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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

คบ
เด็กสร้ำงบ้ำนในตอนนี้ผมขอพักเรื่อง ”ท่อในงำนก่อสร้ำง” 
ไว้สักพักก่อน เพรำะได้น�ำเสนอเรื่องท่อมำตลอดถึง5 ตอน

เกรงว่ำผูอ่้ำนจะเบือ่ จงึถอืโอกำสตดัจบทีช่่วงท่อพลำสตกิพอดิบพอดี 
และจะน�ำเสนอเร่ืองท่อในงำนก่อสร้ำงต่ออีกต่อไปในโอกำสหน้ำนะ
ครับ

เนื่องจำกผมได้มีโอกำสไปดูงำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ด้ำนคอนโดมเินยีมทีป่ระเทศญีปุ่น่ ช่วงต้นปี 2557 ทีผ่่ำนมำจึงขอเล่ำ
ประสบกำรณ์ที่ได้พบได้เห็นให้กับผู้อ่ำน เชิญทัศนำได้เลยครับ

ผมและทีมงำนออกเดนิทำงไปทีก่รงุโตเกยีวประเทศญ่ีปุน่เพือ่
ศึกษำดูงำน โดยออกเดินทำงตั้งแต่คืนวันที่ 22 ม.ค. 2557 โดยเครื่อง
บินจะถึงสนำมบินนำริตะ กรุงโตเกียวเวลำประมำณ 7.30 น. กว่ำจะ
รอรบักระเป๋ำเดนิทำงจำกสำยพำน และด่ำนตรวจคนเข้ำเมอืง จนออก
จำกสนำมบินได้ก็ประมำณ 8 โมงเศษๆ ของวันที่ 23 ม.ค. 2557 เมื่อ
เดนิออกจำกสนำมบิน ผมและทมีงำนได้สมัผสัถงึอำกำศทีห่นำวเยน็
ด้ำนนอก เพื่อรอรถประจ�ำทำงรับส่ง อุณหภูมิประมำณ 7 องศำ
เซลเซียส ตอนแรกๆ ก็รู้สึกเฉยๆ คิดในใจว่ำ “อุณหภูมิ 7 องศำ แค่นี้
เองเหรอ ไม่เยน็อย่ำงท่ีคดิ” แต่พอยืนรออยูป่ระมำณ 5 นำทีปรำกฏว่ำ 
มือเริ่มชำครับ ผมมองไปรอบๆ เห็นสมำชิกแต่ละคนก�ำลังหำถุงมือ 
และผ้ำพันคอมำใส่กันให้ไวเช่นกัน  

ช่วงคร่ึงวันแรกทีมงำนเรำหมดเวลำไปกับกำรเดินทำงเพื่อ 
เชค็อนิเข้ำพกัทีโ่รงแรมชโิอโดเมะ รอยลั พำร์ค(Shiodome Royal Park 
Hotel) 

ระหว่ำงอยู่ในรถประจ�ำทำงเพื่อเดินทำงไปโรงแรม ผมพบ
วัฒนธรรมกำรน่ังรถประจ�ำทำงของที่นี่ว่ำจะต้องเงียบไม่ส่งเสียง
รบกวนผู้โดยสำรท่ำนอื่น เงียบของผมหมำยควำมว่ำห้ำมพูดคุยกัน
นะครับ ไม่ใช่พูดคุยกันเสียงเบำๆ ซึ่งผิดกับบ้ำนเรำที่จะสำมำรถพูด
คุยกับเพื่อนหรือคุยโทรศัพท์ขณะนั่งรถโดยสำรกันได้อย่ำงสบำยใจ 
อ้อ! ที่ผมทรำบก็เพรำะระหว่ำงทำงผม และทีมงำนได้พูดคุยกันด้วย
ระดับควำมดังปกติ (ไม่ได้พูดจำเสียงดัง หรือตะโกนใดๆ) แต่เจอคน
ขับรถกดปุ่มเตือนว่ำห้ำมพูดคุยกันในรถ คล้ำยๆ กับเมื่อเรำรับ
ประทำนอำหำรบนรถไฟฟ้ำแล้วมีเสียงตำมสำยมำเตือนนั่นล่ะครับ

เมื่อถึงโรงแรมทีมงำนเช็คอินกันเรียบร้อย และนั่งแท็กซี่ออก
มำย่ำนมำรุโนะอุจิ (Marunouchi) เพื่อรับประทำนอำหำรเที่ยง รถ

(จบ) 1

ไปดูงานคอนโดที่

ญี่ปุ่น

แท็กซี่ที่นี่เป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ำ ครำวน์รุ่นเก่ำ อำยุรถผมคิดว่ำน่ำ
จะมำกกว่ำ 10 ปีขึน้ไป อย่ำครบั อย่ำคดิว่ำสภำพรถจะดโูทรม เพรำะ
รถแทก็ซีใ่นบ้ำนเรำอำยุกำรใช้งำนน้อยกว่ำนีต้ั้งเยอะ แต่บำงคนักลบั
ดูเก่ำกว่ำทีค่วรจะเป็น เพรำะแทก็ซีท่ีน่ีเ่ขำดูแลรกัษำสภำพรถไว้ดมีำก 
ถึงแม้อำยุรถจะมำกแต่สภำพรถยังดูดีมำก สีภำยนอกดูใหม่ มันวับ 
ภำยในรถกด็สูะอำดสะอ้ำน คนขบัรถมยีนูฟิอร์มใส่คล้ำยๆ กบัคนขบั
รถรบัส่งตำมโรงแรมบ้ำนเรำ คนขบัใส่ถงุมอืด้วยครบั คดิด!ู แต่จดุเสยี
เล็กๆ ของคนขับรถที่นี่อยู ่ตรงที่แม้กำรแต่งกำยจะดูอินเตอร์แต ่
สื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษไม่ได้เลยครับ ค่ำโดยสำรรถแท็กซี่ที่นี่ถือว่ำ
โหดมำกเมื่อเทียบกับบ้ำนเรำผมนั่งรถมำไม่ถึง 15 นำที ค่ำโดยสำร
อยู่ประมำณเกือบพันบำทไทย 

 ย่ำนมำรุโนะอุจิที่เดินทำงมำนั้นเป็นย่ำนธุรกิจ เต็มไปด้วย
อำคำรส�ำนักงำน และตึกระฟ้ำมำกมำยคล้ำยๆ กับสำทรบ้ำนเรำนั่น
ล่ะครับ ซึ่งทำงมิตซูบิชิกรุ๊ปเป็นเจ้ำของพื้นที่ส่วนใหญ่ในย่ำนนี้!! ผม 
และทมีงำนหำอำหำรเทีย่งกินกันง่ำยๆ โดยกำรเดินส�ำรวจไปมำ สดุท้ำย
มำจบที่ร้ำนข้ำวรำดหมูแกงกระหรี่ใต้ตึกสนง.สักที่หนึ่งในย่ำนนี้ 

จำกกำรสังเกตผมเหน็คนญีปุ่น่กินข้ำวรำดแกงกัน โดยใช้ช้อน
อย่ำงเดียวโดยไม่ต้องใช้ส้อม ทั้งๆ ที่ภำชนะที่ใช้ก็เป็นจำนก้นตื้น
เหมือนบ้ำนเรำ พวกเขำตักกินกันอย่ำงคล่องแคล่ว เทคนิคในกำรตัก
ของเขำคือ จะตักข้ำวโดยใช้ข้ำวในจำนเป็นก�ำแพงยันข้ำวให้อยู่บน
ช้อน เรยีกได้ว่ำใช้ก�ำแพงข้ำวนีท้�ำหน้ำทีแ่ทนส้อมในกำรตกัอำหำรใส่
ช้อน ผมเห็นวิธีกำรตักข้ำวกินแบบนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ว่ำแล้วข้ำวค�ำ
สุดท้ำยมันจะตักยังไง? เพรำะไม่มีข้ำวมำต้ังเป็นก�ำแพงให้ยันแล้ว 
แล้วผมก็ถึงบำงอ้อครับ พอถึงค�ำสุดท้ำยคนญี่ปุ่นยกจำนขึ้นมำแล้ว
ใช้ช้อนรวบเข้ำปำกทันที โอเคกินกันแบบนี้ใช่ไหม ถือว่ำไม่เป็นกำร
เสียมำรยำทนะครับ เพรำะผมเห็นเขำท�ำแบบนี้กันทุกคน (ในร้ำนมี
ส้อมให้ใช้ แต่ไม่มคีนญีปุ่น่คนไหนหยิบใช้เลย ผมในฐำนะคนไทยทีม่ำ
เยือนญี่ปุ่นครั้งแรกยังมิกล้ำครับ หยิบส้อมใช้เหมือนอยู่ที่บ้ำนเรำจะ
ดีกว่ำ) ตอนสั่งคนขำยจะถำมว่ำต้องกำรข้ำวมำกไหมมีต้ังแต่small, 
medium, large, super large คือ น้อยมำก จนถึงเยอะมำก (ขนำด
อย่ำงกับก๋วยเตี๋ยวจับกังบ้ำนเรำ) ทั้งนี้มีรำคำเท่ำกันนะครับ เพียงแต่
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ทำงร้ำนต้องกำรปริมำณข้ำวทีเ่หมำะสมให้ลกูค้ำทำนให้อิม่ โดยทีไ่ม่
เหลือทิ้ง

เม่ือถงึเวลำนัดหมำยประมำณ 13.00 น. ทำงมติซบูชิ ิ เอสเตท 
ก็มำรับพวกเรำไปพบกับผู้บริหำรของพวกเขำที่ตึกมำรุโนะอุจิ อิรำกุ 
(Marunouchi Eiraku BLDG) ทำงผู้บริหำรพำเรำเข้ำไปห้องเตรียม
เปิดวดิทีศัน์ ซึง่ห้องรบัรองทีเ่ขำพำไปนีล้กัษณะเป็นห้องชมภำพยนตร์

แบบจริงจัง กำรจัดห้องเหมือนห้องชมภำพยนตร์ขนำดเล็ก คือ มีจอ
โปรเจคเตอร์ขนำดใหญ่ และท่ีน่ังท่ีเหมำะกับกำรชมภำพยนตร์อย่ำงยิง่ 
ซึ่งเขำก็เปิดวิดีทัศน์ประวัติของทำงมิตซูบิชิ และกำรพัฒนำที่ดินย่ำน
มำรุโนะอุชิโดยย่อให้พวกเรำชม สรุปได้คร่ำวๆ ก็คือ หลังจำกกำร
ปฏวิตัยิคุเมจ ิมำรโุนะอุจติกอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของรฐับำลแห่งชำติ 
มกีำรสร้ำงค่ำยทหำร และลำนสวนสนำมส�ำหรบักองทพัขึน้ ต่อมำใน
ปี พ.ศ.2433 อิวำซำกิ ยำโนสุเกะ น้องชำยของผู้ก่อตั้งบริษัทมิตซูบิชิ 
ได้ซือ้ทีด่นิบริเวณน้ีในรำคำ 1.5 ล้ำนเยน แล้วสร้ำงบรษิทัขึน้ ระหว่ำง
ทำงในกำรพัฒนำที่ดินก็มีกำรตัดถนนเพิ่ม ทุบท�ำลำยอำคำรเก่ำแล้ว
สร้ำงใหม่ โดยลักษณะอำคำรแต่ละย่ำนก็จะมีเอกลักษณ์ทำงด้ำน
สถำปัตยกรรมตำมแต่ละยุคสมยั เช่น ย่ำนตกึลอนดอน เกิดขึน้ในช่วง

ทีอ่งักฤษก�ำลงัเผยแพร่อิทธิพลเข้ำสู่ประเทศญีปุ่น่ ด้ำนสถำปัตยกรรม
ก็จะได้รับอิทธิพลมำด้วยเช่นกัน ตึกย่ำนน้ีก็มีลักษณะเหมือนกรุง
ลอนดอนในยุคนั้น หรือย ่ำนตึกนิวยอร ์ค ก็จะมีลักษณะทำง
สถำปัตยกรรมของอำคำรมำจำกกรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ในยุคนัน้เช่นกนั เม่ือชมวดิทีศัน์จบ เขำก็พำเรำไปดโูมเดลผงัเมอืงของ
มำรุโนะอุจิ และอธิบำยต่ำงๆ ประกอบควำมเข้ำใจอีกครั้ง ท�ำให้ผม
ทรำบว่ำย่ำนมำรุโนะอุจิน้ันได้ถูกพัฒนำเป็นย่ำนธุรกิจที่ส�ำคัญ 
จำกมติซบูชิ ิกำรไปดโูมเดลนีท้�ำให้ผมทรำบด้วยอกีอย่ำงด้วยว่ำย่ำน
มำรุโนะอุจิ อยู่ไม่ไกลจำกพระรำชวังขององค์จักรพรรดิญี่ปุ่น 

ต่อฉบับหน้าอ่าน

จำกนัน้ทำงมติซบูชิไิด้พำพวกเรำไปเดนิรอบๆ ย่ำนมำรโุนะอุ
จิ เพื่อดูลักษณะอำคำร และสภำพแวดล้อมโดยรอบ สิ่งที่ผมรู้สึก คือ 
ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบของอำคำรและถนนโดยรอบ ถนน
บำงเส้นมีกำรก�ำหนดเวลำอนุญำตให้รถยนต์แล่นด้วย เพื่อต้องกำร
ท�ำให้เป็นย่ำนถนนคนเดินในช่วงเย็น หรือวันหยุด ที่ดินแต่ละบริเวณ
มีกำรอนุรักษ์รูปแบบสถำปัตยกรรมของอำคำรเอำไว้ตำมประวัติใน

กำรพัฒนำที่น�ำเสนอให้เรำดู อำคำรในย่ำนนี้จึงมีรูปแบบทำงด้ำน
สถำปัตยกรรมที่หลำกหลำยแต่ละยุคสมัย เนื่องจำกทำงมิตซูบิชิเป็น
เจ้ำของที่ดินในย่ำนนี้ทั้งหมด เขำจึงต้องวำงแผนระบบจัดกำรด้ำน
ผังเมือง และบริหำรจัดกำรเรื่องกฎระเบียบรวมถึงสำธำรณูปโภค
ทั้งหมดด้วย เขำไม่มีข้อจ�ำกัดที่จะต้องตกลงกับเจ้ำของร่วมในกำรใช้
พื้นที่ร่วมกัน ท�ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรพื้นที่ได้อย่ำงเบ็ดเสร็จมี
ประสิทธิภำพ ยกตัวอย่ำงเช่น เขำต้องกำรให้ถนนย่ำนไหนเป็นย่ำน 
shoping กส็ำมำรถก�ำหนดได้ หรอืก�ำหนดเวลำเปิดปิดถนนแต่ละเส้น
ได้ตำมควำมต้องกำร ฯลฯ ผมต้องทึง่กบัระบบ IT ทีเ่ขำวำงระบบเช่ือม
โยงกันหมดทัง้ย่ำนมำรโุนะอุจ ิรวมถึงกำรบรหิำรพลังงำนโดยมเีครือ่ง
ปรับอำกำศ / heater ส่วนกลำงจ่ำยลมให้กับอำคำรทั้งย่ำนมำรุโนะอุจิ  

 
 
ซึ่งเหมือนกับกำรบริหำรเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งเลย

หำกคุณมีค�ำถำม ป ัญหำ อยำกเข ้ำมำร ่วมแบ ่งป ัน
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับเรื่องงำนก่อสร้ำง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผม
ยินดีรับฟังผ่ำนทำงอีเมล์  kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

ภาพวิวเมืองมารุโนะอุจิบริเวณหน้าสถานีรถไฟ


