
สแกน QR CODE ลงทะเบียนรับสิทธ์ิ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

088-258-0038, 053-220-066หรือ Furniture Built-in
เริ่มตน 5.9 ลานบาท*

ทำเล ถ.วงแหวนรอบสอง
หลังมหาวิทยาลัยพายัพ

สวนลด �������  บาท*
WWW.PROMTBIZ.COM PROMT BUSINESS HOME

นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�
ป�ที่ 15 ฉบับที่ 172  กรกฎาคม 2562 Baania VDOBaania.comwww.baania.com

190716

Home Location:

เผย 3 ทำเลอสังหาฯ เด�น
ในคร�่งป�แรก 62 ที่ได�รับ
ความสนใจสูง

Home Investment:

ว�ธีเก็งกำไรอสังหาฯ
แนวคิดใหม� รวยไว
แต�ไม�เสี่ยง

Home Checklist:

เตร�ยมตัวให�พร�อม
ก�อนเลี้ยงสัตว�ใน
คอนโดมิเนียม

Home Loan:

เคล็ดว�ธีการเปร�ยบเทียบ
ข�อเสนอสินเชื่อธนาคาร
ก�อนจะขอยื่นกู� 
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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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HBG CM ยืนหยัดนำ�เสนอข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ เพื่อตอบสนอง 

กลุ่มผู้อ่�นท่ีกำ�ลังมองห�ท่ีอยู่อ�ศัย ตลอดจนถึงผู้ประกอบก�ร, ผู้ท่ีสนใจ- 

เร่ืองก�รลงทุนด้�นอสังห�ฯ ม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�นเป็นเวล�กว่�ทศวรรษ 

ทีมง�นมีก�รพัฒน�ปรับปรุงเนื้อห�ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่�นทุกกลุ่ม

อย่�งต่อเน่ือง และให้ทันต่อก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่�งรวดเร็วในปัจจุบัน

นิตยส�ร HBG CM ฉบับนี้ ทีมง�นจึงได้ระดมคว�มคิดเพื่อทำ�ก�ร

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม เนื้อห�ภ�ยในเล่มอีกครั้ง โดยเน้นก�ร 

นำ�เสนอข้อมูลที่ทันสมัย ครบถ้วนรอบด้�น อ�ทิ คอลัมน์ Data & Trends 

ที่นำ�เสนอเป็นตอนแรกในเล่มนี้ ทั้งนี้ในเดือนต่อไปยังคงจะมีเรื่องร�วที่น่�

สนใจที่ถูกตีพิมพ์ในกับท่�นผู้อ่�นอย่�งต่อเนื่อง แต่จะเป็นเนื้อห�เกี่ยวกับ

เรื่องอะไรต้องติดต�มกันต่อไป... 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: สํานักงานใหญ่ 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

Data & Trends
คอลัมน์ใหม่ภายในฉบับ

พงศ์มนัส ทาศิริ

pongmanatt@baania.com
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10 HOME LOCATION
 3 ทำาเลอสังหาฯ ครึ่งปีแรก 62
 ที่ได้รับคว�มสนใจและค้นห�ม�กที่สุด

14 TOP VIEW
 Content of the Month

28 PROJECT REVIEW
 “Belive วงแหวน - สันกำาแพง”
 บ้�นเดี่ยวสองชั้น สไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพร�รี่ 

30 PROJECT REVIEW
 “แสนดีโมเดิร์นวิลล์”
 บ้�นเดี่ยวบ้�นแฝด สไตล์โมเดิร์น โซนส�รภี

32 Data & Trends
 ตรงไหนถึงเรียกว่� “อยู่ในเมือง”

34 HOME TALK
 “จิรภัทร พร้อมเพรียง” 
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43 HOME LOAN
 5 วิธีเปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อก่อนยื่นกู้

44 FENG SHUI
 บ้�นติดถนนใหญ่ ทิศไหนดี-ทิศไหนแย่

45 HOME CHECKLIST
 เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเลี้ยงสัตว์ในคอนโด 
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 9 เรื่องที่ควรเตรียมห้องนอนเด็กให้ปลอดภัย 
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 ฟู้ดทรัคที่ใช้พลังง�นไฟฟ้�แทนน้ำ�มัน
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Home Location
เรื่อง : พรทิพย์ แดงใหม่  ภ�พ : กองบรรณ�ธิก�ร

ผ่�นไปแล้วครึ่งปีสำ�หรับ พ.ศ.2562 ทุกอย่�งต่�ง 
มีก�รเปลี่ยนแปลงแทบทั้งสิ้นไม่ว่�จะเป็นเศรษฐกิจหรือ
ก�รเมือง แม้แต่ก�รใช้ชีวิตของคนทุกคน อสังห�ริมทรัพย์
ก็เช่นกัน ที่พบว่�มีคว�มต้องก�รหล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้น 
ก�รลงทุนของนักพัฒน�ก็ต้องรู้คว�มต้องก�รของผู้- 
บริโภค สำ�หรับครึ่งปีแรกนี้ ท�ง HBG CM ได้นำ�ข้อมูล 
ด้�นคว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัยในจังหวัด เ ชียงใหม่  
ม�วิเคร�ะห์ให้มองเห็นคว�มต้องก�รม�กยิ่งขึ้น

ทำ�เลอสังห�ฯ ครึ่งปีแรก 62
ที่ได้รับความสนใจและค้นหามากที่สุด3

สำ�หรับคว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัยในครึ่งปีแรกของ 
ปี พ.ศ.2562 คนเชียงใหม่ยังมีคว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัย
ประเภทบ้�นเด่ียวสูงถึง 73% รองลงม�เป็นคอนโดฯ 17% 
ต�มม�ด้วยท�วน์โฮมอีกประม�ณ 10% สัดส่วนรวมถึง 
คว�มต้องก�รท้ังบ้�นใหม่และมือสอง เม่ือเห็นสัดส่วนประเภท 
คว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัยแล้ว เร�มีข้อมูลเรื่องทำ�เลม� 
บอกเล่�ให้ท่�นผู้อ่�นทร�บว่� ทำ�เลไหนเป็นที่ต้องก�รสูง- 
สุด 3 อันดับแรกในครึ่งปีที่ผ่�นม�
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อันดับที่ 1 “เมืองเชียงใหม่”
เป็นที่แน่นอนว่าในเขตอำาเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เป็น 

ศูนย์รวมธุรกิจ มีทำาเลตั้งอยู่ทางตอนกลาง อาณาเขตติดต่อ 

กับอำาเภอใกล้เคียง ทิศเหนือติดต่อกับอำาเภอแม่ริม ทิศตะ- 

วันออกติดต่อกับอำาเภอสันทราย - สันกำาแพง และดอยสะ- 

เก็ด ทิศใต้ติดต่อกับอำาเภอสารภี และหางดง ส่วนทิศตะวัน-

ตกติดต่อกับอำาเภอหางดง เป็นจุดเชื่อมต่อมาจากหลายๆ ที่ 

ในเขตอำาเภอเมืองนี้ จำานวนโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตอำาเภอ

เมืองถ้าแบ่งตามสัดส่วนประเภทสินค้า คอนโดฯ มีสูงสุดถึง 

49% บ้านเดี่ยว 29% ทาวน์โฮม 15% อื่นๆ 7% การที่มีการ

ก่อสร้างคอนโดเกิดขึ้นมากนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทำาเล

ในเมืองคงยากต่อการหาที่ดินเพื่อสร้างบ้าน หากมีโครงการ

บ้านในทำาเลนี้คงเป็นบ้านระดับราคาค่อนข้างสูง 
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อันดับที่ 2 “สันทร�ย” 
อำาเภอสันทราย ถือเป็นอำาเภอที่มีโครงการบ้านจัดสรรมากที่สุด การเดินทาง 

สามารถเชื่อมจากตัวเมืองได้ และเนื่องจากอำาเภอสันทรายเป็นที่ตั้งของมหาวิทยา- 

ลัยแม่โจ้ ทำาให้ความเจริญและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขยายวงกว้างออกไป โดย 

มีการปกครองทั้งหมด 12 ตำาบล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก 

เป็นย่านท่ีมีส่ิงอำานวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็น ตลาดรวมโชค, มีโชคพลาซ่า, 

เทสโก้โลตัส เป็นต้น ในอำาเภอสันทรายมีสัดส่วนเป็นบ้านเดี่ยว 70% ทาวน์โฮม 

16% อาคารพาณิชย์ 7% คอนโด 7% ทำาเลนี้จะเห็นได้ว่าสัดส่วนอาคารพาณิชย์กับ 

คอนโดฯ มีปริมาณเท่าๆ กัน เป็นเพราะทำาเลนี้ไม่ห่างจากตัวเมือง การลงทุนหรืออยู่

อาศัยจึงมีความหลากหลายของการอยู่อาศัย
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อันดับที่ 3 “สันกำ�แพง”
อำาเภอสันกำาแพง เป็นอีกหนึ่งอำาเภอที่เชื่อมมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเชื่อมมาทางทิศตะวันออก 

แบ่งการปกครอง 10 ตำาบล ทำาเลสันกำาแพงจะมีถนนหลักอยู่ 2 เส้นทาง คือ สันกำาแพงสายเก่า ที่เชื่อมจากแยก

ปอยหลวงตรงไปย่านบ่อสร้างที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนเส้นทางที่สองเชื่อมจากถนนมหิดลเป็นเส้นตรงที่เชื่อมไปจังหวัดลำาพูน ทำาเลของถนนสายนี้ถือว่ามี

ความคึกคักเป็นอย่างมากในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เห็นได้จากโครงการบ้านจัดสรรเรียงรายทั้งสองข้างทาง 

โซนสันกำาแพงมีสัดส่วน เป็นบ้านเดี่ยว 70% ทาวน์โฮม 20% อาคารพาณิชย์ 10% คอนโดไม่มีการก่อสร้างใน

ทำาเลนี้ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของทาวน์โฮมนั้น สูงกว่า 2 ทำาเลที่ผ่านมา อาจจะเป็นไปได้ว่าสันกำาแพงก่อนหน้านี้

มีการเก็บที่ดินจากนักลงทุน ทำาให้ราคาที่ดินขยับตัวสูงขึ้น การก่อสร้างบ้านเดี่ยวราคาอาจจะยากสำาหรับตลาด

ผู้บริโภคของเชียงใหม่ จึงทำาให้ Developer มีการพัฒนาสินค้าประเภททาวน์โฮมเพื่อทดแทนบ้านเดี่ยว

สำ�หรับครึ่งปีหลังต่อจ�กนี้ คงค�ดว่� 

อสังห�ริมทรัพย์เชียงใหม่ ยังมีก�รเติบโตอย่�ง

ต่อเนื่อง ท�ง HBG CM จะนำ�ข้อมูลคว�มเคลื่อน- 

ไหวม�ให้ติดต�มกันเช่นเคย...  
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Top View by Baania.com

ส�นฝันคนมีบ้�น ธอส. จัดให้ ส่งสินเชื่อบ้�น 
4 ตัว

ท่านใดที่กำาลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่า

จะบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์ คอนโด และอาคาร- 

พาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยในครึ่งปีหลัง 2562 นี้ คงจะ

เริ่มมองหาสถาบันการเงิน และตัดสินใจว่าจะยื่นกู ้

กับสถาบันการเงินหรือรีไฟแนนซ์กับสถาบันการ

เงินแห่งไหนดี Baania จึงได้รวมโปรโมชันดีๆ จาก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาให้ท่านผู้อ่าน

ได้ทราบกัน ทั้งสินเชื่อสำาหรับท่านที่ไม่ได้มีเงินเดือน

ประจำา หรือมีเงินเดือนประจำา และรีไฟแนนซ์ด้วย

อัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ พร้อมผ่อนสบายนานสูงสุด 

40 ปี ทั้งยังมีสินเชื่อสำาหรับครอบครัวอีกด้วย

ติดแบล็กลิสต์ แต่อย�กขอสินเชื่อบ้�นเป็น-
ไปได้หรือไม่ 

หลายท่านคงเคยได้ยินคำาว่าเครดิตบูโร 

ซึ่งเป็นข้อมูลเครดิตที่รวบรวมจากสถาบันการเงิน

หลายๆ แห่งที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร การอนุมัติ-

สินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ นั้นจะใช้ข้อมูลใน

ส่วนนี้เป็นการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ-

สินเชื่อ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลบัญชีสินเชื่อ บัญชี-

บัตรเครดิต บัญชีสินเชื่อบ้าน บัญชีสินเชื่อรถยนต์

และบัญชีสินเชื่อบุคคล ซึ่งในแต่ละบัญชีจะมีข้อมูล

ประเภทบัญชี ประวัติการชำาระเงิน ยอดเงินคงค้าง 

และประวัติการผิดนัดชำาระในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

หลายท่านยังติดพูดคำาว่าติดเครดิตบูโรหรือติด 

แบล็กลิสต์ หมายถึงการค้างชำาระ แน่นอนว่าเครดิต- 

บู โ รมีผลต่อการขอสิน เชื่ อ เนื่ อ งจากแสดงถึง

พฤติกรรมและศักยภาพของผู้ขอสินเชื่อ หากท่าน 

ต้องการทราบว่าจะมีผลกระทบอย่างไร และจะหาทาง 

แก้ไขได้อย่างไร ติดตามได้ในบทความค่ะ

Contents of the month ฉบับน้ีทีมง�นได้รวบรวมบทคว�มท่ีได้รับคว�มนิยมในเว็บไซต์ 

baania.com ในเดือนมิถุน�ยน 2562 ม�ให้ท่�นผู้อ่�นได้ทร�บคว�มเคลื่อนไหว ในเดือนนี้ 

บทคว�มสินเช่ือได้รับคว�มสนใจเป็นอันดับท่ีหน่ึง ด้วยบทคว�มเร่ืองส�นฝันคนมีบ้�น ธอส. จัดให้ 

ส่งสินเชื่อบ้�น 4 ตัว และบทคว�มอันดับที่ 2 ยังคงเป็นบทคว�มเกี่ยวกับสินเชื่อ เรื่องติดแบล็ก- 

ลิสต์ แต่อย�กขอสินเชื่อบ้�นเป็นไปได้หรือไม่

Contents of the Month

เรื่อง : ธ�รทิพย์ รัตนวร�งค์กุล

อันดับ 1 

อันดับ 2

บทความอันดับที่ 3 ขั้นตอนการซื้อขายบ้าน

ผ่านนายหน้าแบบ Step by Step เป็นคู่มือสำาหรับ

ท่านท่ีต้องการจะซื้อหรือจะขายบ้านผ่านนายหน้า 

ตามมาด้วยบทความเรื่อง 3 วิธีใช้อสังหาฯ แก้ปัญหา

คนต้องการเงินก้อน ปิดท้ายไปด้วยบทความอันดับที่ 

5 บทความเกี่ยวกับกฏหมายเรื่อง เอกสารที่ดิน รู้ไว้

ไม่มีโดนหลอก
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3 วิธีใช้อสังห�ฯ แก้ปัญห�คนต้องก�ร 
เงินก้อน

หากท่านกำาลังมองหาช่องทางหาเงินก้อน 

และท่านเป็นเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุด- 

พักอาศัย หรืออาคารพาณิชย์ ท่านสามารถแปลงสิน- 

ทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นเงินก้อนได้ตามที่ท่านต้องการ 

บทความน้ีจึงนำาเสนอวิธีการเพ่ิมเงินให้คล่องมือ

ด้วยการใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ท้ังการขาย

สินทรัพย์ และไม่ต้องขายสินทรัพย์ ด้วยกันถึง 3 วิธี

ขั้นตอนก�รซื้อ-ข�ยบ้�น ผ่�นน�ยหน้�แบบ 
Step by Step 

สำาหรับท่านที่ตัดสินใจจะซื้อหรือขายบ้าน

มือสองแล้ว ย่อมมีทางเลือกเพียง 2 ช่องทางคือ ซื้อ-

ขายด้วยตัวเอง หรือใช้บริการนายหน้า ซึ่งก็มีทั้งที่เป็น

บุคคลธรรมดา และบริษัทนายหน้า ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก 

ขนาดใหญ่ กระทั่งระดับข้ามชาติ สำาหรับท่านที่ไม่มี

ความรู้และเวลา บริษัทนายหน้าคือทางเลือกที่ง่าย 

สำาหรับท่าน เพราะให้ผู้มีความรู้ความชำานาญในวงการ 

เป็นธุระจัดการให้ จะมีโอกาสซื้อขายบ้านที่ตรงตาม 

ความต้องการได้รวดเร็วและลดความวุ่นวายในการ

ติดต่อกับผู้ซื้อและธนาคาร แม้ท่านจะเลือกใช้บริการ

บริษัทนายหน้าอสังหาฯ ท่านก็ควรมีการตรวจสอบ 

ว่านายหน้าทำาอะไรให้กับท่านบ้าง และตระหนักเสมอ 

ว่า ท่านเป็นเจ้าของบ้าน ดังนั้นทุกการทำาสัญญาหรือ

ข้อตกลงท่ีสำาคัญต่างๆ ท่านจะต้องไปพบกับผู้ซ้ือหรือ 

ผู้ขายโดยตรงเสมอ

เอกส�รที่ดิน รู้ไว้ไม่มีโดนหลอก
เอกสารเก่ียวกับท่ีดินเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้ซื้อ

และผู้ขายต้องระมัดระวังในการทำานิติกรรมต่างๆ 

ไม่ใช่แค่ว่ามีที่ดินอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์บนที่ดิน

นั้นจะเท่ากับว่าท่านสามารถซื้อ-ขาย หรือโอน รวมถึง 

ทำานิติกรรมต่างๆ ได้ตามอำาเภอใจ แต่ท่านต้องอาศัย 

เอกสารต่างๆ เก่ียวกับท่ีดินในการยืนยันสิทธ์ิของท่าน 

ตามประเภทการครอบครองที่ดินนั้นๆ ซึ่งเอกสารมี

ความแตกต่างกัน หากท่านไม่เข้าใจ หรือไม่ได้ตรวจ-

สอบให้ดีก่อนการซื้อขาย ท่านอาจจะถูกหลอก หรือ

นำาไปใช้แบบผิดกฎหมายได้

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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The Emmaline Luxury Concept

The Liberty Village

Home office ราคาดีที่สุด ใกล้สนามบินเชียงใหม่เพียง 10 นาที ที่ตั้ง

โครงการเดินทางสะดวก ใกล้โรงเรียนวารี เพียง 3 นาที โรงเรียนมงฟอร์ต เพียง 5 

นาที ทาวน์โฮม 3 ชั้น ด้วยฟังก์ชันจัดเต็ม 4 ห้องนอน 5 ห้องนำา 1 ห้องรับแขก 1 

ห้องครัว 2 ที่จอดรถ พร้อมฟังก์ชันสุดลำา SMART HOME ของแถมที่ให้เยอะกว่า

บ้านสวย สไตล์โมเดิร์น พร้อมระบบ Smart Home ทำาเลคุณภาพ โครงการ 

ติดถนนวงแหวนรอบสอง สะดวกกับการเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่และห้าง- 

สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพียง 7 กิโลเมตร  โรงพยาบาล-

กรุงเทพ 12 กิโลเมตร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 12 กิโลเมตร ทางลัดออก

ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ โกลบอลเฮ้าส์ บิ๊กซีหางดง เชียงใหม่ 89 พลาซ่า กับราคาที่ 

คุ้มค่า ช่วง Presale! ส่วนลดพร้อมของแถมมูลค่ารวม 100,000 บาท* บ้านนอก

Presales & Promotion

ใคร แจกเยอะของแถมเต็มบ้าน ส่วนลดและของแถมมูลค่ากว่า 200,000 บาท* 

เพียง 17 ยูนิตเท่านั้น ราคาเริ่มต้นที่ 2.59 ล้านบาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีสำานักงานขาย ต้ังแต่เวลา 09.00 - 

18.00 น. หรือ โทร. 065-445-6956, 089-561-5047  

โครงการ 11 หลัง เท่านั้น ราคาเริ่มต้น ที่ 2.9 ล้านบาท พร้อมให้คำาปรึกษาเรื่องสิน-

เชื่อฟรี!  

รายการของแถม ฟรีระบบ Smart home, ปลูกหญ้า, มิเตอร์นำา-ไฟฟ้า, ถัง- 

ขยะหน้าบ้าน, ปั๊มถังเก็บนำา, ท่อปลวก, แอร์ 2 เครื่อง ติดต่อสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม โทร. 082-078-2068 หรือ Facebook: The Liberty Village 



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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Presales & Promotion

บ้�นทวีทรัพย์ สันทร�ย

เดอะ สปริง คอนโด

หากคุณเป็นคนชอบพ้ืนท่ีกว้างๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกมุมในงบประมาณ 

ที่สบายกระเป๋า ขอแนะนำาโครงการบ้านทวีทรัพย์ สันทราย กับทาวน์โฮมใหม่ ที่ดิน

ใหญ่ขึ้น 20 ตร.ว. ให้พื้นที่ใช้สอยกว้างขึ้น เริ่ม 98 - 123 ตร.ม. หน้ากว้างถึง 5.5 

เมตร ลงตัวทุกพื้นที่ใช้สอย มี Master bedroom ห้องรับแขกกว้างขึ้น แยกส่วน

ห้องครัว ห้องนำาแยกโซนเปียก-แห้ง เลือกวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน สเปคสูง ใน

โปรโมชั่นสุดพิเศษ! ก่อนปิดเฟส มอบส่วนลดพิเศษมูลค่ากว่า 500,000 

บาท กับยูนิตสุดท้าย  คอนโดสุดหรู 2 ห้องนอน 2 ห้องนำา ขนาด 91 ตารางเมตร กับ

ห้องดีไซน์พิเศษ เพดานสูงเกือบ 4 เมตรพร้อมชั้นลอย กับทำาเลหน้าสระ หลังสวน-
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*หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำาหนด  
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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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เช ียงใหม ส ันกำแพง

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

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ร.ร.มงฟอรต

ม.พายัพ

นพดลพานิช

รร.อนุบาลสิทธิ์โรจนหลุยสเครื่องเงิน

ตลาดอุยทา

ศูนยหัตถกรรม
รมบอสราง เทศบาลเมืองตนเปา

ถนนซูเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลำปาง
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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 www.somsamaiproperty.com

บานเดี่ยว ชั้นเดียว
ครบทุกฟงกชั่นความตองการ สำหรับวัยทำงาน
พรอมปกหลักปกฐาน และตอยอดความมั่นคง

- เคานเตอรครัว
- มิเตอรน้ำ, มิเตอรไฟ  
- ฉนวนกันความรอน  
- ปูสนามหญา
- ระบบกำจัดปลวก 
- คาสวนกลาง 2 ป

Facebook : ไอลิน-Ailin แมโจ

*เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเทานั้น

พรอมของแถมพิเศษ

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

Special Project
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Project Review

โซนตะวันออกของเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ 

รองรับก�รขย�ยตัวของเมือง ซึ่งกำ�ลังพัฒน� 

ระบบส�ธ�รณูปโภคและอสังห�ริมทรัพย์ในด้�น 

ต่�งๆ ขึ้นม�ม�กม�ยเพื่อรองรับผู้อยู่อ�ศัยที่เพิ่ม 

ม�กขึ้น รวมทั้งก�รเตรียมพร้อมสำ�หรับสน�มบิน

แห่งที่ 2 ของเชียงใหม่ที่อยู่ใกล้กับโซนนี้ ก�รเลือก

ที่อยู่อ�ศัยในโซนนี้จึงเป็นตัวเลือกที่น่�สนใจที่ 

ระยะย�ว

HBG CM มีโครงก�รในโซนสันกำ�แพงม� 

แนะนำ�ให้รู้จักกันกับโครงก�ร “Belive วงแหวน - 

สันกำ�แพง” ท่ีพัฒน�โดยแบรนด์ อรสิริน ท่ีมีผลง�น 

ก�รันตีคุณภ�พม�กม�ยหล�ยโครงก�รในจังหวัด 

เชียงใหม่ กับบ้�นเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์นคอม- 

เทมโพร�รี่ ร�ค�เริ่มต้น 3.19 ล้�นบ�ท ม�ดูกันว่� 

โครงก�รนี้มีดีอย่�งไรบ้�ง รับรองว่�ตอบโจทย ์

คนที่กำ�ลังมองห�บ้�นในโซนนี้อยู่อย่�งแน่นอน... 

“Belive วงแหวน - สันกำ�แพง”
บ้�นเดี่ยวสองชั้น สไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพร�รี่

อยู่บนถนนวงแหวนรอบนอก เช่ือมต่อถนน 
เข้�ออกเมือง

โครงการ Belive (วงแหวน - สันกำาแพง) 

อยู่ติดถนนวงแหวนรอบนอก เชื่อมต่อถนนซูเปอร์- 

ไฮเวย์ และถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หรือ 

วงแหวนรอบกลาง จากบริเวณแยกท่ารั้ว มุ่งหน้า- 

ไปทางแยกหลุยส์ประมาณ 2 กิโลเมตร โครงการ 

อยู่ทางซ้ายมือ สามารถเดินทางไปยังสนามบิน- 

นานาชาติเชียงใหม่ ได้จากถนนวงแหวนรอบกลาง 

เชื่อมมายังถนนมหิดล ใช้เวลาประมาณ 15 - 20 

นาที อีกทั้งโครงการยังอยู่ใกล้โรงเรียน อาทิ โรง-

เรียนมงฟอร์ตมัธยม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ และ

อยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ แหล่งชอป- 

ปิงมากมาย อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 

เชียงใหม่ ห้างพรอมเมนาดา และบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า 

โดยใช้เวลาเดินทางไปยังสิ่งอำานวยความสะดวก

เหล่านี้เพียง 10-15 นาทีเท่านั้น

โดดเด่นด้วยดีไซน์ ฟังก์ชันลงตัว ส่วน-
กล�งครบครัน

ที่ตั้งโครงการมีพื้นที่ประมาณ 96 ไร่ เป็น

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำานวน 316 ยูนิต ออกแบบใน 

สไตล์ “Modern Contemporary” ซึ่งนำาสไตล์ 

การตกแต่งในอดีตมาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย 

แต่ยังคงเอกลักษณ์ที่สำาคัญในอดีต ผสานราย- 

ละเอียดของบ้านไม้ทรงไทยล้านนาหรือเครื่อง- 

เรือนล้านนาโบราณมาทำาให้ดูทันสมัยมากย่ิง 

ขึ้น โดยโครงการมีแบบบ้านทั้งหมด 3 แบบด้วย

กัน ได้แก่

1. แบบบ้�น Blooming บ้านเดี่ยวสอง- 

ชั้น พื้นที่ใช้สอย 118 ตารางเมตร มี 3 ห้องนอน 

3 ห้องนำา ที่จอดรถ 2 คัน

2. แบบบ้�น Blossom บ้านเดี่ยวสองชั้น  

พื้นที่ใช้สอย 147 ตารางเมตร มี 3 ห้องนอน 3  

ห้องนำา ที่จอดรถ 2 คัน

เรื่อง/ภ�พ : ณัฐภูมิ พงษ์เย็น

แบบบ้าน Bouquet : 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ํา
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Home Profile : Belive Wongwaen - Sankampang

Project Owner:
Location:

Land Area: 
Project Type:
Price:
Amenities:

Contact:
Website:

Ornsirin Property Co., Ltd.
Outer Ring Rd,  Sanpu Loei Sub-District, 
Doi Saket District , Chiang Mai
96-2-43 Rai.
Single House of 2 Stories, Total 316 Units
Start 3.19 MB.
Swimming Pool, Fitness, Clubhouse, Garden, Jogging Track,  
CCTV., 24-Hrs Security Guard, SmartHome Automation
Tel. 053-333-666
https://ornsirin.co.th/property-item/belive

3. แบบบ้�น Bouquet บ้านเดี่ยวสองชั้น 

พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร มี 4 ห้องนอน 3 ห้อง-

นำา ที่จอดรถ 2 คัน พิเศษคือเพิ่มห้องนอนชั้นล่างติด

สวนภายนอกบ้าน

บ้านทุกหลังก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดง รวม

ถึงการตอกเสาเข็ม วางระบบกำาจัดปลวกแบบร้อยท่อ 

ใช้โครงสร้างหลังคาจาก SCG พร้อมระบบ Air Flow 

เพิ่มช่องระบายอากาศบริเวณโถงบันได ซึ่งช่วยลด

ความร้อนภายในบ้านได้ และจุดเด่นของโครงการนี้ 

คือการเลือกใช้ระบบ Smart Home Automation 

จาก FIBARO มาควบคุมระบบการทำางานของ 

ฟังก์ช่ันภายในบ้าน ต้ังแต่หน้าประตูจนถึงภายในบ้าน 

เช่น เปิด-ปิดไฟและแอร์ผ่านแอปพลิเคชัน และ 

Motion sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อความ-

ปลอดภัย ที่เชื่อมต่อกับมือถือคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ตอบโจทย์ท้ังไลฟ์สไตล์และความปลอดภัยได้ดีที

เดียว

สิ่งอำานวยความสะดวกภายในโครงการ เน้น

การมีพื้นที่สีเขียวส่วนกลาง สวนหย่อม ทะเลสาบ ที่

จะให้คุณได้ผักผ่อนแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก

ขึ้นและยังเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะให้ครอบครัวสามารถทำา

กิจกรรมร่วมกันได้ เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง ปั่นจักรยาน อีกทั้ง

ยังมีฟิตเนส สระว่ายนำา คลับเฮ้าส์ดีไซน์ที่โดดเด่นไม่

เหมือนใครให้บริการอีกด้วย

โครงก�ร Belive วงแหวน - สันกำ�แพง ที่ 

เป็นอีกหน่ึงโครงก�รท่ีค่อนข้�งจะครบครันและ

สมบูรณ์ในหล�ยๆ ด้�น ตั้งแต่ก�รเลือกทำ�เลที่ 

เดินท�งได้สะดวก ใกล้แหล่งรวมสิ่งอำ�นวยคว�ม

สะดวก หรือในด้�นก�รออกแบบทั้งหน้�ต�ภ�ย- 

นอกและก�รจัดพื้นท่ีใช้สอยก็ทำ�ได้อย่�งลงตัว 

มีให้เลือกหล�ยแบบหล�ยร�ค�ต�มขน�ด 

ครอบครัว แถมส่วนกล�งก็ยังมีม�ให้อย่�งครบถ้วน 

อีก ในร�ค�เริ่มต้นเพียง 3.19 ล้�นบ�ท*  
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Project Review
เรื่อง/ภ�พ : ณัฐภูมิ พงษ์เย็น

“แสนดีโมเดิร์นวิลล์”
บ้�นเดี่ยวบ้�นแฝด สไตล์โมเดิร์น โซนส�รภี

โซน “ส�รภี” เป็นทำ�เลหน่ึงท่ีน่�สนใจสำ�หรับ 

คนท่ีมองห�ท่ีอยู่อ�ศัย และกำ�ลังมีก�รพัฒน�อสัง- 

ห�ริมทรัพย์อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้มีคว�มเจริญอยู่

ตลอดเวล� ที่สำ�คัญคือที่ดินและอสังห�ริมทรัพย์

ยังมีร�ค�ไม่สูงม�ก เหม�ะสำ�หรับซื้อเพื่ออยู่อ�ศัย

หรือลงทุนระยะย�ว นอกจ�กนั้นยังเหม�ะกับผู้ที ่

ต้องเดินท�งไปทำ�ง�นจังหวัดลำ�พูนบ่อยๆ อีกทั้ง 

โซนส�รภีซึ่งเป็นทำ�เลท่ีมีคว�มเจริญม�กกว่�

ทำ�เลใกล้ลำ�พูนแต่ห่�งไกลสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

HBG CM มีโครงก�รในโซนน้ีม�แนะนำ�ให้รู้จัก 

กัน กับโครงก�ร แสนดีโมเดิร์นวิลล์ ที่พัฒน�โดย 

บริษัท แสนดี ดีเวลอปเม้นท์ จำ�กัด ท่ีมีประสบก�รณ์ 

โครงก�รบ้�นจัดสรรม�แล้วกว่� 20 โครงก�ร ซึ่ง 

โครงก�รน้ีเพิ่งเปิดให้เข้�ชมบ้�นตัวอย่�งเม่ือ

กล�งปีที่ผ่�นม�นี้เอง กับบ้�นเดี่ยวและบ้�นแฝด

สไตล์โมเดิร์น ในร�ค�เริ่มต้นเพียง 2.39 ล้�นบ�ท

เดินท�งง่�ยสู่ถนนเส้นสำ�คัญ ใกล้ตล�ด
และถนนคนเดิน 

โครงการอยู่ใกล้ถนนเชียงใหม่-ลำาพูน

สายเก่า จากบริเวณแยกกองทราย มุ่งหน้าไปทาง 

วัดกู่เสือประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นให้เข้าซอย

ข้างวัดแล้วตรงไปอีก 1 กิโลเมตร โครงการอยู่ทาง 

ซ้ายมือ เลยหมู่บ้านเศรษฐีกาญจน์ไปอีก 200 เมตร 

การเดินทางสามารถเช่ือมต่อกับถนนเส้นสำาคัญ

อย่างถนนเชียงใหม่-ลำาพูน ถนนวงแหวนรอบนอก 

ถนนเลียบทางรถไฟ และถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่- 

ลำาปาง เหมาะสำาหรับครอบครัวท่ีเดินทางไปทำางาน 

ในจังหวัดใกล้เคียงหรือมีที่ทำางานใกล้กับโซนนี้ 

และจากการท่ีโครงการอยู่ในซอยทำาให้มีความ

เงียบสงบ ไม่พลุกพล่าน

พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกบนถนน 

เชียงใหม่-ลำาพูนท่ีมีร้านค้าร้านอาหาร ท้ังยังใกล้กับ 

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ตลาดยางเนิ้งและโรงเรียน

วัดเวฬุวัน โดยวันเสาร์จะมีถนนคนเดินให้คุณ

ได้เดินพักผ่อนในช่วงวันหยุด นอกจากนี้ยังเดิน

ทางสู่สิ่งอำานวยความสะดวกบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ 

เชียงใหม่-ลำาปางและถนนเชียงใหม่-ลำาพูนได้ 

ไม่ยาก อาทิ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำารุง 

ไทวัสดุ, บุญถาวรเชียงใหม่ และเชียงใหม่ 89 

พลาซ่า

บ้�นเดี่ยวบ้�นแฝดสไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชัน
ลงตัว

โครงการแสนดีโมเดิร์นวิลล์ เป็นโครงการ

บ้านเดี่ยว 4 ยูนิต และบ้านแฝด 36 ยูนิต บนเนื้อที่

โครงการทั้งหมด 6 ไร่ ที่ออกแบบสไตล์โมเดิร์นเน้น

ความเรียบง่าย สบายๆ ที่ผสมผสานระหว่างความ

เรียบง่ายและทันสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองการใช ้

ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยสูงสุด ส่วนกลางของโครง- 

การยังมีสวนสาธารณะให้คุณมีพ้ืนท่ีสีเขียวสำาหรับ 

ทำากิจกรรมหรือทำาให้คุณรู้สึกได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

มากขึ้น
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Home Profile : Sandee Modernville

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

Contact:
Website:

Sandee Development Co., Ltd.
Nong Phueng Sub-District, Saraphi District , Chiang Mai
6 Rai.
Single House and Twin House of 2 Stories, Total 40 Units
Start 2.39 MB.
Green Garden, CCTV., 24-Hrs Security Guard,
Smart Intelligent Home
Tel. 087-6600-997 ,093-117-6222
https://sandeedevelopment.com

แบบบ้านของโครงการ ปัจจุบันมีแบบบ้าน 

Sandee Modern Ville แบบที่ 1 มี 3 ห้องนอน 2 ห้อง

นำา 2 ที่จอดรถ ที่ดินเริ่มต้น 35 ตาราวาง พื้นที่ใช้สอย 

143 ตารางเมตร โดยที่พื้นที่ชั้นล่างเชื่อมต่อกันทำาให้

ดูกว้างขว้าง ไม่อึดอัด ส่วนรับประทานอาหารยัง

สามารถต่อเฉลียงชมสวนนอกบ้านได้ สำาหรับชั้นสอง 

ก็แบ่งเป็นสามห้องนอนท่ีจัดพ้ืนท่ีได้อย่างลงตัวและ

ใช้ห้องนำาร่วมกัน

บ้านทุกหลังใช้วัสดุตามมาตรฐาน อาท ิ

กระเบื้องแกรนิตโต้ หลังคาเมทัลชีทบุฉนวนกันความ

ร้อนใต้หลังคา ทำาให้บ้านเย็นตลอดทั้งปี พร้อมด้วย

ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Intelligent Home ให้คุณ 

ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่มีระบบเปิด-ปิดไฟและ

เครื่องปรับอากาศด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือหรือ

จะตั้งให้เปิด-ปิดเองตามที่ตั้งเวลาไว้ และอุ่นใจกับ

ระบบกล้องภายในบ้านท่ีให้คุณสามารถดูภายใน

บ้านได้จากมือถือ และสัญญาณกันขโมยที่แจ้งเตือน

ผู้บุกรุกแบบ Real-Time ส่วนนอกบ้านโครงการก็มี

เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยและกล้อง CCTV ตลอด 24 

ชั่วโมง

โครงก�รแสนดีโมเดิร์นวิลล์ บ้�นเด่ียวกับ 

บ้�นแฝดสไตล์โมเดิร์นท่ีจัดพ้ืนท่ีใช้สอยได้อย่�ง

ลงตัว ม�พร้อมกับระบบ Smart Home ที่ทำ�ให้ชีวิต

ง่�ยขึ้น บนทำ�เลที่เชื่อมต่อกับถนนเส้นสำ�คัญ 

หล�ยเส้น และใกล้ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกบนถนน 

เชียงใหม่-ลำ�พูน ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้�ของใน

ร�ค�เริ่มต้น 2.39 ล้�นบ�ท*  
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Data & Trends

สังคมมนุษย์สมัยโบร�ณ คนเกือบท้ังหมดนับเป็นประช�กรชนบทอ�ศัยอยู่ในพ้ืนท่ี เกษตร- 

กรรม ยิ่งมีพื้นที่ใหญ่ก็ส�ม�รถใช้เป็นแหล่งเพ�ะปลูกพืชอ�ห�รและทำ�ปศุสัตว์ได้ดี ชนบทจึงเป็น

แหล่งปัจจัยสี่ที่มีทรัพย�กรรองรับชีวิตของมนุษย์อย่�งสมบูรณ์ ส่วนพื้นที่เมืองมีประช�กรอยู่ 

เพียงเล็กน้อยเพร�ะเป็นศูนย์กล�งในก�รแลกเปลี่ยนสินค้�ต่�งๆ ที่ชนบทแต่ละแห่งไม่ส�ม�รถ 

ผลิตเองได้ ซึ่งคนชนบทจะเข้�ม�ในเมืองเป็นครั้งคร�วเพื่อห�สินค้�บ�งอย่�งกลับไปใช้สอยใน 

พื้นที่ชนบทเท่�นั้น

ตรงไหนถึงเรียกว่� “อยู่ในเมือง”

เรื่อง : Baania.com ภ�พ : กองบรรณ�ธิก�ร

สังคมมนุษย์แยกขาดระหว่างคนส่วนใหญ่

ในชนบทกับคนส่วนน้อยในเมืองมาเป็นเวลานาน 

กระทั่งเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษ

ที่ 18 ทำาให้การผลิตที่สำาคัญต่อเศรษฐกิจโลกย้าย

จากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม มาสู่อุตสาหกรรม

และการค้าการบริการในเขตเมือง เกิดการอพยพย้าย 

ถ่ินฐานจากชนบทเข้ามาสู่ เมืองอย่างต่อเนื่อง 

จนปัจจุบันมีประชากรเมืองมากกว่าประชากรชนบท

แล้ว

ในอดีตมีการแบ่งพ้ืนที่ระหว่างเมืองกับ

ชนบทได้ง่าย ด้วยองค์ประกอบทางกายภาพที่เรียก

ปลูกหรือพ้ืนท่ีรกร้าง แต่เมืองในปัจจุบันไม่ได้มีกำาแพง 

เมืองอีกต่อไปแล้ว โดยเปล่ียนวิธีการกำาหนดขอบเขต 

เมืองด้วย ประโยชน์ใช้สอยแทนการกำาหนดด้วยกาย- 

ภาพแบบในอดีต

วิถีชีวิตแบบเมือง
ก่อนท่ีจะรู้ว่าพ้ืนท่ีเมืองอยู่ตรงไหน ต้องเข้าใจ 

ก่อนว่าวิถีชีวิตแบบเมืองเป็นอย่างไร ซ่ึงมีองค์ประกอบ 

อยู่  2 ประการ คือ ว่า “กำาแพงเมือง” (อาจเป็นกำาแพงหรือองค์ประกอบ 

อื่นๆ ที่ระบุขอบเขตเมืองอย่างชัดเจน เช่น แม่นำา 

ลำาคลอง หรือหน้าผา) โดยพื้นที่เมืองคือ พื้นที่ที่อยู่ใน

กำาแพงเมือง และนอกกำาแพงเมืองก็เป็นพื้นที่ชนบท 

คนเมืองและกิจกรรมการผลิตแบบเมืองก็

จำากัดอยู่แต่เฉพาะในเขตกำาแพงเมืองเท่านั้น รวมทั้ง 

ยังมีถนนหนทาง บ้านเรือน และโครงสร้างพื้นฐาน

รองรับวิถีชีวิตแบบเมืองด้วย  สำาหรับการขยายพื้นที ่

เมืองทำาได้ด้วยการขยายกำาแพงเมือง เช่น กรุงรัตน- 

โกสินทร์ท่ีขยายพ้ืนท่ีเมืองด้วย การขุดคลองรอบเมือง 

ถึงสามครั้ง เมื่อพ้นจากกำาแพงเมืองก็เป็นพ้ืนท่ีเพาะ
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1. มนุษย์เมืองมีอ�ชีพแบบเฉพ�ะท�ง 

(Specialization) หรือแบ่งง�นกันทำ� (Division of 

Labor)

ใครเก่งทำาอะไรก็ทำาอาชีพนั้นอย่างเดียวไม่

ต้องทำาอย่างอื่นที่ไม่เก่ง แล้วใช้กลไกทางเศรษฐกิจ

ของเมืองคือ เป็นพื้นที่ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน

สินค้าและบริการมาช่วยให้คนเมือง สามารถมีองค์-

ประกอบต่างๆ ในการดำารงชีวิตครบถ้วน โดยผ่านการ 

แลกเปลี่ยนจากคนอื่นๆ ที่เชี่ยวชาญด้านอื่นมากกว่า 

ตนเอง ด้วยกลไกดังกล่าวทำาให้มนุษย์เมืองมีสินค้า

และบริการได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องทำาเองท้ังหมด 

อีกทั้งยังมีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เพราะทำา 

จากผู้เชี่ยวชาญ  ต่างจากคนชนบทที่ต้องทำาเองทุก- 

อย่าง เป็นทั้งชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ช่างฝีมือ แรง- 

งานอุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน ครู หมอ ฯลฯ ในตัวคนเดียว 

2. มีโครงสร้�งพื้นฐ�นแบบเมือง

เมื่อมนุษย์มากระจุกตัวรวมกันอยู่ในพ้ืนท่ี

เมือง ทำาให้ความจำาเป็นในการพึ่งธรรมชาติโดยตรง 

ลดลง เพราะมีการจัดการให้มีถนนหนทาง แสงสว่าง 

นำาเพื่อการอุปโภคและบริโภค การป้องกันภัยพิบัติ

ต่างๆ การจัดการของเสีย และการรักษาโรคอย่างมี 

คุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานของพลเมือง 

สิ่งเหล่านี้พัฒนาจนกลายเป็นระบบคมนาคมขนส่ง 

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้ มาตรฐาน 

ต่างวิถีชีวิตชนบทที่ยังสัญจรบนคูนาคันดิน ใช้แสง

เทียนส่องสว่างในกระท่อม ใช้นำาอุปโภค บริโภคจาก

แหล่งนำาธรรมชาติได้โดยตรง มีของเสียต่างๆ น้อย

จนสามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้อง

จัดการ

พื้นที่เมือง
เมื่อเข้าใจหลักการของวิถีชีวิตแบบเมืองว่า 

ต้องการโครงสร้างพื้นฐานแบบเมืองแล้ว ก็สามารถ

สรุปได้ ว่าพ้ืนที่ เมืองคือพ้ืนท่ีท่ีได้รับบริการด้วย

โครงสร้างพื้นฐานแบบเมืองอย่างครบถ้วน มีถนน-

หนทางที่ได้มาตรฐาน มีไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร 

มีการป้องกันนำาท่วม การบำาบัดนำาเสีย และขยะมูล- 

ฝอยอย่างถูกหลักสุขอนามัย 

ส่ิงเหล่า น้ีสามารถรองรับการอยู่อาศัย

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเมืองได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ การกำาหนดพื้นที่เมืองจึงผูกพันกับ

การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานแบบเมืองอย่างแยก

กันไม่ได้ และนี่คือเหตุสำาคัญที่ต้องมี “ผังเมืองรวม” 

เพ่ือเป็นผังแม่บทให้เจ้าของที่ดินและผู้ให้บริการ

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ดำาเนินกิจการของตนเองไป

ในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ 

นอกจากการกำาหนดพ้ืนท่ีเมืองด้วยขอบเขต

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบเมืองแล้ว ยังมี

การกำาหนดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

การบริหารเมืองอีกด้วย เรียกว่า “เทศบาล” (Munici-

pality) ที่มีขอบเขตหน้าที่ โครงสร้างบุคลากร และ 

งบประมาณท่ีสอดคล้องกับการบริหารจัดการเมือง 

และยกโครงสร้างพ้ืนฐานหลายประการให้ไปอยู่

ในการกำากับดูแลของเทศบาล เพื่อให้มีอิสระและ

สามารถตอบสนองความต้องการจำาเพาะของเมือง

นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากองค์การ

บริหารส่วนตำาบล (อบต.) ที่มีพันธกิจในการจัดการ

พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม จึงมีโครงสร้างบุคลากร

และงบประมาณท่ีไม่สามารถจัดการพื้นที่แบบเมือง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หันม�ดู ก � รกำ �หนดพื้ นที่ เ มื อ ง ใน

ประเทศไทย จะพบคว�มไม่สอดคล้องกันในก�ร 

ให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นอยู่ในหล�ยพื้นท่ี 

เกิดพื้นท่ีแบบเมืองโดยเฉพ�ะหมู่บ้�นจัดสรรใน

เขตที่ยังไม่มีระบบประป�ครอบคลุมไปถึง ไม่มี

ระบบป้องกันนำ�ท่วมที่มั่นคง สำ�หรับพื้นที่เมือง 

หล�ยแห่งอยู่นอกเขตเทศบ�ล ทำ�ให้ไม่มีองค์กร

ท่ีมีคว�มพร้อมในก�รจัดก�รพื้นท่ีแบบเมือง

โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รจัดก�รนำ�เสียและขยะ-

มูลฝอย ถ้�จะเลือกซื้อบ้�นหรืออ�ค�รก็ควรด ู

ส่ิงเหล่�น้ีเพ่ิมเติมด้วย ว่�พ้ืนท่ีน้ันมีองค์ประกอบ 

ของก�รเป็นพื้นท่ีเมืองอย่�งครบถ้วนสมบูรณ์

หรือไม่ จะได้ไม่ต้องม�เสียใจภ�ยหลังที่ไม่ได้รับ

บริก�รแบบเมืองอย่�งที่ค�ดหวังไว้  
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Home Talk
เรื่อง/ภ�พ: กองบรรณ�ธิก�ร
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พนักง�นบริษัทข้�มช�ติ สู่ธุรกิจิสังห�ฯ
เส้นทางชีวิตของคุณจิรภัทรหลังจากเรียน 

จบในปี 2546 เริ่มชีวิตทำางานกับบริษัทด้านโทรคม- 

นาคมข้ามชาติอย่าง ORANGE อยู่ประมาณ 1  ปี  ก่อน 

จะย้ายไปทำางานท่ีกรุงเทพฯ แต่เกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่ 

ตัวเองไม่สนุก จึงกลับมาเชียงใหม่ เริ่มต้นด้วยการ

รับเหมาก่อสร้างอยู่ช่วงหนึ่ง จากนั้นขยับเข้าสู่แวดวง 

อสังหาริมทรัพย์ ด้วยการพัฒนาโครงการบ้าน 

พร้อมเพรียงเมาท์เท้นวิลล์ เฟส 1 และเฟส 2 บน

ทำาเลสันกำาแพง

แล้วนำาประสบการณ์มาต่อยอดทำาอสังหาฯ

แนวสูง ด้วยโครงการ PROMT CONDO คอนโดฯ

ทำาเลทองจำานวน 73 ยูนิต บริเวณด้านข้างห้างเมญ่า 

ส่ีแยกรินคำา ใช้เวลาอย่างรวดเร็วคอนโดฯ ก็ขายได้หมด 

รู้สึกมีความสุข  ต่อมาจึงคิดทำาโครงการเพ่ิม ซึ่งคิดว่า

อาคารสูงก็จะเป็นคอนโดฯ เช่นเดิม แต่จะต้องขยับ

เป็นตึกสูง 25 ชั้นขึ้นไป ประกอบกับที่ดินที่มีอยู่ยังไม่

ตอบโจทย์ในการสร้าง ทั้งราคา และสภาวะต่างๆ  

มองทำ�เลให้ข�ด ก่อนปักหมุดโครงก�ร
จากนั้นเป็นโครงการ พรอมท์ บิสซิเนส โฮม 

โครงการแนวราบ บริเวณทำาเลซอยวิทยาลัย LCC 

บนเนื้อที่ 3 ไร่ครึ่ง โครงการนี้สามารถขายได้หมด 

ภายใน 4 ปี และท่ีน่ีเองยังทำาให้เกิดมุมมองดีๆ สำาหรับ 

ในการทำาธุรกิจ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ถ้าจะเลือกลงทุน 

สิ่งสำาคัญคือ เลือกทำาเลก่อน แล้วจึงคิดว่าจะทำาอะไร 

ในทำาเลนี้ เพราะบางโครงการขึ้นพร้อมกัน บางที ่

ประสบความสำาเร็จ บางที่ไม่ประสบความสำาเร็จ แต่ 

ทำาเลที่เราเลือกทุกแห่งมันขายได้ แม้ว่าบางช่วงอาจ 

ใช้เวลาบ้าง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการทำาธุรกิจให้ได้

ตามระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้  มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า

คอลัมน์ Home Talk ฉบับนี้เร�จะพ�

ท่�นผู้อ่�นไปรู้จักนักธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ 

หนุ่ม ที่นับเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ซึ่งนิย�มคำ�-

ว่� อ�ยุน้อยร้อยล้�น นั้นยังน้อยไป จะเอ�ม�

ใช้กับคนชื่อ จิรภัทร พร้อมเพรียง ประธ�น-

เจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ยูพรอมท์ จำ�กัด ไม่ได้ 

อย่�งแน่นอน ซึ่งเรื่องร�วของช�ยคนนี้มี

หล�ยหล�กสิ่งที่น่�สนใจเป็นอย่�งยิ่ง

“จิรภัทร พร้อมเพรียง” 
  นักพัฒน�อสังห�ฯ กับนิย�ม “อ�ยุน้อยพันล้�น”

ท่ีสำาคัญคือ ทำาแล้วช่ือต้องไม่หาย ทำาแล้วคน 

ต้องจำาได้ และควรเป็นแลนด์มาร์คในทำาเลนั่นๆ ทุก

โครงการจะมีคำาว่า “พรอมท์” มาจากคำาว่า “พร้อม

เพรียง” ซึ่งเป็นนามสกุล ดังนั้นจะต้องไม่ทำาให้ชื่อ

บรรพบุรุษเสียหาย ชื่อต้องอยู่ในทางที่ดีด้วย จึงเกิด

นิยามท่ีว่าชื่อต้องไม่หายและคนจะต้องจดจำาในสิ่ง

ที่ดีด้วย นอกจากนั้นต้องมีอะไรเด่นนอกจากทำาเล 

ต่อจากโครงการ พรอมท์ บิสซิเนส โฮม   

ปรับตัวเข้�กับสถ�นก�รณ์ ด้วยก�รมุ่งเจ�ะ
ตล�ดต่�งประเทศ 

กระทั่งล่าสุด กับโครงการ ยู พรอมท์ บริเวณ

ทำาเลวงแหวนรอบ 2 ด้านหลังมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 

พัฒนาที่ดินมาเป็นเวลา 1 ปี  ปรับถนน ถมที่ดินใน

โครงการ  และเริ่มเปิดขายเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

การทำาการตลาดยังไม่มีการโฆษณาในไทย ไม่มีการ

ใช้สื่อเพราะกลุ่มลูกค้าเน้นไปที่ชาวต่างชาติ ขายผ่าน 

เอเจนซี่ที่ติดต่อด้วยทั้ง ไทย-จีน, ไทย-ฮ่องกง, ไทย-

สิงค์โปร์, คนจีน, คนมาเลเซีย โดยจะเน้นชาวต่าง

ชาติในโซนเอเชียเป็นหลัก

นอกจากน้ันยังมีคนไทยท่ีเข้ามาซ้ือโครงการ 

บ้าง แต่การซื้อของคนไทยกับต่างชาติไม่เหมือนกัน 

เช่น คนไทยขับรถเข้ามาชอบก็จอง ส่วนต่างชาติจะ

มาดูก่อนและกลับมาอีกครั้งเพื่อต่อรองราคา ตอนนี้

เป็นช่วงเปิดขายใหม่คงต้องใช้เวลาทดลองแนวคิด

ประมาณ 3 เดือน หากตลาดต่างประเทศประสบ-

ความสำาเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ ภายในสิ้นปี 2563 จะจบ 

เร่ืองการก่อสร้างโครงการและการขายได้ กับโครงการ 

ยู พรอมท์ มีทั้งหมด 65 ยูนิต 1 เฟต เป็นบ้านแฝด 

30 ยูนิต ราคา 5.9 ล้านบาท และทาวน์โฮม 3 ชั้น 35 

ยูนิต ราคา 4.9 ล้านบาท คาดว่าจะเป็นต่างชาติร้อย

ละ 80 อีกร้อยละ 20 เป็นคนไทย 

โครงการในอนาคตถัดจากนี้ไป คิดว่าจะซื้อ

ที่ดินก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ลักษณะคล้ายโรงแรม 

แต่เป็นการเช่าระยะยาว 30  ปี มีการบริการเหมือน

โรงแรม โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นต่างชาติ ประกอบไป

ด้วย บ้านที่มีสระว่ายนำา ตกแต่งพร้อม ซึ่งบ้านแต่ละ

หลังด้านหลังเป็นสระว่ายนำา มีแม่บ้าน, คนสวนดูแล 

มีคลับเฮ้าส์ออกกำาลังกาย เป็นต้น จัดโซนอยู่อาศัย

กับคนเชื้อชาติเดียวกัน เบื้องต้นคาดว่ามีทั้งหมด

จำานวน 64 หลัง ในแนวโซนแม่ริมถึงแม่เหียะ เพราะ

มีวิวสวยเป็นธรรมชาติ เป็นส่วนตัว และต้องเดินทาง

ไปโรงพยาบาลได้สะดวก 

ต้ังเป้�อีก 5 ปีว�งมือ เพ่ือให้เวล�กับครอบครัว 
และตัวเอง 

สำาหรับวิธีและชีวิตการทำางานนั้น ยังทำางาน 

โดยจะดูแลลูกค้าทั้งหมดด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถ

นำาเสนอโครงการให้กับลูกค้าได้โดยตรง เช่น โครงการ 

เป็นอย่างไร ลูกค้าจะเกิดความเชื่อถือในตัวเรา และ

ยังขายไอเดียได้อีกทางหน่ึงเพราะแต่ละโครงการ

ออกแบบจากความชอบส่วนตัว ชอบแบบไหน อยาก

ให้บ้านเป็นอย่างไร ก็จะทำาแบบนั้นในโครงการทุก- 

แห่ง นอกจากน้ันได้ทำาโครงการใหม่คล้ายกับ Coaching 

ในอินเทอร์เน็ต ในเฟซบุ๊กเพจชื่อ JIRAPAT.P ไม่มี

ค่าใช้จ่าย เป็นการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เช่น

คลิปแรก เรื่องอย่าเป็นปลาในทะเลสาบแต่จงเป็น

ทะเลสาบให้ปลามาว่าย หรือคลิปล่าสุด เส้นทาง

แห่งความสำาเร็จ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการไขปัญหา

ในธุรกิจ 

อีกท้ังยังมีการพัฒนาการทำางานโดยใช้ทีม

งานของเรามากขึ้น เพื่อให้สามารถดูแล ควบคุม 

คุณภาพของงานได้อย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ผู้บริโภคได้

รับประโยชน์สูงสุด ส่วนอื่นๆ ก็มีการปรับเปลี่ยนวิธี 

ทำางาน อาทิ งดซื้อเครื่องจักรแล้วเปลี่ยนเป็นการเช่า 

เครื่องจักรแทน ในอนาคตว่าแผนว่าในปี 2567 จะ

ทำางานให้น้อยลง เปล่ียนถ่ายให้กับทีมงานเป็นผู้ดูแล 

ใช้เวลากับครอบครัวและให้เวลากับตัวเองมากข้ึน 

เพราะมีแนวคิดว่าเราทำางานเยอะทุ่มเทกับงาน 

เหนื่อยมาก สมควรที่จะได้พัก แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าจะว่างมือ แต่จะดูแลอยู่เบื้องหลัง ดูภาพรวมแต่ไม่ 

ลงในรายละเอียดเช่นปัจจุบัน

แม้จะบอกว่�ตนเองเป็นคนโชคดีคน

หนึ่ง ที่ไม่ว่�จะลงทุนกับโครงก�รใด ข�ยหมดทุก

โครงก�ร และหลังจ�กอยู่ในวงก�รอสังห�ฯ ม�

เป็นเวล�กว่� 15 ปี ปิดก�รข�ยแล้ว 3 โครงก�ร 

และกำ�ลังดำ�เนินก�รอยู่อีก 1 โครงก�ร รวมแล้ว

มีมูลค่� กว่� 1,000 ล้�นบ�ท นับเป็นนักธุรกิจ

รุ่นใหม่ท่ีก้�วผ่�นนิย�มของคำ�ว่�อ�ยุน้อยร้อย-

ล้�น สู่อ�ยุน้อยพันล้�น ด้วยคว�มส�ม�รถอย่�ง

แท้จริง...  
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ถ.ปาตัน

รร.มงฟอรตประถม
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แมกวง

แมกวง

เสนทางเดินรถขนสงสาธารณะเมืองเชียงใหม

สาย 1 : หลัง มช. - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 2 : หวยแกว - ขนสงอาเขต

สาย 4 : ขนสงชางเผือก - สนามบิน

สาย 7 : ขนสงชางเผือก - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 9 : ขนสงชางเผือก - กาดหลวง

สาย 12 : รถเมลขาว (วนซายขวา)

ดูรายละเอียดไดที่ www.chiangmaibus.org

หลัง มช.

อนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย

สวนสัตวเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(วิยาเขตภาคพายัพ)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป

ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เชียงใหม (CMECC)

หวยตึงเฒา

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
ง ช

ลป
ระ

ทา
น

ปง

รพ.นครพิงค

ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

อำเภอสันทราย

อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอแมริม

ถนนวงแหวนรอบนอก 

ถ.
เช

ียง
ให

ม-
พ
รา

ว 
  
 

สถาน�ตำรวจภูธรสันทราย

ศูนยหัตถกรรมทำรม
ตลาดอุยทา

อำเภอสันกำแพง

ถ.เชียงใหม-สันกำแพงสายเกา

รพ.สันกำแพง

ถ.สันกำแพงสายใหม   

ถนนวงแหวนรอบใน 

สถาน�รถไฟ
อ.สารภี

ตลาดสดยางเนิง

สถาน�ตำรวจภูธรสารภี

สถาน�ตำรวจภูธรหางดง

อำเภอสารภี
ม.ฟารอีสเทอรน

กาดฝรั�ง

ศูนยหัตถกรรมบานถวาย

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

หา
งด

ง

วัดโขงขาว

วัดทาใหมอิ

ไปรษณ�ยหางดง

สนามกอลฟ หางดง

อำเภอหางดง

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระทาน

ตลาดวิบูยทอง

ตลาดสด
สันปาสัก

ตลาดสดเทศบาลหางดง

วัดตนแกวน

ปง

เชียงใหมไนซาฟารี

วัดดอยเปา

วัดใหมหวยทราย

โครงการพืชสวนโลก

สำนักงานเทศบาล
ตำบลสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ
(วัดสุวรรณบรรพต)

ตลาดสดแมเหียะ สำนักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

การไฟฟาสวนภูมิภาค
(สถาน�ไฟฟาเชียงใหม 3)

เทศบาลตนเปา

หลุยส เครื่องเงิน

บานศิลาดล

ที่วาการอำเภอ
สันกำแพงหลังเกา

ร.ร.สารสาสนวิเทศลานนา

ถ.ราชพฤกษ

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลำพูน

หางสรรพสินคา 
พรอมเมนาดา รีสอรท มอลล

เชียงใหม 89 พลาซา

ตลาด
เจริญเจริญ

ถนน
วงแ

หวน
รอบ

นอก

CentralPlaza 
Chiang Mai Airport
Shopping Center

รพ.เชียงใหมใกลหมอ

รพ.หางดง

รพ.สารภี

ถ.มหิดล

ถ.มหิด
ล

ถ.เ
ชีย

งให
มแ

ลน
ด

ตลาดสด
หนองหอย

สถาน�ตำรวจ
ภูธรภาค 5

รพ.รวมแพทย
เชียงใหม

รพ.เซ็นทรัล เชียงใหม
เมโมเรียล

รพ.ราชเวช

ม.ฟารอีสเทอรน

สนามกอลฟ 
เชียงใหมยิม 
คานาคลับ

สถาน�รถไฟ
เชียงใหม

รพ.แมคคอรมิค

สถาน�ขนสง
อาเขต

จ.เชียงใหม

ปอมตำรวจบอหิน

สวนทวีชล

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมโจ

สถาน�ตำรวจภูธร ตำบลแมแฝก

รร.บานเจดียแมครัว

ถ.ทุงโฮเต็ล 

รพ.เทพปญญา

รพ.สันทราย

ตลาดสันทราย

ตลาดทารั้ว

รพ.กรุงเทพ

รพ.ดอยสะเก็ด

มีโชค พลาซา

ตลาดรวมโชค

ตลาดคาเจริญ

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล

เชียงใหม

ศูนยการคาเซ็นทรัล
กาดสวนแกว

แจมฟา

รพ.ลานนา

ม.ราชภัฏเชียงใหม

ตลาดศิริวัฒนา

ถ.ชางเผือก 

ถ.โพ
ธาราม

วัดเจ็ดยอด

วัดบวกเปา

ถ.โซตนา 
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เชียงใหม ลานนา

สวนลานนา ร.9
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   บ้าน คอนโดมิเนียม           อาคารพาณิชย์

ยู พรอมท์ (U Prompt) ปกหน้า

แกรนด์ ล้านนา เมอริเดียน (Grand Lanna Meridian) 2

แสนดี โมเดิร์นวิลล์ (Sandee Modernvill) 4

มาลาดา แกรนด์ คูลี่ (Malada Grand Coulee) 7

โครงการสมหวังกรุ๊ป (Somwang Group) 19

โฮล์ม (Holm) 20

ปริญญาดา (Prinyada) 22

ไอริน แม่โจ้ (Ailin Maejo) 24

เดอะ พรีโก้ (The Prego) 38

ศิวาลัย วิลเลจ 4 (sivalai Village 4) 39

เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์ (The Masterpiece Scenery Hill) 40

บ้านกาญจน์กนก (Baan Karnkanok) 54

กาญจน์กนกวิลล์ (Karnkanok Vill) 54

วันพลัส คอนโด (One Plus Condo) 54

ราชพฤกษ์ กรีนเนอร์รี่ฮิลล์ (Rajapruek Greenery Hill Condo) 54

บ้านนวรัตน์ (Baan Nawarat 54

กาญจน์กนกทาวน์ (Karnkanok Town) 54

ศุภาลัย มอนเต้ (Supalai Monte) 56

ศุภาลัย โมด้า (Supalai Moda) 56

ศุภาลัย พรีโม่ (Supalai Primo) 56

ศุภาลัย เบลล่า (Supalai Bella) 56

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.
7

10

2
9

4

13
13

13

13
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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
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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



Home Buyers’ Guide Chiangmai40

so
ut

he
rn

เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์
สุทรียภาพแห่งการครอบครองในอ้อมกอดของขุนเขา

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

ถ.
โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม

บานถวาย

อ.หางดง อ.สารภี
รพ.หางดง

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
บอ

สร
าง
-ด

อย
สะ

เก
็ด

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท



ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.ลานนา
ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

ตลาดวิบูลยทอง กาดฝรั่ง

เวียงกุมกาม

เดอะ มาสเตอรพีช ซีนเนอรี่ ฮิลล

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

พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ...

ในโครงการที่คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติสุดๆ

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

ราคาเริ่มต้นที่ 4.35 ล้านบาท
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อนุชา กุลวิสุทธิ์ 
กูรูด้านการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ปรึกษาอิสระ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
มีพ็อกเก็ตบุ๊คด้านการเงิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ขั้นตอน 1: กำาหนดเป้าอสังหาฯ ที่จะเก็งกำาไร

ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำาคัญที่สุด เพราะหาก

กำาหนดชัดเจนดีแล้ว นอกจากจะช่วยให้งานในลำา-

ดับอื่นๆ ทำาได้ง่ายและประหยัดเวลา ยังช่วยให้ผู้เก็ง

กำาไร สามารถโฟกัสลงลึกไปในอสังหาฯ นั้นๆ ได้ด้วย 

สิ่งที่ต้องพึงสังวรก็คือ ไม่ใช่อสังหาฯ ทุกชิ้น 

ที่จะสามารถนำามาเก็งกำาไรได้ จะมีเพียงอสังหาฯ 

บางชิ้น ที่เหมาะกับการเก็งกำาไรเท่านั้น โดยมีเงื่อนไข

สำาคัญก็คือ จะต้องเป็นอสังหาฯ ที่มีสภาพคล่องสูง มี

โอกาสซื้อได้ต่ำากว่าราคาตลาด มีกระแสเงินสด และ

สามารถเพิ่มค่าได้ในระยะเวลาสั้นๆ ได้ เช่น บ้านเก่า 

ทรุดโทรมทำาเลดี หรือท่ีดินเปล่าบริเวณชุมชนหนาแน่น 

แผงลอยค้าขาย และคอนโดฯ 

ขั้นตอน 2: ค้นหาและสร้างฐานลูกค้าที่จะขายต่อ 

ทำากำาไร

ขั้นตอนน้ีจะช่วยให้การเก็งกำาไรประสบ 

ความสำาเร็จได้ดีแล้วยังทำาให้ความเสี่ยงลดลงด้วย 

เนื่องจากเท่ากับมีลูกค้ารอซื้ออยู่ก่อนแล้ว 

กฎทองที่ ยึดถือปฏิบัติกันก็คือย่ิงมีฐาน-

ลูกค้าอยู่ในมือมากและกว้างเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเพิ่ม

โอกาสประสบความสำาเร็จให้มีมากขึ้น ขณะเดียวกัน 

เ ม่ือพูดถึงก�รเก็งกำ�ไรอสังห�ฯ 
หล�ยท่�นคงนึกถึงภ�พก�รทำ�เงินส้ันๆ แบบ
จับเสือมือเปล่� ที่มีคว�มเสี่ยงสูงปี๊ด ด้วย 
ก�รปั่นร�ค� ปล่อยข่�ว แย่งซื้อใบจองม�
ข�ยต่อ โดยเอ�เปรียบคนอื่นกัน 

แต่สำ�หรับก�รเก็งกำ�ไรอสังห�ฯ 
แนวคิดใหม่น้ี จะมีรูปแบบและวิธีก�รท่ีแตกต่�ง 
ไปอย่�งส้ินเชิง จนไม่อ�จพูดได้ว่�เป็นก�รเก็ง- 
กำ�ไร น่�จะเรียกว่�เป็นก�รลงทุนระยะสั้นๆ 
ม�กกว่� เพร�ะประยุกต์นำ�เอ�แนวคิดก�ร
ลงทุนและก�รเงินสมัยใหม่ม�ใช้ผสมผส�น
ร่วมด้วย 

ซึ่งวิธีนี้กำ�ลังได้รับคว�มนิยมทั่วโลก
นี้ เหตุใดจึงให้ผลตอบแทนสูง ไว และเสี่ยงต่ำ� 
จริงๆ แล้ว ทำ�ได้ไม่ย�กเลย มีขั้นตอนดำ�เนิน
ก�รหลักๆ อยู่  6 ขั้น ดังนี้

Home Investment

เก็งกำ�ไรอสังห�ฯ 
แนวคิดใหม่ รวยไว แบบไม่เสี่ยง

ก็จะยิ่งช่วยให้ความเสี่ยงลดน้อยลงได้เพียงนั้น

ลูกค้าชั้นดีกลุ่มที่ได้รับการยอมรับกันว่า

เหมาะต่อการเก็งกำาไรตามแนวคิดนี้มากที่สุด ก็คือ 

“ผู้ซื้อที่กระหายจะซื้อ (Motivated Buyer)”  ซึ่งก็คือ

กลุ่มนักลงทุน และนักเก็งกำาไรด้วยกันนั่นเอง เพราะ 

เป้าหมายการซื้อของกลุ่มนักลงทุนและนักเก็งกำาไร 

จะอ้างอิงกับโอกาสทำากำาไรเป็นสำาคัญ หากแน่ใจว่า 

จะได้ของดี ราคาถูก มาขายส่งให้เพื่อไปขายต่อทำา

กำาไร ก็จะตัดสินใจได้ในทันที 

คนมักคิดว่าลูกค้ากลุ่มนี้หายาก จริงๆ แล้ว 

ลูกค้าประเภท Motivated Buyer จะหาได้ไม่ยากเลย 

หากสามารถเข้าได้ถูกที่และถูกทาง ซึ่งปกติสถานที่

ที่จะเป็นแหล่งรวมของลูกค้ากลุ่มนี้จำานวนมาก ก็คือ

ตามชมรมหรือสมาคมผู้ลงทุนอสังหาฯ ในโฮมเพจ

ซื้อขายอสังหาฯ หรือในงานการประมูลขายอสังหาฯ  

รวมถึงในงานสัมมนาเรื่องการลงทุนอสังหาฯ 

ขั้นตอน 3: ค้นหาและเข้าถึงผู้ขายอสังหาฯ

ขั้นตอนนี้เป็นการค้นหาอสังหาฯ ซึ่งเป็นของ 

ดีราคาถูก มาป้อนให้กับกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งทำาได้โดยการ

สอบถามและวิเคราะห์ความต้องของลูกค้าที่มีอยู่ 

ให้ทราบแน่ชัด แล้วจึงค่อยล่าหาอสังหาฯ ที่ตรงกับ

ความต้องการมาป้อนให้ลูกค้าเหล่านี้ต่อไป

จะเห็นได้ว่าการเก็งกำาไรตามแนวคิดใหม่

นี้ จะเป็นการ “หาอสังหาฯ มาป้อนให้กับผู้ซื้อ” ที่

ตัวเรารู้ความต้องการของลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งการ

ดำาเนินการจะง่ายกว่าการเก็งกำาไรรูปแบบเก่ามาก ที่

เป็นการ “หาผู้ซื้อมาป้อนให้กับอสังหาฯ” 

อย่างไรก็ดี การล่าหรือหาอสังหาฯ “ของดี

ราคาถูก” เป็นเรื่องที่ทำาได้ยากมาก ซึ่งเคล็ดลับความ

สำาเร็จอยู่ตรงที่ต้องหาและติดต่อซื้อโดยตรงจาก “ผู้

ขายที่จำาเป็นต้องรีบขาย (Motivated Seller)” เพียง

เท่านั้น หากไปซื้อจากเศรษฐี และผู้ไม่มีความจำาเป็น

ต้องใช้เงินจะไม่มีทางได้ของดีและต่อรองใดๆ ได้เลย

ผู้ขายที่จำาเป็นต้องรีบขายจะได้แก่ คนที่

กำาลังมีปัญหาทางการเงิน คนที่กำาลังถูกฟ้องร้อง 

คนที่มีปัญหาสุขภาพ คนที่กำาลังย้ายงาน หรือเป็น

เจ้าของอสังหาฯ ที่เสียหายจากภัยต่างๆ และเจ้าของ

ไม่มีกำาลังทรัพย์เพียงพอที่จะซ่อมแซมเองได้

ขั้นตอน 4: จัดการเงินดาวน์และแหล่งเงินทุน

เงินดาวน์จัดเป็นเงินจ่ายออกที่สำาคัญท่ีสุด 

สำาหรับการเก็งกำาไร ดังนั้นหลักคิดการเก็งกำาไรแนว- 

คิดใหม่ จะเน้นการใช้เงินดาวน์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ ยิ่งใช้น้อยเท่าไหร่ ถือว่ายิ่งดีเท่านั้น รูป

แบบในอุดมคติที่ดีที่สุด ก็คือไม่ต้องใช้เงินดาวน์ใดๆ 

เลย ถือว่าเป็นการจับเสือมือเปล่าอย่างเต็มรูปแบบ

ตัวอย่างกลยุทธ์ช่วยให้ไม่ต้องดาวน์ที่นิยม 

ใช้กันเช่น เจรจาต่อรองขอเครดิตจากผู้ขาย  นำาอสังหาฯ 

ท่ีซื้อขายกันมาคำาต่อหรืออาจตัดขายบางส่วนออก 

โดยยืมค่านายหน้ามาใช้ก่อนแล้วค่อยใช้กลับคืนให้ 

ภายหลัง  เจรจากู้ยืมเงินจากธนาคาร หยิบยืมจากญาติ 

พ่ีน้อง เพ่ือน หรือใช้วิธีเจรจาหาหุ้นส่วนหรือนักลงทุน 

รวมถึงการใช้ออปชั่น (Option) เข้ามาช่วย เป็นต้น

ขั้นตอน 5: ถือรอดำาเนินการ

เมื่อพบเจออสังหาฯ ที่เป็นของดีราคาถูกได้ 

แล้ว แม้จะมีผู้ซ้ือรออยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถ 

จับคู่ให้เกิดการซ้ือขายได้เลย ส่วนใหญ่มักจำาเป็นต้อง 

ถือระยะหนึ่งก่อน เพื่อรอการดำาเนินการอ่ืนๆ ที่จำาเป็น 

ก่อน เช่น เข้าเคลียร์บ้านหรือทำาให้อสังหาฯ กลับมา

ดูดีและเพิ่มค่าก่อน การซ่อมแซม ทาสี และทำาความ

สะอาด รวมถึงการจัดเตรียมสัญญาซื้อ-ขาย ให้พร้อม 

เสียก่อน ซ่ึงในระหว่างถือครองรอน้ี หากบริหารจัดการ 

ไม่ดี ก็จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ดังนั้น 

วิธีที่ดีที่สุด จึงควรเน้นเลือกเก็งกำาไรกับอสังหาฯ ที่

มีโอกาสปล่อยเช่าได้ และให้ผลตอบแทนค่าเช่า 

(Rental Yield) ได้ดี  เพื่อจะได้มีกระแสเงินสด (Cash 

Flow) มาช่วยในระหว่างถือครองได้ด้วย 

ขั้นตอน 6: ขายทำากำาไร (Profit Taking)

ถือเป็นภารกิจสุดท้ายในการเก็บเก่ียวผล

ประโยชน์จากการเก็งกำาไร กฎทองง่ายๆ คือ “ขายให้

เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้เงินใน

การเก็งกำาไรเพิ่ม แม้ตามแนวคิดเก็งกำาไรสมัยใหม่ จะ 

เน้นการต้ังราคาขายในราคาต่ำากว่าตลาด เพ่ือให้ขาย 

ได้เร็ว แต่กลยุทธ์ด้านราคาเพียงอย่างเดียว มักยังไม่

เพียงพอ ส่วนใหญ่มักจำาเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การ

ตลาดเข้ามาช่วยด้วย  
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1. ยื่นไปให้ทั่ว
ข้อแรกท่ีคุณควรจะทำาเมื่อต้องย่ืนขอสิน-

เชื่อบ้านคือ ยื่นขอสินเชื่อไปหลายๆ ธนาคาร ซึ่งต่าง 

ก็อยากได้คุณเป็นลูกค้าท้ังน้ัน แม้ว่าธนาคารท่ีโครงการ 

แนะนำาให้คุณอาจจะมีข้อเสนอ ที่น่าสนใจ และม ี

โอกาสผ่านได้สบายๆ ก็ตาม แต่การมีตัวเลือกไว้

เปรียบเทียบย่อมจะดีกว่า

2. ดูร�ยละเอียดสัญญ� 
คราวนี้ต้องมาพิจารณาถึงเนื้อหาของข้อ

เสนอจากแต่ละธนาคารที่ตอบกลับมาหลักๆ ที่ต้อง

นำามาใส่ตารางเปรียบเทียบไว้คือ วงเงินกู้ที่ธนาคาร

ให้ รูปแบบของสินเชื่อ ว่าเป็นสินเชื่อบ้านอย่างเดียว 

หรือมีสินเชื่ออื่นๆ Topup ให้เราด้วย, อัตราดอกเบี้ย

เป็นเท่าใด, มีค่าจดจำานองหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

เท่าไหร่บ้าง และสุดท้ายคือ ระยะการผ่อนชำาระ ซึ่ง 

แน่นอนว่าย่ิงยาวก็ย่ิงดี (ถ้าคุณไม่อยากเป็นหน้ีนานๆ 

ก็ขยันสามารถโปะได้ แต่เลือกสัญญายาวๆ เผื่อไว้จะ 

ดีกว่า)

3. ใส่ใจเรื่องดอกเบี้ย
ดอกเบีย้เปน็อกีจดุหนึง่ทีช่ีข้าดไดว่้า คณุควร 

จะเลือกเป็นลูกค้าธนาคารไหนดี โดยมากในช่วง 3 ป ี

แรกคุณจะได้ข้อเสนอดอกเบี้ยในอัตราพิเศษจาก

เกือบทุกท่ีอยู่แล้ว คำาถามท่ีน่าสนใจคือ อัตราดอกเบ้ีย 

หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร คงที่หรือลอยตัว คิดเป็น

ร้อยละเท่าใด หรือหากคุณวางแผนจะทำารีไฟแนนซ์

ในอีก 3 ปีข้างหน้า ก็ดูเฉพาะดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรก

ก่อนก็ได้

4. สินเชื่อพ่วงประกัน
หลายธนาคารมักจะเสนอประกันมาพร้อม

กับสินเชื่อบ้านด้วย แต่คุณควรทราบไว้ว่าประกันที ่

คุณจำาเป็นต้องทำามีแค่ประกันอัคคีภัยอย่างเดียว

เท่านั้น สำาหรับประกันชีวิตหรือที่หลายแห่งเรียกกัน 

ว่าประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือน้ัน จะทำาหรือไม่ทำาก็ได้ 

ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ยื่นกู้ ซึ่งหากคุณคิดว่า

มีประโยชน์และคุ้มค่าก็ทำาได้ เพราะหากวันหนึ่งคุณ

ไม่อยู่หรือทุพพลภาพ ธนาคารจะเข้ามารับภาระบ้าน

ที่เหลือแทน ครอบครัวคุณก็จะไม่เดือดร้อน สำาหรับ

ประกันตัวน้ีขอให้ศึกษาอย่างถ่ีถ้วนว่า หากซ้ือแล้วจะ 

ได้เงื่อนไขอะไรพิเศษหรือไม่ เช่น ส่วนลดดอกเบี้ย 

หรือฟรีค่าจดจำานอง เป็นต้น

5. ก�รบริก�รควรให้คว�มสนใจ 

จุดนี้อาจจะเหมือนไม่เ ก่ียวกับข้อเสนอ

เท่าใดนัก แต่เชื่อเถอะว่านี่ล่ะคือตัวตัดสินว่าคุณควร

จะเป็นลูกค้าใคร ซึ่งจริงๆ เรื่องนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับ

โชคชะตาและวาสนาของคุณเองด้วยส่วนหน่ึง ว่าคุณ 

จะได้เจอกับเจ้าหน้าท่ีแบบไหน มีเทคนิคการนำาเสนอ 

อย่างไร สนใจคุณมากน้อยแค่ไหน พูดจาเข้าหู หรือ

เจอหน้ากันแล้วถูกชะตาหรือไม่ การติดตามเรื่องให้ 

คุณช้าหรือเร็วขนาดไหน บางคร้ังเราเช่ือว่าแม้ข้อเสนอ 

จะเหลื่อมกันอยู่นิดหน่อย แต่บางคนก็ยอมเลือกของ

แพงกว่าเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่

ที่ดีกว่านั่นเอง

พึงระลึกว่าไว้ว่าการขอสินเชื่อบ้านน่าจะ

เป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของหลายๆ คน และ

คุณเองก็อาจจะไม่ได้ขอบ่อยๆ 

เร�อย�กให้คุณรวบรวมเอ�ข้อดี-ข้อเสีย

ของแต่ละธน�ค�รม�ประมวลเพื่อห�สิ่งท่ีดีท่ีสุด 

เพ่ือให้คุณมีคว�มสุขในก�รผ่อนบ้�นจ�กน้ีไป 

อ�รมณ์ของคนซื้อบ้�นน�ทีนี้ เชื่อว่� 

ต้องลุ้นระทึกและปวดหัวกันไม่น้อยในก�รยื่น 

ขอสินเชื่อ สำ�หรับในร�ยที่สร้�งเครดิตม�ไม่ 

แข็งแรงเท่�ใดนัก ก็ต้องลุ้นว่�จะมีธน�ค�รไหน 

ยอมปล่อยกู้ให้บ้�ง ในท�งตรงกันข้�ม กลุ่ม

คนที่ว�งแผนท�งก�รเงินม�ดี มีร�กฐ�น 

เครดิตแบบสวยเลือกได้ ก็จะเจอปัญห�อีกแบบ 

หนึ่งคือ จะเลือกกู้กับธน�ค�รไหนดี ลองม�

ดูเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่เร�หยิบม�ฝ�กกัน

วิธีเปรียบเทียบ
ข้อเสนอสินเชื่อก่อนยื่นกู้5
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เรื่อง/ภ�พ : กองบรรณ�ธิก�ร

แนวถนนที่อยู่ติดบ้�นพักอ�ศัย บ�ง- 

ครั้งจะอยู่ด้�นซ้�ย ด้�นขว� ด้�นหน้� ด้�น-

หลัง หรือถนนบ�งส�ยก็ตรงดิ่งเข้�ห�บ้�น 

ท้ังส่ีทิศของบ้�นพักอ�ศัยล้วนมีถนนหนท�ง 

ขึ้นอยู่ว่�จะตั้งอยู่ช่วงตำ�แหน่งไหน บ�งที

บ้�นพักก็ตั้งอยู่หัวมุมถนน บ�งทีก็อยู่ช่วง

กล�งหรืออยู่สุดถนน รูปแบบเส้นท�งของ

ถนนก็มีทั้งท�งตรงและท�งโค้ง ทีนี้เร�ลอง

ม�ดูกันว่�ถนนอยู่ทิศไหนของบ้�นที่จะเป็น 

สิริมงคลหรืออัปมงคลกัน

ทิศตะวันออกของบ้�นพักมีถนน
ทิศตะวันออกของบ้านพักมีนำาจะถือว่าเป็น

สิริมงคล แต่หากเป็นถนนใหญ่แล้วคือลางสังหรณ์ที ่

ไม่ดีแน่ๆ ศาสตร์ฮวงจุ้ยในยุคโบราณกล่าวว่าการมี

ถนนอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้าน เม่ือเข้าอยู่บ้านใน 

ช่วงแรกๆ อาจจะร่ำารวยอยู่แต่พอนานๆ อาจจะทำาให้

คนในบ้านเริ่มมีปัญหาทาง ด้านการเงินได้

ตำาราฮวงจุ้ยถือว่าทิศตะวันออกจัดอยู่ใน

ธาตุไม้และมีดาวดุร้ายหน่ึงในเก้าดวงอยู่ทางทิศน้ัน  

เมื่อถนนอยู่ทางทิศตะวันออกและถนนสายนี้หันไป

ทางทิศตะวันออกจะต้องพบกับดาวดุร้าย ย่อมจะทำา 

ให้คนที่อาศัยบ้านพักหลังน้ีอาจจะเจอกับโชคชะตา

ที่ทำาให้คนในบ้านต้องพบเจอกับความ ลำาบากทาง 

การเงินได้

ทิศเหนือมีถนนใหญ่เป็นอัปมงคล พบเจอแต่ 
อุปสรรค

ทิศเหนือของบ้านพักอาศัยหากเป็นภูเขาจะ

ถือว่าฮวงจุ้ยดีมาก แต่หากติดถนนใหญ่แล้ว ตาม 

ตำาราฮวงจุ้ยถือว่าเป็นอัปมงคล เพราะหากทิศเหนือ

ของบ้านติดถนนใหญ่คนที่พักอาศัย อาจจะถูกโรค-

ภัยไข้เจ็บมารบกวนบ่อยๆ หรืออาจจะมีการทะเลาะ

เบาะแว้งกันในครอบครัวได้

ทิศใต้มีถนนใหญ่ เป็นสิริมงคลให้ผู้อ�ศัย
ร่ำ�รวย

ทิศใต้ของบ้านพักอาศัยมีถนนใหญ่ถือว่า

เป็นทิศที่ส่งผลให้ผู้อาศัยจะเจริญรุ่งเรือง มีเงินทอง 

ซึ่งถนนที่อยู่ทางทิศใต้ของบ้านพักต้องขนานกับ

ประตูใหญ่ของบ้านพัก และทิศทางยืดขยายออกไป

ทางทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกจึงจะถือว่าเป็นบ้าน

พักที่เป็นสิริมงคล

 

ทิศตะวันตกมีถนนใหญ่เป็นสิริมงคล
หากคุณโชคดีท่ีมีบ้านพักอาศัยอยู่ระหว่าง

ถนนและนำาไหล คือทิศตะวันตกของบ้านพักมีถนน 

(ด้านขวา) และทิศตะวันออกมีนำาไหล (ด้านซ้าย) ถือ

ได้ว่าที่ตั้งบ้านพักของคุณเป็นสิริมงคล เพราะตาม- 

ตำาราฮวงจุ้ยถือว่า ทิศตะวันออกของบ้านพักมีนำาไหล 

คนในบ้านจะมั่งมี มีความสุข และทิศตะวันตกของ 

บ้านพักมีถนนใหญ่ ก็จะนำาความเจริญรุ่งเรือง ประสบ 

ความสำาเร็จกับกิจกรรม ต่างๆ สมปราถนา

หรือหากทิศตะวันตกของบ้านพักเป็นถนน 

ทิศตะวันออกมีนำา แล้วด้านหน้าหรือด้านหลังเป็น 

ภูเขา ก็นับว่าที่ตั้งของบ้านพักเป็นสิริมงคลเช่นกัน 

ส่วนบ้านพักที่ทิศตะวันตกมีถนน ทิศตะวันออกเฉียง

เหนือก็มีถนน ลักษณะแบบน้ีอาจต้องระวังเพราะเม่ือ 

เข้าไปอยู่ใหม่ๆ จะมีความร่ำารวย แต่หลังจากนั้นจะมี

เหตุให้ต้องเสียทรัพย์สินเรื่อยๆ ได้

บ้�นพักที่มีถนนพุ่งตรงเข้�ห�ทั้งสี่ด้�น
บ้านพักอาศัยที่มีถนนพุ่งตรงเข้าหาทั้งสี่ทิศ 

ตามตำาราฮวงจุ้ยถือว่าเป็นอัปมงคล รวมถึงบ้านพัก 

อาศัยท่ีมีแม่นำาลำาธารพุ่งตรงเข้ามาชนก็ถือเป็น 

อัปมงคล อาจมีเหตุให้คนในบ้านประสบภัยพิบัติต่างๆ 

ได้ หากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง

บ้�นพักอยู่สุดถนน
หากคุณมีบ้านพักอยู่ท้ายสุดของถนนหรือ

อยู่สุดซอย ตามตำาราว่าไม่ค่อยจะดีนัก เพราะถือว่า 

เป็นแหล่งชุมชนของลมปราณชั่วร้าย หากพักอาศัย

อยู่ที่นี่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินได้ 

นอกจ�กคว�มเชื่อต�มตำ�ร�ฮวงจุ้ยแล้ว 

ห�กลองคิดอีกมุมมองหน่ึงว่�ก�รมีบ้�นพัก

อ�ศัยอยู่ สุดถนนหรือสุดซอย ย่อมเกิดคว�มไม่ 

สะดวกสบ�ยหล�ยอย่�ง เช่น ก�รเข้�ออกต้อง

ผ่�นหน้�บ้�นผู้อื่น ทำ�ให้ก�รเดินท�งติดขัด และ

ห�กเกิดเหตุร้�ยหรืออัคคีภัย รถดับเพลิงก็จะเข้�

ถึงลำ�บ�กทำ�ให้เกิดเหตุที่เร�ค�ดไม่ถึงได้  

บ้�นติดถนนใหญ่ ทิศไหนดี-ทิศไหนแย่
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ตลอดเพ่ือไม่ให้เสียงของสัตว์เลี้ยงไปรบกวนห้อง

ข้างๆ

5. เลือกอยู่คอนโดชั้นที่ไม่สูงดีกว่�
การเลือกอยู่คอนโดที่ชั้นไม่สูงมาก จะเป็น

ทางเลือกที่ดีสำาหรับคนที่อยากเลี้ยงสัตว์ เพราะนอก 

จากจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับสัตว์เลี้ยง 

ยังง่ายต่อการพาไปเดินเล่น หรือหากมีเหตุฉุกเฉินก็

สะดวกในการเข้าออกคอนโดได้ดีกว่า

 

ท้ังน้ีห�กผู้ที่กำ�ลังมองห�คอนโดอยู่แล้ว 

อน�คตอย�กจะมีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่น 

หรือตอนน้ีอยู่คอนโดแล้วคิดอย�กจะพ�สัตว์

เลี้ยงม�อยู่ด้วย ลองสำ�รวจว่�คอนโดที่อยู่นี้ 

ตอบโจทย์หรือไม่ และที่สำ�คัญคุณพร้อมที่จะให้ 

คว�มรัก และดูแลสัตว์เล้ียงของคุณหรือยัง เพร�ะ 

เค้�จะต้องอยู่กับเร�ไปอีกหล�ยปี  

Home Checklist

1. เช็คดูว่�คอนโดฯ อนุญ�ตให้เลี้ยงสัตว์ได้
หรือไม่

โดยปกติคอนโดส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้ 

ผู้อาศัยเล้ียงสัตว์ เพราะอาจเกิดปัญหาเร่ืองเสียงและ 

กลิ่นได้ แต่ปัจจุบันคอนโดหลายแห่งได้ออกแบบ

พื้นที่ให้ผู้อาศัยสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้ว ภายใต้ข้อ- 

กำาหนดของนิติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนด 

เร่ืองขนาดและจำานวนสัตว์เล้ียง การดูแลสุขภาพและ 

ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง การใช้สายจูงสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

ทั้งน้ีควรตรวจสอบเงื่อนไขการเล้ียงสัตว์ของแต่ละ

โครงการอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหา

ตามมาในภายหลังได้

2. ใกล้พ้ืนท่ีสีเขียว และส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก
เพราะคอนโดมีพื้นที่จำากัด การพาสัตว์เล้ียง

เดินเล่นจะช่วยคลายเครียดและเป็นการออกกำาลัง

อีกทางหนึ่ง นอกจากคอนโดจะมีพื้นที่สีเขียวให้สัตว์

เลี้ยงได้เดินเล่นแล้ว การหาพื้นที่สีเขียวใกล้ๆ หรือ 

สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับสัตว์เลี้ยงก็เป็นสิ่ง-

สำาคัญ เช่น โรงพยาบาลหรือคลินิกสัตว์ เพื่อพาสัตว์

เลี้ยงไปตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และที่รับฝากสัตว์

เลี้ยง เป็นต้น

3. พ้ืนท่ีห้องเหม�ะสม และส�ม�รถติดตะแกรง 
ได้

พื้นที่ห้องในคอนโดมีหลายขนาด หากคิดจะ 

เลี้ยงสัตว์ควรแบ่งสัดส่วนห้องให้เหมาะสมกับสัตว์-

ชีวิตคนเมืองส่วนใหญ่ซึ่งใช้เวล�เร่ง-

รีบ มักต้องห�ที่อยู่อ�ศัยใกล้ตัวเมือง และมัก 

เลือกคอนโดเป็นหลัก ย่ิงใครท่ีมีเจ้�ส่ีข�ม�ด้วย 

หรือคิดอย�กจะเล้ียงสัตว์ เพื่อเป็นเพื่อน 

แก้เหง� ก็ต้องคิดหนักว่�คอนโดท่ีจะอยู่ส�ม�รถ 

เลี้ยงเจ้�สี่ข�ได้หรือไม่ HBG CM ฉบับนี้จึงห�

วิธีก�รเลือกคอนโดท่ีเหม�ะกับก�รเลี้ยงสัตว์

ม�บอกกัน

เลี้ยง หากเลือกเลี้ยงสุนัขควรเลือกขนาดเล็ก มีนำา-

หนักเฉลี่ยไม่เกิน 15 กก. เพื่อง่ายต่อการดูแลและ

ทำาความสะอาด นอกจากนั้นต้องออกแบบพื้นที่โดย 

คำานึงถึงการวางตำาแหน่งอาหาร นำา รวมถึงมุมสำาหรับ 

ขับถ่าย ระบายอากาศ ลดปัญหาเรื่องกลิ่น ส่วนผู้ที่ 

อยากเล้ียงแมวต้องดู ว่าคอนโดมี ท่ีติดตะแกรง

บริเวณระเบียงได้หรือไม่ เพราะแมวจะมีนิสัยซุกซน

และชอบปีนป่าย หากไม่ติดตะแกรงกันแมวออก แมว 

อาจพลัดตกจากอาคาร หรือปีนออกไปด้านนอกได้ 

4. ห้องในคอนโดเก็บเสียงได้บ้�งหรือไม่
ปัยจัยหลักที่สำาคัญมากๆ เพื่อไม่ให้เกิด

ปัญหากับเพื่อนรวมคอนโดคือ การตกแต่งเพิ่มเติม

โดยการบุผนังเก็บเสียง หรือการอุดช่องโหว่ที่เสียงจะ 

เล็ดลอดไปได้ และสำาหรับการเปิด-ปิดหน้าต่าง อาจ

จะเปิดได้แค่ในช่วงเวลากลางวันที่เพ่ือนบ้านออกไป

ทำางาน ในส่วนกลางคืนอาจต้องปิดหน้าต่างเปิดแอร์

เรื่อง : กองบรรณ�ธิก�ร

เตรียมตัวให้พร้อม 
ก่อนเลี้ยงสัตว์ในคอนโด 
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Home Guide
เรื่อง/ภ�พ: กองบรรณ�ธิก�ร

เรื่องที่ควรเตรียม
ห้องนอนเด็ก
ให้ปลอดภัย

9

สำ�หรับครอบครัวที่กำ�ลังมีลูก ก�รเตรียมสภ�พแวดล้อมภ�ยในบ้�นให้ลูกของคุณ 

ส�ม�รถเติบโตขึ้นม�อย่�งแข็งแรงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรให้คว�มสำ�คัญ โดยเฉพ�ะ 

อย่�งยิ่งเมื่อปรับเปลี่ยนห้องเก่�ที่บ้�นให้เป็นห้องสำ�หรับเลี้ยงลูก เพร�ะอ�จจะมีบ�งอย่�งที่ถูก

มองข้�มไป หรือมีเร่ืองท่ีอ�จก่อให้เกิดอุบัติเหตุข้ึนได้ห�กไม่ระวังให้ดี ด้วยคว�มห่วงใย HBG CM 

จึงมีแนวท�งก�รเตรียมห้องสำ�หรับเด็กให้ปลอดภัยม�ฝ�กกัน

1. ประตู
ประตูเป็นจุดหน่ึงของห้องที่อันตรายสำาหรับ

เด็กที่อาจโดนประตูหนีบได้ แนะนำาให้เลือกใช้อุป- 

กรณ์โช๊คอัพประตู ที่สามารถชะลอการปิดประตูและ

ทำาให้ประตูเปิดค้างไว้ได้ 90 องศา ส่วนลูกบิดประตู 

เด็กบางคนเล่นแล้วเผลอล็อกประตูห้อง ทำาให้เข้า

ห้องไม่ได้ แนะนำาให้ใช้ลูกบิดแบบประตูห้องนำาที่มี 

ร่องลูกบิดซึ่งจะสามารถใช้เหรียญไขเปิดประตูได้

เลย

2. หน้�ต่�ง
ควรเลือกหน้าต่างห้องที่มีความสูงจากพ้ืน

มากกว่า 90 เซนติเมตร หากห้องที่ออกแบบหน้าต่าง

อยู่ต่ำา เมื่อเด็กมาเล่นแล้วล้มชนหน้าต่างกระจกแตก

จะเป็นอันตรายได้ นอกจากนี้หากห้องมีประตูหรือ

หน้าต่างกระจกบานเลื่อนที่ยาวถึงพื้น เด็กอาจจะ

มองไม่เห็นกระจกที่ใสแล้ววิ่งชน อาจจะแก้ไขด้วย

การติดฟิล์มให้กระจกขุ่นขึ้นหรือติดสต๊ิกเกอร์พวก

ลายการ์ตูนก็ช่วยสร้างสีสันให้ห้องได้
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3. เฟอร์นิเจอร์
เฟอร์นิเจอร์ในห้องท่ีมีเด็กควรเลือกนำาหนัก

เบาหรือมีนำาหนักมากไปเลย เฟอร์นิเจอร์นำาหนักเบา

ทำาจากวัสดุพลาสติก จะทำาให้เมื่อล้มก็จะไม่ทับเด็ก

ให้เป็นอันตราย ส่วนเฟอร์นิเจอร์หนักทำาจากไม้หรือ

เหล็ก เด็กจะไม่สามารถขยับได้ทำาให้ปลอดภัย ส่วน

การเลือกดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ควรเลือกที่ลบมุม

ออกแล้ว หลีกเลี่ยงการใช้เฟอร์นิเจอร์กระจก หาก

เกิดแตกจะเป็นอันตรายต่อเด็กหากมีพวกชั้นวาง

ของ ไม่ควรจัดวางของไว้สูง เพื่อป้องกันของหล่นลง

มาใส่เด็ก หรือเลือกชั้นที่มีฝาตู้ปิดที่มีที่ล็อก

4. เตียงนอน
เตียงนอนเด็กเล็กที่ต้องใช้เปลหรือเตียง

แบบมีที่กั้น ควรวางไว้กลางห้องเพื่อให้รอบเตียงม ี

พ้ืนที่สำาหรับเดินวนได้จะสะดวกเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อม

หรือแต่งตัวให้เด็ก และสำาหรับเด็กโตแล้วหากม ี

ความจำาเป็นที่ต้องใช้เตียง 2 ชั้น ควรวางเตียงไว้ติด

ผนังและจัดการยึดเตียงไว้กับผนังกันเตียงล้ม การ

ออกแบบเตียงสองชั้นควรมีความสูงมากกว่า 1 เมตร

และเหลือที่ว่างระหว่างเตียงกับเพดาน เพื่อให้เด็กที ่

นอนทั้ง 2 ชั้นมีพื้นที่ขยับตัวได้สะดวก สำาหรับเตียง

ชั้น 2 ควรมีที่กั้นกันตกและบันไดต้องออกแบบให้ปีน

ขึ้นลงได้ง่าย

5. ปล๊ักไฟ
เต้ารับหรือปลั๊กในห้องเด็กควรมีความสูง

จากพ้ืนมากกว่า 1 เมตร เพ่ือป้องกันเด็กแหย่ปล๊ักแล้ว

โดนไฟฟ้าดูด แต่หากจำาเป็นที่ต้องติดตั้งเต้ารับระดับ 

ต่ำาหรือเป็นห้องเก่าที่เปลี่ยนมาเป็นห้องเด็ก ควรใช้ที่ 

ปิดปลั๊กมาเสียบเต้ารับเดิม ทั้งนี้ควรเลือกแบบที่แน่น- 

หนา ปลอดภัยแต่ก็สะดวกพอจะดึงออกได้ง่ายเวลา

ต้องการใช้เสียบ หรือเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่รูปลั๊กมีแผ่น

เปิดปิดที่ป้องกันการเอามือมาแหย่ นอกจากนี้ระบบ

ไฟฟ้าภายในบ้านควรติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดินและ

ระบบตัดไฟอัตโนมัติต่างๆ เพื่อให้ปลอดภัยมากที่สุด 

6. พ้ืน
พื้นห้องของเด็ก ต้องไม่ลื่นมากเกินไป เพื่อ

ป้องกันเด็กลื่นล้ม หากเป็นพื้นไม้ต้องระวังเสี้ยนไม้ที ่

อาจจะตำาเด็กได้ อาจแก้ไขด้วยการขัดและเคลือบ-

เงาพื้นใหม่ แต่ต้องเลือกชนิดที่ทำาแล้วพื้นไม่ลื่นเกิน

ไป หรือใช้พรมแบบปูเต็มห้องเพื่อให้พื้นนุ่มและเด็ก

สามารถคลานเล่นได้ ทั้งนี้ควรเลือกที่ไม่สะสมฝุ่น

และอาจยุ่งยากในเรื่องการทำาความสะอาดที่ต้องทำา 

อยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้พื้นยางที ่

สามารถต่อกันเป็นแผ่นใหญ่เพราะสามารถรื้อออก

ได้เมื่อเด็กโตขึ้นแล้ว ทั้งนี้พื้นห้องไม่ควรเปลี่ยนระดับ 

และควรมีระดับเดียวกับห้องที่อยู่ติดกัน เพื่อป้องกัน 

เด็กเดินสะดุดล้ม หรือถ้าห้องมีการเปล่ียนวัสดุพ้ืนควร 

มีตัวเก็บรอยต่อระหว่างวัสดุให้เรียบร้อย

7. ผนัง
ผนังห้องไม่ควรมีเหลี่ยมมุมหรือซอกมาก

เกินไป ป้องกันเด็กเดินชน ควรเป็นห้องผนังเรียบๆ

จะปลอดภัยที่สุด ส่วนวัสดุปิดผิวผนังควรเลือกใช ้

วอลล์เปเปอร์หรือผนังทาสีท่ีออกแบบมาสำาหรับห้อง

เด็ก ซึ่งจะไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายอยู่ในส่วนผสม

และจะป้องกันการเปือนได้ดี ยิ่งบางชนิดสามารถ

ออกแบบให้เด็กขีดเขียนที่ผนังได้ แต่ต้องระวังเด็ก

ติดนิสัยว่าสามารถเขียนผนังได้ทำาให้อาจจะลามไป

เขียนที่ผนังห้องอื่นได้

8. เคร่ืองปรับอ�ก�ศ
ตำาแหน่งท่ีติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำาคัญ

มาก เพราะมีผลต่อสุขภาพของเด็ก ต้องระวังไม่ให้ลม 

แอร์ลงตรงเตียงเด็กโดยตรงซึ่งจะทำาให้เด็กป่วย 

และควรเลือกชนิดเครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอก

อากาศให้อากาศในห้องดีอยู่เสมอ ส่วนพวกเครื่อง-

ปรับอากาศตั้งพ้ืนที่ต้องใส่นำาในเครื่องไม่แนะนำา

เพราะความชื้นไม่เหมาะกับห้องของเด็ก นอกจากนี้

หากต้องการเลือกใช้พัดลม ควรเลือกชนิดที่เด็กไม่

สามารถเอามือไปแหย่เข้าไปในใบพัดได้ หรือเลือก

ใช้เป็นพัดลมแนวตั้งซึ่งจะปลอดภัยกว่า

9. กล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ค่อน-

ข้างสำาคัญในปัจจุบันซึ่งหลายคนมักมองข้าม ยิ่ง

ครอบครัวที่ไปทำางานแล้วฝากลูกกับคนอื่นเลี้ยงไว้

ที่บ้านควรบันทึกภาพไว้ตลอดว่าเกิดอะไรบ้าง ทั้งนี้

ควรเลือกชนิดท่ีสามารถบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน

และกลางคืน และสามารถเช็กภาพกล้องได้ทันทีด้วย 

แอปพลิเคชันในมือถือโดยเชื่อมต่อกล้องกับ Wi-Fi 

ของบ้าน 

นี่เป็นเพียงแนวท�งเล็กๆ น้อยๆ จ�กเร� 

ให้บ้�นปลอดภัยกับลูกของคุณม�กขึ้น คุณจะได้ 

รู้สึกสบ�ยใจ ไม่ต้องคอยพะวงเหมือนเดิมว่�จะ 

เกิดอะไรขึ้นกับลูกของเร�บ้�งหรือเปล่� ให้เด็ก 

ได้อยู่ในสภ�พแวดล้อมท่ีดีแบบท่ีจะไม่เกิด

อุบัติเหตุอะไรได้ง่�ยๆ เด็กจะได้โตม�เป็นผู้ใหญ่ 

ที่แข็งแรงในวันหน้�นะครับ  
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Home Innovation
เรื่อง : กองบรรณ�ธิก�ร

“Nissan e-NV200”
ฟู้ดทรัคที่ใช้พลังง�นไฟฟ้�แทนน้ำ�มัน

Nissan ผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ Mackie’s of Scotland 

ผู้ผลิตไอศกรีม ได้ร่วมกันออกแบบรถแวน e-NV200 รถไอศกรีมฟู้ดทรัคที่ปล่อย

มลพิษเท่ากับศูนย์ (Zero-Emissions Vehicle : ZEV) โดยใช้พลังงานจากพลังงาน

แสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำากลับมาใช ้

ได้ใหม่และเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเทียบกับโมเดล

ของรถยนต์รุ่นเก่านั้นจะใช้พลังงานจากนำามัน ทั้งยังต้องติดเครื่องไว้ตลอดเพื่อให้ตู้

แช่เย็นสามารถทำางานได้ ทำาให้เกิดมลพิษและการกระตุ้นให้เกิดภาวะเรือนกระจก

ที่กำาลังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ

Kalyana Sivagnam ตำาแหน่ง Managing Director ของ Nissan Motor 

Great Britain กล่าวเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ว่า “ไอศกรีม เป็นสิ่งที่ทำาให้โลกนี้มีความ-

ปัจจุบัน ฟู้ดทรัค (Food Truck) เป็นอีกหนึ่งท�งเลือกที่กำ�ลัง
เป็นที่นิยมของคนที่อย�กเปิดร้�นข�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม ด้วยคว�ม
สะดวกในก�รเคล่ือนย้�ยร้�นหรือต้นทุนในก�รทำ�ธุรกิจเม่ือเทียบกับ
ก�รเปิดร้�นแบบเดิมๆ ที่อ�จมีค่�ใช้จ่�ยในก�รตกแต่งร้�นสูงกว่� 
แต่ด้วยเป็นรถยนต์ ก็จะมีก�รปล่อยควันจ�กท่อไอเสีย ดังนั้นจะดีแค่
ไหนห�กฟู้ดทรัคจะใช้รถยนต์พลังง�นไฟฟ้�ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญห�สิ่ง
แวดล้อม HBG CM ขอแนะนำ�โปรเจครักษ์โลกของท�ง Nissan จะเป็น
ยังไงบ้�ง ม�ดูกัน
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ที่ม�บทคว�มและรูปภ�พ:
• https://electrek.co/2019/06/24/nissan-electric-van-zero-
emission-ice-cream-truck

สุข แต่ผู้บริโภคมีการระมัดระวังเพิ่มขึ้นถึงผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการท่ีพวกเราผลิตมัน

ขึ้นมา และสิ่งที่เราทำาล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือโปร- 

เจกต์นี้ ซึ่งเป็นการสาธิตให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางด้าน 

รถยนต์อัจฉริยะของ Nissan และยิ่งไปกว่าการใช้

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและความก้าวหน้าในการผลิต

แบตเตอร์รี่ เพื่อสร้างทางเลือกในการสร้างพลังงาน

สะอาดขึ้นมาใช้งานต่อไป สิ่งที่ผู้บริโภคอาจจะคิดไม่

ถึงจากการลดการปล่อยควันจากท่อไอเสียรถยนต์

และการใช้พลังงานหมุนเวียนที่นำากลับมาใช้ใหม่ 

เราก็จะสามารถช่วยกันสร้างโลกท่ีดีขึ้นสำาหรับทุกคน

ได้”

รถ e-NV200 มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 40 

kWh อยู่ในรถสำาหรับให้พลังงานรถยนต์ ส่วนอุป-

กรณ์อื่นๆ ภายในรถจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่

เรียกว่า  “Nissan Energy ROAM” ซึ่งเป็นแบตเตอร์รี่

แบบ Portable สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถชาร์จ

พลังงานเข้าไปซึ่งจะเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ที่ติด

อยู่บนหลังคารถ โดยออกแบบมาให้ใช้แบตเตอรี่ 2 

ก้อน ที่จะความจุ 1.4 kWh และปล่อยพลังงานได้ 

1 kW โดย Nissan Energy ROAM จะเปิดตัวในยุโรป

ในปี 2019 นี้พร้อมประกาศราคา ซึ่งจะมีประโยชน์

มากสำาหรับใครที่ต้องการพกพาแบตเตอร์รี่ไปใช้ข้าง

นอก เช่นเวลาไปแคมป์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้

ไฟฟ้าภายนอกบ้าน

รถยนต์ฟู้ดทรัคท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าและปล่อย 

มลพิษเป็นศูนย์นี้จะเปิดตัวที่งาน “Clean Air Day” 

ที่ประเทศอังกฤษ ในเดือนมิถุนายน 2019 นี้ และ

จะเปิดขายในยุโรปพร้อมด้วยแบตเตอร์รี่รุ่นใหม่ 

ทั้งนี้ราคาจะประกาศต่อไป นอกจากนี้ Nissan ยัง

บอกอีกว่าลูกค้าได้ให้ความสำาคัญกับรถยนต์ที่ใช้

พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และรถ e-NV200 ก็ได้รับการ 

ออเดอร์กว่าหม่ืนคันแล้ว แสดงให้เห็นแนวโน้มท่ีดีข้ึน 

สำาหรับการเลือกใช้รถยนต์ท่ีใช้พลังงานหมุนเวียน 

และแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงการลด

การก่อมลพิษ ซึ่งเป็นการช่วยรักษ์สิ่งแวดล้อมในอีก

ทางหนึ่งด้วย

ไม่แน่ว่�ในอน�คตอันใกล้นี้ เร�อ�จจะ

ไม่ต้องใช้รถยนต์ที่วิ่งด้วยนำ�มัน แต่จะเปลี่ยน

ม�ใช้พลังง�นจ�กไฟฟ้�แทนก็ได้ ซึ่งถ้�ผู้ผลิต

รถยนต์ส�ม�รถผลิตรถยนต์พลังง�นท�งเลือก

ในร�ค�ท่ีเทียบเท่�กับรถท่ัวไปในปัจจุบันน้ีได้ 

มันก็คงเป็นท�งเลือกที่น่�สนใจไม่น้อย  
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ห้องนอนนับเป็นห้องที่มีคว�มสำ�คัญ เพร�ะเป็นห้องที่ทุกคนใช้สำ�หรับ

พักผ่อนเติมพลังให้ร่�งก�ย ดังนั้นห�กเร�ออกแบบห้องนอนให้สะอ�ด สวยง�ม 

หรือตกแต่งต�มสไตล์ที่ชอบ ย่อมเป็นก�รพักผ่อนที่เต็มไปด้วยคว�มสุข ช่วย

ฟื้นฟูร่�งก�ยและจิตใจให้พร้อมรับวันใหม่ ฉบับนี้ HBG CM จึงมีไอเดียและเคล็ด-

ลับก�รแต่งห้องนอน 4 สไตล์ สำ�หรับใครที่กำ�ลังว�งแผนอย�กทำ�ให้ห้องนอน 

น่�นอนกว่�เดิม

Home Decor
เรื่อง/ภ�พ : กองบรรณ�ธิก�ร

ไอเดียแต่งห้องนอน
ต�มสไตล์ที่คุณชื่นชอบ

1

2

5

1. Modern Style
นับเป็นสไตล์ ท่ีได้รับความนิยม

มากท่ีสุดในปัจจุบัน คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ 

มักจะตกแต่งในสไตล์น้ี เพราะมีองค์ประกอบ 

น้อย แต่สามารถใช้งานได้จริงอย่างครบ-

ถ้วน สไตล์โมเดิร์นจึงเป็นสไตล์ที่พวกเรา

ส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

Tips:
- เน้นการใช้งานจริงตามฟังก์ชั่นโดยให้

ความสำาคัญกับการตกแต่งมาเป็นเรื่องรอง

- ฟอร์มหรือรูปทรงขององค์ประกอบ

ภายในห้องมักเป็นเส้นตรง ให้ความรู้สึกตรง

ไปตรงมาและเข้าใจง่าย

2. Loft Style
สไตล์ลอฟต์เกิดจากการปรับปรุง

พื้นที่ของตึกสตูดิโอ หรือเวิร์คช็อปในยุโรป

และอเมริกา มาเป็นที่อยู่อาศัย สเปซจึงยังมี 

ความสูงโปร่ง ห้องที่มีเพดานสูงกว่าปกติ

ถือว่าเป็นสิ่งท่ีสำาคัญท่ีสุดของการตกแต่ง

สไตล์ลอฟต์ ทำาให้ห้องนอนดูโล่งกว้างขึ้น 

นอกจากน้ันวงกบเหล็กบานยักษ์ยังนำาแสง- 

สว่างเข้ามาในห้องอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นเอก- 

ลักษณ์ของห้องนอนสไตล์นี้

Tips:
- ห้องเพดานสูงและเปลือยฝ้าเพ่ือโชว์

โครงสร้างด้านบน

- เตียงที่ค่อนข้างเตี้ยติดพื้น หรืออาจเป็นเพียงฟูกที่นอนวางบน

พื้นเลยก็สามารถทำาได้
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รูปภาพประกอบ: www.pinterest.com

3. Tropical Style
ห้องนอนแบบทรอปิคอล ถือว่าเป็นสไตล์ห้องนอนที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเมืองร้อนอย่าง

ประเทศไทยมากที่สุด เพราะออกแบบให้ระบายอากาศและความร้อนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีชายคายื่นเพื่อกันฝน และมี

การผสมผสานการใช้ไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น จึงเกิดเป็นห้องที่ลงตัวทั้งฟังก์ชั่นและความสวยงาม

Tips:
- ไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้สีเข้ม ได้แก่ ไม้สัก, ไม้มะค่า, ไม้พะยูง และไม้ไผ่ ที่หาได้ง่ายในประเทศไทย

- มีช่องเปิดหรือหน้าต่างโดยรอบ เพื่อเพิ่มแสงสว่างและเพิ่มช่องทางให้ลมพัดผ่านเข้ามาได้สะดวก

4. Oriental Style
เป็นการตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมของประเทศตะวันออก ได้แก่ จีนและญี่ปุ่น เกิดมาจากแนว

ความคิดตามปรัชญาที่เน้นการเชื่อมต่อของภายนอกและภายใน ความสมดุลของพื้นที่ใช้สอย และการคำานึงถึงธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

Tips:
- โทนสีที่ใช้มักจะเป็นสีที่มาจากธรรมชาติและสีกลุ่มเอิร์ธโทน ไม่ว่าจะเป็นสีส้ม, สีเขียว และสีนำาตาล

- ผ้าใยธรรมชาติและม่านไม้ไผ่ช่วยสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดี

3 4

5. Vintage Style
การตกแต่งห้องนอนสไตล์น้ีเป็นแนว

ย้อนยุค โดยนำาของตกแต่งที่ได้รับความนิยมใน

ยุคเก่ามาใช้ใหม่อีกครั้ง ทำาให้ห้องนอนสไตล์นี้

มีกลิ่นอายความคลาสสิก โดยเน้นการใช้โทนสี 

การเลือกเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะทำาให้ห้องนอนดูอบ- 

อุ่น รู้สึกผ่อนคลาย และสบายตาด้วย

Tips:
- เลือกโทนสีอ่อนอย่าง สีพาสเทล สีเอิร์ธโทน 

หรือสีเบจ จะทำาให้การแต่งห้องนอนดูเรียบหรู 

- การเลือกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งอย่าง 

เตียงนอน ตู้ โต๊ะเครื่องแป้ง แนวย้อนยุค และ

ของตกแต่งชิ้นเล็กๆ เช่น กรอบรูป แจกัน โคม

ไฟ แต่ก็ต้องไม่แต่งเยอะจนเกินไป

- ห้องนอนแนววินเทจ เมื่อนึกถึงก็ต้องมีดอก-

ไม้มาประดับ อาจจะเป็นดอกไม้จริงอย่างดอก- 

กุหลาบสีอ่อนๆ หรือใช้วิธีติดวอลล์เปเปอร์เป็น

ลายดอกไม้ก็ได้

เร�ก็ได้ไอเดียแต่งห้องนอนกันแล้ว 

หวังว่�คงจะมีสักแบบที่ถูกใจ และลองนำ�ไป

ปรับใช้เผื่อจะทำ�ให้ห้องนอนของคุณเป็นท่ี 

พักผ่อนที่เต็มไปด้วยคว�มสุข เสริมพลังทั้ง

ก�ยและใจ เป็นห้องพิเศษสำ�หรับคุณ... 

5
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Home Society

Lanna Expo 2019 “กินดี อยู่ดี 
วิถีล้�นน� นำ�คุณค่�สู่อ�เซียน”

โครงก�รบ้�นธรินทร จัดพิธีบวงสรวงเพื่อคว�มเป็นสิริมงคล

อรสิรินจัดง�นเปิดตัว Belive - บีลีฟ (วงแหวน-สันกำ�แพง)

บริษัท อรสิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด เปิดตัวโครงการ Belive - บีลีฟ (วงแหวน-สันกำาแพง) กับบ้าน-

เดี่ยวพร้อม Smart Home Automation ออกแบบในสไตล์ “Modern Contemporary” โดยนำาสไตล์การ

ตกแต่งในอดีตมาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์ที่สำาคัญผสานรายละเอียดของความเป็น 

ล้านนาอย่างบ้านไม้ทรงไทยล้านนาหรือเครื่องเรือนล้านนาโบราณที่ทำาให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในราคา 

เริ่มต้นเพียง 3.19 ล้านบาท* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำานักงาน หรือโทร. 053-333-666  

นางสาวดวงกมล พานิชกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางชนิตา กันธิยะ กรรมการที่ปรึกษา 

ฝ่ายการเงิน โครงการบ้านธรินทร ร่วมทำาพิธีบวงสรวงเปิดท่ีดินและโครงการเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ทีมงาน 

และลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อทาวน์โฮมและบ้านแฝดจากโครงการ โดยมีพนักงาน, ตัวแทนจาก

สถาบันการเงิน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ บริเวณที่ตั้งโครงการ ตำาบลหนองหาร อำาเภอสันทราย 

สำาหรับโครงการบ้านธรินทร ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ใกล้โรงพยาบาล, สถานศึกษา และห้างสรรพสินค้า 

มีรถประจำาทางสามารถเดินทางไปยังตัวเมืองได้สะดวก พิเศษ! ช่วงเปิดตัวโครงการจองเพียง 5,000 บาท

เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 052-004-466  

เรื่อง/ภ�พ : กองบรรณ�ธิก�ร

นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด- 

เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ ผู้แทน- 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคมกริช เจริญ-

พัฒนสมบัติ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง และ

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน 

ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2019 ภายใต้- 

แนวคิด “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำาคุณค่าสู่อาเซียน” มี

การนำาสินค้า OTOP จาก 4 จังหวัด มาจัดแสดงและ 

จำาหน่าย ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่    
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REIC จัดสัมมน� “วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ตล�ดที่อยู่อ�ศัย 
จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงร�ย ปี 2562”

Chiang Mai Spa Award 2019

ทูตส�ธ�รณรัฐออสเตรีย-บังกล�เทศ เข้�พบผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด

ที่อยู่อาศัย จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย ปี 2562” พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย

จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย จากผลสำารวจภาคสนาม” โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร-

อาคารสงเคราะห์, รักษาการผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางแนว

โน้มเศรษฐกิจและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่-เชียงราย” โดย คุณนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้อำานวยการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานภาคเหนือ คุณวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด-

เชียงใหม่ คุณผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และคุณอัญชนา วัลลิภากร เลขา- 

ธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ณ ห้องธาราทอง 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่    

นางเอวา ฮาเกอร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำาประเทศไทย และนายนิโคลัส ปรา-

เชนสกี กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรีย ประจำาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมเพื่อแนะนำาตัวอย่างเป็น

ทางการกับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือ

กันในสาขา Smart City การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ความ

สัมพันธ์ทางการทูตไทย - ออสเตรีย ในปีนี้ ทั้งนี้นายมุฮัมมัด นัชมูล เคาไนน์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ-

ประชาชนบังกลาเทศ ประจำาประเทศไทย เข้าเยี่ยมเพื่อแนะนำาตัวอย่างเป็นทางการกับ นายศุภชัย เอี่ยม-

สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ได้หารือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์สองประเทศ 

โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การแพทย์ และการศึกษา ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลา-

กลางจังหวัดเชียงใหม่  

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ร่วมกับสมาคมไทยล้านนาสปา แถลงจัดการประชุม 

วิชาการสปาและมอบรางวัล Chiang Mai SPA 

Award 2019 เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ พร้อม 

งานสัมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 5 หน่วยงาน 

ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และ

ขอนแก่น สมาคมไทยสปาทั้ง 4 ภาค พร้อมทั้งผู้ที่-

ได้รับรางวัล Chiang Mai SPA Awards 2019 จาก 

3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสวิสเซอร์แลนด์ 

นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมสถานประกอบการสปา

ชั้นนำาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 

เอ็มเพรส เชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด-

เชียงใหม่  
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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

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




