพื้นที่เป็นสวนหินไว้ปลูก

ต้นไม้ภายในห้องนำาก็ได้ โดยพืชที่เหมาะกับการวาง 

ไว้ในห้องนำาคือ พืชที่ต้องการนำามาก อยู่ในที่ที่ม ี

ความชื้นได้ดี อาทิ ไทรใบสัก (Fiddle Leaf Fig) 

เฟิร์นดาบออสเตรเลีย (Kimberley Queen Fern) 

ปักษาสวรรค์  (Bird of Paradise) พลูด่าง (Golden 

Pothos) และต้นยางอินเดีย (Rubber Plant)

เพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นด้วยต้นไม้
บนโต๊ะ

ห้องทำางานเป็นอีกมุมท่ีควรตกแต่งด้วย

ต้นไม้เพราะมีงานวิจัยบอกว่าการมีต้นไม้บนโต๊ะ

ทำางานจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานให้ดีข้ึน 

โดยนอกจากไม้กระถางต้นใหญ่ท่ีสามารถวางไว้ข้าง

โต๊ะทำางานได้แล้ว บนโต๊ะทำางานหรือบนช้ันเหนือโต๊ะ- 

ทำางาน ลองหาต้นไม้กระถางเล็กๆ มาจัดวางให้สวย- 

งาม ซึ่งนอกจากไม้ที่นิยมปลูกกันในบ้านที่ได้กล่าว

ไปข้างต้นแล้ว ยังมีพืชจำาพวกกระบองเพชร (Cactus) 

และไม้อวบนำา (Succulent) ที่นิยมปลูกลงกระถาง

เล็กๆ พืชพวกนี้ดูแลรักษาง่าย ต้องการนำาน้อย บาง

ชนิดต้องการแสงน้อยด้วย เหมาะสำาหรับจัดเป็นมุม

เล็กๆ บนโต๊ะทำางานได้โดยที่ไม่เกะกะพื้นที่บนโต๊ะ

มากนัก ยิ่งปัจจุบันคนเล่นพืชพวกนี้มาก ทำาให้มีตัว

เลือกที่หลากหลาย ทำาให้สนุกเวลาไปเลือกซื้อต้นไม้

เข้าบ้าน

คงจะได้ไอเดียไปเลือกซื้อต้นไม้ กัน

ไปบ้�งก�รปลูกพืชถ้�อย�กให้พืชเจริญเติบโต 

ออกดอกออกใบสวยง�ม คงต้องสอบถ�มผู้ข�ย

อีกที เพร�ะต้องพิจ�รณ�ว่�ห้องต่�งๆ ในบ้�น

มีแสงแดดและคว�มชื้นม�กน้อยแค่ไหน จะได้

เลือกต้นไม้และตำ�แหน่งก�รว�งให้เหม�ะสม 

ถ้�ยังมือใหม่ก็พย�ย�มเลือกซื้อต้นไม้ชนิดท่ีอึด

ทนท�นต�ยย�ก ต้องก�รแสงน้อย ต้องก�รนำ�

น้อยๆ ดูจะเซฟที่สุด ยังไงก็เริ่มต้นจ�กก�รนำ�

ต้นไม้ไปว�งในบ้�นสักต้นสองต้นก่อน แล้วคุณ

จะรู้ว่�ก�รมีต้นไม้อยู่ในบ้�นนี่มันดีแค่ไหน... 
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Home Innovation
เรื่อง/ภาพ: Baania.com

“Smart Farm Garden”
  ฟาร์มปลูกพืชในบ้าน สำาหรับคนรักธรรมชาติ

ช่วงนี้อากาศบ้านเราไม่ค่อยจะสู้ดี 

สักเท่าไหร่ ผลจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มี 

ระดับสูงมากกว่าปกติ ทำาให้หลายคนไม่อยาก 

ออกบ้านไปไหน แต่ถ้าอยากทำาให้ภายในบ้าน 

อากาศดี การปลูกต้นไม้ในบ้านก็สามารถ

ช่วยกรองอากาศและทำาให้สุขภาพจิตดีข้ึน 

อีกด้วย แต่จะให้ปลูกต้นไม้อย่างเดียวคงธรรมดา 

เกินไปหน่อย ลองปลูกต้นไม้ที่สามารถเอามา

ทานได้ด้วยก็คงจะดีไม่น้อย 

คร้ังก่อน HBG CM เคยแนะนำาอุปกรณ์ 

ปลูกต้นไม้ในบ้านขนาดเล็กๆ กันไปแล้ว แต่

สำาหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้และทานผักผลไม้

อยู่เป็นประจำาอาจจะรู้สึกว่าปลูกพืชได้น้อยไป 

งั้นเราขอแนะนำาตู้ปลูกพืชที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

มาอีกหน่อย แถมด้วยดีไซน์ท่ีดูสวยงามให้คุณ 

ได้เอาไปวางตกแต่งบ้านได้เหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ 

ชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว ส่วนจะมีอะไรบ้างมาดูกัน

ดีกว่า

The Click & Grow Wall Farm ชั้นปลูก
พืช 3 ระดับ

The Click & Grow Wall Farm ตู้ปลูกพืชแนว

ตั้ง โดยบริษัท Click & Grow ที่ให้คุณสามารถปลูก

สมุนไพร ผัก ผลไม้ และ พืชใบเขียว โดยไม่ต้องใช้

สารเคมีที่เป็นอันตราย แต่ใช้ดินพิเศษที่ทำาจากวัสดุ 

จากธรรมชาติ ทำาให้สามารถนำาไปวางได้ทั้งในบ้าน 

ร้านอาหาร โรงเรียน ที่ทำางาน หรือร้านสะดวกซื้อ

ต่างๆ

การใช้งานทำาได้ง่ายเพียงบรรจุแคปซูลลง

ในช่องปลูก เติมนำาลงในถังเก็บนำาเพียงเดือนละครั้ง 

และเสียบปล๊ักสำาหรับไฟ LED ซ่ึงจะปรับแสงให้เหมาะ 

แก่การเจริญเติบโตของพืชโดยอัตโนมัติ ส่วนดินที่ใช้ 

เรียกว่า Smart Soil ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 

เทคโนโลยีของ NASA โดยดินจะช่วยปรับสภาพแวดล้อม 

ให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช ทั้งสารอาหาร 

อากาศ และนำา ช่วยรักษาค่า pH ที่เหมาะสม และมีรู- 

พรุนที่ให้พืชสามารถหายใจได้ 

ตู้มีขนาดกว้าง 1.348 เมตร x สูง 2.021 เมตร 

x ลึก 0.400 เมตร หนัก 70 กิโลกรัม มีช่องบรรจุ

แคปซูล 51 ช่อง 3 ชั้น ชั้นละ 17 ช่อง ตัวแคปซูลพืช 

ชุดแรกขายพร้อมกับเครื่อง และสามารถสั่งแยกโดย 

เลือกตามชนิดของพืชท่ีชอบได้ สำาหรับเซ็ตท่ีทางบริษัท 

จัดมาให้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Salad Kit, 

Herb Kit, Flower Set และ Tea Kit ที่จะประกอบไป

ด้วยพืชชนิดต่างๆ ประมาณ 54 แคปซูล ทั้งนี้ Wall 

Farm มีราคาเครื่องพร้อมชุดแคปซูลพืชชุดแรกอยู่ที่ 

2,900$ หรือประมาณ 92,000 บาท และมี Wall 

Farm Mini ตู้ปลูก 2 ชั้นที่ลดขนาดลง ทำาให้ราคาถูก

ลงมาอีกหน่อยอยู่ที่ประมาณ 1,900$ หรือประมาณ 

60,000 บาท
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ที่ม�บทคว�มและรูปภ�พ:
www.justvertical.com, www.yankodesign.com,
www.visualatelier8.com, https://asia.clickandgrow.com

OGarden กังหันปลูกพืชหมุนได้
สำาหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้เป็นทุนเดิม 

อยู่แล้ว ลองเลือก OGarden โดยผู้ผลิต Startup 

ชาวแคนาดา กับตู้ปลูกผักท่ีให้เราได้ลงมือปลูกพืชกัน 

จริงๆ ในบ้าน ทำาให้นอกจากจะได้ผักมาทานแล้วยัง

ช่วยเพ่ิมกิจกรรมในบ้านซึ่งดีต่อสุขภาพจิตเราด้วย 

และด้วยลูกเล่นและดีไซน์ของเครื่องที่หมุนได้ทำาให้

ดูเพลิดเพลินสายตา ทั้งยังถูกออกแบบให้ไม่มีเสียง

รบกวน ไม่มีกลิ่น และไม่มีความชื้น ทำาให้มันเหมาะ

สำาหรับวางไว้ภายในบ้านเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้น

สวยชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว

การใช้งานเริ่มต้นจากการเอาเมล็ดพืชที่ทาง

ผู้ผลิตให้มาซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 20 ชนิด มาปลูกไว้

ในกระบะดินก่อน วางไว้ภายในตู้ด้านล่างซึ่งมีหลอด

ไฟที่ให้แสงสว่างต่อพืชในการเจริญเติบโต แล้วรอ

ประมาณ 2-3 อาทิตย์ ให้ย้ายต้นอ่อนมาใส่ในดิน

อัดแท่งที่เมื่อละลายนำาแล้วจะได้ก้อนดินขนาดเล็กๆ

พร้อมสำาหรับนำาต้นอ่อนมาปลูก จากนั้นก็ให้เอาต้น- 

อ่อนที่ปักลงก้อนดินแล้ว มาปักลงช่องบนกังหันวง- 

กลมด้านบน ตัวเครื่องจะหมุนวนช้าๆ ซึ่งช่วยให้พืช

แข็งแรงและมีสุขภาพดีมากขึ้น ตรงกลางยังมีหลอด

ไฟพิเศษที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชด้วย ทั้งนี้

ระบบทำางานแบบอัตโนมัติทำาให้ง่ายต่อการใช้งาน

ตู้มีขนาดกว้าง 29 นิ้ว x สูง 53 นิ้ว x ลึก 

15 นิ้ว ปลูกพืชได้พร้อมกัน 90 ต้น โดยสามารถ

เลือกซื้อได้จากเว็บไซต์ ส่วนด้านล่างเป็นชั้นวางถาด

ปลูกต้นอ่อนและอุปกรณ์และดินปลูกที่ให้มาอย่าง 

ครบถ้วน เวลาที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถปิดตู้ซ่อนอุปกรณ์

ต่างๆ ไว้ อีกทั้งยังสามารถเลือกลายไม้ที่ชอบได้อีก- 

ด้วย OGarden มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,463$ หรือ

ประมาณ 46,600 บาท

The AEVA ปลูกพืชแนวตั้งกับดีไซน์
แบบโมเดิร์น

ถ้าอยากได้ตู้ปลูกต้นไม้สวยๆ มีดีไซน์ ขอ

แนะนำา The AEVA โดยบริษัท Justvertical ได้

ออกแบบตู้ปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ให้ออกมาใน

สไตล์โมเดิร์น สามารถนำาไปวางไว้ในห้องเหมือนเป็น

งานตกแต่งศิลปะชิ้นหนึ่ง ช่วยเพิ่มมุมน่าสนใจให้กับ

ห้องให้ดูสดชื่นมากยิ่งขึ้น

การใช้งานก็ทำาได้ง่ายๆ ด้วยการนำาเมล็ด

และถ้วยดินใส่ลงไปในช่องแนวตั้ง เปิดไฟตั้งเวลาที่

ช่วยให้พืชเจริญเติบโต แล้วเติมนำาลงในช่องด้านล่าง

ตู้เพียงแค่สองอาทิตย์ครั้งโดยท่ีไม่ต้องรดนำากับพืช 

จากนั้นก็รอให้พืชเจริญเติบโตและเก็บเก่ียวพืชไปใช้

ทำาอาหารหรือใช้ทำาประโยชน์อื่นๆ ได้เลย

ตู้มีขนาดกว้าง 36 นิ้ว x สูง 70 นิ้ว x ลึก 9 

นิ้ว โดยออกแบบขนาดให้เล็กสำาหรับใช้งานในคอน-

โดที่มีพื้นที่จำากัดหรือเอาไว้ในบ้านทั่วไปก็ได้ ปลูกพืช 

ได้ฝังละ 8 ต้น รวมทั้งหมด 16 ต้น ซึ่งก็เพียงพอ

สำาหรับการนำาไปใช้งานได้ในระดับหนึ่ง ส่วนด้าน

ล่างเป็นตู้สำาหรับเติมนำาและเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ 

The AEVA มีราคา 999$ หรือประมาณ 31,800 บาท

สำาหรับใครอยากซื้อไปลองปลูกเองที่บ้าน

อาจจะหนักใจกับราคาท่ีค่อนข้างสูงเกินไปหน่อย 

ไหนจะต้องเสียค่าส่งจากต่างประเทศเข้าไปอีก 

แต่ถ้าพิจารณาถึงการลงทุนระยะยาวรวมไปถึง

การคิดค้นผลิตภัณฑ์ท้ังคุณภาพของการใช้งาน

และหน้าตาการออกแบบท่ีดูสวยงามมันก็อาจจะ

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสมราคาจริงๆ อย่างไรก็ตาม 

เกษตรกรไทยเองก็เคยมีการคิดค้นชั้นปลูกผักแบบ

ไฮโดรโปนิกส์ง่ายๆ ที่ทำาจากท่อประปา PVC ซึ่งใช้ 

ต้นทุนไม่สูงมากนัก ซ่ึงหาวิธีทำาได้ท่ัวไปในอินเทอร์เน็ต 

คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว  
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In Focus

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Better City Better Living for Better Life:

เรื่องของ TOD
“รู้ไหมว่�รถไฟฟ้�เจ๊งได้” เป็นคำาพูดที่ผมพูดขณะกำาลังบรรยายเรื่องการออกแบบบริเวณรอบสถานีรถไฟ

ให้นักศึกษาฟัง เคยไหมครับ? ที่นั่งรถไฟฟ้าบางสายในชั่วโมงปกติแล้วรู้สึกโล่งไม่มีคน เคยไหมครับ? ที่ใช้งานสถานี

รถไฟฟ้าบางสถานีแล้วรู้สึกเข้าถึงยากไม่เห็นมีอะไรโดยรอบ จะเข้าจะออกก็ไม่สะดวก บางสถานีก่อสร้างมาใหญ่โต 

แต่กลับใช้งานไม่คุ้มค่า ทำาไมตลอดแนวรถไฟฟ้ามีแต่คอนโดมิเนียมเต็มไปหมด แต่บางประเทศกลับมีคนใช้งานรถไฟ

ตลอด แถมเมืองก็เจริญอย่างมีระบบตามแนวระบบขนส่งมวลชนทางราง ออกจากสถานีไปไหนต่อก็ง่าย งั้นเรามา

ทำาความรู้จักกับแนวคิด TOD กันดูครับ
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Transit-Oriented Development (TOD) คือ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

สถานีขนส่งมวลชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีความหนาแน่น 

สูง และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน เป็นแนวคิดของ ปีเตอร์ คาลธอร์ป ซึ่ง

ปัจจุบันแนวคิดการวางผังแบบนี้ถูกแตกแขนงออกไปในหลายรูปแบบ มุ่งสร้าง

กิจกรรมหลากหลายในพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน โดยมีที่พักอาศัย อาคาร-

พาณิชย์ สำานักงาน และการใช้ประโยชน์ประเภทอื่นๆ พร้อมกับออกแบบเพื่อ

รองรับผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก

รวมท้ังสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินเท้าและใช้จักรยานหรือการเชื่อม-

ต่อระบบขนส่งอื่นๆ เพื่อให้มีทางเลือกในการเดินทางหลากหลาย ลดการพึ่งพา

การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้อธิบายง่ายๆ คือ วิธีนี้เป็นการวางแผนออกแบบระดับ

เมืองและระดับย่านไปพร้อมกับแนวของระบบขนส่งมวลชนทางราง ทำาให้ระบบ

ขนส่งทางรางไม่ขาดทุน เพราะเมื่อเกิดย่านที่เป็นแหล่งงาน แหล่งพาณิชย์กรรม 

(สร้างรายได้ในรูปแบบภาษีคืนสู่รัฐ) ที่อยู่อาศัยโดยรอบทุกสถานีก็จะทำาให้ผู้คนใช้

ระบบราง ตลอดในการเดินทางไปยังแหล่งงานต่างๆ

ท่ีดินท่ีอยู่โดยรอบตัวสถานีก็ได้รับการพัฒนาแบบผสมผสานมีท้ังแหล่ง-

งาน ที่พักอาศัย สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ ลองจินตนาการว่าเมื่อวงของ

แต่ละย่านมาชนกัน ก็จะทำาให้เมืองมีความเจริญแบบกระจายตัว มีพื้นที่สาธารณะ

ที่ใช้ร่วมกันมากขึ้น คุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองก็ดีขึ้นตาม ลดภาวการณ์เติบโต

ของเมืองอย่างไร้ทิศทาง พื้นที่โดยรอบสถานียังสร้างจุดเด่นให้กับพื้นที่ของตนเอง

ได้ เช่น ชุมชนสีเขียว (Green community) หรือเมืองน่าอยู่ (Livable city) 

ก�รว�งแผนและพัฒน�ระบบขนส่งมวลชนท�งร�งและพื้นท่ีโดย

รอบของบ้�นเร�ที่ผ่�นม� มักข�ดก�รพิจ�รณ�อย่�งรอบด้�นโดยมักมอง-

ด้�นขนส่งแต่เพียงด้�นเดียว ไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยและหลักวิช�ก�ร ก�ร- 

ว�งแผนและพัฒน�ที่ยั่งยืนควรมองทั้งองค์ประกอบด้�นก�รขนส่ง (Trans-

portation) และก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) ควบคู่กันไป แบบว่�มี

สถ�นีไปตั้งจ�กนั้นผู้โดยส�รจะไปไหนก็ว่�กันเองไม่ได้ว�งแผนพื้นท่ีโดย

รอบทำ�ให้รัฐข�ดร�ยได้ที่ควรจัดเก็บได้เพื่อนำ�ไปใช้พัฒน�ประเทศ...
*ภาพประกอบจากต่างประเทศ
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แกรนด์ทรัพย์ เรียลเอสเตท จัดพิธีบวงสรวงเปิดโครงก�รใหม่ 
บ้�นทวีทรัพย์ @สันทร�ย

Home Society

เ ชียงใหม่จัดกิจกรรมเติมรัก 
ให้อ�ก�ศ ประจำ�ปี 2562

ม�ล�ด� จัดง�น “Thank You Party” พร้อมเปิดตัวโครงก�ร 
“ม�ล�ด� แกรนด์ คลูลี่”

บริษัท มาลาดา จำากัด จัดงานขอบคุณลูกค้า และพันธมิตรทางการค้า ภายใต้งาน “Thank You 

Party #5 Light UP for The New Journey” ณ โครงการมาลาดา แกรนด์ คลูลี่ เชียงใหม่ ภายในงาน

นอกจากจะมีโซนอาหารที่หลากหลายแล้ว ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล พร้อมทั้งฟังเพลงเพราะๆ 

จากคุณฮาร์ท วงเบิร์ดกะฮาร์ท สำาหรับไฮไลท์ของงานเป็นการเปิดตัวโครงการที่ 6 “มาลาดา แกรนด์ คลูลี่” 

อีกด้วย  

บริษัท แกรนด์ทรัพย์ เรียลเอสเตท จำากัด จัดพิธีบวงสรวงเปิดที่ดิน โครงการ “บ้านทวีทรัพย์ @

สันทราย” โดยมี คุณฉัตรสุวรรญ์ พิพัฒดาวเลิศ (คุณปอฝ้าย) และคุณทอฝัน กันทา (คุณฝ้าย) กรรมการ

ผู้จัดการ ร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ โครงการบ้านทวีทรัพย์ @สันทราย เป็นโครงการ ทาวน์โฮม และอาคาร

พาณิชย์ ตั้งอยู่บนที่ดินกว่า 30 ไร่ บนทำาเลอำาเภอสันทราย ใกล้สถานที่สำาคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัย

แม่โจ้, โรงพยาบาลสันทราย   

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

นายศรัญยู มีทองคำา ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “เติมรักให้อากาศ” 

พร้อมทำาพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู 

ได้จัดกิจกรรมเติมรักให้อากาศ ณ ข่วงประตูท่าแพ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยร่วมกับองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม จากทุก

ภาคส่วน ในการมุ่งดำาเนินการลดปริมาณฝุ่นละออง

ในเขตเมืองเชียงใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ด้าน  คือ งดการ

เผาในที่โล่ง  งดใช้รถยนต์ควันดำา  และการควบคุมฝุ่น 

ละอองจากการก่อสร้าง  
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สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร จัด
กิจกรรมเส้นท�งเดินเท่ียว

Baania Festival ครั้งที่ 7 ง�นแสดงที่อยู่อ�ศัยเมืองเชียงใหม่

เปิดตัวโครงก�รใหม่ คอนโดมิเนียมทำ�เลใจกล�งเมือง กับ 
โครงก�ร Pleasant Condo

โครงการ Pleasant Condo โดย Yiren (Thailand) Company Ltd. จัดงาน Soft Opening เปิดตัว

โครงการ Pleasant Condo โครงการ Pleasant Condo บนทำาเลใจกลางเมืองเชียงใหม่ เดินทางได้สะดวก

ใกล้สถานที่สำาคัญ ภายใต้แนวคิดการออกแบบสไตล์ล้านนาโมเดิร์น ตามแบบฉบับเมืองเชียงใหม่กับ

ความทันสมัยแบบโมเดิร์นลงตัว ภายในงานมีกิจกรรมเล่นเกมส์ Lucky draw ให้ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของ

รางวัลภายในงาน และการแนะนำาโครงการพร้อมชมห้องตัวอย่าง  

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำากัด จัดงาน Baania Festival 2019 งานแสดงที่อยู่อาศัยเมือง

เชียงใหม่ ภายในงานนอกจากการแสดงที่อยู่อาศัย ยังมีกิจกกรรมเวิร์คช็อปจากบุญถาวรและปูนตราเสือ 

นอกจากนั้นยังมีการเล่นเกมส์ แจกของรางวัล อาทิ Gift Voucher ที่พักและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 

บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้   

นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด- 

เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  “เส้นทางเดินเท่ียว 

ด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่” เพื่อช่วยพัฒนาและ

เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ในรูป- 

แบบแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตามเส้นทางใน

ตัวเมืองโดยกำาหนดเส้นทางท่องเที่ยวเป็น 5 เส้นทาง 

1.ศึกษาวังหลวงกษัตริย์ล้านนา (ข่วงหลวงเวียงแก้ว) 

2.เส้นทางวิถีชุมชนสล่าเมือง 3.เส้นทางสถาปัตยกรรม 

ล้านนา 4.เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 

และสุดท้ายเป็นเส้นทางศึกษากำาแพงเมืองเก่า 

เชียงใหม่ (4 แจ่ง 5 ประตู) ณ ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์-

สามกษัตริย์ เมื่อเร็วๆ นี้   
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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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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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8.9
Expert
Review

A HOME YOU LOVE

เว็บไซตที่ชวยใหคุณคนหาบานและคอนโดฯ ในเชียงใหม ไดงายๆ

มากกวา 10,000+ โครงการ 100,000+ แบบบาน

เปรียบเทียบโครงการและ

แบบบานจากขอมูลเชิงลึก

ดวยตัวคุณเอง

ดูรีวิวจากผูเชี่ยวชาญ

ทั้งดานทำเล ตกแตง

และการลงทุน

Clip VDO จากสถานที่จริง

ในมุมมองรอบทิศทาง

กวา 200 โครงการ

Compare Listings Expert Review Baania 360

2,300,000

4,100,000

4,100,000

4,100,000

3,300,000

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

ดาวนโหลดฟรีไดที่

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




