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Information : 098-105-0388, 053-103-659

นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�และเชียงราย
ป�ที่ 15 ฉบับที่ 170  พฤษภาคม 2562 Baania VDOBaania.comwww.baania.com
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Home Location:

3 ทำเลยอดฮิต สำหรับ
คนที่กำลังมองหา
ทาวน�โฮมในเชียงใหม�

Home Investment:

กลยุทธ�ทำเง�น การรับมือ
ภาษีที่ดินและสิ�งปลูกสร�าง
ด�วยรูปแบบ “ฟลิป”

Home Check List:

5 สิ�งเช็กลิสต�สำหรับ
อยากมีบ�านสั่งสร�าง
ที่เจ�าของจำเป�นต�องรู�

Home Inspection:

4 เร�่องควรรู� เกี่ยวกับ
การติดตั้งและตรวจรับ
งานติดตั้งประตูไม� 
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เดินทางสะดวก จากสนามบิน เพ�ยง 15 นาที
ใกล� พรอมเมนาดา ร�สอร�ท มอลล�

ดำเนินการโดย บร�ษัทแกรนด� ล�านนา เมอร�เดียน จำกัด ตั้งอยู�ที่ 119 หมู� 12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม� 50130 โครงการแกรนด�ล�านนาเมอร�เดียน ตั้งอยู�ที่ ถ.เชียงใหม�-สันกำแพงสายใหม� ต.สันกำแพง 
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม� พ�้นที่โครงการ 29-0-71 ไร� โดยคลับเฮาส� ไม�ใช�ทรัพย�สินส�วนกลาง และไม�ใช�สาธารณูปโภคในการจัดสรรที่ดิน ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แปลนชั้น 1 แปลนชั้น 2

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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สนามบินเชียงใหม�

เชิญเยี่ยมชมโครงการ และบ�านตัวอย�างได�ทุกวันเพ�ยงจองและทำสัญญา รับโปรโมชั่นพ�เศษ!
• ฟร�! ค�าโอนกรรมสิทธิ์ 
• ฟร�! เคร�่องปรับอากาศทุกห�องนอน
และของแถมอื่นๆ รวมมูลค�ากว�า 300,000 บาท*

เย็นฉ่ำทั้งบ�านเย็นฉ่ำทั้งบ�าน
*เง�่อนไขเป�นไปตามที่ทางบร�ษัทฯ กำหนด

สุด Coolสุด Cool
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ปี 2562 นับเป็นอีก 1 ปีที่จะต้องจารึกเรื่องความ “ร้อน” ไว้เป็น

ประวัติศาสตร์ เพราะถือว่าเป็นปีร้อนแรงแห่งยุคจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความ-

ร้อนแรงทางการเมืองหรือแม้แต่อุณหภูมิของ ดิน ฟ้า อากาศ ที่พุ่งปรี๊ด 

สูงถึง 40 กว่าองศา และสุดท้ายร้อนแรงไม่แพ้อุณหภูมิก็คือ ค่าไฟฟ้า ที่

เรียกว่าปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวเชียว ฉะนั้นเรามาทำาตัวให้นิ่งๆ ช่วยให้เกิด

ความร่มเย็นแก่จิตใจ น่าจะช่วยลดความร้อนของกายได้บ้าง...

 ส่วนใครที่เปิดอ่าน HBG CM อยู่ก็ถือเป็นการคลายร้อนด้วยวิธีง่ายๆ 

แค่พลิกไปดูเร่ืองราวน่าสนใจภายในเล่มท่ีมีหลากหลายด้าน อาทิเช่น คอลัมน์ 

Home Investment: “ฟลิป” กลยุทธ์ทำาเงินรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, 

Home Decor: กับ 5 ไอเดียแต่งห้องน้ำา ตามสไตล์ผู้ใช้, ส่วน Home Innova-

tion เป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ ที่พัฒนาโดยบริษัทยานยนต์

ชั้นนำาอย่าง TOYOTA, ส่วนผู้ที่กำาลังจะรับมอบบ้าน คอลัมน์ Check List มี

เช็กลิสต์บ้านสั่งสร้างมาให้เป็นแนวทาง ซึ่งนี่เป็นเพียงบางส่วนยังไม่หมด

เพียงเท่านี้  การคลายร้อนด้วย HBG CM ในมือท่านนั้นก็เพราะเมื่อมุ่งมั่น 

อยู่กับสิ่งที่ชอบ เรื่องที่สนใจ จิตใจก็จะนิ่งอุณหภูมิความร้อนก็ไม่สามารถทำา

อะไรเราได้อย่างแน่นอน... 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

วิธีคลายร้อน…ง่ายๆ

พงศ์มนัส ทาศิริ

pongmanatt@baania.com
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10 HOME LOCATION
 3 ทำาเล “ทาวน์โฮม” ยอดนิยมในเชียงใหม่

14 TOP VIEW
 Content of the Month

28 PROJECT REVIEW
 “แอทอินวิลเลจ 1”
 บ้านชั้นครึ่ง สไตล์โมเดิร์นเจแปนนิส ใกล้ ถ.เชียงใหม่-ลำาพูน 

30 PROJECT REVIEW
 “ดิ เอสตีม”
 บ้านสไตล์อเมริกันโคโลเนียล บนทำาเลศักยภาพ

32 HOME INSPECTION
 การติดตั้งและการตรวจรับงานติดตั้งประตูไม้

34 HOME TALK
 “กานต์ ฐิติจำาเริญพร”
 พร้อมนำา มายโฮมฮาร์ดแวร์ สู่ความสำาเร็จ

42 HOME INVESTMENT
 “ฟลิป” กลยุทธ์ทำาเงิน 
 รับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

43 HOME LOAN
 สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2562

44 FENG SHUI
 จัดบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข รับฤดูร้อน

45 HOME CHECKLIST
 5 เรื่องเช็กลิสต์ สำาหรับบ้านสั่งสร้าง

46 HOME DECOR
 5 ไอเดีย แต่งห้องน้ำาตามสไตล์ผู้ใช้ 

48 HOME INNOVATION
 หุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ โดย TOYOTA

50 IN FOCUS
 “ARCHI-DEPOT” คลังแบบจำาลองทางสถาปัตยกรรม
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Home Location
เรื่อง : พรทิพย์ แดงใหม่  ภาพ : กองบรรณาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การ
พัฒนาที่ดินมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการบ้านเดี่ยว ในทำาเลตัวเมืองยังคงเป็นที่ต้องการ 
ทำาให้ราคาก็สูงตามเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีการขยายการก่อสร้างโครงการขยับออกไปนอก-
เมือง แต่หากพูดถึงทำาเลไม่ไกลจากตัวเมือง ยังคงมีทาวน์โฮมที่เข้ามาทดแทนบ้านเดี่ยว HBG CM 
ฉบับนี้เราจะพาท่านผู้อ่านมาดูว่า 3 ทำาเลที่ทาวน์โฮมมีการเปิดขายและได้รับความนิยม อยู่ในทำาเล
ไหนบ้าง...

3 ทำาเล “ทาวน์โฮม”
ยอดนิยมในเชียงใหม่
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ทำาเลที่ 1 เมืองเชียงใหม่ 
เป็นที่แน่นอนว่าในเขตอำาเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของธุรกิจ 

ทำาเลต้ังอยู่ทางตอนกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอใกล้เคียง ทิศเหนือติดต่อกับ

อำาเภอแม่ริม ทิศตะวันออกติดต่อกับอำาเภอสันทราย สันกำาแพง และดอยสะเก็ด 

ทิศใต้ติดต่อกับอำาเภอสารภี และหางดง ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับอำาเภอหางดง 

เป็นจุดเชื่อมต่อมาจากหลายๆ ที่ ในเขตอำาเภอเมืองนี้ มีทาวน์โฮมที่เปิดขายอยู่

ตอนนี้ 17 โครงการ โดยระดับราคามีตั้งแต่ 1.90 - 17 ล้านบาท ระดับราคาสูงมาก

ก็จะอยู่ย่านธุรกิจ เช่น นิมมานเหมินท์ ส่วนราคาที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ก็จะกระจาย

ออกไปทางถนนซูเปอร์ไฮเวย์ และย่านแม่เหียะ เส้นคลองชลประทาน

ถนนมหิดล บริเวณทางขึ้นสะพานสี่แยกแอร์พอร์ต  มุ่งหน้าไปทางสนามบิน เชียงใหม่

ทาวน์โฮม ในโครงการ ปันนา เรสซิเดนซ์ โอเอซิส ติดถนนซูเปอร์ไฮเวย์

ทาวน์โฮม ในโครงการ ศุภาลัย พรีโม่ ถ.มหิดล ทำาเลใกลห้างฯ - สนามบิน
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ทำาเลที่ 2 สันกำาแพง
อำาเภอสันกำาแพง เป็นอีกหนึ่งอำาเภอที ่

เช่ือมต่อมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเช่ือมมาทาง 

ทิศตะวันออก มีเขตการปกครั้งทั้งหมด 10 ตำาบล 

ทำาเลสันกำาแพงนี้จะมีถนนหลักอยู่ 2 เส้นทาง คือ 

สันกำาแพงสายเก่า ที่เชื่อมต่อจากแยกปอยหลวง

ตรงไปย่านบ่อสร้างที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนเส้นทางท่ีสองเชื่อมต่อจากถนน

มหิดลเป็นเส้นตรงที่เชื่อมไปจังหวัดลำาพูน เส้นนี้

ถือว่าเป็นทำาเลที่มีความคึกคักเป็นอย่างมากใน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เห็นได้จากโครงการ

บ้านจัดสรรที่เรียงรายเต็มสองข้างทาง แต่ถ้าพูด

ถึงทาวน์โฮมในอำาเภอสันกำาแพงนั้น ราคาจะเริ่ม

ต้นที่ 1.89 - 3.00 ล้านบาท ถือว่าเป็นอีกตัวเลือก 

สำาหรับคนท่ีต้องการท่ีอยู่อาศัยพร้อมท่ีดิน ในทำาเล 

ที่ไม่ไกลตัวเมืองมาก

“B-Home” ทาวน์โฮมหน้ากว้าง ใกล้แยกหลุยส์ - สันกำาแพง

โครงการ พิมพ์พิชฎา บ้านเดี่ยว-ทาวน์โฮม ใกล้แยกหลุยส์ - สันกำาแพง
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ทำาเลที่ 3 อำาเภอสันทราย
ถือว่าเป็นอำาเภอท่ีมีโครงการบ้านจัดสรรมาก 

ที่สุด ซึ่งการเดินทางนั้นเชื่อมต่อจากตัวเมืองเช่นกัน 

เนื่องจากอำาเภอสันทรายนั้นมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ตั้งอยู่ ทำาให้ความเจริญและการพัฒนาอสังหาริม- 

ทรัพย์ขยายวงออกไปกว้าง เขตน้ีมีการปกครองท้ังหมด 

12 ตำาบล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลาย 

เน่ืองจากเป็นย่านท่ีมีส่ิงอำานวยความสะดวกมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น ตลาดรวมโชค, มีโชคพลาซ่า, เทสโก้-

โลตัส เป็นต้น ทาวน์โฮมในย่านสันทราย มีราคา

ตั้งแต่ 1.3 - 4.5 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าราคาค่อนข้าง

หลากหลายตามศักยภาพของโซนนั้นๆ

ทาวน์โฮม ในโครงการ วิลลาจจิโอ สันทราย-เชียงใหม่ 

ทาวน์โฮมน้ันนับเป็นหน่ึงในท่ีอยู่อาศัย 

มาทดแทนกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการบ้านเดี่ยว 

ที่มีงบประมาณจำากัด แต่การออกแบบและดีไซน์

ของทาวน์โฮมในปัจจุบันนั้น ถือว่าสามารถตอบ- 

โจทย์สำาหรับผู้อยู่อาศัยและยังมีดีไซน์ท่ีทันสมัย

เหมาะกับคนรุ่นใหม่ท่ีกำาลังขยายครอบครัวได้

เป็นอย่างดี... 
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Top View by Baania.com

“Palmsprings Privato” บ้านหรูพร้อม 
สระว่ายน้ำา สไตล์โมเดิร์นลักซ์ชัวรี

สำาหรับท่านท่ีกำาลังมองหาท่ีอยู่อาศัยราคา

มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ท่านควรพิจารณาในปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่อง 

ของทำาเลท่ีต้ัง ฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้าน การดีไซน์ 

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างไปจากโครงการ

ทั่วไป รวมทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในโครงการและ 

โดยรอบโครงการ ท่ีมีระดับพร้อมด้วยส่ิงอำานวยความ- 

สะดวกอย่างครบครัน Baania มีโครงการที่น่าจะ

สามารถตอบโจทย์ให้ท่านได้มารู้จักกัน กับโครงการ 

ปาล์มสปริงส์ พริวาโต้ ติดถนนเชียงใหม่-หางดง

เทคนิคปรับบ้านรับหน้าร้อน
สภาพอากาศประเทศไทยในปีนี้นับว่าร้อน

มากกว่าปีที่ผ่านมา จากที่ทุกท่านได้สัมผัสกันมา

ตั้งแต่ต้นปีนี้ หลายท่านคงตากแอร์เย็นๆ อยู่บ้านกัน

แน่ๆ แต่การเปิดแอร์ทั้งวันเพื่อคลายร้อน อาจกลาย

เป็นความหนาวยะเยือกกับค่าไฟที่เพ่ิมสูงขึ้นก็เป็น

ได้ ดังนั้น Baania จึงอยากให้ท่านสามารถใช้ชีวิต

อย่างมีความสุขและคุ้มกับค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายไป 

ด้วยการชวนท่านมาปรับเปลี่ยนบ้านเพ่ือรับหน้าร้อน

นี้ให้ชื่นกาย เย็นใจ และสบายกระเป๋า

Contents of the month ฉบับน้ีทีมงานได้รวบรวมบทความท่ีได้รับความนิยมในเว็บไซต์ 

baania.com ในเดือนเมษายน 2562 มาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวกัน สำาหรับเดือน

นี้ บทความแนะนำาโครงการได้รับความสนใจขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่ง ด้วยบทความเรื่อง “Palm-

springs Privato” บ้านหรูพร้อมสระว่ายน้ำา สไตล์โมเดิร์นลักซ์ชัวรี ตามด้วยบทความไอเดียการ

ตกแต่งบ้าน “7 เทคนิคปรับบ้านรับหน้าร้อน”

Contents of the Month

เรื่อง: ธารทิพย์ รัตนวรางค์กุล

อันดับ 1 

อันดับ 2

บทความอันดับที่ 3 TQM แจกประกันภัย

ฟรี สงกรานต์ถูกใจ เดินทางสบายใจได้ ตามมาด้วย

บทความเริ่มต้นชีวิตดีๆ เริ่มต้นที่ สินเชื่อบ้านและเงิน

ฝาก สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ กับ ธอส. ปิด

ท้ายไปด้วยบทความอันดับที่ 5 LTV ใหม่ สะเทือน

ใครกันบ้าง มาตรการคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการ

ควบคุมอัตราส่วนการให้สินเชื่อเทียบกับมูลค่าบ้านมี

ผลกระทบอย่างไร
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เร่ิมต้นชีวิตดีๆ เร่ิมต้นท่ี สินเช่ือบ้านและเงินฝาก 
สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ กับ ธอส.

หากท่านหรือเพื่อนพ้องน้องพี่ เป็นสมาชิก

ของสภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

แห่งประเทศไทย หรือทันตแพทยสภา กำาลังเสาะหา 

แหล่งสินเช่ือบ้านดอกเบ้ียดีๆ หรือแหล่งฝากเงิน ดอก- 

เบี้ยสูง ขอนำาเสนอตัวเลือกสินเชื่อและโปรโมชัน ฝาก

เงินดีๆ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มานำาเสนอ

โปรโมชันนี้มีชื่อว่า Life Begins with GHB 

เป็นโครงการสินเชื่อบ้าน และเงินฝากซุปเปอร์ออม-

ทรัพย์พิเศษ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่จัดขึ้น

มาเป็นพิเศษสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ

TQM แจกประกันภัยฟรี สงกรานต์ถูกใจ เดิน
ทางสบายใจได้

สำาหรับท่านท่ีกำาลังเตรียมตัวออกเดินทาง 

กลับบ้าน เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ หรือท่องเที่ยวเพื่อชาร์ต-

แบต ท่านอย่าลืมวางแผนการดูแลบ้านในช่วงที่ท่าน

เดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะ สงกรานต์ปีนี้มีประกัน- 

ภัยฟรีจาก บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ 

จำากัด หรือ TQM พันธมิตรของ Baania มาบอกต่อ

กันค่ะ TQM แจกประกันขโมยขึ้นบ้านและอุบัติเหตุ

ให้ท่านแบบฟรีๆ ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ ตาม

ไปดูกันเลยว่ามีเงื่อนไขอื่นใดอีกบ้างในบทความเลย

LTV ใหม่ สะเทือนใครกันบ้าง
มาตรการคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยการ 

คุมอัตราส่วน การให้สินเช่ือเทียบกับมูลค่าบ้าน (Loan 

to Value) หรือ LTV ที่ได้ประกาศใช้ในวันที่ 1 เม.ย.

2562 นี้ คงทำาให้หลายๆ ท่านกังวลถึงผลกระทบ 

โดยเฉพาะท่านท่ีเตรียมตัวไม่ทันในการขอสินเชื่อว่า

มาตรการใหม่นี้จะส่งผลดีหรือไม่ดีอย่างไร หากท่าน 

กำาลังซ้ือบ้านหรือคอนโดหลังแรกท่ีราคาไม่ถึง 10 ล้าน 

บาทไม่ต้องกังวล เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อท่านแน่นอน 

แต่สำาหรับท่านที่กำาลังมองหาบ้านหรือคอนโดหลังท่ี

สอง รวมถึงผู้กู้ร่วมต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนการขอสิน-

เชื่อ ตามไปดูในบทความว่าท่านจะต้องเตรียมตัวให้

พร้อมอย่างไรก่อนการขอสินเชื่อ

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกที่อยู่อาศัย เพียงคลิก! www.baania.com 
หรือ www.facebook.com/baaniaclub ตอบทุกโจทย์เรื่องการหาบ้าน ง่าย ครบ จบเว็บเดียว

อันดับ 3 

อันดับ 4 

อันดับ 5 



Home Buyers’ Guide Chiangmai16

บ้านศิรดาสันทราย

บ้านเปี่ยมสุข สันทราย-แม่โจ้

สำาหรับวัยกำาลังสร้างตัวสิ่งแรกที่มองหาคือ “บ้าน” ข้อดีของการมีบ้าน 

มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองย่อมคุ้มค่ากว่าการเช่า และยังตกแต่งได้ตามใจชอบ 

มีบริเวณพื้นที่อย่างกว้างขวาง เลือกจะซื้อบ้านสักหลัง ลองมาดูที่โครงการบ้าน 

ศิรดาสันทราย บ้านสร้างใหม่กำาลังก่อสร้าง เริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท กับบ้านชั้น

เดียว แบบบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด สไตล์โมเดิร์น ออกแบบทันสมัย ที่ดินเริ่มต้น 

37 - 100 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยขนาด 86 - 99 ตารางเมตร เพดานสูงโล่ง 4.79 

บ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์อังกฤษ 3 ห้องนอน 2 ห้องนำา 1 ห้องครัว จอด

รถได้ 2 คัน เนื้อที่ใช้สอย 115 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น 54.2 ตารางวา พิเศษราคา

เริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท  โครงการตั้งอยู่บนทำาเลทอง ห่างถนนสันทราย-แม่โจ้

เพียง 300 เมตร เดินทางไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพียง 5 นาที โลตัสรวมโชคเพียง 10 

นาที เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่เพียง 10 นาที ห่างจากโรงพยาบาลเทพปัญญา

เพียง 15 นาที

Presales & Promotion

เมตร ถนนในโครงการเทคอนกรีตหน้ากว้าง 8 - 12 เมตร ระบบเดินสายไฟใต้ดิน

ภายในโครงการไม่เกะกะ ติดถนนหลักสันทราย - แม่โจ้ (สายเก่า) มีรถประจำาทาง

วิ่งผ่านตลอดสาย

จองวันนี้เพียง 5,000 บาท พร้อมยื่นฟรี แอปพรูฟเอกสารไม่ผ่านคืนเงิน

จอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.064-935-2436 , Line ID : aos9352436 

และ FB: บ้านศิรดาสันทราย  

จองวันนี้เพียง 5,000 บาท พร้อมยื่นเอกสาร เช็คธนาคาร กรณีไม่ผ่านคืน

เงินเต็มจำานวน ผ่านสินเชื่อทำาสัญญา 20,000 บาท ไม่ต้องผ่อนดาวน์ ที่เหลือจ่าย

วันโอน ณ สำานักงานที่ดิน บริการให้คำาปรึกษา และยื่นขอสินเชื่อธนาคารให้ฟรี 

พร้อมรับของแถมพิเศษช่วงโปรโมชันอีกมากมาย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดชมโครงการได้ โทร. 082-381-8347, 

061-9293569, Line ID : 0823818347 และ FB: บ้านเปี่ยมสุข สันทราย-แม่โจ้  
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Presales & Promotion

เดอะ แกรนด์ ปาร์ค เชียงใหม่ 

สาวิตรี วิลเลจ 

เชื่อมต่อความสุขกับไลฟ์สไตล์ทันสมัยของครอบครัว คุณภาพชีวิตที่เหนือ 

ระดับ ที่สุดแห่งการใช้ชีวิตที่โดดเด่น ด้วยเอกลักษณ์กับแบบบ้าน Modern Tropi-

cal Living ราคาเริ่มต้น 4.29 ล้านบาท พื้นที่เริ่มต้น 155 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้อง

นำา 2 จอดรถ ที่ดินเริ่ม 57.50 ตารางวา โครงการติดถนนใหญ่ ใกล้เซ็นทรัลเฟส

เพียง 7 นาที, บ้านใหญ่ เนื้อที่เยอะ พร้อมพื้นที่ส่วนกลาง บนสังคมคุณภาพ

บ้านเดี่ยว Exclusive บ้านหลังใหญ่ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 3 ห้องนำา 1 ห้อง

นั่งเล่น บนพื้นที่ใช้สอยร่วม 190 ตร.ม. 105.6 ตร.ว. กับการออกแบบสไตล์ Mod-

ern Luxury หรูหรามีเสน่ห์ ผสานไลฟ์สไตล์โมเดิร์นของคนเมือง บรรยากาศสบายๆ 
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ทันที 3 เด้ง! 1. ติดแอร์ทั้งหลัง 2. ฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอน 3. ส่วนลดเงินสดสูงสุด 
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พร้อมรับของแถมฟรี ระบบอัตโนมัติประตูรั้ว เข้า-ออก, มุ้งลวดทั้งหลัง, ถังสำารอง 

นำา - ปั๊มนำา, มิเตอร์นำา - มิเตอร์ไฟ และค่าโอนกรรมสิทธิ์ (ขอสงวนสิทธิ์ในการ 

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 098-987-6185 และ Facebook : Sawitree Village  
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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
น

ถน
นเ
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งใ

หม
-ส

ันก
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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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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.
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Project Review

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปมาระหว่าง

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำาพูน สำาหรับคน

ทำางาน อาจกำาลังมองที่อยู่อาศัยชานเมืองที่

เน้นการเดินทางได้สะดวก และต้องการความ

สงบไม่พลุกพล่าน ไม่ได้ยินเสียงรบกวนจาก

ถนนใหญ่ HBG CM มีโครงการที่อยู่ใกล้กับ

ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำาพูนมาแนะนำา

ให้รู้จักกัน กับโครงการ “แอทอินวิลเลจ 1 น้ำา

โท้ง สารภี เชียงใหม่” พัฒนาโดย บริษัท แอท- 

อินวิลเลจ จำากัด กับบ้านเดี่ยวชั้นครึ่งที ่

โดดเด่นด้วยดีไซน์ บนโครงการยูนิตน้อยหลัง 

ให้คุณมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ในราคา 

2.79 ล้านบาท กับยูนิตสุดท้ายที่ขอบอกเลย

ว่าต้องรีบตัดสินใจ

“แอทอินวิลเลจ 1”
บ้านชั้นครึ่ง สไตล์โมเดิร์นเจแปนนิส ใกล้ถนนเชียงใหม่-ลำาพูน

เข้าถึงได้หลายทางจากถนนใหญ่ ใกล้ตลาด
และแหล่งท่องเที่ยว

โครงการอยู่ใกล้กับเทศบาลตำาบลขัวมุง 

สามารถเข้าถึงได้จากหลายเส้นทาง ซึ่งอาจจะต้อง

สังเกตป้ายนำาทางหรือการเปิดแผนที่ประกอบ โดย

สามารถเดินทางจากถนนเชียงใหม่-หางดง เข้ามา

ทางแยกบ้านถวาย หรือทางถนนวงแหวนรอบ 3 มา

ทางตลาดนำาโท้ง แล้วข้ามสะพานตลาดนำาโท้งมา

แล้วเลี้ยวขวาไปทางเทศบาลตำาบลขัวมุง หรือจะ 

เดินทางจากถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำาพูนแล้ว

ตัดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำาพูนมาทาง 

โรงเรียนสารภีวิทยา แล้วเล้ียวซ้ายตรงวัดป่าเด่ือ แล้ว 

ตรงมาก็จะเห็นเทศบาลตำาบลขัวมุง ซึ่งโครงการก็จะ

อยู่ใกล้กับเทศบาล

เนื่องจากโครงการอยู่ห่างจากถนนใหญ่ 

ทำาให้มีความสงบไม่พลุกพล่าน แต่ก็ใช้ชีวิตง่ายๆ

เพราะใกล้กับตลาดบ้านนำาโท้งและศูนย์หัตถกรรม

บ้านถวาย ซึ่งมีร้านค้าร้านอาหารที่สามารถใช้บริการ

ได้ใกล้ๆ หรือจะเลือกเดินทางสู่สิ่งอำานวยความ

สะดวกบนถนนเชียงใหม่-หางดง อย่างกาดฝรั่งที่มี

ร้านค้าร้านอาหารอย่างครบครัน ทั้งยังสามารถเดิน

ทางสู่สิ่งอำานวยความสะดวกและสถานท่ีสำาคัญบน 

ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำาพูนก็เข้าถึงได้ง่าย อย่าง 

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำารุง โรงเรียนสารภี-

พิทยาคม บุญถาวรเชียงใหม่ ไทวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้

เป็นโครงการท่ีเหมาะกับคนท่ีมีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งจะ

ช่วยให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น

บ้านชั้นครึ่งสไตลโมเดิร์น เจแปนนิส พร้อม
บิ้วต์อิน

บ้านโครงการ 1 แอทอินวิลเลจ นำาโท้ง สารภี 

เชียงใหม่ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวชั้นครึ่ง สไตล์โม-

เดิร์นเจแปนนิส พื้นที่ใช้สอย 145 ตารางเมตร บนที่ดิน 

65 ตารางวา ปัจจุบันเหลือขายเพียง 1 ยูนิตเท่านั้น 

กับบ้านพร้อมสวนสวยสไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 2 

ห้องนำา 1 รับแขก 1 ครัว มีพื้นที่ครัวไทยใหพ้ร้อม 
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Home Profile : At in Village 1 Chiang Mai

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

At in Village Co., Ltd.
124 Moo 6 Khua Mung Sub District, Saraphi District, Chiang Mai
3.65 Rai.
Single House of 2 Stories, Total 9 Units.
Start 2.79 MB.
Green Garden, Burglar Alarms
Tel. 098-105-0388, 053-103-659
Facebook: At In Village

และสามารถจอดรถได้ 2 คันพร้อมหลังคาโรงรถ

ไม่ต้องต่อเติมเพิ่ม ตัวบ้านล้อมรอบด้วยบรรยากาศ- 

ธรรมชาติ มีสวนบริเวณบ้านและสวนหลังบ้าน พิเศษ

สำาหรับหลังสุดท้ายแถม Built-in ครบทั้งหลัง ฟรี-

ถังนำาสำารองและปั๊มนำา ให้คุณพร้อมอยู่ได้ทันที ใน

ราคาเพียง 2.79 ล้านบาท

นอกจากโครงการที่ 1 แล้ว แอทอินวิลเลจ

ยังมีอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นบ้าน “โครงการ 2  

แอทอินวิลเลจ นำาแพร่ หางดง เชียงใหม่” อยู่โซนใกล้

กับแกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ มาทางถนนเลี่ยงเมือง

สันป่าตองหางดง ห่างจากปั๊ม ปตท. ใหม่เพียง 500 

เมตร กับบ้านสวยสุดหรูสไตล์ยุโรป พื้นที่ใช้สอย 165 

ตารางเมตร บนที่ดิน 65 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้อง-

นำา 1 รับแขก 1 ครัว จอดรถได้ 2 คัน พร้อมด้วย Built-

in และเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหลัง พิเศษด้วยดีไซน์ห้อง

ใต้หลังคาสำาหรับเด็กๆ ประตูรั้วบ้านแบบรีโมตและ

ระบบสมาร์ตโฮม พร้อมบรรยากาศสวนสวย กับ 

ราคาเพียง 3.98 ล้านบาท

โครงการแอทอินวิลเลจทั้ง 2 โครงการ 

ให้คุณมีความสงบและเป็นส่วนตัวกับโครงการ

ที่มีจำานวนยูนิตน้อย แตกต่างด้วยดีไซน์โมเดิร์น 

เจแปนนิสสำาหรับโครงการ 1 และสไตล์ยุโรป 

สำาหรับโครงการ 2  พร้อม Built-in และเฟอร์นิเจอร์ 

ท้ังหลัง มีท่ีจอดรถและพ้ืนท่ีสวนสำาหรับปลูกต้นไม้ 

รอบบ้าน พร้อมด้วยสวนสาธารณะในโครงการ 

บนทำาเลท่ีเช่ือมต่อกับชานเมืองและจังหวัดลำาพูน 

ที่ให้การเดินทางเป็นเรื่องที่ง่าย  
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Project Review

“ดิ เอสตีม”
บ้านสไตล์อเมริกันโคโลเนียล บนทำาเลศักยภาพ

อยู่ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก และสถานที่
ท่องเที่ยว

โครงการอยู่ติดกับถนนใหญ่ทางหลวง

หมายเลข 1014 ที่ตัดเชื่อมต่อระหว่างเส้นสันกำาแพง

สายใหม่ และสันกำาแพงสายเก่า ตรงสามแยกสัน- 

ป่าค่ากับสี่แยกบ่อสร้าง ซึ่งเป็นถนนใหญ่ 6 เลนและ 

4 เลนตามลำาดับ ทำาให้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

ในการเข้าออกเมืองเป็นเรื่องที่สะดวกสบาย เดินทาง 

จากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 20 นาที และจากห้าง- 

พรอมเมนาดา เชียงใหม่ เพียง 5 นาที

สำาหรับสิ่งอำานวยความสะดวกใกล้โครงการ 

อาทิ ตลาดเจริญเจริญ, ตลาดอุ๊ยทา, ศูนย์อาหารศรียนต์, 

โลตัสซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร Gusto Site, ธนาคาร, 

ร้านสะดวกซื้อ เพียง 1 กม. และยังมีร้านอาหาร 

เฮือนใจ๋ยอง, โรงพยาบาลสัตว์สันกำาแพง, ปั๊มนำามัน 

ปตท. สันกำาแพง เพียง 5 นาที อีกท้ังสนามบินเชียงใหม่, 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล 

เชียงใหม่, เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต และบิ๊กซ ี

ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ที่ใช้เวลาเพียง 15 นาที หรือจะเป็น 

สถานท่ีท่องเที่ยวสำาหรับให้คุณได้พักผ่อนในวันหยุด 

ก็มีให้เลือกหลายท่ีอย่างพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยใหม่เอ่ียม, 

สวนนำา Tube Trek Waterpark, ศูนย์หัตถกรรม 

ร่มบ่อสร้าง, สนามไดร์ฟกอล์ฟและสนามกอล์ฟ, นำาพุ- 

ร้อนสันกำาแพง, แม่กำาปอง หรือจะเดินทางไปเที่ยว 

นอกเมืองก็ทำาได้ง่ายๆ จากโครงการเช่นกัน

      

บ้านสไตล์อเมริกันโคโลเนียล ส่วนกลางครบ- 
ครัน 

โครงการ ดิ เอสตีม เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 

สไตล์อเมริกันโคโลเนียล บนเนื้อที่โครงการกว่า 60 ไร่ 

มีทั้งหมด 178 ยูนิต มีแบบบ้านทั้งหมด 6 แบบ ซึ่ง

วันนี้เรามีแบบบ้านใหม่ The New Excellence มา

แนะนำาให้รู้จักกัน ภายใต้แนวคิด “บ้านใจดี มีห้อง

นอนล่าง” กับพื้นที่ใช้สอย 220 ตารางเมตร มี 4 

ห้องนอน 4 ห้องนำา 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ 

ราคาเริ่มต้น 5.89 ล้านบาท ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่น 

เฉพาะเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ รับส่วนลดสูงสุด 

500,000 บาท*

โซนสันกำาแพงสายใหม่เป็นพ้ืนที่ที่

รองรับการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ โดย

เฉพาะบนถนนเชียงใหม่-สันกำาแพงสายใหม่

ก็มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหลาย

โครงการ ทำาให้มีร้านค้าร้านอาหารและสิ่ง- 

อำานวยความสะดวกอ่ืนๆ อยู่ในโซนน้ีค่อนข้าง 

มาก ใครที่เลือกอาศัยอยู่ในโซนนี้ก็จะใช้ชีวิต 

สะดวกสบายไปด้วยแม้ ไ ม่ต้องเข้าเมือง 

การเลือกที่อยู่โซนนี้จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่า

สนใจ

HBG CM มีโครงการในโซนน้ีมาแนะนำา 

ให้รู้จักกันกับโครงการ “ดิ เอสตีม” พัฒนา

โดย บริษัท ดิ เอสตีม เชียงใหม่ จำากัด กับ

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์อเมริกันโคโลเนียล ที่มี

แบบบ้านให้เลือกหลายแบบ ตอบสนองการใช้

งานกับทุกขนาดครอบครัว เพียบพร้อมด้วย 

ส่วนกลางครบครัน
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บ้านแต่ละหลังเลือกใช้วัสดุระดับ Premium 

อาทิ ฝ้าชายคาไวนิลระบายอากาศ, ประตูหน้าต่าง 

UPVC ของ Windsor แผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG 

กระจกเขียวตัดแสงช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน, 

ราวบันไดเหล็กดัดอิตาลี, โครงสร้างแข็งแรงด้วยเสา- 

เข็มคอนกรีตชนิดตอก, ผนังอิฐมอญแดง และเพียบ- 

พร้อมไปด้วยระบบต่างๆ อย่างครบครันด้วยสัญญาณ 

กันขโมย ประตูรั้วรีโมต สุขภัณฑ์อัจฉริยะ และระบบ

กำาจัดปลวก

บริการคลับเฮ้าส์สไตล์อเมริกัน โคโลเนียล 

ดีไซน์ร่วมสมัยแต่ไม่ท้ิงกลิ่นอายความเป็นโคโลเนียล 

ที่มีสระว่ายนำาระบบเกลือที่ได้มาตรฐาน และฟิตเนส

ที่มีอุปกรณ์ครบครัน ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติกับ

สวนสาธารณะส่วนกลางขนาดใหญ่สไตล์ยูโรเปียน 

พร้อมพื้นที่สำาหรับเดินวิ่งรอบสวน Jogging Track 

และสนามเด็กเล่น ให้คุณได้พักผ่อนและออกกำาลัง-

กายท่ามกลางธรรมชาติกับบรรยากาศที่ให้คุณรู้สึก

สดชื่น ทั้งยังอุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยที่

ทันสมัยกับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยที่ต้องออก

ไปตรวจสอบความเรียบร้อยผ่านระบบ Guard Scan 

ทุกซอย ทุกๆ 1 ชั่วโมง พร้อมด้วยกล้อง CCTV ตลอด 

24 ชั่วโมง

โครงการ ดิ เอสตีม เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 

สไตล์อเมริกันโคโลเนียล มีแบบบ้านให้เลือก

หลากหลายแบบ เลือกใช้วัสดุระดับพรีเมียม 

เพียบพร้อมด้วยสวนสาธารณะส่วนกลางขนาด

ใหญ่ อีกทั้งมีบริการสระว่ายนำา และฟิตเนส 

บนทำาเลศักยภาพถนนทางเชื่อมสันกำาแพงสาย

ใหม่-บ่อสร้าง ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก ใช้งาน 

ชีวิตสะดวกสบายแม้ไม่ต้องเข้าเมือง กับบ้านแบบ 

ใหม่ราคาเริ่มต้น 5.89 ล้านบาท  

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : The Esteem

Project Owner:
Location:

Land Area:
Project Type:
Price:
Amenities:

Contact:
Website:

The Esteem Chiang Mai Co., Ltd.
Link Road Chiangmai-SanKumphaeng & Borsang, Ton Pao  
Sub District, San Kamphang District, Chiang Mai
60-2-90.5 Rai.
Single House of 2 Stories, Total 178 Units.
Start 3.59-9 MB.
Green Garden, CCTV., 24-Hrs Security Guard and Swimming 
Pool, Fitness Service.
Tel. 053-960-069, 083-5777488
www.theesteem.com, www.facebook.com/theesteem
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Home Inspection

ใครที่กำาลังสร้างบ้านและเลือกใช้เป็นประตูไม้หรือผู้ที่อยากเปล่ียนประตูไม้เก่าเป็นบาน

ใหม่ บางครั้งอาจจะเกิดปัญหาบานประตูที่ซื้อมาไม่พอดีกับวงกบทำาให้ติดตั้งประตูไม่ได้ หรือ

อาจสงสัยว่าทำาไมตอนซื้อวงกบและประตูมาแล้วพอมาวัดจริงหน้างานกลับได้ขนาดเล็กลง 

เป็นเพราะอะไร วันนี้ HBG CM มีเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อประตูไม้ และการติดตั้ง

ประตูไม้มาฝากกัน ต่อไปเวลาไปซื้อประตูจะได้คุยกับร้านและช่างให้เข้าใจตรงกัน 

การติดตั้งและการตรวจรับ

งานติดตั้งประตูไม้

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

1. การเลือกซื้อวงกบไม้
วงกบ เป็นกรอบของประตูท่ีจะถูกติดต้ังก่อน 

ดังนั้นเวลาท่ีจะซื้อประตูควรดูท่ีวงกบก่อนว่าวงกบ 

มีความกว้างเท่าไหร่ เพื่อนำาไปใช้เลือกขนาดประตู 

โดยวงกบนั้นจะมีให้เลือกซื้อ 2 แบบ คือแบบ 3 ขา 

ที่จะมีไม้แค่ 3 ด้าน ไม่มีด้านล่าง และแบบ 4 ขา

ที่จะเป็นเหมือนกรอบหน้าต่างที่มีทั้ง 4 ด้าน ตอน

ออกแบบอาจจะต้องดูว่าประตูนั้นๆ จะมีการฝังวงกบ 

กับพื้นหรือใช้การวางบนพื้นเดิม เพราะจะมีผลต่อ 

ความหนา 8 เซนติเมตร เมื่อฉาบปูนแล้วก็จะมีความ

หนา 10 เซนติเมตร ซึ่งพอดีกับความกว้าง 4 นิ้วของ

วงกบ ส่วนวงกบขนาด 2x5 นิ้ว จะเป็นวงกบประตู

ห้องนำา เวลาปูกระเบื้องผนังก็จะทำาให้ความหนาของ

ผนังพอดีกับความกว้าง 5 นิ้ว ทำาให้เก็บงานได้สวย

กว่า

ส่วนความหนาของวงกบขนาดทั่วไปจะอยู่

ที่ 2 นิ้ว แต่บางร้านก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ 1.2-2 นิ้วเลย 

แต่แนะนำาให้เลือกหนา 1.8-2 นิ้ว เพื่อความแข็งแรง

ของประตู โดยความหนาของวงกบจะมีผลต่อขนาด

ของประตู ดังนั้นเวลาวัดขนาดความกว้างต้องวัดจาก 

ขอบด้านในของวงกบ อย่าดูตามสเปกที่ซื้อมา เพราะ

บางร้านอาจจะไสเก็บงานวงกบจนทำาให้ไม้มีความ

หนาลดลง ส่วนความกว้างของวงกบที่มีขายในตลาด

ส่วนใหญ่จะมีขนาด 80-90 เซนติเมตร สำาหรับห้อง

ทั่วไป ส่วนห้องนำาจะมีขนาด 70-80 เซนติเมตร ส่วน

ความสูงจะมีขนาด 200 เซนติเมตร แต่บางร้านก็จะ

การเลือกแบบของวงกบและขนาดของประตู ผู้รับเหมา 

บางเจ้าฝังวงกบกับพื้นแล้วเทพื้น ความสูงของช่อง 

วงกบจึงเล็กลง ทำาให้ประตูท่ีซ้ือมาใส่ไม่ได้ ซ่ึงสามารถ 

แก้ไขได้โดยการตัดหรือไสบานประตูบนล่างของ 

ประตูออกให้พอดี ทั้งนี้อย่าตัดเพียงด้านล่างเพียง 

ด้านเดียว

ขนาดของวงกบโดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ขนาด 

คือ ขนาด 2x4 นิ้ว และ 2x5 นิ้ว (หนาxกว้าง) โดยที่

วงกบขนาด 2x4 นิ้ว จะใช้สำาหรับผนังก่ออิฐซึ่งจะมี
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เผื่อความสูงมาให้เลยเป็น 205 เซนติเมตร สำาหรับ

การฝังวงกบลงพื้นโดยให้ช่างมาตัดวงกบออกทีหลัง

2. การเลือกซื้อประตูไม้
ขนาดของบานประตูมาตรฐานท่ีขายตาม

ร้านทั่วไปมีขนาด 80x200, 90x180 เซนติเมตร  

ประตูหน้าบ้านมักจะเลือกขนาดใหญ่กว่าประตู

ทั่วไป คือขนาด 90x200, 100x200 เซนติเมตร ส่วน

ประตูห้องนำาจะมีขนาดเล็กกว่ามีขนาด 70x200, 

70x180 เซนติเมตร ทั้งนี้ถ้าสั่งวงกบและประตูขนาด

พิเศษที่กว้างกว่า 2 เมตรจะทำาให้มีราคาสูงขึ้นมาก 

เพราะต้องใช้ไม้ท่อนที่ยาวขึ้นหรือต้องต่อไม้

3. การติดตั้งวงกบและประตูไม้
การติดต้ังประตูจะเริ่มต้นจากการติดตั้ง

วงกบก่อน โดยการติดตั้งวงกบเข้ากับผนัง ต้องมี

การหล่อเสาเอ็นทับหลังโดยรอบวงกบซึ่งเป็นงาน

คอนกรีตเสริมเหล็กที่จะมีการตีไม้แบบผูกเหล็ก แล้ว 

เทคอนกรีตเป็นเหมือนเสาปูนล้อมรอบช่องเปิดต่างๆ

ไว้ทั้งประตูและหน้าต่าง การติดตั้งช่างจะเช็กระยะ

ให้ได้ดิ่งได้ฉากแล้วนำาวงกบมาติดตั้ง โดยใช้เหล็ก

คำาให้วงกบยึดแน่นแล้วจึงตอกตะปูข้างวงกบ แล้ว

จึงเทปูนของเสาเอ็นทับหลัง วงกบก็จะยึดกับเสาเอ็น

ทับหลังอย่างแน่นหนา เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ช่างเช็ก

ฉากว่าวงกบไม่งอ จะได้ติดตั้งประตูได้

อีกเรื่องหนึ่งในการติดตั้งวงกบคือ บังใบ ซึ่ง

เป็นการไสไม้ให้ไม้มีความหนาลดลงเพ่ือให้เป็นช่อง

ไว้ใส่ประตู ซึ่งบังใบจะเป็นตัวบังคับทิศทางการเปิด

ประตู การติดตั้งวงกบจึงต้องตรวจดูเทียบกับแบบว่า

วางวงกบไว้ถูกทิศทางแล้ว โดยถ้าเป็นประตูภายใน

บ้านนิยมเปิดเข้าสู่ตัวห้อง รวมทั้งประตูห้องนำาที่จะ

ต้องเปิดเข้าสู่ตัวห้องเพ่ือไม่ให้นำาทำาให้พ้ืนเปียกพ้ืน

ภายนอก แต่ประตูที่เปิดออกสู่ภายนอกบ้านต้องเปิด

ออกนอกบ้าน เพื่อป้องกันนำาฝนจากประตูไหลเข้า

มาในบ้านนั้นเอง

4. การตรวจรับงาน
เมื่อติดตั้งวงกบแล้ว ควรรอให้การก่อสร้าง

ถึงขั้นตกแต่งภายในแล้ว ถึงจะยกประตูมาติดตั้ง 

เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง 

แล้วเมื่อติดตั้งประตูเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ตรวจสอบ

อุปกรณ์ของประตู ได้แก่ บานพับ ลูกบิด กุญแจล็อค 

กันชน ฯลฯ ว่าสามารถทำางานได้อย่างปกติ  ประตูปิด

สนิทกับวงกบ และช่างมีการเก็บงานระหว่างวงกบ 

กับผนังได้เรียบร้อย ถ้ามีลูกฟักกระจกก็ต้องมีการ

ตรวจว่ากระจกยึดแน่น ไม่มีรอยแตกร้าว และมีการ

ทำาความสะอาดกระจกและลูกบิดด้วย เท่านี้ก็เป็น

อันเสร็จเรียบร้อย

สำาหรับคนที่กำาลังสร้างบ้านใหม่ เราขอ 

แนะนำาให้เลือกใช้วงกบและประตูขนาดมาตรฐาน 

เพราะสามารถหาเปลี่ยนได้ง่ายๆ หากชำารุด แต่ 

สำาหรับคนที่มีงบประมาณ อาจเลือกประตูขนาด 

พิเศษที่มีการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มช่องแสง หรือ

ลองมองหาประตูลักษณะอื่นๆ อย่างประตูบาน- 

พบั ประตเูลือ่น หรอืประตบูานเซีย้ม ก็อาจจะชว่ย 

ตอบโจทย์การใช้งานได้มากขึ้น...  
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Home Talk
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ
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นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ -

ประกอบการธุรกิจสินค้าเกี่ยวเนื่องของ 

จังหวัดเชียงใหม่ หลายท่านเป็นนักธุรกิจช่ัวโมง 

บินสูง หรือบางท่านเคยผ่านงานจากบริษัท

ชั้นนำาระดับโลกมาอีกด้วย ดังเช่น HBG CM

ฉบับนี้จะพาท่านไปรู้จักกับผู้บริหารหนุ่มท่ี 

เก็บเก่ียวประสบการณ์ จากบริษัทช่ือดัง กระท่ัง 

ตัดสินใจมาน่ังดูแลธุรกิจของตนเอง อย่างคุณ 

กานต์ ฐิติจำาเริญพร กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทเชียงใหม่มายโฮม จำากัด หรือท่ีรู้จักกันดี 

ในชื่อร้าน “มายโฮม ฮาร์ดแวร์ : My Home 

Hardware” ที่พบว่ามีหลายแง่มุมน่าสนใจ

“กานต์ ฐิติจำาเริญพร” 
  พร้อมนำา มายโฮมฮาร์ดแวร์ สู่ความสำาเร็จ

เก็บเก่ียวประสบการณ์ จากทำางานกับบริษัท 

ยักษ์ใหญ่ 

คุณกานต์ พื้นเพเป็นคนเชียงใหม่ ปัจจุบัน 

อายุ 46 ปี ศิษย์เก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

เริ่มทำางานครั้งแรกที่ปูนซีเมนต์ไทย  ในตำาแหน่งนัก-

บัญชีประมาณ 3  ปี  กระทั่งปี 2540 ได้ไปศึกษาต่อ

ปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ ทางด้านบริหารธุรกิจ 

(MBA)

หลังจากเรียนจบกลับมาก็เข้าทำางานกับ

บริษัทของอเมริกัน กับ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น- 

แนล จำากัด (มหาชน) ไฟแนนซ์  และได้ทำางานของ

บริษัทผลิตฮาร์ทดิส ไดรส์ ซีเกท ทำางานประมาณ 3 ปี 

เพราะชอบวิธีการทำางานแบบบริษัทอเมริกันที่ให้

ความสำาคัญกับปลายทาง เช่น หนึ่งไปถึงห้า ส่วนที่

สอง สาม สี่ จะไม่สนใจ แต่ต้องทำาให้ได้ วิธีแบบนี้

ทำาให้เราได้คิดเยอะขึ้นจะสอนหลายๆ อย่าง ในเรื่อง

วิธีการคิด

จากนั้นก็ได้ไปทำางานบริษัท มี้ด จอห์นสัน 

นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำากัด ประมาณ 5 ปี ก่อน

ย้ายมาทำางานที่ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) อีกประมาณ 8 ปี ที่นี่เองถูกส่งให้ไปทำางาน

ที่ บริษัท เอสแอนด์พี ในตำาแหน่งรองผู้จัดการใหญ่

สายบัญชีและการเงิน ดูแลทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 7 ประเทศ 

ลุยสร้างธุรกิจ ด้วยวิธีต่อยอดความคิด

กระทั่งอายุ 42 ปี จึงมีแนวคิดอยากทำาธุรกิจ

ของตนเอง ประกอบกับอยากกลับมาดูแลภรรยาและ 

ลูกที่กำาลังโต จึงได้คุยกับคุณวัชรินทร์ หรือคุณจุ๋ม

ซึ่งทำาธุรกิจเก่ียวกับวัสดุก่อสร้างและเป็นผู้แทน

จำาหน่าย SCG ในนาม บจก. ตั้งหง่วงเซ้งไทยโฮม- 

มาร์ท อำาเภอแม่ริม ท่ีรู้จักกันมายาวนาน จึงได้ชวนมา

ต่อยอดธุรกิจเป็นร้านมายโฮมฮาร์ดแวร์ ในปลายปี 

2559 จึงเกิดร้าน ฮาร์ดแวร์สโตร์ ถือเป็นร้านท่ีมีสินค้า

กลุ่มฮาร์ดแวร์ใหญ่ท่ีสุดบนพ้ืนท่ีกว่า 4,000 ตร.ม. ข้ึน 

ในตัวเมืองเชียงใหม่ 

สำาหรับการทำางานที่เป็นธุรกิจ เราต้องหาทีม 

ในการสร้างแบรนด์ เพราะแบรนด์ไม่ได้สร้างคน เรา

ยังคงต้องสรรหาคนท่ีมีความสามารถมาช่วยเพ่ือ

สร้างทีมให้แข็งแกร่ง ด้วยความที่เรายังไม่ได้เก่งมาก

ในด้านธุรกิจและการก่อสร้าง มีแต่แนวคิดที่จะต้อง

วางแผน และมองภาพกว้างของการต่อยอดอย่างไร 

ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่หยุดคิด เพราะโลกเปลี่ยนไปไวมาก

ในยุคเทคโนโลยี

เมื่อถึงจุดหนึ่งตอนน้ีก็เริ่มมีพันธมิตรและ

กำาลังมีแผนจะขยายช่องทางบางช่องทางที่ตลาดยัง

มี และคาดหวังว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะเป็นด้านบวก 

เพราะปัจจัยการลงทุน นอกจากใจรักและมุ่งมั่นแล้ว

ก็ยังคงต้องใช้เงินทุนอีกมากอยู่

ขณะนี้กำาลังจะทำาธุรกิจกับ 3 ร้านค้าแรก 

เป็นร้านในเชียงใหม่ 2 ร้าน และลำาพูน 1 ร้าน อยู่

ระหว่างการคัดเลือก สำาหรับเป้าหมายในปี 2562 

จากสภาพเศรษฐกิจคาดว่า จะยังคงเติบโตจากเดิม

ประมาณร้อยละ 3 โดยในไตรมาสแรกโตเฉลี่ยอยู่

ประมาณร้อยละ 4 เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 

หลัก ท่ีนำามาประยุกต์ใช้ ในการทำางาน 

จะเน้นให้ทำางานแบบตื่นตัว โดยต้องตอบโจทย์ด้วย

ผลงานเท่านั้น และให้ความสำาคัญกับทีม หาคนเติม-

เต็มในส่วนที่เป็นช่องว่าง เป็นพนักงานที่มีฝีมือดีเข้า

มาช่วยทำางาน เพราะเราไม่สามารถทำาด้วยตัวเองได้ 

เราต้องหาคนที่ใช่เข้ามาร่วม 

ตั้งเป้าหมายในชีวิต คิดเรื่องอนาคตลูกเป็น

สำาคัญ 

เป้าหมายในการทำางาน หลังจากทำาธรุกิจมา 

3 ปี คิดว่ายังไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะเพียงแค่

เริ่มต้นอยู่ และเชื่อว่าสำาหรับตนเองการทำางานไม่มี

คำาว่าเกษียณ เพราะชอบทำางาน แต่อีกประมาณ 3 ปี 

หรืออายุประมาณ 50 ปี อาจจะปล่อยมือบ้าง โดยจะ

ให้ความสำาคัญกับอนาคตของลูก ลูกเราสนใจอะไร 

อยากทำาอะไร จะเริ่มสอนลูกให้ทำาธุรกิจตั้งแต่อายุ 

14 ปี ซึ่งมีความสนใจเรื่องของดิจิทัล 

ส่วนการพักผ่อนยามว่าง กิจกรรมส่วนตัวที่

ชื่นชอบคือ การวิ่ง เล่นแบดมินตัน ส่วนวันอาทิตย์ ถือ

เป็นวันครอบครัว ให้เวลากับลูกและภรรยา สำาหรับ 

กิจกรรมของครอบครัว คือให้ลูกไปเห็นอะไรท่ีแปลกๆ 

ใหม่ๆ เช่น ตัวเองเป็นคนชอบทาน จะชวนกันไปหา

ร้านอาหารใหม่ๆ ที่ไม่เคยไป ชวนกันไปทาน  หรือ

ไปในที่ที่ไม่เคยไป อยากให้ลูกได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ 

ไม่ใช่เวลาของเราแล้ว ลูกเราเห็น เราก็เห็น 

การนำาประสบการณ์ในอดีตของการ

ทำางานมาใช้ให้เกิดประโยชน์บวกกับการเป็น

นักวางแผนของ “กานต์ ฐิติจำาเริญพร” นับเป็น

หัวใจหลักที่จะนำาให้เกมส์ธุรกิจของ “มายโฮม 

ฮาร์ดแวร์” ประสบความสำาเร็จ ด้วยการเดินหมาก 

อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่าง

ไม่ยากเย็นแน่นอน... 
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เสนทางเดินรถขนสงสาธารณะเมืองเชียงใหม

สาย 1 : หลัง มช. - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 2 : หวยแกว - ขนสงอาเขต

สาย 4 : ขนสงชางเผือก - สนามบิน
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หลัง มช.

อนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย

สวนสัตวเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(วิยาเขตภาคพายัพ)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป

ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เชียงใหม (CMECC)
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สถาน�ตำรวจภูธรสันทราย

ศูนยหัตถกรรมทำรม
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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
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อำเภอหางดง

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระทาน

ตลาดวิบูยทอง

ตลาดสด
สันปาสัก

ตลาดสดเทศบาลหางดง

วัดตนแกวน

ปง

เชียงใหมไนซาฟารี

วัดดอยเปา

วัดใหมหวยทราย

โครงการพืชสวนโลก

สำนักงานเทศบาล
ตำบลสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ
(วัดสุวรรณบรรพต)

ตลาดสดแมเหียะ สำนักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

การไฟฟาสวนภูมิภาค
(สถาน�ไฟฟาเชียงใหม 3)

เทศบาลตนเปา

หลุยส เครื่องเงิน

บานศิลาดล

ที่วาการอำเภอ
สันกำแพงหลังเกา

ร.ร.สารสาสนวิเทศลานนา

ถ.ราชพฤกษ

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลำพูน

หางสรรพสินคา 
พรอมเมนาดา รีสอรท มอลล

เชียงใหม 89 พลาซา

ตลาด
เจริญเจริญ

ถนน
วงแ

หวน
รอบ

นอก

CentralPlaza 
Chiang Mai Airport
Shopping Center

รพ.เชียงใหมใกลหมอ

รพ.หางดง

รพ.สารภี

ถ.มหิดล

ถ.มหิด
ล

ถ.เ
ชีย

งให
มแ

ลน
ด

ตลาดสด
หนองหอย

สถาน�ตำรวจ
ภูธรภาค 5

รพ.รวมแพทย
เชียงใหม

รพ.เซ็นทรัล เชียงใหม
เมโมเรียล

รพ.ราชเวช

ม.ฟารอีสเทอรน

สนามกอลฟ 
เชียงใหมยิม 
คานาคลับ

สถาน�รถไฟ
เชียงใหม

รพ.แมคคอรมิค

สถาน�ขนสง
อาเขต

จ.เชียงใหม

ปอมตำรวจบอหิน

สวนทวีชล

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมโจ

สถาน�ตำรวจภูธร ตำบลแมแฝก

รร.บานเจดียแมครัว

ถ.ทุงโฮเต็ล 

รพ.เทพปญญา

รพ.สันทราย

ตลาดสันทราย

ตลาดทารั้ว

รพ.กรุงเทพ

รพ.ดอยสะเก็ด

มีโชค พลาซา

ตลาดรวมโชค

ตลาดคาเจริญ

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล

เชียงใหม

ศูนยการคาเซ็นทรัล
กาดสวนแกว

แจมฟา

รพ.ลานนา

ม.ราชภัฏเชียงใหม

ตลาดศิริวัฒนา

ถ.ชางเผือก 

ถ.โพ
ธาราม

วัดเจ็ดยอด

วัดบวกเปา

ถ.โซตนา 

ทางหลวงชนบท เชียงใหม 4307 สนามกลอลฟ
เชียงใหม ลานนา

สวนลานนา ร.9

MAYA

รพ.สวนดอก

รพ.เชียงใหมราม

ตลาดตนพยอม

ตลาดสันปาขอย

ตลาดตนลำไย
เชียงใหม

วัดสวนดอก วัดพระสิงห

วัดเจดียหลวงวรวิหาร

พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท

 

ถ.
ศิร

ิมัง
คล

าจ
าร

ย

ถ.หวยแกว

ถ.สุเทพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วัดอุโมงค

ถ.ว
ัวล
าย
  

ถ.
ทิพ

ยเ
นต

ร

ไนทบารซาร
เชียงใหม

ถ.
บุญ

เร
ือง

ฤิท
ธิ์ 

ถ.ศรีภูมิ  ถ.มณ�นพรัตน  

ถ.ราชดำเนิน

ถ.ราชภาคินัย

ถ.อินทรวโรรส

ถ.พ
ระปกเกลา

ถ.ราชมรรคา

ถ.สิงหราช

ถ.อารักษ 

ถ.ลอยเคราะห  

ถ.
ชา

งค
ลา

น 

ถ.เจริญเมือง   

ถ.บำรุงบุรี  

ถ.ราชเชียงแสน 

ถ.
มูล

เม
ือง

  

ถ.ทาแพ  

วัดชัยมงคล

ถ.แ
กวน

วรัฐ
ปง

ถนนวงแหวนรอบนอก 

สนามกีฬาเทศบาล

ขนสงชางเผือก

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.
ทา

รั้ว
-บ

อห
ิน

รร.ชอฟาซินเซิงวาณิชบำรุง

อบต. ไชยสถาน

รร.สันกำแพง

วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย

ทาอากาศยานเชียงใหม

ถ.ปาตัน

รร.มงฟอรตประถม

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

ร.ร.ปรินสรอแยล

ถ.
เจ

ริ ญ
ปร

ะเ
ทศ

  

รร.มงฟอรต
วิทยาลัย

ถ.บ
อส

รา
ง-
ดอ

ยส
ะเก

็ด

ทางหลว
งชน

บทเชยีงใหม 3012

ถ.เชียงใหม-ลำพูน   

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถ.รัตนโกสิน
ทร

ถ.ราชวงศ

ถ.วิชยานนท

ถ.ชาง
มอย

ถนนวังสิงหคำ 

ถ.เช
ียงให

ม-ด
อยส

ะเก็ด

1001

118

118

1001 1001

1001

3029

3029

1317

1014

1014

1014

1317

1317

1317

1317

1147

1141

3029

3029

1006

1006

121

121

121

121

1260

107

107

121
106

11

11

3044

108

1269

1269

Housing & Condo Map

6

12
11

1

13

13

15

3

3

18

19

19

14

15

3

3

14

5

16

16

16

16

17

15

19 15

14

8

19

14

20

20



Home Buyers’ Guide Chiangmai 37

แมกวง

แมกวง

เสนทางเดินรถขนสงสาธารณะเมืองเชียงใหม

สาย 1 : หลัง มช. - เซ็นทรัลเฟสติวัล
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สถาน�ตำรวจภูธรหางดง

อำเภอสารภี
ม.ฟารอีสเทอรน

กาดฝรั�ง

ศูนยหัตถกรรมบานถวาย

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

หา
งด

ง

วัดโขงขาว

วัดทาใหมอิ

ไปรษณ�ยหางดง

สนามกอลฟ หางดง

อำเภอหางดง

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระทาน

ตลาดวิบูยทอง

ตลาดสด
สันปาสัก

ตลาดสดเทศบาลหางดง

วัดตนแกวน

ปง

เชียงใหมไนซาฟารี

วัดดอยเปา

วัดใหมหวยทราย

โครงการพืชสวนโลก

สำนักงานเทศบาล
ตำบลสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ
(วัดสุวรรณบรรพต)

ตลาดสดแมเหียะ สำนักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

การไฟฟาสวนภูมิภาค
(สถาน�ไฟฟาเชียงใหม 3)

เทศบาลตนเปา

หลุยส เครื่องเงิน

บานศิลาดล

ที่วาการอำเภอ
สันกำแพงหลังเกา

ร.ร.สารสาสนวิเทศลานนา

ถ.ราชพฤกษ

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลำพูน

หางสรรพสินคา 
พรอมเมนาดา รีสอรท มอลล

เชียงใหม 89 พลาซา

ตลาด
เจริญเจริญ

ถนน
วงแ

หวน
รอบ

นอก

CentralPlaza 
Chiang Mai Airport
Shopping Center

รพ.เชียงใหมใกลหมอ

รพ.หางดง

รพ.สารภี

ถ.มหิดล

ถ.มหิด
ล

ถ.เ
ชีย

งให
มแ

ลน
ด

ตลาดสด
หนองหอย

สถาน�ตำรวจ
ภูธรภาค 5

รพ.รวมแพทย
เชียงใหม

รพ.เซ็นทรัล เชียงใหม
เมโมเรียล

รพ.ราชเวช

ม.ฟารอีสเทอรน

สนามกอลฟ 
เชียงใหมยิม 
คานาคลับ

สถาน�รถไฟ
เชียงใหม

รพ.แมคคอรมิค

สถาน�ขนสง
อาเขต

จ.เชียงใหม

ปอมตำรวจบอหิน

สวนทวีชล

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมโจ

สถาน�ตำรวจภูธร ตำบลแมแฝก

รร.บานเจดียแมครัว

ถ.ทุงโฮเต็ล 

รพ.เทพปญญา

รพ.สันทราย

ตลาดสันทราย

ตลาดทารั้ว

รพ.กรุงเทพ

รพ.ดอยสะเก็ด

มีโชค พลาซา

ตลาดรวมโชค

ตลาดคาเจริญ

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล

เชียงใหม

ศูนยการคาเซ็นทรัล
กาดสวนแกว

แจมฟา

รพ.ลานนา

ม.ราชภัฏเชียงใหม

ตลาดศิริวัฒนา

ถ.ชางเผือก 

ถ.โพ
ธาราม

วัดเจ็ดยอด

วัดบวกเปา

ถ.โซตนา 

ทางหลวงชนบท เชียงใหม 4307 สนามกลอลฟ
เชียงใหม ลานนา

สวนลานนา ร.9

MAYA

รพ.สวนดอก

รพ.เชียงใหมราม

ตลาดตนพยอม

ตลาดสันปาขอย

ตลาดตนลำไย
เชียงใหม

วัดสวนดอก วัดพระสิงห

วัดเจดียหลวงวรวิหาร

พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท

 

ถ.
ศิร

ิมัง
คล

าจ
าร

ย

ถ.หวยแกว

ถ.สุเทพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วัดอุโมงค

ถ.ว
ัวล
าย
  

ถ.
ทิพ

ยเ
นต

ร

ไนทบารซาร
เชียงใหม

ถ.
บุญ

เร
ือง

ฤิท
ธิ์ 

ถ.ศรีภูมิ  ถ.มณ�นพรัตน  

ถ.ราชดำเนิน

ถ.ราชภาคินัย

ถ.อินทรวโรรส

ถ.พ
ระปกเกลา

ถ.ราชมรรคา

ถ.สิงหราช

ถ.อารักษ 

ถ.ลอยเคราะห  

ถ.
ชา

งค
ลา

น 

ถ.เจริญเมือง   

ถ.บำรุงบุรี  

ถ.ราชเชียงแสน 

ถ.
มูล

เม
ือง

  

ถ.ทาแพ  

วัดชัยมงคล

ถ.แ
กวน

วรัฐ

ปง

ถนนวงแหวนรอบนอก 

สนามกีฬาเทศบาล

ขนสงชางเผือก

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.
ทา

รั้ว
-บ

อห
ิน

รร.ชอฟาซินเซิงวาณิชบำรุง

อบต. ไชยสถาน

รร.สันกำแพง

วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย

ทาอากาศยานเชียงใหม

ถ.ปาตัน

รร.มงฟอรตประถม

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

ร.ร.ปรินสรอแยล

ถ.
เจ

ริ ญ
ปร

ะเ
ทศ

  

รร.มงฟอรต
วิทยาลัย

ถ.บ
อส

รา
ง-
ดอ

ยส
ะเก

็ด

ทางหลว
งชน

บทเชยีงใหม 3012

ถ.เชียงใหม-ลำพูน   

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถ.รัตนโกสิน
ทร

ถ.ราชวงศ

ถ.วิชยานนท

ถ.ชาง
มอย

ถนนวังสิงหคำ 

ถ.เช
ียงให

ม-ด
อยส

ะเก็ด

1001

118

118

1001 1001

1001

3029

3029

1317

1014

1014

1014

1317

1317

1317

1317

1147

1141

3029

3029

1006

1006

121

121

121

121

1260

107

107

121
106

11

11

3044

108

1269

1269

   บ้าน คอนโดมิเนียม           อาคารพาณิชย์

แอทอินวิลเลจ 1 (At in Village) ปกหน้า

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) 20

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

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

10

2
9

4

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

*คลับเฮ�าส� เป�นกรรมสิทธิ์ของบร�ษัท รอยัลฯ แปลงที่ดินตั้งอยู�นอกโครงการจัดสรร

เร��มต�น  3.3X-18.XX  ล�านบาท

ฟร�! โอนกรรมสิทธิ์ทุกหลัง
โปรโมชั่นพ�เศษเมื่อจองและทำสัญญา

รับของแถมมากกว�า 10 รายการ

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

คลับเฮาส พรอมสระวายน้ำ เปดใหบริการแลววันนี้ *

บานแข็งแรง ไดมาตรฐาน ดวยการตอกเสาเข็ม และวัสดุคุณภาพจาก SCG



Home Buyers’ Guide Chiangmai 39

ea
st

er
n

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
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เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์
สุทรียภาพแห่งการครอบครองในอ้อมกอดของขุนเขา

เจา้ของกรรมสทิธิท่ี์ดินและดำาเนินการโดย บรษัิทฐากรกจิ พรอ็พเพอรต์ี ้จำากดั ตัง้อยูเ่ลขที ่59 หมู่ 1 ตำาบลน้ำาแพร ่อำาเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 50230 ทนุจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ชำาระเตม็) กรรมการผู้
จัดการ นายวัชระ ภทัรประสทิธิ ์เดอะ มาสเตอรพ์ชี ซนีเนอรี ่ฮลิล ์ทีต่ัง้โครงการ เลขที ่59 หมู ่1 ตำาบลน้ำาแพร ่อำาเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่โฉนดทีด่นิเลขที ่15794 ฯลฯ ใบขออนญุาตจดัสรรท่ีดนิเลขที ่31/2550
ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 พื้นที่โครงการโดยประมาณ 93-1-18.2 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะ 2-0-46.1 ไร่ ที่ดินไม่ติดภาระผูกพัน โครงการเริ่มดำาเนินการก่อสร้างปี 2551 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 
2560 ส่วนสโมสร, สระว่ายน้ำา, ร้านอาหาร ตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ มิใช่ทรัพย์สินส่วนกลาง พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 15 วัน นับแต่ผู้ซื้อชำาระเงินครบถ้วนตามข้อกำาหนดในสัญญา
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เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ
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ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม

บานถวาย

อ.หางดง อ.สารภี
รพ.หางดง
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ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)
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ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.ลานนา
ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย
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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 

ในต่างประเทศ “ฟลิป” นิยมทำากันมานาน

แล้ว แต่ในบ้านเรายังถือเป็นของใหม่สำาหรับคนไทย 

แม้จะมีหลายคนนำาแนวคิดนี้มาใช้บ้าง แต่ก็เป็นไป 

ในลักษณะขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ทำาให้ 

ธุรกรรมกลายเป็นการเก็งกำาไรท่ีมีความเสี่ยงสูงไป

อย่างน่าเสียดาย  

ปกติแล้วฟลิปอสังหาริมทรัพย์ อาจทำาได้ใน 

3 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเรียกว่า “Multiple In-

vestor Flipping” หรือก็คือการทำาฟลิปในลักษณะ 

หลายทอด โดยเร่ิมจากการท่ีนักลงทุนคนหน่ึงซ้ืออสัง- 

หาฯ ในราคาที่ต่ำากว่าราคาตลาด และขายต่ออย่าง

รวดเร็วให้กับนักลงทุนคนที่สอง หลังจากนั้นก็จะขาย

ต่อให้กับนักลงทุนรายที่สาม รายที่สี่ ต่อไปเรื่อยๆ 

เป็นทอดๆ

ลักษณะที่สองเรียกว่า “Real Estate Flip-

ping” ซึ่งก็คือการซื้ออสังหาฯ ในราคาต่ำาและขายใน

ราคาสูง โดยใช้จังหวะในช่วงที่ตลาดกำาลังเติบโตที ่

ราคาอสังหาฯ ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 

และลักษณะท่ีสุดท้าย เรียกว่า “Fix and Flip” 

ซึ่งจะเป็นการซื้อบ้านท่ีมีราคาต่ำากว่ามูลค่าตลาด 

มากๆ ซึ่งปกติบ้านเหล่านี้มักเป็นบ้านที่ต้องการการ

ซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Fixer-Upper) หรือเป็น

บ้านที่เจ้าของต้องการขายอย่างเร่งด่วน เมื่อได้บ้าน

เหล่านี้มาแล้ว ก็จะทำาการปรับปรุงและซ่อมแซม 

เท่าที่จำาเป็น และขายบ้านทำากำาไรอย่างรวดเร็ว ใน

ราคาใกล้กับมูลค่าตามราคาตลาดของบ้าน ณ ขณะ

นั้นๆ  

ฟลิป 2 ลักษณะแรก มีความโน้มเอียงที่จะ

อยู่ในรูปของการเก็งกำาไรมากกว่าท่ีจะเป็นการลงทุน 

ซ่ึงจะใช้ได้ดี ก็เฉพาะในช่วงท่ีภาวะการลงทุนในอสังหาฯ 

กำาลังเฟื่องฟูหรือมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเท่านั้น 

อีกไม่นานบ้านเรา ก็จะมีการจัดเก็บ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันแล้ว หนึ่งใน

กลยุทธ์ลงทุนเพื่อใช้รับมือ ที่กำาลังถูกพูดถึง 

กันในปัจจุบัน ก็คือ “ฟลิป (Flip)” หรือ “ถือ

สั้น ทำากำาไรเร็ว” สาเหตุที่กลยุทธ์ลักษณะนี้

สามารถช่วยประหยัดภาษีได้ดี ก็เนื่องจากมี

จุดเด่นตรงไม่เน้นการถือครองนั่นเอง

Home Investment

“ฟลิป” กลยุทธ์ทำาเงิน 
รับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขณะที่ฟลิปแบบ Fix and Flip จะพิเศษกว่า 

ตรงท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้ดี ท้ังช่วงตลาดขาข้ึนหรือ 

ขาลงก็ได้ ไม่ผูกยึดอยู่กับเงื่อนไขสภาพตลาดแต่

อย่างใด เนื่องจากเป็นการเลือกหาซื้อบ้านให้ได้ต่ำา

กว่าราคาตลาด และตั้งราคาขายในทันทีโดยอิงกับ

ราคาตลาดในขณะนั้นๆ เป็นสำาคัญ 

ฟลิปในแบบ Fix and Flip จึงเป็นรูปแบบ

การลงทุนเหมาะอย่างย่ิงท่ีจะนำามาใช้ในเมืองไทย

เวลานี้มาก ซึ่งปกติความสำาเร็จของการฟลิปลักษณะ 

นี้ จะขึ้นอยู่กับกระบวนจัดการการลงทุนเป็นสำาคัญ 

ซ่ึงต้องกระทำาเป็นข้ันตอนอย่างถูกต้อง และระมัดระวัง 

โดยมีอยู่ 5 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: หาบ้านซึ่งมีศักยภาพลงทุน

ให้มากหลังที่สุด โดยบ้านที่เหมาะสำาหรับฟลิปนั้น 

ต้องเป็นบ้านที่ต้องการการปรับปรุงให้ทันสมัยหรือ

ซ่อมแซม ต้องเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองซึ่งคน

ต้องการอยู่อาศัยกัน และต้องเป็นบ้านที่เจ้าของต้อง

มีแรงจูงใจที่จะขายในราคาต่ำากว่าราคาตลาดด้วย 

ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์เพ่ือเลือกบ้านเป้า-

หมายทำาฟลิป โดยประเมินจากจำานวนเงินสูงสุดที่

พึงจ่ายให้กับบ้านหลังนั้นๆ ได้ เพื่อให้ได้กำาไรคุ้มค่า

กับการเสี่ยงลงทุน หรือเรียกกันว่า “Maximum Of-

fer” ซึ่งจะต้องคำานวณออกมาให้ได้ก่อนตัดสินใจจะ

ลงทุนในบ้านหลังหนึ่งหลังใด 

ตัวอย่างเช่น บ้านมีศักยภาพหลังหนึ่ง ขายที่ 

1 ล้านบาท หากต้องการทราบราคาเสนอซื้อสูงสุด

สำาหรับบ้านหลังนี้เพื่อมาทำาฟลิป ต้องเริ่มต้นด้วย

การประมาณการราคาบ้านหลังนี้ในสภาพพร้อมอยู่

และพร้อมขายออกมาให้ได้ก่อน โดยต้องแน่ใจว่า 

ราคานี้จะมีคนอยากซื้อในทันที เช่น อาจประมาณ

ราคาขายไว้ที่ 1.5 ล้านบาท ซึ่งราคานี้มั่นใจว่าจะมี

คนซื้อในทันที เนื่องจากบ้านพร้อมอยู่สภาพเหมือน

กันในบริเวณนี้ขายกันอยู่ที่ 2 ล้านบาท

จากนั้นให้ประมาณการต้นทุนการปรับปรุง

ตกแต่งที่จำาเป็น เพื่อทำาให้บ้านอยู่ในสภาพพร้อมอยู่

และพร้อมขาย สมมติว่าต้นทุนส่วนนี้อยู่ที่ 200,000 

บาท ขณะที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน

ช่วงการซื้อ ถือครองและขายบ้าน อีก 100,000 บาท 

และกำาไรท่ีต้องการจากการทำาฟลิปครั้งน้ีเท่ากับ 

200,000 บาท 

จากข้อมูลที่ประมวลมาทั้งหมด ราคาที่ควร 

เสนอซื้อสูงสุดของบ้านหลังนี้ ก็คือ 1,500,000 - 

200,000 - 100,000 - 200,000 = 1,000,000 บาท 

หรือพูดง่ายๆ ว่าบ้านมือสองหลังนี้ ควรเสนอซื้อใน

ราคาห้ามเกิน 1 ล้านบาท ยิ่งซื้อได้ต่ำากว่าราคานี้เท่า

ไหร่ ผู้ลงทุนก็จะยิ่งได้ประโยชน์ส่วนเพิ่มมากขึ้นเพียง

นั้น

จะเห็นว่า “Maximum Offer” เป็นหัวใจ

สำาคัญที่ช่วยให้ผู้ลงทุนมีจุดยืน และมีวัตถุประสงค์

แน่นอน ในช่วงการต่อรองซื้อขาย ทำาให้สามารถ

กำาหนดข้อเสนอออกไปได้อย่างมั่นใจ ไม่หวั่นไหวไป

กับอารมณ์ความรู้สึก และช่วยป้องกันไม่หลวมตัวไป 

ลงทุนในอสังหาฯ ที่ไม่ก่อให้เกิดกำาไร หรือมีความ

เสี่ยงสูงๆ เข้า

ขั้นตอนที่ 3: เข้าถือสิทธิครอบครองบ้าน 

ด้วยเหตุที่ฟลิป เน้นถือครองระยะสั้นเป็นสำาคัญ จึง

ควรถือในลักษณะถือสิทธิครอบครอง หลีกเลี่ยงการ

เข้าไปถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าธรรมเนียม

นิติกรรมและภาษีได้ทางหนึ่ง ทั้งนี้สามารถทำาได้โดย

อาศัยสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ระบุให้ผู้จะซื้อสามารถ

โอนสิทธิการซื้อให้กับผู้อื่นได้ (Assignment of Pur-

chase) 

ขั้นตอนที่ 4: ตกแต่งบ้าน โดยซ่อมแซมและ 

ปรับปรุงเท่าที่จำาเป็นให้บ้านอยู่ในสภาพพร้อมอยู่

และพร้อมขาย

ขั้นตอนที่ 5: ขายบ้านเพื่อทำากำาไร แล้วหัน

ไปทำาฟลิปกับบ้านหลังอื่นต่อไป

ในเมืองไทยเราโอกาสทำาฟลิปถือว่าเปิด

กว้างมาก เพราะอาจใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งดอกต่ำา

มาช่วยในการทำาฟลิปได้ แถมการซื้อขายบ่อยๆ ยัง

มีโอกาสได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการขายบ้าน

หลังเก่าเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ได้ด้วย  

ท้ังน้ี “ฟลิป” สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีมาก 

กับบ้านมือสอง และยังใช้ได้ดีกับอาคารพาณิชย์

ใหม่ในทำาเลท่ีดีและเด่นเหนือกว่าหลังอ่ืนๆ 

นอกจากน้ันผู้ลงทุนยังสามารถนำามาประยุกต์

เอามาใช้กับคอนโดมิเนียมในเมือง หรือที่เรียก

กันว่าการทำาคอนโดฟลิปปิง (Condo Flipping) 
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คาดจีดีพีปี 2562 โตแตะ 4.0% แต่ความ
ไม่แน่นอนยังรออยู่ จากข้อมูลสำานักวิจัย
กสิกรไทย ระบุว่า

๏	 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง ถึงแม้

จะลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย คาดหวังแรงขับเคลื่อน

จากการใช้จ่ายและลงทุนในประเทศ ทดแทนภาค-

ส่งออกและท่องเที่ยว กำาลังซื้อระดับล่างยังไม่ฟืน

ตัวดี

๏	 ครึง่ปหีลงั คาดหวงัภาพการฟืนตวัทีช่ดัเจน 

กว่าครึ่งแรก หลังผ่านพ้นการเลือกตั้ง

๏	 ขณะท่ีปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่การประกาศ 

สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา การออกจาก 

สหภาพยุโรปของอังกฤษ เศรษฐกิจชะลอตัวของจีน 

ซึ่งจีนมีความเชื่อมโยงกับไทยค่อนข้างมาก ในหลาย

มิติสร้างความไม่แน่นอนให้กับภาคส่งออกไทย และ

ทิศทางตลาดการเงิน

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน
๏	 ตลาดปจัจบุนั พ่ึงกลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ริม่ขยาย 

ครอบครัว และ Young Generations

๏	 เน้นความคุม้คา่มากขึน้-ราคาคอนโดทีเ่พ่ิม 

ขึ้นเร็ว ทำาให้คนหันมาชั่งนำาหนักราคา VS พื้นที่ และ

ระยะทางมากขึ้น

๏	 เน้นเลือกองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ

ไลฟ์สไตล์ที่กำาลังเปลี่ยนไป เช่น อาชีพอิสระ หรือ

ครอบครัวขยาย ที่ชอบบ้านมีบริเวณ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเป็นกำาลังซ้ือหลักของ 
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย

๏	Gen X (อายุ 39-55 ปี) หรือคิดเป็น

ประมาณ 4.83 หมื่นหน่วยต่อปี สัดส่วนกลุ่มลูกค้า

แบ่งตาม Segment

- กลุ่มซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกคิดเป็น 26%

- กลุ่มซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สอง 74% ซึ่ง

เติบโตขึ้น

มีชัย คงแสงไชย
ผู้เชี่ยวชาญและคร่ําหวอดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 

อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

- ซ้ือเพ่ือขยายครอบครัว มองหาท่ีอยู่อาศัย 

ประเภทบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ เพื่อการขยับขยาย

ครอบครัว ซื้อให้ลูก และซื้อเพื่อการลงทุน

๏	Gen Y (อายุ 22-38 ปี) หรือคิดเป็น

ประมาณ 4.69 หมื่นหน่วยต่อปี กว่า 72% เป็นกลุ่ม

ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก

- ในช่วง 1-2 ปี น้ี กลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ 

มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย 89% ของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด

- แม้ความต้องการจะมีอยู่สูงแต่ยังขึ้นอยู่

กับปจัจยัดา้นความพรอ้มหรอืความสามารถในการซือ้ 

ที่อยู่อาศัย เนื่องจากการสำารวจได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็น 

ของราคาที่ต้องการซื้อ และราคาขายที่ยังไม่ค่อย

สอดคล้องกัน

- ท่ามกลางหลายปัจจัยท้าทาย คาดว่าตลาด 

อสังหาริมทรัพย์จะหดตัวในปี 2562

ปริมาณอุปทานยังมีอยู่มาก
๏	 จำานวนท่ีอยู่อาศัยค้างขายสะสมกลับมา

เพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2561 ที่ผ่านมา

๏	 อปุทานค้างขายสว่นใหญ่ พุ่งเปา้หมายไปท่ี 

ตลาดคอนโดมิเนียม ในระดับราคาต่ำากว่า 5 ล้านบาท

๏	 ประเด็นติดตามถัดไปคือ ตลาด Mixed Use  

ท่ีจะเห็นปริมาณอุปทานทยอยเข้าสู่ตลาดหนาแน่น 

ขึ้นในระยะข้างหน้า

สินเช่ือบ้านปี 2562 เติบโตในกรอบระมัดระวัง
๏	 เป้าหมายสินเชื่อของผู้เล่นรายใหญ่ แม้

จะโตต่อเนื่องแต่ก็ชะลอลงจากปีก่อน (เป้าหมาย 

สินเชื่อปล่อยใหม่* ปี 2561 = 4-20% VS เป้าหมาย

ปี 2562 = 0-12%)

๏	 จดุจบัตาจะอยู่ท่ีมาตรการกำากับดแูลเพ่ิม- 

เติม อันได้แก่ DSR ที่จะมีผลต่อการเติบโตของสิน-

เชื่อบ้าน

๏	 การแข่งขันยังรุนแรง เพื่อเฟ้นหาลูกค้า

ศักยภาพสร้างผลกำาไรภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้

- ตลาดรีไฟแนนซ์

- ตลาดบ้านมือสอง

- ตลาดลูกค้าฐานบน

แต่งตัวไปกู้: 
สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2562

ทามกลางหลายปจจัยทาทาย
คาดวาตลาดอสังหาริมทรัพยจะหดตัวในป 2562

ที่มา: REIC และคาดการณ�โดยศูนย�ว�จัยกสิกรไทย

Housing measures i.e. LTV,
DSR

High household debt

Large inventories in some
segments and areas

Regulations

Buyers

Developers
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Feng Shui
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เข้าสู่ฤดูร้อนปัญหาของทุกๆ บ้านที่ 

มาเยือนก็คือเรื่องของอากาศ บ้านที่เคยอยู่ 

สุขสบายก็เริ่มร้อนอบอ้าว จะโยกย้ายไปนั่ง

มุมไหนของบ้านก็อยู่ไม่สุข หงุดหงิดง่าย 

สุดท้ายก็ต้องออกไปเดินห้างฯ หาที่เย็นๆ ให้

ชื่นใจ แต่จะทำาแบบนี้ทุกวันก็ไม่น่าไหว เพราะ

สิ่งที่ตามมาก็คือรายจ่ายนั่นเอง

ฉบับนี้ HBG CM เลยหาวิธีมาแนะนำา

ในการจัดบ้านให้อยู่เย็นสบายๆ เสริมด้วย

หลักฮวงจุ้ย เพื่อให้คนในบ้านมีความสุข

จัดบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข รับฤดูร้อน

1. จัดสวน ปลูกต้นไม้ 
การจัดสวน หรือเพ่ิมต้นไม้ให้กับบ้าน สามารถ 

ช่วยลดความร้อนให้กับบ้านได้มาก เพราะต้นไม้จะ 

ให้ความชื้นกับบ้าน และป้องกันแสงแดด ทำาให้บ้าน 

เย็น แต่สำาหรับบางบ้านที่เทปูนรอบบ้านๆ หรือต้นไม้

ใหญ่ที่กำาลังปลูกยังไม่โตมาก พอถึงช่วงหน้าร้อน 

บ้านก็จะได้รับแสงแดดเต็มๆ ผนังบ้านและพ้ืนท่ีท่ีเป็น 

ปูนก็จะสะสมความร้อนไว้ ทำาให้ในบ้านอาจร้อน 

อบอ้าวเลยทีเดียว วิธีแก้ไขง่ายๆ โดยการหาต้นไม้ที่

ปลูกลงกระถางได้ มาวางเรียงรอบๆ บ้าน จะช่วยลด

ความร้อนของพื้นปูน นอกจากนี้ต้นไม้ยังจะช่วยฟอก

อากาศ ฝุ่นควันและทำาให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายตา 

จากสีเขียวของใบไม้อีกด้วย เสริมความเป็นมงคล 

อีกหน่อยโดยการเลือกต้นไม้มงคล ความหมายดี อย่าง 

ต้นธรรมรักษา, ต้นโป๊ยเซียน, ต้นบอนสี, ต้นเล็บครุฑ 

เป็นต้น

2. ติดตั้งกันสาดป้องกันแสงแดง
การจะร้ือประตูหน้าต่างเพ่ือหลีกเล่ียงแสงแดด 

ก็ดูจะยุ่งยากเกินไป สิ่งที่พอจะช่วยได้นอกจากจะ

ปลูกต้นไม้ไว้บังแสงแล้ว อีกหนึ่งวิธีง่ายๆ คือการติด-

ตั้งกันสาดเพ่ือลดความร้อนจากแสงแดดท่ีจะส่อง

เข้ามาในบ้าน โดยการดูจากทิศทางที่แสงส่องเข้ามา 

โดยเลือกกันสาดแบบแนวตั้งสำาหรับทิศตะวันออก 

และทิศตะวันตก เพราะจะช่วยบังแสงแดดช่วงเช้า 

ช่วงเย็น ส่วนกันสาดแบบแนวนอนเหมาะสำาหรับ

ทิศใต้ ช่วยป้องกันแสงแดดช่วงเที่ยงๆ บ่ายๆ ได้

เป็นอย่างดี แต่หากอากาศในบ้านยังร้อนอบอ้าวอยู ่

การเปิดหน้าต่างท้ิงไว้ เพ่ือถ่ายเทอากาศให้มีการหมุน- 

เวียนจากอากาศด้านนอกเข้ามาในบ้านก็จะช่วย

ระบายความร้อน ทำาให้บ้านเย็นสบายขึ้น ในส่วนของ 

ฮวงจุ้ยลักษณะการติดตั้งที่ดี กันสาดควรสูงโปร่ง ไม่

เตี้ย ยิ่งถ้าเปิดรับลมเข้าบ้านก็จะได้กระแสพลังงาน

ที่ดี

3. ตกแต่งน้ำาพุ น้ำาตก น้ำาล้น 

การหาน ำาพุจำาลองขนาดพอเหมาะกับ

พื้นที่ มาตกแต่งมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน โดยจัดวาง 

ตำาแหน่งที่มีลมผ่าน ก็ช่วยลดความร้อนได้ เพราะว่า

ลมจะพัดเอาความเย็นเข้าบ้าน และเสียงของนำาจะ

ช่วยให้รู้สึกเย็นสบาย ชุ่มชื่น ทำาให้คลายเครียดได้ 

และการวางตำาแหน่งนำาพุตามทิศท่ีดีก็ยังช่วยส่งเสริม 

ฮวงจุ้ยได้ เช่น ทิศเหนือช่วยส่งเสริมเร่ืองหน้าท่ีการงาน 

ความก้าวหน้า ทิศตะวันออกช่วยเสริมสร้างความม่ันคง 

ของครอบครัว เกี่ยวกับสุขภาพ และทิศตะวันออก- 

เฉียงใต้จะช่วยเสริมในเร่ือง การเงิน ความอุดมสมบูรณ์ 

ด้วยทรัพย์ 

4. เก็บกวาดบ้าน ให้น่าอยู่ 
อากาศร้อนๆ มักทำาให้คนในบ้านหงุดหงิด

ได้ง่าย ยิ่งหากวางข้าวของไม่เป็นที่เป็นทาง เดินไป

ทางไหนก็เดินชนนู่นนี่ตลอด ลองมาจัดการบ้านให้

น่าอยู่ อย่างการเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้อยู่เป็นที่เป็น- 

ทาง ของไม่ใช้ก็เก็บลงกล่องคัดแยกไว้อีกที่ ชุดโต๊ะ 

เฟอร์นิเจอร์ก็จัดวางให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีของบ้าน

ไม่ขวางเส้นทางลมที่พัดเข้า-ออกบ้าน ก็จะช่วยลด 

ความร้อนภายในบ้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยัง 

ช่วยเสริมฮวงจุ้ยอีกด้วย เพราะบ้านท่ีปล่อยให้รกรุงรัง 

มีสิ่งของขวางหน้าบ้าน มันจะส่งผลให้เกิดปัญหา

ด้านการเงิน เกิดอาการเงินติดๆ ขัดๆ ใช้จ่ายไม่คล่อง  

5. สีกันร้อน ทาสีใหม่ให้กับห้องที่อยู่
พอเข้าสู่ฤดูร้อนเรามักจะเห็นโฆษณาสีทา- 

บ้าน ท่ีโฆษณาถึงคุณสมบัติป้องกันและสะท้อนความ 

ร้อนได้ออกมาหลายยี่ห้อ ซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วย

ทำาให้อุณหภูมิภายในบ้านลดลง ส่วนจะเป็นย่ีห้อไหน 

นั้นก็คงต้องแล้วแต่เจ้าของบ้านสอบถามกับทางผู้

จำาหน่ายกันอีกที แต่หากจะทาสีใหม่ให้กับบ้านช่วง

หน้าร้อนแบบนี้ สีทาบ้านที่พอจะช่วยให้คนอยู่บ้าน

รู้สึกผ่อนคลายได้ก็น่าจะเป็นสีโทนเย็น เช่น สีขาว สี

ครีมอ่อน สีฟ้าอ่อน สีเขียวตุ่นหรือพาสเทล หรือสีนำา

ตาลอ่อน ส่วนภายในบ้านหากจะทาสีใหม่ การเลือก

ใช้สีโทนอ่อนประเภทสีขาว ครีม หรือสีอื่นๆ ที่มีโทน

อ่อน ช่วยให้ภายในห้องเย็นและประหยัดค่าไฟฟ้า

ได้ดีกว่า

นอกจากน้ีการเสริมด้วยของตกแต่งที่มีสีถูก

ต้องตามหลักฮวงจุ้ยมาช่วยแทนการทาสีห้องใหม่ได้ 

เพราะบางครั้งความชอบอาจจะขัดกับสีของฮวงจุ้ย 

การเลือกเอาของตกแต่ง ที่มีสีสันมาช่วยแต่งให้ห้อง

ดูสบายตาขึ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นกัน   

สำาหรับคำาแนะนำา 5 ข้อนี้ น่าจะช่วยให้ 

คนที่ชอบอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหน ได้อยู่บ้าน 

อย่างสบายใจ คลายร้อนไปได้ไม่มากก็น้อย เพราะ 

ความสุขของทุกคนหลังจากเหน็ดเหนื่อย 

กับการทำางานข้างนอกแล้ว การได้กลับมาอยู่บ้าน 

อยู่กับครอบครัวของตัวเอง คือสิ่งที่มีความสุข

ที่สุดแล้ว...  
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สเปกของวัสดุ หรือท่ีเรียกว่า Bill of Quantity รายการ 

วัสดุท่ีนำามาใช้พวกน้ีจะทำาให้เห็นว่าปลายทางแล้ว

เราจะได้บ้านที่มีคุณภาพแค่ไหน เคสที่ผ่านๆ มา

ปัญหามักเกิดกันตรงน้ี ตกลงกันแล้วแบบหน่ึงแต่เม่ือ 

งานแล้วเสร็จมีการลดสเปกวัสดุที่ใช้ติดตั้ง หากเป็น

บริษัทก่อสร้างมืออาชีพส่วนใหญ่ใช้ Bill of Quantity 

มาเป็นสัญญาแนบท้ายกับสัญญาว่าจ้างด้วย พร้อม

ด้วยรายละเอียดแบบบ้าน งานสถาปัตยกรรม งาน-

โครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า และสาธาณูปโภค เพื่อ 

สร้างความเช่ือม่ันให้กับเจ้าของบ้าน การเปล่ียนแปลง 

ใดๆ เหล่านี้ควรทำาเป็นหนังสือไว้เสมอ

5. กำาหนดค่าปรับ
หนึ่งในข้อที่ไม่ควรพลาดก็คือ การกำาหนด 

“ค่าปรับ” หากงานที่ทำาอยู่เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไป

ตามที่ตกลงกันไว้ เช่น อาจกำาหนดเป็นเปอร์เซ็นต์

เอาไว้ อาทิ 0.01-0.05% ของค่างวดงานที่ยังไม่เสร็จ 

หรืออาจกำาหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นต้น

การลงรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้สำาคัญ

อย่างยิ่งที่จะทำาให้คุณได้ “บ้านในฝัน” อย่างที่

ตั้งใจ แต่ถ้าละเลยไปก็อาจสร้างปัญหากวนใจ 

เสียทั้งเงิน และเวลานะครับ  

Home Checklist

1. เช็กประวัติการร้องเรียน
หากเป็นบ้านในโครงการจัดสรร แน่นอนว่า

มีใบอนุญาตจัดสรร เลขที่โฉนดที่ดิน, ภาระผูกพันใน 

ที่ดิน เวลาที่ต้องทำาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและอื่นๆ 

อีกมากซ่ึงเป็นประโยชน์กับผู้ซ้ือบ้าน ในส่วนของบ้าน 

ส่ังสร้าง อาจเร่ิมต้นท่ีเช็กประวัติการร้องเรียนจาก สคบ. 

(สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) หากพบ

ย่อมเป็นการกำาจัดความเสียหายที่จะตามมาอีกมาก

หากเริ่มงานก่อสร้างกันไปแล้ว

นอกจากน้ียังสามารถเข้าไปดูผลงานเก่าที่

บริษัทนั้นๆ ทำาเอาไว้ กระทู้และข้อร้องเรียนเหล่านี้

จะเป็นข้อมูลสำาคัญเพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจ “จ้าง” 

“ไม่จ้าง” ได้อย่างมาก โดยเริ่มที่การเลือกแบบบ้าน 

มีท้ังแบบบ้านมาตรฐาน และแบบบ้านท่ีสามารถปรับ- 

เปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามที่ต้องการ หรือในกรณีที่มีแบบ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home 

Builders Association: HBA) รายงานตลาด 

รับสร้างบ้านปี 2561 มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 

12,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2560 

จากมูลค่าตลาดที่ทำาไว้ 11,000 ล้านบาท 

สำาหรับปีนี้ในเชิงมูลค่าตลาดน่าจะโตได้อีก 

5-8% หรือคิดเป็น 12,500 - 13,000 ล้าน

บาท ซึ่งยังไม่รวมตลาดที่มีการสั่งสร้างบ้าน 

จากผู้รับเหมารายย่อยๆ ทำาให้เห็นว่านอกจาก 

การมองหาบ้านในโครงการจัดสรร และคอนโด 

แล้ว ตลาดบ้านสั่งสร้างยังเต็มไปด้วยโอกาส

อีกมาก

เหตุผลหลักๆ ที่ความนิยมของผู้ใช ้

บริการสร้างบ้านในอดีตมีค่อนข้างน้อย 

มาจากปัญหาที่ส่วนใหญ่พบเจอนั่นคือ เสร็จ

ล่าช้ากว่ากำาหนด ทิ้งงาน และงานที่ได้ไม่มี

คุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ แล้วอะไรบ้างที่คน 

สั่งสร้างบ้าน ต้องใส่ใจและตรวจเช็กให้ดีเพื่อ 

“บ้านในฝัน”

บ้านอยู่แล้ว บริษัทรับสร้างบ้านส่วนใหญ่จะมีบริการ

ให้คำาปรึกษา ประเมินราคาไว้ให้อยู่แล้ว

2. หมั่นตรวจสอบความคืบหน้างาน
ในสัญญาต้องระบุการทำางานในแต่ละช่วง

เวลาเอาไว้ชัด อย่างเช่น งานก่อสร้างจะเริ่มกี่วันนับ

ตั้งแต่เริ่มทำาสัญญา หากไม่สามารถเริ่มงานตอกเสา-

เข็มได้ภายในเวลาท่ีตกลงกันไว้ ผู้ว่าจ้างก่อสร้างบ้าน 

ย่อมมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นต้น การเข้าตรวจเช็ก

ในแต่ละช่วงเวลาท่ีงานแต่ละส่วนคืบหน้าไปแล้ว 

เช่น ตอกเสาเข็ม ไปจนถึงงานตกแต่ง เหล่านี้สำาคัญ

อย่างมากครับ ควรให้เวลาและใส่ใจ ก่อนที่ปัญหา

เกิดแล้วไปตามแก้ภายหลัง

3. เงินที่ต้องจ่าย
สัญญาว่าจ้างให้ก่อสร้างบ้านส่วนใหญ่ทำา

เป็นรายงวด จ่ายตามจำานวนงานที่ทำาได้ ดังนั้นผู้ที่

ต้องการสร้างบ้านในแบบน้ีอาจต้องวางแผนและ

ออมไว้เป็นเงินก้อน โดยที่แต่ละการชำาระในสัญญา

อาจต้องระบุให้ชัดว่าเป็นตัวเลขที่รวม VAT หรือไม่

รวม  

4. สเปกของวัสดุ
อีกหนึ่งรายละเอียดที่ต้องเช็คให้ดี ก็คือ 

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เรื่องเช็กลิสต์ 
สำาหรับบ้านสั่งสร้าง
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ใครท่ีกำาลังมองหาไอเดียแต่งห้องน้ำาสำาหรับบ้านใหม่ 

แต่ไม่รู้จะเร่ิมต้นยังไง ลองแต่งห้องน้ำา แต่ละห้องในบ้านให้แตกต่างกัน 

เน้นเหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคนไปเลยก็ดูเป็นแนวทางท่ีน่าสนใจดี 

อย่างเช่น คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงอาจจะชอบห้องน้ำาคนละสไตล์

กันนั้นเอง

วันน้ี HBG CM มีไอเดียแต่งห้องน้ำาสวยๆ มาฝากโดยเร่ิมต้น 

การออกแบบห้องน้ำา ด้วยการเลือกกระเบื้องที่ใช่ ซึ่งจะช่วยให้คุณ 

เห็นภาพการแต่งห้องน้ำาได้ชัดเจนมากขึ้น ยิ่งห้องน้ำาได้กระเบื้อง

สวยๆ ก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว ส่วนจะมีไอเดียอะไรบ้าง ลอง-

มาดูกัน

Home Decor
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

ห้องนำาสำาหรับคุณผู้ชายท่ีต้องการความเท่ ดูทันสมัย 

มีความเป็นตัวเองแต่ไม่อยากดูแก่เกินไปควรเลือกแต่งห้องนำาด้วยกระเบื้อง

สีนำาเงินเข้มร่วมกับการใช้กระเบื้องสีดำา ซึ่งเป็นสีที่สื่อถึงความสุขุม สงบนิ่ง 

เหมือนมหาสมุทร ทั้งนี้ควรเลือกใช้สุขภัณฑ์และของตกแต่งเป็นสีขาว หรือ 

โทนสีอ่อน เพื่อขับให้แต่ละมุมของห้องนำาดูโดดเด่นตัดกับสีเข้มของกระเบื้อง

ที่เลือกไว้

หากห้องนำามีขนาดเล็กการเลือกใช้สีกระเบื้องเข้มมากเกินไปอาจ

จะทำาให้ห้องดูแคบลง แต่แก้ได้ด้วยการเลือกใช้กระเบื้องแผ่นใหญ่ การเลือก 

ใช้กระจกแผ่นใหญ่ไว้บริเวณอ่างล้างมือ และเพิ่มขนาดหน้าต่างให้แสง-

ธรรมชาติเข้าถึงภายในห้องมากขึ้นจะช่วยให้ห้องไม่ดูอึดอัดเกินไป

ห้องน้ำาสำาหรับคุณผู้หญิงที่ชอบอะไรสวยๆ งามๆ 

กระเบื้องที่แนะนำาเป็นกระเบื้องท่ีมีลวดลายเป็นดอกไม้และกระเบ้ืองสีชมพู-

อ่อน อาจจะเลือกจากดอกไม้ที่ชอบ แล้วเลือกสีกระเบื้องอีกสีที่เข้ากันกับสี

ของดอกไม้ให้ดูเป็นเรื่องเดียวกัน ส่วนกระเบื้องพื้นควรเลือกเป็นกระเบื้อง 

สีขาว เพราะโทนสีสว่างจะช่วยทำาให้ห้องนำาดูกว้างขึ้น และเมื่อใช้กับไฟ

ห้องนำาสีขาวก็จะช่วยสะท้อนสีสันท่ีตรงกับธรรมชาติมากที่สุดสำาหรับการ

ส่องกระจกเพื่อใช้ในการแต่งหน้าของคุณผู้หญิง อย่าลืมตกแต่งห้องนำาด้วย

ดอกไม้จริงที่ให้กลิ่นหอม หรือจะใช้พวกเทียนหอมเพื่อสร้างบรรยากาศ

ห้องน้ำาสำาหรับบ้านท่ีชอบความทันสมัย ลองแต่งห้องนำา 

ให้เหมือนห้องนำาในโลกอนาคต ด้วยการเลือกใช้โทนสีเทาหรือสีเงินมาเป็น

วัสดุปูพื้น และกรุผนัง กระเบื้องให้ลองเลือกใช้กระเบื้องแผ่นใหญ่สีเทากับ

สีขาว อาจจัดเรียงกระเบื้องพื้นสีขาว แทนเส้นทางสัญจรในห้องนำา หรือใช้

กระเบื้องสีขาวมาเน้นส่วนเปียกตกแต่งด้วยไฟสีฟ้านีออน แบบซ่อนไฟตาม 

ไอเดีย
แต่งห้องน้ำาตามสไตล์ผู้ใช้
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ฝ้าเพดาน ตกแต่งด้วยเส้นสายท่ีดูไฮเทคแบบเหมือนอยู่ในยานในโลกอนาคต รับรอง 

ว่าไอเดียนี้แปลกใหม่และไม่เหมือนใครแน่นอน

ห้องน้ำาสำาหรับคนในวัยเกษียณหรือบ้านที่มีผู้สูงอายุ 
อาจอยากได้ห้องนำาที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ อบอุ่นอยู่แล้วสบายใจ แต่ก็อยากให้

ดูหรูหราสมฐานะ และมีงบประมาณในการตกแต่งห้องนำาในระดับหนึ่ง ควรเลือก

ตกแต่งห้องนำาด้วยสุขภัณฑ์และวัสดุเกรดพรีเมียม พื้นห้องนำาควรแยกส่วนแห้ง

ส่วนเปียกเพื่อป้องกันการลื่นล้มในห้องนำา อาจเลือกส่วนแห้งเป็นกระเบื้องยางหรือ 

ไม้พื้นเทียม สีของไม้จะช่วยให้ความรู้สึกอบอุ่น สำาหรับส่วนเปียกลองเลือกใช้

กระเบื้องสีเทาแผ่นใหญ่เพ่ือให้เห็นสีสันท่ีแตกต่างกับส่วนแห้งและมองเห็นเวลามี

ของอะไรหล่นอยู่ที่พื้นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้เพิ่มความหรูหราของผนังห้องนำา

ด้วยกระเบื้องลายหินอ่อน ลายหินแกรนิต หรือกระเบื้องโมเสคลายหินธรรมชาติ 

แล้วตกแต่งฝ้าเพดานด้วยระแนงไม้และไฟ เพื่อให้ห้องนำาดูมิติมากขึ้นกว่าฝ้า-

เพดานเรียบแบบทั่วๆ ไป

ห้องน้ำาสำาหรับทุกคน หากไม่รู้จะเลือกห้องนำาสำาหรับใครดีลองแต่ง 

ห้องนำาให้ออกเป็นโทนขาวดำาไปเลย เพราะเป็นสีที่เข้ากันได้กับทุกคน ทุกวัย และ 

มีกระเบื้องให้เลือกหลายขนาด แต่แนะนำาว่าให้เลือกใช้สีขาวกับกระเบื้องแผ่น- 

ใหญ่เพราะจะทำาให้ห้องนำาดูกว้าง แล้วใช้กระเบื้องสีดำาเป็นตัวตัดเส้น หรือเน้นจุด 

ที่น่าสนใจในห้องนำาอย่างชั้นวางของสีดำา ส่วนประกอบของสุขภัณฑ์ หรือวงกบ

อะลูมิเนียมสีดำา แต่ถ้ารู้สึกห้องนำาดูนิ่งและมืดเกินไป อาจจะเติมของตกแต่งที่มี

สีสันเข้าไปอย่างพวกดอกไม้ ต้นไม้ รูปภาพก็ช่วยเติมสีสันให้ห้องดูมีชีวิตชีวามาก

เช่นกัน

ท้ังหมดน้ีก็หวังว่าจะได้ไอเดียแต่งห้องนำากันไปบ้างไม่มากก็น้อย 

ลองหาคำาตอบให้ได้ว่าตัวเองชอบห้องนำาสไตล์อะไร หรือเลือกจากสีที่ชอบ

ก่อนก็ได้ แล้วถ้าคุณได้ห้องนำาที่ถูกใจ ห้องนำาจะกลายเป็นอีกหนึ่งมุมโปรด

ของบ้านที่คุณอยากจะใช้เวลาอยู่ในนั้นนานๆ เลยทีเดียว... 

ที่มารูปภาพประกอบ:	จาก	COTTO
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Home Innovation
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ถ้าพูดถึงแบรนด์ Toyota สำาหรับ 

บ้านเราคงคุ้นเคยกับย่ีห้อของผู้ผลิตรถยนต์ 

ชั้นนำา แต่ Toyota ยังได้พัฒนานวัตกรรมใน

ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับโลกมนุษย์ด้วย 

อย่าง Toyota Thailand ก็มีความมุ่งมั่น

ในด้านอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่าน

โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว” (Toyota 

Green Town) หรืออย่างทาง Toyota Global 

เอง ก็มีโครงการ “Partner Robot” ที่มีการ

พัฒนาหุ่นยนต์ร่วมกับพาร์ตเนอร์ต่างๆ 

เพื่อให้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยเหลือให้มนุษย์ใช้

ชีวิตได้ง่ายขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั่วโลก

กำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ HBG CM เลยขอ

หยิบเอาหุ่นยนต์ของ Toyota ที่พัฒนามา

เพื่อผู้ใช้ท่ีเป็นผู้สูงอายุมาแนะนำาให้รู้จักกัน 

เพื่อให้เห็นว่าอนาคตที่เราจะมีหุ่นยนต์ ใช้ทุก-

บ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เพ้อฝันอีกต่อไป

Toyota ออกแบบหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ

ในชื่อว่าน้อง “Pocobee” หุ่นยนต์ตุ๊กตาแรคคูนที่ถูก

ออกแบบมาให้เป็นเพื่อนคุยสำาหรับผู้สูงอายุ ช่วยให้

ผู้สูงอายุได้รับความสนุกสนานยามที่ต้องอยู่คนเดียว

ในบ้าน มันสามารถพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ตอบโต้ผู้สูง

อายุด้วยสีหน้าและท่าทาง พูดถึงความทรงจำาต่างๆ

ที่บันทึกไว้ และเป็นเหมือนเครื่องช่วยเตือนกิจกรรม

ประจำาวันที่ผู้สูงอายุต้องทำาในแต่ละวันได้

Pocobee ถูกออกแบบมาให้สามารถแสดง

อารมณ์และท่าทางดีใจหรือเสียใจ ผ่านแววตาและ 

ท่าทางต่างๆ สามารถพูดโต้ตอบด้วยโทนเสียงท่ีแสดง 

อารมณ์แตกต่างกัน ทั้งยังสามารถทำาความเข้าใจถึง

เรื่องท่ีพูดถึงและแสดงการตอบรับกลับไปได้อย่าง

ถูกต้อง การใช้งานนั้นไม่จำาเป็นต้องจับหรือสัมผัส

ก่อน

หุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ
โดย TOYOTA
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สามารถอุ้มหรือวางไว้ในระยะ 1 เมตรซ่ึงเป็น 

ระยะท่ีหุ่นยนต์จะได้ยินเสียงของผู้ใช้และทำางานได้ 

ปกติ ตัวลำาโพงยังสามารถจดจำาเสียงของผู้ใช้ได้และ 

สามารถได้ยินเสียงของผู้ใช้โดยตัดเสียงรบกวน

รอบข้างทิ้งไปได้ ตัวหุ่นยนต์สูง 27 เซนติเมตร หนัก

ประมาณ 1 กิโลกรัม ปัจจุบันยังรองรับแค่ภาษาญ่ีปุน 

เท่านั้น ซึ่งต่อไปคงมีการพัฒนาให้สามารถใช้ภาษา

สากลรวมทั้งภาษาอื่นๆ ด้วย

หุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่ Toyota ได้พัฒนาและ

ออกแบบหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้ มันมี 

ชื่อว่า “Toyota’s Human Support Robot” หรือเรียก

สั้นๆ ว่า HSR โดยมันได้ถูกนำาไปทดลองใช้กับผู้ปวย

และผู้สูงอายุในบ้านและโรงพยาบาล การทำางาน

ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ัวไปที่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้

ที่นอนอยู่บนเตียงหรือช่วยหยิบจับสิ่งของที่พ้ืนโดย 

ผู้ใช้ไม่ต้องก้มเก็บเองซึ่งเสี่ยงต่อการปวดหลัง

HSR สามารถหยิบจับส่ิงของบนพ้ืนและหยิบ 

ของบนเคาน์เตอร์ได้ ด้วยความสูงของมันที่สามารถ

ยืดหดได้ 100-135 เซนติเมตร และแขนสามารถยืด 

ได้ 60 เซนติเมตร  สามารถหยิบจับของที่กว้างได้มาก

ที่สุด 130 มิลลิเมตร โดยการใช้มือจับที่เป็นเหมือนนิ้ว 

2 นิ้ว และมีปุมดูดสุญญากาศสำาหรับหยิบจับของ

แบนๆ อย่างรูปถ่ายจากพื้นได้ และเมื่อไม่มีการ

ใช้งานมือหยิบจับ ก็สามารถพับเก็บแขนไว้ ทำาให้

ตัวเครื่องมีขนาดเล็กวัดความกว้างท่ีฐานได้เพียง 

43 เซนติเมตร ซึ่งสามารถใช้งานในห้องขนาดเล็กได้ 

หุ่น HSR นี้ตัวเครื่องมีนำาหนัก 37 กิโลกรัม 

สามารถถือของหนักได้ถึง 1.2 กิโลกรัม สามารถ

เคล่ือนท่ีได้เร็ว 0.8 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง สามารถยกตัว 

เคลื่อนที่ที่ความสูง 5 มิลลิเมตร ซึ่งเพียงพอสำาหรับ 

เดินข้ามรอยต่อของพ้ืนอย่างพ้ืนไม้หรือพรมได้  

สามารถเคลื่อนที่บนทางลาดเอียงที่ 5 องศา ทั้งนี้ 

HSR ถูกออกแบบมาสำาหรับใช้งานภายในอาคาร 

ด้านบนจะติดตั้งกล้องมุมใกล้และมุมกว้าง ไว้เพื่อ

สามารถมองเห็นมุมต่างๆ ของห้องได้ ทั้งยังมีระบบ

เซ็นเซอร์สแกนและจดจำาความกว้างของห้อง ทำาให้

หุ่นยนต์ไม่เดินไปชนสิ่งของ และยังมีระบบจดจำาสิ่ง- 

ของ สามารถทำาชั้นวางของและให้หุ่นยนต์ไปหยิบ

ของที่ชั้นได้

การควบคุม HSR นั้นสามารถควบคุมด้วย

โปรแกรมเฉพาะผ่านหน้าจอ Tablet PC และยัง 

เชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทำาให้ผู้ใช้สามารถ

สื่อสารทางไกลผ่านทาง Skype หรือโปรแกรมอื่นๆ 

โดยเฉพาะการเปิดหน้าจอสนทนาที่สามารถหันหน้า

และก้มเงยมองรอบๆ ห้องได้เหมือนผู้ใช้อยู่ตรงนั้น

จริงๆ ผ่านหน้าจอด้านบนของหุ่นยนต์

HSR ยังออกแบบมาให้ปลอดภัยกับผู้ใช้ทุก 

ประเภท ผู้ใช้สามารถทำาเส้นแบ่งเขตแดนที่พื้นเพื่อ

ป้องกันหุ่นยนต์เข้าไปบางบริเวณของห้อง ส่วนตัว

แขนหยิบจับจะใช้แรงน้อยและทำางานค่อนข้างช้า

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการใช้งาน 

และยังมีรีโมตปุมหยุดการทำางานแบบฉุกเฉินมาให้

ด้วย 

ล่าสุดทางผู้จัดงาน Tokyo 2020 Olym-

pics และ Paralympics 2020 เปิดเผยว่าจะนำา 

HSR มาใช้ในการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานท่ีใช้รถ- 

เข็นวีลแชร์ในการหยิบจับสิ่งของและช่วยรับส่ง

อาหาร รวมทั้งช่วยแนะนำาข้อมูลรายละเอียด

ต่างๆ ของงาน อย่างไรก็ตามทาง Toyota ก็

วางแผนที่จะพัฒนาให้ HSR นั้นเป็นหุ่นยนต์ที่ทุก

บ้านสามารถซื้อและนำาไปใช้ได้ในอนาคต ซึ่งก็

คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการเปิดขายในราคา

ที่เท่าไหร่ ไม่แน่ว่าอนาคตที่เราจะมีหุ่นยนต์ใช้ 

ทุกบ้านไม่ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างทีวี ตู้เย็น 

อาจจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้  
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In Focus:

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Better City Better Living for Better Life:

“ARCHI-DEPOT” คลังแบบจำาลองทางสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม (architecture) หมายถึง ผล-

งานศิลปะที่แสดงออกสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งแวด- 

ล้อมที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้าง 

นั้น ที่มาจากการออกแบบของมนุษย์ ด้วยศาสตร์

ทางด้านศิลปะ การจัดวางที่ว่าง ทัศนศิลป์ และวิศว- 

กรรมการก่อสร้าง เพ่ือประโยชน์ใช้สอย สถาปัตยกรรม 

ยังเป็นสื่อความคิด และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ของสังคมในยุคนั้นๆ

แบบจำาลองทางสถาปัตยกรรมได้รับการยกย่อง 

ว่ามีความสำาคัญไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็น 

ถึงกระบวนการคิดของสถาปนิก แต่ยังรวมถึงระดับ

ความสมบูรณ์แบบของงานประติมากรรม วันนี้ผม 

ได้มีโอกาสมาเย่ียมชม ARCHI-DEPOT สถานท่ีรวบรวม 

และแสดงแบบจำาลองทางสถาปัตยกรรมยุคใหม่ของ 

ประเทศญี่ปุ่น
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ARCHI-DEPOT MUSEUM เป็นผู้เช่ียวชาญ 

ในการจัดแสดงและจัดเก็บแบบจำาลองสถาปัตยกรรม 

เ พ่ื อ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ท รั พ ย า ก ร อั น มี ค่ า ท า ง 

วัฒนธรรมสถาปัตยกรรม แบบจำาลองทางสถาปัตย- 

กรรม โดยจัดแสดงผ่าน “พิพิธภัณฑ์” ต่อสาธารณชน 

ในขณะที่เก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าพร้อมกับสภาพ-

แวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้ เปิดให้บริการเมื่อ

เดือนมิถุนายน 2559 เป็นการผสมผสานระหว่าง 

“พิพิธภัณฑ์” และ “การอนุรักษ์” ดึงดูดผู้เยี่ยมชม

จำานวนมากท่ีมารับชมงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบ

งานศิลปะ 

Tennozu Isle คือที่ตั้งของ ARCHI-DEPOT 

เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในโตเกียวที่มี

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ  ใกล้กับ TER-

RADA ART COMPLEX สถานที่จัดแสดงผลงาน- 

ศิลปะขนาดใหญ่ บริเวณใกล้เคียงยังมีแกลเลอร ี

จัดแสดงของศิลปะร่วมสมัยของญ่ีปุ ่นถึงห้าแห่ง

ทำาให้ย่านนี้ ดึงดูดความสนใจของผู้คนจำานวนมาก

ที่มีความรักในงานศิลปะ นอกจากอยู่ใจกลางกรุง

โตเกียว ยังเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบินนานาชาติฮา-

เนดะ

วัตถุประสงค์หลักของ ARCHI-DEPOT คือ 

การอนุรักษ์และสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรมในญ่ีปุนและเผยแพร่คุณค่าให้สู่ระดับ

สากลเก็บรักษาข้อมูลสถาปัตยกรรมและสร้างความ

ตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อที่จะทำาให้เกิดความรัก

และถ่ายทอดแนวคิด จิตวิญญาณสู่สถาปนิกในรุ่น

ต่อไป

สถานที่สำาหรับการไตร่ตรอง ทางพิพิธ- 

ภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม

พิเศษเป็นระยะเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสถา-

ปัตยกรรมต่อสาธารณชนในวงกว้างเพื่อ “เสริม

สร้างอนาคตของสถาปัตยกรรม”  
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Home Society

เดินว่ิง วิถีล้านนา สืบสานตำานาน 
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2

ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลปีใหม่เมือง 2562

พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่

เมืองเจียงใหม่ ประจำาปี 2562” ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก

เทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา, กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจำาเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธี นอกจากนี้ยังมีขบวนสาวงามแต่งกายด้วยชุดล้านนา ใส่ผ้าซิ่น เกล้าผม 

ทัดดอกไม้ ขี่รถถีบ (รถจักรยาน) กางจ้อง มาตามถนนท่าแพ ก่อนเข้าสู่ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ 

ผ่านประตูท่าแพ เข้าสู่ถนนราชดำาเนิน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เฝ้ารอชมขบวนกันอย่างคับคั่ง  

นายทัศนัย บูรณปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานยังมี

กิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมชม ช้อป เช่น การสาธิตการล้างผักให้ปลอดภัย การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 

การจำาหน่ายสินค้าปลอดสารพิษและสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด พิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน

อาหารสะอาด อาหารปลอดภัยและกิจกรรม Big Cleaning Day ทำาความสะอาดถนน เพื่อสร้างความ

มั่นใจแก่ผู้บริโภคที่จะได้บริโภคอาหารที่สะอาด  

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายก-

เทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เดิน

วิ่งวิถีล้านนา สืบสานตำานานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 2 

ตามกระแสการดูแลสุขภาพท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังเป็นการสนอง

นโยบายของรัฐบาลท่ีกำาหนดให้การท่องเท่ียวเป็น

นโยบายเร่งด่วน เพิ่มรายได้ทั้งจากในประเทศ และ

นอกประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

เชียงใหม่ โดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 3 ประเภท 

1.มินิมาราธอน ระยะทาง 11.8 กิโลเมตร 2.เดิน-วิ่ง 

เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร และแฟนซี   
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สงกรานต์เชียงใหม่ อุบัติเหตุเฉลี่ย 3 ปี ลดลงเชียงใหม่ จัดอบรมการประดิษฐ์
เคร่ืองฟอกอากาศทำาเอง

กงสลุจนี มอบไสก้รองเครือ่งฟอกอากาศ สนับสนนุการจดัการ
หมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วม

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 อาคารอำานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุธี 

มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำาเนินงาน และสรุปผล

การเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 11-17 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีจำานวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิต

น้อยกว่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 16.3   

นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำาจังหวัดเชียงใหม่ มอบไส้กรอง-

เครื่องฟอกอากาศ จำานวน 1,008 ชุด ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปา  โดยมี 

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า-

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่   

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี 

นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม 

ให้ความรู้การประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศทำาเอง 

ให้แก่ อสม. และผู้ดูแลผู้ปวยกว่า 200 คน ที่เข้าร่วม

โครงการ โดยมี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลฯ 

ผู้อำานวยการสำานักการสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าท่ี 

เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 3 สำานักงานเทศบาล

นครเชียงใหม่  
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นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเชียงใหม�และเชียงราย
บ�าน • คอนโดฯ • อาคารพาณิชย�

www.baania.com

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

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

ร.พ.สวนดอก

ศูนยราชการ

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ตลาด
วโรรส

ร.พ.เทพปญญา

ร.พ.กรุงเทพ

ร.พ.ลานนา

ร.พ.นครพิงค

ถ.ซเูปอรไฮเวย 
ตลาด
สันทราย

ตลาดรวมโชค

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกาสะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค
ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.
เชีย

งใ
หม

-พ
รา
ว

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

แม
ริม

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

อินทาวน� เฟส 4

ท�าวังตาล

เร��มต�น 2.XX ลบ. เพ�ยง 5 ยูนิตเท�านั้น

อาคารพาณิชย์และทาวน์โฮมในเครือสมหวัง

โครงการสมหวังอินทาวน� เฟส 4
(สันกำแพง)

โครงการสมหวังอินทาวน� เฟส 4
(สันกำแพง)

ดำเนินการจัดสรรที่ดินและบริหารโครงการโดยหางหุนสวนจำกัด สมหวังเมานเท็นวิว
สำนักงานใหญ เลขที่ 139 หมู 1 ต.หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม

โทร.053-301-113 ประธานกรรมการ คุณสมหวัง อัตประชา : สมหวัง กรุป Home of chiangmai

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

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

: www.somwanggroup.com

2 ทำเลโปรโมชั่นพ�เศษ! ราคาเร��มต�นเพ�ยง 1.7X ล�านบาท

โครงการสมหวัง ท�าวังตาล

โครงการสมหวัง ป�าแดดโครงการสมหวัง ป�าแดด

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
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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




