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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

จบจากฉบับที่แล้วต่อ

ไปดูงานคอนโดที่

ญี่ปุ่น

ภาพช่องหนีไฟบริเวณพื้นระเบียงห้องชุด

2) การซ่อมแซมหลังการใช้งาน เรื่องนี้คนญ่ีปุ่นให้ความ
ส�าคญัอย่างมาก เรยีกว่า ไม่นยิมสวยแต่รปูจบูไม่หอม เราจะเหน็ค่านยิม
แบบนี้จากงานก่อสร้างที่เขาท�าได้ เช่น ระบบปรับอากาศ การติดตั้ง
เครื่องเป่าลมเย็น จะติดตั้งปลั๊กไฟข้างเครื่อง และโชว์เต้าเสียบให้เห็น
กันชัดๆ แบบไม่ต้องอายใคร และเดินท่อระบบปรับอากาศในห้องชุด
แบบลอยตัวโดยมีที่ครอบพลาสติกปิดไว้ ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการซ่อมแซม 
และตามผนังห้องจะมีช่อง service ตามจุดที่ส�าคัญไว้ ผมได้ถาม
ประเด็นนี้กับทีมงานชาวญ่ีปุ่นที่เดินด้วยกันว่า ท�าไมไม่เดินซ่อนไว้ใน
ผนัง และคนญี่ปุ่นรับได้ในเรื่องความสวยงามหรือ? เขาตอบสวนผมมา
ทันทีว่า “How to maintenance?” เออ! จริงของมึง

จาก
การไปดสูภาพห้องชดุหลายๆโครงการทีญ่ี่ปุน่ ผมขออธิบาย
สรุปประเด็นที่น่าสนใจ ได้ดังนี้

1) การนับขนาดพื้นท่ีห้องชุด ที่ญี่ปุ่นจะไม่นับพื้นที่บริเวณ
ระเบยีงเปน็พืน้ที่ห้องชดุด้วย เนือ่งจากก�าหนดให้พืน้ทีร่ะเบียงเป็นพื้นที่
หนีไฟ โดยที่ระเบียงจะมีฟังก์ชั่นใช้ส�าหรับหนีไฟด้วยช่องเปิดขนาด
ประมาณ 60x60 ซม. ที่พื้นระเบียง และมีประตูพร้อมบันไดหนีไฟซ่อน
เกบ็ไว้ ประตหูนไีฟนีจ้ะอยู่กันสลบัซ้ายขวาทีพ่ืน้ระเบียงระหว่างห้องบน
กับห้องล่าง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถใช้ช่องนี้ปีนหนีไฟสลับ 
ซ้ายขวาของระเบียงลงไปยังด้านล่างอาคารได้

ภาพโบร์ชัวร์แสดงขนาดห้องชุดที่นี่จะระบุขนาดห้องภายในห้องและระเบียง

แยกกันให้ดู
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ภาพแสดงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และช่อง service ที่ผนัง

3)  ฟังก์ช่ันห้องแบบญี่ปุ่น เป็นแบบแกมบังคับก็ว่าได้ว่าเมื่อ
เปิดประตูเข้าไปจะต้องเป็นส่วน foyer ไว้ส�าหรับถอดรองเท้าเก็บใส่ชั้น
วางรองเท้า เพื่อไม่ให้ต้องใส่รองเท้าเหยียบเข้าพื้นห้องทันที แล้วจึง
เข้าไปในส่วนพื้นห้องที่ท�าการยกระดับให้สูงกว่าพื้นที่ foyer ประมาณ 
40 ซม. ซึ่งช่วยปอ้งกันฝุน่หรือสิง่สกปรกจากรองเทา้ทีเ่ดนิเหยียบเข้ามา
ในห้อง ในบ้านเราอาจจะค�านึงถึงเรื่องนี้น้อยกว่า แม้ว่าจะออกแบบ 
ตู้เก็บรองเท้าเอาไว้ แต่ก็ไม่มีพื้นที่เพื่อส�าหรับถอดรองเท้า หากรองเท้า
เราเลอะเทอะจะต้องเหยียบเข้าพื้นห้องก่อนเพื่อถอดรองเท้า ท�าให้ฝุ่น
หรือคราบสกปรกจากรองเท้ากระจายเข้าไปในห้องได้

4) ห้องน�า้ส�าหรับคนญีปุ่น่ อ่างอาบน�า้ถอืเป็นฟังก์ชัน่ทีจ่�าเป็น 
ถงึขัน้ต้องมเีลยทเีดยีว การแช่น�้าอุน่ขณะอาบน�า้เป็นกจิกรรมท่ีคนญ่ีปุ่น
ให้ความส�าคัญอย่างมาก และน�้าอุ่นที่คนญี่ปุ่นแช่กันในอ่างอาบน�้านั้น
จะมีวิธีการใช้น�้าอย่างประหยัด โดยการที่พ่อบ้านจะเป็นคนแช่น�้าอุ่น
ก่อนเมือ่แช่เสรจ็จะยงัไม่ปล่อยน�า้ทิง้จากอ่าง แต่จะมฝีาปิดอ่างอาบน�า้
ปิดไว้ รอให้แม่บ้าน และลูกๆ แช่น�้าอุ่นกันต่อตามล�าดับ ในคอนโดฯ ที่
ผมได้มีโอกาสเยี่ยมชมจะแยกห้องอาบน�้า และห้องสุขาออกจากกัน 
เนือ่งจากกจิกรรมแช่น�า้อุน่คงใช้เวลานาน และอาจรบกวนคนท่ีต้องการ
จะใช้สุขา จึงแยกฟังก์ชั่นออกจากกันเสียเลย และห้องน�้าจะใช้ระบบ
ห้องน�้าส�าเร็จรูปในการก่อสร้าง เพื่อง่ายต่อการควบคุมต้นทุน คุณภาพ 
และเวลาในงานก่อสร้าง

ภาพฟังก์ชั่นห้องอาบน�้าของคนญี่ปุ่น

5) ชุดครัว ของคอนโดฯ ที่นี่จะค�านึงถึงเรื่องการเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ�าเป็นเอาไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นที่วางน�้ายาล้างจาน 
และฟองน�า้ล้างจาน ท�าให้สะดวกในการใช้งานจรงิ รวมถงึตูล้อยชดุครวั
ต่างๆ จะมีที่เก็บเอนกประสงค์ส�าหรับของกระจุกกระจิกต่างๆ มากมาย
ท�าให้สามารถจัดเก็บของที่จ�าเป็นไว้อย่างเป็นระเบียบสะดวกเมื่อ
ต้องการใช้งาน ชุดครัวที่นี่จะมีฟังก์ชั่นเตาอบ และชั้นส�าหรับย่างปลา
ด้วยเสมอ เตาให้ความร้อนในการท�าอาหารที่นี่จะเป็นระบบแก๊สที่จ่าย
จากส่วนกลาง ซึ่งคิดรวมกับค่าส่วนกลางแล้ว

ภาพเคาน์เตอร์อ่างล้างจานทีม่ฟัีงก์ชัน่กระจกุกระจกิช่วยให้สะดวกต่อการใช้งาน
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ภาพเตาย่างปลาแบบบิวด์อินเคาท์เตอร์ครัวเป็นฟังก์ชั่นที่นิยมของคนญี่ปุ่น

6) ระบบ Home automation และ Video door phone เท่าที่ผม
สอบถามทราบว่าคนญีปุ่่นให้ความส�าคญัในเรือ่งนีม้าก คอนโดฯ จะต้อง
มรีะบบ Home automation และ Video door phone โดยมีแผงควบคมุ
เป็นจอ LCD อยูภ่ายในห้อง เพือ่ใช้เป็นระบบรกัษาความปลอดภยั และ
หน้าตาของสวติซ์ไฟฟ้าท่ีนีจ่ะสวยงามดมีูเทคโนโลยีกว่าคอนโดฯ ในบ้าน
เราอย่างเห็นได้ชัด

ภาพระบบ Home automation และ Video door phone

7) ฝ้าเพดาน คอนโดฯ ทีเ่ราไปเยีย่มชมจะไม่สนใจว่าจะมแีนว
ลดระดับฝ้าเกิดขึ้นในห้อง ผมเห็นแนวลดระดับฝ้าในห้องนอน (ฝ้า
เพดานไม่อยู่ในระดับเดียวกันทั้งห้อง) ตอนแรกนึกว่ามีงานระบบอะไร

ซ่อนอยูเ่หนอืฝ้าหรอืไม่ จงึต้องพันฝ้าเพดานยกึยกัเป็นแนวๆ ไป จากการ
สอบถามเขาแจ้งว่าแนวที่ต้องกดระดับฝ้าเพดานต�่าลงมาเป็นแนวท้อง
คานรบัพ้ืนชัน้บน ซึง่ถ้าเป็นในบ้านเราวิศวกร และสถาปนกิจะพยายาม
เคลยีร์แบบให้ระดบัฝ้าในห้องสงูเท่ากนัทัง้ห้อง จะไม่ปล่อยให้ฝ้าเพดาน
มีระดับต่างๆ กันภายในพ้ืนที่ห้องเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นให้
ความส�าคัญกับฟังก์ชั่นการใช้งานมากกว่าความสวยงาม 

8) ผนัง ผนังของคอนโดฯ ที่ญี่ปุ่นจะใช้ระบบผนังเบาทั้งหมด 
ยกเว้นผนังภายนอก เนื่องจากช่างก่อสร้างที่ญี่ปุ ่นจะใช้เทคนิคการ
ก่อสร้างเป็นระบบ pre cast เพื่อลดงานเปียกในงานก่อสร้าง ท�าให้
ควบคุมทั้งต้นทุน คุณภาพ และเวลาในการก่อสร้างได้ง่ายขึ้น ซึ่งต้องมี
มาตรฐานในการวางแผนงาน และมาตฐานการผลิตชิ้นงานให้มี
ความคลาดเคลือ่นน้อย ไม่เช่นนัน้จะมปัีญหาทีห่น้างานในการประกอบ
ติดตั้ง

9) ที่จอดรถยนต์อัจฉริยะ ที่ญี่ปุ่นจะมีการใช้ Mechanic car 
parking กนัอย่างแพร่หลาย เนือ่งจากประหยดัพ้ืนทีใ่ช้สอยอาคาร และ
ด้วยต้นทนุทีด่นิทีส่งูมาก การใช้ Mechanic car parking คุม้ค่าท่ีจะช่วย
ให้ตกึมพ้ืีนทีข่ายมากขึน้ ส�าหรบับ้านเราต้นทนุการใช้ Mechanic park-
ing ประมาณ 350,000-400,000 บาทต่อที่จอดรถ 1 คัน นับว่าน่าสนใจ
ส�าหรับผู ้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านเรา แต่สิ่งที่เป็น
อุปสรรคต่อการเลือกใช้ระบบนี้ในขณะนี้ คือ ความพร้อมในการซ่อม
บ�ารุงเมื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะของช่าง และการจัดหาอะไหล่ อีก
ทัง้วัฒนธรรมในการใช้รถของคนบ้านเราเหมาะกบัการท�างานของระบบ
นี้หรือไม่

ภาพทางเข้าจอดรถระบบMechanic car parking

10) งานอลมูเินยีม ผมเหน็ว่ามาตรฐานงานอลมูเินยีมท่ีน่ีดกีว่า
บ้านเรามาก ทั้ง section และการประกอบที่ดูแน่นหนาแข็งแรง ตัว 
lockset ที่ดูสวยงามแข็งแรง เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนามาตรฐาน
งานอลูมิเนียมในบ้านเรา

การเดินทางในครั้งนี้ผม และทีมงานประทับใจในการต้อนรับ
ดูแลของทีมงานของมิตซูบิชิ เอสเตทเป็นอย่างยิ่งประกอบไปด้วย 
คณุยจู ิคณุโทดะ คณุทสโึยช ิคณุโอตะ คณุเอรกิะ และท่านอืน่ๆ ท่ีกรุณา
มาอ�านวยความสะดวกพวกเราที่ไม่ได้ถึงกล่าวถึงมา ณ ที่นี้ด้วย

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