
: The Palm Garden

ราคาดีที่สุด
ยานสันนาเม็ง

บานเดี่ยว บานแฝด
สไตลโมเดิรน

เริ่มตน 2.19 ลานบาท*
061-272-8778 , 081-350-5430

นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�
ป�ที่ 15 ฉบับที่ 173  สิงหาคม 2562 Baania VDOBaania.comwww.baania.com

190816

Home Location:

เจาะ 3 ทำเลในเชียงใหม� กับ
3 โครงการที่คนค�นหาบ�าน
ให�ความสนใจมากที่สุด

Home Investment:

คนทำงานมือใหม�ป�ายแดง
เมื่อฝ�นอยากจะมีคอนโด
ต�องทำอย�างไร? 

Home Checklist:

คนกำลังหาบ�านควรรู� 
ว�ธีซื้อบ�านอย�างไร
ให�ไม�ให�ถูกเอาเปร�ยบ 

Home Loan:

รู�หร�อไม�? ว�ธีการเปลี่ยน
บ�านให�เป�นเง�นแบบไหน
ที่จะเหมาะสมกับใคร?
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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
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ถนนสันกำแพงสายเก�า

รพ.กรุงเทพ

สนามบินเชียงใหม�

Grand Lanna Meridian

grandlannameridian

@grandlannameridian

053-101119
061-2672277

เชิญเยี่ยมชมโครงการ และบ�านตัวอย�างได�ทุกวัน

Mother's Day
Celebration

Promotions

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)

โปรโมชั่นพ�เศษ! เมื่อจองภายในเดือนสิงหาคม

รูปภาพและบรรยากาศถ�ายจากสถานที่จร�ง

รับส�วนลด 50,000 บาท*

VDO Baania Review : แบบบ�านเลอวาน�า

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่บร�ษัทฯ กำหนด

ควงคู “คุณแม” มาดูบาน”
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HBG CM ฉบับนี้ถือว่าเป็นฉบับต้อนรับฤดูฝนอย่างจริงจังหลังจากที่

หลายคนเฝ้าคอยความชุ่มฉ่ำาจากสายฝน แต่กลับคอยเก้อแบบหลอกให้อยาก

แล้วจากไป หน้าฝนของปีนี้แม้ช่วงปลายเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาเริ่มจะมีฝน 

ตกลงมาอย่างต่อเน่ือง แต่จากปริมาณน้ำาฝนอาจจะมีไม่มากเหมือนอดีตท่ีผ่าน- 

มา ดังนั้นหลายบ้านควรเก็บกักน้ำาสำารองไว้ใช้งานบ้างก็น่าจะดีไม่น้อย

สำาหรับเนื้อหาภายในเล่มนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เริ่มจากเรื่องราว

เบาๆ สบายๆ กับคอลัมน์ Home Guide เอาใจคนชอบทำาอาหารกับข้อมูลการ

เลือกครัวปูน ครัวสำาเร็จรูป ครัวบิวท์อิน , ส่วน Home Decor เรามี 5 ไอเดีย

การเปล่ียนบ้านให้เป็นห้องสมุดมาฝากบรรดาหนอนหนังสือตัวยงทั้งหลาย 

ส่วนคอลัมน์ Data & Trends เรามีคำาตอบเมื่อพูดถึงเรื่องฟ้าฝน ทำาไมฝนตก

แล้วรถติด?  และปิดท้ายคอลัมน์ Home Location ที่มีข้อมูลมาฝากผู้ที่กำาลัง

มองหาบ้านกับ 3 ทำาเลรอบเมืองพร้อม 3 โครงการที่คนได้รับความสนใจ....

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, ภาสิริ สุริยะวงศ์ ฝ่ายธุรการ: กุลธิดา แก้วก้อ 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

ฝนตก ทำาไมรถติด

พงศ์มนัส ทาศิริ

pongmanatt@baania.com
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10 HOME LOCATION
 3 ทำาเลรอบเมือง กับ 3 โครงการเด่น
 ที่คนต้องการซื้อบ้านสนใจมากที่สุด

14 TOP VIEW
 Content of the Month

30 PROJECT REVIEW
 “ไอลิน แม่โจ้”
 บ้านเดี่ยวชั้นเดียว สไตล์โมเดิร์น

32 PROJECT REVIEW
 “U prompt”
 บ้านสไตล์โมเดิร์นที่แตกต่างด้วยดีไซน์

34 Data & Trends
 ทำาไมฝนตกแล้วรถติด

34 HOME TALK
 “ฉัตรชนก ประกอบบุญ”
   เตรียมพร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

42 HOME INVESTMENT
 บัณฑิตป้ายแดง อยากมีคอนโดฯ ทำาอย่างไรดี 

43 HOME LOAN
 บ้านเปลี่ยนเป็นเงินเหมาะกับใคร

44 FENG SHUI
 วิธีสร้างฮวงจุ้ย ในที่ทำางาน เสริมธุรกิจให้รุ่ง

45 HOME CHECKLIST
 ซื้อบ้านอย่างไร? ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ 

46 HOME GUIDE
 ครัวปูน  ครัวสำาเร็จรูป  ครัวบิวท์อิน เลือกอะไรดี? 

48 HOME INNOVATION
 บ้านในโลกอนาคตกับ “Smart E-Home”

50 HOME DECOR
 5 ไอเดียเปลี่ยนบ้านเป็น “ห้องสมุด”

CONTENTS Vol.15 No.173

August 2019

48

3230

50
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Home Location
เรื่อง : พรทิพย์ แดงใหม่  ภาพ : กองบรรณาธิการ

ความต้องการที่อยู่อาศัยจากข้อมูลของ HBG CM ฉบับที่ผ่านมาเห็นได้ว่าความต้องการ
สูงที่สุดของผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ซึ่งมีการค้นหามากที่สุดคือ บ้านเดี่ยวสูงถึง
ร้อยละ 73 ดังนั้นทีมงาน HBG CM จึงอยากนำาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบ้านเดี่ยวที่ได้รับความนิยม
และเป็นที่สนใจของชาวเชียงใหม่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ราคา หรือทำาเล มาเสนอเพื่อ
ความต่อเนื่องรอบด้าน ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลในระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมา พบว่ามี 3 ทำาเลกับ 
3 โครงการ ที่คนที่กำาลังมองหาที่อยู่อาศัยค้นหามากที่สุด

ทำ�เลรอบเมือง กับ 3 โครงการเด่น
ที่คนต้องการซื้อบ้านสนใจมากที่สุด3
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อันดับที่ 3 ถนนเชียงใหม่-แม่ริม 
ทำ�เลทิศเหนือของเมือง บนถนนเชียงใหม่-แม่ริม ก�รเดินท�ง 

ม�ยังโครงก�รค่อนข้�งสะดวกส�ม�รถใช้เส้นท�งส�ยเชียงใหม่-แม่ริม

หรือถนนวงแหวนรอบกล�งได้ โครงก�ร ดอนแก้วเลจ เฟส 9 ห่�งจ�ก

ถนนใหญ่ประม�ณ 1 กิโลเมตร ห่�งจ�กศูนย์ร�ชก�ร (ศ�ล�กล�ง

จังหวัดเชียงใหม่) ประม�ณ 5 กิโลเมตร ห่�งจ�กตัวเมืองเชียงใหม่

บริเวณแยกรินคำ�ประม�ณ 10 กิโลเมตร ใช้เวล�เดินท�งประม�ณ 15 

น�ที

ปัจจุบันมีก�รพัฒน�เส้นท�งทำ�อุโมงค์ท�งลอดบริเวณแยก

กองพันธุ์สัตว์ต่�ง ก�รเดินท�งจึงมีสะดวกสบ�ยม�กขึ้น สำ�หรับก�ร

เดินท�งม�ยังโครงก�รโดยรถส่วนตัวมีคว�มสะดวกม�กท่ีสุด เน่ืองจ�กโครงก�รอยู่ 

ในซอย ดังนั้นห�กนั่งรถสี่ล้อประจำ�ท�งส�ยเชียงใหม่-แม่ริม (สีเหลือง) อ�จจะลง

หน้�ป�กท�งเข้�โครงก�รและเดินต่อเข้�ไปซึ่งไม่น่�จะสะดวกนัก

โครงการ ดอนแก้วเลจ เฟส 9 มีแบบบ้�น 5 แบบด้วยกัน มีทั้งแบบ 

ชั้นเดียว และสองชั้น พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 90 - 160 ตร.ม. เหม�ะกับครอบครัวขน�ด

เล็กถึงขน�ดกล�ง ภ�พรวมท�งโครงก�รแบ่งแปลงบ้�นแต่ละหลังได้ดี ขน�ดของ

บ้�นเมื่อเทียบแปลงที่ดินแล้วดูค่อนข้�งติดกัน เนื่องจ�กก�รยื่นของช�ยหลังค�

ออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้อย่�งลงตัว มีก�รแบ่งฟังก์ชันเป็นสัดส่วน ภ�ยนอกมีพื้นที่

ให้ส�ม�รถจัดมุมส่วนตัวหรือมุมพักผ่อนได้ ร�ค�เริ่มต้นตั้งแต่ 1.99 ล้�นบ�ท ไป

จนถึง 3 ล้�นบ�ท

 

โครงการ ดอนแก้วเลจ เฟส 9
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อันดับที่ 2 ทำาเลถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด  
โซนทิศตะวันออกของเมือง ทำ�เลถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ห่�งจ�ก 

แยกแม่กวงประม�ณ 1 กิโลเมตร เส้นท�งหลักเช่ือมจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัด 

เชียงร�ย นอกจ�กนั้นยังเชื่อมไปยังทิศเหนือและใต้ของเมืองยังทำ�ได้ง่�ยจ�ก 

ถนนวงแหวน ทำ�เลนี้มีคว�มสะดวกสบ�ย ก�รเดินท�งสะดวกด้วยถนน 4 

ช่องจร�จร พร้อมรถโดยส�รประจำ�ท�งท่ีว่ิงให้บริก�รตลอดท้ังวัน ท่ีต้ังโครงก�ร 

ป�ล์มก�ร์เด้นท์ 6 ห่�งจ�กถนนหลักประม�ณ 500 เมตร ห่�งจ�กเซ็นทรัล-

เฟสติวัลเพียง 5.5 กิโลเมตร หรือจะเดินท�งไปยังสถ�นีขนส่งอ�เขตเชียงใหม่, 

สถ�นีรถไฟ ใช้เวล�ประม�ณ 10 - 15 น�ที ส่วนสน�มบินเชียงใหม่ ใช้เวล�

ประม�ณ 20 - 30 น�ที

โครงการปาล์มการ์เด้นท์ 6 มีบ้�นเดี่ยว 2 ชั้น บ้�นแฝด 2 ชั้น และ

ท�วน์โฮม 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น จำ�นวน 177 ยูนิต มี 5 แบบบ้�นให้เลือกสรร 

พื้นที่ใช้สอย 80 - 132 ต�ร�งเมตร ส�ม�รถเลือกให้สอดคล้องกับขน�ดของ

ครอบครัวได้ บ้�นแต่ละแบบเน้นก�รเชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยระหว่�งส่วนรับแขก

และส่วนรับประท�นอ�ห�ร ทำ�ให้ห้องดูกว้�งขึ้น ชั้นสองมีก�รแบ่งห้องต�มๆ 

ได้อย่�งลงตัวและใช้พื้นที่ได้อย่�งคุ้มค่�

สำ�หรับท�วน์โฮมแม้จะมีพื้นที่ใช้สอยเล็กกว่�บ้�น แต่ก็จัดสรรพื้นที่ 

ใช้สอยได้อย่�งลงตัว ห้องนอนมีห้องนำ�ในตัวทำ�ให้สะดวก นอกจ�กนี้ภ�ยใน 

โครงก�รยังมีส่วนกล�งด้วย ได้แก่ สระว่�ยนำ� สวนส�ธ�รณะสำ�หรับออก- 

กำ�ลังก�ย อุ่นใจกับระบบรักษ�คว�มปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ร�ค�บ้�น 

เริ่มตั้งแต่ 1.49 ล้�นบ�ท ไปจนถึง 3 ล้�นต้นๆ

ภาพจาก CM108 : ภาพมุมสูงการจัดการจราจรแบบวงเวียน บริเวณแยกแม่กวง

โครงการปาล์มการ์เด้นท์ 6
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อันดับที่ 1 ทำาเลสันทรายสายเก่า
ม�ถึงอันกับที่ 1 กับทำ�เลด้�นทิศเหนือ (หรือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ) ของเมือง กับทำ�เลถนนสันทร�ย- 

ส�ยเก่� ก�รเดินท�งเข้�-ออกตัวเมืองส�ม�รถทำ�ได ้

หล�ยเส้นท�ง ใกล้กับมห�วิทย�ลัยแม่โจ้จ�ก โครงก�ร 

เชียงใหม่พฤกษ�โฮม ใช้เวล�เดินท�งประม�ณ 10 

น�ที ปริม�ณรถที่สัญจรผ่�นเส้นท�งมีจำ�นวนไม่ม�ก 

ทำ�ให้ไม่แออัด บรรย�ก�ศค่อนข้�งเงียบสงบ เพร�ะ 

เป็นทำ�เลชุมชนด้ังเดิม เหม�ะสำ�หรับผู้ท่ีต้องก�รบ้�น 

พักอ�ศัยในทำ�เลที่ไม่ไกลตัวเมืองม�กนัก

ถนนหน้�โครงก�รเป็นแบบ 2 ช่องจร�จรวิ่ง

สวนท�ง ก�รเดินท�งม�ยังโครงก�รส�ม�รถทำ�ได้

หล�ยเส้นท�ง ทั้งจ�กถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ หรือถนน 

วงแหวนรอบส�ม เข้�สู่ถนนสันทร�ยส�ยเก่� แต่ควร 

มีรถยนต์ส่วนตัวเพร�ะจะมีคว�มสะดวกสบ�ย

คล่องตัวม�กกว่� แม้จะมีรถประจำ�ท�งผ่�นหน้�

โครงก�ร นอกจ�กนั้นในเวล�กล�งคืนควรเพิ่มคว�ม

ระมัดระวังในก�รเดินท�ง 

โครงการเชียงใหม่พฤกษาโฮม มีแบบบ้�น 

ให้เลือกหล�กหล�ยต�มคว�มต้องก�รของผู้ซื้อ โดย

มีแบบบ้�นชั้นเดียวขน�ด 2 - 3 ห้องนอน และบ้�น 

โครงการเชียงใหม่พฤกษาโฮม

2 ชั้นขน�ด 3 ห้องนอน ทั้งนี้ส�ม�รถปรับเปลี่ยน 

แบบบ้�น หรือออกแบบใหม่ได้ต�มคว�มต้องก�ร โดย 

รวมออกแบบพ้ืนท่ีใช้สอยได้ดีมีพ้ืนท่ีใช้เหม�ะสมกับ

ก�รใช้ง�น ร�ค�บ้�นเริ่มที่ล้�นต้นๆ ไปจนถึง 3 ล้�น-

บ�ท

จากข้อมูลสถิติจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ทำาเล

เป็นทำาเลโซนรอบเมือง มีทั้งฝั่งทิศเหนือและ 

ทิศตะวันออก อาจเพราะยังคงมีพื้นที่สำาหรับ 

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยเหลืออยู่ อีกท้ังยังเป็นการขยาย- 

ตัวมาจากแหล่งชุมชนดั้งเดิม มีสถานศึกษาและ

สถานท่ีราชการ ท่ีสำาคัญราคาบ้านอยู่ในช่วง 2 - 5 

ล้านบาท ถือว่ายังจะไม่สูงมากนัก ทำาให้มีความ

ต้องการสูงตามกำาลังซื้อในภาวะปัจจุบันอีก

ด้วย....   
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Top View by Baania.com

สนามบิน-วงแหวนรอบ 4 ฮอต บ๊ิกทุนท้องถ่ิน 
ตุนที่ 100 ไร่โซนแม่ออนเบียดทุนกรุง

กระทรวงมห�ดไทยได้ออกกฎกระทรวง

เกี่ยวกับผังเมืองรวมเชียงใหม่ ประก�ศในร�ชกิจจ�- 

นุเบกษ� เมื่อวันที่ 11 มิถุน�ยน 2562 แต่จำ�กัด

ขอบเขตพื้นที่สร้�งตึกสูงจ�กเดิมไม่เกิน 9 เมตร เพิ่ม

เป็นไม่เกิน 23 เมตร เพื่อให้โรงพย�บ�ลรัฐส�ม�รถ

เปิดตึกได้ ส่วนหน่วยง�นเอกชนได้ถูกจำ�กัดพื้นที่แค ่

165 เมตร รวมทั้งนักลงทุนท้องถิ่นได้กว้�นซื้อที่ดิน

ตุนไว้กว่� 100 ไร่ บนเส้นท�งถนนแม่ออน ดักอน�คต 

สน�มบินแห่งที่ 2 ส่วนในด้�นของร�ค�ที่ดินได้พุ่งขึ้น 

เป็น 3 เท่�ในรอบ 5 ปี ภ�พรวมก�รจัดทำ�ผังเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร 

หลังจ�กผังปัจจุบันมีอ�ยุก�รใช้ง�น 7 ปีเต็ม

ขั้นตอนตรวจงานผนังก่ออิฐ 
คงจะไม่แปลกเกินไปห�กบอกว่�บ้�นพัก

อ�ศัยของท่�นทั้งหล�ยนั้น ส่วนใหญ่ใช้ผนังแบบก่อ

อิฐฉ�บปูน หล�ยท่�นคงสงสัยเมื่อผู้รับเหม�ส่งง�น

เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับได้ผนังที่ดูไม่เรียบเนียบ หรือ

ผนังที่ดูเอียงๆ ทั้งนี้ต้องบอกว่�ก�รสร้�งผนังแบบ

ก่ออิฐฉ�บปูนให้ดีนั้น ไม่ใช่เรื่องง่�ยเพร�ะกว่�จะได้

ผนังที่ดี สวยง�ม และแข็งแรงนั้น ต้องใช้ช่�งที่มีฝีมือ

มีประสบก�รณ์ และก�รเอ�ใจใส่ค่อนข้�งม�ก ห�ก 

ได้ช่�งท่ีมีประสบก�รณ์ไม่เพียงพอหรือข้ีเกียจ อ�จจะ 

ลดหรือข้�มขั้นตอนก�รทำ�ง�นบ�งอย่�งไป Baania 

จึงแนะนำ�ท่�นเจ้�ของบ้�นที่อย�กมีผนังบ้�นสวยๆ 

ด้วยก�รตรวจโครงสร้�งก่ออิฐต�มขั้นตอน

Contents of the month ฉบับน้ีทีมงานได้รวบรวมบทความท่ีได้รับความนิยมในเว็บไซต์ 

baania.com ในเดือนกรกฎาคม 2562 มาให้ผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวกัน ในเดือนนี้ 

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองได้รับความสนใจขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่ง ด้วยบทความเรื่อง 

สนามบิน-วงแหวนรอบ 4 ฮอต บิ๊กทุนท้องถิ่น ตุนที่ 100 ไร่โซนแม่ออนเบียดทุนกรุง ตามด้วย

บทความไอเดียการตกแต่งบ้าน 5 ขั้นตอนตรวจงานผนังก่ออิฐ

Contents of the Month

เรื่อง : ธารทิพย์ รัตนวรางค์กุล

อันดับ 1 

อันดับ 2

ส่วนอันดับที่ 3 เป็นบทคว�มเกี่ยวกับก�ร

ขนส่งและส�ธ�รณูปโภคจังหวัดเชียงใหม่ อัปเดต 

“รถไฟฟ้�เชียงใหม่ส�ยสีแดง” ต�มม�ด้วยบทคว�ม

ฮวงจุ้ย เลือกบ้�นถูกทิศ ชีวิตถูกท�ง เฮง เฮง เฮง.... 

และปิดท้�ยไปด้วยบทคว�มอันดับที่ 5 เสริมธุรกิจให้

รุ่ง ดีไซน์ธุรกิจให้รวย ด้วยฮวงจุ้ยที่ทำ�ง�น
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เลือกบ้านถูกทิศ ชีวิตถูกทาง เฮง เฮง เฮง....
ทุกท่�นคงอย�กเป็นเจ้�ของบ้�นท่ีสวยง�ม 

เหม�ะสมกับวิถีชีวิตของท่�น เพร�ะบ้�นเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยหลักของชีวิต ไม่ว่�ท่�นเป็นผู้อ�ศัย เป็นบ้�น

เช่� หรือเป็นบ้�นที่ซื้อใหม่ บ้�นจะให้พลังและให้

คว�มรู้สึกถึงชีวิตที่มั่นคงขึ้น แต่ก�รจะมีบ้�นสักหลัง

ในชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่�ย ห�กมีโอก�สครั้งหนึ่งใน

ชีวิตที่จะได้มีบ้�นเป็นของตนเอง ท่�นก็ควรที่จะต้อง

เลือกบ้�นให้ดีพร้อมทั้งถูกโฉลกกับตัวท่�น เพื่อพลัง

ของบ้�นจะได้ส่งเสริมเก้ือกูลให้ผู้อยู่อ�ศัยมีคว�มสุข

และคว�มสำ�เร็จในชีวิต

อัปเดต “รถไฟฟ้าเชียงใหม่สายสีแดง” 
หล�ยๆ ท่�นคงเคยได้ยินเกี่ยวกับคว�มคืบ- 

หน้�ของรถไฟฟ้�เชียงใหม่ บทคว�มน้ีเป็นก�รอัปเดต 

คว�มคืบหน้� “รถไฟฟ้�เชียงใหม่” หลังจ�กก่อน

หน้�นี้มีข่�วคว�มคืบหน้�ออกม�ให้ฟังกันหน�หู 

ก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เตรียม

ลงสำ�รวจพื้นที่ก่อสร้�งรถไฟฟ้�ส�ยสีแดง เส้นท�ง

โรงพย�บ�ลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสม�นส�มัคคี 

ห�กเกิดมีก�รสร้�งท�งรถไฟส�ยสีแดงข้ึนจริง 

จะเป็นก้�วสำ�คัญสำ�หรับโครงสร้�งขนส่งมวลชน

ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งยังช่วยสร้�งง�นให้กับ

คนในพื้นที่ รวมทั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยว

ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

เสริมธุรกิจให้รุ่ง ดีไซน์ธุรกิจให้รวย
ด้วยฮวงจุ้ยที่ทำางาน

หล�ยท่�นอ�จจะคิดว่�ฮวงจุ้ยท่ีทำ�ง�นข้ึน

อยู่แค่เพียงทำ�เลเท่�นั้น แต่ในคว�มเป็นจริงแล้วก�ร

ตกแต่งอ�ค�รสถ�นที่ทำ�ง�น หรือออฟฟิศ ก็ส�ม�รถ

เสริมฮวงจุ้ยให้ธุรกิจของท่�นเจริญรุ่งเรือง ร�บรื่นได้

เช่นเดียวกัน Baania จึงคัดสรรวิธีเสริมฮวงจุ้ยง่�ยๆ 

ที่ท่�นส�ม�รถทำ�เองได้ ในงบประม�ณไม่สูง ม�แชร์

กัน

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 Wisdom House 3

ชาริกาโฮม

บ้�นเดี่ยวพร้อมสระว่�ยนำ� บนเนื้อที่ 88.6 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 221 ตร.ม. 

ร�ค�เพียง 3.2 ล้�นบ�ท กับบ้�น 4 ห้องนอน 3 ห้องนำ� ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ซัก-

ล้�ง ที่จอดรถ (สำ�หรับ 2 คัน) สระว่�ยนำ�ไฟเบอร์กล�สขน�ด 8.30 x 4.40 ม. 

คว�มลึก 1.13-1.63 ม. จองเพียง 10,000 บ�ท ฟรีค่�โอน เต�แก๊สพร้อมฮู๊ดดูด-

เปิดจองแล้ว บ้�นใกล้เมือง บ้�นบวกครกเหนือ ส�รภี 2 แปลงสุดท้�ย 

บ้�นเดี่ยวชั้นเดียว ขน�ด 3 ห้องนอน 2 ห้องนำ� 1 ห้องโถง 1 ห้องครัว และ 2 ที่จอด- 

รถ บนพื้นที่ทำ�เลทองห่�งจ�กวงแหวนรอบ 3 เพียง 700 เมตร ใกล้สถ�นที่ร�ชก�ร 

ใกล้ตัวเมืองไม่กี่น�ที ขับรถม�ถึงสน�มบินไม่ถึง 15 น�ที โครงก�รมีที่ดินหล�ย

Presales & Promotion

อ�ก�ศ สน�มหญ้� CCTV และของแถมพิเศษอื่นๆ มูลค่�กว่� 30,000 บ�ท

นัดชมโครงก�รได้ทุกวันตั้งแต่เวล� 09.00-18.00 น. สนใจติดต่อ โทร. 

052-000-897 หรือ 095-964-4509 (สำ�นักง�น) Facebook: thewisdomproperty 

ID LINE: @thewisdom  

ขน�ด หล�กหล�ยร�ค� ตอบทุกโจทย์เรื่องบ้�น โดนใจทุกดีไซน์ ถูกใจทุกวัย

สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม โทร. 088-252-7249, 080-859-9257 และ 

ID LINE: 088-252-7249  
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• สาขาเชียงใหม 0-5324-6469-71, 0-5324-5276-8 • สาขาถนนนิมมานเหมินทร 0-5340-0661-69 • สาขาสันกำแพง 0-5333-0102-5 • สาขาสันทราย (แมโจ) 0-5335-4264-67
• สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ชั้น 3 โซน E-CENTER 0-5390-3767, 0-5327-1388-89 • ศูนยบริการธนาคารที่วาการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม 0-5338-2832-3 • สาขาแมฮองสอน 0-5361-1843-6
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Presales & Promotion

Mind Home

The Nest Home Office

บ้�นเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น บนถนนสันกำ�แพงส�ยเก่� ทำ�เลบ้�นมอญ ตำ�บล

สันกล�ง กับบ้�นเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ 58 ต�ร�งว� พื้นที่ใช้สอย 180 ต�ร�งเมตร 

3 ห้องนอน 3 ห้องนำ� จอดรถได้ 2 คัน ร�ค� 3.8 ล้�นบ�ท*

บ้�นออกแบบต�มหลักฮวงจุ้ย หน้�บ้�นหันไปทิศเหนือ อ�ก�ศถ่�ยเทดี 

เย็นสบ�ย บ้�นไม่ร้อน เพด�นสูง 2.80 เมตร ห้องอเนกประสงค์ชั้นบน (ส�ม�รถ

อ�ค�รพ�ณิชย์ สร้�งเสร็จพร้อมเข้�อยู่ ส่วนลดเกือบ 1.5 ล้�นบ�ท 

ห้องสุดท้�ย ร�ค�พิเศษ เหลือเพียง 5.5 ล้�นบ�ทเท่�นั้น (จ�กปกติ 6.9 ล้�นบ�ท)  

กู้ได้เกินร�ค� มีเงินเหลือใช้อีกหล�ยแสน บนสุดยอดทำ�เลถนนเชียงใหม่-ห�งดง 

เพียง 10 น�ทีจ�กสน�มบิน พื้นที่ 3 ชั้น กว้�ง 5 เมตร ลึก 18 เมตร 3 ห้องนอน/

ทำ�เป็นห้องทำ�ง�นหรือห้องพระได้) เดินท�งเพียง 10 น�ทีจ�กห้�งพรอมเมน�ด�, 

มห�วิทย�ลัยพ�ยัพ 5 น�ที, โรงเรียนมงฟอร์ต แผนกมัธยม 10 น�ที, โรงพย�บ�ล

กรุงเทพ 5 น�ที, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้� 10 น�ที, ห้�งเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 10 น�ที, 

สน�มบินเชียงใหม่ 15 น�ที และสถ�นีรถไฟ 12 น�ที

จองสิทธิ์และสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 093-242-4799  

ทำ�ง�น 4 ห้องนำ� 1 ห้องนั่งเล่น/ห้องโถง วัสดุเกรด A พร้อมส่วนลดและของแถมอีก

เพียบ มี 8 ยูนิตเท่�นั้น ติดถนนเส้นหลักทุกยูนิต

โปรโมชัน! จองเพียง 50,000 บ�ท สนใจสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม

หรือนัดเข้�ชมโครงก�ร โทร. 088-252-3332, ID LINE: nachartveeraphan  
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สะพาน

นครพิงค
ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด
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ถ.
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ถ.
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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)

โครงการสมหวัง ป�าแดด

ราคาเพ�ยง 1.7X ล�านบาท

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), 083-491-0300 (คุณอิ๊ด)
สายดวน   081-602-2059 (คุณไก)

: www.somwanggroup.com

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

2 ยูนิตสุดท�าย2 ยูนิตสุดท�าย
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Special Project

START 4.15 MB
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เช ียงใหม ส ันกำแพง

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

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ร.ร.มงฟอรต

ม.พายัพ

นพดลพานิช

รร.อนุบาลสิทธิ์โรจนหลุยสเครื่องเงิน

ตลาดอุยทา

ศูนยหัตถกรรม
รมบอสราง เทศบาลเมืองตนเปา

ถนนซูเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลำปาง

ถนนวงแหวนรอบใน

ถนนวงแหวนรอบนอก

ถน
นเ
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ันก
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พ
ง

ไปดอยสะเก็ด

ไป
ตัว

เม
ือง

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

คำตอบของความสุข

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

HOT

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

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

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

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

ฟร�ดาวน� ฟร�โอน
พร�อมโปรโมชั่นมากมาย

ด�วน!! 9 หลังสุดท�าย

Special Project
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ไอลิน (AILIN) แมโจ

ราคาเริ่มตนเพียง
1.79 ลานบาท*

บานสวยหรู
ในราคาประหยัด

สุดยอดทำเลทอง
ใกล ม.แมโจ, มีโชคพลาซา

สุขใจ...ทุกครั้งที่กลับ “บาน”

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

ภาพและบรรยากาศจำลอง เพื่อการโฆษณาเทานั้น

099-232-8295 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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Special Project
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Special Ad.
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Project Review

“ไอลิน แม่โจ้”
บ้�นเดี่ยวชั้นเดียว สไตล์โมเดิร์น

เรื่อง/ภาพ : ณัฐภูมิ พงษ์เย็น

เมื่อนึกถึงบ้านสวยสุดหรู เรื่องแรกที่

หลายคนคิดถึงคงไม่พ้น บ้านหลังงามที่มา 

พร้อมกับราคาแพงเกินเอ้ือม และสำาหรับหลาย- 

คนท่ีคิดอยากมีบ้านสวยหรูแบบน้ัน ก็คงกังวล 

ไม่น้อยกับราคา หรืออาจปล่อยให้เป็นแค่ความ- 

ฝัน ครั้งนี้ HBG CM จะไม่ให้ความฝันของ

คุณเป็นแค่ความฝันอีกต่อไป เราขอแนะนำา

โครงการ ไอลิน แม่โจ้ โครงการเดี่ยวชั้นเดียว 

สุดหรู พัฒนาโดย บริษัท สมสมัย พร็อพ- 

เพอร์ตี้ จำากัด บนสุดยอดทำาเลทอง ใกล้ห้าง 

สรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลและมหาวิทยา- 

ลัยแม่โจ้ ท้ังยังใกล้ชิดธรรมชาติในราคาสุดคุ้ม 

กับราคาเริ่มต้นเพียง 1.79 ล้านบาท*

ทำาเลใกล้ส่ิงอำานวยความสะดวก สาธารณูป- 
โภคครบครัน

โครงก�รตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-แม่โจ้  

บริเวณแยกหนองจ๊อม (ลิขิตชีวัน) เป็นจุดตัดกับถนน

วงแหวนรอบนอก ส�ม�รถเดินท�งเข้�-ออกตัวเมือง

ได้สะดวก อยู่ห่�งจ�กแยกแม่โจ้ (โรงพย�บ�ลเทพ-

ปัญญ�) ประม�ณ 4 กิโลเมตร ห่�งจ�กแยกรวมโชค

มีชัยประม�ณ 2.5 กิโลเมตร เป็นโซนที่ไม่มีปัญห�

เรื่องนำ�ท่วม โครงก�รน่�อยู่ในบรรย�ก�ศช�นเมือง

มองเห็นวิวดอยสุเทพได้ชัดเจนเหม�ะแก่ก�รอยู่

อ�ศัยหลีกหนีคว�มวุ่นว�ยในตัวเมือง 

ก�รเดินท�งม�ยังโครงก�รถือว่�สะดวก ส�ม�รถ 

ใช้เส้นท�งเชียงใหม่-แม่โจ้ หรือจ�กถนนวงแหวน-

รอบกล�งหรือถนนวงแหวนรอบนอกม�ยังโครงก�ร

ได้สบ�ย ก�รเดินท�งส�ม�รถใช้ได้ทั้งรถส่วนตัวและ

รถประจำ�ท�งส�ยเชียงใหม่-แม่โจ้ (สีเขียว) ที่ผ่�น

หน้�โครงก�รทำ�ให้สะดวกม�กยิ่งขึ้น โดยภ�พรวม

แล้วก�รเดินท�งม�ยังโครงก�รนี้ค่อนข้�งสะดวก 

ก�รจร�จรไม่ติดขัดและส�ม�รถเดินท�งได้หล�ย

เส้นท�งอีกด้วย

พร้อมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกใกล้โครงก�ร 

อ�ทิ เทสโก้ โลตัสรวมโชค, ตล�ดรวมโชค, มีโชค

พล�ซ่�, โฮมมอลล์, โรงพย�บ�ลเทพปัญญ� และ

มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ ซึ่งแต่ละแห่งก็เป็นแหล่งรวมสิ่ง- 

อำ�นวยคว�มสะดวกที่ครบครัน มีทั้งร้�นค้� ร้�น-

อ�ห�ร ธน�ค�ร และร้�นค้�อื่นๆ อีกม�กม�ยที่ทำ�ให้

คุณใช้ชีวิตได้ง่�ยขึ้น

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชัน
ลงตัว

บ้�นเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น มีทั้งหมด 

48 ยูนิต เป็นบ้�นหรูชั้นเดียวที่มีฟังก์ชันครบ สำ�หรับ

ครอบครัวขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง พร้อมด้วยพื้นที่

จัดสวนรอบบ้�น ในร�ค�ที่ไม่สูงม�กนัก ร�ค�เริ่มต้น 



Home Buyers’ Guide Chiangmai 31
(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เพียง 1.79 ล้�นบ�ท ซึ่งเมื่อเทียบกับประโยชน์ใช้- 

สอยและทำ�เลก็ถือว่�คุ้มค่�  โครงก�รมีแบบบ้�นให้

เลือก 2 แบบ ได้แก่

1. แบบบ้าน Begin บ้�นเดี่ยวชั้นเดียว มี 2 

ห้องนอน 2 ห้องนำ� 2 ที่จอดรถ 

2. แบบบ้าน Being บ้�นเดี่ยวชั้นเดียว มี 3 

ห้องนอน 2 ห้องนำ� 2 ที่จอดรถ 

นอกจ�กนี้ยังออกแบบโครงก�รด้วยก�ร

ว�งผังให้บ้�นทุกหลังหันไปท�งทิศเหนือและใต้ เพื่อ

ให้ได้รับลมเย็นสบ�ยพัดผ่�นเข้�บ้�นได้ทุกเวล� ทั้ง

ยังดีต�มหลักฮวงจุ้ย ที่จะส่งผลต่อคว�มมั่งคั่ง และ

นอกจ�กนี้ บ้�นแต่ละหลังยังมองเห็นวิวดอยสุเทพ

และมองเห็นพระอ�ทิตย์ตกตอนเย็น เป็นก�รช่วย

สร้�งบรรย�ก�ศที่ดีให้กับก�รพักผ่อน ตัวบ้�นยังยก

สูง เพด�นสูง ช่วยกันมดและแมลงต่�งๆ

โครงก�รเลือกใช้วัสดุเกรดม�ตรฐ�นไป

จนถึงเกรดพรีเมียม ทำ�ให้ดูหรูหร�กว่�โครงก�รบ้�น

เดี่ยวชั้นเดียวทั่วไป บ้�นเย็นด้วยผนังอิฐมวลเบ� 

สุขภัณฑ์ก็เลือกใช้เกรดพรีเมียม ก�รก่อสร้�งรับรอง

จ�กสภ�วิศวกรรมศ�สตร์ทำ�ให้มั่นใจเรื่องคว�ม- 

แข็งแรง ทั้งยังรับประกันก�รข�ย 1 ปี นอกจ�กนี้ยัง

มีโปรโมชันแถม เค�น์เตอร์ครัว, มิเตอร์นำ� มิเตอร์ไฟ, 

ระบบกำ�จัดปลวก, ฉนวนกันคว�มร้อน และสน�ม-

หญ้� 

โครงการไอลินแม่โจ้ บ้านเดี่ยวสไตล์ 

โมเดิร์นท่ีใส่ใจในทุกด้านของการออกแบบ

ต้ังแต่การวางผังและการจัดพ้ืนท่ีใช้สอย บนทำาเล 

บนถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ที่ใกล้สิ่งอำานวยความ-

สะดวกมากมาย ในราคาประหยัดแต่ได้บ้านหรู

กับราคาเริ่มต้นเพียง 1.79 ล้านบาท*  

Home Profile : Ailin Maejo

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

Somsamai Property Co., Ltd.
Nong Jom Sub District, San Sai District, Chiang Mai
Single Storey House, Total 48 Units
Start 1.79 MB.
Green Garden, CCTV
Tel. 09-9232-8295
www.facebook.com/Ailinhouseinsansai
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Project Review

“U prompt”
บ้�นสไตล์โมเดิร์นที่แตกต่�งด้วยดีไซน์

หากคุณกำาลังมองหาบ้านสไตล์- 

โมเดิร์นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่ 

HBG CM มีโครงการที่อยู่อาศัยที่แตกต่าง

ด้วยดีไซน์มาแนะนำาให้รู้จักกัน กับโครงการ 

U prompt พัฒนาโดย บริษัท U prompt ที่มี

ผลงานมาแล้วอย่างโครงการ Promt Busi-

ness Home, Promt Condo และ Prom-

prieng Mountain View ซึ่งเป็นโครงการ

บ้านแฝดและทาวน์โฮมที่ได้รับการออกแบบ

ให้แตกต่างจากบ้านจัดสรรทั่วไป โดยมีจุด- 

เด่นอยู่ที่การออกแบบโถงสูงแบบ Double 

Space และรูปทรงของบ้านที่ดูมีความทัน

สมัย ผสมผสานกับความอบอุ่นจากระแนงไม ้

ภายนอกบ้าน ที่เราอยากให้คุณลองเข้าไป

เยี่ยมชมของจริงกันที่โครงการ แล้วคุณจะ

หลงรักบ้านสไตล์โมเดิร์นของที่นี่

ใกล้มหาวิทยาลัยพายัพ เดินทางสู่ส่ิงอำานวย- 
ความสะดวกได้ง่าย

โครงก�รตั้งอยู่ใกล้กับถนนวงแหวนรอบ

กล�ง เข้�ซอยม�จ�กถนนใหญ่ม�เพียง 400 เมตร 

เดินท�งสะดวกด้วยถนนวงแหวนรอบกล�งท่ี

ส�ม�รถเชื่อมต่อกับถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด และ

ถนนเชียงใหม่-สันกำ�แพง (ส�ยใหม่) ได้สะดวก หรือ

จะเดินท�งลัดเข้�ม�ในมห�วิทย�ลัยพ�ยัพเพ่ือผ่�น

ไปยังโซนบิซิเนสป�ร์คก็ใช้เวล�ไม่น�น ที่นี่ก็มีห้�ง- 

สรรพสินค้�และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกหล�ยอย่�ง

ให้เลือกใช้บริก�ร ทั้งนี้จ�กโครงก�รส�ม�รถเดินท�ง 

ไปห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เพียง 

5 น�ที และส�ม�รถเดินท�งถึงห้�งสรรพสินค้�เซ็น- 

ทรัลพล�ซ่�เชียงใหม่แอร์พอร์ตและสน�มบินน�น�- 

ช�ติเชียงใหม่เพียง 15 น�ที

นอกจ�กน้ันคุณผู้ช�ยท่ีชื่นชอบก�รแต่ง

บ้�นและก�รซ่อมแซมบ้�นที่นี่ยังใกล้กับแหล่งซื้อ 

ของแต่งบ้�นอย่�งโฮมสุขภัณฑ์ อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ 

โฮมโปร บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้� เลิศวสิน หรือสำ�หรับคุณผู้- 

หญิงท่ีชอบก�รชอปปิงท่ีน่ีก็ยังใกล้กับห้�งสรรพ-

สินค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล สต�ร์เอเวนิวอ�เขต ตล�ด-

ส�มแยก อีกด้วย เช่นเดียวกับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก 

อื่นๆ อ�ทิ โรงเรียนวชิร�วิทย์ เชียงใหม่ โรงพย�บ�ล

กรุงเทพ เชียงใหม่ ยิม Home Fitness ร้�นอ�ห�ร- 

มีน�มีข้�ว ร้�นอ�ห�รคุ้มขันโตก ร้�นอ�ห�รลำ�ดีตี้-

ขัวแดง เป็นต้น เรียกได้ว่�ถ้�ใช้รถยนต์ส่วนตัวก็จะ

ส�ม�รถเดินท�งสู่สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกได้ครบทุก

ประเภท โดยที่ใช้เวล�ไม่น�น

ออกแบบสไตล์โมเดิร์น โดดเด่นด้วย Dou-
ble Space

โครงก�ร U prompt เป็นโครงก�รบ้�นแฝด 

26 ยูนิต บ้�นแฝดพร้อมสระว่�ยนำ� 4 ยูนิต และ

ท�วน์โฮม 35 ยูนิต โดยที่แบ่งโซนบ้�นเดี่ยวและบ้�น

แฝด โดยมีร�ยละเอียดแบบบ้�นแต่ละแบบดังนี้

Twin Home ที่ออกแบบได้อย่�งแตกต่�ง

จ�กบ้�นจัดสรรทั่วไป ตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้อย่�ง

หล�กหล�ย กับบ้�นแฝด หน้�กว้�ง 11.5 เมตร สูง 2 
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Home Profile : U prompt

Project Owner:
Location:
Land Area:
Project Type:

Price:
Amenities:

Contact:
Website:

U prompt Co., Ltd.
San Phranet Sub District, San Sai District, Chiang Mai
10-2-0 Rai.
Twin Home of 2 Stories 30 Units, Town Home of 3 Stories 35 Units,
Total 65 Units
Start 4.9 MB.
Club House, Swimming Pool, Fitness, Green Garden,
24-Hours Security Guard, CCTV
Tel. 053-114365
https://www.facebook.com/uprompt

ชั้นเล่นระดับ มีทั้งหมด 26 ยูนิต และมี 4 ยูนิตที่จะ

มีสระว่�ยนำ�ส่วนตัวเพ่ิมเข้�ม�แทนที่พ้ืนที่ระเบียง

ชมสวน ทั้งสองแบบมีพื้นที่ใช้สอยภ�ยในบ้�น 200 

ต�ร�งเมตร บ้�นแฝดนี้โดดเด่นที่ก�รออกแบบให้

ห้องรับแขกโถงสูงแบบ Double Space ดูหรูหร� 

สวยง�ม ส�ม�รถมองเห็นส่วนรับแขกชั้นหนึ่งได้จ�ก

บันไดขึ้นชั้นสอง

ส่วนโถงต้อนรับเชื่อมกับส่วนรับประท�น

อ�ห�ร ทำ�ให้ดูกว้�ง ไม่อึดอัด และมีประตูเปิดไปยัง

ระเบียงหลังบ้�นเพื่อชมสวน หรือจะเปลี่ยนเป็นมุม 

สระว่�ยนำ�ส่วนตัวก็ได้ ส่วนครัวแยกส่วนมีประตู

เปิดปิดเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน ชั้นสองเป็นส่วนห้อง

นอนที่จัดพื้นที่ใช้สอยได้อย่�งลงตัว ห้องนอนทุกห้อง

ติดห้องนำ�ส�ม�รถเปิดเข้�ไปใช้ได้จ�กภ�ยในห้อง 

ห้องนอนใหญ่มีระเบียงหน้�บ้�น Walk-in Closet และ 

ห้องนำ�ส่วนตัว ภ�ยนอกบ้�นมีระเบียงหน้�บ้�นยก- 

พื้นสูง ทำ�ให้มองเห็นทัศนียภ�พรอบบ้�นได้ในมุมที่

กว้�งขึ้น

Town Home ท�วน์โฮมหรู ตกแต่งสไตล์

โมเดิร์น พร้อมฟังก์ชันที่ตอบสนองทุกก�รใช้ง�น กับ

ท�วน์โฮม หน้�กว้�ง 6 เมตร สูง 3 ชั้น มีทั้งหมด 35 

ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 185 ต�ร�งเมตร มี 3 ห้องนอน 3 

ห้องนำ� 1 ห้องรับแขก 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องทำ�ง�น 

1 ห้องซักรีด 1 ครัว 1 ห้องอ�ห�ร มีก�รออกแบบที่

โดดเด่นด้วยส่วนรับแขกที่เป็นโถงสูงแบบ Double 

Space ที่สูงกว่� 6 เมตร เชื่อมต่อกับชั้นสองที่เป็น

ห้องนั่งเล่นแบบส่วนตัวที่มองเห็นชั้นล่�งได้

ชั้นสองเพ่ิมพ้ืนท่ีก�รใช้ง�นพิเศษอย่�งห้อง

ทำ�ง�นและห้องซักรีดที่จัดสัดส่วนได้อย่�งลงตัว ส่วน

ชั้นส�มเป็นห้องนอนที่ส�ม�รถเปิดเข้�สู่ห้องนำ�ได้ 

ห้องนอนใหญ่มี Walk-in Closet และห้องนำ�ส่วนตัว 

ห้องทุกชั้นเปิดรับวิวภ�ยนอกกับระเบียงทั้งด้�นหน้�

และด้�นหลังอ�ค�ร และมีพื้นที่สำ�หรับจัดสวนหลัง-

บ้�นและสวนกระถ�งที่ระเบียง หน้�กว้�ง 6 เมตร

ทำ�ให้ส�ม�รถจอดรถได้ถึง 2 คันหรือจะเปลี่ยนเป็น

พื้นที่จัดสวนหน้�บ้�นแล้วจอดรถ 1 คันก็ได้

บ้�นทุกหลังเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียม อ�ทิ 

ผนังอิฐมวลเบ� Q Con กันเสียง กันคว�มร้อนได้ดี 

หลังค�เมทัลชีทพร้อมฉนวนกันคว�มร้อน พื้นภ�ยใน 

ชั้นหนึ่งและพื้นห้องนำ� เลือกใช้พื้นกระเบื้องเซร�มิค 

พื้นชั้นสองและส�ม เลือกใช้พื้นไวนิลหน� 4 มิลลิ- 

เมตร  และพ้ืนภ�ยนอกและพ้ืนระเบียง เลือกใช้พ้ืนไม้- 

ซีเมนต์ และพื้นกระเบื้องเซร�มิค ประตูไม้เนื้อแข็ง 

ประตู HDF และประตู WPC ซึ่งเป็นประตูที่ใช้

ทดแทนไม้จริงและมีคว�มทนท�นม�กกว่� หน้�ต่�ง

เลือกใช้อลูมิเนียมดำ� สุขภัณฑ์เลือกใช้ของ Ameri-

can Standard ส่วนฝ้�เพด�นและอุปกรณ์ประตู

ต่�งๆ จ�ก SCG, Vista, Yale, Häfele, ISON

นอกจ�กน้ีโครงก�รยังมี พ้ืนที่ส่วนกล�ง

เป็นสวนส�ธ�รณะและคลับเฮ้�ส์หน้�โครงก�ร ซึ่งมี 

สระว่�ยนำ�และฟิตเนสให้เฉพ�ะลูกค้�ใช้บริก�ร 

ดูแลคว�มปลอดภัยด้วยเจ้�หน้�ที่และกล้อง CCTV 

ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการ U prompt บ้านแฝดและทาวน์โฮม 

สไตล์โมเดิร์นท่ีแตกต่างด้วยดีไซน์และฟังก์ชัน

ที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัว ตอบสนองกับไลฟ์- 

สไตล์สมัยใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน 

ได้ตามต้องการ ภายในบ้านเลือกใช้วัสดุเกรด 

พรีเมียม เข้ากันกับการออกแบบ แต่ละห้องท่ีหรูหรา 

สวยงาม ส่วนกลางครบครันทั้งคลับเฮ้าส์ สระ-

ว่ายนำา และฟิตเนส บนทำาเลใกล้ถนนวงแหวน

รอบที่สอง ใกล้มหาวิทยาลัยพายัพ กับราคา 

เริ่มต้น 4.9 ล้านบาท พร้อมด้วยโปรโมชั่น 

ส่วนลด 400,000 บาท หรือเลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์ 

Built-in  
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Data & Trends

ประเทศไทยมีสามฤดูกาล คือ ฤดูร้อน 

ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยต้ังแต่เดือนมิถุนายน 

ท่ีผ่านมา ประเทศไทยเราบางพ้ืนท่ีก็เร่ิมมีฝน- 

ตกไปบ้างแล้ว แม้บางพื้นที่อาจจะยังไม่หนัก

หนาก็ตาม และเมื่อพูดถึงฤดูฝน หลายคน

คงคิดเหมือนกันว่า หน้าฝนทีไรสิ่งที่มีผล- 

กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำาวันมักจะเป็นเร่ือง 

ของการจราจร คือ ฝนตกรถติดทุกทีเลย  

ปกติรถก็ติดอยู่แล้ว แต่พอฝนตกทำาไมจึงติด 

นานกว่าเดิมทั้งๆ ที่การเดินทางในทุกวัน 

ก็เป็นช่วงเวลาเดิมๆ ในเม่ือต่างคนก็หาสาเหตุ 

HBG CM ฉบับนี้เราลองมาดูตามหลักวิชา- 

การจราจรกันบ้างว่าทำาไมฝนตกแล้วการ

จราจรต้องติดขัดกว่าปกติ

ทำาไมฝนตกแล้วรถติด

เรื่อง : Baania.com ภาพ : กองบรรณาธิการ

ฝนตกเม่ือไร ยานพาหนะท่ีต้องการสัญจรจะ 
เพิ่มขึ้น

แล้วทำ�ไมตอนฝนตกก�รจร�จรจึงทวี

คว�มติดขัดเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่ถนนก็มีเท่�เดิมและคนก็ 

ต้องก�รเดินท�งเท่�เดิม คำ�ตอบคือ ถ้�ฝนตกเมื่อไหร่ 

จะมีย�นพ�หนะสัญจรเพ่ิมขึ้นไปพร้อมกับพ้ืนที่

สัญจรบนถนนที่ลดลง สถ�นก�รณ์ปกติก็แย่อยู่แล้ว 

ดันม�มี DEMAND เพิ่ม แต่ SUPPLY ลดลงก็ยิ่งแย่

เข้�ไปอีก แล้วฝนตกทำ�ให้เกิดปร�กฏก�รณ์พิเศษนี ้

ขึ้นได้ยังไง ลองม�ดูพฤติกรรมก�รเดินท�งของคนใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑลกัน 

1. ผู้คนไม่อยากเปียกฝน

เมื่อฝนตกจะมีย�นพ�หนะท่ีต้องก�รสัญจร

เพิ่มขึ้น เนื่องจ�กระบบก�รเดินท�งด้วยก�รเดินเท้� 

และขนส่งมวลชนไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงฝนได้อย่�ง

พื้นที่ถนนไม่พอกับปริมาณรถยนต์ที่ต้อง
สัญจร

ก�รจร�จรก็มีปร�กฏก�รณ์เดียวกับสินค้�

ทั่วไปต�มหลักเศรษฐศ�สตร์ คือ มีอุปสงค์ (DE-

MAND) คว�มต้องก�รในก�รเดินท�งเป็นจำ�นวน

ย�นพ�หนะที่ต้องก�รสัญจร กับอุปท�น (SUPPLY) 

คือคว�มจุของถนน ร�ง คลอง ที่จะรองรับก�รเดิน-

ท�ง ถ้�ถนนมีม�กกว่�รถยนต์ ก็แปลว่�ก�รจร�จร

ไม่ติดขัด มีถนนให้รถวิ่งกันสบ�ยๆ แต่ถ้�มีถนนน้อย

กว่�รถยนต์ที่ต้องก�รจะสัญจรเมื่อไหร่ ก�รจร�จรก็ 

ต้องติดขัดเป็นธรรมด� ปัญห�ของก�รจร�จรในมห�- 

นครอย่�งกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆ หล�ยแห่งใน

โลก ก็ล้วนม�จ�กเหตุว่�มีพื้นที่ถนนไม่พอรองรับ

ปริม�ณรถยนต์ที่ต้องก�รสัญจรทั้งสิ้น จะเป็นเฉพ�ะ

ช่วงเวล�เร่งด่วนเช้�และเย็น หรือมีปัญห�ในเวล�

อื่นๆ เพิ่มม�อีก ก็แล้วแต่สถ�นก�รณ์ของแต่ละเมือง
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สมบูรณ์แบบ จะขึ้นรถเมล์ รถไฟฟ้� ยังไงก็ต้องมี 

ก�รเดินเท้�เข้�ออกป้�ยหยุดรถที่ต้องต�กฝน คนที่

พอจะมีท�งใช้รถยนต์ส่วนตัวได้หรือใช้แท็กซี่ก็จะไม่

ใช้ขนส่งมวลชน ทำ�ให้ย�นพ�หนะที่ต้องก�รสัญจร

เพิ่มขึ้น อีกทั้งพ่อแม่ญ�ติพี่น้องของคนที่ใช้ขนส่ง- 

มวลชนก็ไม่อย�กให้ญ�ติตัวเองลำ�บ�ก ขับรถออก

ม�รับที่ป้�ยหยุดรถจะได้ไม่ต้องเดิน นั่งมอเตอร์ไซค์ - 

รับจ้�ง หรือนั่งรถเมล์แล้วเดินต�กฝนเข้�บ้�น หรือ

อ�จจะต้องไปรับกันถึงสถ�นศึกษ�หรือที่ทำ�ง�น 

ไม่ต้องใช้ขนส่งมวลชนกัน ทำ�ให้มีก�รใช้รถยนต ์

ส่วนตัวเพิ่มขึ้นอีก

2. พ้ืนท่ีถนนหาย มีนำารอระบายจำานวนมาก

ในส่วนของพื้นถนน เมื่อฝนตกยังส่งผลทำ� 

ให้พื้นผิวก�รจร�จรลดลงได้ด้วยหรือ สำ�หรับในต่�ง- 

ประเทศอ�จจะไม่ได้เกิดผลกระทบม�ก แต่ในประเทศ 

ไทยกลับมีปัญห�นี้ได้อย่�งในเขต กทม. ซึ่งส�เหตุ

เกิดจ�กระบบระบ�ยนำ�ที่มี “นำ�รอระบ�ย” อยู่เป็น

จำ�นวนม�กและเป็นเวล�น�น ก็ทำ�ให้คว�มเร็วใน

ก�รสัญจรลดลงม�ก และมีบ�งช่องจร�จรที่นำ�ท่วม

จนรถไม่ส�ม�รถไปวิ่งได้ พื้นผิวก�รจร�จรก็ ลดลง 

3. หยุดรอรับ หยุดจอดรอฝนซา

นอกจ�กน้ียังมีก�รจอดรับคนท่ีถ่ีขึ้นเพร�ะ

คนอย�กขึ้นแท็กซี่ หรือมีญ�ติพี่น้องม�รับต�มพื้นที่

สำ�คัญเพ่ือญ�ติตัวเองจะได้ไม่ต้องลุยฝนเพ่ิมขึ้นอีก 

ส่วนรถจักรย�นยนต์อ�จจะมีก�รจอดหลบฝนอยู่ 

ต�มใต้ท�งด่วน ใต้สะพ�น ทำ�ให้ช่องจร�จรลดลง

ไปอีก 

ฝนตกเม่ือไร พฤติกรรมการเดินทางของคน 
ก็เปลี่ยน

เมื่อพิจ�รณ�ทั้งด้�น DEMAND และ SUP-

PLY ด้�นก�รสัญจรในเขต กทม. เมื่อตอนฝนตก จะ

เห็นได้อย่�งชัดเจนว่� ฝนเป็นต้นท�งให้ถนนลดลง

ในขณะที่มีก�รสัญจรส่วนบุคคลเพ่ือหลีกเลี่ยงก�ร

ต�กฝนม�กขึ้นพร้อมๆ กัน แปลว่�ฝนตกทำ�ให้คน

กรุงเทพฯ เปลี่ยนพฤติกรรมจ�กเดินท�งด้วย ขนส่ง

มวลชนที่รถคันเดียวขนส่งคนได้เยอะๆ ม�ใช้รถยนต์

ส่วนตัวหรือแท็กซี่ท่ีขนส่งคนได้น้อยลงแทนจำ�นวน

รถที่จะว่ิงบนถนนก็เพ่ิมข้ึนควบคู่ไปกับระบบระบ�ย- 

นำ�และพฤติกรรมก�รใช้รถที่ไม่เหม�ะสม แต่ทำ�ไม

ในประเทศที่พัฒน�แล้วจึงไม่มีปัญห�นี้ล่ะ? 

แก้ที่ต้นทางช่วยได้
ในบ�งประเทศพบว่�ก�รสัญจรด้วยระบบ

ขนส่งมวลชนทั้งตัวระบบและก�รเดินท�งเข้�ออก

มีคว�มสะดวกสบ�ยและไม่ได้รับผลกระทบจ�ก

สภ�พอ�ก�ศม�กเท่�กับบ้�นเร� ก�รเดินเท้�เข้�ออก 

ป้�ยหยุดรถต่�งๆ เป็นท�งเดินที่มีหลังค�คลุมหรือ

เดินในอ�ค�ร ปร�ศจ�กห�บเร่แผงลอยม�กีดขว�ง 

และพ้ืนผิวก็ไม่ได้เป็นกับระเบิดนำ�กระจ�ยแบบของ

บ้�นเร� เรียกว่�ต่อให้ฝนหรือหิมะตกก็ยังสัญจรได ้

ด้วยคว�มสะดวกสบ�ยใกล้เคียงกับสภ�พปกติ 

ไม่ได้รับผลกระทบจ�กลมฟ้�อ�ก�ศ ม�กนัก 

ดังนั้นการแก้ปัญหาฝนตกแล้วรถติด จึง

ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่รถยนต์ส่วนตัวหรือถนน แต่ 

ต้องไปทำาให้ขนส่งมวลชนและการเข้าออกไปยัง

ต้นทางและปลายทางสู่ระบบขนส่งมวลชนไม่ได้

รับผลกระทบจากฝนตก จึงทำาให้ความต้องการ

เดินทางด้วยรถยนต์และพื้นผิวการจราจรไม่ได้

รับผลกระทบจากฝนตกนั่นเอง  
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Home Talk
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ
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นายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ 
ที่มีคุณภาพมีหลายท่าน แม้ในแวดวงธุรกิจนี้ 
การแข่งขันมีความรุนแรงและเข้มข้นอยู่ตลอด 
เวลา แต่ คุณฉัตรชนก ประกอบบุญ หรือ 
คุณฝน กรรมการผู้จัดการบริษัท กอปรบุญ 
เอสเตท จำากัด ที่มีความมุ่งมั่นกับอยู่กับสิ่งที่ 
ทำาด้วยความสุขและการคิดบวกซึ่งยังมี
หลายเรื่องที่มีความน่าสนใจทีเดียว

“ฉัตรชนก ประกอบบุญ”
  เตรียมพร้อมรับมือ กับก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

พ้ืนเพเกิดและโตในเชียงใหม่ เร่ิมจากธุรกิจ 
รับเหมาสู่นายหน้าอังหาฯ

ตัวคุณฝนเองถือเป็นคนเชียงใหม่โดยแท้ 

คุณแม่เป็นคนอำ�เภอสันป่�ตอง ส่วนคุณพ่อเป็นช�ว

จังหวัดนครศรีธรรมร�ช มีพี่ส�ว และพี่ช�ยอีก 2 คน 

ชื่อพี่นำ�หว�น ณฐิก� ประกอบบุญ เคยประกวด

น�งส�วไทยสมัยคุณนุ้ย-สุจิร� ได้รับตำ�แหน่งรอง 

อันดับหน่ึง ส่วนพ่ีช�ยคนกล�งรับร�ชก�รอยู่ท่ีกระทรวง 

พลังง�น ในตำ�แหน่ง นักวิช�ก�รระดับ 7 

หลังจ�กเรียนจบปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รจัด- 

ก�ร คณะบริห�รธุรกิจ มช. ศึกษ�ต่อปริญญ�โท

ด้�นบริห�รก�รโรงแรมที่สหรัฐอเมริก� พอเรียนจบก็ 

ทำ�ง�นโรงแรมฮิลตันอเมริก�ประม�ณ 10 เดือน ก่อน 

ม�ทำ�ง�นโรงแรมที่สมุยอีก 2 ปี จึงกลับม�ช่วยพี่ส�ว

ด้�นง�นข�ยและก�รตล�ดที่บริษัทรับเหม�ก่อสร้�ง 

ถือว่�ได้ประสบก�รณ์จ�กตรงนั้น ได้เริ่มรู้จักธุรกิจ

อสังห�ฯ ม�ตั้งแต่ครั้งยังเด็ก เพร�ะคุณพ่อชอบซื้อ- 

ข�ยท่ีดิน ส่วนคุณแม่ก็พัฒน�ท่ีดินเป็นหมู่บ้�นจัดสรร 

ชื่อโครงก�รบ้�นธน�บุญ ย่�นห�งดง เมื่อพี่ส�วเรียน

จบจึงม�ส�นต่อธุรกิจหมู่บ้�นจัดสรรของคุณแม่ และ 

เปิดบริษัทรับเหม�ก่อสร้�ง “Build Sabai Chiang-

mai” 

ช่วยง�นพี่ส�วได้สักระยะ ก็เริ่มมองห�ที่ดิน 

ให้กับลูกค้� เพร�ะตอนทำ�ง�นบริษัทรับเหม�ก่อสร้�ง 

จะมีลูกค้�ที่ยังไม่มีที่ดินต้องก�รให้ช่วยห� พอรู้จัก

น�ยหน้�ม�กขึ้นก็เกิดคว�มสนใจ จึงไปเรียนเพิ่มเติม 

คว�มน่�สนใจของธุรกิจน�ยหน้�ห�กเร�เป็นคนข�ย

ที่ดิน ถ้�ที่ดินติดถนนปักป้�ยประก�ศคนผ่�นก็เห็น 

แต่ห�กท่ีดินอยู่ในซอกซอยหรืออยู่ในหมู่บ้�นท่ีปิด

ก�รข�ยไปแล้ว ถ�มว่�คุณจะข�ยยังไง? น�ยหน้�

เป็นง�นบริก�รที่ช่วยคนข�ยของ แต่เป็นของชิ้นใหญ่

เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ยิ่งตอนนี้ก�รแข่งขันยิ่งสูงม�ก 

บ้�น-คอนโดเก่�ก็ต้องม�ข�ยสู้กับโครงก�รท่ีขึ้นใหม่ 

ธุรกิจน�ยหน้�ก็เลยเข้�ม�มีบทบ�ทในตล�ดซื้อข�ย

ที่อยู่อ�ศัย 

ทิศทางตลาดอสังหาฯ ครึ่งปีหลัง
สิ่งหน่ึงท่ีนับเป็นทิศท�งใหม่ของก�รซื้อข�ย 

ในอน�คตคือ ก�รใช้เงินสกุลดิจิทัล เห็นได้ว่�ปัจจุบัน 

มีก�รผลักดันเงินสกุลดิจิทัลให้ใช้จ่�ยแทนเงินสด 

เช่น ในประเทศแคน�ด� โดยผู้ท่ีอ�ศัยอยู่ย่�นช�นเมือง 

โตรอนโต เมืองริชมอนด์ฮิลล์ ชำ�ระภ�ษีทรัพย์สินด้วย 

Bitcoin ได้แล้ว จะเห็นได้ว่�ในอน�คตเร�จะส�ม�รถ

ซื้อข�ยอสังห�ฯ หรือสินค้�อื่นๆ ได้ โดยใช้เงินสกุล 

ดิจิทัล น่ีจึงเป็นส่ิงใหม่ท่ีท้ังผู้บริโภคและผู้ประกอบก�ร 

ควรเตรียมคว�มพร้อมรับมือกับบทบ�ทของเงินสกุล

ดิจิทัลที่จะมีคว�มสำ�คัญม�กในอน�คต

เพ่ิมหน้ีต้องเพ่ิมรายได้ และให้ความสนใจ 
ธุรกิจ StartUp

ท่ีผ่�นม�รัฐบ�ลปล่อยสินเชื่อให้กับเอกชน 

ในช่วง 2 ไตรม�ส ที่ผ่�นม�ธน�ค�รออมสิน ออก

นโยบ�ยกระตุ้นเงินเข้�สู่ระบบด้วยก�รปล่อยสินเชื่อ-
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ร�ยได้เป็นอัตร�ที่เพิ่มขึ้นต�มคว�มเป็นจริง

สำ�หรับคนที่มีร�ยได้ในอัตร�ไม่คงที่ แต่มี

ก�รฝ�กเงินกับสถ�บันก�รเงิน ห�กแสดงเสถียรภ�พ

วินัยในก�รออมเงินที่ดี ก็จะได้รับก�รพิจ�รณ�อนุมัติ

ได้ง่�ยขึ้น ส่วนตัวก�รเพิ่มสินเชื่อ เป็นก�รเพิ่มหนี้แต่

ไม่ได้ช่วยเพิ่มร�ยได้ให้แก่ประช�ชน ดังนั้นรัฐบ�ล

ควรช่วยผู้ประกอบก�รในก�รสร้�งร�ยได้ เช่น เปิด

ตล�ดใหม่ โปรโมทบิ๊กโปรเจกต์ เพื่อดึงนักลงทุนต่�ง-

ช�ติเข้�ม� จะเป็นก�รนำ�ร�ยได้เข้�ประเทศ และอีก 

หนึ่งสิ่งที่รัฐบ�ลควรใส่ใจคือ ธุรกิจ StartUp ควรให้ 
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ถึงตล�ดใหม่ๆ ของไทยยุคนี้ ประเทศไทยกำ�ลังเข้�สู่

สังคมผู้สูงอ�ยุ (Aging Society) รวมไปถึงผู้ประกอบ

ก�รอสังห�ฯ ควรคำ�นึงถึงสินค้�กลุ่ม Retirement 
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กิจกรรมยามว่าง ออกกำาลังกาย เล่นกับ
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เชื่อว่าจะทำาให้บริษัท กอปรบุญ เอสเตท จำากัด 

ประสบความสำาเร็จได้ในไม่ช้าอย่างแน่นอน 
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เสนทางเดินรถขนสงสาธารณะเมืองเชียงใหม

สาย 1 : หลัง มช. - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 2 : หวยแกว - ขนสงอาเขต

สาย 4 : ขนสงชางเผือก - สนามบิน

สาย 7 : ขนสงชางเผือก - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 9 : ขนสงชางเผือก - กาดหลวง

สาย 12 : รถเมลขาว (วนซายขวา)

ดูรายละเอียดไดที่ www.chiangmaibus.org
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   บ้าน คอนโดมิเนียม           อาคารพาณิชย์

เดอะปาล์มการ์เด้นท์ 6 (The Palm Garden 6) 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

ไอลิน แม่โจ้ (Ailin Maejo) 24

บ้านนนนิภา (แม่โจ้) (Baan Nonnipa) 26

เดอะ พรีโก้ (The Prego) 40

ศิวาลัย วิลเลจ 4 (sivalai Village 4) 41

เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์ (The Masterpiece Scenery Hill) 42

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) 58

ศุภาลัย พรีโม่ (Supalai Primo) 58

ศุภาลัย เบลล่า (Supalai Bella) 58

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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11
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10
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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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ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม
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เชียงใหม
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เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง
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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
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ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

สนามกีฬา
700 ป

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม
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เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง
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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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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
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ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม
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ตลาดสด
เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม

บานถวาย

อ.หางดง อ.สารภี
รพ.หางดง

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง
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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 4.45 ล้านบาท
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Home Investment

“คอนโดมิเนียม” ห้องพักขนาดกำาลัง 
ดี ดูแลไม่ยาก ทำาเลส่วนใหญ่สามารถเดินทาง 
ไปที่ต่างๆ ได้สะดวก พร้อมดีไซน์โดนใจเหมาะ 
กับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ นอกจากน้ีคอนโด 
ยังเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำาไปใช้
เป็นหลักประกันตามโครงการ “Reverse 
Mortgage” ของกระทรวงการคลังได้ เหมาะ
สำาหรับคนรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกลนำาไปใช้
เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันกับสถาบันการเงิน 
เพื่อนำาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน ยามเข้า 
วัยชราจนกว่าจะเสียชีวิตได้อีกด้วย นี่เป็น
หลายๆ เหตุผลที่ทำาให้เด็กจบใหม่ที่เริ่มทำา-
งานหมาดๆ หลายคนอยากจะมีคอนโดมา
ครอบครองไว้สักห้อง แต่จะเลือกอย่างไรให้
ซื้อได้ตามใจต้องการและวางแผนทางการ 
เงินอย่างไรให้กู้ได้และผ่อนไหว ขอนำาข้อแนะนำา 
ดีๆ มาบอกกัน

บัณฑิตป้ายแดง
อย�กมีคอนโดฯ ทำ�อย่�งไรดี

ราคาแบบไหนดี
สถิติของสม�คมก�รจัดก�รง�นบุคคลแห่ง-

ประเทศไทยพบว่� เด็กจบปริญญ�ตรีจะมีเงินเดือน 

สต�ร์ทโดยเฉลี่ยขั้นตำ�ที่ 15,000 บ�ท ซึ่งเรตของ 

First Jobber ส่วนใหญ่มักมีเงินเดือนอยู่ที่ 15,000- 

30,000 บ�ท ห�กไปกู้กับสถ�บันก�รเงินต่�งๆ แล้ว 

ยอดวงเงินกู้เฉลี่ยจะอยู่ที่  750,000-1,500,000 บ�ท 

อีกท้ังเมื่อพิจ�รณ�ร่วมกับภ�ระหน้ีสินจะพบว่� 

เด็กจบใหม่มักจะยังมีหนี้สินน้อย จึงอ�จกู้เพิ่มได้ถึง 

2,000,000 บ�ท ดังนั้นร�ค�คอนโดที่ควรมองห�ก็ไม่

ควรเกิน 2,000,000 บ�ท โดยในปัจจุบันมีแหล่งเงินกู้

เพื่อคอนโดมิเนียมจำ�นวนม�กไม่ว่�จะเป็น

1. สินเชื่อคอนโด ของธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�

2. สินเชื่อเคหะ ของธน�ค�รออมสิน

3. สินเชื่อบ้�น TMB ของธน�ค�รทห�รไทย

4. สินเชื่อบ้�นบัวหลวง ของธน�ค�รกรุงเทพ

5. สินเชื่อบ้�นกรุงไทย ของธน�ค�รกรุงไทย 

6. K-Home Loan ของธน�ค�รกสิกร

7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัย ของธน�ค�รทิสโก้

8. สินเช่ือซ้ือบ้�นใหม่ ของธน�ค�รไทยพ�ณิชย์

9. สินเชื่อบ้�นใหม่ ของธน�ค�รธนช�ต

10. สินเชื่อ For Home ของธน�ค�ร ธอส.

11. UOB Home Loan ของธน�ค�รยูโอบี

12. สินเชื่อบ้�นแบงค์ออฟไชน่� ของแบงค์

ออฟไชน่�

13. สินเชื่อบ้�น Home Loan ของแลนด์ 

แอนด์ เฮ้�ส์

เลือกคอนโดแบบไหน
1. คอนโดมือหนึ่ง คอนโดมือหน่ึงมีข้อ-

ได้เปรียบในเรื่องของคว�มทันสมัยและมีสิ่งใหม่ๆ 

ม�ให้ตื่นต�ตื่นใจเสมอ ซึ่งห�กต้องก�รคว�มคุ้มค่�

และร�ค�ที่เด็กจบใหม่รับไหว ควรซื้อตั้งแต่ช่วงพรี-

เซล เพร�ะจะมีร�ค�ถูกกว่� เนื่องจ�กกำ�ลังก่อสร้�ง 

แต่ข้อเสียคือ จะไม่เห็นภ�พห้องจริงๆ ว่�เป็นอย่�งไร

2. คอนโดมือสอง คอนโดมือสองก็เป็น

อีกตัวเลือกน่�สนสำ�หรับเด็กจบใหม่ เพร�ะช่วยประ- 

หยัดงบได้เป็นอย่�งดี เพระคอนโดมือสองส่วนใหญ่

จะมีร�ค�ที่ถูกกว่� แถมยังเห็นห้องจริงๆ สภ�พ-

แวดล้อมจริง ก่อนเข้�อยู่ได้ด้วย แต่ถ้�ต้องก�รคว�ม

ทันสมัยและคว�มแปลกใหม่ คอนโดแบบนี้อ�จไม่

ตอบโจทย์นัก

เลือกพิกัดไหนดี
ก�รเลือกพิกัดคอนโดที่จะซื้อ ควรเลือกให้

เหม�ะกับไลฟ์สไตล์ก�รใช้ชีวิตประจำ�วันของตนเอง 

ถ้�ต้องใช้ BTS บ่อย ก�รซื้อคอนโดติด BTS ที่อยู่

ในงบ แม้จะห้องเล็กแต่อ�จเป็นท�งเลือกที่ดีที่สุด 

ห�กไม่จำ�เป็นต้องใช้ BTS ม�ก อ�จลองห�คอนโดที่ 

อยู่ไกลออกไปอีกนิด เพื่อได้ขน�ดห้องที่ถูกใจม�กขึ้น 

ดังน้ันก�รเลือกพิกัดจะต้องดูอย่�งรอบด้�น 

ไม่ว่�จะเป็นก�รเดินท�งที่สะดวก ใกล้ที่ทำ�ง�น ใกล้-

สถ�นที่จับจ่�ย สถ�นะก�รเงิน ดีไซน์ของห้อง รวมถึง

โปรโมชันที่ตรงกับคว�มต้องก�ร เป็นต้น 

นอกจ�กนั้นที่จอดรถก็เป็นส่วนสำ�คัญใน

ก�รเลือกพิกัดคอนโดท่ีถูกใจ หล�ยคนอ�จคิดว่�ตอน 

นี้ยังไม่มีรถ แต่อน�คตคุณอ�จมีรถเพิ่มม�ก็เป็นได้ 

อีกจุดหนึ่งที่คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะต้องด ู

ร่วมด้วยคือ เรื่องของเส้นท�งนำ�ท่วมว่�ในพิกัดที่

สนใจมีโอก�สท่วมม�กน้อยขน�ดไหนด้วย

เก็บเงินยังไงให้ถึงฝัน
หล�ยคนอ�จคิดว่�เด็กจบใหม่เพ่ิงเร่ิมทำ�ง�น 

ภ�ระหนี้ไม่มี ก็น่�จะขอกู้จ�กธน�ค�รได้ 100% 

เหมือนที่ใครๆ ก็ทำ�กัน แต่ในโลกของคว�มเป็นจริง 

มันคงไม่ได้ง่�ยแบบนั้น ยิ่งในยุคนี้ธน�ค�รค่อนข้�ง

เข้มงวดกับก�รปล่อยสินเชื่อ เด็กจบใหม่เป็นอะไรที่

อ�จจะต้องพิจ�รณ�เป็นพิเศษในแง่ของคว�มมั่นคง

ท�งก�รเงิน ขอแนะนำ�ว่�เด็กจบใหม่ที่เพิ่งได้ง�นทำ� 

ลองใช้เวล�สัก 1-2 ปี ในก�รฝึกออมเงิน โดยให้

แบ่งส่วนเงินจ�กร�ยได้เตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจ

ซื้อคอนโดฯ ไว้ให้พอก่อน ทั้งเงินจอง เงินด�วน์ เงิน-

สำ�หรับตกแต่ง ไปจนถึงเงินที่จะต้องผ่อนต่อเดือน 

สำ�หรับก�รแบ่งเงินเดือนขอแนะนำ�ดังนี้

10%  : เงินออมเพ่ือเอ�ไว้ใช้ย�มฉุกเฉิน 

หรือเก็บสะสมไว้ใช้ตอนเกษียณ ท่ีสำ�คัญเอ�ไว้สำ�รอง 

ในทุกกรณี

40% : เงินออมเพ่ือซื้อหรือผ่อนคอนโด 

เพร�ะหลักก�รอนุมัติสินเชื่อของธน�ค�รส่วนใหญ่ 

กำ�หนดอัตร�ค่�ผ่อนชำ�ระต่องวดไม่เกิน 30-40% ของ 

ร�ยได้ หรือ 1 ใน 3 ของร�ยได้สุทธินั่นเอง ควรออม- 

เงินโดยก�รฝ�กธน�ค�ร เพ่ือให้ธน�ค�รได้เห็นประวัติ 

ก�รออม ซึ่งจะเป็นหลักฐ�นชั้นดีในก�รพิจ�รณ�

อนุมัติสินเงินกู้

50% : ค่�ใช้จ่�ยในชีวิตประจำ�วัน ไม่ว่�จะ 

เป็นค่�นำ�ไฟ ค่�มือถือ ค่�เดินท�ง ค่�อ�ห�ร

สิ่งสำาคัญท่ีสุดในการเก็บเงินซื้อคอนโดฯ 

น้ันมาจากระเบียบวินัยในการใช้เงิน หรือจดบัญชี- 

รายรับรายจ่ายเป็นประจำา เพราะจะเป็นตัวช่วย 

สำาคัญให้ฝันของเราเป็นจริงได้ HBG CM ขอเป็น 

กำาลังใจให้ First Jobber ทุกคนในการเก็บเงินซื้อ

คอนโดฯ เพื่อเป็นสินทรัพย์ของเราได้สำาเร็จ 

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ
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หลายคนคงเคยได้ยินคำาว่า “สินเชื่อบ้านแลกเงิน” “บ้านเปลี่ยนเป็นเงิน” หรือ “Home 
For Cash” กันบ้างแล้ว คือ สินเชื่อของคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด 
ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ที่ปลอดภาระ ที่ต้องการได้เงิน
ก้อนมาใช้จ่าย โดยการเอาอสังหาฯ เป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อ ซึ่งจะได้รับอนุมัติง่ายและ
ดอกเบี้ยต่ำากว่าสินเชื่อประเภทอื่น แต่จริงๆ แล้วสินเชื่อนี้เหมาะกับใครกันแน่ เรามีข้อมูลมาบอก
ให้ทราบกัน

บ้านเปลี่ยนเป็นเงิน เหม�ะกับใคร?

1. คนที่ต้องการตกแต่ง ต่อเติม หรือซ่อม- 
แซมบ้านแต่ไม่มีเงินทุน

บ้�นเมื่ออยู่ไปน�นๆ ย่อมต้องซ่อมแซมเป็น

ธรรมด� หรือห�กมีก�รขย�ยครอบครัว ก�รต่อเติม

บ้�นก็เป็นสิ่งจำ�เป็น รวมไปถึงก�รรออกแบบตกแต่ง

ใหม่ให้ตรงกับสไตล์ของผู้อยู่อ�ศัย สิ่งเหล่�นี้ล้วน

ต้องใช้เงินทั้งนั้น ห�กมีเงินเก็บก้อนใหญ่อยู่กับตัวก ็

คงสบ�ยใจได้ แต่ห�กไม่มีหรือมีเงินไม่พอ ก�รจะไป 

ห�กู้ยืมคงต้องดูดอกเบ้ียดีๆ ถ้�คุณมีกรรมสิทธ์ิในบ้�น 

และผ่อนหมดแล้ว เร�ขอแนะนำ�ให้เอ�บ้�นเป็นหลัก- 

ประกันกับธน�ค�ร เพื่อกู้ยืมเงินม�ตกแต่ง ต่อเติม 

หรือซ่อมแซมบ้�น วิธีนี้ดอกเบี้ยถูก ผ่อนไม่เยอะ มี

เวล�ให้ผ่อนย�วๆ คล�ยกังวลเรื่องต้องหมุนเงินได้

เยอะเลย

2. ต้องการปิดหนี้ต่างๆ ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า
ก�รมีหนี้ผูกติดอยู่กับหล�ยเจ้� ไม่ว่�จะเป็น 

หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ฯลฯ คิดรวมๆ กัน แล้ว

ดอกเบี้ยอ�จสูงม�ก แถมมีสิทธิ์ลืมจ่�ยจนดอกพุ่ง

ทะย�นกล�ยเป็นผ่อนดอกอย่�งเดียว แต่เงินต้นกลับ

ไม่ลด ก�รรวมหนี้ทุกอย่�งให้ม�อยู่ที่เดียวกันจะช่วย

เซฟในหล�ยๆ เร่ือง โดยเฉพ�ะเร่ืองดอกเบ้ีย ด้วยก�ร 

นำ�บ้�นม�เป็นหลักประกันหรือที่เรียกว่� Home For 

Cash ซึ่งคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก แถมดอก- 

เบี้ยตำ�อีกด้วย

ต่�งจ�กสินเชื่ออื่นที่มีดอกเบี้ยสูง ทำ�ให้เสีย

ค่�งวดม�ก เมื่อนำ�บ้�นม�ทำ� Home for Cash แล้วได้

เงินก้อนม�แล้วนำ�ไปโปะปิดหนี้อื่นๆ แล้วผ่อนเพียง 

Home for Cash ตัวเดียว จะประหยัดขึ้นม�ก และ

ห�กใครที่มีแผนจะปิดหนี้ให้เร็วขึ้น Home For Cash 

นับว่�เหม�ะม�กเพร�ะจะทำ�ให้ส�ม�รถปิดหนี้ได้

อย่�งรวดเร็ว ไม่มีค่�ธรรมเนียมอีกด้วย (ต�มข้อ-

กำ�หนดของธน�ค�ร)

3. คนท่ีต้องการเงินทุนไปต่อยอดหมุนเวียน 
ธุรกิจ 

คนทำ�ธุรกิจคงรู้ดีว่�ทุนหมุนเวียนคือเรื่อง

จำ�เป็นที่ต้องมีในก�รประกอบธุรกิจ และแน่นอนทุน- 

หมุนเวียนหรือเงินทุนในก�รทำ�ธุรกิจอ�จได้ม�จ�ก

ก�รกู้สินเชื่ออย่�งก�รนำ�อสังห�ฯ ม�เปลี่ยนเป็นเงิน 

ก็ถือเป็นไอเดียหนึ่ง ถ้�มีกรรมสิทธิ์ในบ้�นเดี่ยว บ้�น

แฝด ท�วน์เฮ้�ส์ ท�วน์โฮม ห้องชุดพักอ�ศัย หรือ

อ�ค�รพ�ณิชย์ ก็ส�ม�รถนำ�อสังห�ริมทรัพย์ เหล่�นี้

ม�เป็นหลักทรัพย์คำ�ประกันเพื่อกู้เงินก้อนใหญ่ แถม

ได้วงเงินกู้สูง ยอดผ่อนน้อย และดอกเบี้ยที่ถูกกว่�

อย่�งม�กม�ย แถมยังง่�ยในก�รขอสินเชื่อและก�ร

ชำ�ระเงินคืนด้วย 

4. ซื้อบ้านเพิ่ม ใช้กับงานแต่งงาน หรือใช้ 
อเนกประสงค์อื่นๆ

สำ�หรับใครท่ีว�งแผนว่�อย�กจะซ้ือบ้�นอีก- 

หลัง หรืออย�กแต่งง�นและกำ�ลังห�สินสอดอย่�ง 

สมนำ�สมเน้ืออยู่ หรือต้องก�รเงินก้อนไปใช้อเนกประ- 

สงค์อ่ืนๆ ห�กคุณมีอสังห�ริมทรัพย์อยู่กับตัวก็ไม่ต้อง 

กลัวจะห�เงินก้อนไม่ได้ เพร�ะส�ม�รถขอสินเช่ือแบบ 

บ้�นเปลี่ยนเป็นเงินได้ ด้วยก�รเอ�บ้�นม�เป็นหลัก

ประกัน ก็ส�ม�รถรับเงินก้อนโตไปใช้ได้เลย 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 4 กลุ่มคนที่กล่าว 

มา หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น ลองมองหาสินเชื่อ- 

บ้านเปลี่ยนเป็นเงินว่ามีธนาคารไหนให้ข้อเสนอ

ที่ตรงใจคุณ ด้วยวงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำา แถมยัง

ผ่อนได้นาน แต่อย่าลืมนะครับ เมื่อนำาเงินมาใช้

แล้วก็ต้องใช้คืนด้วยเช่นกัน  
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3
หลายคนอาจคิดว่าฮวงจุ้ยที่ทำางาน

ขึ้นอยู่แค่เพียงทำาเลเท่านั้น แท้จริงแล้วการ

ตกแต่ง อาคารสถานที่ทำางาน เพื่อเสริมฮวง

จุ้ยให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ราบรื่น ก็ทำาได้เช่น

เดียวกัน ฉบับนี้ HBG CM ได้คัดสรรวิธีเสริม

ฮวงจุ้ยง่ายๆ 3 วิธี ที่คุณสามารถทำาเองได้ 

เราลองมาดูกัน

วิธีสร้างฮวงจุ้ย
ในที่ทำ�ง�น เสริมธุรกิจให้รุ่ง

บ่อน้ำาไหล
บ่อนำ�หรืออ่�งนำ� ที่มีนำ�ไหลเวียนที่ออฟฟิศ

จะช่วยเสริมคว�มเป็นสิริมงคลให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง 

ดำ�เนินธุรกิจอย่�งร�บรื่น มีอุปสรรคน้อย ซึ่งหลักก�ร

ก�รทำ�บ่อนำ� บ่อปล� อ่�งนำ�ที่ดี ควรผส�นธ�ตุทั้ง 

5 ธ�ตุ คือ นำ�ในตู้ปล�แทนธ�ตุนำ�, ต้นไม้หรือพืช

แทนธ�ตุไม้, ตัวบ่อหรือตัวอ่�งแทนธ�ตุเหล็ก, หิน

หรือกรวดแทนธ�ตุดิน และปล�สีสันสดใสหรือแสง

ไฟแทนธ�ตุไฟ

สำ�หรับทิศท่ีดีคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพร�ะ 

สัมพันธ์กับคว�มรำ�รวยและมั่งคั่ง เหม�ะกับบ่อทรง 

เหลี่ยม หรืออ�จว�งในทิศเหนือก็ได้ จะเสริมคว�ม-

ก้�วหน้�ในอ�ชีพ โดยเหม�ะกับบ่อทรงกลม และ

ห�กว�งทิศตะวันออกจะหม�ยถึงสุขภ�พและ

ครอบครัว ที่สำ�คัญบ่อจะต้องสะอ�ด มีระบบหมุน 

เวียนนำ�ที่ดี เหม�ะกับปล�แต่ละชนิดด้วย

ปลา 9 ตัว 
ก�รเลี้ยงปล�ช่วยเสริมคว�มอุดมสมบูรณ์ 

คว�มเจริญรุ่งเรืองในก�รทำ�ธุรกิจ เนื่องจ�กคำ�ว่� 

ปล�ในภ�ษ�จีนคือ “หยู” พ้องกับคำ�ว่� “อุดมสมบูรณ์” 

ทำ�ให้ปล�และนำ�กล�ยเป็นสัญลักษณ์ของคว�มรำ�

รวยและอุดมสมบูรณ์

รวมทั้ งปล�ยังเป็นตัวแทนของคว�ม-

พย�ย�มและคว�มก้�วหน้�  โดยปล�มงคลที่นิยม

เลี้ยงกันก็คือ ปล�ทอง ปล�หมอสี ปล�ค�ร์พ และ

ปล�มังกร สำ�หรับจำ�นวนที่ควรเลี้ยงต�มหลักฮวงจุ้ย

เชื่อว่�ควรเลี้ยงปล�ทั้งหมด 9 ตัว แบ่งเป็นปล�สีสัน-

สดใส 8 ตัว แทนพลังของโชคล�ภ คว�มก้�วหน้� และ

เลข 8 แทนคว�มรำ�รวย โดยปล�อีกตัวให้เป็นสีดำ� 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องไม่ดีและรับเอ� สิ่งชั่วร้�ย 

ไว้ ส่วนถ้�ใครที่ไม่ส�ม�รถเลี้ยง 9 ตัว ก็ส�ม�รถ

เลี้ยงปล�ต�มเลขมงคลได้ ดังนี้

• ปล� 1 ตัว : ก�รเริ่มต้นใหม่

• ปล� 2 ตัว : คว�มรักและคว�มซื่อสัตย์

• ปล� 3 ตัว : คว�มเจริญก้�วหน้�

• ปล� 6 ตัว : โชค

• ปล� 8 ตัว : คว�มรำ�รวย มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์

• ปล� 9 ตัว : เป็นตัวเลขที่ดีที่สุด สื่อถึงชีวิตที่ยืนย�ว

แต่ถ้�ห�กไม่ส�ม�รถเลี้ยงปล�ตัวเป็นๆ ได้ 

ก็ให้ใช้รูปปัน รูปว�ด หรือรูปถ่�ยประดับตกแต่งต�ม

ทิศมงคลแทนได้

ลูกธนูที่พุ่งไปข้างหน้า
ก�รใช้ลูกธนูท่ีพุ่งไปข้�งหน้�ในก�รตกแต่ง

ออฟฟิศจะช่วยเสริมให้พบแต่สิ่งที่ดี ถ้�คุณเป็นคน 

ที่มีเป้�หม�ยในชีวิตที่ชัดเจนแล้ว ก�รใช้ลูกธนูที่พุ่ง 

ไปข้�งหน้�ในก�รตกแต่งจะมีคว�มหม�ยเชิง- 

สัญลักษณ์ว่� ลูกธนูเปรียบเสมือนอ�วุธหนึ่งที่ใช ้

ป้องกันอุปสรรค และกล้�ที่จะเผชิญกับปัญห�ที่จะ 

ส่งคุณไปสู่บ�งสิ่งที่ดีและยิ่งใหญ่ 

หวังว่าวิธีเสริมฮวงจุ้ยให้ท่ีทำางานเพียง 

3 วิธีนี้ จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเจริญ 

เติบโตและราบรื่นขึ้นได้...  
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ควรเลือกซ้ือบ้านกับโครงการท่ีมีใบอนุญาต 
จัดสรร

เพร�ะผู้บริโภคจะได้รับก�รคุ้มครองต�ม 

กฎหม�ยเก่ียวกับก�รจัดสรรท่ีดิน ซ่ึงโครงก�รท่ีดำ�เนิน 

ก�รถูกต้องต�มกฎหม�ยจะมีม�ตรฐ�นในด้�นของ

ก�รจัดให้มีส�ธ�รณูปโภคภ�ยในโครงก�ร อ�ทิ  

ขน�ดของถนนท่ีตรงต�มม�ตรฐ�น ระบบไฟฟ้� ประป� 

และส�ธ�รณูปโภคอื่นๆ ควรตรวจสอบร�ยละเอียด

ต่�งๆ ของโครงก�รว่�มีอะไรบ้�ง เช่น

อ่�นจ�กแผ่นพับโฆษณ�ว่� ท�งโครงก�ร

จัดให้มีสวนส�ธ�รณะ สระว่�ยนำ� สน�มกีฬ� สน�ม-

เด็กเล่นหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องระบุในสัญญ�ด้วย

ห�กเป็นโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�งควร

สอบถ�มให้ชัดเจนว่�จะเริ่มทำ�เมื่อใด และจะทำ�หรือ

ไม่ เพร�ะมีหล�ยโครงก�รที่สร้�งบ้�นข�ยหมดทุก-

หลังแล้ว ก็ละเลยไม่ทำ�สวนส�ธ�รณะ หรือสระว่�ย-

นำ�ต�มที่สัญญ�ไว้ ควรเก็บแผ่นพับ โปรชัวร์ โฆษณ� 

เอ�ไว้เสมือนเป็นหลักฐ�นสำ�คัญฉบับหนึ่ง เพร�ะคำ�

โฆษณ� ส�ม�รถนำ�ไปอ้�งอิงท�งกฎหม�ยได้ กรณี

ที่เจ้�ของโครงก�รไม่ทำ�ต�มที่โฆษณ�ไว้

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

อาจเป็นเพราะปัจจุบันการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารสามารถทำาได้ทุกที่ ทุกเวลา 

เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทุกๆ อย่าง

ก็ง่ายดายแค่ปลายนิ้ว แล้วเราคิดกันบ้าง 

หรือไม่ว่าย่ิงเข้าถึงง่ายอาจถูกหลอก หรือถูก 

เอาเปรียบได้ง่ายๆ ถ้าเราไม่มีข้อมูลมากเพียง- 

พอ โดยเฉพาะกับการซื้อทรัพย์สินรายการ

ใหญ่อย่างที่อยู่อาศัย

ปัจจุบันสำานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้กำาหนดให้ 

การซ้ือขายบ้านจัดสรร ถูกควบคุมด้วยสัญญา- 

มาตรฐานที่มีกฎหมายรองรับ แต่เมื่อเราเห็น

การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียล บวกกับโปรโมชัน 

แรงๆ ราคาลดสุดๆ ล่อใจ เราอาจตัดสินใจ 

จองซื้อบ้านจัดสรรโดยที่ไม่มีการศึกษาราย- 

ละเอียดโครงการให้ดีพอ เพ่ือเป็นการป้องกัน 

ปัญหาต่างๆ HBG CM มีวิธีเลือกซื้อบ้าน

จัดสรรมานำาเสนอ ดังนี้

ซื้อบ้านอย่างไร?
ไม่ให้ถูกเอ�เปรียบ

นอกจ�กนี้ ควรห�โอก�สไปดูโครงก�รอื่นๆ 

ของผู้ประกอบธุรกิจบ้�นจัดสรรร�ยเดียวกันน้ีว่� 

ผลง�นเป็นอย่�งไรบ้�ง ถนนโครงก�รกว้�งต�มแบบ

ที่กฎหม�ยกำ�หนดหรือไม่ ระบบต่�งๆ ก�รบริห�ร-

จัดก�รภ�ยในโครงก�รเป็นอย่�งไร เช่น ระบบก�รจัด

เก็บขยะ ก�รระบ�ยนำ� หรือปัญห�นำ�ท่วมขัง เร�ลอง

สอบถ�มจ�กคนท่ีอยู่ในโครงก�รน้ันดูว่�มีปัญห�

เกี่ยวกับบ้�นที่ซื้อไป หรือมีปัญห�เกี่ยวกับก�รอยู่

อ�ศัยหรือไม่

ควรศึกษาสภาพแวดล้อมของโครงการ
ในเรื่องก�รเวนคืนที่ดินและกฎหม�ยข้อ-

ห้�มต่�งๆ และไม่ควรหลงเชื่อโฆษณ� ต้องสอบถ�ม

เง่ือนไขให้ชัดเจนว่�ก่อสร้�งเสร็จเม่ือใด ร�ค�ซ้ือข�ย, 

ส�ธ�รณูปโภคมีอะไรบ้�ง ของแถม ส่วนลด ค่�ใช้- 

จ่�ยส่วนกล�ง ส่วนค่�ธรรมเนียม และค่�ภ�ษีต่�งๆ 

ในก�รโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งในส่วนของค่�ใช้จ่�ยในก�ร 

โอนกรรมสิทธ์ิ กฎหม�ยระบุชัดเจนให้ผู้ซ้ือรับผิดชอบ 

เฉพ�ะค่�ธรรมเนียมคร่ึงหน่ึงเท่�น้ัน ส่วนค่�ธรรมเนียม 

อีกคร่ึงหน่ึงและค่�ภ�ษีต่�งๆ เป็นหน้�ท่ีของผู้ประกอบ 

ธุรกิจบ้�นจัดสรรที่จะต้องชำ�ระต�มกฎหม�ย

ห�กในสัญญ�ระบุไว้ว่�ผู้ซื้อจะต้องชำ�ระ

ทั้งหมดถือว่�ไม่ถูกต้อง เร�ซึ่งเป็นผู้บริโภคกำ�ลังถูก

เจ้�ของโครงก�รเอ�เปรียบ รู้แบบนี้เร�ควรเปลี่ยน

โครงก�ร เพร�ะแค่เรื่องค่�ธรรมเนียมและภ�ษีใน 

ก�รโอนกรรมสิทธ์ิยังผลักภ�ระให้ผู้บริโภคแล้ว 

ในเรื่องอื่นๆ ล่ะ จะรับผิดชอบกันแค่ไหน

ท่ีสำ�คัญก่อนลงน�มในสัญญ�จองซื้อบ้�น 

ต้องอ่�นสัญญ�ทุกหน้�ก่อนตัดสินใจลงชื่อ ห�กไม่

เข้�ใจในข้อสัญญ�ข้อใด ให้สอบถ�มพนักง�นข�ย

ก่อน ห�กไม่มั่นใจในคำ�ตอบให้สอบถ�มผ่�นช่อง-

ท�งสื่อส�รของท�งบริษัทผู้เป็นเจ้�ของโครงก�ร ห�ก

เห็นว่�สัญญ�น้ันไม่เป็นธรรมก็ควรเลื่อนระยะเวล�

ทำ�สัญญ�ออกไป เพื่อไปปรึกษ�ผู้รู้ในเรื่องนั้นก่อน 

อย่�รีบลงชื่อเพียงเพร�ะพนักง�นข�ยเอ�แต่พูด 

ว่� วันนี้เป็นวันสุดท้�ยของโปรโมชั่น เพร�ะอ�จทำ�ให ้

เร�เสียเปรียบได้ในภ�ยหลัง  
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เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

สำาหรับคนท่ีชอบทำาอาหาร ห้องครัวเป็นห้องท่ีสำาคัญท่ีคุณคงอยากจะมีห้องครัวสวยๆ 

ไว้ทำาอาหารให้ทุกคนบ้านได้ทานกันทุกวัน แต่การเลือกซื้อชุดครัวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก 

และใช้งบประมาณสูง ทั้งนีการเลือกครัวชนิดไหนให้เหมาะกับการใช้งานสำาหรับบ้านเรานั้น 

HBC CM มีครัวแต่ละประเภทมาแนะนำาให้รู้จักกัน จะช่วยให้การเลือกครัวของคุณเป็นเรื่องที่ง่าย

ขึ้น แล้วคุณจะได้มีครัวสวยๆ อยู่กับบ้านของคุณไปนานๆ

ครัวปูน  ครัวสำาเร็จรูป  ครัวบิวท์อิน
เลือกอะไรดี?

ครัวปูน
เป็นครัวที่ใช้ปูนซีเมนต์และเหล็กเส้นเป็น 

ตัวขึ้นโครงเค�น์เตอร์และตู้ต่�งๆ แล้วปิดผิวด้วยวัสดุ

อื่นๆ และติดตั้งฝ�ตู้และลิ้นชักเข้�ไป โดยครัวปูนจะ

คล้�ยๆ กับครัวบิวท์อินคือ มีก�รออกแบบให้พอดีกับ

ห้อง ทำ�ให้มีคว�มสวยง�มและยังได้คว�มแข็งแรง 

ทนท�น ทั้งนี้ถ้�ต้องก�รครัวที่มีร�ค�ถูกก็ส�ม�รถ

เลือกใช้ครัวปูนท่ีตกแต่งวัสดุเพ่ิมเพียงเล็กน้อยพอ

ให้ใช้ง�นได้ก็อ�จจะเพียงพอกับคว�มต้องก�รแล้ว 

หรือจะเลือกแต่งให้ดูสวยง�มให้เข้�กับสไตล์บ้�น

แบบต่�งๆ ก็ทำ�ได้เช่นเดียว เช่น ครัวปูนแบบโมเดิร์น 

ครัวปูนแบบรัสติก ทั้งนี้ครัวปูนมีข้อเสียตรงที่อ�จจะ

มีคว�มชื้นเกิดข้ึนในเน้ือปูนและทำ�คว�มสะอ�ดย�ก 
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อ�จแก้ไขด้วยก�รปิดผิวด้วยกระเบื้องให้เรียบร้อย

ครัวปูน เหม�ะสำ�หรับห้องครัวท่ีมีก�รใช้ง�น 

ค่อนข้�งหนักโดยเฉพ�ะกับครัวไทยที่มีคว�มยุ่ง-

ย�กในก�รทำ�อ�ห�ร และบ้�นที่มีครัวอยู่นอกบ้�น

ควรเลือกใช้เป็นครัวปูนเพร�ะทนท�นต่อสภ�พ- 

แวดล้อมม�กท่ีสุด รวมถึงบ้�นท่ีต้องก�รครัวขน�ดใหญ่ 

ครัวปูนจะช่วยประหยัดค่�ใช้จ่�ยได้ม�กห�ก

ต้องก�รเค�น์เตอร์ครัวที่ย�วม�กๆ หรือห�กห้องครัว 

มีขน�ดแปลกๆ ครัวปูนยังส�ม�รถออกแบบให้พอดี

กับขน�ดของห้องได้ ทำ�ให้ออกม�ดูสวยง�มอีกด้วย 

อย่�งไรก็ต�มห�กได้ช่�งไม่ดีหรือออกแบบม�ไม่ดี 

ครัวปูนก็อ�จจะดูสวยง�มย�กถ้�เทียบกับครัว

ประเภทอื่น

ครัวสำาเร็จรูป
เป็นครัวท่ีผลิตโดยแบรนด์ต่�งๆ ท้ังในประเทศ 

และต่�งประเทศ มีออกแบบธีม สีสัน วัสดุต่�งๆ 

รวมท้ังลักษณะก�รใช้ง�นไว้อยู่แล้ว ทำ�ให้ใช้ง�นได้ดี 

ต�มม�ตรฐ�นของแต่ละแบรนด์ ทั้งยังส�ม�รถเลือก 

ช้ินส่วนต่�งๆ ไปประกอบให้เป็นรูปแบบเฉพ�ะท่ีชอบ 

ได้ ส่วนขน�ดของครัวนั้นมักออกแบบต�มขน�ดของ 

ห้องทั่วไปทำ�ให้ส�ม�รถนำ�ไปว�งได้กับห้องครัว

ทั่วไป อย่�งไรก็ต�มก�รเลือกครัวสำ�เร็จรูปให้ถูกใจ

อ�จเป็นเรื่องย�ก เพร�ะมีสินค้�จ�กหล�ยแบรนด์ที่

มีร�ค� ดีไซน์ และก�รใช้ง�นแตกต่�งกัน ซึ่งมีคว�ม

ยุ่งย�กในก�รเปรียบเทียบก่อนจะทำ�ก�รซื้อ 

ครัวสำาเร็จรูป เหม�ะสำ�หรับคนที่ต้องก�ร

เลือกสินค้�ก่อนซื้อ ซึ่งจะเห็นภ�พและของจริงจ�ก

โชว์รูมก่อนว่�จะได้ครัวเป็นแบบไหน หรือสำ�หรับคน 

ที่มีห้องเปล่�อยู่แล้วต้องก�รปรับปรุงเป็นห้องครัว 

ก�รเลือกครัวสำ�เร็จรูปก็ช่วยในเรื่องก�รติดตั้งท่ี

รวดเร็ว สวยง�ม จ�กบริก�รหลังก�รข�ยของแต่ละ

แบรนด์ นอกจ�กนี้ห�กครัวมีอะไรชำ�รุดก็ส�ม�รถห�

อะไหล่เปลี่ยนได้ง่�ยกว่� ทั้งนี้ร�ค�ของครัวสำ�เร็จรูป

จะค่อนข้�งสูง ยิ่งเป็นแบรนด์ต่�งประเทศก็อ�จจะ

ต้องมีงบประม�ณที่สูงต�มไปด้วย

ครัวบิวท์อิน
เป็นครัวท่ีออกแบบขึ้นม�เฉพ�ะสำ�หรับ

ห้องครัวของเร� โดยผู้ออกแบบจะออกแบบม�ให้

ลงตัวกับพื้นที่ของห้องที่มี ทำ�ให้ส�ม�รถจัดว�งครัว 

ได้พอดีและสวยง�ม และได้ครัวท่ีมีดีไซน์และก�รใช้- 

ง�นที่ตรงกับคว�มต้องก�รของเร�ม�กที่สุด แต่ก็จะ

มีร�ค�แพงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ควรออกแบบและติดตั้ง 

ครัวตั้งแต่ขั้นตอนก�รก่อสร้�งบ้�นเลยเพร�ะครัว 

บิวท์อินต้องติดตั้งอยู่กับที่ ทำ�ให้ต้องมีก�รเจ�ะผนัง

และก�รยึดครัวกับผนัง ไม่ส�ม�รถเคลื่อนย้�ยได ้

ถ้�มีปัญห�หรือต้องก�รจะเปลี่ยนต้องรื้อออกเท่�นั้น

ซึ่งใช้งบประม�ณในก�รแก้ไขค่อนข้�งสูง

ครัวบิวท์อิน เหม�ะสำ�หรับห้องครัวที่มี

พื้นที่จำ�กัด ทำ�ให้ต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่�ที่สุด หรือครัว 

ท่ีต้องก�รใส่ใจในเร่ืองคว�มสวยง�ม ต้องก�รโชว์ครัว 

ให้เป็นมุมสวยของบ้�น ส่วนเร่ืองก�รใช้ง�นข้ึนอยู่กับ 

ก�รออกแบบ เพร�ะห�กออกแบบไม่ดีต้ังแต่แรกก็จะ 

แก้ไขได้ย�ก อีกทั้งครัวบิวท์อินมีร�ค�ค่อนข้�งสูง

อ�จจะต้องเผื่องบประม�ณไว้ด้วยเพร�ะมีก�รเหม�

ค่�ออกแบบ ค่�แรงติดตั้ง และค่�วัสดุต่�งๆ รวมไว้

ด้วย อย่�งไรก็ต�มอ�จจะไม่เหม�ะกับก�รทำ�อ�ห�ร

หนักๆ เท่�กับครัวปูน

หลายท่านคงเริ่มเห็นภาพขึ้นมาบ้างว่า

อยากได้ครัวแบบไหน และแม้คุณจะอยากได้

ครัวสวยๆ ไว้ที่บ้าน แต่อยากให้ลองเน้นที่การใช้

งานกันก่อนว่าตรงกับความต้องการจริงๆ ที่บ้าน

เราต้องการทำาอาหารแบบไหน มีจาน มีอุปกรณ์ 

มีพวกเครื่องปรุงและอาหารแห้งต้องเก็บไว้มาก

น้อยแค่ไหน ซึ่งควรมีการจัดการที่ดีไม่ให้ครัวรก

และเป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก อีกทั้งยังมีเรื่อง

ของความปลอดภัยที่อยากให้ใส่ใจกันด้วย แล้ว

เรื่องความสวยงามก็ค่อยตามมา ค่อยๆ ปรับกัน

ให้ถูกใจทีหลังก็ยังไม่สายเกินไป... 
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Home Innovation
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

บ้�นในโลกอน�คตกับ “Smart E-Home”
หลายคนคงเคยตั้งคำาถามว่า บ้านใน

โลกอนาคตจะมีหน้าตาและแตกต่างจากบ้าน 

ในปัจจุบันอย่างไร เพื่อให้คุณได้เห็นเทรนด ์

ของโลกในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กันมากข้ึน จึงขอนำาเสนอมุมมองบ้าน Smart 

E-Home ท่ีผู้เช่ียวชาญต่างประเทศได้ทำานาย 

ไว้ว่ าบ้านในโลกอนาคตจะ เป็นอย่างไร 

เราลองมาดูกัน

มุมมองของบ้�นในโลกอน�คตที่เรียกว่� 

“Smart E-Home” ถูกนำ�เสนอโดย Smart Energy 

GB กลุ่มรณรงค์ในประเทศอังกฤษที่สนับสนุนก�รใช ้

ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ก�รแนะนำ�ให้เลือก 

ใช้พลังง�นท�งเลือกแทนพลังง�นจ�กเชื้อเพลิง ทั้งนี้

ก�รสำ�รวจพบว่�ร้อยละ 83 คนในอังกฤษให้คว�ม

สนใจในเทคโนโลยีท่ีจะทำ�ให้บ้�นของพวกเข�ดีต่อ

สิ่งแวดล้อมม�กขึ้น แม้บ�งส่วนมองว่�เทคโนโลยี

เหล่�นี้มีร�ค�สูงเกินไป แต่ก็แสดงให้เห็นว่�ประเทศ

อังกฤษตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รเปลี่ยนบ้�น

ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมม�กขึ้น

โดยพิธีกรและนักแสดง Carol Vorderman, 

นักแสดง Robert Llewellyn และนักอน�คตวิทย� 

Dr. Ian Pearson เป็นผู้แนะนำ�ว่� ECO House ควร 

เป็นอย่�งไร เร�นำ�บ�งส่วนจ�กคลิปวีดีโอแนะนำ�ของ 

ท�ง Smart Energy GB ม�แนะนำ�ให้รู้จักกัน โดยมี

ร�ยละเอียดดังนี้

ห้องรับแขก
• Wall Screens ผนังห้องรับแขกส�ม�รถ

เปลี่ยนเป็นภ�พเสมือนจริงได้ ซึ่งก�รใช้รูปธรรมช�ติ

เป็นฉ�กของห้อง นอกจ�กจะช่วยทำ�ให้ได้วิวทิวทัศน์

ท่ีดี ยังช่วยปลูกจิตสำ�นึกในก�รรักธรรมช�ติให้ม�กข้ึน

• Smart Fabrics เฟอร์นิเจอร์ภ�ยในบ้�น

ส�ม�รถเลือกเปลี่ยนสี เปลี่ยนพื้นผิว หรือเปลี่ยนผิว

เคลือบได้ ทำ�ให้ส�ม�รถปรับเปลี่ยนบรรย�ก�ศของ

ห้องต�มที่ชอบได้

ห้องนอน
•  Smart Bed เตียงส�ม�รถปรับอุณหภูมิ

ให้เหม�ะสมกับร่�งก�ยของผู้ใช้ได้แม้ในขณะนอน

หลับ

ห้องครัว
• Hydroponic Ceiling Garden ห้องครัว

จะมีพืชผักสวนครัวท่ีปลูกเองด้วยระดับไฮโดรโพนิค

ซึ่งไม่ได้ใช้ส�รพิษ ดีต่อสุขภ�พ

• Microfreeze ตู้เย็นแบบใหม่ท่ีส�ม�รถแช่ 

เย็นอ�ห�รและเคร่ืองด่ืม ท่ีส�ม�รถทำ�ให้เย็นได้ภ�ย- 

ในพริบต�ไม่ต้องรอน�น

• Helium Cooker เปลี่ยนจ�กก�รใช้แก๊ส

แบบเดิมๆ ม�ทำ�อ�ห�รด้วยก๊�ซฮีเลียม ลดก�รเกิด

ค�ร์บอนไดออกไซด์

• 3D Food Printer เครื่องทำ�อ�ห�รจ�ก

วัตถุดิบและเครื่องปรุงได้ทันที

• Smart Appliances อุปกรณ์ไฟฟ้�ท่ีประหยัด 

พลังง�นม�กขึ้น และมีระบบอัจฉริยะในก�รทำ�ง�น 

ส�ม�รถทำ�ง�นได้อัตโนมัติและเชื่อมต่อกับแอพ- 

พลิเคชั่นในมือถือ

ห้องน้ำา
• VR Video Tile กระเบื้องห้องนำ�ส�ม�รถ

เปลี่ยนฉ�กเพ่ือสร้�งบรรย�ก�ศผ่อนคล�ยจิตใจ

ขณะอ�บนำ�

• Smart Mirror กระจกตู้อ�บนำ�ส�ม�รถ

แสดงสภ�พร่�งก�ยให้เห็นเพ่ือตรวจสอบสุขภ�พ

ของผู้ใช้ง�นได้ตลอด

• Smart Toilet ของเสียของห้องนำ�ส�ม�รถ 

เปลี่ยนไปเป็นเชื้อเพลิงที่นำ�ไปใช้ง�น



Home Buyers’ Guide Chiangmai 51

ห้องออกกำาลังกาย
• Smart Gym Tech อุปกรณ์ออกกำ�ลัง-

ก�ยในบ้�นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สวมใส่ที่ติดตัวผู้ใช้

ง�น แสดงให้เห็นสภ�พร่�งก�ยแบบส�มมิติให้เห็น

ขณะออกกำ�ลังก�ย

• VR Workout ผนังห้องยังส�ม�รถเปลี่ยน

เป็นฉ�กออกกำ�ลังก�ยท่ีส�ม�รถโต้ตอบกิจกรรมได้

จริง เช่น ก�รปันจักรย�นและวิวที่จะเปลี่ยนไปต�ม

ก�รปัน

สวนดาดฟ้า
• Micro Wind Turbine เปลี่ยนพลังง�น

ลมให้กล�ยเป็นพลังง�นไฟฟ้�ไปใช้ง�นได้ตลอด 24 

ชั่วโมง

• Beehive มีระบบก�รเลี้ยงผึ้งช่วยกระจ�ย

เกสรดอกไม้ ช่วยสร้�งระบบนิเวศที่ดีให้กับสวน

• Water Irrigation ระบบจัดก�รนำ�ฝนเพื่อ

นำ�ม�ใช้ได้ใหม่และก�รรดนำ�ด้วยไอนำ�

สวนภายนอก 
• Robot Lawn Mower หุ่นยนต์ตัดหญ้�

อัตโนมัติ ที่ใช้พลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์จ�กแผงบน

เครื่อง

• EV Charging Station รถยนต์จะเปลี่ยน

ไปใช้รถยนต์พลังง�นไฟฟ้�ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส�ม�รถช�ร์จไฟได้ซึ่งถูกกว่�ก�รเติมนำ�มัน

ภายนอกบ้าน
• Modular Space บ้�นจะออกแบบด้วย

ระบบโมดุลล่� ทำ�ให้ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงขน�ดและ

รูปร่�งได้ง่�ยขึ้น

• Smart ECO Building Fabric เลือกใช้ 

วัสดุก่อสร้�งที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ง�นได้ไหม 

พร้อมด้วยระบบฉนวนกันคว�มร้อนท่ีถูกพัฒน�ให้ดี

ขึ้น

• Solar Panels & Solar Windows หลังค� 

บ้�นและกระจกจะเลือกใช้ฟิล์มที่เป็นแผงโซล่�เซลล์ 

ท่ีส�ม�รถเก็บพลังง�นแสงอ�ทิตย์เพ่ือแปลงเป็น

พลังง�นไฟฟ้� และมีก�รพัฒน�แบตเตอร่ีให้ส�ม�รถ 

กักเก็บพลังง�นไฟฟ้�ได้ดีขึ้นและดีขึ้น

เป็นยังไงบ้าง สำาหรับมุมมองบ้านในโลก 

อนาคต แม้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะดูเป็นไป

ได้ยาก แต่สิ่งที่เห็นในวีดีโอดังกล่าวมีพื้นฐานมา

จากเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถทำาได้

จริงและมีขายแล้วในปัจจุบัน และยังมีบางส่วน

กำาลังอยู่ในขั้นตอนออกแบบ โดยคาดว่าจะ

สามารถใช้งานได้จริงทั้งหมดเร็วที่สุดในปี 2030 

ซึ่งถ้าดูจากเวลาแล้ว มันก็เป็นอนาคตอันใกล้นี้

เลยนะครับ ตอนนี้อาจจะต้องลองถามตัวเองว่า

เราเตรียมพร้อมสำาหรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว

หรือยัง มาอยู่ในบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กันก็คงเป็นบ้านที่น่าอยู่จริงๆ  
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Home Decor
เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

5
แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมือถือเข้ามาแทนที่

หนังสือ แต่สำาหรับผู้ที่อ่านหนังสือเป็นประจำาส่วนใหญ่ยังชื่นชอบการ

อ่านจากหนังสือเป็นเล่มอยู่ดี แต่ปัญหาที่มักพบสำาหรับนักอ่านส่วน-

ใหญ่คือมีที่เก็บหนังสือไม่เพียงพอ ทำาให้ต้องกองหนังสือไว้เป็นตาม-

มุมต่างๆของบ้าน จนดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ HBG CM มีแนวทาง

การเปล่ียนมุมต่างๆของบ้านให้กลายเป็นห้องสมุดขนาดย่อมให้คุณ

ได้มีมุมอ่านหนังสือที่เก็บหนังสือได้มากขึ้น มาดูกันว่ามีไอเดียอะไรที่

คุณเอาไปปรับใช้ได้บ้าง

ไอเดีย
เปลี่ยนบ้�นเป็น “ห้องสมุด”

1. ห้องสมุดบิ้วต์อินที่พอดีกับผนัง
ไอเดียง่�ยท่ีสุดอ�จจะลองย้�ยตู้หนังสือใบเก่�ท่ีใส่หนังสือได้

น้อยออก แล้วทำ�ชั้นว�งหนังสือใหม่ให้ส�ม�รถว�งหนังสือได้ม�กขึ้น อ�จ

ออกแบบให้ตู้สูงชนฝ้�เพด�นเลยก็ได้ หรือห�กมีพื้นที่ที่จำ�กัดไม่ส�ม�รถ

ว�งตู้หนังสือสำ�เร็จรูปได้ ก็ลองทำ�ชั้นหนังสือให้พอดีกับผนังและฝ้�เพด�น

ก็จะช่วยให้ชั้นว�งหนังสือดูเป็นระเบียบและเข้�กันกับพื้นที่ที่มี

2. ห้องสมุดที่มาพร้อมกับที่นั่งอ่าน
สิ่งที่สำ�คัญสำ�หรับห้องสมุดนอกจ�กชั้นว�งหนังสือแล้วยังมีมุม

อ่�นหนังสือที่ควรจะม�คู่กัน ถ้�มีพื้นที่จำ�กัดก็จับชั้นว�งหนังสือกับมุมอ่�น

หนังสือม�รวมกันซะเลย ลองออกแบบให้ชั้นว�งหนังสือมีมุมนั่งเล่นอยู่ด้วย 

กันเลย โดยเพิ่มคว�มลึกของชั้นให้ม�กขึ้นแล้วเพิ่มเบ�ะนอนพักผ่อนเข้�ไป 

หรือจะเพิ่มโต๊ะทำ�ง�นเป็นส่วนหนึ่งของชั้นหนังสือ เหม�ะสำ�หรับคนที่ชอบ

อ่�นหนังสือแบบนั่งโต๊ะหรือต้องทำ�ง�นที่หยิบจับหนังสือม�ใช้ง�น

1

2
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3. ห้องสมุดที่สูงเสียดฟ้า
บ้�นท่ีมีโถงสูงหรือฝ้�เพด�นสูงก็ส�ม�รถ

ทำ�ชั้นหนังสือได้ขน�ดใหญ่ม�กขึ้น อ�จจะทำ�เป็นชั้น 

หนังสือย�วเลยตั้งแต่ชั้นล่�ง หรือทำ�เป็นชั้นลอยที่

ต้องปีนขึ้นไปหยิบ วิธีนี้จะช่วยทำ�ให้เก็บหนังสือได้

ม�กขึ้น แต่อ�จจะทำ�ให้หยิบหนังสือค่อนข้�งย�ก

เช่นกัน อย่�ลืมเรื่องก�รรับนำ�หนักของหนังสือและ

คว�มปลอดภัยของบันไดท่ีต้องทำ�ให้แข็งแรงและ

หยิบหนังสือได้ง่�ยด้วย

4. ห้องสมุดที่มุมบันได
มุมบันไดเป็นอีกมุมที่มักถูกมองข้�มไป

และถูกใช้เพื่อเดินขึ้นเดินลงเท่�นั้น แต่จริงๆ แล้วมุม

บันไดอ�จยังพอมีพ้ืนท่ีสำ�หรับก�รเติมชั้นว�งหนังสือ

เข้�ไป อ�จจะเป็นชั้นว�งเล็กๆ หรือเป็นชั้นว�งที่กิน

พื้นที่ทั้งผนังเลยก็ได้ หรือห�กกำ�ลังสร้�งบ้�นใหม่

หรือต้องก�รจะรีโนเวทบ้�น อ�จลองออกแบบบันได

ให้กล�ยเป็นชั้นว�งหนังสือไปด้วยเลยก็เป็นไอเดียที่

น่�สนใจ

5. ห้องสมุดแบบซ่อนแอบ
สำ�หรับบ้�นที่มีพื้นที่ไม่ค่อยม�ก อ�จจะทำ�

ชั้นหนังสือที่ส�ม�รถซ้อนกันได้หล�ยชั้นซึ่งจะทำ�ให้

เก็บหนังสือได้ม�กขึ้นในพื้นที่เดียวกัน อ�จจะเป็น

ตู้เลื่อนที่มีตู้หนังสือซ้อนกันอยู่หรือทำ�เป็นตู้หนังสือ

ที่ซ่อนเก็บในผนังได้และส�ม�รถปิดบ�นตู้ได้ซึ่งก็ 

จะทำ�ให้บ้�นดูสวยง�ม ไม่รก ท่ีสำ�คัญคือ ตอนออกแบบ 

ตู้ต้องคำ�นึงถึงนำ�หนักกดทับของหนังสือ ซึ่งห�ก 

ออกแบบม�ไม่ดี ตู้อ�จจะขยับได้ย�กหรืออ�จพังก่อน 

เวล�อันควร

หวังว่าจะได้ไอเดียทำาห้องสมุดท่ีบ้าน

เอาไปปรับใช้กัน การมีห้องสมุดที่มีหนังสือที่เรา

ชอบอยู่ที่บ้าน นับเป็นความฝันอย่างหนึ่งของ

นักอ่านเลยทีเดียว การเพิ่มมุมโปรดให้กับบ้าน

ของเราก็จะช่วยทำาให้บ้านน่าอยู่ขึ้นและเพิ่ม

กิจกรรมท่ีทำาร่วมกันของคนในครอบครัวก็เป็น

เรื่องดีๆ ที่น่าเอาไปทำากัน...  

3

4

5
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จิตอาสาร่วมสร้างสรรค์งาน Street Art และปลูกต้นไม้
สร้างรั้วภายในสวนสาธารณะเจริญประเทศ

Home Society

ถอดบทเรียนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

Grand Opening “ธีร์ทาวน์ ท่ารั้ว วงแหวนรอบ 3”

ธีร่� แอสเสท จัดง�นเปิดตัวโครงก�รบ้�น “ธีร์ ทาวน์-ท่ารั้ว วงแหวนรอบ 3” บ้�นคุณภ�พ บน

ทำ�เลศักยภ�พ ในร�ค�เริ่มต้นเพียง 1.44 ล้�นบ�ท ที่มีทั้ง บ้�นแฝด 2 ชั้น, บ้�นแฝด 1 ชั้น และท�วน์โฮม 

1 ชั้น ด้วยวัสดุก่อสร้�งม�ตรฐ�นสูงจ�ก SCG และ American Standard ภ�ยในง�นนอกจ�กจะได้เข้�ชม

บ้�นตัวอย่�งกันแล้ว ยังมีบูทจ�กธน�ค�รต่�งๆ เข้�ร่วมเพื่อให้แนะนำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รขอสินเชื่อบ้�น 

รวมไปถึงบูทอ�ห�รและเครื่องดื่มอร่อยๆ แล้ว นอกจ�กนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับก�รจับแจกร�งวัล

เครื่องใช้ไฟฟ้�ต่�งๆ และสุดพิเศษสำ�หรับผู้จองซื้อภ�ยในง�นรับส่วนลดสูงสุด 100,000 บ�ท แถมฟรี

เครื่องปรับอ�ก�ศ 1 ตัวต่อหลัง  

น�ยคมสัน สุวรรณอัมพ� รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธีเปิดกิจกรรม เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เนื่องในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก โดย

ได้ร่วมกันปลูกต้นโมก จำ�นวน 700 สร้�งเป็นแนวรั้วและกำ�แพง เพื่อให้สวนมีขอบเขตที่ชัดเจนและเพิ่ม

คว�มร่มรื่นภ�ยในสวน อีกทั้งยังมีกิจกรรมว�ดภ�พ Street Art ของศิลปิน นักเรียน และนักศึกษ� 200 คน 

บนผนังกำ�แพง รวมคว�มย�ว 80 เมตร เพื่อสร้�งสีสัน เพิ่มคว�มมีชีวิตชีว�ให้สวนส�ธ�รณะ ดึงดูดผู้ม�

เยือนให้เกิดคว�มประทับใจ ณ สวนส�ธ�รณะเจริญประเทศ ปอดแห่งใหม่ใจกล�งเมือง เมื่อเร็วๆ นี้   

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

น�ยวิจ�รย์ สิม�ฉ�ย� ปลัดกระทรวงทรัพย�- 

กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธ�นเปิดก�ร-

ประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพ่ือสรุปและถอดบทเรียน 

ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�หมอกควันภ�คเหนือ  

ปี 2562 โดยให้ทุกหน่วยง�นดำ�เนินก�รอย่�งเข้มข้น 

ทั้งก�รล�ดตระเวนป้องปร�ม ก�รตรวจห�ไฟป่�และ 

ก�รเผ� และบังคับใช้กฎหม�ยกับผู้กระทำ�ผิด นอก 

จ�กนี้ กรมควบคุมมลพิษและสำ�นักง�นเทคโนโลยี

อวก�ศและภูมิส�รสนเทศ ได้มีก�รติดต�มเฝ้�ระวัง 

และร�ยง�นข้อมูล เพื่อประกอบก�รว�งแผนรับมือ 

ปัญห�ไฟป่�และหมอกควันอย่�งต่อเนื่องและ 

ทันสถ�นก�รณ์  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เมื่อ 

เร็วๆนี้  
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กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง
แม่ข่าเฉลิมพระเกียรติ

การสัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก

“ศิริปันนาแฟมิลี่แฟร์ ครั้งที่ 5” แจกหนักแจกจริงตลอดงาน
พร้อมพบกับมินิคอนเสิร์ต BNK48

เชียงใหม่ - เก้�แบรนด์หลักในเครือศิริปันน� นำ�โดยโรงแรมศิริปันน� วิลล่� รีสอร์ท แอนด์ สป� 

เชียงใหม่ ศิริปันน�แกลเลอรี่ ปันน�สป� กัสท์เค้ก บ�ย ศิริปันน� แกรนด์พ�ร�โน่ เอกลักษณ์ สันทร�ย 

น�ขวัญค�เฟ่ ห้องอ�ห�รทุ่งข้�ว และเอสลอฟท์ บ�ย ศิริปันน� โครงก�รใหม่ล่�สุดเครือศิริปันน� พร้อม

ด้วยพันธมิตร อ�ทิ IFCG, ส�ยก�รบินบ�งกอกแอร์เวย์ส, ส�ยก�รบินนกแอร์, เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ ฯลฯ ร่วม

จัดง�น “ศิริปันน�แฟมิลี่แฟร์” ครั้งที่ 5 มหกรรมแจกฟรีครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีของทุกแบรนด์ในเครือศิริปันน� 

เมื่อวันที่ 26-29 กรกฎ�คม 2562 ที่ผ่�นม� ณ ล�นโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่   

พบกับไฮไลท์สุดฮอตจ�ก 6 ส�ว BNK48, ต�มด้วยก�รประมูลร่มที่เพ้นท์โดย BNK48 และมอบเงินที่ได้ 

จ�กก�รประมูลให้กับมูลนิธิโรงพย�บ�ลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยผู้ย�กไร้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษ� 

จ.ลำ�พูน และโรงเรียนก�วิละอนุกูล จ.เชียงใหม่ โดยมียอดประมูลทั้งหมด 114,000 บ�ท  

ดร.ปัทม� เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลข�ธิก�รสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เปิดก�ร

สัมมน� พร้อมด้วยน�ยศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ Futurising Thailand สร้�ง

อน�คตไทยให้ทันโลก ในหัวข้อ โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ชีวิตคว�มเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0 มีส่วนร�ชก�ร 

ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน นักเรียน นักศึกษ� นักธุรกิจ และประช�ชนที่สนใจเข้�ร่วมรับฟังเป็นจำ�นวนม�ก 

ทั้งนี้ในก�รสัมน�โดยสรุปคือก�รพัฒน�เมืองเชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิตและคว�มมั่งคั่ง พร้อมพัฒน�สู่

เชียงใหม่ Smart City ในก�รเสวน� โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ชีวิตคว�มเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0 ณ โรง

แรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เร็วๆนี้  

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญช�ก�รมณฑล 

ทห�รบกที่ 33 (มทบ.33) เป็นประธ�นจัดกิจกรรม 

จิตอ�ส�พัฒน�คลองแม่ข่�เฉลิมพระเกียรติ ถว�ย

เป็นพระร�ชกุศลเน่ืองในโอก�สมห�มงคลวันเฉลิม-

พระชนมพรรษ� พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ณ 

ล�นกิจกรรมโครงก�รเลอตะวัน โดย มทบ.33 ร่วม

กับ กอ.รมน.เชียงใหม่ และเทศบ�ลนครเชียงใหม่ มี 

ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมจ�กหล�ยหน่วยง�น ท้ังหน่วยทห�ร 

ตำ�รวจทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข้�ร�ชก�ร 

และประช�ชนจิตอ�ส�ในพ้ืนท่ีอำ�เภอเมืองเชียงใหม่ 

และจิตอ�ส�พระร�ชท�น 904 วปร. รวมกว่� 1000 

คน โดยได้ร่วมกันพัฒน�ภูมิทัศน์สองฝังคลองแม่ข่� 

กำ�จัดผักตบชว� และปลูกต้นรวงผึ้งริมฝังคลองแม่ข่� 

ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้�นเอื้ออ�ทร ป่�ตัน ชุมชน

บ้�นท่อ และชุมชนอุ่นอ�รี (ถนนอัษฎ�ธร)  
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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




