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นิพนธ์ ลักขณ�อดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

(จบ) 4จากฉบับที่แล้วต่อ

ไปดูงานคอนโดที่

ญี่ปุ่น

ระบบ
จอดรถที่ Park Habio Shinjuku Eastside Tower เป็น
ระบบmechanical parking โดยใช้เวลารอรถหลังจาก

กดปุ่มเรียกประมาณ 5 นาที ก็จะมีลิฟต์น�ารถลงมาส่งถึงที่ ซึ่งที่ Park 
Habio ได้จัดวางที่ส�าหรับพักรอรถไว้ด้วย อีกทั้งยังมีบริการล้างรถให้
ส�าหรับลูกบ้านฟรีเดือนละ 1 ครั้ง 

ระบบ Mechanical parking มีความเหมาะสมในการใช้งานที่
ประเทศญีปุ่น่ เนือ่งจากประการแรกเลย คอื ต้นทนุค่าทีด่นิของญีปุ่น่สูง
มากเพียงพอที่จะลงทุนติดตั้งระบบ Mechanical parking หรือเรียก
ง่ายๆ ว่าคุ้มค่าที่จะติดตั้ง ประการที่สองคือพฤติกรรมการใช้รถของคน
ญี่ปุ่นมักจะใช้รถในวันหยุดพักผ่อน ส่วนวันท�างานปกติมักจะเดินทาง
ด้วยขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งประเทศญ่ีปุ่นมีไว้รองรับประชาชนได้
อย่างดี ส่วนบ้านเรามักนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก หาก
ในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่มีความต้องการใช้รถพร้อมๆ กัน 10 คน เท่ากับว่า
คนที่สิบต้องเสียเวลารอรถประมาณ 10 x 5 = 50 นาที หลังจากกดปุ่ม
เรียก ซึ่งถือว่านานมาก และเป็นข้อที่ต้องค�านึงถึงหากจะน�าระบบการ
จอดรถนี้มาใช้กับโครงการคอนโดฯ บ้านเรา

สิ่งที่แตกต่างกับคอนโดฯบ้านเราก็คือ โครงการที่นี่อนุญาตให้
เลี้ยงสัตว์ได้ โดยที่ชั้นล่างมีห้องส�าหรับท�าความสะอาดสัตว์เล้ียงด้วย 
โดยใช้ส�าหรบัพาสนุขัหรอืแมวมาอาบน�า้ หรอืล้างเท้าหลงัจากพาไปเดนิ
เล่นก่อนน�าเข้ามาในอาคารเหมาะส�าหรับคนที่ต้องการเลี้ยงสัตว์ และ
อาศัยอยู่บนตึกสูง ส�าหรับห้องชุดที่นี่ที่ จนท.พาพวกเราไปดู เกรดวัสดุ 
finishing ต่างๆ เทียบเคียงได้กับระดับกลาง-บนในบ้านเรา 

หลังจากนั้นทีมงานก็ออกเดินทางไปที่โครงการ Park Habio 
Ebisu เป็นอาคารสูง 14 ชั้น เพิ่งเปิดให้เช่าช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่ง
มีราคาค่าเช่าสูงกวาโครงการ Park Habio Shinjuku Eastside Tower 
อยู่เล็กน้อย ค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ1,900 บาท / ตร.ม. แต่ดูจาก
สภาพวัสดุ finishing ในตัวยูนิตแล้วดูด้อยกว่า เทียบเกรดวัสดุอยู่ใน
ระดับกลาง-ล่างในบ้านเรา แต่ตัวโครงการได้เปรียบในเรื่องของท�าเล
เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในเมืองมากกว่าซึ่งสามารถเดินไปสถานีรถไฟ 
Ebisu ได้ภายใน 3 นาท ีภาพรวมๆ ของโครงการนีจ้ะไม่มส่ีวนกลางใดๆ 
เลย Llobby ก็เป็นพื้นที่เล็กๆ แต่งแบบเรียบง่าย โดยการวาง sculture 
เป็นก้อนหินจ�าลอง และใช้เป็นที่นั่งได้ด้วย เท่านั้น จุดขายของโครงการ
นี้อยู่ที่ท�าเลจึงใช้พ้ืนที่อาคารให้เป็นพ้ืนที่เช่าให้มากที่สุดเพื่อความ 
คุ้มค่า

ภาพ Lobby และ Loungeชั้นล่างของ Park Habio Shinjuku Eastside Tower

ภาพ Bar Loungeที่ชั้นดาดฟ้าของ Park Habio Shinjuku Eastside Tower

ภาพสระว่ายน�้าIndoorชั้นดาดฟ้าของ Park Habio Shinjuku Eastside Tower
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ภาพอาคาร Park Habio Ebisu

ภาพ Lobby ที่ Park Habio Ebisu

ระหว่างทางที่อยู่บนรถทางทีมงานชาวญี่ปุ่นได้พูดถึงสถานที่ที่
จะไปรับประทานอาหารเย็นด้วยกันวันนี้ ซึ่งผมได้ยินภาษาอังกฤษ
ส�าเนียงคนญี่ปุ่นแบบไม่ถนัดหูเท่าไรนักว่า “โคเบบี้” ชื่อประมาณนี้ใน
สมองผมนึกถึงร้านอาหารประเภทเลานจ์ บรรยากาศมืดๆ ครึมๆ กิน
อาหารเคล้านารขีึน้มาในหวัทนัท ีคงเป็นเพราะช่ือมันส่อชวนให้คดิไปใน
ทางด้านมืด พอไปถึงร้านถึงได้ถึงบางอ้อว่า ไอ้ “โคเบบี้” ที่ได้ยินที่จริง
แล้วมันคือ “Kobe Beef” หรือเนื้อย่างโกเบนั่นเอง 

ร้านนี้ตั้งอยู่ในย่านกินซ่ามีชื่อร้านว่า กิวอัน (Gyu-an) เป็นร้าน
อาหารทีอ่ยูร่มิถนนแต่ทางเข้าเป็นบันไดแคบๆ เดนิลงไปช้ันใต้ดนิ ลกึลบั
พอสมควร ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่คงไม่รู้จัก ตัวร้านจัดร้านแบบญี่ปุ่นย้อนยุค
ดคูลาสสคิมาก เผอญิผมไม่ได้ทานเนือ้ววัซึง่เป็นเมนขูึน้ชือ่ของทานร้าน
จึงไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร แต่ฟังจากทีมงานท่านอื่นที่ได้ทานต่างบอก
ว่าอร่อยมาก และเนือ้ย่างนุม่มากเหมอืนละลายในปากเมือ่สมัผสักับลิน้
เลยทีเดียว หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่
ระทึกกับทางทีมงานมิตซูบิชิด้วยครับ ข้อเสียของร้านนี้ที่ผมพบคือ 
ร้านออกใหญ่โตแต่มห้ีองน�า้ห้องเดยีวครบั และเข้าได้ทลีะคนด้วยไม่ว่า
จะหนักหรือเบา เป็นจุดเล็กๆ ที่รู้สึกว่า ไรแว้!!

หลงัจากรบัประทานอาหารเย็นเสรจ็ ทมีงานมิตซูบิชิพาพวกเรา
ไปเดินเล่นที่ห้างชื่อว่า BIC CAMERA เป็นห้างที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์
สื่อสาร, IT, เครื่องใช้ไฟฟ้า นับว่าเป็นครึ่งชั่วโมงแรกที่ผม และทีมงาน
ได้เดนิท่องเทีย่วอย่างอสิระตัง้แต่มาถงึญ่ีปุน่ จากนัน้กพ็าเราไปเดนิเล่น

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ที่ roppongi ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวกลางคืนของชาวญี่ปุ่น ซึ่งเต็มไปด้วย
กลุม่วยัรุน่, วยัท�างานมาท่องเทีย่วยามค�า่คนื แทบไม่น่าเชือ่ว่าจะมผู้ีคน
พลุกพล่านอย่างมาก แม้จะเป็นเวลากลางคืน อันควรเป็นเวลาพักผ่อน 
ปริมาณคนที่มาท่องเที่ยวย่านนี้หนาแน่นกว่าสถานที่เที่ยวกลางคืนใน
บ้านเราอย่างมากเลยครับ

เช้าวันที่ 25 ม.ค. 57 เป็นวันสุดท้ายในทริปนี้ ก�าหนดการของ
เรายังแน่นเหมือนเดิม โดยในช่วงเช้าเราไปเยี่ยมชมสนง.ขายโครงการ 
Parkhouse GRAN Sanbancho เป็นอาคารสูง 15 ชั้น รูปแบบการรับ
ลูกค้าที่นี่ก็คล้ายๆ กับโครงการที่เราไปเยี่ยมชมมาคือ มีห้องชมวิดิทัศน์
น�าเสนอข้อมูลโครงการ ตามด้วยโมเดลอาคารขนาดใหญ่ รวมถึง 
แผงป้ายน�าเสนอข้อมลูทางด้านเทคนคิการออกแบบของตวัอาคาร  ท่ีดู
โดดเด่นคอืการน�าเสนอเทคนคิการออกแบบตอม่อโครงการ โดยมโีมเดล
อาคาร 2 อาคารวางเปรยีบเทยีบกนั อาคารหนึง่มรีะบบตอม่อซมึซับแรง
แผ่นดินไหว อีกอาคารหนึ่งไม่มี และมีน�้าวางอยู่บนตัวอาคารชั้นบนสุด
ทั้ง 2 อาคาร เมื่อกดปุ่มให้พื้นด้านล่างสั่นสะเทือนเพื่อจ�าลองเหตุการณ์
แผ่นดินไหว โมเดลที่มีระบบตอม่อซับแรงแผ่นดินไหว อาคารจะส่ัน
สะเทือนน้อยกว่าโมเดลที่เป็นตอม่อแบบปกติ โดยเปรียบเทียบได้จาก
ลักษณะน�้าบนอาคารที่วางไว้ทั้ง 2 อาคาร ซึ่งอาคารที่มีระบบตอม่อ
ซมึซบัแรงน�า้จะสัน่สะเทอืนน้อยกว่า วธินี�าเสนอนีท้�าให้ผูซ้ือ้เห็นภาพได้
อย่างชัดเจน และง่ายต่อพนักงานขายที่จะน�าเสนอลูกค้า ห้องตัวอย่าง
ที่นี่ก็มีรูปแบบคล้ายๆ กับที่เคยไปมาเมื่อวันแรก

ภาพโมเดลน�าเสนอการใช้ตอม่อรับแรงแผ่นดินไหวของโครงการ

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


