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บริบูรณ์ อามระดิษ 
รองประธานกรรมการ บริษัทต้นสน พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด 

อะไรคือหัวใจของเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “มหานคร” ?   
ที่ผ่านมา บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ ได้นำาเสนอ
โครงการต่างๆ บนทำาเลพระราม 3 โครงการ
เหล่านี้มีส่วนทำาให้กรุงเทพฯได้ชื่อว่าเป็นเมือง 

“มหานคร” หรือไม่ อย่างไร?

ไม่มีข้อกำ�หนดที่ชัดเจนแน่นอนว่�อะไรเป็นตัว

ชี้วัดคว�มเป็น “มหานคร” แต่ห�กเร�ได้สำ�รวจ 

คว�มเคลื่อนไหวของมห�นครใหญ่ทั่วโลก จะพบ 

ว่�เมืองเหล่�นั้นมีลักษณะพิเศษร่วมกันอย่�ง

หนึ่งนั่นคือ เป็นเมืองที่พัฒน�เพื่อสร้�งสินทรัพย ์

อย่�งสร้�งสรรค์ โดยยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น กล่�วคือ เป็นเมืองที่เปิดกว้�งท�ง 

คว�มคิด มีแรงดึงดูดให้คนต่�งถิ่นเข้�ม�อ�ศัยได ้

อย่�งกลมกลืนหรือเป็นเมืองที่มีคว�มหล�ก

หล�ยท�งวัฒนธรรม ไม่ยึดติด เรียกได้ว่�มีคว�ม 

มั่นคงท�งสังคมม�กพอที่จะก่อให้เกิดคว�มต่อ

เนื่อง แต่ก็มีคว�มหล�กหล�ยที่จะก่อให้เกิดคว�ม

คิดสร้�งสรรค์ ในรูปแบบต่�งๆ

สำ�หรับเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่

เมืองหนึ่งในภูมิภ�คเอเชีย ก็มีลักษณะเด่นดังกล่�ว 

ด้วย  กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่แม้จะวุ่นว�ย แต่ก็เป็น 

คว�มวุ่นว�ยที่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในนั้น ผู้คนที่นี่เปิด

กว้�งต่อคว�มคิดใหม่ๆ กล้�ที่จะทดลอง และมี

คว�มทันสมัย แต่ในขณะเดียวกันก็มีคว�มเป็นตัว 

ของตัวเองสูงและยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม

ของตน นอกเหนือจ�กลักษณะต่�งๆ ข้�งต้น 

กรุงเทพฯ ยังมีเอกลักษณ์ที่สำ�คัญอีกประก�ร

หนึ่งซึ่งโดดเด่นเหนือมห�นครอื่นๆ นั่นก็คือคว�ม

ส�ม�รถของพลเมืองที่จะอ�ศัยอยู่ร่วมกันได้

อย่�งถูกต้อง ที่กรุงเทพฯ เร�ไม่มีปัญห�เรื่อง 

ก�รกีดกันท�งด้�นเชื้อช�ติ ศ�สน�หรือสีผิวใดๆ 

ก�รที่พลเมืองมีลักษณะดังกล่�วถือเป็นปัจจัย

สำ�คัญหลักอย่�งหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่สร้�งแรง

บันด�ลใจ กระตุ้นให้เกิดคว�มคิดสร้�งสรรค์ ใหม่ๆ  

กรุงเทพฯ จึงเรียกว่�เป็นเมืองที่มีบ�งอย่�งให้ม� 

ค้นห� จึงเชื่อว่�ห�กกรุงเทพฯได้รับก�รพัฒน�ใน 

ทิศท�งที่เอื้อให้เกิดบรรย�ก�ศของคว�มเป็นเมือง

สร้�งสรรค์ดังกล่�ว และหลีกเลี่ยงก�รพัฒน� 

เมืองแบบเดิมๆ ที่เคยทำ�ต่อๆ กันม� กรุงเทพฯ ก็มี 

ศักยภ�พพร้อมที่จะเป็นเมืองมห�นครแห่งใหม่

ของโลกอย่�งแน่นอน  

สำ�หรับ บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็น

เจ้�ของ โครงการ เดอะ สาธุเรสซิเดนเซส เองนั้น 

ก็ได้ว�งแนวท�งอย่�งต่อเนื่องที่จะพัฒน�โครง 

ก�รใหม่ๆในบริเวณพื้นที่พระร�ม 3 เนื่องจ�กเล็ง 

เห็นศักยภ�พของพระร�ม 3 ว่�เป็นพื้นที่ที่มีคว�ม 

คล่องตัวและคว�มพร้อมท่ีจะรองรับก�รพัฒน�สูง  

พื้นที่บริเวณพระร�ม 3 มีภูมิประเทศคล้�ยกับพื้นที่ 

เขต Docklands กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ซึ่งในอดีตพื้นที่นี้ถูกใช้เป็นท่�เรือขนส่งสินค้�และ

คลังสินค้�ของเมืองลอนดอน ถูกปล่อยปะละเลย

จนกระทั่งเกิดก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมในปีคริสต์

ศตวรรษที่ 1980 พื้นที่เขต Docklands จึงได้

รับก�รพัฒน�เป็นเขตศูนย์กล�งท�งก�รเงินในปี

คริสต์ศตวรรษที่ 1990 

ในอดีตพื้นที่พระร�ม 3 ถูกว�งแผนให้เป็นพื้นที่ 

สำ�หรับรองรับก�รขย�ยของเมืองแต่เนื่องด้วย 

วิกฤตก�รณ์ท�งก�รเงินในเอเชีย ก�รพัฒน�จึงเป็น 

ไปอย่�งค่อยเป็นค่อยไป อย่�งไรก็ดีในระยะห้�ปีที่ 

ผ่�นม�น้ีพื้นที่ดังกล่�วได้ รับคว�มสนใจจ�ก 

นักลงทุนและบริษัทพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์อย่�ง

ม�ก ด้วยพระร�ม 3 เป็นเขตหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่

มีเนื้อที่ติดแม่น้ำ�ม�กที่สุด และยังเป็นพื้นที่เดียวที่มี 

ศักยภ�พม�กพอที่จะรองรับก�รพัฒน�ขน�ดใหญ่ 

ในอน�คต เช่น ก�รพัฒน�เป็นเขตศูนย์กล�งท�ง 

ก�รค้�และก�รเงินของภูมิภ�ค

ด้วยแนวคิดดังกล่�ว บริษัท ต้นสน พร็อพ 

เพอร์ตี้ จำากัด จึงมีแผนที่จะลงทุนในพื้นที่ดังกล่�ว

โดยพัฒน�โครงก�รที่พักอ�ศัยที่มีคว�มทันสมัย 

เรียบง่�ย เน้นคุณภ�พ ออกแบบอย่�งพิถีพิถัน และ 

ให้พ้ืนท่ีใช้สอยขน�ดใหญ่  เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่�โครงก�ร 

ของเร�จะมีคุณภ�พสูงและรองรับกับก�รพัฒน�

ของพื้นที่พระร�ม 3 ให้เป็นย่�นที่น่�อยู่ และน่�ทำ� 

ง�นที่สุดของกรุงเทพฯ 
แผนพัฒนาโครงการของ ต้นสน เกี่ยวเนื่องกับ
แม่น้ำาเจ้าพระยา อย่างไรบ้าง?

แม่น้ำ�เจ้�พระย�ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของ 

กรุงเทพฯ ซึ่งคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�พื้นที่ 

ริมน้ำ�ต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นอ�จส�ม�รถ 

พิจ�รณ�ได้จ�ก เหตุก�รณ์ก�รก�รขย�ยเมืองหลวง 

ลอนดอนของประเทศอังกฤษ ในยุคอุตส�หกรรม

ช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งในยุคนั้นแม่น้ำ�เทมส์เป็น

แม่น้ำ�ที่มีมลภ�วะสูงเพร�ะโรงง�นและเรือเดิน

สมุทรที่ม�เทียบท่�ยังท่�เรือลอนดอนต่�งทิ้ง 

น้ำ�เสียลงไปในแม่น้ำ� พื้นที่ริมน้ำ�จึงเป็นที่ที่ไม่มีใคร

ต้องก�ร ถูกปล่อยให้เสื่อมโทรม ก�รขย�ยเมืองใน 

สมัยนั้นจึงหม�ยถึงก�รขย�ยพ้ืนที่ออกไปในท�ง

รอบนอกห่�งออกไปจ�กใจกล�งลอนดอน ต่อม�

เมื่อหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ประเทศอังกฤษได้

ทำ�ก�รพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พชีวิตของผู้คนใน

ลอนดอนใหม่พร้อมกับก�รพัฒน�คุณภ�พน้ำ�ของ

แม่น้ำ�เทมส์อันเป็นส�ยเลือดหลักของประเทศด้วย 

ปัจจุบันที่ดินริมแม่น้ำ�เทมส์ถือเป็นที่ดินที่มีมูลค่�

สูงที่สุด เป็นศูนย์กล�งสำ�คัญท�งธุรกิจ ก�รเมือง  

วัฒนธรรม เป็นศูนย์กล�งท�งศิลปะและแฟชั่น 

รวมทั้งเป็นสถ�นที่ซึ่งมีคว�มหล�กหล�ยท้ัง

ด้�นเชื้อช�ติ วัฒนธรรม ศ�สน� และภ�ษ� มี

พ้ืนที่ส�ธ�รณธสำ�หรับจัดกิจกรรมสันทน�ก�ร 

และถนนคนเดินเล�ะไปต�มคว�มย�วของฝั่งแม่น้ำ� 

มีบรรด�ร้�นอ�ห�ร แกลอรี่ และโรงละครให้เห็น

ตลอดท�ง อ�ทิเช่น The South Bank Center 

ใกล้กับ โรงละครแห่งช�ติและ Festival Hall, 

More London, County Hall และ Butlers 

Wharf ถึงแม้ว่�บริเวณดังกล่�วยังมีภ�พของ

สิ่งก่อสร้�งที่อ�จดูโบร�ณคร่ำ�ครึกให้เห็นอยู่บ้�ง

แต่ก็เป็นสิ่งปลูกสร้�งที่มีอยู่ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว  

ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บอกได้อย่�งดีว่�พื้นที่ริมแม่น้ำ� 

เทมส์แห่งน้ีได้รับก�รพัฒน�ปรับปรุงไปม�ก

เพียงใด

 ให้สัมภาษณ์ Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์ ถึงแผนพัฒนาเมือง “มหานคร” 

Executive Interview

C
on

te
nt

s



Executive Interview



14

ตุลาคม 2555 
Bloomberg Businessweek Thailand

คว�มต้องก�รด้�นที่อยู่อ�ศัยจะได้รับก�รออก 

แบบม�อย่�งดีด้วยไม่ได้อย่�งนั้นหรือ ?  ในเมืองที่ 

ทรัพย�กรมีเพียงจำ�กัดอย่�งกรุงเทพฯ ยิ่งต้อง

นำ�ศ�สตร์และศิลป์ของก�รออกแบบม�ใช้เพื่อ

พัฒน�โครงก�รที่ส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�ร

ของผู้บริโภคได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  สำ�หรับคว�ม 

ต้องก�รท่ีอยู่อ�ศัยแล้วยังมีหล�ยเขตในกรุงเทพฯ  

ที่ส�ม�รถพัฒน�เพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร 

ดังกล่�วได้  แต่มีเพียงไม่กี่เขตที่มีคว�มพร้อมทั้งใน 

ด้�นยุทธศ�สตร์และด้�นศักยภ�พที่จะรองรับ 

ก�รพัฒน�ให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่เท่�เขตพระร�ม 

3 ซึ่งก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจดังกล่�วควรนำ�เอ� 

องค์คว�มรู้ด้�นก�รออกแบบเชิงนวัตกรรมหรือ

ก็คือก�รออกแบบที่คำ�นึงถึงเรื่องของอรรถ 

ประโยชน์ ในภ�พรวมทั้งในฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

และเร่ืองของคว�มต้องก�รพ้ืนฐ�นของสังคม

เป็นแกนหลักในก�รพัฒน� เพื่อที่ว่�ก�รพัฒน�ดัง

กล่�วจะเป็นก�รพัฒน�ที่ส�ม�รถเติบโตได้อย่�ง

ยั่งยืน 
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วภูมิภาค
นี้จะเป็นอย่างไร และ ต้นสน พร็อพเพอร์ตี ้ ม ี
แผนการอย่างไรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที ่
จะเกิดบ้าง ?

มองว่�แรงกดดันที่มีต่อเมืองใหญ่ต่�งๆ จะมี

ม�กยิ่งขึ้นจ�กจำ�นวนประช�กรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่�ง

ต่อเนื่องและจะเกิดก�รลงทุนในธุรกิจรูปแบบ

ใหม่ๆ  ศูนย์กล�งธุรกิจต่�งๆของเอเชียจำ�เป็นที่จะ 

ต้องปรับแผนเพื่อเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับ 

ก�รก้�วสู่ประช�คมอ�เซียนในปี 2558  ในทัศนะ 

ของบริษัทข้�มช�ตินั้น กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มี 

คว�มโดดเด่นในก�รเป็นศูนย์กล�งธุรกิจศูนย์ 

ปฏิบัติก�ร (operating centre) ด้วย

ปัจจัยที่ประเทศอื่นไม่ส�ม�รถลอกเลียนแบบได้ 

นั่นก็คือ ทำ�เลที่ตั้งท�งภูมิศ�สตร์ที่เป็นศูนย์กล�ง 

ของกลุ่มประเทศอ�เซียน ดังนั้นก�รที่กรุงเทพฯ 

จะพัฒน�เป็นศูนย์กล�งในก�รเชื่อมโยงของ

ภูมิภ�คจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดสูงม�ก ด้วยเหตุนี้ก�ร 

เติบโตท�งเศรษฐกิจโดยเฉพ�ะในกรุงเทพฯจะพุ่ง

สูงขึ้นอย่�งรวดเร็วภ�ยในปี 2558 นอกจ�กนี้ 

เมืองใหญ่ๆในประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้จะต้องพัฒน�ระบบคมน�คมขนส่ง และหม�ย 

รวมถึงระบบโทรคมน�คม ก�รจ่�ยพลังง�นกระแส 

ไฟฟ้� และก�รบริห�รจัดก�รโลจิสติกส์ ให้กระบวน 

ก�รเหล่�นี้เดินไปได้อย่�งต่อเนื่องและมีประสิทธิ 

ภ�พ เช่น โครงก�รรถไฟฟ้�ทั้งที่เป็นส่วนต่อขย�ย 

และส�ยใหม่ เ พ่ือเพ่ิมคว�มคล่องตัวของก�ร

จร�จรในเขตเมือง 

กรุงเทพฯ ในฐ�นะที่เป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆ

เมืองหนึ่งของภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะ

ได้รับพวงจ�กก�รเจริญของชุมขนเมืองดังกล่�ว

ด้วยเช่นกัน ซึ่งทำ�ให้คว�มต้องก�รทั้งในด้�นที่อยู่

ที่บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ กำาลังพัฒนา 
จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกรุงเทพ 
มหานครหรือไม่และทำาไม?

ก�รเปลี่ยนแปลงของเมืองใหญ่เป็นปร�กฎ

ก�รณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวล�อยู่แล้ว ดังนั้นผม

คิดว่�อ�จจะไม่ถูกต้องนักที่จะกล่�วว่�นักลงทุน

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโครงก�รใดโครงก�รหนึ่ง

ที่อ�จถูกพัฒน�ในอีก 2 ทศวรรษที่จะถึงนี้เป็น

ปัจจัยหลักของก�รเปลี่ยนแปลงหรือก�รพัฒน�

ดังกล่�ว ประเด็นที่สำ�คัญกว่�ที่ควรพิจ�รณ�ก็

คือ รูปแบบก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณพระร�ม 3 

โดยห�กพัฒน�ให้พระร�ม 3 เป็นพื้นที่ชีวิตที่เปิด

กว้�งต่อโอก�สและคว�มคิดสร้�งสรรค์ ใหม่ๆ 

อุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี ระบบส�ธ�รณูปโภค

ที่สมบูรณ์ อันเป็นร�กฐ�นของคุณภ�พชีวิตที่ดี 

มีสุขและปลอดภัยแล้ว พระร�ม 3 จะพลิกโฉมให้

เมืองกรุงเทพฯเป็นศูนย์กล�งท�งก�รค้�และก�ร

ลงทุนแห่งใหม่ของภูมิภ�ค ซึ่งอ�จมองได้ว่�ก�ร

พัฒน�ดังกล่�วเป็นรูปแบบของก�รพัฒน�เมือง

ซึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นม�ก่อนในกรุงเทพฯ

พื้นที่พระร�ม 3 มีเนื้อที่กว้�งขว�งม�ก นั่นเอง 

ทำ�ให้ร�ค�ที่ดินบริเวณพระร�ม 3 มีตั้งแต่ร�ค�ที่

อ�จจะต่ำ�ที่สุดจนถึงร�ค�ที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ  

และนี่ก็ เป็นลักษณะเฉพ�ะอีกอย่�งหนึ่งที่พบ 

กับบรรด�มห�นครต่�งๆ ท่ัวโลก ดังน้ันก�รพัฒน� 

โครงก�รในพื้นที่นี้ ผู้พัฒน�จะต้องส�ม�รถตอบ 

ตั ว เอง ใ ห้ ไ ด้อย่ �งชัด เจนว่ �กลุ่มผู้บริ โภคที่  

โครงก�รต้องก�รมุ่งเน้นนั้นเป็นกลุ่มผู้บริโภค 

กลุ่มใด  เพ่ือให้ส�ม�รถออกแบบโครงก�รท่ีจะสนอง 

ตอบต่อคว�มต้องก�รของผู้บริโภคกลุ่มนั้นๆ ได้

อย่�งเหม�ะสมผ่�นท�งก�รใช้นวัตกรรมคว�มรู้

ด้�นก�รออกแบบที่พิถีพิถัน  ด้วยก�รออกแบบที่ดี 

จะทำ�ให้ส�ม�รถรักษ�ดุลยภ�พของก�รพัฒน�

พื้นที่โดยรวม เช่น ก�รหลีกเลี่ยงก�รสร้�งอ�ค�ร

สูงแบบที่จะบดบังทัศนียภ�พของตึกอื่นๆ เป็นต้น 

ในระยะย�ว ก�รจัดกฏระเบียบด้�นผังเมืองอ�จมี

คว�มจำ�เป็น เพื่อที่จะทำ�ให้พื้นที่นี้ส�ม�รถรองรับ

คว�มก้�วหน้�และก�รพัฒน�ของเมืองได้อย่�งมี 

ประสิทธิภ�พ เช่น นโยบ�ยที่จัดให้มีพื้นที่สำ�หรับ

กิจกรรมส�ธ�รณะในทุกๆ ถนน หรือกฎหม�ยที่ 

ระบุให้อ�ค�รท่ีสร้�งใหม่จะต้องเว้นพื้นที่ขน�ดพอ

ให้รถพย�บ�ลวนได้โดยรอบเพื่อป้องกันคว�มแอ 

อัดของสิ่งก่อสร้�งซึ่ง เ กิดจ�กก�รพัฒน�  

โครงก�รโดยมุ่งเน้นให้ได้ผลตอบแทนที่สูง ที่สุด

บนพื้นที่โครงก�รขน�ดเล็ก

ดังเช่นเขต Docklands เมืองลอนดอน พื้นที่

พระร�ม 3 เป็นพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพฯ ที่ 

มีศักยภ�พที่จะถูกพัฒน�ให้เป็นศูนย์กล�งของ

กรุงเทพมห�นคร รองรับโครงก�รลงทุนใหญ่ๆ 

และยังเป็นพื้นที่ที่มีก�รผสมผส�นของวัฒนธรรม

เก่�และใหม่อย่�งลงตัว มีตึกระฟ้�ที่มีเอกลักษณ์

ของสถ�ปัตยกรรมอันโดดเด่นของโครงก�รที่พัก

อ�ศัยคุณภ�พสูง กลุ่มอ�ค�รสำ�นักง�น และห้�ง

สรรพสินค้�ขน�ดใหญ่ มีโรงเรียน ร้�นอ�ห�ร 

พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ มีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ท�งสังคมและส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ เรียงร�ยเคียง

คู่ไปตลอดริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้�พระย� 
มองว่าปัจจัยใดมีความสำาคัญมากกว่ากัน ระหว่าง 
การพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความต้องการ 
ที ่อยู ่อาศัยของคนกรุงเทพฯ กับการพัฒนาใน 
ด้านลักษณะทางกายภาพของอาคารให้พื้นที่มี

ความโดดเด่น 

ผมคิดว่�เร�ไม่จำ�เป็นที่จะต้องจำ�กัดคว�ม

หม�ยของคำ�ว่� “การออกแบบ” ว่�จะต้องขัดแย้ง 

กับก�รแก้ปัญห�ของสังคม บ้�นที่ตอบสนองต่อ 

กรุงเทพฯ ของเร�ก็เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง 

ซึ่งเลือกชัยภูมิริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้�พระย�ที่ เปรียบ 

เสมือนเส้นโลหิตใหญ่ของแผ่นดิน เร�เติบโตและอ�ศัย 

คว�มอุดมสมบูรณ์ที่ม�กับส�ยน้ำ�เจ้�พระย�ม�แต่

โบร�ณ ดังนั้นเจ้�พระย�จึงเป็นเหมือนตัวแทนของ 

คว�มเจริญของกรุงเทพฯม�กยิ่งไปกว่�ท่ีแม่น้ำ� 

เทมส์เป็นสำ�หรับกรุงลอนดอน ป�รีส หรือนิวยอร์ก  

นอกจ�กนี้แม่น้ำ�เจ้�พระย�ยังเป็นแม่น้ำ�ที่ยังเกี่ยว

พันกับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯม�โดยตลอด 

ยังคงทำ�หน้�ที่ เป็นเส้นท�งส�ยหลักเส้นท�ง 

หนึ่งในก�รคมน�คม และก�รขนส่งสินค้�ต่�งๆ  

เมื่อคว�มเจริญก้�วหน้�ของเมืองได้เพิ่มม�ก

ขึ้นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้�พระย�จึงควรได้รับก�ร

พัฒน�อย่�งมีประสิทธิภ�พให้เป็นพื้นที่ที่รองรับ

คว�มเจริญดังกล่�วด้วย  ในด้�นทัศนียภ�พแล้ว

โค้งน้ำ�บริเวณพระร�ม 3 ยังมีเอกลักษณ์สำ�คัญ

อีกอย่�งหนึ่งซึ่งมี เมืองเพียงไม่กี่ เมืองในโลก 

ที่มีนั่นก็คือ สะพ�นภูมิพลฯ ซึ่งเป็นสะพ�นขึง

เคเบิลคู่ขน�ดใหญ่ที่เชื่อมก�รเดินท�งของถนน 

พระร�ม 3 กับถนนรอบนอกและเชื่อมต่อไปยัง

ภ�คใต้ของประเทศไทย นอกไปจ�กนี้ตรงข้�ม

ฝั่งแม่น้ำ�ยังมีพื้นที่สีเขียวรูปกระเพ�ะหมูขน�ด 

20,000 ไร่ของตำ�บลบ�งกะเจ้� ซึ่งมีขน�ดใหญ่

เป็น 10 เท่�ของสวนส�ธ�รณะเซ็นทรัล ป�ร์ค 

ใจกล�งเมืองนิวยอร์ค  พระร�ม 3 จึงเป็นพื้นที่

เดียวที่พร้อมสำ�หรับก�รพัฒน�เพื่อรองรับก�ร

เจริญของมห�นครกรุงเทพฯ และดังที่เกิดขึ้นกับ

มห�นครอื่นๆทั่วโลกซึ่งบริเวณตอนกล�งของ

ช่วงแม่น้ำ�ที่ ไหลผ่�นเมืองจะเป็นบริเวณที่ ได้รับ

ก�รพัฒน�สูงที่สุด ปัจจุบันพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำ� 

เจ้�พระย�ย่�นพระร�ม 3 ซึ่งถือเป็นตอนกล�ง

ของแม่น้ำ�เจ้�พระย�ช่วงที่พ�ดผ่�นกรุงเทพฯ ก็ม ี

ก�รพัฒน�โครงก�รที่พักอ�ศัยและศูนย์ธุรกิจ

ต่�งๆอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งก�รพัฒน�ของพื้นที่ใน 

บริ เวณดังกล่�วจะต้องได้รับคว�มสนใจจ�ก

บรรด�นักพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ม�กยิ่งขึ้นไป

อีกอย่�งแน่นอน
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อ�ศัยและด้�นก�รค้� ก�รลงทุน ท�งธุรกิจเพิ่มสูง 

ขึ้นอย่�งแน่นอน ซึ่งพื้นที่ที่เร�เล็งเห็นว่�พร้อมและ 

เหม�ะสมต่อก�รรองรับก�รพัฒน�ดังกล่�วก็คือ  

พื้นที่เขตพระร�ม 3 ซึ่งเป็นเขตเดียวที่ตั้งอยู่ใน 

จุดศูนย์กล�งของกรุงเทพฯและมีพื้นที่ม�กพอ ซึ่ง

ก�รพัฒน�ดังกล่�วไม่ใช่สิ่งที่บริษัทหนึ่งบริษัทใด

เพียงบริษัทเดียวจะส�ม�รถทำ�ให้เกิดขึ้นจริงได้ 

สิ่งที่ ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ ทำ�ม�ตลอดก็คือก�ร

เป็นหนึ่งในอีกหล�ยๆองค์กรที่เป็นแรงผลักดันให้

พื้นที่พระร�ม 3 ได้รับก�รพัฒน�เพื่อให้สอดรับ 

กับพลวัตของเศรษฐกิจที่กำ�ลังเปล่ียนแปลงให้

กรุงเทพฯ เป็นมห�นครแห่งเอเชีย หรือมห�นคร

ของโลกต่อไป 
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