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ไปดูงานคอนโดที่

(จบ)
1
ญี่ปุ่น

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

คบ

เด็กสร้างบ้านในตอนนี้ผมขอพักเรื่อง ”ท่อในงานก่อสร้าง”
ไว้สักพักก่อน เพราะได้น�ำเสนอเรื่องท่อมาตลอดถึง5 ตอน
เกรงว่าผูอ้ า่ นจะเบือ่ จึงถือโอกาสตัดจบทีช่ ว่ งท่อพลาสติกพอดิบพอดี
และจะน�ำเสนอเรื่องท่อในงานก่อสร้างต่ออีกต่อไปในโอกาสหน้านะ
ครับ
เนื่องจากผมได้มีโอกาสไปดูงานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ด้านคอนโดมิเนียมทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ช่วงต้นปี 2557 ทีผ่ า่ นมาจึงขอเล่า
ประสบการณ์ที่ได้พบได้เห็นให้กับผู้อ่าน เชิญทัศนาได้เลยครับ
ผมและทีมงานออกเดินทางไปทีก่ รุงโตเกียวประเทศญีป่ นุ่ เพือ่
ศึกษาดูงาน โดยออกเดินทางตั้งแต่คืนวันที่ 22 ม.ค. 2557 โดยเครื่อง
บินจะถึงสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียวเวลาประมาณ 7.30 น. กว่าจะ
รอรับกระเป๋าเดินทางจากสายพาน และด่านตรวจคนเข้าเมือง จนออก
จากสนามบินได้ก็ประมาณ 8 โมงเศษๆ ของวันที่ 23 ม.ค. 2557 เมื่อ
เดินออกจากสนามบิน ผมและทีมงานได้สมั ผัสถึงอากาศทีห่ นาวเย็น
ด้านนอก เพื่อรอรถประจ�ำทางรับส่ง อุณหภูมิประมาณ 7 องศา
เซลเซียส ตอนแรกๆ ก็รู้สึกเฉยๆ คิดในใจว่า “อุณหภูมิ 7 องศา แค่นี้
เองเหรอ ไม่เย็นอย่างทีค่ ดิ ” แต่พอยืนรออยูป่ ระมาณ 5 นาทีปรากฏว่า
มือเริ่มชาครับ ผมมองไปรอบๆ เห็นสมาชิกแต่ละคนก�ำลังหาถุงมือ
และผ้าพันคอมาใส่กันให้ไวเช่นกัน
ช่วงครึ่งวันแรกทีมงานเราหมดเวลาไปกับการเดินทางเพื่อ
เช็คอินเข้าพักทีโ่ รงแรมชิโอโดเมะ รอยัล พาร์ค(Shiodome Royal Park
Hotel)
ระหว่างอยู่ในรถประจ�ำทางเพื่อเดินทางไปโรงแรม ผมพบ
วัฒนธรรมการนั่งรถประจ�ำทางของที่นี่ว่าจะต้องเงียบไม่ส่งเสียง
รบกวนผู้โดยสารท่านอื่น เงียบของผมหมายความว่าห้ามพูดคุยกัน
นะครับ ไม่ใช่พูดคุยกันเสียงเบาๆ ซึ่งผิดกับบ้านเราที่จะสามารถพูด
คุยกับเพื่อนหรือคุยโทรศัพท์ขณะนั่งรถโดยสารกันได้อย่างสบายใจ
อ้อ! ที่ผมทราบก็เพราะระหว่างทางผม และทีมงานได้พูดคุยกันด้วย
ระดับความดังปกติ (ไม่ได้พูดจาเสียงดัง หรือตะโกนใดๆ) แต่เจอคน
ขับรถกดปุ่มเตือนว่าห้ามพูดคุยกันในรถ คล้ายๆ กับเมื่อเรารับ
ประทานอาหารบนรถไฟฟ้าแล้วมีเสียงตามสายมาเตือนนั่นล่ะครับ
เมื่อถึงโรงแรมทีมงานเช็คอินกันเรียบร้อย และนั่งแท็กซี่ออก
มาย่านมารุโนะอุจิ (Marunouchi) เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง รถ
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วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

แท็กซี่ที่นี่เป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า คราวน์รุ่นเก่า อายุรถผมคิดว่าน่า
จะมากกว่า 10 ปีขนึ้ ไป อย่าครับ อย่าคิดว่าสภาพรถจะดูโทรม เพราะ
รถแท็กซีใ่ นบ้านเราอายุการใช้งานน้อยกว่านีต้ งั้ เยอะ แต่บางคันกลับ
ดูเก่ากว่าทีค่ วรจะเป็น เพราะแท็กซีท่ นี่ เี่ ขาดูแลรักษาสภาพรถไว้ดมี าก
ถึงแม้อายุรถจะมากแต่สภาพรถยังดูดีมาก สีภายนอกดูใหม่ มันวับ
ภายในรถก็ดสู ะอาดสะอ้าน คนขับรถมียนู ฟิ อร์มใส่คล้ายๆ กับคนขับ
รถรับส่งตามโรงแรมบ้านเรา คนขับใส่ถงุ มือด้วยครับ คิดดู! แต่จดุ เสีย
เล็กๆ ของคนขับรถที่นี่อยู่ตรงที่แม้การแต่งกายจะดูอินเตอร์แต่
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยครับ ค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่นี่ถือว่า
โหดมากเมื่อเทียบกับบ้านเราผมนั่งรถมาไม่ถึง 15 นาที ค่าโดยสาร
อยู่ประมาณเกือบพันบาทไทย
ย่านมารุโนะอุจิที่เดินทางมานั้นเป็นย่านธุรกิจ เต็มไปด้วย
อาคารส�ำนักงาน และตึกระฟ้ามากมายคล้ายๆ กับสาทรบ้านเรานั่น
ล่ะครับ ซึ่งทางมิตซูบิชิกรุ๊ปเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่ในย่านนี้!! ผม
และทีมงานหาอาหารเทีย่ งกินกันง่ายๆ โดยการเดินส�ำรวจไปมา สุดท้าย
มาจบที่ร้านข้าวราดหมูแกงกระหรี่ใต้ตึกสนง.สักที่หนึ่งในย่านนี้
จากการสังเกตผมเห็นคนญีป่ นุ่ กินข้าวราดแกงกัน โดยใช้ชอ้ น
อย่างเดียวโดยไม่ต้องใช้ส้อม ทั้งๆ ที่ภาชนะที่ใช้ก็เป็นจานก้นตื้น
เหมือนบ้านเรา พวกเขาตักกินกันอย่างคล่องแคล่ว เทคนิคในการตัก
ของเขาคือ จะตักข้าวโดยใช้ข้าวในจานเป็นก�ำแพงยันข้าวให้อยู่บน
ช้อน เรียกได้วา่ ใช้กำ� แพงข้าวนีท้ ำ� หน้าทีแ่ ทนส้อมในการตักอาหารใส่
ช้อน ผมเห็นวิธีการตักข้าวกินแบบนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วข้าวค�ำ
สุดท้ายมันจะตักยังไง? เพราะไม่มีข้าวมาตั้งเป็นก�ำแพงให้ยันแล้ว
แล้วผมก็ถึงบางอ้อครับ พอถึงค�ำสุดท้ายคนญี่ปุ่นยกจานขึ้นมาแล้ว
ใช้ช้อนรวบเข้าปากทันที โอเคกินกันแบบนี้ใช่ไหม ถือว่าไม่เป็นการ
เสียมารยาทนะครับ เพราะผมเห็นเขาท�ำแบบนี้กันทุกคน (ในร้านมี
ส้อมให้ใช้ แต่ไม่มคี นญีป่ นุ่ คนไหนหยิบใช้เลย ผมในฐานะคนไทยทีม่ า
เยือนญี่ปุ่นครั้งแรกยังมิกล้าครับ หยิบส้อมใช้เหมือนอยู่ที่บ้านเราจะ
ดีกว่า) ตอนสั่งคนขายจะถามว่าต้องการข้าวมากไหมมีตั้งแต่small,
medium, large, super large คือ น้อยมาก จนถึงเยอะมาก (ขนาด
อย่างกับก๋วยเตี๋ยวจับกังบ้านเรา) ทั้งนี้มีราคาเท่ากันนะครับ เพียงแต่
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ทางร้านต้องการปริมาณข้าวทีเ่ หมาะสมให้ลกู ค้าทานให้อมิ่ โดยทีไ่ ม่
เหลือทิ้ง
เมือ่ ถึงเวลานัดหมายประมาณ 13.00 น. ทางมิตซูบชิ ิ เอสเตท
ก็มารับพวกเราไปพบกับผู้บริหารของพวกเขาที่ตึกมารุโนะอุจิ อิรากุ
(Marunouchi Eiraku BLDG) ทางผู้บริหารพาเราเข้าไปห้องเตรียม
เปิดวิดที ศั น์ ซึง่ ห้องรับรองทีเ่ ขาพาไปนีล้ กั ษณะเป็นห้องชมภาพยนตร์

จากนัน้ ทางมิตซูบชิ ไิ ด้พาพวกเราไปเดินรอบๆ ย่านมารุโนะอุ
จิ เพื่อดูลักษณะอาคาร และสภาพแวดล้อมโดยรอบ สิ่งที่ผมรู้สึก คือ
ความสะอาดและความเป็นระเบียบของอาคารและถนนโดยรอบ ถนน
บางเส้นมีการก�ำหนดเวลาอนุญาตให้รถยนต์แล่นด้วย เพื่อต้องการ
ท�ำให้เป็นย่านถนนคนเดินในช่วงเย็น หรือวันหยุด ที่ดินแต่ละบริเวณ
มีการอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารเอาไว้ตามประวัติใน

แบบจริงจัง การจัดห้องเหมือนห้องชมภาพยนตร์ขนาดเล็ก คือ มีจอ
โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ และทีน่ งั่ ทีเ่ หมาะกับการชมภาพยนตร์อย่างยิง่
ซึ่งเขาก็เปิดวิดีทัศน์ประวัติของทางมิตซูบิชิ และการพัฒนาที่ดินย่าน
มารุโนะอุชิโดยย่อให้พวกเราชม สรุปได้คร่าวๆ ก็คือ หลังจากการ
ปฏิวตั ยิ คุ เมจิ มารุโนะอุจติ กอยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐบาลแห่งชาติ
มีการสร้างค่ายทหาร และลานสวนสนามส�ำหรับกองทัพขึน้ ต่อมาใน
ปี พ.ศ.2433 อิวาซากิ ยาโนสุเกะ น้องชายของผู้ก่อตั้งบริษัทมิตซูบิชิ
ได้ซอื้ ทีด่ นิ บริเวณนีใ้ นราคา 1.5 ล้านเยน แล้วสร้างบริษทั ขึน้ ระหว่าง
ทางในการพัฒนาที่ดินก็มีการตัดถนนเพิ่ม ทุบท�ำลายอาคารเก่าแล้ว
สร้างใหม่ โดยลักษณะอาคารแต่ละย่านก็จะมีเอกลักษณ์ทางด้าน
สถาปัตยกรรมตามแต่ละยุคสมัย เช่น ย่านตึกลอนดอน เกิดขึน้ ในช่วง

การพัฒนาที่น�ำเสนอให้เราดู อาคารในย่านนี้จึงมีรูปแบบทางด้าน
สถาปัตยกรรมที่หลากหลายแต่ละยุคสมัย เนื่องจากทางมิตซูบิชิเป็น
เจ้าของที่ดินในย่านนี้ทั้งหมด เขาจึงต้องวางแผนระบบจัดการด้าน
ผังเมือง และบริหารจัดการเรื่องกฎระเบียบรวมถึงสาธารณูปโภค
ทั้งหมดด้วย เขาไม่มีข้อจ�ำกัดที่จะต้องตกลงกับเจ้าของร่วมในการใช้
พื้นที่ร่วมกัน ท�ำให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น เขาต้องการให้ถนนย่านไหนเป็นย่าน
shoping ก็สามารถก�ำหนดได้ หรือก�ำหนดเวลาเปิดปิดถนนแต่ละเส้น
ได้ตามความต้องการ ฯลฯ ผมต้องทึง่ กับระบบ IT ทีเ่ ขาวางระบบเชือ่ ม
โยงกันหมดทัง้ ย่านมารุโนะอุจิ รวมถึงการบริหารพลังงานโดยมีเครือ่ ง
ปรับอากาศ / heater ส่วนกลางจ่ายลมให้กับอาคารทั้งย่านมารุโนะอุจิ

ทีอ่ งั กฤษก�ำลังเผยแพร่อทิ ธิพลเข้าสูป่ ระเทศญีป่ นุ่ ด้านสถาปัตยกรรม
ก็จะได้รับอิทธิพลมาด้วยเช่นกัน ตึกย่านนี้ก็มีลักษณะเหมือนกรุง
ลอนดอนในยุ ค นั้ น หรื อ ย่ า นตึ ก นิ ว ยอร์ ค ก็ จ ะมี ลั ก ษณะทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารมาจากกรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในยุคนัน้ เช่นกัน เมือ่ ชมวิดที ศั น์จบ เขาก็พาเราไปดูโมเดลผังเมืองของ
มารุโนะอุจิ และอธิบายต่างๆ ประกอบความเข้าใจอีกครั้ง ท�ำให้ผม
ทราบว่ า ย่ านมารุ โ นะอุ จิ นั้ น ได้ ถู ก พั ฒ นาเป็ น ย่ า นธุ ร กิ จ ที่ ส� ำ คั ญ
จากมิตซูบชิ ิ การไปดูโมเดลนีท้ ำ� ให้ผมทราบด้วยอีกอย่างด้วยว่าย่าน
มารุโนะอุจิ อยู่ไม่ไกลจากพระราชวังขององค์จักรพรรดิญี่ปุ่น

ภาพวิวเมืองมารุโนะอุจิบริเวณหน้าสถานีรถไฟ
ซึ่งเหมือนกับการบริหารเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งเลย
หากคุ ณ มี ค� ำ ถาม ปั ญ หา อยากเข้ า มาร่ ว มแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผม
ยินดีรับฟังผ่านทางอีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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