
นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�และเชียงราย
ป�ที่ 15 ฉบับที่ 171  มิถุนายน 2562 Baania VDOBaania.comwww.baania.com

190618

Home Location:

เจาะลึกทำเลเด�น 3 ตำบล
ที่ผู�ต�องการที่อยู�อาศัย
ให�ความสนใจสูง

Home Investment:

12 หลุมพรางที่ควรระวัง
ก�อนจะตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาฯ มือสอง

Home Décor:

เลือกกระเบื้องที่ใช� 
ในสไตล�ที่เป�นคุณ
กับกระเบื้อง Gelato

Home Inspection:

เข�าสู�ฤดูฝนกับเร�่องที่คุณ
ควรรู�เกี่ยวกับรางน้ำฝน
และกรรมว�ธีการติดตั้ง
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บ�านเดี่ยว 2 ชั้น

สไตล� Lanna Contemporary
แต�งเฟอร�ฯ สุดหรู บรรยากาศส�วนตัว

พร�อมเข�าอยู�ได�ทันที

4 ห�องนอน 3 ห�องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

ทำเล ถนนสันกำแพงสายใหม�
เดินทางสะดวก จากสนามบิน เพ�ยง 15 นาที
ใกล� พรอมเมนาดา ร�สอร�ท มอลล�

แปลนชั้น 1 แปลนชั้น 2
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ถนนสันกำแพงสายใหม�ถนนมหิดล

ถนนสันกำแพงสายเก�า

รพ.กรุงเทพ

สนามบินเชียงใหม�

เชิญเยี่ยมชมโครงการ และบ�านตัวอย�างได�ทุกวัน

ราคาเร��มต�น  3.89 ล�านบาท*

เพ�ยงจองและทำสัญญารับโปรโมชั่นพ�เศษ!
 ฟร�! ค�าโอนกรรมสิทธิ์ 

 ฟร�! เคร�่องปรับอากาศทุกห�องนอน

 ของแถมอื่นๆ รวมมูลค�ากว�า 300,000 บาท*

แบบบ�าน Levana

รูปภาพและบรรยากาศถ�ายจากสถานที่จร�ง

www.grandlannameridian.com

053-101119
061-2672277

Grand Lanna Meridian

grandlannameridian

@grandlannameridian

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)
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ความชุ่มฉ่ำาของสายฝนในช่วงน้ีจะช่วยสร้างความสดช่ืน ล้างฝุ่น- 

ควันและทำาให้ความสวยงามของเมืองเชียงใหม่เข้ามาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง 

HBG CM ฉบับนี้มีเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับท่านผู้-

อ่านเช่นเคย เริ่มต้นด้วยเรื่องทำาเล ในฉบับนี้จะพาท่านไปพบกับ 3 พื้นที่ 

ใน 3 ทำาเล ซึ่งผู้ที่กำาลังหาบ้านให้ความสนใจมากที่สุดในปี 2562 

 นอกจากน้ันยังมีโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจมา

แนะนำา ส่วนใครที่กำาลังยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรามีข้อแนะนำาในการ 

เตรียมตัวขอสินเชื่อมาฝากกับคอลัมน์ Home Loan คงถูกใจท่านแน่ๆ 

หรือในช่วงหยุดยาวครอบครัวไหนเป็นครอบครัวหรรษาใช้เวลาวันหยุด

เดินทางท่องเที่ยว คอลัมน์์ Home Check List มี 10 ข้อต้องจัดการ

ให้เรียบร้อยก่อนไปเที่ยวมาฝากเช่นกัน... เพราะในยามนี้เราชาวไทยคง

ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการสร้างสุขให้กับตนเองและคนในครอบครัวอย่าง

แน่นอนแล้วพบกันใหม่... 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” เมืองสีเขียว

พงศ์มนัส ทาศิริ

pongmanatt@baania.com
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8 HOME LOCATION
 เจาะลึกทำาเล 3 ตำาบล
 ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูง ในเชียงใหม่

12 TOP VIEW
 Content of the Month

28 PROJECT REVIEW
 “บ้านธาราคีรี 2”
 ฟังก์ชันลงตัว มีความสะดวกในการเดินทาง 

30 PROJECT REVIEW
 “ซู คอนโด”
 ส่วนกลางครบครัน ใกล้เชียงใหม่ 89 พลาซ่า

32 HOME INSPECTION
 เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับรางน้ำาฝนและวิธีการติดตั้ง

34 HOME TALK
 “พิสิฐ กองพรหม” ใช้ความรู้และเทคโนโลยีพา
 มิ่ง เอสเตท ก้าวสู่บริษัทแถวหน้าของเชียงใหม่
 ด้วยมาตรฐานระดับโลก

42 HOME INVESTMENT
 บ้านมือสอง กับ 12 หลุมพรางที่พึงต้องระวัง 

43 HOME LOAN
 แต่งตัวไปกู้: เตรียมตัวไปกู้ซื้อบ้าน

44 FENG SHUI
 7 เทคนิค จัดฮวงจุ้ยบ้านรับหน้าฝน

45 HOME CHECKLIST
 เช็กลิสต์: 10 วิธี ปิดบ้านให้พร้อมเที่ยว

46 HOME DECOR
 เลือกกระเบื้องที่ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ กับกระเบื้อง Gelato 

48 HOME INNOVATION
 ทานอาหารแบบคนรักสุขภาพ กับเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น

50 IN FOCUS
 “จักรยานก็มีปัญหา”

CONTENTS Vol.15 No.171

June 2019

46

3028

48
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Home Location
เรื่อง : พรทิพย์ แดงใหม่  ภาพ : กองบรรณาธิการ

ความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีแบบต่อเนื่อง แต่มักจะถูกจำากัดด้วยงบ-
ประมาณกำาลังซื้อของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไป ประกอบกับมาตรการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการ- 
เงินท่ีปัจจุบันมีการตรวจสอบและมีข้ันตอนท่ีรัดกุมมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีอสังหาริมทรัพย์ก็พบว่ายังไม่หยุด 
พัฒนา กลับมีโครงการน้อยใหญ่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ฉบับนี้ทางทีม HBG CM จึงอยากนำาเสนอ
ย่าน ซึ่งเป็นหน่วยระดับ “ตำ�บล” ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่สนใจหาซื้อที่อยู่อาศัยของจังหวัด
เชียงใหม่ 3 ย่าน ในปี 2562  จะมีพื้นที่ไหนบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลย

เจาะลึกทำาเล 3 ตำ�บล
ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงในเชียงใหม่
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อันดับที่ 1  “ตำ�บลต้นเป�”
อยู่ในอำ�เภอสันกำ�แพง ปัจจุบันเป็นเทศบ�ลต้น- 

เป� ซึ่งเป็นย่�นชุมชนเก่�มีก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมพื้นถิ่นของช�วบ้�นม�ย�วน�น ทำ�ให้มีก�ร

พัฒน�แหล่งที่อยู่อ�ศัยย�วน�น อ�ชีพหลักของชุมชน 

ย่�นต้นเป�จะเป็นหัตถกรรม ค้�ข�ย และเพ�ะปลูก เนื่อง- 

จ�กเป็นย่�นชุมชนเก่�และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำ�ให้ก�ร- 

พัฒน�ในด้�นส�ธ�รณูปโภคค่อนข้�งครบถ้วน ไม่ว่�จะ

เป็นตล�ด ร้�นค้� ร้�นอ�ห�ร สถ�นที่ท่องเที่ยวสำ�คัญ

ของจัดหวัด ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้�ง หรือสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวกต่�งๆ ค่อนข้�งครบ ทำ�ให้ก�รอยู่อ�ศัยใน

ย่�นนี้ถือว่�สะดวกสบ�ย และก�รเดินท�งก็ไม่ไกลจ�ก

ตัวเมือง มีถนนเชื่อมไปยังพื้นที่และอำ�เภอใกล้เคียงค่อน-

ข้�งง่�ย 
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อันดับที่ 2 “ตำ�บลหนองห�ร” 
อยู่ในอำ�เภอสันทร�ย ซึ่งอยู่ท�งตอนเหนือของ 

อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ มีก�รขย�ยตัวต�มก�รขย�ยตัวของ 

พื้นที่เมืองหลัก อันเนื่องม�จ�กปัจจัยหลักที่สำ�คัญ ได้แก่ 

ก�รเป็นศูนย์กล�งของเมืองก�รศึกษ�ท�งตอนเหนือ

ของเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นที่ตั้งของมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ 

เป็นต้น

ภ�ยหลังท่ีมีก�รเติบโตและขย�ยตัวของเมือง

อย่�งรวดเร็วมีก�รขย�ยตัวเก�ะกลุ่มอย่�งเห็นได้ชัด

บริเวณโดยรอบมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ ต�มแนวเส้นท�งถนน 

เชียงใหม่-พร้�ว และถนนสันทร�ยน้อย-มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ 

นอกจ�กก�รเป็นศูนย์กล�งด้�นก�รศึกษ�ท�งตอน- 

เหนือของเมืองเชียงใหม่แล้ว ก�รเกิดขึ้นของโครงก�รที่ 

อยู่อ�ศัยและหมู่บ้�นจัดสรรจำ�นวนม�กต�มแนวถนน

เชียงใหม่-พร้�ว ซึ่งเชื่อมกับพื้นที่ย่�นสันทร�ยหลวง ตั้งแต ่

บริเวณแยกแม่โจ้ แยกรวมโชคมีชัย และแยกหนองจ๊อม 

เข้�สู่เขตพื้นที่เมืองแม่โจ้ กระจุกตัวอยู่บริเวณมห�วิทย�- 

ลัยแม่โจ้ เป็นจุดศูนย์รวมทั้งด้�นพ�ณิชยกรรม สถ�นที่

ร�ชก�ร และบริก�รส�ธ�รณะของเมือง
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อันดับที่ 3 “ตำ�บลสุเทพ”
อยู่ในอำ�เภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ท�งทิศตะวันตกของอำ�เภอ ครอบคลุมพื้นที่บ�งส่วนของเขตเมือง

เชียงใหม่ รวมถึงดอยสุเทพ อันเป็นที่ตั้งของอุทย�นแห่งช�ติดอยสุเทพ-ปุย แต่ในด้�นเศรฐกิจจะเก�ะกลุ่มกัน 

อยู่บริเวณโซนหลังมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นทำ�เลที่มีคว�มเจริญท�งเศรษฐกิจค่อนข้�งสูงมีทั้งร้�นค้�, คอนโด- 

มิเนียม และอพ�ร์ตเมนต์เกิดขึ้นม�กม�ย

ส่วนหนึ่งเพร�ะอยู่ใกล้โรงพย�บ�ลและมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักพัฒน�ทั้งในพื้นที่และส่วน-

กล�งหล�ยร�ยม�เปิดโครงก�รคอนโดในย่�นเชียงใหม่ ซึ่งไม่อ�จปฏิเสธได้ว่�สถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่ในย่�นนี้มี

ผลต่อก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เป็นอย่�งยิ่ง อีกทั้งไม่แปลกใจที่ย่�นนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนที่อ�ศัยอยู่หน�แน่น 

กอปรกับก�รพัฒน�ด้�นอสังห�ฯ

ทุกทำ�เลต่�งมีไลฟ์สไตล์ที่ต่�งกัน ขึ้นอยู่ 

กั บว่ � เ ร � เหม�ะ กับก�ร ใช้ ชี วิ ตแบบไหน 

อยู่แบบไหนแล้วจะมีคว�มสุขคว�มสะดวกสบ�ย 

ในชีวิต  
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Top View by Baania.com

5 ไอเดียแต่งห้องน้ำ�ต�มสไตล์ผู้ใช้
ท่�นท่ีกำ�ลังมองห�ไอเดียแต่งห้องน ำ � 

แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่�งไรให้เหม�ะสมกับผู้ใช้ง�น 

บทคว�มนี้ Baania มีไอเดียในก�รตกแต่งห้องนำ�

สวยๆ จ�ก Cotto ม�ฝ�กโดยเริ่มต้นจ�กก�รเลือก

กระเบื้อง ที่เหม�ะสมซึ่งคว�มชอบของแต่ละท่�นนั้น

มีแตกต่�งกันออกไป เนื้อห�ภ�ยในเรื่องนี้จะทำ�ให ้

เห็นภ�พชัดเจนม�กย่ิงข้ึน โดยเฉพ�ะก�รท่ีมีกระเบ้ือง 

สวยๆ ในห้องนำ� จะมีไอเดียอย่�งไรบ้�ง ต�มไปดู 

กันเลย

ธอส. ส่งโปรฯ สินเชื่อบ้�นสุขสันต์ ไตรม�ส 2 
ปี 2562 โปรฯ รีไฟแนนซ์ดีๆ ห�ไม่ง่�ย 

ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ (ธอส.) ได้จัด

โปรโมชัน รีไฟแนนซ์ใหม่ด้วยสินเชื่อ “บ้�นสุขสันต์ 

(Refinance in) ไตรม�ส 2 ปี 2562” เพื่อช่วยบรรเท�

ภ�ระผู้ที่กำ�ลังผ่อนบ้�นอยู่ ให้ส�ม�รถห�ยใจห�ยคอ 

ได้คล่องขึ้น และตอบโจทย์ผู้ที่กำ�ลังมองห�สถ�บัน-

ก�รเงินใหม่ๆ เพื่อรีไฟแนนซ์ ท่�นส�ม�รถติดต�ม

ข้อเสนอดีๆ ของสินเชื่อ “บ้�นสุขสันต์ (Refinance 

in) ไตรม�ส 2 ปี 2562” จ�ก ธอส. ได้ในบทคว�มบน

เว็บไซต์ โดยสแกน QR Code จ�กช่องซ้�ยมือได้เลย

Contents of the month ฉบับน้ีทีมงานรวบรวมบทความท่ีได้รับความนิยมในเว็บไซต์ 

baania.com ในเดือนพฤษภาคม 2562 มาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความเคล่ือนไหวกัน โดยในเดือนน้ี

บทความไอเดียการตกแต่งบ้านน้ัน ได้รับความสนใจเป็นอันดับท่ีหน่ึง ด้วยบทความเร่ือง “5 ไอเดีย

แต่งห้องน้ำาตามสไตล์ผู้ใช้” ตามมาด้วยบทความ สินเช่ือ ธอส. ส่งโปรฯ สินเช่ือบ้านสุขสันต์ ไตรมาส 

2 ปี 2562 โปรฯ รีไฟแนนซ์ดีๆ หาไม่ง่าย

Contents of the Month

เรื่อง: ธารทิพย์ รัตนวรางค์กุล

อันดับ 1 

อันดับ 2

ส่วนอันดับที่ 3 เป็นบทคว�ม ห้องนอนที่ดี 

ควรมีขน�ดเท่�ไรกันแน่ เน่ืองจ�กห้องนอนเป็นสถ�น- 

ที่ซึ่งใช้เวล�อยู่ม�กที่สุดเพ่ือก�รพักผ่อนจึงต้องให้

คว�มสำ�คัญกับห้องนอน อันดับที่ 4 บทคว�มเกี่ยว-

กับ 6 เทคนิคก�รจัดห้องนอนให้หลับสบ�ย ปิดท้�ย

ไปด้วยบทคว�มอันดับที่ 5 กับ “7 เว็บไซต์ช้อปของ

ตกแต่งบ้�นออนไลน์” ส�ม�รถเลือกซื้อสินค้�ได้ แบบ 

ไม่ต้องเดินท�งให้ร้อน เปลืองนำ�มัน สะดวกสบ�ย 

รอรับสินค้�อยู่ที่บ้�น
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เทคนิคก�รจัดห้องนอนให้หลับสบ�ย
หล�ยท่�นอ�จเคยสงสัยว่� ทำ�ไมนอนไม่ 

ค่อยหลับหรือหลับไม่สนิท ส�เหตุข้�งต้นจริงๆ แล้ว

อ�จจะเกิดจ�กห้องนอนก็เป็นได้ ดังนั้นก�รจัดห้อง 

จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะให้คว�มสำ�คัญ เพื่อสุขภ�พ 

ของผู้อยู่อ�ศัยเอง บทคว�มนี้จึงมีคำ�แนะนำ�วิธีก�ร 

เลือกจัดห้องนอนอย่�งไร ให้ดีต่อก�รนอนหลับพักผ่อน 

ห�กนำ�ไปประยุกต์ใช้แล้วรับรองได้ว่�จะช่วยให้นอน

หลับฝันดีได้อย่�งไม่ย�ก

ห้องนอนที่ดี ควรมีขน�ดเท่�ไรกันแน่ 
“ห้องนอน” นับเป็นพื้นที่ที่หล�ยท่�นใช้ง�น 

น�นที่สุด ดังนั้นห้องนอนจึงมีคว�มสำ�คัญม�ก โดย

เฉพ�ะห้องนอนในพื้นที่คอนโด ที่ทุกท่�นนั้นทำ�

กิจกรรมแทบทุกอย่�งภ�ยในห้อง ซึ่งกฎหม�ยได้มี 

ก�รกำ�หนดขน�ดห้องนอนไว้เพ่ือให้ประช�ชนมี

คุณภ�พชีวิตที่ได้ม�ตรฐ�น โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 

55 (พ.ศ.2543) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติ

ควบคุมอ�ค�ร พ.ศ.2522 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 20 

ระบุว่� “ห้องนอนในอ�ค�รให้มีคว�มกว้�งด้�นแคบ

ที่สุดไม่น้อยกว่� 2.50 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่� 

8 ต�ร�งเมตร” ดังนั้นห้องนอนที่ดีก็ควรจะมีขน�ดที่

ใหญ่กว่�นี้ แต่ควรจะใหญ่กว่�เท่�ไหร่ห�คำ�ตอบกัน

ได้ในบทคว�ม

7 เว็บไซต์ช้อปของตกแต่งบ้�นออนไลน์
ปัจจุบันนี้โลกออนไลน์ เข้�ม�มีบทบ�ทใน

ชีวิตประจำ�วัน รวมไปถึงก�รซื้อสินค้� ผ่�นเว็บไซต์ 

หรือแอปพลิเคชันต่�งๆ ให้สะดวกสบ�ยม�กขึ้น 

สำ�หรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวล�ว่�งหรือมีเวล�น้อย ส�ม�รถ

สั่งซื้อสินค้� และรับสินค้�ที่บ้�นของท่�นได้ โดยไม่

ต้องออกนอกบ้�น ไม่ต้องเสียเวล�ไปกับก�รจร�จร

ที่ติดขัด หรือใช้เวล�ในก�รเดินเลือกซื้อสินค้�ที่ห้�ง-

สรรพสินค้� อีกทั้งท่�นยังส�ม�รถชำ�ระเงินผ่�นบัตร

เดบิต บัตรเครดิต หรือเก็บเงินปล�ยท�งได้ โดย

ส�ม�รถติดต�มว่�มีเว็บไซต์อะไรบ้�งที่มีของตกแต่ง

บ้�นสวยๆ ที่เชื่อถือได้ ไม่ต้องกลัวโดนโกง เพื่อเป็น

ท�งเลือกให้กับท่�นกัน

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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Belive - บีลีฟ (วงแหวน-สันกำ�แพง)

อรสิริน 11

บ้�นเดีย่วโครงก�รใหม ่บลีฟี อกีหน่ึงโครงก�รในเครอื อรสรินิ กับคอนเซ็ปต์ 

Live a Smart Life ที่ม�พร้อมระบบ Smart Home Automation โครงก�รตั้งอยู่บน

ทำ�เลถนนวงแหวนรอบนอก กับร�ค�เริ่มต้น 3.19 ล้�นบ�ท*

Pre-Sale 15-16 มิถุน�ยนนี้ รับข้อเสนอพิเศษในวันง�น เมื่อทำ�สัญญ�

สัมผัส “บ้�นหรู ริมทะเลส�บ” พร้อม Home Automation (ระบบควบคุม

ก�รเปิดปิดไฟฟ้�, แอร์ บนสม�ร์ตโฟนของคุณ) โครงก�รอรสิริน 11 ตรงข้�ม ม.แม่โจ้ 

บ้�นเดี่ยวหลังใหญ่ 2 ชั้น ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ 3 ห้องนอน 4 ห้องนำ� และ 

2 ที่จอดรถ กับบ้�นคุณภ�พจ�กวัสดุพรีเมียม คลับเฮ้�ส์พร้อมสระว่�ยนำ� ฟิตเนส 

Presales & Promotion

จอง รับส่วนลด 70,000 บ�ท แถมแอร์ 3 เครื่อง 

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักง�นข�ย อรสิริน 6 (ต.สันปูเลย อ.ดอย- 

สะเก็ด) ตั้งแต่เวล� 10:00 - 16:00 น. โทร. 053-333-666, https://ornsirin.co.th/

property-item/belive และ FB: Ornsirin Chiang Mai  

สวนส�ธ�รณะ และบรรย�ก�ศริมทะเลส�บ

ร�ค�เริ่มต้น 4.1 ล้�นบ�ท* [ก่อน 30 มิ.ย. 2562] *เงื่อนไขต�มที่บริษัทฯ

กำ�หนด สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงก�รในกลุ่ม อรสิริน ได้ที่ โทร. 

097-924-7101 , https://ornsirin.co.th และ FB: Ornsirin Chiang Mai  
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Presales & Promotion

The Prominence | P R O U D

เพลินจิต คอลลิน่�

โครงก�รคุณภ�พ The Prominence | P R O U D ก�รันตีด้วยร�งวัล 

Asia Pacific Awards 2018-2019 ประเภท Residential Development กับบ้�น

เดี่ยวทำ�เลดี ใกล้มีโชคพล�ซ่�, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เมญ่� เชียงใหม่ พร้อม

นวัตกรรมจ�กคว�มร่วมมือของ SCG ตอบโจทย์ก�รใช้ง�นของคนทุกรุ่น

จองวันน้ีพร้อมรับของแถมสุดพิเศษม�กม�ย อ�ทิเช่น ประตูร้ัวระบบไฟฟ้�, 

เพลินจิต คอลลิน่� หลังบ้�นไม่ติดใคร จองแปลงที่ใช่ ในร�ค�ที่ชอบ กับ 

คอนเซ็ปต์ “หลังบ้�นไม่ติดใคร” ให้คุณสัมผัสธรรมช�ติได้ทันทีเพียงเปิดหน้�ต่�ง

ห้องนอน ด้วยพื้นที่สีเขียวม�กถึง 8 ไร่ ครอบคลุมทั่วโครงก�ร และวัสดุก่อสร้�ง

คุณภ�พเกรดเอทั้งหลัง โดยบ้�นถูกออกแบบม�ให้มีหน้�ต่�ง และช่องลมทั้งหลัง

ทำ�ให้บ้�นเย็น รับแสงธรรมช�ติได้จ�กทุกมุม ส�ม�รถรับลมได้ตลอดปี ร่มรื่น 

ระบบควบคุมก�รเปิด-ปิดไฟในบ้�น ด้วยรีโมตคอนโทรล, Light เซ็นเซอร์สำ�หรับ

ไฟรั้ว เปิด-ปิด อัตโนมัติ เป็นต้น

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม โทร.080-500-6633 หรือ 052-080-655, Line : @

theprominence, Facebook : The Prominence Chiangmai, Website : https://

www.the-prominence.com  

เรียบหรู พร้อมรับประกันโครงสร้�งบ้�น 5 ปี ง�นสถ�ปัตกรรม 1 ปี แถมบริก�ร

ระบบกำ�จัดปลวก 1 ปีทุกหลัง พร้อมจัดสวนสวยให้เลยทุกหลัง และของแถมอื่นๆ

อีกม�กม�ย

สอบถ�มโปรโมชัน และส่วนลดล่�สุดได้ที่ โทร.053-331-133 หรือ 086-

181-3377,  Facebook : โครงก�รเพลินจิต คอลลิน่�  



Home Buyers’ Guide Chiangmai 17

• 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 • สาขาแมฮองสอน 0-5361-1843-6
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เช ียงใหม ส ันกำแพง

ภาพถ�ายจากสถานที่จร�งภาพถ�ายจากสถานที่จร�งภาพถ�ายจากสถานที่จร�ง

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ร.ร.มงฟอรต

ม.พายัพ
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รร.อนุบาลสิทธิ์โรจนหลุยสเครื่องเงิน

ตลาดอุยทา

ศูนยหัตถกรรม
รมบอสราง เทศบาลเมืองตนเปา

ถนนซูเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลำปาง

ถนนวงแหวนรอบใน

ถนนวงแหวนรอบนอก
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เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท วิมานอัมพร จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0505555000036 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 197/2 หมู 1 ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม กรรมการ
ผูจัดการ นางสุจิรา จัทรวิสูตร และนายจักรริน จัทรวิสูตร ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โฉนดที่ดินเลขที่ 996, 8246 และ 22575 ต.ตนเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม เนื้อที่ 
13-3-45 ไร ใบอนุญาตเลขที่ 55/2556 อนุญาต วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คำตอบของความสุข

Daisy : บานเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย 194 ตร.ม. 4 หองนอน 3 หองน้ำ

HOT

: ปร�ญญดา เชียงใหม�-สันกำแพง : prinyadacm@gmail.com

บ�านชั้นเดียว เร��มต�น 1.99 ล�านบาท
บ�าน 2 ชั้น เร��มต�น 2.89 ล�านบาท

Tel. 053-386-135, 094-126-9998

บ�านเดี่ยว 50 ตร.ว. พ�้นที่ใช�สอยขนาด
กว�า 200 ตร.ม. พร�อมเข�าอยู�แล�ววันนี้

ฟร�ดาวน� ฟร�โอน
พร�อมโปรโมชั่นมากมาย

ด�วน!! 9 หลังสุดท�าย

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.หนองจ�อม อ.สันทราย  จ.เชียงใหม� โครงการอยู�ระหว�างการขออนุญาตจัดสรร คาดว�าแล�วเสร็จภายในป� 2562www.somsamaiproperty.com

บานเดี่ยว ชั้นเดียว
ครบทุกฟงกชั่นความตองการ สำหรับวัยทำงาน
พรอมปกหลักปกฐาน และตอยอดความมั่นคง

โปรฯ พิเศษ สำหรับลูกคาบานจัดสรรไอลิน แมโจ

- ฟรี! เงินดาวน  
- เคานเตอรครัว
- มิเตอรน้ำ, มิเตอรไฟ  
- ฉนวนกันความรอน
- มุงลวด  
- ปูสนามหญา
- ระบบกำจัดปลวก 
- คาสวนกลาง 2 ป

Facebook : ไอลิน-Ailin แมโจ

*เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเทานั้น

ผอนต่ำสุด ลานละ 1,500 บาท*

Special Project
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Special Ad.
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Project Review

สำาหรับผู้ท่ีกำาลังมองหาบ้านย่านใกล้

หางดง แต่สามารถเดินทางไปมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ได้สะดวก การเลือกที่ตั้งบนถนน 

คันคลองชลประทาน ก็เป็นทำาเลที่น่าสนใจ

เพราะสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนเชียงใหม่-

หางดง และถนนสันป่าตอง-แม่วางได้ง่าย 

อีกท้ังยังใกล้ชิดธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียว 

อีกมากมายให้คุณได้พักผ่อนในวันหยุด

HBG CM มีโครงการบนถนนเส้นนี้

มาฝาก เป็นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด

ชื่อ “บ้�นธ�ร�คีรี 2” พัฒนาโดย บริษัท 

กู้ดลิฟวิ่งโฮม เรียลเอสเตท จำากัด ที่มี

ประสบการณ์มาจากโครงการ “บ้านธาราคีรี 

1” มาแล้ว โดยโครงการเน้นใช้วัสดุก่อสร้าง

เกรดพรีเมียมกับทุกรายละเอียดของบ้าน 

ในราคาเริ่มต้น 3.75 ล้านบาท*

“บ้�นธ�ร�คีรี 2”
ฟังก์ชันลงตัว มีความสะดวกในการเดินทาง

เดินท�งสู่แหล่งอำ�นวยคว�มสะดวกได้ง่�ย 
ใกล้ชิดแหล่งท่องเที่ยว

โครงก�รต้ังอยู่บนถนนเล่ียงเมืองสันป่�ตอง- 

ห�งดง ฝั่งออกเมือง เพียง 15 น�ทีจ�กสี่แยกตล�ด

ต้นพยอมและมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ถนนเส้นนี้ยัง

เชื่อมต่อไปยังโซนช�นเมืองท่ีสำ�คัญของเชียงใหม่ได้

อีกด้วย และส�ม�รถเดินท�งไปยังถนนสันป่�ตอง-

แม่ว�งได้สะดวก ผ่�นถนนเลียบคลองชลประท�น 

เดินท�งไปยังถนนเชียงใหม่-ห�งดงได้ง่�ย ผ่�นถนน 

รอบเมืองเชียงใหม่ 4 เลน หรือจะเดินด้วยถนนตัดผ่�น

หมู่บ้�นที่อยู่ใกล้กับโครงก�รก็ส�ม�รถลัดไปออก 

ถนนใหญ่ได้เช่นกัน ซึ่งบนถนนเส้นนี้ก็มีสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวกครบครันและเป็นแหล่งธุรกิจที่สำ�คัญ

ส�ม�รถใช้ชีวิตสะดวกแม้จะอยู่ช�นเมือง 

ส�ม�รถเดินท�งถึงตล�ดวิบูลย์ทอง ก�ดฝรั่ง และ

พรีเมียมเอ�ท์เล็ทเชียงใหม่ได้โดยใช้เวล�เพียง  

6 น�ที ที่นี่เป็นแหล่งร่วมร้�นค้� ร้�นอ�ห�ร ร้�น-

สะดวกซื้อ ซูเปอร์ม�ร์เก็ต ธน�ค�ร ตล�ดนัด ร้�นข�ย

ย� ที่ครบครันเลยทีเดียว หรือถ้�คุณเป็นคนชอบท่อง-

เที่ยวท่�มกล�งธรรมช�ติในวันหยุด ที่นี่ยังใกล้กับ 

สถ�นที่ท่องเที่ยวหล�ยแห่ง อ�ทิ อุทย�นหลวงร�ช- 

พฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ 

วัดต้นเกว๋น รวมทั้งร้�นอ�ห�ร ร้�นก�แฟม�กม�ย

บนท�งไปสะเมิง อ�ทิ ร้�นอ�ห�ร Hoppipolla 

ร้�นเสพศิลป์กลิ่นก�แฟ ให้คุณได้พักผ่อนใกล้ชิด

ธรรมช�ติหลบหนีจ�กคว�มวุ่นว�ยในเมืองไป

บ้�นสไตล์โมเดิร์น ที่คัดสรรวัสดุที่แตกต่�ง
โครงก�รบ้�นธ�ร�คีรี 2 เป็นโครงก�รบ้�น

เดี่ยวและบ้�นแฝด 2 ชั้น มีแบบบ้�นเดี่ยว 21 ยูนิต

และบ้�นแฝด 78 ยูนิต โดยมีแนวที่คิดที่ใส่ใจทุก-

ร�ยละเอียดในก�รออกแบบโดยคัดสรรวัสดุคุณภ�พ

เพื่อรองรับระบบ Automation บ้�นแห่งอน�คตใน

บรรย�ก�ศธรรมช�ติ โดยมีแบบบ้�น 2 แบบ ดังนี้  

1. แบบบ้�นเดี่ยว Verveine พื้นที่ใช้สอย 

170 ต�ร�งเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องนำ� ท่ีจอดรถ 2 คัน 

เรื่อง/ภาพ: ณัฐภูมิ พงษ์เย็น
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(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : Baan Tara Keree 2

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

Good Living Home Real Estate Co., Ltd.
Hang Dong District, Chiang Mai
Single Houses and Twin Houses of 2 Stories, Total 99 Units.
Start 3.75 MB.
Green Garden, CCTV., 24-Hrs Security Guard
Tel. 053-277-300, 081-530-0104
www.baantarakeree.com

เหม�ะสำ�หรับครอบครัวขน�ดใหญ่ พื้นที่กว้�งขว�ง 

สะดวกสบ�ย รองรับก�รขย�ยครอบครัวได้ในอน�คต

2. แบบบ้�นแฝด Peony พื้นที่ใช้สอย 140 

ต�ร�งเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องนำ� ที่จอดรถ 2 คัน 

เหม�ะสำ�หรับครอบครัวขน�ดกล�ง ที่ต้องก�รพื้นที่

และคว�มเป็นส่วนตัวให้แก่สม�ชิก ออกแบบพื้นที่- 

ใช้สอยได้อย่�งลงตัว พร้อมเลือกวัสดุคุณภ�พในร�ค� 

ที่คุณสัมผัสได้  

โครงก�รเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียม อ�ทิ ประตู 

อะลูมิเนียม อันดับ 1 จ�กประเทศญี่ปุ่น กระจกเขียว

ตัดแสงเพื่อลดคว�มร้อนและแสงยูวี พิเศษกบัโปรโม- 

ชันสำ�หรับ 10 หลังแรก รับฟรีชุดครัวจ�ก Starmark, 

แท็งก์นำ� DOS พร้อมปั๊มนำ� Hitachi และระบบ 

Security & Smart Home ควบคุมก�รเปิดปิดไฟ, กัน

ขโมย และตรวจดูภ�พจ�กกล้องวงจรปิดและข้อมูล

เหตุก�รณ์ได้จ�ก Smart Phone โครงก�รยังดูแล

คว�มปลอดภัยด้วยเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย

และกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงก�รบ้�นธ�ร�คีรี 2 ใส่ใจในทุกร�ย- 

ละเอียดในก�รออกแบบ จัดพ้ืนท่ีใช้สอยได้ลงตัว 

คัดสรรวัสดุคุณภ�พดี ท่�มกล�งบรรย�ก�ศธรรม- 

ช�ติ ใกล้แหล่งท่องเท่ียวม�กม�ย เดินท�งสะดวก 

บนถนนเลียบคลองชลประท�น เชื่อมต่อถนน-

วงแหวน และถนนเชียงใหม่-ห�งดง ในร�ค� 

เริ่มต้น 3.75 ล้�นบ�ท  



Home Buyers’ Guide Chiangmai30

Project Review
เรื่อง: กองบรรณาธิการ

ใกล้แหล่งอำ�นวยคว�มสะดวก เชื่อมต่อสู่
ถนนใหญ่หล�ยเส้น

โครงก�รตั้งอยู่ใกล้กับถนนเชียงใหม่-ลำ�พูน 

มุ่งหน้�ไปท�งสถ�นีตำ�รวจภูธรแม่ปิง ประม�ณ 1 

กิโลเมตร จ�กน้ันเล้ียวซ้�ยเข้�ถนนบ้�นเส�หิน ซอย 5 

ตรงไปประม�ณ 100 เมตร โครงก�รอยู่ท�งซ้�ยมือ 

ส�ม�รถเดินท�งเข้�เมืองด้วยถนนเชียงใหม่-ลำ�พูน

ม�ท�งหนองหอย และถนนมหิดล ที่เดินท�งถึงห้�ง-

เซ็นทรัลพล�ซ� เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และสน�ม-บิน

น�น�ช�ติเชียงใหม่โดยใช้เวล�เพียง 10 น�ที หรือ

จะเดินท�งไปยังถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำ�ป�งก็

เดินท�งได้สะดวก

สำ�หรับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกก็มีครบทุก

ประเภท โดยเฉพ�ะเชียงใหม่ 89 พล�ซ่� ที่อยู่ใกล้

กับโครงก�รก็มีทั้งร้�นอ�ห�ร ร้�นค้� ร้�นสะดวกซื้อ 

ร้�นข�ยย� ธน�ค�ร ที่เปิดให้บริก�รอย่�งครบครัน 

หรือจะเดินท�งสู่สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอื่นๆ ก็ใช ้

เวล�เพียงไม่น�น อ�ทิ ตล�ดหนองหอย ริมปิงซูเปอร์- 

ม�ร์เก็ต ห้�งสรรพสินค้�พรอมเมน�ด� โรงเรียนว�รี

เชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัยแผนกมัธยม  

วิทย�ลัยเทคโนโลยีเอเซีย  โรงพย�บ�ลกรุงเทพเชียงใหม่ 

โรงพย�บ�ลร�ชเวช

ครบครันสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก พร้อมรถ
รับส่งให้บริก�ร

โครงก�ร ซู คอนโดมิเนียม แบ่งเป็น 4 อ�ค�ร 

อ�ค�รละ 4 ชั้น รวมทั้งหมด 73 ยูนิต โครงก�รเป็น

คว�มร่วมมือระหว่�งเจ้�ของพ้ืนท่ีและผู้เชี่ยวช�ญ

ด้�นก�รออกแบบและก่อสร้�งอสังห�ริมทรัพย์หล�ย

โครงก�ร ด้วยประสบก�รณ์ต่�งๆ จึงทำ�ให้เข้�ใจ 

และออกแบบม�ให้ตอบโจทย์ให้กับผู้อยู่อ�ศัย 

คอนโดได้เป็นอย่�งดี โครงก�รจึงจัดส่ิงอำ�นวยคว�ม- 

สะดวกในโครงก�รม�ให้อย่�งครบครัน และยังเลือก

ทำ�เลท่ีใกล้กับแหล่งรวมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก 

ทำ�ให้ผู้อยู่อ�ศัยใช้ชีวิตง่�ยขึ้น โครงก�รมีแบบห้อง

ทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่ 

1. Room Type A พื้นที่ใช้สอย 50 ต�ร�ง-

เมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องนำ� 1 ห้องครัว

โซนหนองหอยเป็นอีกทำาเลที่น่าสนใจของ 
จังหวัดเชียงใหม่ เหมาะสำาหรับคนที่ต้องเดินทาง 
ไปทำางานจังหวัดลำาพูน เพราะสามารถเดินทาง
ด้วยถนนเชียงใหม่-ลำาพูน (สายเก่า) ได้ อีกทั้ง
ยังใกล้กับโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง หรือจะเดิน-
ทางไปยังห้างสรรพสินค้าและสนามบินนานาชาติ 
เชียงใหม่ก็ใช้เวลาเพียงไม่นาน การเลือกท่ีอยู่อาศัย 
ในโซนนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณไม่ควรมอง
ข้ามไป

HBG CM มีคอนโดในโซนนี้มาฝากกัน 
อยู่ใกล้กับ เชียงใหม่ 89 พลาซ่า ที่คนเชียงใหม่
รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งรวมส่ิงอำานวยความสะดวก
มากมาย กับโครงการ “ซู คอนโดมิเนียม” คอนโด 
4 ชั้น 4 อาคาร พัฒนาโดยบริษัท โมโนลิท พร็อพ- 
เพอร์ตี้ จำากัด โดยออกแบบโครงการมาสำาหรับ
ครอบครัวขนาดเล็กและคนที่ชอบอยู่คนเดียว
ที่ต้องการความเพียบพร้อมในการใช้ชีวิตที่
สมบูรณ์แบบ เพราะที่นี่มีสิ่งอำานวยความสะดวก
ภายในโครงการมาให้อย่างครบครันแบบที่ไม่ต้อง
ออกไปที่ไหน แถมยังมีบริการรถรับส่งของทาง
โครงการให้อีกด้วย กับราคาเริ่มต้นเพียง 2.66 
ล้านบาท*

“ซู คอนโด”
ส่วนกลางครบครัน ใกล้เชียงใหม่ 89 พลาซ่า
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2. Room Type B พื้นที่ใช้สอย 35 ต�ร�ง-

เมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องนำ� 1 ห้องครัว

ส่วนกล�งของโครงก�รมีตั้งแต่สระว่�ยนำ�

ระบบเกลือกล�งแจ้ง ลึก 1.5 เมตร สวยโดดเด่น 

เหมือนสีนำ�ทะเลด้วยพ้ืนปูกระเบื้องสีคร�มย�- 

แนวสีฟ้� พร้อมด้วยสระนำ�สำ�หรับเด็กเล่น พักผ่อน

ชมวิวสระว่�ยนำ�ด้วยศ�ล�และเก้�อี้พักผ่อนรอบๆ

สระ ห้องฟิตเนสสำ�หรับผู้พักอ�ศัย 1 ห้องส�ม�รถ

ใช้ง�นได้ครั้งละ 2 คน สะดวกสบ�ยกับร้�นก�แฟ 

พร้อม Wi-Fi บริก�รภ�ยในโครงก�ร ให้คุณได้นัดพบ

และพูดคุยธุระ อีกทั้งยังมีร้�นซักอบรีดให้ผู้อยู่อ�ศัย

ม�ใช้บริก�รอีกด้วย อุ่นใจกับระบบคว�มปลอดภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจเช็กข้อมูลผู้ม�ติดต่อบริเวณ

ท�งเข้�-ออกด้วยเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย

และกล้องวงจรปิด และดูแลคว�มปลอดภัยของคุณ 

ด้วยเครื่องตรวจจับควัน บันไดหนีไฟ หัวฉีดดับเพลิง

อัตโนมัติ และถังดับเพลิงฉุกเฉิน เพื่อป้องกันเวล�

เกิดเหตุอัคคีภัย ท�งโครงก�รยังมีก�รอำ�นวยคว�ม

สะดวกแก่ผู้อยู่อ�ศัยด้วยรถรับ-ส่งไปยังสถ�นที่

ต่�งๆ ในระยะท�งท่ีกำ�หนด อ�ทิ Chiang Mai 89 

Plaza, ห้�งสรรพสินค้�พรอมเมด�น�, สน�มบิน-

น�น�ช�ติเชียงใหม่ โดยต้องมีก�รจองล่วงหน้�อย่�ง

น้อย 1 วัน

โครงก�ร ซู คอนโดมิเนียม คอนโดที่

เหม�ะสำ�หรับครอบครัวขน�ดเล็กและคนท่ีอยู่

คนเดียวที่ต้องก�รคว�มสมบูรณ์แบบในก�รใช้

ชีวิตกับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท่ีมีครบครันใน

โครงก�ร อยู่ใกล้กับศูนย์รวมร้�นค้� ร้�นอ�ห�ร

อย่�ง เชียงใหม่ 89 พล�ซ่� เดินท�งสะดวกสู่- 

ถนนใหญ่และต่�งจังหวัดอย่�งลำ�พูนและลำ�ป�ง

ได้ง่�ย เรียกได้ว่�เป็นโครงก�รที่ค่อนข้�งมีดีใน 

ทุกด้�นเลยจริงๆ ที่รับรองว่�ห�ได้ไม่ง่�ยใน 

เชียงใหม่ ท่ีให้ได้ม�กขน�ดน้ีกับร�ค�เร่ิมต้นเพียง 

2.66 ล้�นบ�ท  

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Home Profile : Su Condo

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

Contact:

Website:

Monolith Property Co.,Ltd.
Nong Hoi Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai
3.7 Rai.
Condominium of 4 Stories, 4 Buildings, Total 47 Units.
Start 2.66 MB.
Swimming Pool, Fitness, Garden, Coffee Shop, Laundry Shop, 
Shuttle Service, Internet Wi-Fi, CCTV., 24-Hrs Security Guard, 
Fire Prevention System
Tel. 083-7189388 (Thai), 080-7828988 (English),
085-5404471 (Chinese)
www.sucondocnx.com
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Home Inspection

เข้าสู่ช่วงฤดูฝนทีไรก็มักจะมาพร้อมกับปัญหามาให้ท่านเจ้าของบ้านปวดหัวอยู่เสมอ 

บางทีก็มีน้ำารั่วเข้ามาในบ้าน สนามหญ้าและต้นไม้ก็เสียหายเพราะน้ำาขัง ไหนฝนจากหลังคายัง

กระเด็นไปโดนบ้านข้างๆ ให้ทะเลาะกับเพื่อนบ้านอีก ฉะนั้นลองสำารวจบ้านของคุณดูว่าได้ติดตั้ง

รางน้ำาฝนหรือยัง หรือถ้าใครที่ติดตั้งมานานแล้ว รางน้ำาเก่าเริ่มสภาพดูไม่ได้ ระบายน้ำาก็ไม่ทันใจ 

ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนให้เป็นของใหม่หรือยัง?

HBG CM มีเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับรางน้ำาฝนและการติดตั้งรางน้ำาฝนมาฝากกัน เผื่อ

ใครที่กำาลังลังเลว่าจะติดตั้งรางน้ำาที่บ้านจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น

เรื่องที่คุณควรรู้

เกี่ยวกับร�งน้ำ�ฝนและวิธีก�รติดตั้ง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ทำ�ไมต้องติดตั้งร�งน้ำ�?
สมัยก่อนบ้�นจะติดตั้งร�งนำ�ไว้สำ�หรับ

รองนำ�ฝนเพื่อนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน แต่จริงๆ แล้ว 

ร�งนำ�มีประโยชน์ม�กกว่�ที่คุณคิด อ�ทิ ช่วยป้องกัน 

ไม่ให้นำ�ฝนและส่ิงสกปรกจ�กหลังค� ไหลลงม�เปือน 

ผนัง หน้�ต่�ง ประตู วงกบ และบริเวณรอบๆ บ้�น 

ช่วยยืดอ�ยุก�รใช้ง�นหน้�ต่�งประตูของบ้�นและ

ป้องกันไม่ให้ผนังซีดเร็วซึ่งจะช่วยลดค่�ใช้จ่�ยก�ร

ร�งน้ำ�ฝนมีกี่ประเภท?
1. ร�งนำ�สังกะสีหรือร�งนำ�เหล็กชุบสี 

เป็นร�งนำ�ที่ได้รับคว�มนิยมในสมัยก่อน รวมทั้งบ้�น

ในชนบทก็ยังมีก�รใช้ง�นกันอยู่ เพร�ะมีร�ค�ถูก แต่

มีข้อเสียคือสังกะสีส�ม�รถเป็นสนิทเป็นผุง่�ย ถ้�เป็น 

แบบพ่นสี สีก็จะหลุดลอกออกม�เม่ือใช้ง�นไปสักระยะ 

หนึ่ง

2. ร�งนำ�สแตนเลส เป็นร�งนำ�ท่ีใช้ในโรงง�น 

และบ้�นจัดสรรเกรดเกรดพรีเมียม มีร�ค�สูง สวยง�ม 

ดูหรูหร� อ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�น บ�งรุ่นมีฝ�ปิดด้�น

บน ช่วยให้ใบไม้หรือขยะไม่ติดอยู่ที่ร�งนำ�

3. ร�งนำ�อะลูมิเนียม เป็นร�งนำ�ท่ีมีคุณภ�พ 

สมบัติทนต่อก�รกัดกร่อนสูง นำ�หนักเบ� มีอ�ยุก�ร

ใช้ง�นย�วน�น ส�ม�รถรีดเป็นเส้นย�วๆ ได้ ทำ�ให้

ไม่มีรอยต่อ แต่ร�ค�ก็สูงในระดับหนึ่ง

4. ร�งนำ�ไวนิล ผลิตจ�กพล�สติกสำ�หรับง�น 

ใช้ภ�ยนอก เป็นอีกวัสดุที่กำ�ลังเป็นที่นิยม เนื่องจ�ก

บำ�รุงรักษ�บ้�น  ช่วยไม่ให้นำ�รั่วและไหลย้อนเข้�ม�

จ�กท�งหลังค� ช่วยป้องกันนำ�ฝนไม่ให้กระเด็นไปยัง 

บ้�นข้�งเคียง ช่วยรักษ�หน้�ดินและสน�มหญ้� รวม

ทั้งป้องกันต้นไม้และบ่อปล�ไม่ให้โดนนำ�ฝนโดยตรง 

ช่วยป้องกันปัญห�ดินทรุดซึ่งอ�จจะทำ�ให้บ้�นพัง

หรือทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นม�ได้ ดังนั้นถ้�พอจะมีงบ

ประม�ณสักหน่อย เร�ขอแนะนำ�ให้คุณติดตั้งร�งนำ�

ดีกว่� รับรองว่�คุ้มค่�แน่นอนครับ
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มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนท�น ไม่ล�มไฟ ไม่เป็นสนิม 

มีนำ�หนักเบ� ติดตั้งง่�ย ห�ซื้อง่�ย มีให้เลือกหล�ย

เกรดหล�ยร�ค�ในตล�ด แต่ต้องม�ต่อประกอบร�ง

นำ�เอง

5. ร�งนำ�ไฟเบอร์กล�ส เป็นร�งนำ�ที่นิยม 

ติดต้ังกับโรงง�นอุตส�หกรรมท่ีใช้ส�รเคมี แต่ปัจจุบัน 

มีก�รดัดแปลงนำ�ม�ใช้กับบ้�นท่ัวไป มีคุณสมบัติไม่ทำ� 

ปฏิกิริย�กับส�รเคมี ไม่ผุกร่อน ไม่เป็นสนิม มีร�ค�

ค่อนข้�งแพง และก�รติดตั้งต้องใช้ช่�งเฉพ�ะง�น

เลือกร�งน้ำ�ฝนอย่�งไรดี?
จ�กท่ีได้เล่�ไปแล้วว่�ร�งนำ�ฝนมีด้วยกัน

หล�ยประเภท หล�ยขน�ด แล้วจะเลือกร�งนำ�ฝน

จ�กอะไรดี อ�จจะลองเลือกพิจ�รณ�ดังนี้

1. ร�ค�ร�งนำ�และร�ค�ค่�ติดตั้ง น่�จะ

เป็นเหตุผลหลักที่หล�ยคนให้คว�มสำ�คัญม�กที่สุด 

อ�จจะลองสำ�รวจร�ค�จ�กร้�นติดตั้งร�งนำ�เพร�ะ

ต้องคิดรวมไปถึงค่�แรงติดตั้ง หรือถ้�อย�กติดตั้งเอง

ก็ไปดูร�ค�ร�งนำ�สำ�เร็จรูปก่อนก็ได้

2. พ้ืนท่ีหลังค� ลองดูพ้ืนท่ีหลังค�ว่�มีขน�ด 

ใหญ่ม�กน้อยแค่ไหน อ�จจะเลือกขน�ดร�งนำ�ให้มี

ขน�ดใหญ่ขึ้นม�หน่อย ซึ่งในตล�ดจะมีขน�ด 4 นิ้ว 

5 นิ้ว 6 นิ้วให้เลือกก็อ�จจะเลือกที่ 5-6 นิ้ว และถ้�

หลังค�มีระยะย�วม�กๆ ต้องมีรูระบ�ยนำ�หล�ยจุด 

กระจ�ยกันเพื่อให้ระบ�ยนำ�ได้ทัน

3. ก�รติดต้ัง ร�งนำ�บ�งประเภทถ้�มีอุปกรณ์ 

ครบก็ส�ม�รถติดตั้งด้วยตัวเองได้ โดยไม่ต้องใช้ช่�ง

ห�กเป็นหลังค�ท่ีอยู่ต่ำ�หรือเป็นพวกหลังค�โรงจอด

รถ อย่�งไรก็ต�มห�กเป็นบ้�นสองช้ันควรเรียกใช้ช่�ง 

จะดีกว่� เพื่อคว�มปลอดภัย

4.พื้นที่ติดตั้ง โดยปกติแล้วร�งนำ�ฝน จะ

ติดตั้งกับเชิงช�ยหรือไม้ปิดนกโดยก�รใช้ตะปูหรือ

น็อต แต่ถ้�ไม่ได้ติดเชิงช�ย ร�งนำ�บ�งประเภทก็ใช้

แขวนกับจันทันได้เลย เช่น ร�งนำ�สังกะสี

5. คว�มสวยง�ม ควรเลือกประเภทของร�ง- 

นำ�และสีสันของร�งนำ�ให้เข้�กันกับสไตล์ของบ้�น 

ร�งนำ�บ�งประเภทออกแบบม�ได้สวยเหมือนบัว

บ้�นที่มีหล�ยรูปแบบให้เลือก

 

ขั้นตอนติดตั้งร�งน้ำ�ฝน?
เริ่มจ�กก�รสำ�รวจพ้ืนท่ีติดตั้งว่�มีคว�ม

พร้อมหรือไม่ ตรวจดูที่เชิงช�ยหรือไม้ปิดนกที่จะติด 

ร�งนำ�ว่�มีคว�มแข็งแรง ยึดแน่น ถ้�ต้องมีก�รรื้อ

ร�งนำ�เก่�ที่ผุผัง ให้ระวังตอนรื้ออย่�ให้กระทบกับ

โครงสร้�งหลังค�เดิม จ�กนั้นให้ทำ�ก�รวัดระดับนำ� 

ระหว่�งหัวท้�ยของร�งนำ� แล้วทำ�ก�รปรับระดับคว�ม 

ล�ดเอียง ก่อนจะทำ�ก�รตีเต๊�เพื่อสร้�งแนวเส้นที่จะ

ติดตั้งร�งนำ� แล้วจึงทยอยติดตั้งตะขอแขวนร�ง ให้

มีระยะห่�งต�มท่ีคู่มือผลิตภัณฑ์บอกซึ่งแต่ละรุ่นจะ

มีระยะไม่เท่�กัน โดยทั่วไปจะเว้นห่�งกันประม�ณ 

60-80 เซนติเมตร แล้วจึงว�งร�งนำ�ม�ล็อกกับตะขอ

แขวนร�ง ห�กเป็นร�งนำ�ไวนิลที่ต้องมีก�รประกอบ 

ร�งนำ�ก็ใช้ซิลิโคนช่วยเชื่อมประส�นระหว่�งรอยต่อ 

จ�กน้ันก็ให้ติดตั้งท่อนำ�กับผนังหรือเส�ด้วยตัวยึด 

ตรวจดูว่�แข็งแรง ยึดท่อกับอุปกรณ์ได้แน่นสนิทก็

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

สุดท้�ยอ�จจะตรวจสอบก�รติดตั้งร�งนำ�

ด้วยก�รมองดูภ�พรวมว่�ร�งนำ�ได้ยึดติดกับไม้

เชิงช�ยได้ ระดับ ไม่มีลักษณะแอ่นงอ แล้วให้ลอง

ทดสอบด้วยก�รฉีดนำ�ข้ึนหลังค�แล้วดูว่�มีก�รระ

บ�ยนำ�เป็นปกติ

เป็นยังไงกันบ้�งคิดว่�น่�จะรู้จักกับร�งนำ� 

ม�กขึ้นไม่ม�กก็น้อย ใครที่ยังไม่ได้ติดร�งนำ�ที่

บ้�นต้องรีบแล้วนะ ถ้�เจอฝนตกหนักๆ จะได้

รับมือได้ทัน ให้ฝนช่วยสร้�งบรรย�ก�ศดีๆ เวล�

พักผ่อนอยู่บ้�น อย่�ให้มันม�สร้�งปัญห�กวนใจ

เร�เลย... 
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เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

“พิสิฐ กองพรหม”
ใช้ความรู้และเทคโนโลยี

พา มิ่ง เอสเตท ก้าวสู่

บริษัทแถวหน้าของเชียงใหม่

ด้วยมาตรฐานระดับโลก

ก า ร ซื้ อ ข า ย อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ใ น 

ประเทศไทยแตกต่างกับหลายประเทศที่จะ 

ต้องซื้อขายผ่านตัวแทนขายอสังหาฯ ที่ได้รับ 

อนุญาตตามกฎหมาย ทำาให้ผู้ที่ต้องการซื้อ-

ขายอาจพบกับประสบการณ์ที่ ไม่น่าจดจำา 

ในขณะเดียวกันมีตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาฯ ที่มี

ความมุ่งมั่นพยายามจะยกระดับอาชีพนี้ให้เข้า

สู่มาตรฐานเฉกเช่นประเทศที่พัฒนาแล้ว

HBG CM ฉบับนี้ จึงอยากพาท่านผู้- 

อ่านไปพบกับ คุณพิสิฐ กองพรหม กรรมการ- 

ผู้จัดการ บริษัท มิ่ง เอสเตท จำากัด (MING 

ESTATE Co.,Ltd.) ผู้ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนา 

วิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ ให้เป็นที่ยอมรับและ 

มีมาตรฐานอยู่ในระดับนานาชาติ มีหลากหลาย 

ประเด็นและเรื่องราวที่น่าสนใจ

พัฒน�ตนเอง สู่ม�ตรฐ�นส�กล  

ห ลังจ�กเ ข้�สู่ อ�ชีพน�ยหน้�อสั งห�- 

ริมทรัพย์อย่�งเป็นท�งก�ร โดยเริ่มตั้งบริษัทในเดือน

มีน�คม 2560 โดยก่อนนั้นเป็นน�ยหน้�อิสระม�

ช่วงหนึ่ง และรู้สึกว่�ก�รที่จะเข้�ม�ในส�ยอ�ชีพ

น�ยหน้�อสังห�ริมทรัพย์จะต้องมีก�รพัฒน�ตัวเอง

และไปให้ถึงที่สุด ทำ�ให้ในเดือนสิงห�คม 2560 ไป

เข้�ศึกษ�หลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อให้อ�ชีพน�ยหน้�

อสังห�ริมทรัพย์พัฒน�เป็นมืออ�ชีพก้�วเข้�สู่ระดับ

น�น�ช�ติได้ จึงได้เข้�ไปศึกษ�หลักสูตร CIPS หรือ 
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หน่วยง�นในเมืองไทยที่เป็นตัวนำ�หลักสูตรน้ีเข้�ม� 

คือ สม�คมก�รข�ยและก�รตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ไทย 

(RESAM) หลักสูตรนี้ใช้เวล�อบรมประม�ณ 5 วัน 

อย่�งต่อเนื่อง โดยมีอ�จ�รย์ผู้สอนม�จ�กอเมริก�

หลักสูตรนี้ม�จ�ก NATIONAL ASSO-

CIATION OF REALTORS (NAR) เป็นองค์กรหนึ่ง 

ในอเมริก� เป็นหลักสูตรที่ให้คว�มรู้เกี่ยวกับอสังห�- 

ริมทรัพย์น�น�ช�ติ และจะต้องสอบให้ผ่�นเพื่อได้ 

สิทธิ์เป็นสม�ชิก NAR ของอเมริก� ซึ่งน�ยหน้�

อสังห�ริมทรัพย์ประเทศไทยเรียกว่� REAL ESTATE 

AGENT แต่ในสหรัฐอเมริก�จะเรียกว่� REALTOR 

ได้เรียนเก่ียวกับจรรย�บรรณก�รประกอบวิช�ชีพ

น�ยหน้�อสังห�ริมทรัพย์ เมื่อจบหลักสูตรก็จะได้รับ

เข็ม (PIN) จะมีเข็ม 2 แบบ คือ เข็มที่เป็น REALTOR 

และเข็มที่เป็นตัวย่อ CIPS ซึ่งเป็นเสมือนก�รรับรอง

วิทย�ฐ�นะซึ่งต้องต่ออ�ยุปีต่อปี และถ้�ไปเป็นน�ย- 

หน้�ท่ีอเมริก�ต้องไปสอบ LICENSE อเมริก�มีกฎหม�ย 

รองรับก�รซื้อข�ยผ่�นเอเย่นต์

ก�รเข้�อบรมได้รับประโยชน์ 2 ท�ง ได้แก่ 

1. ที่สหรัฐอเมริก�มีง�น CONFERENCE 

ง�นสัมมน�และแสดงสินค้�ประจำ�ปี ซึ่งง�นหลักคือ 

ก�รเสวน�วิช�ก�ร เก่ียวกับเร่ืองวิช�ชีพน�ยหน้�อสัง- 

ห�ริมทรัพย์รวมถึงง�น EXPO ซึ่งเป็นง�นสินค้�ที่ 

เกี่ยวเนื่องง�นในวิช�ชีพอสังห�ริมทรัพย์  ชื่อง�น 

REALTORS CONFERENCE AND EXPO จะจัดง�น 

ทุกปีและหมุนเวียนไปทุกเมือง ทำ�ให้ได้ประสบก�รณ ์

และก�รเรียนรู้นำ�ม�ปรับใช้ในง�นท่ีทำ�อยู่ ซ่ึงในระยะ 

เวล� 2 ปีที่ผ่�นม� ตอนนี้เหมือนบริษัทกำ�ลังเพิ่งจะ 

เริ่มต้น จึงนำ�คว�มรู้ที่ได้ม�ปรับใช้ 

2. สิ่งที่ได้ม�นอกจ�กคว�มรู้แล้ว ยังได ้

คว�มสัมพันธ์ท่ีดีในประเทศและต่�งประเทศ ส�ม�รถ 

ที่จะไปต่อยอดได้เพร�ะเชื่อว่�โลกแคบลง ก�รเดิน- 

ท�งง่�ยขึ้น และมีคว�มตั้งใจจะไปง�นดังกล่�วทุกปี 

ที่ผ่�นม�มีคนไทยที่ผ่�นก�รอบรมประม�ณไม่กี่ 100 

คน และในจังหวัดเชียงใหม่มีไม่กี่คนเท่�นั้น 

นำ�คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีม�ปรับใช้ สร้�ง
คว�มมั่นใจด้วยตัวแทนมืออ�ชีพ

นอกจ�กคว�มรู้ท่ีได้รับตั้งใจนำ�คว�มรู้ม�

ประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในก�รทำ�ง�น และสิ่งที่ 

ได้กลับคืนเพิ่มเติมคือแรงบันด�ลใจ, มุมมอง และ

คว�มสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มแรงขับพิเศษที่ต้องผลักดัน

ตัวเองไปให้ได้ เพร�ะก�รได้เรียนรู้จ�กคนที่ประสบ-

คว�มสำ�เร็จ เร�จะต้องทำ�ให้เก่งเหมือนเข�หรือเก่ง

กว่�เข� ในขณะเดียวกันก�รนำ�เทคโนโลยีม�ปรับใช้

เพื่อส่งเสริมในอ�ชีพที่ทำ�อยู่  ซึ่งก็จะต้องปรับตัวและ

เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวล� ในสหรัฐอเมริก�

ได้ปรับเปลี่ยนไปอย่�งรวดเร็ว ฉะนั้นต้องไปเรียนรู้

และนำ�เทคโนโลยีม�ปรับใช้ เช่น เรื่องก�รถ่�ยภ�พ 

ก�รผลิตวิดีโอ ก�รถ่�ยมุมสูงผ่�นโดรน ซึ่งเสียค่�ใช้ 

จ่�ยม�ก แต่เร�ก็ต้องลงทุน เพ่ือให้เกิดคว�มแตกต่�ง 

แต่ก็ไม่ได้ทำ�ต�มทุกอย่�ง ดูในสิ่งที่สำ�คัญและนำ�ม�

ปรับใช้ได้

อ�ชีพนี้บ�งคนคิดว่�เป็นคนท่ีอยู่ตรงกล�ง

เชื่อมระหว่�งผู้ซื้อและผู้ข�ย และผู้ซื้อไปห�ผู้ข�ยเอง

โดยตรงจะดีกว่�ไหม บ�งจุดอ�จจะดีกว่�ส�ม�รถ

ข�ยด้วยตัวเองได้ ค่�คอมมิชชั่นก็ไม่ได้ให้ใคร ผู้ซื้อก็

ซื้อเท่�เดิม แต่ในเมืองไทยก�รซื้อข�ยผ่�นน�ยหน้�

อสังห�ริมทรัพย์ ในคว�มคิดหล�ยคนเป็นก�รซื้อข�ย 

ที่แพงกว่� จริงๆ มันอ�จจะไม่ใช่ เพร�ะก�รซื้อข�ย

กันเองอ�จได้ในร�ค�ที่แพงกว่� เพร�ะว่�บ�งครั้ง

ก�รเจรจ�ต่อรอง อ�จจะสู้มืออ�ชีพนี้ไม่ได้ ในเรื่อง

คว�มชำ�น�ญในวิช�ชีพท่ีมีผลต่อก�รเจรจ�ต่อรอง

ในก�รข�ย หรือเก่งในเรื่องเทคนิคก�รพูด ซึ่งเป็น

คว�มรู้เฉพ�ะท�งในเรื่องกฎหม�ยท่ีเก่ียวกับก�รซื้อ

ข�ย ก�รโอน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อดีของก�รใช้น�ย

หน้�อสังห�ริมทรัพย์ในแบบมืออ�ชีพจริงๆ

ในประเทศไทย ยังไม่มีกฎหม�ยม�ควบคุม 

วิช�ชีพน�ยหน้�อสังห�ริมทรัพย์ เหมือนสหรัฐอเมริก� 

สิงค์โปร์ ม�เลเซีย ไม่มีกฎหม�ยเฉพ�ะท�งเป็นเพียง 

กฎหม�ยทั่วไป นั่นหม�ยถึงใครๆ ก็ข�ยได้อิสระ 

อย�กจะทำ�ก็ทำ�ได้เลย แต่วีธีก�รทำ�ง�นของน�ยหน้� 

อสังห�ริมทรัพย์แบบมืออ�ชีพจะต้องเข้�ไปคุยกับ 

เจ้�ของทรัพย์ นำ�ทรัพย์ม�ฝ�กท่ีบริษัทและมีข้อตกลง 

ในก�รดำ�เนินก�รที่ชัดเจน ก่อนจะทำ�ก�รลงข�ย

ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ข้อมูลก็จะไปถึงมือของผู้ซื้อจริงๆ 

และลูกค้�มีคว�มมั่นใจว่�เร�ทำ�ให้ข�ยได้เร็วขึ้น 

นอกจ�กน้ันยังต้องก�รขย�ยธุรกิจไปท่ัวโลก 

อย่�งที่กล่�วไปแล้วว่�โลกแคบลง พร้อมก�รเข้�ม� 

ของเครือข่�ยในระดับน�น�ช�ติและระบบอิน- 

เทอร์เน็ตออนไลน์นั้นช่วยเร�ได้ รูปแบบก�รขย�ยตัว 

จะใช้วิ ธีดำ�เนินก�รเป็นก�รติดต่อประส�นง�น 

ปัจจุบันลูกค้�ต่�งช�ติพบว่�มีจำ�นวนเพ่ิมม�กม�กข้ึน 

ทั้งจ�ก สิงคโปร์ เก�หลี ฮ่องกง จีน อเมริก� ส่วนหนึ่ง

เกิดจ�กก�รส่งต่อของเครือข่�ยนั่นเอง

ตั้งเป้�ภ�ยใน 5 ปี ก้�วสู้บริษัทอันดับต้น
ของเชียงใหม่

สำ�หรับก�รเป็นน�ยหน้�อสังห�ฯ ที่ดีนั้น สิ่ง

แรกที่ควรดำ�เนินก�รคือ ทำ�ตัวเองให้น่�เชื่อถือก่อน 

จะต้องรักในอ�ชีพนี้มีคว�มตั้งใจว่�จะต้องสำ�เร็จ ซึ่ง

มีบุคคลม�กม�ยที่อยู่ในอ�ชีพน้ีประสบคว�มสำ�เร็จ 

เร�จึงคิดว่�คนม�กม�ยที่ประสบคว�มสำ�เร็จ เร�ก็

จะต้องทำ�ได้ และเร�จะได้โดยด้วยวิธีไหนนั้น ก็จะ

ต้องเรียนรู้ ต้องศึกษ� ต้องพัฒน�ตัวเอง ซึ่งจะเห็นว่�

ในระยะ 2 ปีที่ผ่�นม�ได้ลงทุนเรียนรู้ค่อนข้�งสูง ให้

คว�มรู้กับตัวเอง มีคว�มส�ม�รถ สร้�งคว�มสัมพันธ์

ที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในก�รรับใช้ลูกค้� ตั้งเป้�ว่� 

จะเชี่ยวช�ญในตล�ดเชียงใหม่ เมื่อมีผู้ที่ต้องก�ร 

อสังห�ฯ ในเชียงใหม่จะต้องคิดถึงเร�เป็นอันดับต้นๆ 

โดยมีคว�มมุ่งมั่นว่�ไม่เกิน 5 ปี จะต้องขึ้นม�เป็น

บริษัทอันดับต้นๆ ของเชียงใหม่

สำ�หรับแนวโน้มตล�ดบ้�นมือสองค�ดว่� 

จะสูงขึ้น ก�รพัฒน�ตล�ดที่อยู่อ�ศัยใหม่มีก�รเปิด

ตัวม�กขึ้น จะส่งผลให้บ้�นมือสองเพิ่มขึ้นต�มม� ทำ� 

ให้อ�ชีพน�ยหน้�อสังห�ริมทรัพย์จะย่ิงโตขึ้นต�ม

จำ�นวนบ้�นมือสองที่เพิ่มม�กขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของ 

บริษัท มิ่ง เอสเตท พบว่�ลูกค้�สนใจอสังห�ฯ อันดับ 

1 ได้แก่ บ้�นเดี่ยว ร้อยละ 70, คอนโด ร้อยละ 20  

และที่ดินเปล่� ร้อยละ 10

โดยเป็นกลุ่มลูกค้�คนไทย อันดับ 1 ร้อยละ 

50 เป็นคนในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ อีก

ร้อยละ 50 เป็นช�วต่�งช�ติจ�กเอเชีย เช่น ฮ่องกง 

จีน ส่วนเก�หลีจะเน้นก�รเช่� และฝั่งยุโรปอีกเล็ก

น้อย ก�รซื้อ-ข�ย อสังห�ฯ ของเชียงใหม่ผสมผส�น

ระหว่�งคนเชียงใหม่และช�วต่�งช�ติ เพร�ะนักท่อง-

เที่ยวที่ม�กขึ้นนั้นเอง จำ�นวนลูกค้�ต่�งประเทศที่มี

กว่�ครึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจ�กคว�มได้เปรียบท�งด้�น

ภ�ษ�

อย่�งไรก็ต�มในส่วนของตล�ดต่�งประเทศ

มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเอเชียเป็นหลัก อ�ทิ จีน, สิงคโปร์, 

ฮ่องกง แต่ก็จะต้องเน้นฐ�นหลัก คือเชียงใหม่ให้แข็ง- 

แรงก่อนแล้วค่อยขยับขย�ยไปสู่ภ�ยนอก แต่ห�ก 

โอก�สเอื้ออำ�นวยก็จะต่อยอดได้กับพันธมิตรใน 

ต่�งประเทศ ซึ่งต้องอ�ศัยเวล�อีกระยะหนึ่ง 

คว�มมุ่งมั่นตั้งใจของช�ยชื่อ “พิสิฐ กอง- 

พรหม” ที่เริ่มจ�กก�รพัฒน�ตนเองมีก�รเรียนรู้ 

อย่�งต่อเนื่อง พร้อมนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยม� 

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภค ประกอบ 

กับเครือข่�ยพันธมิตรท�งธุรกิจน�ยหน้�อสังห�ฯ 

มืออ�ชีพ กระจ�ยตัวอยู่ทั่วโลกคว�มมุ่งมั่นตั้งใจ

ท่ีจะไปให้สุดท�งอย่�งท่ีค�ดหวัง...เชื่อว่�ไม่ใช่

เรื่องย�กแต่อย่�งใด  
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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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แสดงสินคานานาชาติ
เชียงใหม (CMECC)

หวยตึงเฒา
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ตลาด
เจริญเจริญ

ถนน
วงแ

หวน
รอบ

นอก

CentralPlaza 
Chiang Mai Airport
Shopping Center
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   บ้าน คอนโดมิเนียม           อาคารพาณิชย์

แสนดี โมเดิร์นวิลล์ (Sandee Modernvill) ปกหน้า

แกรนด์ ล้านนา เมอริเดียน (Grand Lanna Meridian) 2

มาลาดา แกรนด์ คูลี่ (Malada Grand Coulee) 5

 รีเจ้นท์ กรานาดา เชียงใหม่ (Regent Granada Chiang Mai)  15

โฮล์ม (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) 55

บ้านกาญจน์กนก (Baan Karnkanok) 56

กาญจน์กนกวิลล์ (Karnkanok Vill) 56

วันพลัส คอนโด (One Plus Condo) 56

ราชพฤกษ์ กรีนเนอร์รี่ฮิลล์ (Rajapruek Greenery Hill Condo) 56

บ้านนวรัตน์ (Baan Nawarat 56

กาญจน์กนกทาวน์ (Karnkanok Town) 56

ศุภาลัย มอนเต้ (Supalai Monte) 58

ศุภาลัย โมด้า (Supalai Moda) 59

ศุภาลัย พรีโม่ (Supalai Primo) 59

ศุภาลัย เบลล่า (Supalai Bella) 59

แผนที่โครงการบ้าน คอนโด และอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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14
14

14

14
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เดอะ พรีโก้ (โดยโครงการศิวาลัย)

บ้านเหนือระดับ เรียบหรู สง่างาม ที่คู่ควรกับคุณ

โครงการ เดอะพรีโก้ ดำาเนินการโดย บริษัท รอยัล สยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 40/2558 ที่ตั้งโครงการ 194 ม.8 ต.ต้นเปา อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร.053-101-333
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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
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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
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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
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เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์
สุทรียภาพแห่งการครอบครองในอ้อมกอดของขุนเขา

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

ถ.
โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม

บานถวาย

อ.หางดง อ.สารภี
รพ.หางดง

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
บอ

สร
าง
-ด

อย
สะ

เก
็ด

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
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ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.ลานนา
ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

ตลาดวิบูลยทอง กาดฝรั่ง

เวียงกุมกาม

เดอะ มาสเตอรพีช ซีนเนอรี่ ฮิลล

โทร. 053 296 688-9, 053 296 692 แฟกซ์ 053 296 694
www.mp-scenery.com

พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ...

ในโครงการที่คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติสุดๆ

- Air conditioner in master bedroom.
- Kitchen benches and cupboards.
- Water-heater in master bedroom.
- Wallpaper and insect screens.
- Water tank and water pump.
- Landscaping, driveway and emergency lighting.

ราคาเริ่มต้นที่ 4.35 ล้านบาท
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อนุชา กุลวิสุทธิ์ 
กูรูด้านการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ปรึกษาอิสระ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
มีพ็อกเก็ตบุ๊คด้านการเงิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

1. ทำ�เล VS สิ่งปลูกสร้�ง
มักเลือกกันไม่ถูก ระหว่�ง “บ้�นที่มีทำ�เลดี 

แต่ส่ิงปลูกสร้�งไม่ดีและเส่ือมโทรม” กับ “บ้�นท่ีทำ�เล 

ด้อยกว่� แต่ตัวบ้�นและส่ิงปลูกสร้�งแข็งแรง สวยง�ม 

ไม่ทรุดโทรม” สำ�หรับท�งออกเม่ือเจอกับปัญห�แบบน้ี 

คือต้องเน้นเลือกบ้�นโดยให้คว�มสำ�คัญกับส่วนของ

ทำ�เลก่อนเสมอ ที่ต้องทำ�เช่นนี้เพร�ะสิ่งปลูกสร้�งถ้� 

เร�ไม่ชอบใจยังส�ม�รถปรับปรุงและซ่อมแซมได้

ต�มทีต่อ้งก�ร แตส่ำ�หรบัทำ�เล เร�จะไมส่�ม�รถปรบั- 

ปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณภ�พใดๆ ได้เลย

2. บ้�นใหม่ VS บ้�นเก่�
คนส่วนใหญ่จะชื่นชอบบ้�นใหม่ม�กกว่�

บ้�นเก่�เสมอ แต่ในแง่ก�รลงทุนแล้ว บ้�นเก่� ถือว่�

มีคว�มน่�สนใจหรือเหม�ะสมในก�รลงทุนม�กกว่�

เนื่องจ�กร�ค�น่�สนใจกว่� ประกอบกับเร�ส�ม�รถ

ปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รห�ร�ยได้ได้ดีกว่�

3. ช่�งก่อสร้�ง VS วัสดุก่อสร้�ง
ในก�รสร้�งหรือซ่อมแซมบ้�น ปัญห�กวนใจ 

อย่�งหนึ่งก็คือ ไม่รู้จะเลือกอย่�งไรดี ระหว่�งช่�ง

ก่อสร้�งกับวัสดุก่อสร้�ง ซึ่งถ้�เลือกใช้ของดีทั้งคู่ ก็จะ 

มีเสียค่�ใช้จ่�ยจำ�นวนม�ก ทำ�ให้จำ�เป็นต้องเลือก

อย่�งใดอย่�งหนึ่ง เนื่องจ�กมีงบประม�ณจำ�กัด 

ท�งออกของปัญห�ลักษณะนี้ก็คือ จะต้อง 

เน้นที่ช่�งก่อสร้�งที่มีฝีมือเป็นสำ�คัญ  โดยวัสดุก่อ- 

สร้�งขอให้ถือเป็นเร่ืองรอง เพร�ะช่�งท่ีมีฝีมือส�ม�รถ 

ช่วยแก้ปัญห�ตำ�หนิหรือคว�มไม่สวยง�มท่ีเกิดจ�ก

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้�งได้ แต่ถ้�ใช้ช่�งที่ไม่มีฝีมือและ

ข�ดคว�มชำ�น�ญก็อ�จจะต้องเจอปัญห�เปลืองค่�

ใช้จ่�ย และทำ�ให้บ้�นข�ดคว�มสวยง�มได้ 

ในแง่การลงทุนแล้ว “บ้�นมือสอง” ถือเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะกับการลงทุนเป็นที่สุด เพราะ 
นอกจากจะมีทำาเลที่โดดเด่นกว่าบ้านใหม่มาก ยังเป็นบ้านที่สามารถต่อรอง ซื้อในราคาต่ำากว่า
ตลาดได้ไม่ยาก  

 อย่างไรก็ตาม แม้โอกาสทำาเงินจะเปิดกว้างมาก แต่การลงทุนในบ้านมือสองให้ประสบ 
ความสำาเร็จทำาได้ไม่ง่ายเลย เพราะกุญแจของความสำาเร็จนอกจากจะขึ้นอยู่กับ “ตาดีได้ ตาร้าย
เสีย” แล้ว ยังขึ้นอยู่กับเคล็ดวิธีจัดการปัญหาต่างๆ ที่ต้องกระทำาอย่างชาญฉลาดในเวลาเดียว 
กันด้วย ทั้งนี้ประเด็นที่มักสับสนมีปัญหาจนตัดสินใจกันไม่ถูก กลายมาเป็นความล้มเหลวในที่สุด 
มีอยู่ด้วยกันถึง 12 เรื่อง ดังนี้

Home Investment

บ้�นมือสอง 
กับ 12 หลุมพรางที่พึงต้องระวัง

4. ด�วน์น้อย VS ด�วน์ม�ก
เป็นอีกปัญห�ท่ีมักตัดสินใจกันไม่ถูกว่�

ควรด�วน์น้อยหรือด�วน์ม�กจึงจะดี  ในแง่ของก�ร

ลงทุน ก�รด�วน์ ยิ่งน้อยเท่�ไหร่ยิ่งดีเท่�นั้น เพร�ะ

ก�รด�วน์น้อยๆ หม�ยถึงก�รใช้เงินลงทุนน้อยนั่นเอง 

ซึ่งส�ม�รถช่วยเพ่ิมอัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน

ได้และก�รกู้เยอะยังส�ม�รถนำ�ดอกเบี้ยผ่อนม�ใช้

ลดหย่อนภ�ษีได้ด้วย

5. บ้�นเรียบๆ VS บ้�นโดดเด่น
ระหว่�งบ้�นที่มีคว�มโดดเด่นสวยง�มแต่มี 

ร�ค�สูง กับบ้�นเรียบๆ ที่มีร�ค�ต่ำ�กว่� ต�มหลักก�ร 

ลงทุนในอสังห�ฯ ต้องเน้นลงทุนกับบ้�นประเภทที่ม ี

ลักษณะเรียบๆ ไม่มีรูปลักษณ์ท�งสถ�ปัตยกรรมที่ 

โดดเด่นม�ก เพร�ะปกติบ้�นหรูที่มีลักษณะโดดเด่น 

แม้ว่�จะดูดีสำ�หรับก�รถือครองเป็นเจ้�ของ แต่ก็จะ 

เป็นบ้�นประเภทท่ีไม่ส�ม�รถปรับปรุง สร้�งร�ยได้ให้ 

สูงขึ้นได้อีกแล้ว

6. บ้�นเล็ก VS บ้�นใหญ่ 
สัญช�ตญ�ณคนเร�ส่วนใหญ่จะชอบบ้�น

ใหญ่ม�กกว่�บ้�นเล็ก ยิ่งหลังใหญ่ยิ่งดี แต่ในแง่ก�ร

ลงทุนแล้ว บ้�นขน�ดเล็ก ถือเป็นบ้�นที่ได้เปรียบ

กว่�บ้�นขน�ดใหญ่ เพร�ะข�ยและปล่อยเช่�ได้ง่�ย

กว่� และสะดวกในก�รบริห�รจัดก�ร และดูแลรักษ�

7. ขน�ดและจำ�นวนห้อง
ขน�ดของบ้�น และจำ�นวนห้องในบ้�น ควร

มีขน�ดที่เหม�ะสมกับขน�ดและปริม�ณห้องเฉลี่ย

ของตล�ดบ้�นโดยทั่วไป เนื่องจ�กบ้�นที่มีขน�ด

และจำ�นวนห้อง เล็กหรือใหญ่เกินไป มักทำ�ให้เกิด

ปัญห�อื่นๆ ต�มม� เช่นห�คนซื้อและเช่�ได้ย�ก ซึ่ง

ทำ�ให้ร�ค�ข�ยต่ำ� และมีต้นทุนในก�รดูแลรักษ�สูง

8. สิ่งที่ต้องกระทำ�เมื่อมีข้อสงสัย
ห�กเกิดข้อสงสัยขึ้นม�เมื่อไหร่ อย่�พึ่งด่วน

ตัดสินใจ ควรให้ถ�มหรือใช้บริก�รผู้เชี่ยวช�ญเสมอ 

เช่น ผู้ประเมินร�ค� ช่�งก่อสร้�ง เจ้�หน้�ที่สินเชื่อ 

หรือนักกฎหม�ย ฯลฯ ที่ต้องทำ�เช่นนี้เพร�ะปกติแล้ว

ต้นทุนในก�รใช้บริก�รผู้เชี่ยวช�ญเหล่�นี้ เมื่อเทียบ

กับคว�มเสียห�ยท่ีอ�จจะเกิดขึ้นจ�กคว�มผิดพล�ด 

น้อยกว่�กันลิบลับอย่�งเทียบกันไม่ติดเลย

9. บ้�นที่เปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ได้
บ้�นท่ีส�ม�รถเปล่ียนแปลงก�รใช้ประโยชน์ 

ได้ (Convertibility) เช่นเปลี่ยนไปเป็นออฟฟิศได้หรือ 

เปลี่ยนไปเป็นอ�ค�รพ�ณิชย์ จัดเป็นบ้�นที่มีคว�ม

น่�สนใจสูง เนื่องจ�กเป็นบ้�นที่ส�ม�รถคงศักยภ�พ

ในก�รห�ร�ยได้จ�กค่�เช่�ได้ดีกว่�

10. บ้�นที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง (Flexibility)
เช่นพ้ืนที่ใช้ง�นสะดวกที่จะเปลี่ยนแปลงให้

เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รในก�รใช้ประโยชน์ โดย

มีค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รต่ำ�และใช้เวล�น้อย 

บ้�นลักษณะนี้ถือเป็นบ้�นท่ีมีคว�มเหม�ะสมในก�ร

ลงทุนม�กกว่� เพร�ะมักข�ยง่�ย และได้ร�ค� 

11. บ้�นประหยัดพลังง�น VS บ้�นท่ีสวยง�ม
บ้�นท่ีมีศักยภ�พในก�รประหยัดพลังง�น 

เช่น บ้�นที่อ�ก�ศเย็นสบ�ยไม่ร้อน ตั้งถูกทิศท�งลม 

และภ�ยในบ้�นมีแสงสว่�งเข้�ถึงได้โดยไม่จำ�เป็น 

ต้องใช้ไฟฟ้� ถือว่�มีคว�มสำ�คัญม�กกว่�บ้�น

ประเภทที่รูปโฉมภ�ยนอกสวยง�มและมีสไตล์ 

12. ซ้ือแล้วค่อยคิดซ่อม VS คิดซ่อมแล้วค่อยซ้ือ
หลักก�รคิดที่ถูกต้อง “ก�รซ่อมแซม” ควร

เป็นประเด็นท่ีต้องพิจ�รณ�กันตั้งแต่ก่อนตัดสินใจ

จะซื้อบ้�น ก�รประม�ณก�รต้นทุนค่�ใช้จ่�ยในก�ร

ซ่อมแซมล่วงหน้� จะทำ�ให้ทร�บถึงต้นทุนแท้จริงใน

ก�รลงทุน และส�ม�รถหยิบยกข้อมูลเหล่�นี้ม�ใช้ใน

ก�รต่อรองร�ค�ซื้อบ้�นให้ต่ำ�ลงได้เป็นอย่�งดี  
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ตรวจสอบคุณสมบัติส่วนตัว ซึ่งควรจะต้อง
พิจ�รณ� คือ

ประวัติสินเชื่อของตัวเร�ที่ในอดีตเคยเป็น

หนี้ที่ค้�งชำ�ระเงินกู้ใดๆ ม�ก่อนหรือไม่ ไม่ว่�จะเป็น 

ผ่อนชำ�ระหนี้เงินกู้รถยนต์ เงินกู้อื่นใด หรือเงินกู้บัตร

เครดิตหรือไม่ เป็นต้น และไม่เคยถูกฟ้องร้องดำ�เนิน

คดี ซึ่งถือว่�เป็นข้อบ่งชี้ถึงคว�มตั้งใจในก�รชำ�ระหนี้ 

(Willingness to repay)  นั่นคือก�รเป็นลูกหนี้ที่ดี  ไม่

ผิดนัดชำ�ระหนี้ ซึ่งแน่นอนผู้ขอกู้ทุกร�ยก็จะต้องให้

คว�มมั่นใจก่อนกู้ว่�จะต้องชำ�ระหนี้คืนแน่ ในคว�ม

เป็นจริงผู้ให้กู้ต้องห�ท�งพิสูจน์ว่�ลูกหนี้จะมีคว�ม

ตั้งใจเช่นว่�นั้นจริงๆ โดยผู้กู้ต้องยินยอมให้ธน�ค�ร

ตรวจสอบกับเครดิตบูโร (NCB)

ในกรณีผู้กู้มีปัญห�ดังกล่�ว ได้แก่ ก�รค้�ง

ชำ�ระหนี้เงินกู้ ค้�งชำ�ระหนี้บัตรเครดิต ก็ควรแก้ไข

ปัญห�กับธน�ค�รนั้นๆ ให้เรียบร้อยจนเป็นหนี้ปกติ

ก่อนม�ยื่นขอกู้ยืมกับธน�ค�รได้เท่�ไหร่

มีชัย คงแสงไชย
ผู้เชี่ยวชาญและคร่ําหวอดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 

อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

จำ�นวนเงินกู้กับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ี 
(Ability to Repay)

น่ันคือคว�มส�ม�รถในก�รห�ร�ยได้ของ

ลูกหนี้ ซึ่งย่อมต้องพิจ�รณ�ไปถึงอ�ชีพก�รง�น ก็

ต้องเป็นอ�ชีพที่มั่นคงเพร�ะต้องผ่อนชำ�ระหน้ีใน

ระยะย�ว กรณีอ�ชีพที่มีช่วงเวล�ข�ขึ้น เช่น นักแสดง 

นักกีฬ� ก็ต้องผ่อนในระยะไม่ย�วนัก ประสบก�รณ์

ในอ�ชีพก�รง�นก็ควรเหม�ะสม เช่นไม่เปลี่ยนง�น

บ่อยเกินไป เป็นต้น ร�ยได้ที่มีทั้งร�ยได้ประจำ� ร�ยได้ 

จ�กอ�ชีพอิสระ ร�ยได้จ�กก�รประกอบก�ร ก็ต้อง

มีหลักฐ�นหรือข้อมูลที่ส�ม�รถแสดงที่ม�ที่ไปได้ ถ้�

ส�ม�รถแจงค่�ใช้จ่�ยหรือต้นทุนในก�รประกอบก�ร

ได้ ก็จะส�ม�รถคำ�นวณร�ยได้ที่ชัดเจนขึ้น 

ก�รมีเงินออมหรือก�รลงทุนอื่นใด
ผู้กู้ควรมีบัญชีเงินฝ�กท่ีมีระยะเวล�ท่ีจะ

แสดงให้ดูได้ไม่น้อยกว่� 6 เดือนขึ้นไป และควรมี

เงินออมไม่น้อยกว่� 15-20% ของร�ค�บ้�น และถ้�

มีเงินลงทุนไม่ว่�เงินฝ�ก พันธบัตรอื่นใด ก�รนำ�ไป

แสดง ย่อมเป็นประเด็นบวกให้กับก�รพิจ�รณ�ของ

สถ�บันก�รเงิน

หลักประกันเงินกู้ 
สถ�บันก�รเงินจะให้วงเงินกู้ไม่เกินมูลค่�บ้�น 

ที่นำ�ม�จำ�นอง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน 70-100% ของ

ร�ค�ประเมินหลักประกันซ่ึงจะสำ�รวจและประเมิน

โดยบริษัทประเมินทรัพย์สิน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์

ต�มประเภทหลักประกันซึ่งควบคุมโดยธน�ค�รแห่ง

ประเทศไทย

อ�ยุผู้กู้กับระยะเวล�กู้เงิน
โดยทั่วไปสถ�บันก�รเงินจะให้กู้ในระยะ

เวล� 30 ปี แต่ในกรณีอ�ยุผู้กู้สูงจะให้เวล�เพิ่มเมื่อ 

ผ่อนชำ�ระจบสิ้นผู้กู้จะไม่เกิน 65-70 ปี แล้วแต่นโย- 

บ�ยของแต่ละสถ�บันก�รเงิน เช่นผู้กู้อ�ยุ 47 ปี จะมี

ระยะเวล�กู้ 18-23 ปี เป็นต้น  

แต่งตัวไปกู้: 
เตรียมตัวไปกู้ซื้อบ้�น

เม่ือตกลงใจจะซ้ือบ้าน และเม่ือได้เลือก 

ทำาเลที่ตั้ง ประเภทของบ้าน เป็นบ้านเดี่ยว 

ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียมแล้ว สภาพ- 

แวดล้อมของท่ีอยู่อาศัย คมนาคม มีทางด่วน 

ผ่านใกล้บ้าน หรือมีรถไฟฟ้าผ่านหรือไม่แล้ว  

สิ่งสำาคัญที่ต้องคิดถึงคือ การประเมินความ

สามารถตนเองในการหารายได้ ที่ลืมไม่ได้คือ

เงินเก็บในกระเป๋า และที่สำาคัญคือการจัดหา

เงินทุนหรือการขอกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร 

ดังนั้นควรต้องมาดูว่าหลักเกณฑ์ง่ายๆ  ใน

การเตรียมตัวไปขอกู้เงินควรมีอย่างไรบ้าง
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ฤดูร้อนในช่วงท่ีผ่านมาน้ี ถือว่าประเทศ- 

ไทยเจอความร้อนที่พุ่งถึง 40 องศา มาก- 

กว่าปีก่อนๆ คงทำาให้หลายท่านต้องถึงกับ

จัดการปรับปรุงบ้านไปพอสมควรเพื่อให้

บ้านเย็นสบายในช่วงหน้าร้อน แต่อย่าลืมว่า

พอเข้ากลางเดือนพฤษภาคม มิถุนายน เมื่อ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาพัดปกคลุม

ประเทศไทย ทำาให้เริ่มมีฝนชุกทั่วไป ซึ่งเป็น

สัญญาณการเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน

แล้วฤดูฝนมีผลต่อฮวงจุ้ยบ้านอย่างไร 

เมื่อฝนตกหนักทำาให้ปริมาณน้ำา (ธาตุน้ำา) มี

มากเกินไป ย่อมมีผลในเรื่องพลังงานที่ไม่ดี

เข้าสู่ตัวบ้านได้ เพราะน้ำาเป็นสื่อกลางที่อาจ

พัดพาสิ่งไม่ดี ขยะ สิ่งปฎิกูลต่างๆ เข้ามาใน

บ้านได้ หรืออาจกวาดสิ่งดีๆ พลังงานดีๆ 

ออกจากบ้านได้เช่นกัน เราลองมาดูวิธีการ

จัดฮวงจุ้ยบ้านก่อนฤดูฝนจะมากันดีกว่า 

1. ดูแลต้นไม้ สวน และสน�มหญ้�
เมื่อเข้�สู่ฤดูฝน ฝนที่ตกบ่อยๆ อ�จทำ�ให้

เกิดนำ�ท่วมขังบริเวณสน�มหญ้� หรือมุมต่�งๆ ใน

สวนได้ ก�รเริ่มดูแลรักษ�สน�มหญ้�ให้แข็งแรง 

บำ�รุงรักษ�ต้นไม้ให้กลับม�แข็งแรงได้ยิ่งดี เพร�ะ 

ห�กรอให้ฝนตกหนักอ�จส่งผลให้ร�กเน่�ได้ ต้นไม้

ดีๆ ก็คงต้องเอ�ออก เพร�ะก�รมีต้นไม้ในบ้�นถือ

เป็นแหล่งกักเก็บพลังง�นโชคล�ภ ทำ�ให้มีพลังง�นดี 

หมุนวนอยู่ในบ้�น ในท�งตรงข้�มห�กปล่อยให้ต้นไม้ 

เน่� ต�ย แล้วยังไม่เอ�ออก ก็จะเป็นก�รดึงดูดพลังง�น 

ที่ไม่ดีเข้�ม�แทน

2. เช็กบ้�น และเก็บบ้�นให้สะอ�ดเอี่ยมเสมอ
ก�รตรวจเช็กบ้�นถือว่�เป็นเรื่องสำ�คัญท่ี 

ควรม่ันตรวจตร�ไม่ว่�จะฤดูไหนๆ โดยเร่ิมจ�กหลังค� 

ตรวจว่�มีรอยรั่ว ห�กมีกระเบื้องแตกให้รีบเปลี่ยน 

ผนังบ้�นมีรอยแตกร้�วให้รีบทำ�ก�รซ่อมแซม หรือ

ท�สีผนังบ้�นใหม่ก่อนเข้�หน้�ฝน โดยเลือกสีที่ม ี

คุณสมบัติกันนำ� ช่วยปกป้องคร�บสกปรก และเชื้อ- 

ร�ด้วยจะย่ิงดี จ�กน้ันก็จัดบ้�นให้เป็นระเบียบ ไม่ว�ง 

ของเกะกะ เพร�ะจะส่งผลให้พลังง�นซี่หมุนเวียนไม ่

สะดวก  ก�รหม่ันรักษ�ดูแลคว�มสะอ�ดของบ้�นของ 

บ้�นสม่ำ�เสมอ ถือเป็นก�รสำ�รองพลังง�นดีๆ ไว้ เมื่อ

เข้�สู่ก�รเปลี่ยนแปลงของฤดูก�ลต่�งๆ

3. ฟืนไฟ 
ฟืนไฟ ดวงไฟ ถือเป็นธ�ตุไฟ ที่ส่งผลให้ผู้-

อ�ศัยมีคว�มกระตือรือร้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดคว�ม

สดชื่น มีชีวิตชีว� ดังนั้นดวงไฟในบ้�น หรือเครื่องใช้ 

ไฟฟ้�ต่�งๆ ต้องตรวจเช็กให้ดี ห�กหลอดไฟติดๆ ดับๆ 

หรือเสียต้องรีบเปลี่ยนทันที รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้� 

ภ�ยในบ้�นด้วย ส่วนนึงของก�รตรวจเช็กก็ช่วยป้องกัน 

เรื่องก�รโดนไฟฟ้�ดูดจ�กก�รรั่วซึมของนำ�ฝน

4. ดูแลน้ำ�ภ�ยในบ้�น
ห�กมีบ่อนำ� สระนำ� ในบ้�น ช่วงฝนตกหนัก 

อ�จทำ�ให้ก�รระบ�ยนำ�มีปัญห� และเกิดก�รท่วมขัง 

ได้ง่�ยในหลักฮวงจุ้ยจะถือว่�นำ�ที่ไม่มีก�รเคลื่อน- 

ไหว หรือมีกลิ่นเหม็นเป็น “นำ�ต�ย” ซึ่งถือว่�จะทำ� 

ให้พลังง�นไม่ดีเข้�ม�ในบ้�น ห�กมีบ่อนำ�แต่ไม่ได้ 

ใช้หรือปล่อยร้�งไม่ดูแลเรียกว่� “ที่เก็บกักคว�ม เศร้� 

และคว�มขมขื่น”

ทำ�ให้คนในบ้�นมีแต่เร่ืองทุกข์ใจ ไม่สบ�ยใจ 

วิธีปรับแก้ไขคือก�รทำ�คว�มสะอ�ดสระนำ� มีก�ร

เปลี่ยนนำ�สม่ำ�เสมอ ปลูกต้นไม้ไว้เหนือบ่อนำ�เพื่อ

ช่วยดึงพลังง�นไม่ดีขึ้นม� แล้วเปลี่ยนเป็นพลังง�นซี่ 

ที่ดี หรือว�งกระถ�งดอกไม้ตรงบริเวณฝ�ท่อระบ�ย- 

นำ�ที่อยู่ใกล้บ้�น และดูแลอย่�ให้มีนำ�ขัง

5. ปรับทิศท�งพัดลม
ในช่วงที่ฝนตก ให้นำ�พัดลมไปตั้งทิศตะวัน-

ตกเฉียงใต้ของบ้�น และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของบ้�น โดยจะหันหน้�ท�งไหนก็ได้ แล้วเปิดพัดลม

ไว้ จะเป็นก�รเคลื่อนไหวพลังง�นธ�ตุ ที่จะไปพิฆ�ต

ธ�ตุนำ�ได้ ทำ�ให้เงินเข้�บ้�นสะดวกขึ้น มีโชคล�ภเข้�

ม�

6. ผ้�ปูที่นอน
ในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตก นำ�ท่วมเป็นประจำ�

ควรใช้ผ้�ปูที่นอน ชุดเครื่องนอน หมอนอิงให้มีสีที่

เป็นลักษณะของธ�ตุดิน สีเอิร์ธโทน โทนสีส้ม สีนำ�-

ต�ลเพื่อให้ธ�ตุดินพิฆ�ตนำ� ช่วยดึงดูด โชคล�ภ โดย

เฉพ�ะบ้�นที่มีนำ�ท่วมให้ใช้วิธีนี้จะช่วยซับโชคล�ภ

ไม่ให้ลอยห�ยไปกับส�ยนำ�ได้

7. ทำ�ร�วต�กผ้�หนีฝน
ลองติดต้ังร�วต�กผ้�แบบติดผนังท่ีส�ม�รถ 

พับเก็บได้ง่�ย เพ่ือคว�มสะดวกเวล�เก็บจะได้ส�ม�รถ 

รวบผ้�ได้หมดทั้งร�วในคร�วเดียว แถมยังใช้พื้นที่

น้อยม�ก จะติดตั้งในทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก 

ก็ได้ หรือจะประดิษฐ์เองด้วยก�รใช้ไม้อัดทำ�เป็น 

กรอบเหมือน กรอบรูป แล้วใช้เชือกทำ�เป็นร�ว ข้อดี

คือทั้งไม้และเชือกเป็นตัวแทนของธ�ตุไม้ ซึ่งจะช่วย

เสริมพลังของแสงอ�ทิตย์หรือธ�ตุไฟ ทำ�ให้ผ้�แห้ง

เร็วขึ้น  

เทคนิค 
จัดฮวงจุ้ยบ้�น รับหน้�ฝน7
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8. ถอดปลั๊กและปิดแก๊ส ไฟ
ยิ่งเข้�หน้�ร้อนยิ่งต้องระวัง ควรถอดปลั๊ก 

เครื่องใช้ไฟฟ้�ที่ไม่ได้ใช้ง�นให้เรียบร้อย เพื่อป้องกัน

ไฟฟ้�รั่วหรือไฟฟ้�ลัดวงจร รวมถึงต้องปิดว�ล์วแก๊ส 

ให้สนิทด้วย 

9. ปิดน้ำ�
หน้�ร้อนใช่ว่�ต้องระวังแต่เร่ืองไฟ แต่นำ�ท่วม 

ก็เป็นอีกส�เหตุสำ�คัญให้บ้�นพังได้เหมือนกัน ตรวจ-

เช็กและปิดจุดนำ�ต่�งๆ ในบ้�นให้ดีว่�ปิดสนิท และ

ไม่รั่วซึมก่อนเดินท�ง

10. ห้�มฝ�กกับโซเชียล
ก�รแชร์ข้อมูลว่�บ้�นคุณไม่มีใครอยู่ หรือ

ฝ�กฝังบ้�นไว้กับคนในโซเชียล อ�จพ�อันตร�ยม�

แทนได้นะครับ ดังนั้นไม่โพสต์บอกเรื่องร�วเหล่�นี้ จะ 

ปลอดภัยกว่�

ถ้�ตรวจเช็กคว�มเรียบร้อยของบ้�นกัน

พร้อมแล้วก็ Let’s go ขอให้เที่ยวอย่�งสนุก เดิน

ท�งไป-กลับอย่�งปลอดภัยนะครับ... 

Home Checklist

1. ฝ�กบ้�นไว้กับตำ�รวจ
สมัครเข้�ร่วมโครงก�รฝ�กบ้�นไว้กับตำ�รวจ

ช่วงวันหยุดย�ว จะทำ�ให้คุณอุ่นใจได้ม�กขึ้น เพร�ะ

จะมีเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจคอยดูแลบ้�นของเร�เป็นพิเศษ 

เพียงแค่โทรแจ้งตำ�รวจในท้องที่ หรือใช้แอปพลิเคชัน 

Police I Lert U ก็อุ่นใจได้ ว่�จะมีตำ�รวจม�คอยสอด- 

ส่อง แถมยังไม่มีค่�ใช้จ่�ยด้วย

2. ฝ�กบ้�นไว้กับเพื่อนบ้�น
ผูกมิตรกับเพื่อนบ้�นไว้ ไม่อยู่เมื่อไรจะได้

พึ่งพ� ห�กเพื่อนบ้�นคุณไม่ได้ไปไหนช่วงหยุดย�ว 

ให้ลองเจรจ�ให้เข�ช่วยเป็นหูเป็นต�ให้ระหว่�งที่คุณ 

ไม่อยู่บ้�น 

3. ฝ�กไว้กับกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดไม่ได้แพงเท่�เมื่อก่อน 

ฉะนั้นซื้อติดไว้เถอะ ห�กมีอะไรผิดปกติจะได้เป็น 

หลักฐ�นได้ ท่ีสำ�คัญเด๋ียวน้ีเข�ส�ม�รถเช็กแบบเรียล- 

ไทม์ได้อีกด้วย

4. ฝ�กย�มประจำ�หมู่บ้�น
บอกย�มประจำ�หมู่บ้�นไว้สักนิดว่�จะไม่

ในช่วงกลางปีที่ผ่านมานี้ หากเปิด

ปฎิทินดูจะเห็นได้ว่าช่วงเทศกาลวันหยุดมีทุก 

เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และ

ยังไม่นับวันหยุดที่มีประกาศเพิ่มข้ึนอีกเร็วๆ 

นี้ หากใครจะถือโอกาสช่วงนี้ลาพักร้อนยาวๆ 

ควบกับวันหยุดที่มี และได้เตรียมตัว เตรียม-

ตังค์ไว้พร้อมแล้ว ก่อนจะออกไปเที่ยวอย่าง 

สบายใจ อย่าลืมเช็กบ้านด้วยว่าพร้อมให้เรา 

ไปเท่ียวหรือป่าว จะได้ไม่ต้องมาพะวงภายหลัง 

ฉบับนี้จึงขอแนะนำาเช็กลิสต์สำาคัญก่อน 

ปิดบ้านออกเดินทางมาบอกกัน...

อยู่บ้�น เข�จะได้ม�สอดส่องให้เป็นพิเศษ หรือห�กมี 

อะไรผิดปกติไปเข�จะได้แจ้งให้คุณทร�บได้ทันที 

5. ล็อคประตูและหน้�ต่�ง
ก่อนออกจ�กบ้�นเช็กให้ดี ก่อนว่�ล็อค

กลอนประตูและหน้�ต่�งทุกบ�น แน่นหน�ดีหรือยัง 

และมีชำ�รุดเสียห�ยหรือไม่ ถ้�มีก็ให้ซ่อมแซมให้

เรียบร้อยก่อนไป

6. เปิดไฟบ�งดวงไว้บ้�ง
ไม่อยู่บ้�นหล�ยวัน แนะนำ�ว่�ให้เปิดไฟหน้�- 

บ้�นหรือระเบียงบ้�นไว้ เพื่อให้พอเห็นว่�เกิดอะไรขึ้น

บ้�ง รวมถึงยังหลอกคนไม่หวังดีกับบ้�นได้ว่� มีคน

อยู่ด้วย แต่ห�กอย�กประหยัดค่�ไฟ แนะนำ�ว่�ให้ซื้อ

หลอดไฟแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติต�มแสงม�ใช้ได้

7. เปิดม่�นไว้บ้�ง
อย่�เผลอคิดว่�ปิดม่�นสนิททำ�ให้บ้�น

ปลอดภัยนะครับ เพร�ะที่จริงก�รเปิดม่�นไว้บ้�งจะ 

ทำ�ให้เพ่ือนบ้�น ตำ�รวจ หรือย�มท่ีฝ�กบ้�นไว้ ส�ม�รถ 

ตรวจสอบ ได้ง่�ยว่�มีสิ่งผิดปกติอะไรในบ้�นหรือไม่

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เช็กลิสต์: 
วิธี ปิดบ้�นให้พร้อมเที่ยว 10
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ถ้าพูดถึงกระเบ้ือง หลายคนคงนึกถึงกระเบ้ืองปูพ้ืนท่ีบ้าน 

หรือกระเบื้องที่ใช้ปูในพื้นและผนังห้องน้ำา แต่จริงๆ แล้ว กระเบื้อง

เป็นวัสดุตกแต่งบ้านที่สามารถนำาไปใช้ได้แทบจะทุกห้องในบ้าน

ไม่ว่าจะใช้ปูพื้นหรือผนัง ซึ่งเมืองนอกเองก็กำาลังนิยมนำามาใช้ 

ตกแต่งในห้องรับแขกหรือพวกร้านกาแฟต่างๆ กันแล้ว ย่ิงกระเบ้ือง 

เองก็มีลวดลาย ขนาด รูปร่าง และสีสันให้เลือกมากมายที่จะทำาให้

คุณได้ห้องที่ดูแปลกตาและสวยงามมากกว่าผนังทาสีแบบทั่วๆ 

ไป ทั้งตอนเลือกกระเบื้องก็เป็นอะไรที่สนุกและน่าจะถูกใจคอแต่ง

บ้านกันเลยทีเดียว

ฉบับนี้ HBG CM มีกระเบื้อง GELATO by บุญถาวร มา

แนะนำาให้รู้จักกัน โดยเราจะพาไปดู Showroom ไอเดียแต่งบ้าน 

ด้วยกระเบ้ืองท่ีบุญถาวร เชียงใหม่ ท่ีน่ีมีตัวอย่างการแต่งห้องด้วย 

กระเบื้อง GELATO มาฝากกัน เผื่อว่าใครกำาลังอยากจะตกแต่ง

ห้องเพิ่มเติม จะได้ลองมองกระเบื้องเป็นอีกวัสดุหนึ่งที่รับรองว่า

จะต้องตอบสนองสไตล์ที่คุณชอบได้แน่นอนครับ...

Home Decor
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

กระเบื้อง GELATO คือ กระเบื้องตกแต่งซีรีส์ใหม่ของบุญถ�วร ที่

ออกแบบรุ่นต่�งๆ ให้ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์คนเมือง มีหล�กหล�ยแนวให้

เลือกทั้งคว�มเรียบง่�ย ธรรมช�ติ ดิบเท่ โดดเด่นหรูหร� และสดใส ซึ่งมีให้

เลือกกันถึง 6 คอลเล็กชั่นด้วยกัน โดยเฉพ�ะคอลเล็กชั่น NOTE COLLEC-

TION และ BOTANIQUE COLLECTION ที่ใช้เทคนิคก�รเผ�กระเบื้อง

ถึง 3 รอบ ทำ�ให้กระเบื้องมีคว�มแข็งแรงทนท�นสวยง�มม�กกว่� ซึ่งดีกว่�

กระเบื้องทั่วไปที่มีก�รเผ�เพียง 2 รอบเท่�นั้น และสำ�หรับคนที่บ้�นมีเด็ก

เล็กหรือชอบศิลปะ ขอแนะนำ�คอลเล็กชั่น NOTE COLLECTION กระเบื้อง

ลวดล�ยสมุดจดแบบต่�งๆ ที่ให้คุณและลูกของคุณขีดเขียนบนกระเบื้องได้

เลยและส�ม�รถลบออกได้ง่�ยๆ

เลือกกระเบื้องที่ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ
กับกระเบื้อง GELATO

1
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รูปภาพประกอบ: จาก Showroom @บุญถาวร เชียงใหม่

ที่นี่เร�ลองม�ดูไอเดียตัวอย่�งก�รใช้กระเบื้องสวยๆ เพื่อนำ�ไป 

ตกแต่งกัน เริ่มจ�กห้องแรกมีก�รแบ่งห้องออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งซ้�ยเป็นก�ร

เลือกใช้กระเบื้องสำ�หรับห้องรับแขก โดยเลือกใช้กระเบื้องพื้นเป็นล�ยไม้

คละสีท่ีให้คว�มรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง ส่วนล�ยผนังน้ันเลือกใช้กระเบ้ือง 

โทนสีฟ้�สลับกับกระเบื้องที่เป็นลวดล�ยคละแบบกัน โดยจะปูแบบไม่เต็ม

ผนังก็ได้หรือจะปูสูงขึ้นไปถึงฝ้�เพด�นเลยก็ได้

ส่วนฝั่งท�งขว�เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นและใช้นั่งทำ�ง�นได้ โทนสีที่

เลือกใช้ก็อ�จจะเลือกเป็นกระเบื้องโทนสีอ่อนอย่�งสีเขียวอ่อน สีเท� สีข�ว 

โดยเลือกใช้ก�รปูกระเบื้องให้ออกม�เป็นล�ยก่ออิฐก็ได้ลวดล�ยผนังท่ี 

แตกต่�งม�กกว่�ก�รปูแบบต�ร�งแบบปกติ หรือจะใครชอบคว�มแปลก 

ลองกระเบื้องรูปทรงหกเหลี่ยมก็ดูสวยไปอีกแบบเช่นกัน

ถัดม�ห้องที่สอง จัดเป็นห้องรับแขกโดยเลือกกระเบื้องที่มีลักษณะ

คล้�ยกับก�รติดตั้งวอลล์เปเปอร์บนผนังและพรมบนพื้น ซึ่งเป็นกระเบื้องที่มี

พื้นผิวที่ไม่ได้เรียบและมันว�วเหมือนกระเบื้องทั่วไป ให้คว�มรู้สึกที่ดูอบอุ่น 

สุขุม ทั้งนี้ก�รเลือกกระเบื้องโทนสีอ่อน ทำ�ให้ส�ม�รถเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มี

สีสันสดใสว�งลงไปในห้อง ก็จะทำ�ให้เฟอร์นิเจอร์สวยของคุณดูโดดเด่นม�ก

ขึ้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่�งส่วนหนึ่งของกระเบื้อง GELATO เท่�นั้น 

ห�กใครอย�กเห็นของจริงลองไปดูกันที่ บุญถ�วร ใกล้บ้�นของคุณ 

ท่ีนี่มีกระเบื้องให้คุณเลือกม�กม�ยท้ังกระเบื้องจ�กแบรนด์ชั้นนำ�ใน

ไทยและกระเบื้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศท่ีคัดสรรม�ไว้ท่ีน่ีจบในท่ี

เดียว พร้อมด้วยคำ�แนะนำ�จ�กผู้เชี่ยวช�ญที่จะทำ�ให้ก�รแต่งบ้�นเป็น

เรื่องง่�ยๆ สำ�หรับคุณ ม�เลือกกระเบื้องที่ใช่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์

ของคุณได้ที่นี่ จบในที่เดียว  2
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Home Innovation
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ท�นอ�ห�รแบบคนรักสุขภ�พ
กับเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น

ท�นให้ถูกสัดส่วนด้วยเครื่องวัดแคลอรีอ�ห�ร
CaloRieco เป็นอุปกรณ์ท่ีจะช่วยให้คุณทร�บถึงสัดส่วนของค�ร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมัน และแคลอรีโดยรวมของอ�ห�ร พัฒน�โดยคุณ Hiroyuki Kaizo และ 

Kazuhiro Ochi จ�กประเทศญี่ปุ่น มันถูกพัฒน�ม�เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเบ�หว�น

ให้ส�ม�รถจัดก�รอ�ห�รท่ีท�นให้มีปริม�ณที่เหม�ะสมและสำ�หรับคนที่ต้องก�ร

ลดคว�มอ้วนเพื่อสุขภ�พ อุปกรณ์ทำ�ง�นด้วยก�รใช้รังสีอินฟร�เรดซึ่งส�ม�รถช่วย

ตรวจสอบอ�ห�รได้อย่�งแม่นยำ�และใช้เวล�ไม่น�น ช่วยลดคว�มยุ่งย�กจ�กเดิม

ที่ต้องมีก�รชั่งตวงอ�ห�ร

นอกจ�กนี้ CaloRieco ยังออกแบบให้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือ-

ถือหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยบันทึกข้อมูลอ�ห�รท่ีท�นในแต่ละวัน 

เนื่องจาก “เรื่องก�รกินเป็นเรื่องใหญ่” ปัจจุบันกระแสรัก
สุขภาพกำาลังเป็นที่สนใจของสังคม หลายคนให้ความสำาคัญกับการ
ทานอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุยิ่งต้องใส่ใจมากขึ้นเนื่องจาก
เป็นวัยที่มีโรคประจำาตัวอย่างโรคเบาหวานหรือโรคอื่นๆ การเลือกทาน
อาหารจึงต้องมีการควบคุมปริมาณและเลือกทานแต่ของที่มีประโยชน์   
HBG CM มีเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยให้การทานอาหาร
ของคุณและครอบครัวเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและได้สุขภาพที่ดีจากการ
ทานอาหารที่มีประโยชน์
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ที่ม�บทคว�มและรูปภ�พ:
• https://gccatapult.panasonic.com

รวมท้ังก�รแนะนำ�อ�ห�รและแคลอรีที่ต้องก�รใน

แต่ละวัน ซึ่งปัจจุบันกำ�ลังอยู่ในขั้นพัฒน�เพื่อนำ�ม�

ใช้จริง

ใครเบื่ออ�ห�รเหลว ลองเครื่องทำ�ให้อ�ห�ร
นุ่มลง

DeliSofter เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำ�ให้อ�ห�ร

นุ่มขึ้น พัฒน�โดยคุณ Tokie Mizuno, Megumi 

Ogawa และ Masaru Toya จ�กประเทศญี่ปุ่น ที่

ถูกพัฒน�ม�สำ�หรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอ�ยุที่ไม่ส�ม�รถ

ท�นอ�ห�รท่ีมีลักษณะแข็งหรือต้องท�นเฉพ�ะ

อ�ห�รเหลวส�ม�รถท�นและกลืนอ�ห�รได้ง่�ย

ม�กขึ้น ส�ม�รถท�นเนื้อสัตว์อย่�งหมูและปล�ได้

โดยที่หน้�ต�ของอ�ห�รไม่เปลี่ยนไป ทำ�ให้พวกเข�

ส�ม�รถร่วมรับประท�นอ�ห�รพร้อมกับเพ่ือนและ

ครอบครัวโดยไม่ต้องแยกไปท�นอ�ห�รแบบอื่น ตัว

เครื่องถูกออกแบบม�ให้มีขน�ดเล็ก ส�ม�รถว�งไว้ 

บนเค�น์เตอร์ครัวหรือพกพ�ไปสำ�หรับมื้ออ�ห�ร

นอกบ้�น โดยส�ม�รถปรับระดับคว�มนุ่มของอ�ห�ร 

ที่ต้องก�รได้และใส่อ�ห�รได้พร้อมกันถึง 3 จ�นเลย

ทีเดียว

ทำ�ซุปมิโซะท�นด้วยตัวเอง ร่วมแบ่งบันสูตร
อ�ห�ร

Ferment 2.0 เป็นรูปแบบก�รใช้ชีวิตเพื่อ

สุขภ�พด้วยก�รเลือกท�นมิโซะที่มีก�รพัฒน�รูป

แบบ ให้ส�ม�รถสั่งซื้อและทำ�เองได้ที่บ้�น โดยมิโซะ 

เป็นเครื่องปรุงรสท่ีทำ�ม�จ�กถ่ัวเหลืองและธัญพืชที่

ผ่�นกรรมวิถีหมักและบ่มจนได้ที่ ในมิโซะมีเอนไซม์

ที่ช่วยในก�รย่อยสล�ยและก�รดูดซึมโปรตีน ทั้งยังมี 

กรดอะมิโนที่จำ�เป็นต่อร่�งก�ย นักพัฒน�จ�กญี่ปุ่น

และพ�ร์ตเนอร์จ�ก Marukome Co.,Ltd. ร่วมกัน

พัฒน� “Misoball” หรือมิโซะปันก้อน ที่ส�ม�รถ

ทำ�ได้ง่�ยๆ ด้วยตัวเองและท�นได้ง่�ยเพียงเติมนำ�-

ร้อนลงไป

ขั้นตอนง่�ยๆ เริ่มต้นจ�กก�รสั่งซื้อ Miso 

Making Kit Deliver Service ชุดเริ่มต้นที่จะมีมิโซะ 

และวัตถุดิบพ้ืนฐ�นท่ีใช้ทำ�มิโซะ และเม่ือลงทะเบียน 

กับกลุ่ม Miso Ball Club ก็จะได้เครื่องวัดอุณหภูมิ

สำ�หรับก�รหมักมิโซะท่ีส�ม�รถเชื่อมต่อกับแอป- 

พลิเคชันที่จะคอยบอกสถ�นะของมิโซะ ก่อนจะนำ�

มิโซะไปปันเป็นก้อนกลมๆ เก็บไว้เตรียมรับประท�น 

ซึ่งเร�ส�ม�รถผสมวัตถุดิบต่�งๆ เข้�กับมิโซะบอล 

ได้อีกหล�กหล�ย โดยส�ม�รถเลือกสั่งเซ็ตวัตถุต่�งๆ 

ที่เข�จัดม�ให้ก็ได้ หรือจะค้นห�สูตรผสมจ�กกลุ่มที่ 

พูดคุยผ่�นกลุ่มแชทท่ีสม�ชิกจะนำ�สูตรม�แชร์กัน 

รวมทั้งก�รห�สูตรจ�กอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือสูตร

ก็มีข�ยต�มร้�นทั่วไป ช่วยให้คุณและครอบครัวเกิด

คว�มสนุกสน�นในก�รทำ�อ�ห�ร ได้รับประท�น-

อ�ห�รที่มีประโยชน์ และสร้�งสังคมคนท�นอ�ห�ร

เพื่อสุขภ�พขึ้นม�

น่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของก�รนำ�เทคโนโลยี 

จ�กญ่ีปุ่นม�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน ซ่ึงจะช่วยให้คุณ 

และครอบครัวมีคุณภ�พชีวิตและสุขภ�พท่ีดีขึ้น 

ใครท่ีกำ�ลังลังเลไม่รู้จะเร่ิมต้นยังไงดี ลองเร่ิมจ�ก 

ก�รลดก�รท�นอ�ห�รที่หว�น มัน เค็ม และงด

พวกนำ�หว�นนำ�อัดลมก่อน รับรองว่�จะช่วยคุณ

ได้เยอะแน่นอน แล้วอย่�ลืมออกกำ�ลังก�ยควบคู่

ไปกับก�รท�นอ�ห�รด้วยนะจ๊ะ... 



Home Buyers’ Guide Chiangmai50

In Focus:

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Better City Better Living for Better Life:

จักรย�นก็มีปัญห�

จากการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหลายต่อ

หลายครั้ง หากถามว่าอะไรที่ผมคิดว่าไม่มีความ

เป็นระเบียบที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะตาม

เมืองใหญ่ผมคงตอบแบบไม่ลังเลว่า “เรื่องจอด

จักรยาน” เคยเห็นจักรยานญี่ปุ่นมือสองที่มาขาย

ในบ้านเราไหมครับ บางส่วนก็มาจากการจัดการ

กับจักรยานที่ถูกจอดทิ้งไว้ตามที่ห้ามจอด
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จักรย�น ท่ี ถูกจอดทิ้ งบริ เ วณโดยรอบ

สถ�นีรถไฟเป็นสิ่งกีดขว�งสำ�หรับคนเดินเท้�และ 

ย�นพ�หนะฉุกเฉิน และเป็นปัญห�ใหญ่สำ�หรับเมือง

ใหญ่อย่�งโตเกียวเป็นเวล�กว่� 40 ปี จ�กก�รสำ�รวจ

ที่จัดทำ�โดยรัฐบ�ลกรุงโตเกียวในช่วงระหว่�งปี 1990 

ถึง 2000 มีผู้ใช้จักรย�น 700,000 คน ใช้จักรย�น 

เพื่อเดินท�งจ�กที่พักไปยังสถ�นีรถไฟ

เช่ือไหมว่�ในแต่ละปีหน่ึงในส�มของจักรย�น 

เหล่�นั้นถูกจอดทิ้งไว้ บ�งคนก็จอดทิ้งไว้เฉยๆ บ�ง

คนก็จอดในท่ีห้�มจอดแต่ไม่อย�กไปเสียค่�ปรับ

ในร�ค�ที่ใกล้เคียงกับก�รซื้อจักรย�นคันใหม่ เป็น

ปัญห�ท่ีสวนท�งกับหล�ยเมืองใหญ่ของโลกที่

พย�ย�มรณรงค์ให้คนหันม�ใช้จักรย�น แต่ที่โตเกียว

จักรย�นจอดล้นเมือง รัฐบ�ลกรุงโตเกียวต้องแบก

ภ�ระกับค่�ใช้จ่�ยมห�ศ�ลท่ีเพ่ิมขึ้นกับก�รจัดก�ร

จักรย�น ในปี 1990 ปีเดียวมีจักรย�นที่ถูกจอดทิ้งนำ�

ไปทำ�ล�ยถึง 243,000 คัน

ทำ�ไมจะต้องเสียค่�ใช้จ่�ยจำ�นวนม�ก

ในก�รเคลื่อนย้�ยและทำ�ล�ยจักรย�นไปแบบไม่ 

จบสิ้น รัฐบ�ลกรุงโตเกียวจึงหันม�ใช้วิธีเพิ่มพื้นที่

จอดรถจักรย�นให้ม�กขึ้นโดยทำ�อย่�งต่อเนื่องทุกปี 

บ�งแห่งก็ใช้เทคโนโลยีในก�รจอดที่ทันสมัยม�ก

เช่น ที่จอดรถจักรย�นใต้ดินสถ�นี Shinagawa แค่

เอ�รถจักรย�นไปว�งในร�ง กดปุ่ม จักรย�นก็จะถูก

เคลื่อนที่ต�มร�งไปจัดเก็บในช่องจอดใต้ดิน เป็นก�ร

นำ�เทคโนโลยีม�ช่วยแก้ปัญห�พ้ืนท่ีดินท่ีไม่เพียงพอ

ในบ�งพื้นที่ ในปีงบประม�ณ 2017 โตเกียวใช้เงิน

ถึง 18.1 พันล้�นเยน ในก�รสร้�งที่จอดจักรย�นและ

กำ�จัดจักรย�นที่ถูกจอดทิ้ง

จ�กคว�มพย�ย�มในก�รแก้ปัญห�

อย่�งต่อเนื่องจ�กก�รเพิ่มท่ีจอดและก�รกำ�จัด

จักรย�นที่ถูกทิ้ง ผลก�รสำ�รวจล่�สุดของรัฐบ�ล

กรุงโตเกียวในเดือนตุล�คม ปี 2018 อัตร�ก�ร

จอดท้ิงจักรย�นบริเวณสถ�นีรถไฟรอบเมืองลด

เหลือเพียง 27,000 คัน นี่เป็นตัวเลขที่ตำ�ที่สุด

เท่�ที่เคยมีม�ลดลงเกือบ 4,000 คันจ�กปีก่อน

และเหลือเพียงหน่ึงในสิบเท่�น้ันเม่ือเทียบกับปี 

1990 เมืองแต่ละเมืองย่อมมีปัญห�ของตนเอง

ขอเพียงใส่ใจแก้ปัญห�อย่�งต่อเนื่องปัญห�ที่มี

อยู่ก็จะคลี่คล�ย  
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Home Society

เชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรม 
ก�รจัดระบบก�รจร�จรท�งบก

ธอส. จัดง�น “GHB Home Loan Fair @เชียงใหม่”

เปิดตัวโครงก�ร SU Condo ทำ�เล ถ.เชียงใหม่-ลำ�พูน

SU Condo โครงก�รคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ บนทำ�เล ถ.เชียงใหม่-ลำ�พูน ใกล้โครงก�รเชียงใหม่ 

89 พล�ซ� จ�กคว�มร่วมมือระหว่�งเจ้�ของพื้นที่และผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รออกแบบ และก่อสร้�งอสังห�- 

ริมทรัพย์ Facility ของโครงก�รประกอบด้วยสระว่�ยนำ�ระบบเกลือขน�ดใหญ่, ห้องฟิตเนส, ร้�นก�แฟ 

อีกทั้งยังมีระบบรักษ�คว�มปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจ�กนั้น โครงก�ร SU Condo มีบริก�รรับ-ส่ง 

ผู้อยู่อ�ศัยไปสถ�นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย เช่น เชียงใหม่ 89, โรงพย�บ�ลกรุงเทพ เชียงใหม่, เซ็นทรัลพล�ซ� 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นต้น  

ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ (ธอส.) จัดง�น “GHB Home Loan Fair @เชียงใหม่” ณ มีโชคพล�ซ� 

เชียงใหม่ กับผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินสุดพิเศษสำ�หรับช�วเหนือ อ�ทิ สินเชื่อบ้�นคงที่ปีแรกอัตร�ดอกเบี้ย 

3.40% ต่อปี ฟรี!! ค่�จดจำ�นอง 0.5% และค่�ประเมินร�ค�หลักประกันอัตร�พิเศษ ด้�นเงินฝ�กนำ�เสนอ 

ผลิตภัณฑ์เงินฝ�กซุปเปอร์ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี พร้อมผู้ประกอบก�รโครงก�รจัดสรร 

และโครงก�รบ้�นล้�นหลังกว่� 20 ส�ม�รถยื่นคำ�ขอกู้เงินระหว่�งวันที่ 24 พฤษภ�คม - 14 มิถุน�ยน 2562 

และทำ�นิติกรรม ภ�ยในวันที่ 15 กรกฎ�คม 2562 ทั้งนี้หลักประกัน (ที่อยู่อ�ศัย) ในก�รยื่นกู้ต้องอยู่ในเขต

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงร�ย พะเย� น่�น ลำ�ป�ง ลำ�พูน แพร่ และต�ก เท่�นั้น และวงเงิน

ในโครงก�รมีจำ�นวนจำ�กัด  

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

น�ยศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 

เชียงใหม่ เป็นประธ�นก�รประชุมคณะอนุกรรมก�ร

จัดระบบก�รจร�จรท�งบก จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 

2/2562 โดยมี น�ยคมสัน สุวรรณอัมพ� รองผู้ว่�- 

ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน เข้�ร่วมประชุม ณ ห้อง

ประชุม 1 ชั้น 2 ศ�ล�กล�งจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 

ก�รติดต�มคว�มคืบหน้�โครงก�รต่�งๆ อ�ทิ คว�ม- 

คืบหน้�รถไฟคว�มเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่, ก�รขับ- 

เคลื่อนโครงก�ร SMART NIMMAN และก�รขอรับ 

ก�รสนับสนุนก�รก่อสร้�งขย�ยผิวจร�จร ถนนวงแหวน 

รอบที่ 3 ช่วงแยกเชียงใหม่ภูคำ�-แยกตล�ดต้นพะยอม 

ก�รก่อสร้�งผิวจร�จร ถนนห้วยแก้ว รวมถึงก�รประ- 

ช�สัมพันธ์โครงก�รระบบขนส่งมวลชนจังหวัด 

เชียงใหม่ ส�ยสีแดง (โรงพย�บ�ลนครพิงค์-แยกแม่

เหียะสม�นส�มัคคี)   
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ธน�ค�รกรุงศรีฯ จัดง�น Krungsri Money festival 2019กระทรวงพ�ณิชย์  จัดง�น 
“บุฟเฟต์ทุเรียน” 399 บ�ท 

TOTO ส�ข�บุญถ�วร เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ย

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) จัดง�น “Krungsri Money Festival 2019” ง�นมหกรรม

ก�รเงินรวมครบ จบง่�ย ที่ง�นเดียว ณ ล�นกิจกรรม ชั้น G ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� เชียงใหม่ แอร์-

พอร์ต มหกรรมท�งก�รเงินที่ระดมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินฝ�ก ก�รลงทุน และบัตรเครดิต แบบครบวงจร 

พิเศษเฉพ�ะในง�นนี้ลูกค้�ที่เข้�ร่วมกิจกรรม หรือสมัครใช้บริก�รท�งก�รเงินของธน�ค�รกรุงศรี ส�ม�รถ

รับของกำ�นัลฟรี พร้อมสิทธิพิเศษโปรโมชันภ�ยในง�นม�กม�ย    

ผลิตภัณฑ์ TOTO บุญถ�วร ส�ข�เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแบรนด์สุขภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น 

โดยมี คุณสรศักดิ์ คันธวงค์ ผู้จัดก�รบุญถ�วรส�ข�เชียงใหม่ และทีมง�น ต้อนรับคณะผู้บริห�ร TOTO 

และสื่อมวลชนเยี่ยมชมบูธ TOTO ณ บริเวณชั้น 2 บุญถ�วรส�ข�เชียงใหม่ ก�รจัดง�นในครั้งนี้ เพื่อ

กระตุ้นก�รตัดสินใจซื้อของลูกค้� สร้�งยอดข�ย และสร้�งสีสันและประสบก�รณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้�    

กระทรวงพ�ณิชย์ จัดง�น “บุฟเฟต์ทุเรียน” 

399 บ�ท ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมี คุณวิชัย โภชน-

กิจ อธิบดีกรมก�รค้�ภ�ยใน กระทรวงพ�ณิชย์ และ

คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นประธ�นเปิดง�นตล�ดเฉพ�ะสินค้� Magnet 

Market ครั้งที่ 3 ณ โครงก�ร Think Park อ.เมือง

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร  

หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน รวมไปถึงประช�ชนและ 

นักท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมกันอย่�งคึกคัก นักท่องเท่ียว 

จะได้พบกับบุฟเฟต์ทุเรียนและผลไม้อื่นๆ กว่� 20 

ร�ยก�รในร�ค�เพียงท่�นละ 399 บ�ท พร้อมเลือก 

ซื้อผลไม้สดคุณภ�พดี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจ�กผลไม้ใน 

ร�ค�เป็นธรรม  
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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




