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คบเด็ก สรางบาน 

 

นิพนธ ลักขณาอดิศร* 

ของเราแตละสวนแตละบริเวณจะใชวัสดุปดผิวเปนอยางไรบาง คอนโดฯ ที่

เปดขายโดยทั่วไปนิยมใชไมลามิเนต ถาเปนไปไดควรสอบถามความหนา

ของพื้นไมลามิเนตที่เลือกใชวามีขนาดกี่ มม. ยี่หออะไร หากเปนกระเบื้อง

เซรามิคอาจสอบถามวาเปนกระเบื้องยี่หออะไร ขนาดเปนอยางไร 

2. ผนังหองแตละบริเวณเปนอยางไร เชน ผนังหองแตละหองจะใช

วัสดุอะไรปดผิว เปนฉาบปูนเรียบทาสี หรือมีวอลลเปเปอร หรือจะเปน

กระเบื้องเซรามิคและวัสดุที่จะนำมาทำผนังหองเปนอะไร เปนอิฐมอญ อิฐ-

บล็อค อิฐมวลเบา หรือเปนผนังเบา (ผนังกรุยิปซั่มโครงเคราเหล็กชุบ

สังกะสี) 

3. ฝาเพดานแตละบริเวณเปนอยางไร โดยทั่วไปนิยมใชฝายิปซั่ม

ฉาบเรียบ แตที่เคยพบคอนโดราคาถูกอาจกำหนดฝาเพดานเปนแตงเรียบ

ทาสีก็มี 

4. อุปกรณไฟฟาที่เลือกใช อุปกรณจำพวกสวิตซไฟ เตารับตางๆ 

อาจทำการสอบถามวาจะใชยี่หอไหน รุนอะไร  

5. โคมไฟที่เลือกใชในหอง เปนโคมไฟแบบใดและหลอดไฟเปน

ชนิดใด เปนโคมไฟที่รูปแบบเปนอยางไร (หนาตาโคมไฟเปนอยางไร) และ

ใชหลอดไฟประเภทไหน เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต (Fluorescent) หรือ

หลอดไฟแบบไส (Incandescent) ตองสรุปใหชัดเจนวาหลอดไฟที่ทาง

โครงการจะจัดใหเปนหลอดไฟแบบใด 

*  วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา 
*  ผูจัดการสวนบริหารงานกอสราง บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

>>>  5. คณุภาพวสัดทุีเ่ลอืกใช 
 วัสดุที่ทางโครงการเลือก

ใชเปนเรื่องที่กระทบโดยตรงของเรา

เลยก็วาได เพราะเปนเรื่องใกลตัวที่สุด 

คือ วัสดุที่ติดตั้งในหองชุดของเรา จึงเปนสิ่งที่เราจะละเลย

ไมสนใจไมไดเลย ไมเชนนั้นคุณอาจจะพบปญหาเสีย

ความรูสึกเมื่อถึงวันโอนหองกับทางโครงการ เนื่องจากทาง

โครงการเลือกใชวัสดุประเภทที่ต่ำกวาความคาดหวังของ

เรา ฉะนั้นเมื่อเรารับรูกอนซื้อวาเราจะไดของคุณภาพเปน

อยางไรเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อก็จะเปนเรื่องที่ดีที่สุด  

ในชวงปที่ผานมา (พ.ศ. 2550) ตลาดคอนโดมิเนียม

เปนของผูประกอบการเลยก็วาได เนื่องจากมีการพัฒนาที่ดิน

เพื่ออยูอาศัยเปนคอนโดมิเนียมคอนขางมากและไดรับการ

ตอบรับจากผูบริโภคอยางดี เรียกวาแตละคายผูประกอบ

การเปดจองคอนโดฯ และปดการขาย (ขายหมด) ไดอยาง

รวดเร็ว ทั้งๆ ที่ยังไมไดเริ่มงานกอสรางเลย บางโครงการ

ขายหมดทั้งๆ ที่ยังไมไดกำหนดคุณภาพวัสดุที่เลือกใชเสีย

ดวยซ้ำ เนื่องจากสภาพตลาดที่มีผูตองการสินคามากและ

ผูเสนอขายจำกัด ผูประกอบการจึงอาศัยชวงจังหวะนี้เอา

เปรียบผูบริโภคที่จะไมมีความชัดเจนในเรื่องของคุณภาพ

วัสดุที่เลือกใช บอกกับลูกคาที่จะเขามาจองคอนโดเพียงวา 

“ยังไมสรุป” ฉะนั้นเราในฐานะผูบริโภคตองพยายามคิดให

ละเอียดรอบคอบวาคุมคาที่จะซื้อหรือไมที่ตองรับความ

เสี่ยงกับเรื่องที่สำคัญแตดันไมมีขอกำหนดที่ชัดเจน ทั้งนี้คง

ตองอางอิงผลงานที่ผานมาของผูประกอบการรายนั้นๆ วา

เปนอยางไรประกอบ 

คุณภาพวัสดุที่เลือกใชพื้นฐานที่จะตองสอบถาม

พนักงานขาย คือ  

1. พื้นหองแตละบริเวณเปนอยางไร เชน ในพื้นหอง

ตอจากฉบับที่แลว 
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6. หนาตางและประตู ในกรณีหนาตางนั้นหากทางโครงการระบุวา

เปนหนาตางอลูมิเนียม เราควรสอบถามใหแนชัดวามีลักษณะหนาตาเปน

อยางไร เปนสีธรรมชาติ (NA-1) สีชา หรือเปนแบบเคลือบสี (Powder 

coat) กรณีบานประตูก็เชนกัน เราควรสอบถามวาจะใชประตูชนิดใด ซึ่ง

ประตูที่นิยมใชก็มีประตูบานไมอัด ประตูไมจริงเต็มบาน ประตู HDF ฯลฯ 

ซึ่งแนนอนวาราคาก็แตกตางกันไปตามชนิดประตู 

7. สุขภัณฑ ควรทราบประกอบการตัดสินใจซื้อวาทางโครงการ

เลือกใชสุขภัณฑยี่หออะไร มีลักษณะเปนอยางไร เพราะราคาของสุขภัณฑ

นั้นหลากหลายมาก มีตั้งแตหลักพันยันหลักหมื่น ยี่หอและรุนของสุขภัณฑ

ที่โครงการเลือกใชนั้นบงบอกถึงระดับของโครงการไดทางออมเลยวาเปน

คอนโดฯ ระดับลูกคากลุมไหน 

เรื่องคุณภาพวัสดุที่โครงการเลือกใชนั้นจะมีปญหาเขาใจไมตรงกัน

ระหวางผูซื้อผูขาย ซึ่งปญหานี้จะลดนอยลงหากทางโครงการมีหอง

ตัวอยางใหลูกคาไดชม ทำใหลูกคาไดเห็นสภาพวัสดุที่จะนำมาใชจริง หาก

โดยปกติทั่วไปแลวคอนโดฯ ที่เปดขายกอนการกอสรางเสร็จอยางนอย

ลูกคาควรจะไดเห็นหองตัวอยางเสียกอน อยาเพิ่งดวนรีบตัดสินใจเพียง

เพราะรูปในกระดาษเอกสารงานขายหรือเพียงเพราะคำพูดของพนักงาน

ขายเพียงอยางเดียว แมวามีหองตัวอยางก็มักจะมีรายละเอียดปลีกยอยวา

วัสดุตัวไหนที่ไมใชตัวที่จัดไวใหลูกคา (จัดโชวเพื่อความสวยงามเทานั้น) 

ฉะนั้นเราจะตองทำความเขาใจสอบถามพนักงานขายใหดี 

 
6. ระบบรักษาความปลอดภัย 

ระบบรักษาความปลอดภัยที่เราจะตองตระหนักถึงนี้คงตองคำนึง

ถึงบริเวณขางเคียงของโครงการดวยวามีลักษณะแวดลอมเปนอยางไร เพื่อ

ใชประกอบการพิจารณาวาระบบรักษาความปลอดภัยที่ทางโครงการจัดไว

มีความเหมาะสมปลอดภัยหรือไม เราอาจสอบถามทางโครงการวามีระบบ

ควบคุมการเขา-ออกโครงการ (Access control) อยางไร ซึ่งคอนโดฯ 

ระดับกลางขึ้นไปมักจะใชระบบคียการด (Keycard) รวมกับกลองวงจรปด 

(CCTV) สวนรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆ เชน ระบบคียการดควบคุมเฉพาะ

ประตูทางเขา-ออกตัวอาคาร หรือควบคุมการเปด-ปดประตูหองพักดวยนั้น

ก็ขึ้นอยูกับรูปแบบของโครงการวาจะเนนความเปนสวนตัวของผูอยูอาศัย

มากนอยแคไหน โครงการบางโครงการที่เนนความเปนสวนตัวของผูอยู

อาศัยมากๆ จะใชคียการดควบคุมการใชงานของลิฟทดวยและเจาของหอง

จะสามารถใชลิฟทขึ้นไปบนชั้นที่มี facilities สวนกลางของโครงการและ

ชั้นพักอาศัยของตัวเองเทานั้น ซึ่งการที่โครงการมีกฎระเบียบควบคุมการ

เขา-ออกโครงการอยางเขมงวดมากก็นำมาซึ่งความเปนสวนตัวรวมถึง

ความปลอดภัยของผูอาศัย ไมเวนกระทั่งความอึดอัดเพราะไมสะดวกของผู

อาศัย จึงเปนเรื่องที่โครงการจะตองพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับกลุม

ลูกคาหลักของแตละโครงการ 

ระบบปองกันอัคคีภัยเปนเรื่องสำคัญที่ผูอยูอาศัย

มักมองขาม ทั้งนี้อาจเปนเพราะคนทั่วไปที่อาศัยอยูใน

อาคารทั่วไปนั้นมีความรูเรื่องนี้คอนขางนอย ซึ่งตามกฎ

กระทรวงก็จะมีขอบังคับกำหนดอยู หากอาคารอยูในขาย

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษจะตองมีระบบ

สัญญาณเตือนเพลิงไหม ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบทอ

ยืน หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ตูหัวฉีดน้ำดับเพลิง ตาม

กฎหมายกำหนด ซึ่งเราอาจลองสอบถามพนักงานขายดู

ก็ไดวามีระบบปองกันอัคคีภัยเปนอยางไร 

 

7. Promotion (รายการสงเสริมการขาย) 
การตอสูเพื่อแยงชิงลูกคาของผูประกอบการแตละ

รายจะมีรายการสงเสริมการขายตางๆ นานา เพื่อจูงใจให

ลูกคาเรงตัดสินใจซื้อ เราในฐานะลูกคาจะตองดูเงื่อนไข

หรือขอเสนอตางๆ ใหดี เพื่อเปรียบเทียบความคุมคาและ

เกิดประโยชนแกเรามากที่สุด โปรโมชั่นงานขายคอนโดฯ ที่

เปนที่นิยมกันก็คือ หากจองภายในวันที่กำหนดหรือจองและ

ทำสัญญาภายในวันที่กำหนดจะแถมเครื่องปรับอากาศ 

หรือแถมเฟอรนิเจอรครบชุด ขอเสนอตางๆ นี้เราจะตอง

พิจารณาและสอบถามวาสิ่งที่แจงวาจะมอบใหนั้นมีลักษณะ

เปนอยางไร ยี่หออะไร มีวัสดุตัวอยางดูไหม  

เรื่องโปรโมชั่นแถมเฟอรนิเจอรและเครื่องปรับ

อากาศครบชุด สามารถหิ้วกระเปามาใบเดียวเขาอยูไดเลย 

เริ่มมาจากผูประกอบการรายหนึ่งคิดโปรโมชั่นนี้ เนื่องจาก

กลุมลูกคาคอนโดฯ สวนใหญจะเนนความเรียบงาย ชอบ

ชีวิตแบบสำเร็จรูป จึงไดรับการตอบรับคอนขางดี จนทำให

คอนโดฯ โครงการที่เปดตัวตอๆ มานำโปรโมชั่นนี้มาใชกัน

แทบทั้งนั้น 

หากคุณมีคำถาม ปญหา อยากเขามารวมแบงปน

ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องงานกอสราง หรือมีขอเสนอแนะ 

ติชม ผมยินดีรับฟงผานทางอีเมล kobdeksangban@ 

yahoo.co.th ครับ 

อานตอฉบับหนา 
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