คอลัมน์ “เปิ ดมุมมอง”
การพัฒนาโครงการแบบมิ กซ์ยสู (Mixed-Use Development)
โดย...ณภัสสร์ยา ธารงสมบัตสิ กุล
การพัฒนาแบบผสมผสานทีเ่ รียกว่า “มิกซ์ยสู ” (Mixed-Use) เป็ นกรอบแนวคิดใหม่ในโครงการ
พัฒนาทีไ่ ด้รบั การยอมรับ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย โรงแรม
และชอปปิ้ งมอลล์ ทีน่ าเอาบริการสิง่ อานวยความสะดวกมารวมไว้ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน หรือแม้แต่การวางแผน
สร้างเมืองใหม่เพื่อให้เป็ น Smart City ทีม่ ี High Technology สิง่ อานวยความสะดวกตอบโจทย์ให้แก่ผูอ้ ยู่
อาศัย ควบคู่ไปกับการเพิม่ มูลค่าเพิม่ ให้แก่โครงการ
โดยทัวไปการพั
่
ฒนาโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-Use Development) เป็ นการพัฒนาโครงการ
ทีม่ กี ารผสานธุรกิจต่างกันอย่างน้อย 3 ประเภทขึน้ ไป และหนึ่งในธุรกิจนัน้ ต้องไม่ควรมีมากกว่า 60% ของ
พืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด โดยมีองค์ประกอบ เช่น อาคารสานักงาน ที่พกั อาศัย โรงแรม พืน้ ทีค่ า้ ปลีก รวมทัง้ มี
การรวมพืน้ ทีส่ ่วนกลางทีเ่ ป็ นทีเ่ ปิ ดโล่งสามารถจัดกิจกรรมสาธารณะ
มีการออกแบบภูมทิ ศั น์ (Landscape) จัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวเพื่อสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจ ร่มรืน่
สวยงาม เป็ นเอกลักษณ์ทน่ี ่ าสนใจ เชิญชวนให้มกี ารจัดกิจกรรมหลากหลาย
การผสมผสานธุรกิจของโครงการมิกซ์ยสู ในแง่ของเมือง และการพัฒนาเมือง ก็เป็ นการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทัง้ จะก่อให้เกิดประชากรช่วงกลางวัน (Daytime Population) ทีม่ าในรูปแบบ
คนทางานทีเ่ ดินทางมาสานักงานเป็ นประจา 5 วันต่อสัปดาห์ และการผสานให้มอี าคารทีพ่ กั อาศัย(แนวตัง้ ) ก็
จะเพิม่ ประชากรทีอ่ ยูป่ ระจา (Registered Population) ซึง่ จะทาให้เกิดประชากรในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ แบบ 24/7
หรือ ตลอด 24 ชัวโมง
่
7 วันต่อสัปดาห์ ซึง่ ประชากรเหล่านี้จะช่วยเกือ้ หนุ นโครงการต่างๆ โดยเฉพาะพืน้ ที่
ค้าปลีก
แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วน หรือการผสานธุรกิจ ไม่มรี ปู แบบตายตัว ต้องมีการศึกษาในแง่มุมอื่นๆ
ประกอบเพื่อพัฒนาโครงการให้สาเร็จ เช่น ตาแหน่งทีต่ งั ้ โครงการ การเดินทางมายังโครงการ พืน้ ทีโ่ ครงข่าย
ทีล่ กู ค้า-กลุ่มเป้ าหมายจะเดินทางมาใช้บริการในพืน้ ทีโ่ ครงการ (Catchment Area) เป็ นต้น
เนื่องจากในปั จจุบนั การพัฒนาโครงการในพืน้ ทีร่ อบสถานีขนส่งสาธารณะ ในแนวคิดของ Transit
Oriented Development (TOD) เริม่ มามีบทบาทในการพัฒนาพืน้ ที่มากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการกระตุ้น
เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระจายการพัฒนาไปยังพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ซึง่ มี

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ยคุ Thailand 4.0 ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดในรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อเพิม่ ศักยภาพ
การผลิตให้สงู และมีคุณภาพ คุณค่าทีส่ งู ขึน้ (Value Added)
ซึง่ ในแนวคิดการพัฒนาดังกล่าวจะมีการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็ น
ตัวเชื่อมการเดินทางของคนจากส่วนต่างๆ โดยเฉพาะจากกรุงเทพฯ เชื่อมไปยังแหล่งงานใน 3 จังหวัด คือ
ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง และเพิม่ ศักยภาพในการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โดย
การพัฒนาในครัง้ นี้จะเป็ นการสร้างแหล่งงานคุณภาพ ทันสมัย มีการผนวกนวัตกรรม (Innovation) เพิม่
คุณภาพการผลิต ซึง่ จะเกิดเป็ นแหล่งงานขนาดใหญ่ ทีด่ งึ ดูดนักลงทุน ผูผ้ ลิต ลูกค้าจากทัวโลก
่
ทีท่ าให้เกิด
การอพยพคนทีเ่ ป็ นแรงงาน พนักงาน นักธุรกิจ ทัง้ ในและต่างประเทศ ให้เข้ามาในพืน้ ทีน่ ้ี
ดังนัน้ การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์และทีอ่ ยูอ่ าศัย รอบศูนย์กลางการขนส่งสาธารณะ(TOD) จะเป็ น
จุดเริม่ เป็ นพืน้ ทีศ่ ูนย์กลางความเจริญ หรือเป็ นย่านธุรกิจทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ (new Downtown) ในย่านใหม่ให้
เกิดขึน้ ก่อน แล้วกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ต่อไป การพัฒนาแบบมิกซ์ยสู จึงถูกออกแบบให้มสี ดั ส่วน ขนาด ที่
เหมาะสมกับทีต่ งั ้ โครงการ และประชากรทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
นอกจากรูปแบบธุรกิจแบบผสมผสานแล้ว การออกแบบให้สงิ่ แวดล้อมทีม่ คี ุณภาพดี มีสงิ่ อานวย
ความสะดวก ผสานเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ดึงดูดกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ นคนรุน่ เก่าและใหม่ รวมทัง้ ชาว
ต่างประเทศทีม่ าทางานในพืน้ ที่
เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้การพัฒนาโครงการแบบผสมผสานให้มแี นวคิด
(concept) ความแตกต่าง(differentiation) จากโครงการอื่นๆ ซึง่ จะนาไปสู่ความสาเร็จ และยังยื
่ นได้
เช่นกรณีการพัฒนาศูนย์การค้าแบบคอมมูนิต้ี มอลล์ (community mall) หรือศูนย์การค้าชุมชนทีม่ ี
ขนาดไม่ใหญ่ ตัง้ อยูใ่ นย่านทีพ่ กั อาศัย ทีท่ างาน ประกอบด้วย Anchor ผูเ้ ช่าหลักร้านค้าบริการทีเ่ ป็ นซุปเปอร์
มาร์เก็ต ร้านอาหาร-เครือ่ งดื่ม-ขนม (Food & Beverage)
ส่วนธุรกิจบริการ (Services) เช่น ธนาคารสาขาย่อย ไปรษณีย์ ร้านซักรีด ร้านตัดขน-อาบน้าสุนขั
โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อสาหรับคนในชุมชนมาใช้ ซึง่ ตอบรับกับกิจกรรมประจาทีท่ าอยูเ่ ป็ นหลัก และมีรา้ นค้า
ย่อยอื่นในรูปแบบต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับคนในชุมชน เช่น บาร์ ร้านหนังสือ-เครือ่ งเขียน เป็ นต้น
นอกจากนี้การออกแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับผูค้ นทุกเพศทุกวัย รวมถึงผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ รวมทัง้ การ
ประยุกต์ความรูใ้ นส่วนการประหยัดพลังงาน การนาพลังงานสะอาด หรือกระทังการน
่
าของเหลือใช้ เช่นน้ า
ขยะ กลับมาใช้ใหม่ ในโครงการสมัยใหม่ทม่ี คี วามซับซ้อน มีประชากรอยูอ่ าศัยหนาแน่น เพื่อสร้าง
สิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นชุมชน โครงการพัฒนานัน้ ๆ ก็เป็ นแนวคิดการพัฒนาโครงการสมัยใหม่ทจ่ี ะถูกนามาใช้แบบ
ยังยื
่ นต่อไป

ในอดีตทีผ่ ่านมา การพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน หรือ มิกซ์ยสู ในประเทศไทย บางครัง้ ก็เป็ นใน
รูปแบบย้อนศร คือมีการพัฒนาโครงการก่อน แล้วจึงมีระบบขนส่งสาธารณะเข้าไปในพืน้ ทีจ่ นพัฒนาให้พน้ื ที่
โครงการนัน้ เป็ นแหล่งต่อรถโดยสาร เช่น โครงการศูนย์การค้าทีห่ า้ แยกลาดพร้าว หรือกรณีของโครงการ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทร่ี งั สิต ทีต่ งั ้ อยูร่ ะหว่าง ถนนเส้นทางหลักคือ ถนนพหลโยธิน ถนนรังสิต-นครนายก
ถนนรังสิต-ปทุมธานี
ทีต่ ่อมากลายเป็ นชุมทางรถตูโ้ ดยสารสาธารณะจากพืน้ ทีช่ านเมืองทางเหนือและตะวันออก ต่อเข้า
มาย่านในใจกลางกรุงเทพมหานคร และมีทงั ้ รถตูโ้ ดยสารต่างจังหวัดมาแวะจอดรับส่งผูโ้ ดยสาร ทาให้ทงั ้ สอง
โครงการดังกล่าวมีความคึกคัก มีลกู ค้าเข้ามาใช้บริก ารเป็ นจานวนมากในแต่ละวัน
ปั จจุบนั โครงการศูนย์การค้าดังกล่าวได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงและยกระดับให้ทนั สมัยมากขึน้
(upgrade) มีการเพิม่ พืน้ ทีเ่ ช่าดึงดูดลูกค้า Anchor เข้าไปเสริมให้เติมเต็มกับกิจวัตรประจาวัน กิจกรรมของ
ผูค้ นในชุมชนย่านนัน้ ในช่วงรัศมีการเดินทาง 5-10 กิโลเมตร เช่น เพิม่ ร้านค้าเช่าขนาดใหญ่ (Mega Store)
ปรับโฉมห้างสรรพสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายในพืน้ ที่ เพิม่ และจัดกลุ่มพืน้ ทีบ่ ริการ เช่น
ธนาคาร บริษทั ประกันภัย สาขาย่อย ส่วนบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ เป็ นต้น เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัย
เสริมความสาเร็จ (Key Success) ของโครงการ.

