
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

พรอมเฟอรฯ*สวนลด �������  บาท*

สแกน QR CODE ลงทะเบียนรับสิทธ์ิ

โทร.097-924-4230
WWW.ORNSIRIN.CO.TH/THEASTRACONDO

นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�และเชียงราย
ป�ที่ 15 ฉบับที่ 169 เมษายน 2562 Baania VDOBaania.comwww.baania.com

190420

Home Location:

5 ทำเลโดนใจ สำหรับ
คนหาท่ีอยู�อาศัยเชียงใหม� 
ในไตรมาสแรก ป�’62

Home Investment:

ลงทุนเก็งกำไรคอนโดฯ
ช�วงนี้จะคุ�มค�าหร�อไม� 
มีข�อมูลมาบอกกล�าว

Home Check List:

เอาใจคนกำลังตัดสินใจซ้ือ
อสังหาฯ กับ 5 เร�่องที่ต�อง
ถามฝ�ายขายก�อนจะซ้ือบ�าน

Home Loan:

เร�่องควรรู� กับมาตรการ
กำกับดูแลสินเช่ือท่ีอยู�อาศัย
LTV ใหม�นั้นเป�นอย�างไร
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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*
จองและทำสัญญาภายในเดือนเมษายน 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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เมษายนของปีน้ีส่วนตัวแล้วอยากให้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เร็วๆ เพราะอย่างน้อยกิจกรรมในช่วงดังกล่าว หวังว่าจะช่วยให้ปัญหา 

ฝุ่นควันที่เรื้อรังมาเป็นเวลานับเดือน บรรเทาเบาบางกว่าที่เป็นอยู่ใน

ทุกวันนี้ได้ มลภาวะที่เกิดขึ้นทำาให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได ้

รับผลกระทบเป็นวงกว้าง อีกทั้งในปีนี้เรื่องที่น่าตกใจคือ ปัญหาฝุ่น

ควันนั้นมาเร็ว ยาวนาน และทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน ทำาให้

หลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา แม้จะช่วยได้บ้าง 

ไม่ได้บ้างก็ตาม 

ทีมงาน HBG CM ก็มีบทความเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของชาว- 

เชียงใหม่ในอนาคตมาอัปเดตให้ผู้อ่านได้ทราบกันดังเช่น คอลัมน์์ Home 

Interview ที่นำาเสนอโครงการของ TCELS ที่ทุ่มเม็ดเงินกว่าพันล้าน

บาท นำาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและนวัตกรรมขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็น

เมืองแห่งสุขภาพ 

ส่วน Home Location ทีมงานรวบรวม 5 ทำาเลที่คนสนใจใน

ไตรมาสแรก ปี 2562 หรือคอลัมน์ Home Loan ก็มีมาตรการกำากับ

ดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย LTV ใหม่มาฝากท่านผู้อ่านกัน ช่วงนี้ก็คงต้อง

กล่าวว่า รักษาสุขภาพกันนะครับ… 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

เชียงใหม่… เมืองสุขภาพ

พงศ์มนัส ทาศิริ

pongmanatt@baania.com
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10 HOME LOCATION
 เจาะ 5 ทำาเลโดนใจ ไตรมาสแรกปี’62

14 TOP VIEW
 Content of the Month

28 PROJECT REVIEW
 “บ้านนนนิภา แม่โจ้”
 สไตล์อิงลิชคันทรี ใกล้ ม.แม่โจ้ 

30 PROJECT REVIEW
 “สตาร์เอวีนิว 5”
 อาคารพาณิชย์ที่ตอบโจทย์นักลงทุน บนทำาเลหางดง

32 HOME INSPECTION
 ขั้นตอนการทำาพื้นกรวดล้างและการตรวจรับงาน

34 HOME INTERVIEW
 ดร.นเรศ ดำารงชัย นำา TCELS พัฒนาพื้นที่
 สุขภาพดิจิทัลดันเชียงใหม่สู่ เมืองสุขภาพ

42 HOME INVESTMENT
 คุ้มหรือไม่คุ้ม ลงทุนคอนโดช่วงนี้

43 HOME LOAN
 มาตรการกำากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย LTV ใหม่

44 FENG SHUI
 7 ต้นไม้มงคล ไซส์มินิ ที่นิยมไว้บนโต๊ะทำางาน

45 HOME CHECKLIST
 5 เรื่อง ที่ต้องถามฝ่ายขายก่อนซื้อบ้าน

46 HOME DECOR
 เทรนด์ตกแต่งห้องน้ำา 2019 

48 HOME INNOVATION
 “The Moley Robotics Kitchen”
 หุ่นยนต์ทำาอาหารอัตโนมัติ

50 IN FOCUS
 “Park Pack”

CONTENTS Vol.15 No.169

April 2019

46

3028

48
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Home Location
เรื่อง : พรทิพย์ แดงใหม่  ภาพ : กองบรรณาธิการ

ผ่านไตรมาสแรกของปี 2562 ทุกธุรกิจมีการ

ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงม ี

ความเคลื่อนไหวเช่นกัน เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็น

อย่างไร คนก็ยังต้องการที่อยู่อาศัยเช่นเคย แต่การซื้อ 

ขายหรือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น จะมีการระมัด- 

ระวังมากขึ้น ทั้งตัวผู้ซื้อเองหรือนักพัฒนาอสังหาริม- 

ทรัพย์ รวมไปถึงสถาบันการเงินท่ีจะต้องมีการพิจารณา 

ให้รัดกุมยิ่งขึ้น

Baania.com จึงได้รวบรวมข้อมูลไตรมาสแรก

ของปี 62 เพื่อสรุปตลาดความต้องการของจังหวัด

เชียงใหม่เกี่ยวกับความสนใจของแต่ละทำาเล 5 อันดับ

แรก ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ ร้อยละ 36, อำาเภอสันทราย 

ร้อยละ 25, อำาเภอสันกำาแพง ร้อยละ 19, อำาเภอหางดง 

ร้อยละ 13 และอำาเภอดอยสะเก็ด ร้อยละ 6

สันทราย

ดอยสะเก็ดดอยสะเก็ด

หางดงหางดง

สารภีสารภี

ถ.เช
ียงให

ม�-ด
อยส

ะเก็ด

ถ.เช
ียงให

ม�-ด
อยส

ะเก็ด

ถ.เชียงใหม�-สันกำแพงสายใหม�

ถ.เชียงใหม�-สันกำแพงสายใหม�

ถ.เชียงใหม�-พร�าว

ถ.เชียงใหม�-พร�าว

ถ.
เช
ียง
ให
ม�-
หา
งด
ง

ถ.
เช
ียง
ให
ม�-
หา
งด
ง

อำเภอเมืองเชียงใหม�1

อำเภอสันทราย2

อำเภอสันกำแพง3

อำเภอหางดง4

อำเภอดอยสะเก็ด5

5 ทำเลโดนใจ
จังหวัดเชียงใหม� (ป� 2562)

ตัวเมือง
เชียงใหม�
ตัวเมือง
เชียงใหม�

สันทราย

สันกำแพงสันกำแพง

1

5

4

3

2

แม�ร�มแม�ร�ม

ถ.เชียงใหม�-แม�ร�ม

ถ.เชียงใหม�-แม�ร�ม

ถ.ซูเปอร� ไฮเวย�
ถ.ซูเปอร� ไฮเวย�

*ข�อมูลสถิติจาก www.baania.com

เจาะ 5 ทำาเลโดนใจ
ไตรมาสแรกปี’62
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อันดับ 1 เมืองเชียงใหม่
ย่อมเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วสำ�หรับ

คว�มพร้อมและคว�มสะดวกสบ�ยในทุก-

เรื่องจะรวมตัวกันอยู่ในตัวเมืองของแต่ละ

จังหวัด และจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นกันที่ก�ร

ค้นห�ท่ีอยู่อ�ศัยในอำ�เภอเมืองเชียงใหม่ 

มีคว�มต้องก�รสูง แต่ใช่ว่�สิ่งที่มีอยู่ใน

ตล�ดจะมีตรงกับคว�มต้องก�รเสมอไป ใน

ตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันที่อยู่อ�ศัยแนว

ร�บเกือบจะไม่มี หรือห�กมีก็จะร�ค�ค่อน-

ข้�งสูง ที่ยังมีเหลือและจับต้องได้จะเป็น

คอนโดย่�นช้�งคล�นและคอนโดต�มแนว

ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ 

อันดับ 2 อำาเภอสันทราย
อ�จเป็นเพร�ะว่�ยุคหนึ่งอำ�เภอ

สันทร�ยเป็นอำ�เภอท่ีมีโครงก�รบ้�นจัดสรร

เยอะที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ย่อมไม่แปลก

ที่ก�รค้นห�ที่อยู่อ�ศัยไม่ว่�จะเป็นบ้�นใหม่ 

หรือบ้�นมือสองยังมีให้เห็นในตล�ดค่อน

ข้�งเยอะ ว่�ด้วยอำ�เภอสันทร�ยนั้นเป็นทั้ง

แหล่งที่อยู่อ�ศัย สถ�บันก�รศึกษ� และ

แหล่งว่�จ้�งง�นสำ�คัญหล�ยๆ แห่งด้วยกัน 

อีกทั้งก�รเดินท�งยังถือว่�ใกล้กับตัวเมือง

เป็นอย่�งม�ก ทำ�ให้อำ�เภอสันทร�ยก็เป็น

ตัวเลือกที่ตัดสินใจได้ไม่ย�กในก�รเลือกห� 

ที่อยู่อ�ศัย สี่แยกแม่คาวสะอาดใส ย่านสันทราย

ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำาปาง บริเวณสี่แยกศาลเด็ก ทำาเลที่มีคอนโดและอาคารพาณิชย์

ทำาเลช้างคลาน วิวพาโนรามา จากคอนโด ดิ แอสตร้า
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ถนนเชียงใหม่ - สันกำาแพงสายใหม่

อันดับ 3 อำาเภอสันกำาแพง
สันกำ�แพงก็จะแบ่งเส้นท�งหลักเป็นสองฝั่ง โดยนับจ�กถนนสันกำ�แพงส�ยเก่� ซึ่งเป็นย่�นชุมชนเก่�มีก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นของช�วบ้�น

ม�ย�วน�น ทำ�ให้มีก�รพัฒน�แหล่งที่อยู่อ�ศัยย�วน�น เมื่อเทียบกับสันกำ�แพงถนนฝั่งเชื่อมจ�กถนนมหิดล ฝั่งนี้เริ่มมีก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่�นม�และ

ขย�ยตัวม�กในช่วง 2 ปีหลัง เพร�ะข่�วก�รก่อสร้�งสน�มบิน ทำ�ให้นักลงทุนต่�งรีบห�ที่เพื่อพัฒน�ในอน�คต ในแง่ของก�รเดินท�งก็ถือว่�สะดวกสบ�ยไม่ไกลจ�กตัว

เมืองม�กนัก

อันดับ 4 อำาเภอหางดง
เป็นโซนลงทุนที่สำ�คัญ เนื่องจ�กมีโครงก�ร

จัดสรร, สถ�บันก�รศึกษ�, ห้�งสรรพสินค้�อยู่เป็น

จำ�นวนม�ก นอกจ�กน้ันมี Landmark  พรีเมียม เอ�ต์- 

เลท เชียงใหม่, ก�ดฝรั่ง วิลเลจ ที่ปัจจุบันถือว่�เป็น 

คอมมิวนิต้ีมอลล์ท่ีตอบโจทย์ ไม่ว่�จะเป็นร้�นอ�ห�ร, 

ร้�นสะดวกซื้อของใช้จำ�เป็นภ�ยในบ้�น รวมถึง 

สถ�บันก�รเงิน และบริเวณย่�นนี้มีโรงเรียนน�น�- 

ช�ติหล�ยโรงเรียนด้วยกัน จึงอ�จเป็นอีกส�เหตุหนึ่ง

ที่ทำ�ให้มีคว�มต้องก�รท่ีอยู่อ�ศัยจ�กกลุ่มต่�งช�ติ

เพิ่มขึ้น ปัจจุบันอสังห�ริมทรัพย์ในเขตอำ�เภอห�งดง

กลับม�คึกคักอีกครั้ง ทำ�ให้เชื่อได้ว่�ทำ�เลนี้ยังเป็น

แม่เหล็กสำ�คัญที่จะดึงดูดให้ก�รลงทุนเข้�ม�ยังพ้ืนที่

ได้อย่�งต่อเนื่องแน่นอน

ถนนเชียงใหม่ - สันกำาแพงสายเก่า
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ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง จ.เชียงใหม่ - จ.เชียงราย

อันดับ 5 อำาเภอดอยสะเก็ด
แม้จะเป็นทำ�เลช�นเมืองแต่ก็มีคว�มโดดเด่น 

ในด้ �นก�รคมน�คมมีถนนวงแหวนตัดผ่ �น 

เชื่อมก�รเข้�ออกเมืองได้สะดวกมีก�รพัฒน� 

ท�งด้�นอสังห�ริมทรัพย์ต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มบ้�นจัดสรร

และอ�ค�รพ�ณิชย์ อีกทั้งยังมีพื้นที่เหลือพัฒน�อีก 

เป็นจำ�นวนม�ก เช่ือว่�ในอน�คตทำ�เลแห่งน้ีจะมีก�ร 

ขย�ยตัวท้ังก�รพัฒน�ท่ีอยู่อ�ศัยและระบบส�ธ�ร- 

ณูปโภคจ�กตัวเมืองท่ีมีคว�มหน�แน่นและแออัด 

โดยรวมแล้วทำ�เลน้ีถือว่�เหม�ะสำ�หรับผู้ที่ต้องก�ร

หลีกหนีคว�มวุ่นว�ยในเมืองม�สัมผัสกับชีวิตแถบ

ช�นเมืองในบรรย�ก�ศที่แวดล้อมด้วยธรรมช�ติ

ทุกทำ�เล ทุกพ้ืนท่ีท่ีกล่�วม�น้ี ต่�งก็มีศักย- 

ภ�พที่ต่�งกันไป ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละ- 

คนก็ไม่เหมือนกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีก�รเลือก 

ท่ีอยู่อ�ศัยจะต้องใช้เวล�และข้อมูลในก�ร

ตัดสินใจหล�ยส่วนด้วยกัน เพร�ะบ้�นคือวิม�น

ของทุกคน... 
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Top View by Baania.com

มือหนึ่งไม่ไหว ธอส. เอาใจส่งโปรฯ สินเชื่อ-
บ้านมือสอง

หลังจ�กธน�ค�รแห่งประเทศไทยได้

ประก�ศม�ตรก�รคุมสินเชื่อที่อยู่อ�ศัย (LTV) บังคับ 

ใช้เดือนเมษ�ยน 2562 นี้ ผู้พัฒน�โครงก�รอสัง- 

ห�ริมทรัพย์ ทั้งบ้�น คอนโด ท�วน์โฮม และอ�ค�ร

พ�ณิชย์ ได้เริ่มปล่อยโปรโมชันลดแลกแจกแถมกัน 

อย่�งคึกคัก พร้อมท้ังสถ�บันก�รเงินก็ปล่อยโปรโมชัน 

สินเชื่อหล�กหล�ยเพ่ือเชิญชวนให้ท่�นที่สนใจที่ 

จะซื้อบ้�นหรือคอนโด สถ�บันก�รเงินอย่�งธน�ค�ร

อ�ค�รสงเคร�ะห์ (ธอส.) ก็เป็นสถ�บันหนึ่งที่ปล่อย

โปรโมชันเข้�ร่วมมหกรรมลดแลกแจกแถมในครั้ง

นี้ โดยเน้นตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ที่ต้องก�ร

บ้�นมือสอง ทั้ง 2 โปรโมชัน คือ ร�ค�ทรัพย์ไม่เกิน 

1 ล้�นบ�ท และร�ค�ทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้�นบ�ท ซึ่งทั้ง

สองโปรโมชันส�ม�รถผ่อนได้น�นสูงสุดถึง 60 เดือน

ลงทุนคอนโดช่วงนี้ คุ้มหรือไม่
ช่วงต้นปีที่ผ่�นม�นี้ หล�ยท่�นคงเห็นถึง 

วิธีก�รรับมือกับม�ตรก�รคุมสินเชื่อที่อยู่อ�ศัย (LTV)  

ของผู้พัฒน�โครงก�รและสถ�บันก�รเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่ 

เน้นก�รปล่อยโปรโมชัน เพื่อหวังกระตุ้นให้ผู้บริโภค 

รีบจับจองและโอนอสังห�ริมทรัพย์ ก่อนเดือนเมษ�ยน 

นี้ ที่จะเริ่มใช้ม�ตรก�รคุมสินเชื่อที่อยู่อ�ศัย ในอีก

ส่วนหนึ่งนักลงทุนหน้�ใหม่และหน้�เก่�หล�ยท่�น 

อ�จยังคงลังเลว่�ท่�นควรจะลงทุนคอนโดมิเนียม 

ต่อไป หรือควรชะลอไว้ก่อนดี บทคว�มนี้อ�จจะ

ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มเหล่�นี้ได้ครับ

Contents of the month ฉบับนี้ทีมงานรวบรวมบทความที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ 

baania.com เดือนมีนาคม 2562 มาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวกัน ซึ่งยังคงเป็น 

บทความเรื่องสินเชื่อ ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา

โดยบทความเรื่อง “มือหนึ่งไม่ไหว ธอส. เอาใจส่งโปรฯ สินเชื่อบ้านมือสอง” ได้รับความ

นิยมมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยบทความ “ลงทุนคอนโดช่วงนี้ คุ้มหรือไม่” เนื่องจากช่วงนี้

แบงก์ชาติประกาศใช้มาตรการคุมสินเชื่อบ้าน

Contents of the Month

เรื่อง: ธารทิพย์ รัตนวรางค์กุล

อันดับ 1 

อันดับ 2

อันดับ 3 บทคว�มพ�กินเที่ยวร้�นก�แฟ 

Unseen รอบโครงก�ร The Grand Park ต�มม�ด้วย

บทคว�มเช็กลิสต์ก�รตรวจรับบ้�นก่อนรับโอน สิ่งที่ 

ควรจะตรวจสอบก่อนท่ีจะเซ็นรับบ้�น  ปิดท้�ยไปด้วย 

บทคว�มอันดับที่ 5 จบใหม่ป้�ยแดง แต่อย�กมีคอน

โดแล้วทำ�อย่�งไรดี ก�รว�งแผนท�งก�รเงินอย่�งไร

ให้กู้ได้ และส�ม�รถผ่อนได้
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เช็กลิสต์การตรวจรับบ้านก่อนรับโอน
ก�รตรวจสอบง�นก่อนที่ท่�นจะลงน�มรับ 

บ้�นนั้นเรียกว่�สั้นๆ ว่� “เซ็นรับโอน” เป็นขั้นตอนที่ 

ท่�นผู้เป็นเจ้�ของบ้�นควรให้คว�มสำ�คัญ และควรจะ 

ใช้คว�มละเอียดถ่ีถ้วนในก�รพิจ�รณ�และตรวจสอบ 

ห�กผ่�นข้ันตอนนี้ไปแล้วจะถือว่�ท่�นได้ยอมรับ

กับสภ�พบ้�นที่ท�งผู้พัฒน�โครงก�รข�ยให้ท่�น 

ก�รร้องขอให้แก้ไขหรือปรับปรุงหลังจ�กเซ็นรับโอน

ไปแล้วเป็นเร่ืองค่อนข้�งย�ก ผู้พัฒน�โครงก�รจะให้ 

คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ไขง�นให้กับลูกค้�ที่ยังไม่ 

เซ็นรับโอนก่อน ดังนั้นท่�นจะต้องตรวจสอบและ 

พิจ�รณ�อย่�งละเอียด ติดต�มร�ยละเอียดขั้นตอน

ก�รตรวจรับบ้�นแบบง่�ยๆ ภ�ยในบทคว�มนี้ครับ

พากินเท่ียวร้านกาแฟ Unseen รอบโครงการ 
The Grand Park

ห�กท่�นเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่�นคงจะเคยได้ ยินหรือรู้จักย่�นสันทร�ยเป็น 

อย่�งดี ในบทคว�มนี้จะพ�ท่�นไปสำ�รวจทำ�เลรอบ

สี่แยกแม่กวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงก�รเดอะ แกรนด์ 

พ�ร์ค โดยบทคว�มน้ีจะเน้นไปถึงสถ�นท่ี ท่ีทำ�ให้ท่�น

ผ่อนคล�ย กับบรรย�ก�ศชิลล์ๆ รับประท�นอ�ห�ร 

จิบช� ก�แฟ หรือเครื่องดื่มเย็นๆ ต�มไลฟ์สไตล์แบบ

สโลว์ไลฟ์ ซึ่งไม่เน้นร้�นรีวิวดังๆ ซึ่งอ�จจะทำ�ให้ท่�น

เจอผู้คนที่แน่นร้�นม�กเกินไป บทคว�มนี้จะพ�ท่�น

ไปร้�นก�แฟบรรย�ก�ศดีๆ ที่ซ่อนอยู่รอบโครงก�ร

เดอะ แกรนด์ พ�ร์ค จะมีร้�นอะไรบ้�งไปติดต�มกัน

ได้ครับ

จบใหม่ป้ายแดง แต่อยากมีคอนโดแล้ว ทำา
อย่างไรดี

ที่พักอ�ศัยท่ีมีขน�ดพอเหม�ะร�ค�ไม่สูง 

คงหนีไม่พ้นคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นห้องพักที่ส�ม�รถ

ดูแลได้ง่�ย และส่วนม�กตั้งอยู่บนทำ�เลที่ส�ม�รถ

เดินท�งได้สะดวกสบ�ย พร้อมกับดีไซน์ที่เหม�ะกับ

ก�รใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ นอกจ�กนี้คอนโดมิเนียม

ยังเป็นอสังห�ริมทรัพย์ที่ท่�นส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็น

หลักประกันต�มโครงก�ร Reverse Mortgage ของ

กระทรวงก�รคลังได้ เหม�ะสมสำ�หรับคนรุ่นใหม่ที่

ต้องก�รนำ�ไปใช้เป็นหลักทรัพย์คำ�ประกันกับสถ�บัน

ก�รเงินต่�งๆ และอ�จจะเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้ผู้ที่พึ่งจบ 

ก�รศึกษ�และเริ่มทำ�ง�นหม�ดๆ หล�ยท่�นอย�กจะ

ครอบครอง

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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CHANN House 

นันทวัน ซีรีนเลค เชียงใหม่

โครงก�ร CHANN House (ช�นเฮ�ส์) ห�งดง-สันป่�ตอง “ฟังก์ชันบ้�น

เดี่ยว ในร�ค�ท�วน์เฮ�ส์” บ้�นแฝดพลัส เพิ่มขน�ดพื้นที่ใช้สอย ห้องนำ�กว้�งขว�ง 

เพิ่มที่จอดรถ 2 ที่ 3 ห้องนอน 2 ห้องนำ� 1 โซนพักผ่อนอเนกประสงค์ พร้อมสวน

สวยรอบบ้�น (ผนังติดกันเฉพ�ะส่วนห้องนำ�) พร้อมส�ธ�รณูปโภคครบครัน ถนน-

โครงก�รคุณภ�พในเครือ Land & Houses บ้�นหรูวิวทะเลส�บ หนึ่งเดียว 

ในเชียงใหม่ กับโครงก�รนันทวัน ซีรินเลค เชียงใหม่ ที่ซึ่งเวล�หยุดอยู่ในกำ�มือ

ของคุณ กับสังคมส่วนตัวสไตล์โคโลเนียล โอบล้อมด้วยดอยสุเทพและดอยคำ� 

ท่�มกล�งวิวทะเลส�บ 100 ไร่ สวยโดดเด่นเพียงหน่ึงเดียวท่ีคู่ควรร�งวัลแห่งชีวิตคุณ 

โครงก�รต้ังอยู่บนถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห่�งจ�กสน�มบินน�น�ช�ติเชียงใหม่ 

เพียง 5 กม. ใกล้บิ๊กซีห�งดง, ตล�ดสดแม่เหียะ

Presales & Promotion

คอนกรีตกว้�ง 8 เมตร ไฟฟ้� ประป�พร้อม ไม่มีค่�ส่วนกล�ง

โปรโมชันช่วง Pre-sale ร�ค�เริ่มต้น 1.49 ล้�น* เปิดจองเพียง 5,000 บ�ท 

พร้อมดำ�เนินก�รขอสินเชื่อฟรี (เงื่อนไขขึ้นอยู่กับเครดิตผู้กู้แต่ละร�ย) สอบถ�ม

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.095-693-8887 หรือ Facebook: CHANNhouse  

เปิดเฟสใหม่ล่�สุด เริ่มต้น 16.9 ล้�นบ�ท* พร้อมตกแต่งสวนภ�ยนอก

บ้�น, ตกแต่งพื้นภ�ยใน, ผนังบุวอลล์เปเปอร์, ติดตั้งเครื่องปรับอ�ก�ศ, ตกแต่ง

ห้องนำ� พร้อมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ, แทงค์นำ�/ปั๊มนำ�, ครัวไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์, 

ระบบสัญญ�ณกันขโมย, ประตูรั้วรีโมท, ระบบกำ�จัดปลวก (เงื่อนไขต�มที่โครงก�ร

กำ�หนด อ�จมีเปลี่ยนแปลง) สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1198 www.lh.co.th 

และ Facebook: Land and Houses  
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Presales & Promotion

Diamant Chiang Mai

บ้านแสนสบาย 3

จุดเริ่มต้น... ของคว�มสุข กับ ดิอ�มองต์ เชียงใหม่ คอนโดโลว์ไรส์ สูง 

5 ชั้น มีให้เลือกทั้งแบบ 1 และ 2 ห้องนอน ขน�ดเริ่มต้น 30 - 56 ตร.ม. ภ�ยใต้
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เซ็นทรัลเฟสติวัล 1.5 กม. ร�ค�เริ่มต้น 1.99 ล้�นบ�ท*

บ้�นแสนสบ�ย 3 พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้�ของแล้ว กับดีไซน์ทันสมัย อยู่- 

สบ�ย ผ่อนคล�ย ท่�มกล�งสังคมเมือง โครงก�รตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ - ดอย 

สะเก็ด ห่�งจ�กเซ็นทรัลเฟสติวัล เพียง 10 น�ที ด่วน! 4 ยูนิตสุดท้�ยสำ�หรับแบบ 

“บ้�นหรรษ�” บ้�นเดี่ยว 188 ต�ร�งเมตร บนที่ดิน 70 ต�ร�งว� 3 ห้องนอน 3 ห้อง

นำ� จอดรถได้ 2 คัน พร้อมครัวขน�ดใหญ่ ร�ค� 3.45 ล้�นบ�ท*

โปรโมชันพิเศษ! ผ่อนล้�นละ 3,000 บ�ท น�น 2 ปี และรับสิทธิ์ลุ้นรับ 

BMW G310 R 2019 ยื่นเอกส�รไวรับทองคำ�หนัก 1 บ�ท พร้อมลุ้นรับเครื่องใช้ 

ไฟฟ้� Panasonic 100 ร�งวัล และฟรีทุกค่�ใช้จ่�ยวันโอน (เงื่อนไขเป็นไปต�ม

ที่บริษัทฯ กำ�หนด) สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-245-988, 086-103-2184 

www.ncgroup.co.th และ Facebook: Diamant Chiang Mai  

โปรโมชันพิเศษ รับฟรี! ระบบสัญญ�ณกันขโมยทั้งหลัง, แอร์ Inverter ทุก

ห้องนอน, อุปกรณ์ครัว (เต�แก๊ส, เครื่องดูดควัน, ซิงค์ล้�นจ�น), จัดสวนรอบบ้�น, 

ไฟฉุกเฉิน, ระบบนำ�ร้อน เมื่อจองและทำ�สัญญ�ภ�ยในเดือนนี้เท่�นั้น สนใจเยี่ยม-

ชมโครงก�รได้ทุกวัน ตั้งแต่เวล� 09.00 - 17.00 น. 

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม โทร.089-851-2334, 061-904-5666  
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• สาขาเชียงใหม 0-5324-6469-71, 0-5324-5276-8 • สาขาถนนนิมมานเหมินทร 0-5340-0661-69 • สาขาสันกำแพง 0-5333-0102-5 • สาขาสันทราย (แมโจ) 0-5335-4264-67
• สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ชั้น 3 โซน E-CENTER 0-5390-3767, 0-5327-1388-89 • ศูนยบริการธนาคารที่วาการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม 0-5338-2832-3

• สาขาลำพูน 0-5353-5178-82 • สาขาลำปาง 0-5423-0035-42 • สาขาแมฮองสอน 0-5361-1843-6
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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
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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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ไอลิน (AILIN) แมโจ

ราคาเริ่มตนเพียง
1.79 ลานบาท*

บานสวยหรู
ในราคาประหยัด

สุดยอดทำเลทอง
ใกล ม.แมโจ, มีโชคพลาซา

สุขใจ...ทุกครั้งที่กลับ “บาน”

แบบบาน: Being (ชีวิต) 3 หองนอน 2 หองน้ำ พื้นที่ใชสอย 109 ตร.ม.

ภาพและบรรยากาศจำลอง เพื่อการโฆษณาเทานั้น

099-232-8295

ที่ตั้งโครงการ ถนนสันทราย-แม�โจ� ต.ป�าไผ� อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม� โครงการอยู�ระหว�างการขออนุญาตจัดสรร คาดว�าแล�วเสร็จภายในป� 2562

www.somsamaiproperty.com

บานเดี่ยว ชั้นเดียว
ครบทุกฟงกชั่นความตองการ สำหรับวัยทำงาน

พรอมปกหลักปกฐาน และตอยอดความมั่นคง

โปรฯ สุดคุม สำหรับลูกคาที่จอง

10 หลังแรก* เทานั้น

- รับฟรี เงินคืน* 
- ฟรี! มิเตอรน้ำ, มิเตอรไฟ
- เคานเตอรครัว 
- ระบบกำจัดปลวก 
- ปูสนามหญา
- รับประกันหลังการขาย 1 ป

Facebook : ไอลิน-Ailin แมโจ *เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเทานั้น

Special Project
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Special Ad.



Home Buyers’ Guide Chiangmai 27



Home Buyers’ Guide Chiangmai28

Project Review
เรื่อง/ภาพ: ณัฐภูมิ พงษ์เย็น

“บ้านนนนิภา แม่โจ้”
สไตล์อิงลิชคันทรี ใกล้ ม.แม่โจ้ 

ใกล้ ม.แม่โจ้ ส่ิงอำานวยความสะดวกครบครัน
จ�กถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ม�ถึงแยกแม่โจ้ 

ท�งเข้�โครงก�รอยู่ซ้�ยมือในซอยวัดทุ่งหมื่นน้อย 

ใช้เวล�เพียง 4 น�ทีจ�กถนนใหญ่ก็จะเข้�ถึงท�งเข้� 

โครงก�รมีคว�มสงบ ล้อมรอบด้วยธรรมช�ติ อยู่ใกล้

กับมห�วิทย�ลัยแม่โจ้เพียง 1.4 กิโลเมตรเท่�นั้น ซึ่ง

รอบมห�วิทย�ลัยเองเป็นทำ�เลที่มีสิ่งอำ�นวยคว�ม

สะดวกครบครัน ทั้งยังมีก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

อยู่อย่�งต่อเนื่องซึ่งจะทำ�ให้ที่ดินย่�นนี้จะมีมูลค่�สูง

ขึ้นในอน�คต ในเรื่องของก�รเดินท�งก็ส�ม�รถเข้�

ออกเมืองก็สะดวกด้วยถนนเชียงใหม่ - แม่โจ้ที่ทำ�ให้

เข้�ถึงสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกได้อย่�งหล�กหล�ย

รอบโครงก�รมีร้�นก�แฟ The Simple Milk, 

ร้�นก�แฟ Time After Time Cafe, ตล�ดแม่โจ้, 

แจ่มฟ้�ซุปเปอร์ม�ร์ท, สถ�นีตำ�รวจภูธรแม่โจ้, โรง-

พย�บ�ลสันทร�ย, ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์แม่โจ้, ปั๊ม- 

นำ�มัน ปตท., ปั๊มนำ�มันเอสโซ่ รวมทั้งร้�นค้� ร้�น- 

อ�ห�รอื่นๆ ที่อยู่รอบมห�วิทย�ลัย เห็นได้เลยว่� 

ย่�นรอบมห�วิทย�ลัยแม่โจ้เป็นทำ�เลท่ีใช้ชีวิตได้รอบ

ด้�นโดยที่ไม่ต้องเข้�เมืองเลย

แตกต่างด้วยดีไซน์ ออกแบบตามหลัก Eco
โครงก�รบ้�นนนนิภ� แม่โจ้ เป็นโครงก�ร

บ้�น 2 ชั้น มีทั้งหมด 5 เฟส บนเนื้อที่โครงก�ร

ประม�ณ 20 ไร่ ปัจจุบันเปิดให้จองเฟส 5 ติดนำ�วิว-

ดอย จำ�นวน 101 ยูนิต สำ�หรับก�รออกแบบบ้�น

นั้นแตกต่�งจ�กโครงก�รอื่นๆ ด้วยบ้�นสไตล์อิงลิช- 

คันทรีที่มีรูปแบบที่ให้ผู้อยู่อ�ศัย เกิดคว�มรู้สึกอบอุ่น

และเป็นกันเอง เป็นที่ๆ ทุกคนส�ม�รถทำ�กิจกรรม

ร่วมกันในครอบครัว ด้วยก�รออกแบบพื้นที่ใช้สอย

แบบ Open Space เชื่อมต่อพื้นที่รับแขกและส่วน

รับประท�นอ�ห�ร ฝ้�เพด�นสูง 2.85 เมตร เน้น

คว�มโปร่งโล่ง และเชื่อมต่อกับธรรมช�ติด้วยก�รใช้

หน้�ต่�งและกระจกบ�นใหญ่ มีช่องเปิดม�ก ก�รใช้- 

สีภ�ยนอกยังเลือกใช้สีอ่อนหว�น ให้คว�มรู้สึกอบอุ่น 

โครงก�รมีแบบบ้�นให้เลือกทั้งหมด 4 แบบ

พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นย่าน 

ท่ีอยู่ในช่วงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ 

ท่ีอยู่อาศัย เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากร 

ที่ขยายตัวออกมาจากตัวเมือง การหาที่อยู่- 

อาศัยในย่านน้ี เป็นอีกตัวเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ 

เพราะใช้ชีวิตง่ายและสะดวกสบาย มีส่ิงอำานวย 

ความสะดวกครบครัน ท้ังยังสามารถเดินทาง 

เข้าเมืองได้สะดวกด้วยถนนเชียงใหม่-แม่โจ้

HBG CM ขอแนะนำาโครงการ บ้าน

นนนิภา แม่โจ้ บ้านสองชั้นสไตล์อิงลิช ที่

หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากสื่อต่างๆ

ด้วยดีไซน์สวยท่ีแตกต่างจากโครงการอื่น 

พัฒนาโดย บริษัท ภานน จำากัด ที่ตอนนี้

กำาลังเปิดจองเฟสใหม่ กับราคาเริ่มต้นเพียง 

2.67 ล้านบาท*
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1. แบบบ้�น Daisy บ้�นเดี่ยวสองชั้น 3 

ห้องนอน 3 ห้องนำ� พื้นที่ใช้สอย 120 ต�ร�งเมตร 

บ้�นสไตล์อิงลิชคันทรี ชั้นบนมีห้องนอน 3 ห้อง 

ห้องนอนใหญ่มีห้องนำ�ในตัวและมีระเบียงพักผ่อน 

เหม�ะสำ�หรับครอบครัวขน�ดกล�ง

2. แบบบ้�น Gerbera บ้�นเดี่ยวชั้นครึ่งเล่น

ระดับ 3 ห้องนอน 2 ห้องนำ� พื้นที่ใช้สอย 125 ต�ร�ง- 

เมตร บ้�นสไตล์คอนเทมโพร�รี ชั้นบนมีห้องนอน 2 

ห้อง ชั้นล่�ง 1 ห้อง โดดเด่นด้วยโถงรับแขกเพด�น-

สูง ส�ม�รถมองเห็นได้จ�กห้องนอนชั้น 2 เป็นก�ร

เชื่อมต่อพื้นที่เข้�ห�กันทำ�ให้บ้�นดูกว้�ง เหม�ะกับ

ครอบครัวขน�ดกล�งท่ีมีผู้สูงอ�ยุท่ีไม่ส�ม�รถขึ้น

บันไดได้

3. แบบบ้�น Little Hut บ้�นเดี่ยวชั้นเดียว

เล่นระดับ 2 ห้องนอน 1 ห้องนำ� พื้นที่ใช้สอย 75 

ต�ร�งเมตร บ้�นสไตล์อิงลิชคันทรี ที่ออกแบบบ้�น

ให้ดูอบอุ่น ไม่อึดอัด โปร่งสบ�ย ด้วยหน้�ต่�งทรง

สูงสไตล์ยุโรป และมีเฉลียงหน้�บ้�น ออกแบบม�ให้

เหม�ะสำ�หรับครอบครัวขน�ดเล็กในร�ค�เบ�ๆ

4. แบบบ้�น The Cottage บ้�นเดี่ยวชั้น

เดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องนำ� พื้นที่ใช้สอย 85 ต�ร�ง-

เมตร บ้�นสไตล์อิงลิชคันทรี ที่จอดรถมีหลังค� หน้�

บ้�นมีเฉลียงพักผ่อน เหม�ะสำ�หรับครอบครัวขน�ด

กล�ง

บ้�นแต่ละหลังได้ออกแบบให้เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมกับหลัก 8 ประโยชน์ Eco เช่น ก�ร- 

ออกแบบตัวบ้�นหันทิศเหนือ-ใต้ เพ่ือป้องกันแสงแดด 

จ�กทิศตะวันตก, ระดับฝ้�สูง เพื่อก�รถ่�ยเทคว�ม

ร้อน, ใช้วัสดุทดแทนไม้อย่�งพื้นไม้ล�มิเนต ไม้ฝ�

เฌอร่�, มีระบบถังบำ�บัดนำ�เสีย, ปลูกหญ้�เพื่อลด

ก�รสะท้อนของรังสีภ�ยนอก, ออกแบบหน้�ต่�งให้

โปร่งและรับลมได้ดีและช่วยเรื่องแสงสว่�ง เป็นต้น

ภ�ยในโครงก�รยังล้อมรอบไปด้วยสวน

ส�ธ�รณะส่วนกล�งสไตล์สวนอังกฤษ อุ่นใจตลอด 

24 ชั่วโมง ด้วยระบบรักษ�คว�มปลอดภัยด้วยจ�ก

เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดและกล้อง CCTV บ้�น-

ทุกเฟสมีซุ้มประตูกั้น ตรวจคนเข้�ออก

บ้�นนนนิภ� แม่โจ้ สไตล์อิงลิชคันทรี 

โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่แตกต่�ง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ในทุกร�ยละเอียด ล้อมรอบไปด้วยสวนส�ธ�รณะ 

ในโครงก�ร อุ่นใจกับระบบรักษ�คว�มปลอดภัย 

บนทำ�เลใกล้มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ท่ีเพียบพร้อม

ด้วยสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอย่�งครบครัน เดิน

ท�งเข้�ออกเมืองก็สะดวก  

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : Baan Nonnipa Maejo

Project Owner:
Location:

Land Area:
Project Type:

Price:
Amenities:
Contact:
Website:

Panon Co., Ltd.
Soi Wat Thung Muen Noi Rd., Nong Han Sub District, San Sai 
District, Chiang Mai
44 Rai.
Single-House or Family Houses of 1 and 2 Stories,
Total 180 Units
Start 2.67 MB.
Green Garden, 24-Hours Security Guard, CCTV
Tel. 053-044900, 089-8524466
www.panon.co.th
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Project Review

การลงทุนกับอาคารพาณิชย์เพื่อทำา 

ธุรกิจ  มักจะพบทางเลือกที่ได้อย่างเสียอย่าง 

อยากได้ทำาเลในเมืองแต่ราคาก็สูงเกินไป จะไป 

เลือกทำาเลชานเมืองก็ไม่มีรถประจำาทางผ่าน 

พอหาได้โครงการราคาดีๆ การออกแบบอาคาร 

ก็ไม่ตอบสนองกับการใช้งาน แล้วถ้าอยากได้ 

อาคารพาณิชย์ที่ดีแบบครบทุกด้านจะหา

โครงการแบบนั้นได้ที่ไหน?

วันนี้ HBG CM มีโครงการอาคาร

พาณิชย์สำาหรับทำาธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ 

มาแนะนำาให้รู้จักกันกับโครงการ “สตาร์เอวี-

นิว 5 หางดง” พัฒนาโดย บริษัท สตาร์ เอวีนิว 

จำากัด ที่กำาลังเปิดขาย 2 ยูนิตสุดท้ายบนถนน 

เชียงใหม่-หางดง ที่นับว่าเป็นย่านศูนย์กลาง

ธุรกิจ (Business Center) อีกแห่งหนึ่งของ

เชียงใหม่กับราคาพิเศษเพียง 4.99 ล้านบาท*

“สตาร์เอวีนิว 5”
อาคารพาณิชย์ที่ตอบโจทย์นักลงทุน บนทำาเลหางดง

ทำาเลทองสำาหรับการลงทุน เดินทางเข้าออก 
เมืองสะดวก

โครงก�รอยู่ติดถนนเชียงใหม่-ห�งดง ฝั่งข�- 

ออกเมือง ก่อนถึงแยกสะเมิง 400 เมตร เดินท�ง

สะดวกจ�กในเมือง ด้วยถนน 6 เลนพร้อมเก�ะกล�ง 

เลือกเข้�ถึงโครงก�รได้หล�ยเส้นท�งท้ังจ�กถนน

เชียงใหม่-ห�งดง ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ และถนน

ท�งหลวงหม�ยเลข 3028 (ถนนเชื่อมต่อไปถนนคัน-

คลองชลประท�นแยกร�ชพฤกษ์) เดินท�งเข้�ถึงตัว- 

เมืองเพียง 10 น�ที หรือจะเดินท�งถึงสน�มบินน�- 

น�ช�ติเชียงใหม่ก็ใช้เวล�เพียง 7 น�ที ให้ก�รเชื่อม

ต่อธุรกิจของคุณกับภ�ยในเมืองเป็นเรื่องท่ีง่�ยและ

สะดวก

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกรอบโครงก�รมีอย่�ง

ครบครันโดยที่ไม่ต้องเข้�เมือง ช่วยลดภ�ระก�รจัด- 

ก�รธุรกิจให้ง่�ยขึ้นเพร�ะส�ม�รถเลือกใช้บริก�ร

ต่�งๆ ได้จ�กร้�นค้�ที่อยู่รอบโครงก�รได้เลย ทั้งยัง

ช่วยเรียกลูกค้�ให้เข้�ม�อยู่อ�ศัยและใช้บริก�รธุรกิจ

ในโซนนี้ม�กขึ้นด้วย อ�ทิ ห้�งสรรพสินค้�ชั้นนำ� 

อย่�งบิ๊กซีห�งดง เทสโก้โลตัสห�งดง เซ็นทรัลพล�ซ� 

เชียงใหม่แอร์พอร์ต ก�ดฝรั่ง ริมปิงซุปเปอร์ม�เก็ต 

ตล�ดสดแม่เหียะ ตล�ดสดห�งดง ศูนย์หัตถกรรม-

บ้�นถว�ย หรือจะเดินท�งสู่สถ�นที่ท่องเที่ยวในโซน

สะเมิงและแม่ริมก็ทำ�ได้ง่�ย อย่�งไร่สตรอว์เบอร์-

รีสะเมิง สวนพฤกษศ�สตร์เชียงใหม่ นำ�ตกแม่ส� 

ป�งช้�งแม่ส� แกรนด์แคนยอน และม่อนแจ่ม

ตอบสนองทุกการใช้งาน พร้อมที่จอดรถ
ส่วนตัว

โครงก�ร สต�ร์เอวีนิว 5 ห�งดง เป็นโครงก�ร 

อ�ค�รพ�ณิชย์ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 200 ต�ร�งเมตร 

บนเนื้อที่ดิน 16 ต�ร�งว� หน้�กว้�ง 4 เมตร ลึก 15 

เมตร มี 2 ห้องนอน 4 ห้องนำ� เป็น Smart Building 

ที่ออกแบบม�เพ่ือให้ส�ม�รถตอบสนองกับธุรกิจ

ได้อย่�งหล�กหล�ยด้วยแนวคิด Flexible Living 

Spaces

ชั้นหนึ่งและสองเป็นโถงโล่ง เพด�นสูง 3 

เมตร ให้คุณส�ม�รถเลือกตกแต่งให้เหม�ะสมกับ
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(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : Star Avenue 5 Hang Dong

Project Owner:
Location:

Land Area:
Project Type:
Price:
Amenities:

Contact:
Website:

Star Avenue Co., Ltd.
Chiang Mai - Hang Dong Rd., Sunpukwan Sub District, Hang 
Dong District, Chiang Mai
12-3-0 Rai.
Commercial Building of 4 Stories, Total  105 Units
Start 4.99 MB.
24-Hours Life Style Mall (7/11, Wake Up Coffee), Food Court, 
Green Garden, Private Parking, Public Parking of 500 slots, 
24-Hours Security Guard, CCTV
Tel. 053-307011, 053-307090
https://staravenue.co.th

ร้�นค้�ของคุณได้ง่�ย

ชั้น 3 ออกแบบม�ให้เป็นที่พักอ�ศัยหรือจะ 

ปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำ�ง�นก็ได้ และแตกต่�งไม่

เหมือนใครกับ Private Parking ภ�ยในอ�ค�ร อีก

ทั้งอ�ค�รยังส�ม�รถรับนำ�หนักได้ม�กกว่�อ�ค�ร

พ�ณิชย์ทั่วไปได้ถึง 2 เท่� มีก�รเตรียมโครงสร้�ง

สำ�หรับก�รต่อเติมสำ�หรับก�รขย�ยธุรกิจ หรือจะต่อ- 

เติมลิฟต์สำ�หรับอำ�นวยคว�มสะดวกหรือขนย้�ย

สินค้�ก็ต่อเติมเพิ่มได้เช่นกัน โครงก�รรับประกัน

โครงสร้�ง 5 ปี ประกันตัวอ�ค�ร 1 ปี และห�ก

ต้องก�รซื้อเพื่อปล่อยเช่� อ�ค�รยังแยกมิเตอร์นำ� 

มิเตอร์ไฟทุกชั้น ส�ม�รถปล่อยเช่�แบบแยกชั้นได้ 

เรียกได้ว่�เป็นอ�ค�รเพื่อก�รทำ�ธุรกิจอย่�งแท้จริง

ภ�ยในโครงก�รยังมีร้�นค้�ชั้นนำ�ม�กม�ย 

เปิดข�ยไปกว่� 80% ช่วยดึงลูกค้�ให้เข้�ม�ใช้บริก�ร 

ตลอดเวล� อ�ทิ ร้�นตำ�แซ่บเวอร์ by พี่แมว, ร้�น 

Padaso Cafe’, ร้�น Wake Up Coffee, ร้�น Sub-

way, 7-11, This Space: Coworking Space 

นอกจ�กนี้สำ�หรับส�วๆ ที่รักสวยรักง�ม ที่นี่ยังมีร้�น

ข�ยเสื้อผ้� ร้�นสป�ผิว ร้�นทำ�เล็บ และคลินิกเสริม

คว�มง�ม หรือสำ�หรับครอบครัวที่มีบุตรหล�นก็มี

โรงเรียนกวดวิช�อย่�ง Apex International ที่ทำ�ให้

โครงก�รคึกคักทุกเส�ร์อ�ทิตย์

พ้ืนท่ีส่วนกล�งของโครงก�รยังมีสวนสวย

พร้อมต้นไม้ใหญ่ช่วยสร้�งบรรย�ก�ศท่ีดีให้กับ

ธุรกิจ และยังเป็นล�นพื้นที่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจ

ของคุณห�กมีง�นอีเวนต์พิเศษต่�งๆ สะดวกสบ�ย

สำ�หรับลูกค้�ท่ีม�ใช้บริก�รด้วยท่ีจอดรถส่วนกล�ง

ม�กกว่� 500 คัน ปลอดภัยไร้กังวลกับก�รทำ�ธุรกิจ

กับระบบรักษ�คว�มปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV รอบ

โครงก�รและเจ้�หน้�ท่ีรักษ�คว�มปลอดภัยตลอด 

24 ชั่วโมง

โครงก�ร “สต�ร์เอวีนิว 5 ห�งดง” อ�ค�ร

พ�ณิชย์ที่ตอบโจทย์นักลงทุน ออกแบบม�เพื่อ

รองรับธุรกิจทุกประเภท ในพื้นที่โครงก�รที่ม ี

ร้�นค้� ร้�นอ�ห�รชั้นนำ�ม�กม�ย บนทำ�เลถนน 

เชียงใหม่-ห�งดง ย่�นธุรกิจที่ใกล้สิ่งอำ�นวย- 

คว�มสะดวกม�กม�ย เดินท�งเข้�ออกเมืองสะดวก 

กับร�ค�พิเศษ 4.99 ล้�นบ�ท ลดจ�กร�ค�ปกติ 

5.99 ล้�นบ�ท ที่ห�ไม่ได้ที่ไหนกับร�ค�นี้  
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พื้นกรวดล้างเป็นรูปแบบพื้นที่ได้รับความนิยมในการนำามาทำาเป็นพื้นที่จอดรถหรือ

พื้นทางเดินภายนอกบ้าน ส่วนใหญ่ก็จะนิยมจ้างช่างกรวดล้างมาทำาได้โดยตรง แต่ถ้าเป็นพื้น

กรวดล้างแบบง่ายๆ คุณก็สามารถทำาเองได้ สำาหรับคนที่ยังไม่รู้จักกับพื้นกรวดล้างและไม่รู้จะ

เริ่มต้นยังไง HBG CM มีวิธีทำาพื้นกรวดล้างมาฝากกัน หรือใครที่ไปจ้างผู้รับเหมามาทำา เราก็

มีแนวทางตรวจสอบรับงานมาบอกด้วย จะได้ตรวจรับงานพื้นกรวดล้างจากผู้รับเหมาได้แบบ

ไม่พลาดอะไรไป...

ขั้นตอนการทำา

พื้นกรวดล้างและการตรวจรับงาน

เรื่อง/ภาพ: www.baania.com

พื้นกรวดล้�ง พื้นทร�ยล้�ง พื้นหินล้�ง เรียก

ต่�งกันต�มวัสดุที่นำ�ม�ผสมกับปูนซีเมนต์แล้วหล่อ

เทลงไปในแบบ มีสีสันและขน�ดของหินและกรวดให้ 

เลือกม�กม�ย จะออกแบบให้มีลวดล�ยท่ีหล�กหล�ย 

ก็ส�ม�รถทำ�ได้ พื้นกรวดล้�งมีผิวหย�บและขรุขระ 

ไม่ลื่น ทนต่อทุกสภ�วะอ�ก�ศ ทำ�ให้เหม�ะสำ�หรับ

ทำ�เป็นพื้นภ�ยนอก ทั้งยังส�ม�รถรับนำ�หนักได้ม�ก

เหมือนพ้ืนปูนซีเมนต์จึงเอ�ไปทำ�พ้ืนที่จอดรถได้ 

ที่สำ�คัญค่�ใช้จ่�ยและค่�แรงถูกกว่�ก�รปูกระเบื้อง

2. ขั้นเตรียมพื้นที่ก่อนเทกรวดล้�ง ก�ร 

เตรียมพ้ืนท่ีก่อนก�รเทพ้ืนกรวดล้�ง ให้ปรับระดับของ 

พื้นให้เรียบด้วยปูนผสมกับทร�ยในอัตร� 1 ต่อ 1 

หน�ประม�ณ 3-4 เซนติเมตร แล้วจึงทำ�ก�รแบ่ง

พื้นที่ที่จะเทกรวดล้�งออกเป็นช่องเล็กๆ โดยไม่ควร

เกินช่องละ 4 ต�ร�งเมตร เพื่อป้องกันก�รแตกร้�ว 

ถ้�ใช้กระเบื้องเป็นตัวกั้นขอบหรือตัวแบ่งช่อง ให้ติด

กระเบื้องให้เรียบร้อยก่อน ทิ้งไว้ 1-2 วันให้ปูนแข็ง

ตัวก่อนจะเทพื้นกรวดล้�ง นอกจ�กนี้ยังมีอีก 2 วิธีที่

นิยมทำ�กันคือ ก�รฝังเส้นและก�รชักร่อง โดยมีวิธีทำ�

ดังนี้

ก�รฝังเส้น เป็นก�รใช้วัสดุที่มีลักษณะย�ว

เป็นเส้น หน้�ตัดรูปตัว T ใช้แบ่งช่องของพื้นกรวด

ล้�งให้ออกเป็นหล�ยๆ ช่อง ส�ม�รถเล่นลวดล�ยให้

สวยง�มหรือเปลี่ยนสีกรวดล้�งให้มีหล�ยๆ สี นิยม

ทำ�เป็นแนวต�ร�ง แนวคลื่น มีวัสดุให้เลือกหล�ยชนิด 

อ�ทิ เส้นไม้ เส้น PVC เส้นทองเหลือง หรือ เส้น

ด้วย โดยมีขั้นตอนก�รทำ�ง�นดังนี้

1. ข้ันเตรียมง�นและตรวจแบบ ก�รเตรียม 

พร้อมก่อนเริ่มง�น ให้ขอผู้รับเหม�ดูแบบที่เขียนม� 

แล้วเทียบกับสถ�นที่จริงว่�มีระยะต่�งๆ ถูกต้อง 

ลวดล�ยก�รแบ่งช่องเป็นไปต�มที่ต้องก�ร รวมทั้งดู 

สเปควัสดุท่ีระบุในแบบกับหินกรวดที่ผู้รับเหม�ซื้อ

ม�ว่�ตรงกัน ถ้�ทุกอย่�งถูกต้องแล้วถึงอนุมัติให้ผู้รับ

เหม�เริ่มง�นได้
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อะลูมิเนียม โดยบ�งชนิดส�ม�รถดัดโค้งได้ด้วยค้อน 

หรือคีม ส่วนวิธีก�รฝังเส้น คือก�รตั้งเส้นแบ่งแนว 

โดยก�รว�งเส้นลงบนพ้ืนท่ีปรับระดับแล้ว ใช้ปูนซีเมนต์ 

เทผสมทร�ยป�ดด้�นข้�งของเส้น ช่วยยึดไม่ให้ล้ม 

แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ถึงจะเทกรวดล้�งผสมลงไปให้

เสมอกับระดับเส้นแบ่งแนว เส้นแบ่งแนวจะฝังถ�วร

ไปกับพื้นกรวดล้�ง

ก�รชักร่อง เป็นอีกวิธีแบ่งช่องกรวดล้�งอีก

แบบที่นิยมทำ�กัน ลักษณะเหมือนเร�เซ�ะร่อง โดย

เน้นลวดล�ยที่เป็นเส้นตรง โดยใช้ไม้แนว หน้�ตัดรูป

สี่เหลี่ยมค�งหมู ทำ�จ�กวัสดุอย่�งไม้และ PVC ส่วน

วิธีก�รชักร่องคือก�รนำ�ไม้แนวว�งลงปูนซีเมนต์ข�ว

ผสมนำ�เป็นตัวยึดไม้แนวที่ระดับคว�มหน�ที่ต้องก�ร 

แล้วถึงจะหล่อเทส่วนผสมกรวดล้�งลงไป รออย่�ง

น้อย 24 ชั่วโมง ค่อยดึงไม้แนวออก ก็จะเปิดเป็นร่อง

บนพื้นผิว

3. ก�รหล่อเทกรวดล้�ง เร่ิมต้นด้วยก�รผสม 

กรวดที่เลือกไว้กับปูนซีเมนต์ ทร�ย สีฝุ่น ในอัตร� 1 

ต่อ 1 เทหล่อลงในช่องที่ได้ทำ�ก�รแบ่งไว้ต�มแบบ 

ใช้เกรียงเกล่ียส่วนผสมให้เต็มช่อง แล้วใช้ไม้ส�มเหล่ียม 

ป�ดหน้�ให้ส่วนผสมเรียบได้ระดับเท่�กัน แล้วนำ�

ปูนซีเมนต์แบบไม่ผสมโรยและอัดลงบนพ้ืนผิวให้

แน่น จ�กนั้นใช้เกรียงตบและกดให้กรวดเรียงตัวกัน

แน่น แล้วทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงเพื่อรอล้�งกรวด

4. ก�รล้�งกรวด หลังจ�กก�รฉ�บหรือป�ด

กรวดลงไปจนได้รูปแล้ว ทิ้งไว้ให้ปูนเซ็ตตัวประม�ณ

ครึ่งชั่วโมง โดยใช้มือจิ้มดูว่�ปูนยุบ นิ่ม หรือยัง ทั้งนี้

อย่�ให้ปูนแข็งเกินไปเพร�ะจะล้�งปูนไม่ออก แต่ถ้�

ปูนนิ่มเกินไปก็จะทำ�ให้กรวดหลุดออกม�

ทั้งนี้ก็ต้องดูจ�กหน้�ง�นเองเพร�ะแต่ละ

คนผสมปูนข้นหรือเหลวต่�งกัน และสภ�พอ�ก�ศ

ต่�งกัน ถ้�โดนแดดปูนก็จะแข็งตัวเร็วข้ึน เมื่อปูน

ได้ที่แล้วให้ใช้แปรงสลัดนำ�ลงไปบนผิวกรวด แล้วใช้

แปลงหรือแปรงท�สีปัดและเช็ดนำ�ปูนออกจนเห็น

เม็ดกรวดทั้งหมด เพื่อโชว์เม็ดกรวดให้เห็นชัดๆ ทั้งนี้

มีช่�งบ�งคนแนะนำ�ให้ลองใช้นำ�ย�ล้�งห้องนำ�หรือ

กรดเกลือที่ผสมกับนำ�เพื่อล้�งปูนได้ดียิ่งขึ้น หลังจ�ก 

ล้�งกรวดเสร็จแล้วให้รอปูนแห้งก่อน แล้วค่อยล้�ง

ด้วยกรดเกลือผสมนำ�เพื่อล้�งคร�บข�ว หม่นๆ ของ 

นำ�ปูนออกจ�กซอกเม็ดหิน ก็จะได้เป็นพื้นผิวกรวด-

ล้�งที่สวยถูกใจ

5. ก�รตรวจรับง�น ตรวจสอบพื้นที่กรวด-

ล้�งทั้งหมด ระดับผิวพื้นต้องไม่เป็นลูกคลื่น เรียบเป็น 

แผ่นเดียวกัน ถ้�ใช้ก�รฝังเส้น เส้นต้องเรียบเสมอไป

กับพื้นกรวดล้�ง มีระยะที่ถูกต้องต�มแบบไม่เอียง 

ถ้�ใช้ก�รชักร่องก็ต้องมีก�รเก็บร�ยละเอียดร่องให้

เรียบร้อย อย่�งไรก็ต�มควรเข้�ม�ดูช่�งช่วงก่อนเท 

กรวดล้�งเพ่ือจะได้ส�ม�รถแก้ไขทัน ซ่ึงถ้�รอม�ตรวจ 

หลังจ�กง�นเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือต้องทุบบ�งส่วน

เพื่อทำ�ใหม่เลยทีเดียว จ�กนั้นให้ดูที่คว�มสวยง�ม

ของกรวดล้�ง ล�ยหินต้องกระจ�ยตัวสม่ำ�เสมอกัน 

ไม่มีหินโผล่แหลมออกม� มีก�รขัดเอ�เนื้อปูนออก

จ�กผิวของพื้นหินกรวด ไม่มีคร�บปูนและคร�บข�ว 

ท้ังน้ีควรให้ช่�งทำ�คว�มสะอ�ดและเคลียร์พ้ืนท่ี

รอบๆ ให้เรียบร้อยก่อนตรวจรับง�น ก็เป็นอันเสร็จ

เรียบร้อย

เสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วสำ�หรับก�รทำ� 

พื้นกรวดล้�งสำ�หรับพื้นภ�ยนอก ซึ่งห�กใคร 

อย�กได้พ้ืนล�ยหินสวยๆ แบบน้ีในบ้�น ส�ม�รถ 

ทำ�เป็นพื้นหินขัดท่ีเคลือบผิวมันก็ดูสวยง�มไป

อีกแบบ แต่ขั้นตอนอ�จจะยุ่งย�กขึ้นและควรใช้

ผู้รับเหม�ม�ทำ�เพื่อให้ง�นออกม�สวยง�มท่ีสุด 

คุณชอบพื้นหินแบบไหนก็ลองเลือกใช้กันดู 

ที่มารูปประกอบ:

www.aggregateexposed.com, https://midwayconcrete.com.
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Home Interview
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

ดร.นเรศ ดำารงชัย
นำา TCELS พัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิทัล
ดันเชียงใหม่สู่ เมืองสุขภาพ
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จังหวัดเชียงใหม่จุดหมายปลายทางท่ี 

นักท่องเท่ียวตลอดจนถึงผู้คนหลากหลาย

ท่าน ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีโอกาสได้ 

สัมผัสจนเกิดความหลงใหลเปลี่ยนจากจุด-

หมายท่องเที่ยว ให้เป็นปลายทางสำาหรับการ

ใช้ชีวิต เดิมอาจเพราะสิ่งแวดล้อม อากาศ 

วิถีชีวิต หรือขนบธรรมเนียมประเพณี แต่

ปัจจุบันหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ตามกาลเวลา แม้กระท่ังเร่ืองคุณภาพอากาศ 

ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำาทุกปี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

องค์การมหาชน หรือ TCELS พร้อมด้วย 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยา- 

ลัยเชียงใหม่ (STeP) จึงร่วมผลักดันให้จังหวัด 

เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพมีบริการการ-

แพทย์และสาธารณสุขที่สมบูรณ์แบบ และเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาวะคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนใน

พ้ืนท่ี ทีมงาน HBG CM ได้มีโอกาสพูดคุยกับ 

ดร.นเรศ ดำารงชัย ผู้อำานวยการศูนย์ความ 

เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน 

(TCELS) ถึงส่ิงท่ีกำาลังจะผลักดันให้เกิดข้ึนเป็น 

รูปธรรมนับจากนี้…

ปักธงเชียงใหม่ นำาร่องเมืองสุขภาพใน
ภูมิภาค 

ในฐ�นะที่ TCELS เป็นหน่วยง�นภ�ครัฐที่

เข้�ม�ช่วยส่งเสริมพื้นที่โดยเฉพ�ะเชียงใหม่ ซึ่งมีจุด

แข็งหล�ยประก�ร มีหน้�ที่หลักๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ

1. เป็นสะพ�นในก�รเชื่อมโยงองค์คว�มรู้ 

ก�รวิจัย นักวิจัย ที่อยู่ในมห�วิทย�ลัย โดยเฉพ�ะ

ในด้�นสุขภ�พ ที่เร�มีคณะแพทยศ�สตร์ กลุ่มคณะ

แพทย์อีกหล�ยคณะท่ีมีองค์คว�มรู้หล�ยเรื่องทำ�ให้

เกิดประโยชน์ใช้ง�นได้จริง

2. ส�ม�รถสร้�งคว�มมีส่วนรวมกับคนใน

พื้นที่ได้ ไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐ, ภ�คเอกชน, ภ�คสังคม 

และภ�คชุมชน เป็นกลไกกล�งในก�รเชื่อมโยงภ�ย-

ใต้ก�รสนับสนุนของ TCELS

3. มีภ�รกิจในก�รส่งเสริมสต�ร์ทอัพอยู่ ดัง- 

น้ันกลไกก�รสร้�งสต�ร์ทอัพในคร้ังน้ีจะเจ�ะจงด้�น- 

สุขภ�พ ด้�นก�รใช้เทคโนชีวภ�พท�งก�รแพทย์ 

โดยนำ�ดิจิทัลเข้�ม�ผนวก ก�รกระจ�ยจะกว้�งขว�ง

ขึ้นทันที 

ประสานสร้างความเข้มแข็งกับมหาวิทยาลัย

TCELS มีคว�มร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่

โดยเฉพ�ะมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ม�เป็นระยะเวล� 

ประม�ณเกือบหนึ่งปีที่เริ่มต้นพร้อมกัน ทั้งมห�- 

วิทย�ลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, สสจ. และกลุ่ม 

เอกชน เพร�ะอ�จจะถึงเวล�แล้วท่ีจะต้องเร่ิมต้นของ 

ดิจิทัลเฮลท์ (Digital Health) เพื่อทำ�ให้เชียงใหม่เป็น

โมเดลซิตี้ สำ�หรับสร้�งเป็นเมืองท�งด้�นสุขภ�พและ

ก�รแพทย์

เน่ืองจ�กเชียงใหม่ถือว่�มีคว�มพร้อมสูง

มีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน

สมบูรณ์ คณะแพทยศ�สตร์เข้มแข็ง มีภ�คเอกชน 

มีก�รรวมกลุ่มของหอก�รค้�ฯ, สภ�อุตส�หกรรม

ค่อนข้�งโดดเด่น เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นใน

ประเทศไทย ที่สำ�คัญมีคว�มร่วมมือประส�นง�นกัน

อยู่แล้ว

จุดแข็งอื่นๆ เป็นเรื่องของโลเคชันเพร�ะว่� 

ภ�คเหนือโดยเฉพ�ะจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงร�ย 

ต่อไปในอน�คตจะเป็นศูนย์กล�งเชื่อมโยงไปต่อ

ประเทศเพื่อนบ้�น จีน พม่� ล�ว ซึ่งจะค่อยๆ เติบโต

เข้มแข็งขึ้น เพร�ะฉะนั้นก�รเป็นศูนย์กล�งท�งภ�ค-

เหนือต้องรีบพย�ย�มตั้งหลัก ชูคว�มเป็นผู้นำ� และ

เมื่อมีก�รตัดเส้นท�งรถไฟ มีก�รคมน�คมสัญจรที่

เพิ่มม�กขึ้น  จึงคิดว่�เชียงใหม่จะเป็นเมืองที่โดดเด่น

ในระดับของภูมิภ�คได้   

ตั้งเป้า 10 ปี เห็นผล 3 ปีแรกทุ่มงบพัน
ล้านเตรียมความพร้อม

สำ�หรับเป้�หม�ยจะผลักดันให้ไปถึงจุดที่

ว�งแผนไว้ให้ได้ภ�ยในระยะเวล� 10 ปี  เพร�ะก�ร 

สร้�งเมืองสุขภ�พ 10 ปีนั้นไม่ได้ถือว่�ย�วเกินไป ใน 

ช่วงของ 3 ปีแรกจะเริ่มต้นเตรียมคว�มพร้อมเรื่อง 

บุคล�กรท�งด้�นสุขภ�พ ส่วน 7 ปีหลังก็จะพัฒน�

ด้�นย�, เครื่องมือแพทย์ เพื่อตอบโจทย์วงจรชีวิต

ของก�รพัฒน�เพื่อให้เกิดนวัตกรรม และให้เป็นที ่

ยอมรับจ�กต่�งประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวล� 

ตัวผลิตภัณฑ์และก�รบริก�ร ลงหลัก ขย�ยผล ทั้งนี้ 

ในช่วงระยะเวล� 3 ปีแรกน้ัน ค�ดว่�จะใช้งบประม�ณ 

กว่�พันล้�นบ�ท 

ในส่วนของเชียงใหม่และภ�คเหนือ พบว่�

ปัญห�เชิงสุขภ�พ เช่น เรื่องฝุ่นควัน เรื่องของสุขภ�พ

โรคที่ไม่ติดต่อ โรคหัวใจ โรคเบ�หว�น โรคมะเร็ง 

เป็นปัญห�หลัก แต่ก็ไม่ใช่ปัญห�แค่โรคเพียงอย่�ง

เดียว ก�รเข้�รับก�รบริก�รก็นับเป็นเรื่องสำ�คัญ ยก-

ตัวอย่�งเช่น หมอมี เครื่องมือมี แต่คนไข้ไม่ม�ห�

หมอ 

ดึงเอกชนที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรม
ร่วม ให้ทุกคนเข้าถึง

ดังนั้น TCELS ต้องก�รให้ภ�คเอกชนม�

ร่วมลงทุนเรื่องนวัตกรรม และเพื่อประโยชน์ในเชิง

สุขภ�พประโยชน์ของประช�ชนในพื้นที่ โดยตั้งโจทย์

ให้ทุกคนม�ออกไอเดียว่� เชียงใหม่ต้องเป็นเมือง-

สุขภ�พ เป็นเมืองต้นแบบ แต่จะทำ�ยังไงให้เป็นเมือง

ต้นแบบ ก็จะต้องม�ระดมคว�มคิดกัน เช่น มีระบบที่

ดีในก�รดูแล เช่น มีดิจิทัลเฮลท์ เป็นระบบติดต�มตัว

ในก�รดูแลให้

เพื่อให้ครอบคลุมทุกคนที่อยู่ในเชียงใหม่ ทั้ง

นักท่องเที่ยว ประช�ชน ช�วเข� และคนในเมือง เช่น 

ช�วต่�งช�ติ ผู้สูงอ�ยุติดบ้�น-ติดเตียง ที่จะส�ม�รถ

ได้รับก�รดูแลได้ทันท่วงที  ส่วนช�วเข�ที่อยู่ไกลๆ 

หรือคนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่�งไกลจะดูแลเข�อย่�งไรจะ 

เอ�เฮลิคอปเตอร์ไปรับ-ส่ง ทุกครั้งก็คงไม่ไหว แต่ถ้� 

มีอุปกรณ์ส�ม�รถใช้อุปกรณ์น้ันได้เพ่ือให้เข้�ถึง 

ได้โดยเร็วและทันท่วงที

ก�รพัฒน�ด้�นดิจิทัล เพ่ือสร้�งให้เชียงใหม่ 

เป็นเมืองสุขภ�พ ห�กบรรลุผลสำ�เร็จค�ดว่�จะ 

ทำ�ให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่ีสมบูรณ์แบบ จะมีคน 

ท่ีอ่ืนม�อ�ศัยในจังหวัดเชียงใหม่ม�กข้ึน ส่งเสริม 

ในก�รสร้�งเมือง สร้�งร�ยได้ สร้�งง�น สร้�ง- 

คว�มเจริญ เพร�ะทุกคนจะได้รับก�รดูแลอย่�ง- 

ทั่วถึง สุดท้�ยทุกคนก็จะรักเมืองเชียงใหม่... 
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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
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   บ้าน คอนโดมิเนียม           อาคารพาณิชย์

แกรนด์ ล้านนา เมอริเดียน (Grand Lanna Meridian) 2

แสนดี 18 (Sandee 18) 4

มาลาดา แกรนด์ คูลี่ (Malada Grand Coulee) 7

 รีเจ้นท์ กรานาดา เชียงใหม่ (Regent Granada Chiang Mai)  17

โฮลม์ (Holm) 22

ปริญญาดา (Prinyada) 22

ไอริน แม่โจ้ (Ailin Maejo) 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.
6

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 ศิวาลัยแกรนด : 6 หองนอน 6 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน
รูปภาพและบรรยากาศจำลอง

แบบบาน ศิวรินทรแบบบาน ศิวรัตน 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 บนทำเลทอง

ที่รอใหคุณเปนเจาของ

ราคาเริ่มตน 3.59 ลาน**ราคาเริ่มตน 3.59 ลาน

ฟรีคาโอน
และแอร ทุกหองนอน

หลังสุดทาย
กอนปดโครงการ

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



Home Buyers’ Guide Chiangmai 41

so
ut

he
rn

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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ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาหลายท่านคง 

ได้เห็นวิธีรับมือกับมาตรการคุม LTV สินเชื่อ

ที่อยู่อาศัย ของ Developer กันแล้ว โดยส่วน 

ใหญ่ก็ใช้วิธีอัดโปรโมชันแรงๆ หวังกระตุ้นผู้ซ้ือ 

ให้รีบจับจองและโอนก่อน 1 เมษายน 2562 

ที่จะเร่ิมใช้มาตรการใหม่ในการคุมสินเชื่อ 

ทำาให้นักลงทุนหน้าใหม่และหน้าเก่าหลายคน

อาจยังลังเลว่าจะลงทุนคอนโดมิเนียมต่อไป

อย่างไรดี หรือควรชะลอไว้ก่อนดี เรามีข้อมูล

มาฝากทุกท่านดังนี้

เรื่อง:/ภาพ: Baania.com

คุ้มหรือไม่คุ้ม ลงทุนคอนโดช่วงนี้

โอกาสดีของคนมีเงินเย็น
สำ�หรับนักลงทุนที่มีเงินเย็นนอนรออยู่ และ

ค�ดหวังผลตอบแทนในระยะย�วหน่อยถือว่�เป็น

โอก�สที่ดี เพร�ะไตรม�สแรกของปี 2562 นี้ De-

veloper หล�ยเจ้�มีคอนโดที่จำ�เป็นต้องปล่อยออก

จำ�นวนม�ก จะเห็นว่�มีก�รจัดโปรโมชันลดแลกแจก

แถมแข่งกันม�ก ขอแนะนำ�ว่�ช่วงนี้เป็นอีกช่วงที่น่�

สนใจลงทุนของปีนี้ ซึ่งห�กเลยหลังจ�กนั้นหรือเข้�

ไตรม�สที่ 2 เมื่อไร ยังไม่ส�ม�รถค�ดเด�ได้ว่�จะมี

โปรโมชันดีๆ ม�อีกหรือไม่

ไม่มีเงินเย็นชะลอก่อน
ขณะที่ม�ตรก�รควบคุม LTV สินเชื่อที่อยู่

อ�ศัย ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ที่ออกม�จะส่ง

ผลกระทบโดยตรงกับนักลงทุนร�ยย่อยท่ีคิดจะซื้อ

อสังห�ฯ หลังที่ 2 เป็นต้นไป เพร�ะต้องจ่�ยเงินด�วน์

ม�กขึ้น ห�กไม่มีเงินเย็นเหลือม�กพอก็ควรชะลอ

ก่อนครับ เพร�ะ yield หรือผลตอบแทนจ�กก�รเช่�

ในช่วงนี้มีแนวโน้มต่ำ�ลงเรื่อยๆ แต่ต้องควักเงินลงทุน

เพิ่มจ�กก�รว�งเงินด�วน์

แม้โปรโมชันคอนโดจะเยอะม�กในช่วงน้ี 

แต่ก็ยังเหม�ะกับคนท่ีมีคว�มส�ม�รถท�งก�รเงิน 

ในก�รด�วน์และผ่อนจ่�ยไหว ต้องคำ�นึงถึงศักยภ�พ 

ตนเองด้วยว่� ห�กซ้ือม�แล้วข�ยต่อไม่ได้หรือห�ผู้เช่� 

ไม่ได้ ภ�ระค่�ใช้จ่�ยที่จะเกิดขึ้นต่อจ�กนี้ผู้ซื้อต้อง

รับไว้เองก่อน

กำาไรจะมาอีกที 3-5 ปีถัดไป
ก�รหวังกำ�ไรระยะสั้นต้องบอกว่�โอก�ส

น้อยม�ก เนื่องจ�กช่วงที่ผ่�นม�ร�ค�คอนโด มีก�ร 

ปรับข้ึนไปม�ก และในหล�ยทำ�เลมีสินค้�ออกม�ม�ก 

เช่นกัน โอก�สที่จะได้ผลตอบแทนจ�ก Capital Gain 

ในระยะสั้นๆ เหมือนที่เคยทำ�กันม� คงเป็นไปได้ย�ก

ขึ้น แต่ถ้�ห�กมองผลตอบแทนกันในระยะย�วก็

โอก�สถือว่�มีสูง เพร�ะดอกเบี้ยสินเชื่อบ้�นมักจะ

ให้คงที่ในช่วง 1-3 ปีแรก ถือเป็นช่วงเวล�ของก�รทำ�

กำ�ไร เนื่องจ�กในช่วง 3 ปีจะเกิด Capital gain เมื่อ

รวมกับ yield จ�กค่�เช่� ก็น่�จะเห็นผลตอบแทนอยู่

ที่ประม�ณ 10% 

ต้องทำาเลเมืองเท่านั้น
สำ�หรับคอนโดในเมืองยังเป็นกลุ่มตล�ดที่

มีคว�มต้องก�รสูงอย่�งต่อเนื่อง ข้อมูลของ Baania 

พบว่� ร�ค�คอนโดมิเนียมมือหนึ่งในโซนสุขุมวิทที่ 

สำ�รวจเม่ือตุล�คม 2561 พบว่�ร�ค�จะอยู่ท่ี 198,000- 

283,000 บ�ทต่อต�ร�งเมตร โดยมีแนวโน้มว่�จะสูง

ขึ้นอีก สอดคล้องกับข้อมูลของฮ�บิแทท กรุ๊ป ที่ระบุ

ว่� ปัจจุบันคอนโดมือหนึ่งในทำ�เลไพรม์ แอเรีย ข�ย

กันอยู่ที่ 250,000-300,000 บ�ทต่อต�ร�งเมตร 

แต่สิ่งท่ีจะต้องจำ�ไว้อยู่ตลอดเวล�ให้

ขึ้นใจก็คือ “ก�รลงทุนคือคว�มเสี่ยง” ดังนั้นจะ

ต้องลงทุนด้วยคว�มระมัดระวัง โดยมีส่ิงท่ีนักลง- 

ทุนต้องทำ�คือก�รประเมินได้แก่ กำ�ลังตัวเอง เลือก 

ทำ�เลที่ใช่ ร�ค�ที่ถูกต้องเหม�ะสม ด้วยก�รห�

ข้อมูล ติดต�มข่�วส�ร และปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญ

ก่อนลงทุนทุกครั้ง… 
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สถานการณ์ก่อนมาตรการ LTV เริ่มใช้ 1 
เมษายน 62

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลสถ�น- 

ก�รณ์ตล�ดสินเชื่อที่อยู่อ�ศัยก่อน LTV เริ่มใช้

๏	 ตล�ดสินเชื่อ เ พ่ือ ท่ีอ ยู่อ�ศัยแข่งขัน

รุนแรงม�กขึ้น ส่งผลให้ม�ตรฐ�นก�รปล่อยสินเชื่อ 

ของสถ�บันก�รเงินหย่อนลง : LTV สูงข้ึนในทุกประเภท 

หลักประกัน (แนวร�บ / แนวสูง) ระดับร�ค� และ

จำ�นวนสัญญ� บ�งกรณีผู้กู้ไม่ต้องมีเงินด�วน์ และ

ได้เงินกู้ม�กกว่�มูลค่�ที่อยู่อ�ศัย

๏	 เห็นสัญญ�ณที่ชัดขึ้นของก�รกู้เพ่ือก�ร

ลงทุน (search for yield) ซึ่งอ�จไม่ใช่เพื่ออยู่อ�ศัย

จริง (ดีม�นด์เทียม)

๏	 ก�รหย่อนม�ตรฐ�นก�รปล่อยสินเชื่อ 

ของสถ�บันก�รเงิน เป็นก�รเพิ่มสภ�พคล่องให้กับ

พฤติกรรม Search for yield ส่งผลให้ร�ค�อสังห�- 

ริมทรัพย์ปรับสูงขึ้น แต่กลับส่งผลเชิงลบต่อคว�ม

ส�ม�รถในก�รเป็นเจ้�ของท่ีอยู่อ�ศัยของผู้กู้กลุ่มท่ี

ต้องก�รซื้ออยู่จริง ทำ�ให้ผู้กู้ต้องมีภ�ระหนี้เพิ่มขึ้น

๏	 ผู้กู้ที่ผ่อนที่อยู่อ�ศัยตั้งแต่ 2 สัญญ�ขึ้น

ไป มีแนวโน้มผิดนัดชำ�ระหนี้ที่เร่งขึ้น เมื่อเทียบกับผู้กู้

ที่ผ่อนชำ�ระเพียง 1 สัญญ� ซึ่งเป็นกลุ่มดีม�นด์จริงที่

มักพย�ย�มรักษ�คว�มเป็นเจ้�ของที่อยู่อ�ศัย 

มีชัย คงแสงไชย
ผู้เชี่ยวชาญและคร่ําหวอดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 

อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ในการกำาหนดมาตรการ LTV ใหม่
ธปท. ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแล

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัย (ระดับ Loan-to-Value: LTV) 

และสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัย 

(top-up) เป็นม�ตรก�ร Macroprudential โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพ่ือยกระดับม�ตรฐ�นก�รพิจ�รณ�สิน-

เชื่อของสถ�บันก�รเงิน ให้คำ�นึงถึงคว�มส�ม�รถใน

ก�รชำ�ระหนี้ของผู้กู้ในระยะย�ว (responsible lend-

ing) รวมถึงป้องกันก�รแข่งขันรุนแรง

- เพ่ือเสริมสร้�งวัฒนธรรมด้�นสินเชื่อท่ีดี 

ให้ผู้กู้มีก�รออมก่อนกู้ มีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระ-

หน้ี เป็นกันชนรองรับคว�มไม่แน่นอนท่ีอ�จเกิดข้ึนใน 

อน�คต

- ลดดีม�นด์เทียม และช่วยดีม�นด์จริง ให้

ส�ม�รถกู้ซื้อที่อยู่อ�ศัยได้ในร�ค�ที่เหม�ะสม

การปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรับกับ
มาตรการใหม่

สถ�บันก�รเงิน

๏	 เร่งปล่อยสินเชื่อในช่วง Q4/2561 และ 

Q1/2562 ก่อนม�ตรก�ร LTV ใหม่ มีผลบังคับใช้

๏	 สัดส่วนจำ�นวนบัญชี LTV + Top up > 

100% มีแนวโน้มลดลง สะท้อนถึงก�รปรับตัวต�ม

เกณฑ์ และก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงที่ครอบคลุมยิ่ง

ขึ้น

ผู้ประกอบก�รอสังห�ริมทรัพย์

๏	 ผู้ประกอบก�รเน้นทำ�โปรโมชัน เพื่อเร่ง

ระบ�ยอุปท�นคงค้�ง โดยเฉพ�ะอ�ค�รชุดอย่�งต่อ

เนื่อง

๏	 ผู้ประกอบก�รบ�งร�ย โดยเฉพ�ะใน SET 

มีแนวโน้มเปิดข�ยโครงก�รใหม่ลดลง สะท้อนถึงก�ร

ปรับตัวให้สอดคล้องกับภ�วะตล�ด 

ครัวเรือนผู้กู้ซื้อที่อยู่อ�ศัย

๏	 ภ�คครัวเรือนยังมีภ�ระก�รผ่อนกู้ซื้อที่

อยู่อ�ศัยสูงขึ้น โดยหนี้ต่อร�ยได้ (Loan to income: 

LTI) แนวโน้มสูงขึ้น และสัดส่วนผู้กู้ที่มี LTI สูง มี

สัดส่วนเพิ่มขึ้น 

๏	 ยังคงต้องติดต�มคว�มส�ม�รถในก�ร

ชำ�ระหนี้ของครัวเรือนอย่�งใกล้ชิด 

การติดตามภายหลังมาตรการ LTV ใหม่
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562  
ธปท. จะดำาเนินการ

๏	 กำ�กับและตรวจสอบให้สถ�บันก�รเงิน

ปฏิบัติต�มเกณฑ์เพ่ือให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์

ของนโยบ�ย

๏	 จะติดต�มก�รปรับตัวของทุกภ�คส่วน

อย่�งใกล้ชิด เพื่อประเมินประสิทธิผลของม�ตรก�ร 

ตลอดจนพัฒน�เครื่องมือและกรอบก�รดำ�เนิน

นโยบ�ยให้มีคว�มพร้อม ยืดหยุ่น และเท่�ทัน

สถ�นก�รณ์

๏	 จะสนับสนุนให้ภ�คอสังห�ริมทรัพย์

ส�ม�รถประเมินสถ�นก�รณ์ได้ดีขึ้น โดยก�รเผยแพร ่

ข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัยปล่อยใหม่ จำ�แนกต�ม

มิติต่�งๆ อ�ทิ

- ก�รกู้ซื้อที่อยู่อ�ศัยใหม่ VS. รีไฟแนนซ์

- ประเภทหลักประกัน (แนวร�บ VS แนวสูง)

- ค่�เฉลี่ย LTV ต�มประเภทหลักประกัน 

แต่งตัวไปกู้: 
มาตรการกำากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย LTV ใหม่
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Feng Shui
เรื่อง:/ภาพ: Baania.com

ช่วงท่ีผ่านมาหลายคนอาจเจอปัญหา 
ด้านสุขภาพจากวิกฤตฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 
จนเกิดเป็นความเครียดสะสมเพิ่มไม่น้อย 
และโดยเฉพาะชาวออฟฟิศท่ีต้องทำางานน่ังโต๊ะ 
ทุกวันๆ HBG CM ฉบับนี้จึงอยากชวนให้มา 
สร้างบรรยากาศสีเขียวระหว่างทำางานให้
กลับมาสดช่ืน กับการนำาต้นไม้มงคล ไซส์เล็ก 
และยังมีความหมายดีๆ ให้เป็นพลังทางใจเสริม 
อีกด้วย ส่วนจะมีต้นไม้อะไร และส่งเสริมดวง
ด้านไหนให้เราบ้างลองไปดูกันเลย... 

ต้นไม้มงคล ไซส์มินิ 
ที่นิยมไว้บนโต๊ะทำางาน

1. กระบองเพชร
พันธ์ุไม้ขน�ดเล็กที่ห�กจะห�ม�ว�งบนโต๊ะ

ทำ�ง�นสักต้นแล้ว อันดับแรกๆ ที่ต้องนึกถึงคงไม่พ้น

ต้นกระบองเพชรแน่นอน เพร�ะห�ซื้อง่�ย ร�ค�ไม่

แพง มีหล�ยส�ยพันธุ์ หล�ยรูปทรงให้เลือก แถมยัง 

ดูแลง่�ย รดนำ�เพียงเล็กน้อยเท่�น้ัน ต้นกระบองเพชร

มีจุดเด่นหลักๆ เมื่อนำ�ม�ว�งบนโต๊ะทำ�ง�นจะช่วย

ดูดซับรังสีจ�กหน้�จอคอมพิวเตอร์แล้ว ต�มคว�ม- 

เชื่อยังช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีและบุคคลที่ไม่เป็นมิตรให้

ไม่ม�เข้�ใกล้ หรือให้ห่�งไกลจ�กเจ้�ของต้นไม้อีกด้วย

2. ไผ่กวนอิม
เป็นพันธ์ุไม้ท่ีแนะนำ�ให้ห�ม�ว�งบนโต๊ะ

ทำ�ง�นอีกชนิดหนึ่ง ปลูกง่�ย ดูแลไม่ย�ก เป็นไม้ยืน- 

ต้น มีลักษณะของลำ�ต้นกลมและเป็นข้อ มีใบเลี้ยง 

เด่ียวรูปร่�งเรียวย�วอยู่บริเวณยอดลำ�ต้น คล้�ยต้นไผ่ 

และด้วยคว�มสูงของไผ่กวนอิมท่ีมีขน�ดเล็ก จึงนิยม 

นำ�ม�ใช้ตกแต่งทั้งในบ้�นและที่ทำ�ง�น ต�มคว�ม

เชื่อของฮวงจุ้ยนั้น จะช่วยดึงดูดคว�มสงบและคว�ม

เฉลียวฉล�ด ทั้งยังช่วยเสริมโชคล�ภ นำ�เงินทองและ

ของมีค่�ม�สู่เจ้�ของ

3. สับปะรดสี 
ไม้ประดับท่ีมีหล�กหล�ยสีสันขึ้นอยู่กับ

ส�ยพันธุ์ และวิธีก�รปลูกไม่จำ�เป็นต้องปลูกลงดิน

เท่�นั้น จะเอ�ไปเก�ะกับต้นไม้ กรวดหิน จะตั้งหรือ 

แขวนไว้เฉยๆ  ก็ได้ แค่เพียงได้รับแสงแดดอ่อนๆ  รดนำ�

พอประม�ณ หรือว�งไว้บริเวณที่มีคว�มชื้นนิดๆ ก็ดี 

ด้วยคว�มสวยง�มและแปลกต�ของรูปทรง เหม�ะ

นำ�ม�ว�งที่โต๊ะทำ�ง�นเพ่ือช่วยลดอ�ก�รอ่อนล้� 

พักส�ยต�จ�กจอคอมได้ดี และยังเป็นไม้มงคลที่เชื่อ

กันว่�ช่วยส่งเสริมด้�นหน้�ที่ก�รง�นให้ก้�วหน้� ให้

ชีวิตร�บรื่น ไร้อุปสรรคและศัตรู 

4. เฟิร์น หรือเฟิร์นเงิน
ต้นเฟิร์นมีลักษณะเป็นทรงพุ่ม ใบเรียวสีเขียว 

สด บ�งพันธ์ุจะมีเส้นสีเงิน (สีข�ว) ตรงกล�งใบ เรียก

เฟิร์นเงิน เป็นไม้ล้มลุกที่มีอ�ยุยืน มีคุณสมบัติที่ช่วย

ดูดซับคว�มร้อนและปรับบรรย�ก�ศให้สดชื่น ก�ร-

ดูแลรดนำ�พอชุ่มอย่�แฉะม�ก ห�กได้ต้นเฟิร์นเล็กๆ 

สักต้นม�ว�งบนโต๊ะทำ�ง�น ก็จะช่วยให้เจ้�ของโต๊ะ

ทำ�ง�นมีชีวิตที่ดีขึ้น เพร�ะต�มคว�มเชื่อต้นเฟิร์นจะ

ช่วยในด้�นสุขภ�พ รวมถึงช่วยให้เงินทองไม่รั่วไหล 

มีเงินเก็บ

5. ลิ้นมังกรแคระ 
ไม้มงคลที่ทั้งแข็งแรง ปลูกง่�ยแต่ต�ยย�ก 

หรืออีกชื่อหนึ่งคือ หอกพระอินทร์ ด้วยคุณสมบัติที่

ช่วยดูดซับส�รพิษและช่วยฟอกอ�ก�ศบริเวณรอบๆ  

ได้ดี ดูแลง่�ย รดนำ�สัปด�ห์ละคร้ังชอบแสงแดดอ่อนๆ 

ห�กนำ�ม�ว�งที่โต๊ะทำ�ง�นเชื่อกันว่�ต้นไม้ชนิดนี้จะ

ช่วยป้องกันส่ิงช่ัวร้�ย หรือส่ิงไม่ดีท่ีจะเข้�ม�ห�เร�ได้

6. ต้นแก้วแคระ 
มีอีกชื่อเรียกว่� ต้นแก้วแคระอินโด ลักษณะ

เป็นไม้ทรงพุ่มกลม ใบเล็กสีเขียว มันเง� เหม�ะกับ

ก�รนำ�ม�ประดับไว้ที่โต๊ะทำ�ง�น เพร�ะช่วยปรับ

บรรย�ก�ศให้สดชื่น รดนำ�พอชุ่ม ต้องระวังอย่�ม�ก 

เกินไปเพร�ะจะทำ�ให้เกิดโรคร�ได้ ชอบแสงแดด ดูแล 

ตัดกิ่งก้�นสม่ำ�เสมอ และต�มคว�มเชื่อห�กใครปลูก

หรือเลี้ยงไม้ชนิดนี้ ชีวิตของผู้ดูแลจะไร้สิ่งกังวลใจ 

สว่�งสดใสเหมือนดวงแก้ว และจะนำ�โชคล�ภม�ให้

อีกด้วย

7. โฮย่า
ปิดท้�ยด้วยต้นโฮย่� หรือต้นหัวใจทศกัณฐ์ 

ต้นเล็กๆ แลดูน่�รัก มีใบเป็นรูปทรงหัวใจ ดูแลง่�ย 

ปรับตัวได้ทุกสภ�พพื้นที่ไม่ว่�จะแสงแดดจัด หรือ 

แสงน้อยม�ก เหม�ะสำ�หรับช�วออฟฟิศอย่�งแน่นอน 

และด้วยรูปทรงหัวใจนี้ ยังใช้สื่อถึงคว�มรัก จึงเป็น 

ท่ีนิยมให้กันเพ่ือเป็นของขวัญ ของฝ�ก และยังถือเป็น 

ต้นไม้มงคลอีกชนิด ที่เชื่อว่�จะช่วยเสริมศักยภ�พใน

ก�รทำ�ง�นให้รุ่งเรือง และนำ�โชคล�ภม�สู่เจ้�ของที่

เลี้ยงด้วย

สำ�หรับช�วออฟฟิศคนไหนจะจัดโต๊ะ

ทำ�ง�นใหม่ทั้งที อย่�ลืมห�ต้นไม้มงคล ที่มีคว�ม- 

หม�ยดีๆ และช่วยส่งเสริมดวงอีกด้วย ไปลอง

ห�ปลูกหรือนำ�ม�ตกแต่งบนโต๊ะทำ�ง�นกัน อีกทั้ง 

ยังเป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้�งบรรย�ก�ศ ให้คว�มรู้สึก

สดชื่น ลดคว�มเครียดได้อีกด้วย  
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5. กฏหมาย
กฏหม�ยในก�รสร้�งโครงก�รหมู่บ้�นจัดสรร 

หรือคอนโด คือเรื่องที่ผู้ซื้อหล�ยคนมองข้�มไป ทั้ง

ที่จริงแล้วห�กโครงก�รเหล่�นี้ไม่มีกฏหม�ยรองรับ

แสดงว่�ไม่น่�เช่ือถือ จึงควรถ�มถึงใบอนุญ�ตจัดสรร 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้�งอ�ค�รว่�โครงก�รน้ีได้ผ่�น

ก�รขออนุญ�ตหรือยัง รวมถึงก�รรับรองท�งด้�นสิ่ง-

แวดล้อม (EIA) ด้วย

คำ�ถ�มเหล่�น้ีเป็นบ�งส่วนของคำ�ถ�ม

พื้นฐ�นที่ไม่ควรลืมถ�มเซล เพื่อเช็กเบื้องต้นว่� 

จะได้บ้�นหรือคอนโดที่คุ้มค่� และไม่ถูกหลอก 

แต่อย่�งไรก็ต�มผมว่�เดินไปดูท่ัวบ้�นอย่�ง 

ละเอียด พร้อมสอดแทรกคำ�ถ�มท่ีเป็นไลฟ์สไตล์ 

เฉพ�ะของตนเองเสริมเข้�ไปด้วย ที่สำ�คัญใน

เรื่องของก�รใช้วัสดุ หรือก�รก่อสร้�งบ้�นควรให้ 

ผู้รู้จริงม�ดูให้จะดีที่สุด… 

Home Checklist

1. ประวัติความเป็นมา
ก�รสอบถ�มประวัติคว�มเป็นม�ของบ้�น 

ทั้งตัวผู้ประกอบก�รบริษัทที่สร้�งสัญญ� และโปร- 

โมชันต่�งๆ จะช่วยให้ส�ม�รถรู้ได้ถึงคว�มน่�เชื่อถือ 

คว�มไว้ใจ พร้อมประเมินคว�มเสี่ยงในก�รซื้อบ้�น 

หรือคอนโดในโครงก�รนั้นๆ อีกทั้งยังทำ�ให้ทร�บว่� 

ไลฟ์สไตล์ของโครงก�รและเพ่ือนบ้�นตอบโจทย์

หรือไม่ เช่น โครงก�รก่อสร้�งม�น�นเท่�ไรแล้ว จุด-

เด่นของโครงก�รมีอะไรบ้�ง ตัวโครงก�รเหลือข�ย 

อีกกี่ยูนิต จะมีเปิดเฟสใหม่เพิ่มไหม เป็นต้น

2. ภายในโครงการ
ก�รสอบถ�มข้อมูลภ�ยในโครงก�ร จำ�พวก

พ้ืนท่ีส่วนกล�ง คว�มปลอดภัย และภ�พรวมต่�งๆ จะ

ทำ�ให้ทร�บในเรื่องของคว�มสะดวกสบ�ย ข้อจำ�กัด 

และคว�มปลอดภัยที่จะได้รับหรือต้องจ่�ยไปเมื่อ

ต้องอ�ศัยอยู่ที่นี่ เช่น มีพื้นที่สีเขียวกี่เปอร์เซ็นต์ สิ่ง-

อำ�นวยคว�มสะดวกในโครงก�รมีอะไรบ้�ง ระบบ- 

รักษ�คว�มปลอดภัยเป็นอย่�งไร ค่�ใช้จ่�ยส่วนกล�ง 

มีอะไรบ้�ง คิดร�ค�แบบไหน และที่สำ�คัญเพื่อน

บ้�นเป็นอย่�งไร หรือส่วนม�กเพื่อนบ้�นอ�ชีพอะไร 

เพื่อจะได้ทร�บวิถีชีวิตและรู้ว่�ไว้ใจได้หรือไม่ 

3. ตัวบ้านหรือคอนโด
ตัวบ้�นที่จะต้องอ�ศัยอยู่คือสิ่งท่ีไม่ควร 

พล�ดในก�รสอบถ�มข้อมูลจ�กเซล  เพร�ะทำ�ให ้

ส�ม�รถว�งแผนร�ยจ่�ย ทร�บข้อควรระมัดระวัง 

ภ�ยในบ้�นได้ เช่น ทิศท�งของบ้�นที่จะเลือกว่�ตัว

บ้�นหันหน้�ไปท�งทิศใด วัสดุที่ใช้ในบ้�นเกรดไหน 

เคยมีปัญหาไปดูบ้านก่อนตัดสินใจ

ซื้อ แล้วไม่รู้จะถามเซลว่าอะไร หรือคิดคำาถาม

ไม่ทัน จนกลับมาเสียดายที่ไม่ได้ถามคำาถาม

ที่ควรต้องถามกันบ้างหรือไม่ครับ ฉบับนี้ขอ 

แนะนำาเช็กลิสต์คำาถามที่ควรถามเซลในวัน

นัดดูบ้านให้ไว้เป็น Checklist นำาไปใช้กันดังนี้ 

แบรนด์อะไรบ้�ง มีระบบป้องกันคว�มร้อนอย่�ง 

ฉนวนใยแก้วใต้หลังค� ผนังหรือวัสดุที่ป้องกันคว�ม

ร้อน ระบบระบ�ยอ�ก�ศภ�ยในบ้�นเพื่อช่วยให้บ้�น

เย็นและประหยัดค่�ไฟไหม ถ้�เป็นบ้�นที่สร้�งพร้อม

เข้�อยู่ก็ควรรู้ว่�สร้�งม�น�นเท่�ไร และสิ่งใดในบ้�น

ที่ต้องระวังหรือมีซ่อมแซมบ่อยหรือไม่

4. ทำาเล
ก�รคมน�คมและสิ่งแวดรอบล้อมรอบ

โครงก�ร คือเรื่องสำ�คัญที่ต้องทร�บ เพร�ะต้องนำ�ม�

คำ�นวณค่�ใช้จ่�ยและเวล�ในก�รเดินท�ง พร้อมทั้งรู้

ล่วงหน้�ว่�จะต้องเจอกับสภ�พอ�ก�ศ และพื้นที่ใน 

ย่�นนั้นเป็นแบบใด เช่น ก�รคมน�คมโดยรอบใกล้

รถไฟฟ้� ท�งด่วน หรือใกล้ถนนใหญ่ รถติดช่วงเวล�

ไหนม�กที่สุด สถ�นที่รอบๆ โครงก�รใกล้อะไรบ้�ง 

อย่�ง โรงพย�บ�ล โรงเรียน ศูนย์ก�รค้� ตล�ด และ

พื้นที่หรือทำ�เลย่�นนี้เคยนำ�ท่วมหรือไม่ 

เรื่อง:/ภาพ: Baania.com

เรื่อง 
ที่ต้องถามฝ่ายขายก่อนซื้อบ้าน
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ทุกวันน้ีห้องน้ำากลายเป็นสถานท่ีใช้สอยต่างๆ ท่ีไม่ได้จำากัด 

การใช้งานแค่ชำาระล้างร่างกายแบบสมัยก่อนอีกต่อไป แต่ยังเป็น

พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ ดูหนัง ฟังเพลง นอนหลับ รวมถึงอ่าน

หนังสือต่างๆ ด้วย แม้ห้องน้ำาในปัจจุบันจะดูมีพื้นที่แคบลงเรื่อยๆ 

แต่ก็อย่าละเลยการตกแต่งห้องน้ำาให้ดูสวยมีสไตล์นะครับ เพราะ

แขกไปใครมา ผมเชื่อว่าต้องมีคนขอเข้าห้องน้ำาแน่ๆ ฉบับนี้ HBG 

CM จะพาไปดูเทรนด์ห้องน้ำามาแรงปี 2019 ว่าแบบใดที่เข้ากับ 

สไตล์เราและจะนำาไปตกแต่งตามได้อย่างไรบ้างกันครับ

Home Decor
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

เทรนด์ตกแต่ง
ห้องน้ำา 2019

ตามกระแสไปกับ Pantone 2019
ใช้ชีวิตต�มกระแสไปกับสีส้มอ่อน Living Coral สี Pantone ประจำ�

ปี 2019 รับประกันว่�คนที่ชอบคว�มสดใสจะต้องถูกใจ ด้วยก�รเลือกแมทช์

กับสีข�ว เพร�ะจะให้คว�มรู้สึกสว่�ง สะอ�ด ห�กอย�กได้อ�รมณ์อบอุ่นขึ้น 

ให้จับแมทช์กับสีนำ�เงินหม่นและสีเขียวเฉดเข้มซึ่งเป็นสีโทนเย็น แล้วค่อยเติม 

เฟอร์นิเจอร์สีส้มอ่อน สีเหลือง จะทำ�ให้ห้องมีจุดรวมส�ยต� ดูสว่�ง สดใส มี

ชีวิตชีว� แต่ห�กต้องก�รอ�รมณ์สุขุมนุ่มลึก ให้สลับกันโดยให้ผนังเป็นสีส้ม

อ่อน และเฟอร์นิเจอร์เป็นสีนำ�เงินหม่นและสีเขียวเฉดเข้มแทน

พื้นที่น้อยก็ดูกว้างได้
ก�รออกแบบห้องนำ�ประหยัดพื้นที่ เป็นคว�มท้�ท�ยของผู้อยู่อ�ศัย 

ซึ่งวิธีที่จะทำ�ให้ห้องนำ�ดูกว้�งขึ้นทั้งที่ขน�ดเท่�เดิมส�ม�รถทำ�ได้ด้วยวิธีดังนี้ 

- ก�รใช้กระเบื้องล�ยขว�งหรือใช้แผ่นเล็กสลับใหญ่ เพร�ะจะช่วย

พร�งต�ให้ห้องดูกว้�ง

- ก�รใช้กระจกเง� เพร�ะกระจกเง�จะสะท้อนภ�พห้องจนดูเหมือน

ห้องดูกว้�งขึ้น

- ใช้สีโทนสว่�งในห้องนำ� เช่น สีข�ว ครีม เท�อ่อน ฟ้�อ่อน ชมพูอ่อน 

เพร�ะห้องดูโล่งโปร่ง ไม่มืดทึบ

- เลือกสุขภัณฑ์ที่เข้�เหลี่ยมเข้�มุมได้ เพื่อใช้พื้นที่อย่�งคุ้มค่� และ

มีพื้นที่ตรงกล�งเหลือทำ�ให้ดูไม่แคบ

พื้นที่ผ่านเส้นสายบริสุทธิ์
ลวดล�ยหินอ่อนช่วยทำ�ให้ห้องนำ�ดูมีคว�มพิถีพิถัน ละเอียด และ

อ่อนช้อยม�กขึ้น อย่�งก�รออกแบบสไตล์ Scandinavian Elegance ที่เลือก
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ใช้วัสดุกรุผิวล�ยหินอ่อนหรือก�รใช้กระเบื้องเซร�มิก 

ตกแต่งห้องนำ�ในส่วนของผนังหรือพื้นห้องนำ� เช่น 

แบรนด์ Matki-One Pivot for Corner ที่มีก�ร

ออกแบบให้ส่วนมุมอยู่ในรูปทรงที่เรียบง่�ย ด้วย

โครงเหล็กและชั้นสแตนเลสสตีลแสนบ�งเฉียบ

ออกแบบเพื่อแบ่งกันใช้
ก�รเลือกอ่�งล้�งหน้�ที่เหม�ะสมกับขน�ด

ของห้องนำ�จะทำ�ให้ห้องนำ�ดูกว้�ง และไอเดียห้องนำ� 

หนึ่งที่น่�จับต�มองในปีนี้ ก็คือก�รใช้อ่�งล่�งหน้�คู่ 

เพื่อเป็นก�รแบ่งห้องนำ�ใช้ในเวล�เร่งรีบ รวมถึงก�ร 

ใช้อ่�งล้�งหน้�และช้ันว�งของติดผนัง เพร�ะไม่เพียง 

ประหยัดพื้นที่ แต่เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับห้องนำ�ที่

ต้องใช้พร้อมกันหล�ยคน 

Old Meets New 
สไตล์ Old Meets New คือก�รตกแต่งห้องนำ� 

แบบผสมผส�นยุคเก่�ที่เน้นเรื่องพื้นที่ว่�ง กับก�ร

ตกแต่งในแบบโมเดิร์น จึงออกม�ในสไตล์ LOFT ที่

ดูมีเสน่ห์ และยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละสมัยไว้ใน

พื้นที่ภ�ยในบ้�นได้อย่�งลงตัว

Back in BLACK 
สีดำ�  สีแห่งคว�มลึกลับ คว�มเท่ เรียบหรู แฝง

ไปด้วยคว�มทันสมัย โดยในปี 2019 ก�รตกแต่งห้อง

นำ�ด้วยสีดำ�จะกลับม�อีกครั้ง เห็นได้คอลเลกชันโทน

สีดำ�จ�กแบรนด์ต่�งๆ หล�ยแบรนด์ที่ออกม�แล้ว 

แม้ว่�ก�รใช้สีดำ�จะทำ�ให้พ้ืนท่ีดูแคบลง แต่ก็ส�ม�รถ 

แก้ไขได้ด้วยก�รใช้ผนังกระเบื้องโมเสกสีดำ� ติด

กระจกเหนืออ่�งล้�งหน้� และเลือกใช้สุขภัณฑ์สีดำ�

เข้�เซ็ตอย่�งก๊อกนำ� ฝักบัว ว�ล์วฝักบัว ชั้นว�งของ 

รวมไปถึงส�ยฉีดชำ�ระ เพื่อคุมโทนและดูมีสไตล์ได้

อย่�งลงตัว

ท่ีน้ีก็น่�จะพอรู้แล้วว่�ตนเองชอบห้อง

นำ�สไตล์ไหนบ้�ง หรืออ�จจะห�ไอเดียเพิ่มเติม

ได้จ�กเว็บไซต์ดังๆ ท�งอินเตอร์ แล้วอย่�ลืม

ลองนำ�ไอเดียเหล่�นี้ไปปรับใช้กันดูนะครับ  
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Home Innovation
เรื่อง/ภาพ: Baania.com

“The Moley Robotics Kitchen”
  หุ่นยนต์ทำาอาหารอัตโนมัติ

การได้ทานอาหารที่รังสรรค์โดยเชฟมิชลินสตาร์ในครัวบ้านของคุณจะวิเศษขนาดไหน 

แถมอยากทานอะไรก็ส่ังได้ด่ังใจโดยท่ีคุณไม่ต้องเสียแรงเลยสักนิด HBG CM ขอแนะนำาส่ิงประดิษฐ์ 

สำาหรับโลกอนาคตที่มนุษย์เราอาจจะไม่ต้องทำาอาหารเองแล้วก็ได้ เพราะเรามีหุ่นยนต์ทำาอาหาร

ให้แทน ฟังแล้วน่าสนใจใช่ไหม? เรามาดูกันว่าเจ้าหุ่นยนต์ทำาอาหารนี้ หน้าตาจะเป็นยังไงกัน 

แล้วมันสามารถทำาอะไรได้บ้าง

บริษัท Moley Robotics ได้สร้�งหุ่นยนต์ 

ทำ�อ�ห�รแบบอัตโนมัติได้สำ�เร็จเป็นเจ้�แรกของ

โลก ไอเดียนี้เริ่มต้นม�ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 โดย Dr. 

Mark Oleynik ผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และสุขภ�พ ร่วมกับทีมง�นได้ 

ประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นต้นแบบขึ้นม�ในปีเดียวกันน้ี 

และพัฒน�เป็นรุ่นสำ�หรับข�ยในปัจจุบัน ทั้งนี้บริษัท

เองมีจุดมุ่งหม�ยในก�รพัฒน�เทคโนโลยีที่ช่วย

พัฒน�คุณภ�พชีวิตของมนุษย์ โดยมีหุ่นยนต์ทำ�

อ�ห�รนี้เป็นผลง�นแรก

หุ่นยนต์ทำ�อ�ห�รน้ีมีช่ือว่� “The Moley Robotic 

Kitchen” ห้องครัวที่มีมือจักรกลไว้ทำ�อ�ห�รได้แบบ

อัตโนมัติ โดยที่มันส�ม�รถเรียนรู้ก�รเตรียมอ�ห�ร, 

ก�รทำ�อ�ห�ร ไปจนถึงก�รจัดลงจ�นให้พร้อมท�น

ได้เลย รวมทั้งก�รจัดเก็บและทำ�คว�มสะอ�ดหลัง

จ�กทำ�อ�ห�ร ผู้ใช้แค่จัดเตรียมวัตถุต่�งๆ ใส่ไว้ใน
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ที่ม�บทคว�มและรูปภ�พ:
www.moley.com, https://medium.com, http://qeprize.org, 
http://time.com, 

ช่องเก็บวัตถุไว้ ถ้�ต้องก�รจะสั่งให้เครื่องทำ�อ�ห�ร 

ก็ส�ม�รถสั่งง�นหุ่นยนต์ได้โดยตรงที่หน้�จอที่ติด

ม�กับเครื่องหรือจะสั่งผ่�นมือถือสม�ร์ตโฟนก็ได้ 

สะดวกสำ�หรับคนท่ีกำ�ลังเดินท�งกลับบ้�นแล้วได้รับ

อ�ห�รที่พร้อมรับประท�นได้ทันที

จุดเด่นของเครื่องนี้คือ มือจักรกลที่ส�ม�รถ

เคลื่อนไหวได้อิสระและหยิบจับส่ิงของได้เหมือน

มนุษย์ มันจึงส�ม�รถเลียนแบบท่�ท�งของมนุษย์ใน

ก�รทำ�อ�ห�รได้ ซึ่งเมื่อเปิดใช้ง�นและเริ่มต้นก�รทำ�

อ�ห�ร จะมีกระจกใสเลื่อนขึ้นม�กั้นในระหว่�งมือ

จักรกลทำ�ง�นเพ่ือคว�มปลอดภัยและจะเก็บซ่อนมือ

จักรกลไว้เมื่อทำ�อ�ห�รแล้วเสร็จหรือเมื่อไม่มีก�รใช้ 

ซึ่งครัวนั้นก็ยังส�ม�รถใช้ทำ�อ�ห�รได้ปกติด้วย 

ตัวคุณเองห�กต้องก�รทำ�อ�ห�รเอง

หลักก�รทำ�ง�นของมือจักรกลนั้น มันจะ

เก็บข้อมูลท่�ท�งก�รทำ�อ�ห�รจ�กมนุษย์ ซึ่งมีก�ร

เก็บข้อมูลแบบส�มมิติไว้ท่ีสตูดิโอครัวท่ีจะได้จัด

เตรียมไว้ ซึ่งเมื่อมีก�รนำ�เชฟที่มีชื่อเสียงม�ทำ�อ�ห�ร

และเก็บข้อมูลเป็นสูตรอ�ห�รไว้หล�ยๆ เมนู เร�ก็จะ 

ส�ม�รถเลือกส่ังให้หุ่นยนต์น้ันทำ�อ�ห�รน้ันๆ ได้แบบ 

เดียวกับเชฟนั่นเอง ซึ่งต่อไปก็อ�จจะมีก�รจำ�ลอง

ก�รเคลื่อนไหวได้โดยตรงจ�กผู้ใช้และทำ�อ�ห�ร

แบบเดิมได้เหมือนผู้ใช้ไปยืนทำ�เอง

ข้อดีของก�รใช้หุ่นยนต์ม�ช่วยในก�รทำ�

อ�ห�ร นอกจ�กคว�มสะดวกสบ�ยที่เพิ่มม�กขึ้นคือ 

ก�รลดปริม�ณก�รสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ เกิดของเสีย 

จ�กก�รทำ�อ�ห�รน้อยลง ลดปริม�ณขยะจ�กบรรจุ-

ภัณฑ์ ลดก�รใช้พลังง�นในก�รทำ�อ�ห�ร และลด-

ค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่งท้ังจ�กก�รออกไปซื้อวัตถุดิบ

หรือก�รสั่งอ�ห�รม�ท�นจ�กภ�ยนอก

The Moley Robotic Kitchen ยังอยู่ในช่วง 

Pre-Sale ซึ่งยังไม่ทร�บร�ค�ที่แน่นอน แต่จ�ก

เว็บไซต์หน่ึงระบุว่�มันน่�จะพร้อมข�ยในปี 

2021 และค�ดว่�จะตั้งร�ค�ไว้ที่ $35,000 หรือ

ประม�ณ 1,109,850 บ�ทเลยทีเดียว ก็ถ้�นับว่� 

เป็นก�รลงทุนเพื่อได้นวัตกรรมใหม่ๆ ในโลก

อน�คต ก็อ�จจะคุ้มค่�ในระยะย�วก็เป็นได้  
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In Focus

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เมืองคืออะไร? เมืองแห่งอนาคตในอนาคตเป็นเมืองแบบไหน? น่ีคือ 

คำาถามที่ก่อให้เกิดโครงการ ULTRA PUBLIC PROJECT โครงการที่

ตีความผู้คนกับสิ่งก่อสร้างของกรุงโตเกียวเสียใหม่ โดยนำาเทคโนโลยี 

วัฒนธรรม พื้นที่สาธารณะ มาหล่อหลอมรวมไว้ด้วยกัน พิจารณาและ 

เสนอการพัฒนาเมืองจากมุมมองของซอฟต์แวร์ ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง 

ไม่ใช่การพัฒนาฮาร์ดแวร์

Better City Better Living
for Better Life:

Park Pack
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โครงก�รน้ีเปรียบเทียบว่�ก�รพัฒน�ฮ�ร์ดแวร์เช่นอ�ค�รและส่วนต่�งๆ 

ของเมืองโตเกียวกำ�ลังก้�วไปอย่�งรวดเร็วทำ�ให้ในอน�คตบริบทของเมืองเปลี่ยน

ไปอย่�งก้�วกระโดด แต่ก�รเปลี่ยนแปลงในฮ�ร์ดแวร์หรือรูปลักษณ์ภ�ยนอกของ

เมืองจะสะท้อนคว�มเป็นเมืองได้หรือไม่ แท้จริงแล้วเมืองแห่งอน�คตน่�จะดำ�เนิน

เรื่องร�วจ�กซอฟต์แวร์เทคโนโลยีและคว�มบันเทิง

ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมต่อผู้คนในเมืองเป็นคว�มพย�ย�มที่จะเปลี่ยนเมือง

ด้วยวิธีก�รท่ีนุ่มนวลโดยมุ่งเน้นที่ก�รเคลื่อนไหวของมนุษย์จ�กกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

เมื่อคว�มคิดของผู้คนเกิดปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีส�ธ�รณะเกิดกิจกรรมเฉพ�ะกลุ่ม

หรือบุคคลสร้�งประสบก�รณ์ใหม่สิ่งนี้จะสะท้อนภ�พลักษณ์ของเมือง 

PARK PACK เป็นหน่ึงในโครงก�รทดลองของ ULTRA PUBLIC PROJECT 

โดยก�รใช้เจ้�กล่องสี่เหลี่ยมรูปร่�งคล้�ยคอนเทนเนอร์ขน�ดเล็กสีสันสะดุดต� 

ภ�ยในบรรจุอุปกรณ์ต่�งๆ ตั้งแต่เปียนโน เก้�อี้นั่ง อุปกรณ์ก�รเล่น อุปกรณ์ว�ด-

เขียน เครื่องฉ�ยหนัง ระบบมัลติมีเดีย ฯลฯ ที่รองรับกิจกรรมของทุกเพศทุกวัย 

นำ�ไปตั้งไว้ต�มล�นจัตุรัสและสวนกล�งเมือง ห�กเปิดขึ้นจะมีสวนส�ธ�รณะแห่ง

อน�คตเกิดขึ้น ณ ที่ตรงนั้น มีก�รแจ้งให้ทร�บเกี่ยวกับก�รมีอยู่ของเหตุก�รณ์โดย

ใช้ Twitter 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มกิจกรรมแต่ละครั้ง เมื่อผู้ม�เข้�ร่วมเปิด PARK PACK 

ออกกิจกรรมและคว�มวุ่นว�ยม�กม�ยจะเกิดจ�กท่ีนั่นก่อให้เกิดก�รผส�นกัน

ระหว่�งซอฟต์แวร์ ผู้คน และพื้นที่ส�ธ�รณะ อันสะท้อนคว�มเป็นเมืองที่แท้จริง

“เร�จะเปลี่ยนเมืองด้วยพลังของเทคโนโลยี” ในปล�ยปี 2018 PARK 

PACK ได้เปิดกิจกรรมให้ใช้ง�นที่บริเวณสวนส�ธ�รณะของ Tokyo Midtown ย่�น

ชุมชนเมืองที่มีรูปแบบใหม่ที่ผส�นธรรมช�ติ ศิลปะ และเทคโนโลยีเข้�ไว้ด้วยกัน 

เป็นระยะเวล� 2 สัปด�ห์ ส่วนในเดือนมีน�คมที่ผ่�นม� PARK PACK ก็ถูกเอ�ไป

ตั้งไว้ในย่�นชิบุยะแหล่งรวมวัยรุ่นและแหล่งชอปปิงอันเลื่องชื่อของเมืองโตเกียว

เพ่ือเป็นก�รทดลองอีกครั้งว่�ผู้คนจะแสดงออกถึงตัวตนคว�มเป็นเมืองในรูปแบบ

ใด ของสนุกแบบนี้น่�นำ�ม�ทดลองกับเมืองใหญ่ในบ้�นเร�บ้�ง  

ข้อมูลและภาพประกอบจาก https://ultrapublic.jp/parkpack
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Home Society

เชียงใหม่จัดสัมมนาการจัดการ
และป้องกันปัญหาภัยพิบัติ  
และหมอกควัน ASEAN 2020

บสย. ต้ังไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ น่ังที่ปรึกษาปรับโครงสร้าง
องค์กรสู่ยุคดิจิทัล

Baania จัดอบรม “Marketing Tools for Real Estate”

บริษัท บ�เนีย (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดอบรมหัวข้อ “Marketing Tools for Real Estate” ที่ The 

Brick Plus ศิริมังคล�จ�รย์ ซอย 9 เพื่อแนะนำ�เครื่องมือส่งเสริมก�รตล�ด-ก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ มีคุณ

อัญชน� วัลลิภ�กร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธ�นบริห�ร บริษัท บ�เนีย (ประเทศไทย) จำ�กัด ม�ให้คว�มรู้ในครั้ง

นี้ โดยได้รับคว�มสนใจจ�ก Developer กว่� 30 บริษัทในจังหวัดเชียงใหม่  

ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม 

(บสย.) ลงน�มในสัญญ�จ้�งและแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด 

เป็นที่ปรึกษ�โครงก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ และแผนวิส�หกิจ ปี 2563 ต�มแผนยุทธศ�สตร์ ระยะกล�ง 

ปี 2563-2567 แผนปฎิบัติก�รแผนก�รปรับโครงสร้�งและแผนพัฒน�บุคล�กร (Transformation) เพื่อนำ�

ม�ใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย บทบ�ท และก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ให้เป็นไปต�มแนวท�ง และข้อกำ�หนด

ของผู้มีส่วนได้เสีย ภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมท�งเศรษฐกิจ และกระแสดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว 

โดยจะนำ�ม�ใช้เป็นแผนวิส�หกิจและแผนปฎิบัติง�นอย่�งเป็นรูปธรรมในก�รปรับโครงสร้�งองค์กร 

กล่�วได้ว่� โครงก�รนี้จะเป็นก�รยกเครื่ององค์กรครั้งสำ�คัญในรอบ 27 ปีของ บสย. เพื่อก้�วสู่องค์กร

รัฐวิส�หกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) 

ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จัดง�น ASEAN 2020 

: Managing Disasters & Haze นำ�เครือข่�ยประเทศ

ไร้หมอกควันจ�กกลุ่มประเทศอ�เซียนตอนบน ร่วม-

ห�รือแนวท�งป้องกันปัญห�ภัยพิบัติ และหมอกควัน

ทั้งในและต่�งประเทศอย่�งยั่งยืน ณ อ�ค�รอำ�นวย

ก�รอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ภ�คเหนือ โดยมี 4 ประเทศ 

ที่ได้รับผลกระทบจ�กปัญห�หมอกควัน ได้แก ่

กัมพูช�, เวียดน�ม, เมียนม� และล�ว และมีวิทย�กร

จ�กจ�กประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน และไทย เข้�- 

ร่วมแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้   
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สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2562

ทน.เชียงใหม่จัดอบรมกีฬาฤดู-
ร้อนเยาวชน

หอการค้าเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้า
จังหวัด ประจำาปี 2562

น�ยปร�ชญ์ วงศ์วรรณ น�ยกสม�คมอสังห�ริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่ส�มัญ

ประจำ�ปี 2562 แถลงผลง�นคณะกรรมก�รบริห�รสม�คมฯ ว�ระปี พ.ศ.2560-2561 พร้อมจัดสัมมน�

หัวข้อ “นวัตกรรมก�รพัฒน�เมืองเชียงใหม่” โดย ดร.พันธุ์อ�จ ชัยรัตน์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นนวัตกรรม

แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) และหัวข้อ “เตรียมตัวรับมือภ�ษีที่ดิน ก่อนดีเดย์ 1 มกร�คม 2563” โดยคุณ 

เลิศมงคล วร�เวณุชย์ เลข�ธิก�รสม�คมอสังห�ริมทรัพย์ไทย และน�ยกสม�คมอสังห�ริมทรัพย์นนทบุรี 

พร้อมทั้งเลือกตั้งน�ยกสม�คมอสังห�ริมทรัพย์เชียงใหม่ ว�ระบริห�รปี พ.ศ. 2562-2563 อีกด้วย   

น�ยไพรินทร์ ชูโชติถ�วร รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงคมน�คม เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมใหญ่ 

ส�มัญสม�ชิกหอก�รค้�จังหวัดเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติคุ้มคำ� จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อสรุปผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร กิจกรรมต่�งๆ ที่ได้ดำ�เนินง�นม�ตลอดช่วง 2 ปีของคณะกรรมก�ร

หอก�รค้�จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังมีป�ฐกถ�พิเศษ หัวข้อ “เชียงใหม่ Smart City 2020” และหัวข้อ “ส่อง

กล้อง มองโอก�ส เจ�ะตล�ดก�รค้�และโลจิสติกส์บนเส้นท�ง R3A” อีกด้วย   

น�ยสุรพล ภู่บุษบ� รองปลัดเทศบ�ลนคร-

เชียงใหม่ เป็นประธ�นเปิดโครงก�รส่งเสริมกิจกรรม

พัฒน�เด็กและเย�วชน ภ�คฤดูร้อน ประจำ�ปี 2562 

ณ สน�มกีฬ�เทศบ�ลนครเชียงใหม่ โดยมีวิทย�กร

จ�กสถ�บันก�รพลศึกษ� วิทย�เขตเชียงใหม่ ร่วม

กับวิทย�กรเทศบ�ลนครเชียงใหม่ สำ�หรับกีฬ�ที่เปิด 

อบรมประกอบด้วย ฟุตบอล, ฟุตซอล, เปตอง, แบด- 

มินตัน, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, หม�กรุกไทย และ

หม�กฮอสไทย ทั้งนี้ผู้ที่เข้�ร่วมอบรมจะได้รับเกียรติ

บัตรทุกคน   
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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




