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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

(จบ) 3จากฉบับที่แล้วต่อ

ไปดูงานคอนโดที่

ญี่ปุ่น

ภาพแผงป้ายแสดงรายละเอียดข้อมูลเทคนิคในการออกแบบ และการก่อสร้าง

ใน สนง. ขาย

ทีมงานเราค่อนข้างมีเวลาจ�ากัดในการเยี่ยมชมเนื่องจาก
ก�าหนดการในการไปเยอืนญ่ีปุน่ในครัง้นีแ้น่นมากๆ เราต้องรบีออกเดนิ
ทางไปยังหน่วยงานก่อสร้าง Tiaro Residence ซึ่งอยู่ถัดไปไม่ไกลนัก 
เมื่อไปถึงหน่วยงานก่อสร้างโดยมีบริษัทคาจิม่าเป็นผู ้รับเหมางาน
ก่อสร้างที่นี่ทั้งหมด ซึ่งทางมิตซูบิชิให้ข้อมูลมาว่าคาจิม่าเป็นบริษัทรับ
เหมาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว สิ่งที่สะดุดตาและประทับใจคือ 
สภาพโครงการที่สะอาดเรียบร้อยกว่าไซต์ก่อสร้างในบ้านเรามาก ทาง
ทีมงานก่อสร้างได้ออกมาต้อนรับ และพาพวกเราขึ้นไปที่ห้องประชุม 
และอธิบายข้อมูลการก่อสร้างคร่าวๆ ให้พวกเราฟัง สภาพห้องประชุม 
มีการจัด layout ใกล้เคียงกับบ้านเรา ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือ
ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในการจดัวางสิง่ของต่างๆ 
ปัจจุบันงานก่อสร้างที่นี่อยู่ในช่วงงานโครงสร้างถึงพ้ืนชั้นท่ี 2 งาน
โครงสร้างทีน่ีจ่ะใช้ระบบ precast เป็นหลกั ระบบพืน้-คานทีน่ี ่ไม่ได้เป็น
พื้น post tension เหมือนในบ้านเรา จะเป็นคาน-พื้น precast โดยคาน
จะน�ามาประกอบ และเท grout ที่หัวเสา ส่วนพื้นจะน�ามาวาง แล้ววาง
ตระแกรงเหล็กจากนั้นก็เท topping แม้ว่าการก่อสร้างเป็นระบบ pre-
cast ซึ่งน่าจะรวดเร็วแต่ระยะเวลาก่อสร้างอาคารของที่ญี่ปุ่นกลับนาน
กว่าบ้านเรา โดยทีมงานอธิบายให้เราฟังว่า ที่ญี่ปุ่นจะประมาณระยะ
เวลาก่อสร้างไว้ประมาณชั้นละ1 เดือน เช่น อาคารสูง 30 ชั้น ก็ใช้ระยะ
เวลาก่อสร้างประมาณ 30 เดือน ซึ่งถ้าเทียบกับแผนงานมาตรฐานใน
บ้านเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ 26 เดือน สาเหตุที่ระยะเวลาก่อสร้าง
นานกว่าบ้านเรานัน้ มาจากกฎระเบยีบเรือ่งระยะเวลาก่อสร้าง และเรือ่ง 
safety ที่เข้มงวดกว่าบ้านเรามาก และปริมาณแรงงานก่อสร้างที่ญี่ปุ่น
มีจ�านวนไม่มากเท่าบ้านเรา

 หลังจากรับฟังการอธิบายข้อมูล ทีมงานก่อสร้างได้พาเราไปดู
หน้างาน หน้างานที่นี่สะอาดเรียบร้อย ฝุ่นน้อยมาก แม้แต่แผ่นเหล็กที่

มา
ในส่วนห้องชุด ห้องตัวอย่างของที่นี่มีลักษณะคล้ายกับห้อง
ตัวอย่างใน สนง. ขายของบ้านเรา คือมีการตกแต่งห้องเพิ่มเติม

จากทีส่่งมอบลกูค้าจรงิ เช่น มีการตดิตัง้โคมไฟ downlight เพิม่เตมิบาง
จุดที่ฝ้าเพดาน ติดตั้งวอลล์เปเปอร์ที่ผนัง มีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวด์
อิน และมีการประดับ propให้ดูสวยงาม ก่อนเข้าไปชมห้องตัวอย่างก็
จะต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้า slippers คล้ายๆ กับบ้านเรา

ทางโครงการ TPH Harumi towers ได้ก�าหนด Theme สีของ
วสัด ุfinishing ไว้ 3 รปูแบบ โดยจัดท�าแผงตวัอย่างด้วยการกัน้ทีบ่รเิวณ
สนง.ขายบริเวณหนึ่งท�าเป็นแผงโทนสีวัสดุ finishing ไว้ให้ลูกค้าตัดสิน
ใจเลือก ซึ่งเขาท�าเป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรไม่ได้เป็นแผงวัสดุเล็กๆ  
ไก่กาทั่วไป แผงตย.นี้จะมีตย.บานประตู กระเบื้อง หิน แต่ละโทนสีให้ดู 
โดยมีให้เลือกเป็นสีโทนขาว สีออกแนวไม้บีช และสีวอลนัทเข้ม หาก
กรณีที่แผนงานก่อสร้างด�าเนินการถึงห้องๆ นั้นๆ แล้วยังไม่มีลูกค้าจอง 
ทางฝ่ายขายจะเลอืก Theme สใีห้กบัหน้างานด�าเนนิการก่อสร้างไปเลย 
จากการสอบถามทราบว่าโทนสทีีค่นญ่ีปุ่นเลอืกมากทีส่ดุคอืสบีชี (สอีอก
เหลืองครีมอ่อนๆ)

เดนิมาอกีบรเิวณหนึง่ของ สนง. ขายจะจัดเป็นโมเดลขนาดใหญ่
โดยเปิดโชว์การจัด พท.ใช้สอยของ พท. ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสวน ที่
จอดรถ lobby ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก Lounge ฯลฯ เพื่อให้พนักงานขายได้
อธิบายได้สะดวก อีกมุมหนึ่งของ สนง. ขายจะมีแผงป้ายอธิบายราย
ละเอียดทางด้านเทคนิคในการออกแบบ และการก่อสร้าง โดยน�าเสนอ
เรื่องการประหยัดพลังงาน การป้องกันแผ่นดินไหวเอาไว้ด้วย ช่วยให้
พนักงานขายอธิบายลูกค้าได้ง่ายขึ้น และไม่ตกหล่นประเด็นที่เป็นจุด
ขายของโครงการ ต่างจากในบ้านเราทีไ่ม่ได้ใส่ใจในการให้ข้อมลูกบัลกูค้า
ในส่วนนีเ้ลย หรอืให้ข้อมลูในเชงิการตลาดเน้นขายของเสยีมากกว่า การ
ให้ข้อเท็จจริง

ภาพแผงป้ายแสดงรายละเอียดการออกแบบโครงสร้างอาคารที่ป้องกันแรงแผ่น

ดินไหวในสนง.ขาย
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ใช้ปูพื้นเพื่อรองให้เครื่องจักรท�างานยังวางเป็น pattern และมีการเชื่อม
กันระหว่างแผ่นให้ยึดติดกัน และอุปกรณ์ประกอบนั่งร้านไม่ว่าจะเป็น 
jack base, pin, ข้อเสือ,ฯลฯ มีตะกร้าเหล็กจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ  
น่าเสียดายที่ช่วงเวลาที่เราไปเดินหน้างานกันเป็นช่วงเวลาพักเที่ยง 
ท�าให้เราไม่เห็นบรรยากาศในการท�างานจริงของหน้างาน ก่อนเดิน
ทางออกจากหน้างานผมได้มีโอกาสเข้าห้องน�้าส�าหรับระดับ staff ซึ่งก็
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู ้สึกว่าต่างกับบ้านเราอย่างมาก คือห้องน�้าที่นี่ 
สะอาด และตดิตัง้สขุภณัฑ์ทีด่ดูกีว่าบ้านเรามาก อาจเป็นเพราะนโยบาย
ของบรษิทัผูร้บัเหมาทีน่ีท่ีใ่ส่ใจในเรือ่งห้องน�า้ส�าหรบัพนกังานท่ีหน้างาน

ภาพแสดงการจัดเก็บอุปกรณ์ไม้แบบนั่งร้านหน้างานก่อสร้างที่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย

ภาพสภาพพื้น precast ที่รอเท topping เห็นถึงมาตฐานความสะอาด

ที่ต่างกับบ้านเรา

ระหว่างทางทีน่ั่งรถเพือ่ไปรบัประทานอาหารเทีย่ง เราได้พูดคยุ
กับทางมิตซูบิชิท�าให้ทราบว่าวัฒนธรรมในการท�างานของ Developer 
ท่ีญีปุ่น่ต่างกบัในบ้านเราคอื จะไม่มsีtaffประจ�าทีโ่ครงการ และไม่มทีาง 
CM บรหิารงานอกีด้วย จะเป็นความรบัผดิชอบของทางผูร้บัเหมาทัง้หมด 
(Turnkey) ตัวแทนเจ้าของโครงการจะเข้ามาที่โครงการเพียงเดือนละ 
1คร้ังเท่านั้น เพื่อตรวจดูสภาพงานโดยรวม ประเด็นนี้แสดงให้ถึง
ศักยภาพ และความรับผิดชอบในการก่อสร้างของผู้รับเหมาที่นี่ 

อีกทั้งระยะเวลาในการออกแบบ และเตรียมตัวก่อสร้างหรือที่ 
เรียกว่าช่วง precon ที่ญี่ปุ่นทางมิตซูบิชิใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในขณะ
ทีบ้่านเราใช้เวลาประมาณ 6 เดอืนเท่านัน้ นัน่อาจเป็นเหตผุลหนึง่ทีท่�าให้
ผูร้บัเหมาทีน่ีม่เีวลาเตรยีมความพร้อม และวางแผนงานทีร่ดักมุเมือ่เริม่
ก่อสร้างจริง

ทีมงานเรารับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันประมาณเกือบบ่าย 2 
โมง ที่ร้านโดยรับประทานอาหารญี่ปุ่นเป็นเบนโตะเซ็ต คือเป็นอาหาร
ถ้วยเลก็ๆ กระจกุกระจกิเตม็ไปหมด อาหารจัดเรยีงสวยงาม ดเูหมอืนไม่
น่าจะอิม่เพราะเป็นจานเลก็จานน้อย แต่เมือ่ทานหมดกอ็ิม่ใช้ได้เลยครบั 

ต่อฉบับหน้าอ่าน

หลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปที่ ซึ่งเป็น service apartment ย่านชินจูกุ
ชื่อว่าPark Habio Shinjuku Eastside Tower เป็นอาคารสูง 42 ชั้น จัด
ห้องพักไว้ส�าหรับเช่าแบบระยะยาวเป็นปี เมื่อถึงโครงการ จนท.ประจ�า
โครงการได้ออกมาต้อนรับพวกเรา และพาพวกเราไปนั่งที่ห้องประชุม
ชัน้ล่าง และให้ข้อมลูโครงการกบัพวกเราโดยคร่าว ประมาณว่าโครงการ
นี้ผู้เช่าจะเป็นชาวต่างประเทศประมาณครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งจะเป็นคน
ญ่ีปุน่ซึง่ท�างานอยู่ในระดบับรหิาร ทัง้นีเ้ป็นเพราะค่าเช่าห้องพกัทีน่ีเ่ฉลีย่
ตกเดือนละ 1,750 บาท/ตร.ม. ก็นับว่าสูงเอาการอยู่ ส�าหรับขนาดห้อง
มีห้องให้เลือกพักตั้งแต่ 40-100 ตร.ม. ขณะที่เราไปเยี่ยมชมโครงการ 
โครงการมีผู้เช่าประมาณ 80% ของทั้งหมด ถือว่าไม่เลวทีเดียว

ภาพอาคาร Park Habio Shinjuku Eastside Tower

จนท. โครงการได้พาเราไปเยีย่มชมส่วนกลางต่างๆ เช่นสระว่าย
น�้าฅ ฟิตเนสที่อยู่ชั้นดาดฟ้าคล้ายๆ กับบ้านเรา แต่สระว่ายน�้าของเขา
จะเป็นสระว่ายน�้า indoor และมีขนาดใหญ่กว่าอย่างชัดเจน เรียกได้ว่า
ใช้ส�าหรับว่ายน�้าจริงจังได้เลย

ที่ดาดฟ้าจะมี Bar Lounge เอาไว้บริการเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์ ส�าหรับลูกค้าที่ต้องการดื่ม และชมวิวเมืองโตเกียว โดยมีที่
นั่งทั้ง indoor และ outdoor ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ที่ตั้งอยู่บริเวณ outdoor จะ
ตดิตัง้โซ่ยดึไว้กบัพืน้เพือ่ป้องกนัหากเกดิลมพายพุดัแรง หรอืแผ่นดนิไหว
จะได้ไม่ก่อให้เกิดอันตราย โครงการที่นี่มีห้องไดร์ฟกอล์ฟจากเคร่ือง
จ�าลองด้วย โดยเครื่องตัวนี้จะฉายภาพสนามกอล์ฟจ�าลองไปที่
โปรเจคเตอร์ และทีพ้ื่นจะเอยีงท�ามมุตามภาพจ�าลอง เพ่ือให้ผูต้รีูส้กึใกล้
เคียงกับสภาพจริง ซึ่งห้องนี้สามารถประยุกต์เป็นห้องคาราโอเกะก็ได้
ตามความต้องการของลกูค้า ซึง่ลกูค้าทีอ่าศยัอยูส่ามารถเช่าห้องเพ่ือใช้
บริการได้

หากคณุมคี�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดีรับฟังผ่าน
ทางอีเมล kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

         
 


