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ภาคผนวก ก.
แนวทางปฏิบัติของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในการขออนุญาต
สร้างทางเชื่อมระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครกับอาคารของบุคคลภายนอก
1. กรุงเทพมหานครไม่ขัดข้องที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการสร้างทางเข้าออกของสถานี
เพิ่มขึ้นเพื่อขยายสมรรถนะของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครและให้ประชาชนที่ให้บริการ
ผ่านเข้าออกได้มากขึ้น โดยการก่อสร้างทางไปเชื่อมกับอาคารข้างเคียงที่เจ้าของยินยอมให้สิทธิใน
การใช้ที่ดินและ/หรืออาคาร
2. ทางเข้าออกของสถานีที่จัดให้มีเพิ่มขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการจัดทาบริการสาธารณะ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังนี้
2.1 การก่อสร้างจะต้องกระทาในนามของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.2 บริษัทฯ จะต้องเสนอตาแหน่งอาคารข้างเคียงที่มีการก่อสร้างที่มีการ
ก่อสร้างทางเข้าออกของสถานีไปเชื่อมและแบบก่อสร้างให้ กรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติก่อนจึงจะดาเนินการก่อสร้างได้ โดยขั้นตอนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติให้ถือตามข้อกาหนดของสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ในการนี้
บริษัทฯ จะต้องแนวหลักฐานการยินยอมให้สิทธิในการใช้ที่ดินและ/หรืออาคารเพื่อการสร้าง
ทางเข้าออกของสถานีเพิ่มขึ้นมาประกอบการพิจารณาด้วย
2.3 บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง โดยผู้รับ
จ้างที่มีฝีมือดี และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 2.2 ตาม
มาตรฐานงานช่างที่ดี รวมทั้งจะต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพด้วย ตลอดจนจะต้อง
รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง
2.4 อาคารที่จะก่อสร้างทางเข้าออกของสถานีไปเชื่อมต่อต้องเป็นอาคารที่
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีกาหนดแล้วเสร็จหลังจากที่
กรุงเทพมหานครแจ้งอนุญาต
2.5 ทางเข้าออกสถานีที่จะก่อสร้างเพิ่มขึ้น ต้องมีขนาดความกว้างพอสมควร
ตามมาตรฐานการก่อสร้างระบบตามสัญญาสัมปทาน และเพียงพอในการที่ประขาชนสามารถใช้
สัญจรเข้าออกระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพได้โดยสะดวกและปลอดภัย
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2.6 ความสูงของทางเข้าออกของสถานีที่จะก่อสร้างเพิ่มขึ้น ต้องมีความสูงไม่
น้อยกว่าหรือเท่ากับความสูงของชั้นจาหน่ายตั๋วโดยสาร ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร และมีความสูงพอที่จะให้รถดับเพลิงเข้าออกเพื่อปฏิบัติงานได้โดยสะดวก
2.7 บริษัทฯ จะต้องจัดการให้ประชาชนใช้ทางเข้าอกสถานีที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น
โดยสะดวก โดยมีกาหนดเวลา เปิด-ปิดที่ชัดแจ้ง
2.8 บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของประชาชนใน
บริเวณทางเข้าออกสถานีที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น รวมทั้ง การบารุงรักษาและดูแลความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณดังกล่าวตลอดเวลา
2.9 บริษัทฯ จะต้องไม่ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือใช้พื้นที่บริเวณทางเข้าออก
สถานีที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเด็ดขาด
2.10 ในกรณีที่บริษัทฯ ทาผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดให้ถือว่า การอนุญาตเป็นอัน
ยกเลิก บริษัทฯ จะต้องรื้อถอนทางเชื่อมออกให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
กรุงเทพมหานคร หากพ้นกาหนดแล้วบริษัทฯ ยังไม่ดาเนินการรื้อถอนทางเชื่อมออก
กรุงเทพมหานครหรือผู้ได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานครจะเข้าดาเนินการรื้อถอนทันที โดยคิด
ค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ
3. การสร้างทางเข้าออกของสถานีเพิ่มขึ้นเพื่อขยายสมรรถนะของระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครเป็นการดาเนินการตามประสงค์แท้ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะยกเหตุนี้ขึ้นเป็น
ข้ออ้างเพื่อขอปรับเพดานอัตราค่าโดยสารขั้นสูงสุดที่อาจเรียบเก็บได้ ขอปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บ
หรือ ขอค่าชดเชยใด ๆ จากกรุงเทพมหานคร หรือรัฐบาล ไม่ได้
4. เงื่อนไขที่กาหนดนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกาหนดของสัญญาสัมปทาน หาก
เงื่อนไขที่กาหนดข้อใดขัดแย้งกับข้อกาหนดของสัญญาสัมปทานให้ถือเอาข้อกาหนดของสัญญา
เป็นหลัก ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กาหนดไว้แล้วในสัญญาสัมปทาน ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

ภาคผนวก ข.
บทสัมภาษณ์ความต้องการกิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่ในปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ๑และการสอบถามโดยใช๎วิธีสุํมแบบเจาะจง ด๎วยคาถามปลายเปิด
ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได๎แกํ
 คุณมีความเห็นอยํางไรหากมีการจัดกิจกรรมบนพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ
 กิจกรรมในลักษณะใดที่คุณคิดวําเหมาะสมกับพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ
 คุณคิดมีประเด็นใดบ๎างที่ควรระมัดระวังเมื่อมีการจัดกิจกรรมบนพื้นที่
ทางเดินเชื่อมฯ
ได๎ข๎อมูลทั้งสิ้น 80 ตัวอยําง โดยแบํงประเภทกลุํมตัวอยํางเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. กลุํมวัยศึกษา จานวน 28 ตัวอยําง
2. กลุํมวัยทางาน จานวน 44 ตัวอยําง
3. กลุํมนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ จานวน 8 ตัวอยําง
1. กลุํมวัยศึกษา
1) เกื้อ นักศึกษา อายุ 24 ปี
‚ผมเดินผํานสกายวอล๑กไมํบํอยนัก ประมาณเดือนละ 1 - 2 ครั้ง สํวนใหญํจะเดิน
เวลาเย็นหรือกลางคืน หากมีการจัดกิจกรรมบนสกายวอล๑ก คงสนใจเพียงแวะชมกิจกรรมมากกวํา
จะเป็นผู๎จัดกิจกรรม หากถามคาถามเดียวกันนี้กับกลุํมนักดนตรีเปิดหมวกข๎างถนนทั่วไป อาจได๎
คาตอบวํามีความสนใจมาแสดงดนตรีบนพื้นที่นี้
เทําที่ผมเคยพบ คือ คนมาแสดงเปิดหมวก และที่พบมาก คือ คนขายสินค๎าบน
สกายวอล๑ก ปัญหาที่เกิด คือ ผู๎ไมํสนใจซื้อจะรู๎สึกเดินไมํสะดวก เพราะคนขายสินค๎านั้นรบกวน
พื้นที่สัญจรบางสํวนอยูํแล๎ว แตํสิ่งที่ทาให๎เดินไมํสะดวกนั้น คือ คนที่หยุดแวะดูหรือซื้อสินค๎าซึ่งทา
ให๎บางชํวงเวลา ทางเดินมีระดับการให๎บริการทางเท๎าต่ากวําระดับ E เรื่องการจัดสรรพื้นที่ขาย
สินค๎าไมํนําชํวยได๎มาก เพราะการซื้อขายสินค๎านําจะเป็นไปตามสัญชาตญาณคน การใช๎
เจ๎าหน๎าที่ตารวจมาดูแลเพิ่มอาจไมํเกิดประโยชน๑เชํนกัน เพราะผมเคยเห็นคนจาหนํายสินค๎าบน
สกายวอล๑กบริเวณอื่น เมื่อมีเจ๎าหน๎าที่มาตรวจสอบ เขาจะขนสินค๎าหนีไปจากพื้นที่ เมื่อลับตา
เจ๎าหน๎าที่ เขาจะกลับมาตั้งแผงลอยขายสินค๎าใหมํ
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พื้นที่ตรงนี้อาจไมํตรงนิสัยคนไทย เพราะผมเคยฟังสัมมนาเรื่องพื้นที่สร๎างสรรค๑
(creative space) ซึ่งมีการถกเถียงกันวําเพราะอะไร ประชาชนจึงไมํเข๎าใช๎งานพื้นที่หอศิลปฯ ทั้ง ๆ
ที่หอศิลปฯ มีความเป็นพื้นที่สร๎างสรรค๑มาก เหมือนประชาชนทั่วไปคิดวําหอศิลปฯ เป็นพื้นที่
สํวนบุคคล (private space) ผมคิดวําหากเราดึงงานข๎างในหอศิลปฯ มาจัดแสดงข๎างนอกบ๎าง
เหมือนวําหากประชาชนไมํเข๎าหาพื้นที่สร๎างสรรค๑ เราต๎องเป็นผู๎นาพื้นที่สร๎างสรรค๑ออกมาหา
ประชาชนเสียเอง ผมคิดวําสิ่งเหลํานี้นําจะเป็นคาตอบในเรื่องกิจกรรมบนสกายวอล๑กที่ดี
เหมือนกัน‛
2) กิจ นักศึกษา อายุ 24 ปี
‚หากมีการจัดกิจกรรมบนสกายวอล๑กจริง ๆ ผมกลัววําภาพลักษณ๑จะเป็นกิจกรรม
เด็กวัยรุํนที่ดูไมํมีสาระ ดูไมํนําสนใจ ที่ผมกลัวคือ หากจัดกิจกรรมแล๎ว อาจมีแตํกลุํมเด็กวัยรุํนที่
นิยมเต๎นราบีบอยมาใช๎พื้นที่เทํานั้น แตํผมเชื่อวําปัญหาดังกลําวนําจะแก๎ไขได๎ด๎วยการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม สิ่งที่ควรระวังคือ หากจัดกิจกรรมเป็นระเบียบมากเกินไป ประชาชนอาจจะไมํ
กล๎าเข๎ามาใช๎งาน แตํจาเป็นต๎องระวังให๎กิจกรรมที่จัดขึ้นไมํเป็นระเบียบเชํนกัน ‛
3) แจง นักศึกษา อายุ 20 ปี
‚กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนสกายวอล๑ก คิดวําผู๎ใช๎งานนําจะเป็นกลุํมวัยรุํน ดังนั้นการจัด
กิจกรรมสามารถเป็นได๎ทั้งกิจกรรมการแสดงและการขายสินค๎า เพราะหากมีกิจกรรมเกิดขึ้น สินค๎า
ก็ขายได๎ ประชาชนที่มารํวมกิจกรรมนั้นสามารถซื้อสินค๎าและรับชมกิจกรรมในเวลาเดียวกัน
กิจกรรมทั้งสองประเภทนําจะชํวยสํงเสริมกันไปในตัว
สิ่งสาคัญ คือ ต๎องจัดสรรพื้นที่ให๎ดี ต๎องเว๎นชํองทางสาหรับให๎คนเดินปกติด๎วย เพราะ
คนที่ไมํได๎มารํวมกิจกรรมอาจจะได๎รับผลกระทบได๎‛
4) มุก นักศึกษา อายุ 20 ปี
‚หากเป็นกิจกรรมการแสดงงําย ๆ นําจะเหมาะสมดี เพราะเมื่อไมํนานมานี้ ฉันมายืน
รอเพื่อนบนสกายวอล๑กบริเวณนี้ มีการแสดงมายากล ฉันคิดวําพื้นที่บริเวณนี้ ประชาชน สํวนใหญํ
เดินผํานอยํางไมํเรํงรีบนัก ทาให๎กิจกรรมที่จัดอาจไมํสํงผลกระทบตํอการเดินของประชาชนทั่วไป
แตํไมํใชํเหตุผลวํากิจกรรมที่จัดจะไมํต๎องการการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม อยํางน๎อยต๎องไมํรบกวน
ทางเดินจนทาให๎ประชาชนทั่วไปเดินผํานบริเวณนี้ไมํได๎‛
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5) ยะ นักศึกษา อายุ 24 ปี
‚หากมีการจัดกิจกรรมบนสกายวอล๑ก ผมสนใจไปแวะชมกิจกรรมแตํไมํสนใจเป็น
ผู๎จัดกิจกรรม คิดวํากิจกรรมบนสกายวอล๑กอาจจะเป็นงานนิทรรศการชนิดไมํถาวร มีการจัด แสดง
งานเพียงชั่วคราว แตํคงไมํใชํนิทรรศการจัดแสดงภาพหรืองานศิลปะเพียงอยํางเดียว ต๎องการให๎
เป็นกิจกรรมที่สอดคล๎องกับบริบทในบริเวณนั้น หรืออาจมีการแสดงเนื้อหาที่วิพากษ๑วิจารณ๑สังคม
ในปัจจุบัน และหากเป็นการ ขายสินค๎า ควรเป็นสินค๎าที่ไมํซ้าซ๎อนกับสินค๎าในห๎างสรรพสินค๎า
บริเวณนั้น และพื้นที่บริเวณนี้อยูํใกล๎หอศิลปฯ อาจมีการขายสินค๎าที่เป็นการสนับสนุนการใช๎งาน
หอศิลปฯ ไปในตัว และหากจัดกิจกรรมการแสดง ควรเป็นคอนเสิร๑ต หรือกิจกรรมแปลก ๆ ที่ไมํเคย
มีในไทย เชํน จัดการแขํงกีฬาบนพื้นที่นี้ โดยมีเรื่องที่ต๎องคานึงถึง คือ คนไมํสนใจแวะชมกิจกรรม
อาจเกิดความรู๎สึกไมํสะดวกสบาย หากจะจัดกิจกรรม ควรมีการจัดการพื้นที่กิจกรรมให๎เหมาะสม‛
6) ไกํ นักศึกษา อายุ 24 ปี
‚ผมคิดวําบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่นําจะมีการสํงเสริมเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative
Economy) ซึ่งกาลังได๎รับความสนใจในปัจจุบัน เมื่อคานึงถึงวําห๎างมาบุญครอง เป็นศูนย๑การค๎า
เกําแกํที่ชาวตํางชาตินิยมมาเที่ยว มีการจาหนํายสินค๎า หลายประเภท บวกกับ การวางตัวใน แนว
ยาวของศูนย๑การค๎าสมัยใหมํ เหมาะสมที่จะสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ เชํน การจาหนําย
สินค๎าทามือ การประกวดงานศิลปะ โดยเน๎นการสํงเสริมให๎คนเข๎าไปใช๎หอศิลปฯ กรุงเทพ กิจกรรม
ที่นําสนใจเพิ่มเติม อาจเป็นตลาดจาหนํายสินค๎าทามือซึ่งสํงเสริมเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดยสิ่งที่ควร
ระมัดระวัง คือ การสัญจรที่เป็นการใช๎งานหลักของสกายวอล๑ก เพราะจานวนคนที่มาหยุดเพื่อ รํวม
กิจกรรมนั้น อาจมีจานวนมาก จนมีแนวโน๎มจะเกิดปัญหาตามมา ไมํวําจะเป็นปัญหาเรื่อง ขยะ
มลภาวะทางเสียง และความปลอดภัย‛
7) ชาญ นักศึกษา อายุ 24 ปี
‚ผมเห็นด๎วยที่จะมีการจัดกิจกรรมบนสกายวอล๑ก เพราะพื้นที่มีความกว๎างมากพอ
โดยอาจจะจัดเป็นกิจกรรมขนาดไมํใหญํนัก เชํน การแสดงดนตรี ขนาดเล็ก การเลํน มายากล หรือ
อาจจะเป็นกิจกรรมขายสินค๎าทามือ โดยกิจกรรมจะต๎องไมํรบกวนคนที่ต๎องการจะสัญจรไปมา‛
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8) จูน นักศึกษา อายุ 22 ปี
‚เห็นด๎วยกับการจัด กิจกรรมบนสกายวอล๑ ก แตํต๎องคานึงถึงจุดประสงค๑หลักของ
สกายวอล๑กด๎วยวํา เป็นพืน้ ที่สัญจรของคนที่ใช๎บริการรถไฟฟ้า ดังนั้น หากจะทากิจกรรมควรมี การ
จัดสัดสํวนพืน้ ที่ให๎เป็นระเบียบชัดเจน เพื่อที่จะไมํกีดขวางเส๎นทางของคนที่เดินไปมา
ในเรื่องกิจกรรมนั้น อยากให๎หมุนเวียนไปในแตํละเดือนหรือในแตํละโอกาส เพื่อที่จะ
ไมํให๎เกิดความจาเจ อาจจัดเป็นพื้นที่ให๎คนที่เดินผํานได๎สร๎างสรรค๑งานศิลปะ แตํต๎องคานึงถึงการ
ทาความสะอาดที่สะดวก หรือจะเป็นการขาย สินค๎าทามือ รวมถึงการแสดงกลางแจ๎ง เชํน การ
แสดงดนตรี การแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรม การเต๎นราบีบอย โดยจัดหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ตามที่
กลําวไปข๎างต๎น โดยมีประเด็นที่ต๎องระมัดระวัง คือ ความเป็นระเบียบของกิจกรรม เพราะการจัด
กิจกรรมไมํได๎เป็นจุดประสงค๑หลักในการสร๎างสกายวอล๑ ก จึงไมํควรจัด กิจกรรมกีดขวางเส๎นทาง
การสัญจร และต๎องมีการควบคุมเรื่องของการทิ้งขยะและความสะอาดของบริเวณ เพราะพื้นที่
กิจกรรมสํวนมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับความสะอาด ดังนั้นควรมีวิธีการกาจัดขยะที่เหมาะสม‛
9) โบว๑ นักศึกษา อายุ 25 ปี
‚เห็นด๎วยหากมีกิจกรรมบนสกายวอล๑ก ควรเป็นกิจกรรมการแสดงกลางแจ๎งซึ่งเป็นที่
นิยมในตํางประเทศ บริเวณนี้ใกล๎หอศิลปฯ ควรกิจกรรมการจัดแสดงงานศิลปะที่มีความแปลกใหมํ
เชํน ทํอระบายน้าที่มีการระบายสีหรือวาดเรื่องราวตําง ๆ ลงไป หรือภาพบนผนังที่มีลักษณะ 3 มิติ
คือต๎องเป็นงานที่ทั้งเกี่ยวข๎องกั บบริบทพื้นที่ และสามารถ สร๎างความตื่นตาให๎ คนที่ผํานไปมาได๎
หรืออาจเป็นกิจกรรมการแสดงงาน ศิลปะ ที่คนที่ ผํานไปมา สามารถ มีสํวนรํวม ในการ สร๎างงาน
ศิลปะเหลํานี้ได๎ หรือเป็นกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตเรํงรีบของ
คนใช๎รถไฟฟ้า เชํน แสดงความคิดเห็นในประเด็นขําว ของชํวงเวลานั้น ๆ ซึ่งกิจกรรมจะขึ้นอยูํกับ
รูปแบบที่ผู๎จัดกิจกรรมจะออกแบบตามเหมาะสม
ประเด็นสาคัญที่ต๎องคานึงถึง คือ ต๎อง ไมํกีดขวางทางเดิน ต๎องมีการแจ๎งตารางการ
แสดง บอกชํวงเวลาการแสดง สาหรับคนที่มารอดูหรือตั้งใจมาดู กิจกรรมจะได๎ เป็นที่รู๎จักอยําง
รวดเร็ว และต๎องไมํลืมจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับบริบทพื้นที่ดังที่กลําวไปข๎างต๎น‛
10) กล๎า นักศึกษา อายุ 21 ปี
‚เห็นด๎วยกับการที่จะจัดกิจกรรม บนสกายวอล๑ก แตํกิจกรรมต๎องไมํรบกวนผู๎คนที่เดิน
ผํานไปมา เพราะพื้นที่บริเวณสกายวอล๑ กมีความกว๎างที่จากัด แตํคํอนข๎างยาว ดังนั้นการทา
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กิจกรรมควรคานึงถึงพื้นที่ด๎วย ซึ่งทางเดินเชื่อมจากห๎างมาบุญครองถึงห๎างสยามดิสคัฟเวอรี่มีกลุํม
วัยรุํนมาเต๎นราบีบอยเป็นประจาในชํวงเวลา เย็น ซึ่งบางครั้งก็ กีด ขวางพื้นที่ สัญจร หากมีการจัด
กิจกรรมบริเวณสกายวอล๑กควรจะจัดสรรพื้นที่ให๎ เป็นสัดสํวน เพราะเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณผู๎สัญจร
ผํานคํอนข๎างมาก แตํไมํเห็นด๎วยนัก หากจะจัดกิจกรรมการขายสินค๎าทามือ แนะนาวําพื้นที่บริเวณ
นี้ควรจัดเป็นนิทรรศการที่นําสนใจ หรือ จัดตกแตํง ประดับ สิ่ง ของให๎คนเดินได๎ชมทัศนียภาพที่
สวยงามเมื่อมีเทศกาลตําง ๆ เชํน ปีใหมํ สงกรานต๑ เป็นต๎น‛
11) น๎อย นักศึกษา อายุ 22 ปี
‚พื้นที่ บริเวณนี้ กว๎างพอสมควร เห็นสมควรสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรม ในเรื่อง
กิจกรรมที่จัดนั้น ควรหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ โดยกิจกรรมที่ต๎องการให๎จัด คือ กิจกรรมการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมไทย เพราะ ประเทศไทยยังขาด แคลนกิจกรรมในลักษณะนี้ โดยจัด
กิจกรรมแนวประยุกต๑ เป็นวัฒนธรรมไทยรํวมสมัย ควรมีการสนับสนุนให๎กิจกรรมมีอยํางตํอเนื่อง
อาจจัดประกวดแขํงขันผลงานตําง ๆ ชํวยกระตุ๎นความคิดของคนทั่วไป ให๎อยากเข๎ามามีสํวนรํวม
กับกิจกรรมที่เกิดขึ้น กิจกรรมเหลํานี้จะชํวยให๎เยาวชนรุํนใหมํมี ความภูมิใจในวัฒนธรรมของ ชาติ
ไทยมากขึ้น แตํสิ่งสาคัญ คือ กิจกรรมที่จัดต๎องไมํรบกวนประชาชนที่เดินผํานไปผํานมา‛
12) แน็ค นักศึกษา อายุ 23 ปี
‚เห็นด๎วยที่จะมีการจัดกิจกรรมบนสกายวอล๑ก เพราะปัจจุบันบริเวณนี้เริ่มมีคนมาทา
กิจกรรม เชํน คนขายสินค๎า กลุํมวัยรุํน รวมกลุํมซ๎อมเต๎น รวมถึงกิจกรรมอีกหลาย ประเภท ควรมี
การจัดระบบ หมวดหมูํ ประเภท ของกิจกรรมที่เกิดให๎ตรงกับประเภทของผู๎มาใช๎งานในตามแตํละ
วัน จึงจะเกิดประโยชน๑สูงสุด โดยกิจกรรมประเภทแสดงความสามารถ จะดึงดูดความสนใจได๎ดี ใน
สํวนของกิจกรรมประเภทขายสินค๎านั้น จะกระตุ๎นให๎เกิดการใช๎จําย แตํ พื้นที่บริเวณนี้จัด เป็นยําน
สาหรับการ จับจํายใช๎สอย ดังนั้นควรจัด กิจกรรม ประเภทอื่น และ ควรระมัด ระวังเรื่องความ
ปลอดภัยเป็นหลัก เพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดที่มกี ารสัญจรไปมา การควบคุมคนอาจทาได๎ยาก‛
13) แพรว นักศึกษา อายุ 24 ปี
‚เห็นด๎วยหากมีการจัดกิจกรรม อาจเป็นร๎านขายอาหารเหมือนในประเทศ ญี่ปุ่น ที่มัก
มีอาหารขาย ตามสถานีรถไฟ แตํอาจจะลาบากเรื่อง การรักษาความปลอดภัย หรือ จัดกิจกรรม
ชั่วคราวให๎ผู๎สัญจรได๎มีจุดนัดพบกัน อาจจัดเป็นจุดนัดพบของผู๎สัญจร บนสกายวอล๑ก โดยการ
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ติดตั้งรูปปั้นหรือประติมากรรม จัดที่นั่งให๎พร๎อม สิ่งที่ควรระวังคือ หาก เกิด เหตุอะไร ขึ้น บนพื้นที่นี้
จะคํอนข๎างเสี่ยง เพราะสกายวอล๑คมีทางออกที่จากัด‛
14) น้าพุ นักศึกษา อายุ 23 ปี
‚เห็นด๎วยในการจัดกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมนิทรรศการ หรือการแสดงตําง ๆ ให๎เป็น
พืน้ ที่สาหรับกลุํมวัยรุํนได๎มีโอกาสแสดงออกในด๎านตําง ๆ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นต๎อง ไมํกีดขวาง
ทางเดิน จัดสรรพื้นที่กิจกรรมให๎เหมาะสมสวยงามและสอดคล๎องกับกิจกรรมภายในงานหอศิลปฯ
ควรจะมีการประชาสัมพันธ๑ที่ มีประสิทธิภาพ อาจเปิดเว็ บไซต๑คอยแจ๎งเตือนขําวสารและ แสดง
ตารางกาหนดการณ๑กิจกรรม‛
15) ภา นักศึกษา อายุ 24 ปี
‚เห็นด๎วยกับการจัดกิจกรรม แตํควรจัด กิจกรรมตรงสกายวอล๑ก ชํวงที่ทางเดินกว๎าง
จะได๎ไมํกีดขวางทางคนเดิน ในเรื่องกิจกรรมประมาณ อาจจะเป็นกิจกรรมที่ ขนาดไมํใหญํและ ไมํ
เป็นทางการ นัก ควรประชาสัมพันธ๑ให๎คนทั่วไปรับรู๎ หากมีผู๎ไมํสนใจกิจกรรม จะได๎หลีกเลี่ยง
เส๎นทาง ควรระมัดระวังในการจัดการเส๎นทางสัญจร และความปลอดภัย"
16) เจน นักเรียน อายุ 13 ปี
‚เห็นด๎วย และต๎องการให๎มีการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน เชํน จัดการแสดง
ของเหลําตัวการ๑ตูน ควรจัดการละเลํนและแจกของรางวัลให๎กับเด็ก ๆ ในวัน หยุดสุดสัปดาห๑ อาจ
ใช๎นักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นพิธีกรใน การดาเนินกิจกรรม และเมื่อจัดกิจกรรม ควรระวัง อยําให๎กีด
ขวางทางเดิน‛
17) ออฟ นักเรียน อายุ 15 ปี
‚เห็นด๎วยกับการจัดกิจกรรมเพราะบริเวณนี้เป็นจุดที่มีคนผํานมาก นําจะดึงดูดคนได๎ดี
อาจทาเป็นกิจกรรมทาสิ่งประดิษฐ๑หรือสินค๎าทามือมาจาหนําย โดยหมุนเวียนไปตามเทศกาลตําง ๆ
เชํน วันวาเลนไทน๑ วันคริสมาสต๑ เป็นต๎น เมื่อจัดกิจกรรมต๎องระวังเรื่องความปลอดภัย ในทรัพย๑สิน
และก็ไมํควรจัดกิจกรรมรบกวนบริเวณทางเดิน‛
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18) แอร๑ นักศึกษา อายุ 24 ปี
‚เห็นด๎วยที่จะมีการจัดกิจกรรม อาจจัดกิจกรรมการแสดงกลางแจ๎ง หรือจัดเป็นการ
แสดงนิทรรศการ เน๎นสีสันสวยงามให๎คนทั่วไปยืนถํายรูปได๎ และสิ่งที่ควรระวังมาก คือ ต๎อง ไมํ กีด
ขวางทางเดิน ต๎องมีความปลอดภัยจากตัวกิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ๑บริเวณปากทางเข๎า
สกายวอล๑กให๎ผู๎สัญจรทราบวําวันนี้มีการจัดกิจกรรมอะไร โดยควรจัดกิจกรรมเป็นประจาให๎เป็นที่
จดจาได๎งําย‛
19) เกียว นักศึกษา อายุ 22 ปี
‚เห็นด๎วย ต๎องการให๎มีกิจกรรมการจาหนํายสินค๎าทามือสวย ๆ เป็นแหลํงแสดงฝีมือ
ของเยาวชน อาจมีกิจกรรมการแสดงกลางแจ๎งควบคูํไปด๎วยเพื่อเพิ่มความนําสนใจ โดยกิจกรรม
ต๎องไมํกีดขวางทางเดิน มีตารางบอกชํวงเวลาการแสดงสาหรับคนที่มารอดูหรือตั้งใจมาดู มีการใช๎
พื้นที่ให๎เหมาะสมกับบริบท และมีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินผู๎ที่มารํวมงาน‛
20) พล นักเรียน อายุ 17 ปี
‚เห็นด๎วยกับการจัดกิจกรรม ต๎องการให๎มี กิจกรรมตลาดนัด หรือ จัด เป็น นิทรรศการ
อาหาร หรือจัดสรรพื้นที่ให๎เป็นสวนสาธารณะ ให๎เป็น ที่นั่งพักผํอนใจ กลางเมือง สิ่งที่ต๎องคานึงถึง
คงเป็นเรื่องทางสัญจรเดิมของคนที่ใช๎เดินทาง อยําให๎กิจกรรมกีดขวางทางสัญจร‛
21) พี นักศึกษา อายุ 23 ปี
‚เห็นด๎วยกับการจัดกิจกรรม แตํต๎องเป็นกิจกรรมที่ไมํกํอ ปัญหาให๎กับพื้นที่ โดยควร
คานึงถึงการจัดแบํงพื้นที่เป็น 3 ลักษณะคือ 1.พื้นที่สาหรับเดินทางได๎อยํางสะดวกสาหรับคนเรํงรีบ
2.พื้นที่เป็นพื้นที่สาหรับกิจกรรม และ 3.พื้นที่สาหรับการสอดสํองดูแลความเรียบร๎อยของกิจกรรม
ควรเป็นกิจกรรมประเภทการแสดงกลางแจ๎งและการจัดนิทรรศการ ตามเทศกาลตําง ๆ หรือจัด
ประกวดความสามารถและให๎คนทั่วไปรํวมลงคะแนนตัดสิน โดยต๎องออกแบบให๎มี ความสะดวก
ของคนเดิน ผู๎ชม ผู๎แสดง มีความปลอดภัยทางด๎านทรัพย๑สิน คานึงถึง งานระบบ เชํน การติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า และความสะอาดของพื้นที่‛
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22) ป๋อ นักศึกษา อายุ 23 ปี
‚เห็นด๎วยและต๎องการให๎จัดกิจกรรมสํงเสริมชุมชน เชํน งานของดี 76 จังหวัด หนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ สานึกรักบ๎านเกิด โดยให๎ลักษณะกิจกรรมเป็นนาผลิตภัณฑ๑ของแตํละท๎องถิ่น
ออกมาจาหนํายในราคาถูก เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับชาวบ๎านและเกษตรกร หรืออาจ จัดพื้นที่ ให๎
เยาวชนจากตํางจังหวัดได๎แสดงออ ก และกิจกรรมที่จัด ควรระมัด ระวังไมํให๎กีดขวางการ สัญจร
บริเวณนั้น‛
23) แจน นักศึกษา อายุ 20 ปี
‚เห็นด๎วย เพราะสกายวอล๑กหน๎ามาบุญครองมีคนเดินผํานเยอะทุกวัน ไมํวําจะเป็น
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ นักศึกษา คนทั่วไป อยากให๎จัดเป็นกิจกรรมตํอเนื่องทุกสัปดาห๑ อาจจะ
หมุนเวียนรูปแบบไปในแตํละสัปดาห๑เพื่อให๎เป็นจุดสนใจ เชํน สัปดาห๑ภาพยนตร๑ สัปดาห๑วาดภาพ
ล๎อเลียน โดยในแตํละสัปดาห๑อาจจะมีนิทรรศการ แสดงประวัติ และข๎อมูลที่เกี่ยวกับหัวข๎อนั้น ๆ
รวมไปถึงอาจมีกิจกรรมอื่นด๎วย เชํน การจาหนํายสินค๎า การแสดงของผู๎ที่เชี่ยวชาญในสาขาตําง ๆ
กิจกรรมที่จัดต๎องมี การประชาสัมพันธ๑ ที่ดี ควรมีการ แจ๎ง กาหนดการลํวงหน๎า ควร
จัดสรร ทางเดิน ขนาดเหมาะสม สาหรับผู๎ สัญจร และควร เน๎น กิจกรรมด๎าน ความคิดสร๎างสรรค๑
มากกวํากิจกรรมการโฆษณาสินค๎าตําง ๆ‛
24) เนย นักศึกษา อายุ 24 ปี
‚เห็นด๎วย เคยเห็นกิจกรรมที่จัดบริเวณนี้ สํวนใหญํกลุํมวัยรุํนซ๎อมเต๎น แม๎สกายวอล๑ก
จะเป็นที่สาหรับคนเดินทางไปมาซึ่งอาจจะคํอนข๎างเรํงรีบ แตํสกายวอล๑กบริเวณหน๎าห๎างมาบุญครอง
มีขนาดคํอนข๎างกว๎าง สามารถจัดกิจกรรมได๎โดยไมํกีดขวางทางเดิน และหากไมํเรํงรีบ หรือมารอ
เพื่อน การมีกิจกรรมจะชํวยให๎สกายวอล๑กมีสิ่งนําสนใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดี โดยกิจกรรมที่จะจัด ควรแบํง
กิจกรรมตามชํวงเวลา เพราะถ๎าเป็นชํวงเช๎าที่คนกาลังเดินทางไปทางาน หรือ ไปเรียน ไมํควรมี
กิจกรรมใด ๆ บริเวณนั้น หากจะจัด อาจจะจัดเป็นนิทรรศการที่เป็นประติมากรรมหรือภาพถําย
ชํวงเที่ยงถึงเย็น ควรเป็นกิจกรรมการแสดง เชํน ร๎องเพลง เต๎น ละครใบ๎ อาจจะเปิด
เป็นลานกิจกรรมให๎คนที่อยากถํายทอดงานศิลปะมาจัด แสดง เมื่อจัดกิจกรรมแล๎ว ควรระวังเรื่อง
การกีดขวางทางสัญจร มันจะผิดวัตถุประสงค๑หลักของ สกายวอล๑ก และไมํควรจัดกิจกรรมที่ เป็น
กิจกรรมเชิงพาณิชย๑มากนัก‛
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25) แอ๐ม นักวิจัยอิสระ/นักศึกษา อายุ 25 ปี
‚เห็นด๎วย แตํ ต๎องพิจารณา วํากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมประเภทไหน ต๎องดูความ
เหมาะสมของการใช๎งานบนสกายวอล๑ก ถ๎าไปกีดขวางการเดินทางสาหรับคนที่ไมํต๎องการกิจกรรม
ก็เป็นการไมํดี แตํถ๎าเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให๎เดินไปตามเส๎นทางเรื่อย ๆ นําจะเหมาะสม เพราะ
เป็นการสร๎างความมีชีวิตชีวาให๎กับพื้นที่ได๎ ต๎องการให๎เป็นกิจกรรมซึ่งคนที่มาเดินบนนั้นอาจจะไมํ
ต๎องตั้งใจมางานสามารถเข๎ารํวมได๎ กิจกรรมที่ไมํมีการโต๎ตอบกันมากเทําใดนักของผู๎จัดกิจกรรม
คนมาทากิจกรรม หรือคนที่เดินผําน แตํหากเป็นชํวงที่มีทางสัญจรขนาดไมํใหญํนัก ไมํเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมใด ๆ ควรให๎ความสาคัญของความสะดวกสบายในการเดินทางกับความปลอดภัย
มากกวํา โดยมีสกายวอล๑กบางชํวงซึ่งมีทางสัญจรขนาดใหญํ เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
รูปแบบกิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมที่สร๎างประโยชน๑ให๎กับสังคม เพราะเป็นสถานที่
สาธารณะ การรณรงค๑ตําง ๆ อาจจัดให๎เป็นพื้นที่สาธารณะสาหรับสร๎างสรรค๑สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม หรืออาจจัดเป็นพื้นที่สาหรับ แสดง ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ที่อาจ ชํวยสร๎าง
เอกลักษณ๑ของพื้นที่ได๎ โดยมีสิ่งที่ต๎องคานึงถึง คือ ไมํควรกีดขวางทางเดิน ป้องกันไมํให๎มีการฉก
ฉวยโอกาสของ ผู๎ไมํเกี่ยวข๎อง เชํน ผู๎ลักลอบขายสินค๎า เพราะมันเป็นเป็นการบุกรุกพื้นที่บน
สกายวอล๑ก คานึงถึง ความปลอดภัยทั้งทางด๎าน ชีวิตและทรัพย๑สิน ความเหมาะสมของกิจกรรม
ผลกระทบและมลภาวะตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการทากิจกรรม‛
26) บอล วิศวกร/นักศึกษา อายุ 22 ปี
‚เห็นด๎วยกับการจัดกิจกรรม โดย จัดกิจกรรมให๎เยาวชนได๎แสดงออกในหลาย ๆ
รูปแบบ ให๎เยาวชนได๎มีโอกาสแสดงความสามารถ และได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ หรืออาจจัด
กิจกรรมแสดงออกทาง วัฒนธรรมไทย เพราะ บริเวณนี้มี ชาวตํางชาติเยอะ เป็นการสํ งเสริมการ
ทํองเที่ยว และเมื่อจัดกิจกรรม ต๎องจัดสรรพื้นที่ให๎คนเดินได๎สะดวกด๎วย"
27) เอ๐ วิศวกร/นักศึกษา อายุ 21 ปี
‚เห็นด๎วย เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีกลุํมวัยรุํนจานวนมาก หากมีการจัด กิจกรรมควร
เป็นกิจกรรมที่วัยรุํนสามารถมีสํวนรํวมในกิจกรรมนั้น ๆ ด๎วย ต๎องการให๎กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นแหลํง
รวมตัวของวัยรุํนในการทาในกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอทั้งตนเองและสังคม แตํควรระมัดระวังอยํา
ให๎กิจกรรมดังกลําวกลายเป็นแหลํงมั่วสุมในสิ่งไมํดี‛
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28) หมี นักศึกษา/รับจ๎างอิสระ อายุ 24 ปี
‚เห็นด๎วยให๎มีการจัดกิจกรรมขึ้นบนสกายวอล๑ก เพราะทางเดินเชื่อมบริเวณดังกลําว
มีขนาดกว๎าง ควรสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรม หรือแม๎แตํการออกร๎านในบางวัน และกิจกรรมจะ
ชํวยสร๎างสีสันให๎กับสกายวอล๑กที่ไมํจาเป็นต๎องเป็น เพียงทางเดินโลํง ๆ ที่ใช๎เดินไปยังจุดหมาย
เพียงอยํางเดียว โดยกิจกรรมดังกลําวต๎องจัดขึ้นโดยคานึงถึงความเหมาะสมด๎วย ทั้งเรื่องความ
สะดวกของผู๎เดินผําน และความปลอดภัยของผู๎ใช๎เส๎นทาง นอกจากนี้ยังต๎องมีการบริหารจัดการ
การใช๎พื้นที่ประกอบกิจกรรมที่เหมาะสม กิจกรรมที่ต๎องการมีประมาณ 3 ประเภทคือ
(1) การแสดงความสามารถเฉพาะตัว เชํน การแสดงกลางแจ๎ง โดยมีการกาหนด
ขอบเขตพื้นที่ของการแสดงให๎ชัดเจน เพื่อไมํให๎กีดขว๎างทางสัญจรของคนเดินเท๎าทั่วไป อาจจะเป็น
การแสดงเปิดหมวกหรือไมํนั้น ขึ้นของกับรูปแบบและความต๎องการของผู๎จัดกิจกรรม
(2) การจัดแสดงผลงานตําง ๆ ไมํวําจะเป็นผลงานทางด๎านศิลปะหรือผลงานทางด๎าน
อื่น ๆ โดยมีจุดประสงค๑เพื่อประชาสัมพันธ๑หรือเพื่อหวังผลกาไรตามสมควร
(3) การรวมตัวกันของกลุํมวัยรุํน เชํน กลุํมที่มาซ๎อมเต๎นบีบอย
ซึ่งอันนี้มีอยูํใน
ปัจจุบันแตํไมํมีระเบียบนัก
โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต๎องไมํกีดขวางทางสัญจรของผู๎คนทั่วไป ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย ความสะอาดของพื้นที่ หากเป็นไปได๎ กิจกรรมดังกลําวจะต๎องได๎รับการพิจารณาแล๎ววํา
ไมํกํอให๎เกิดความเสียหาย และรูปแบบกิจกรรม จะไมํอันตรายตํอเด็ก สตรี หรือประชา ชนทั่วไป
นอกจากนี้ยังต๎องกาหนดชํวงเวลาของกิจกรรม และจะต๎องมีผู๎ที่คอยควบคุมดูแลอยูํตลอดเวลา‛
2. กลุํมวัยทางาน
1) โอ นักดนตรี/รับจ๎างอิสระ อายุ 24 ปี
‚เห็นด๎วยที่จะมีการจัดกิจกรรม หากบนสกายวอล๑กเปิดให๎ใช๎พื้นที่สาหรับแสดงดนตรี
ก็สนใจไปเลํน แตํยังขาดอุปกรณ๑และสมาชิกรํวมวง หากมีอุปกรณ๑ให๎ใช๎งานจะเป็นประโยชน๑มาก
เห็นวําหากมีกิจกรรมดนตรีจัดบนพื้นที่นี้จะดูนําสนใจมาก และเมื่อกิจกรรมควรจัดสรรพื้นที่ให๎
เหมาะสม อยํากีดขวางทางเดินคนทั่วไป‛
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2) วิชา วิศวกร อายุ 41 ปี
‚เห็นด๎วย เพราะพื้น ที่บริเวณนี้ มีขนาดกว๎าง และมีแนวยาวไปบรรจบ สกายวอล๑ก ที่
เชื่อมมาจากห๎างสยามดิสคัฟเวอรี่ด๎วย กิจกรรมที่จะจัด บริเวณนี้มีได๎หลายอยําง เชํน การแสดง
กลางแจ๎ง หรือจัดกิจกรรมประเภท การออกความเห็นตํอรัฐบาล นายก ฯ หรือ ผู๎หลักผู๎ใหญํ ใน
บ๎านเมือง รณรงค๑สานึกทางด๎านการเมือง และความแตกตํางทางความคิด ด๎วยการ ปราศรัย อยําง
สุภาพ อาจเริ่มต๎นด๎วยการมุํงไปที่นักศึกษา นักเรียน และชาวบ๎านที่มีบทบาทในชุมชน
ในสํวนกิจกรรม การแสดง ควร สร๎างความรู๎สึกรํวมวําเป็น กิจกรรม ของไทย เป็น
เอกลักษณ๑ของไทย กระตุ๎นให๎คนเกิดความรู๎สึกอยากเลํน อยากทา อยากพัฒนา ผมเห็นมาหลายปี
ในเรื่องพยายามประยุกต๑ดนตรีไทยกับ ดนตรี สากล หากจับเอามา เผยแพรํ ที่สกายวอล๑กนี่ นําจะ
เป็นทางเลือกที่เหมาะสม และไมํวําจะจัดเป็นกิจกรรมใดก็ตาม ต๎องจัดสรรชํองทางให๎คนสัญจรไป
มาได๎สะดวก ในกรณีที่เขาไมํแวะกิจกรรม‛
3) จ๐า นักเขียนอิสระ/รับจ๎างอิสระ อายุ 27 ปี
‚เห็นด๎วยกับการจัดกิจกรรม อาจจัดเป็นการแสดงเปิดหมวกทั้งไทยและสากลตามแตํ
ความถนัดของผู๎จัดกิจกรรม แตํอยําลืม จัดเตรียมพื้น ที่ให๎คนเดิน ไมํควรจัดเป็นกิจกรรมประเภท
จาหนํายสินค๎า เพราะกํอปัญหาเกี่ยวกับการสัญจรคํอนข๎างมาก และพื้นที่บริเวณนี้ควรจัดการ
แสดงเพื่อความบันเทิงจะเหมาะสมกวําจัดกิจกรรมมุํงหวังผลกาไร‛
4) ศา ธุรกิจสํวนตัว อายุ 36 ปี
‚จัดงานศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบ๎าน อาทิตย๑หนึ่งควรมีสักครั้งหนึ่ง และระวังอยําให๎
รบกวนคนที่ใช๎ทางสัญจรผําน‛
5) ริกะ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 25 ปี
‚เห็นด๎วย กิจกรรมตรงสกายวอล๑ก ถือเป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นการใช๎สอยพื้นที่ให๎
เกิดประโยชน๑สูงสุด กิจกรรมที่นําสนใจก็เป็นประเภทที่ให๎นักเรียนหรือคนธรรมดาได๎มาแสดงออก
ความสามารถ อาจจะมาหารายได๎พิเศษ หรือการจัดเป็นนิทรรศการภาพถําย หรืองานศิลปะที่ปกติ
อยูํแตํในหอศิลป์ นาออกมาให๎คนทั่วไปได๎มีโอกาสได๎รับชม รวมไปถึงการออกร๎านขายสินค๎าผู๎หญิง
ข๎อควรระวังคือ การจัดกิจกรรมอาจจะทาให๎การจราจรบนสกายวอล๑กติดขัด เกิด
ความ ไมํพอใจ และอาจเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง รวมถึงการรักษาความสะอาดและความเป็น
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ระเบียบเรียบร๎อยซึ่งอาจจะทาได๎ยากกวําการไมํจัดกิจกรรมและอาจจะเป็นที่ชุมนุมของวันรุํนที่ไมํดี
อีกที่หนึ่ง‛
6) ศิริ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 25 ปี
‚ร๎านค๎าในบริเวณนั้นมีมากมาย และเพียงพอ ควรทากิจกรรมอยํางอื่นแทน เชํน งาน
โชว๑ไอเดีย ปลํอยสินค๎า เชํน งานบางกอกบานานํา (Bangkok Banana) งานของทีซีดีซี แตํไมํควร
ขวางทางสัญจร‛
7) ไม๎ ธุรกิจสํวนตัว อายุ 33 ปี
‚หากต๎องการ ให๎วิเคราะห๑ความนําจะเป็นที่คนน๎อยชํวงเช๎า อาจเพราะทางเชื่อม ฯ
ดังกลําวเชื่อมระหวํางห๎างสรรพสินค๎า และโรงแรมเป็นสํวนใหญํ ห๎างเปิดประมาณ 10 โมง โรงแรม
ก็เป็นที่พักของนักทํองเที่ยวตํางชาติ ดังนั้นถ๎าจะหากลุํมคนทางานออฟฟิ ศในชํวงเช๎ าจะน๎อย
เพราะต๎องรีบเรํงไปให๎ถึงที่ทางานกํอน และทางเชื่อมฯ นี้ก็ไมํได๎เชื่อมถึงตึกออฟฟิ ศสานักงานใด ๆ
ถ๎าเทียบกับทางเชื่อมฯ บีทีเอสกับเอ็มอาร๑ทีที่สีลมหรืออโศก ที่นําจะมีคนมากชํวงเช๎า
ในขณะที่ชํวงสาย คนเพิ่มขึ้น ก็อาจจะเป็นกลุํมนักทํองเที่ยวตํางชาติหรือ เด็ก ในชํวง
ปิดเทอม สํวนตอนเย็น พนักงานออฟฟิ ศอาจจะเดินผํานเพื่อไป ซื้อของหรือ ใช๎เป็นจุด นัด พบ ชํวง
เย็น นําจะมีปริมาณคนหนาแนํนที่สุด กิจกรรมอาจจะทากิจกรรมประเภทขายเสื้อผ๎า สาหรับ
ผู๎หญิง เพราะปกติเป็นกลุํมลูกค๎าหลักสาหรับยํานนี้‛
8) ริน ดีไซเนอร๑ อายุ 29 ปี
‚หากจะทาเป็นที่สาหรับขายของ ควรทา ตามยาว หรือใช๎พื้นที่ บริเวณ เสาให๎เป็น
ประโยชน๑ เน๎นพื้นที่ด๎านบนไมํวางขวางทางเดิน หรือจะเพิ่มสํวนขยายตรงสํวนที่เป็นราวจับให๎ยื่น
ออกไปโดยไมํ รับน้าหนักคน รับเฉพาะสิ่งของที่วางขาย อยํางราวแขวนเสื้อผ๎า หรือเชลฟ์ (shelf)
วางของ ของที่ขายอาจจะเป็นเสื้อผ๎า หากจะทาการแสดงแบบเป็นกิจจะลักษณะแบบมีเวที คิด วํา
พื้นที่อาจจะยังแคบไปเพราะต๎องกันพื้นที่เอาไว๎ให๎คน สัญจรเดิม และคิด วําควรจะจัดเป็นพื้นที่ให๎
คนสามารถเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ไมํหยุดยืนกับที่นาน เชํน ถ๎าจะขายของ อาจจะเป็นงาน แฮนด๑เม๎ด
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ ในสํวนการตกแตํง อยากให๎คงความเป็นไทยอยูํ”
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9) โอ๏ต สถาปนิก อายุ 30 ปี
‚ถ๎าจะเอาสกายวอล๑กไปทาเป็นถนนจับจํายลอยฟ้า อาจะไมํเหมาะสม เนื่องจากกีด
ขวางทางสัญจร แตํหากมีการวางแผนกาหนด วัน และเวลาที่เหมาะสมก็สามารถทาได๎‛
10) เค นักดนตรี/ดีไซเนอร๑ อายุ 25 ปี
‚พื้นที่ตรงนี้ใช๎ทากิจกรรมอะไรได๎หลายอยําง เพราะเป็นบริเวณเชื่อมตํอระหวําง
ห๎างสรรพสินค๎า ถ๎ามีดนตรีเปิดหมวก ก็นําจะเพลินดีกวําก๎มหน๎าก๎มตาเดินฟังเสียงรถข๎างลําง แตํ
วําต๎องเป็นกิจกรรมที่ไมํต๎องหยุดดูนาน แล๎วก็ใช๎พื้นที่น๎อย เพราะมันอาจจะไปขวางทาง สัญจรได๎
อาจจะเป็นงานประติมากรรม สตรีทอาร๑ต หรืออะไรที่มันทาให๎คนที่ใช๎ สกายวอล๑ก ได๎อะไรกลับไป
คิดบ๎าง‛
11) หอย พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 32 ปี
"มีความ สนใจ แตํไมํเหมาะสมที่จะทาเป็นร๎านค๎า ขายของ เนื่องจากยากตํอการ
ควบคุม เพราะวํามันเป็นพื้นที่สาธารณะ และอาจจะทาให๎เกิดขวางทางสัญจร ที่เป็น จุดประสงค๑
หลัก หรือจัดกิจกรรมรณรงค๑ตํางๆ หรือเป็นงานศิลปะ"
12) ศรี ค๎าขาย อายุ 52 ปี
"พื้นที่มีขนาดใหญํ สามารถทาได๎หลากหลาย กิจกรรมขายอาหาร หรือจาลองแบบ
ตลาดนัด ก็มีความนําสนใจ โดยขายของราคาไมํแพง และทาทางให๎มันเป็นระเบียบ และควรระวัง
ในเรื่องของความสะอาด”
13) พา พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 38 ปี
"ผมคิดวําวัยรุํนนี่จะเป็นกลุํมเป้าหมายหลักของกิจกรรมบนนี้ได๎ สํงเสริมให๎เค๎ามี
กิจกรรมยามวําง เชํน การแสดงเต๎นบีบอย การแสดงเต๎นแบบ ประเทศเกาหลี เป็นการออกกาลัง
กายไปในตัว ซึ่งเด็กสมัยนี้เค๎าจะเลํนอะไรที่ผู๎ใหญํบางคนอาจจะคาดไมํถึง เราก็ควรไปสํงเสริมจุดนั้น
อาจจะลองทาเป็นกิจกรรม สํงเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชน เชํนพวก การทาเวที
ประกวดเต๎น ประกวดงานศิลปะ แสดงนวัตกรรมใหมํ ๆ แตํเราก็ต๎องระวัง การเกิดอาชญากรรม
แล๎วก็ขยะ รวมถึง การรบกวนการสัญจรตามทางเดิน เพราะกลัวจานวนคนที่มากขึ้นปัญหายํอม
มากขึ้น‛
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14) อ๎อม ครู อายุ 23 ปี
‚เห็นด๎วยกับการจัดกิจกรรม แตํไมํควรจัดทุกวัน พอเป็นสีสันให๎คนสัญจร ที่ไมํควรจัด
ทุกวันเพราะมันอาจจะนําเบื่อได๎ สํวนกิจกรรมที่จัดนําจะเป็นกิจกรรมที่ให๎คนเดินไปมามีสํวนรํวม
ได๎ เชํน มีบอร๑ดใหญํ ๆ ไว๎ให๎เขียนแสดงความคิดเห็น หัวข๎ออาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ๑
สาคัญในชํวงเวลานั้น ไมํจาเป็นต๎องเป็นวันสาคัญที่ทุกคนรู๎จักก็ได๎ และข๎อควรระวังในการจัด
อันดับแรก คือ การกีดขวางทางสัญจรเดิม และเรื่องความปลอดภัย”
15) เคน ดีไซเนอร๑ อายุ 26 ปี
‚ไมํ เห็นด๎วยกับการจัดกิจกรรม เพราะ มีผู๎ใช๎ทางสัญจรเป็นจานวนมากอยูํแล๎ว
โดยเฉพาะชํวงเลิกงาน แตํถ๎าเกิดมี ก็ ควรเป็นงาน exhibition เล็ก ๆ ใช๎พื้นที่ระหวํางเสา ตามยาว
ให๎เป็นประโยชน๑ แล๎วก็ควรใช๎พื้นที่ให๎น๎อยที่สุด จัดสรรให๎มีพื้นที่เพียงพอให๎คนเดินได๎สะดวก‛
16) เต๎ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 40 ปี
‚เป็นสิ่งที่ ดี เป็นการใช๎พื้นที่ที่แปลก ดูลอยฟ้า ตํางกับการใช๎พื้นที่ในแบบที่เห็นกัน
ทั่วไป ลองจัดซุ๎มหรือฉากให๎ถํายรูปตามงานเทศกาล เชํน เทศกาลคริสต๑มาส ก็เอาไฟประดับสวย ๆ
มาตกแตํงเป็นฉาก เพราะปกติแถวบริเวณนี้จัดไมํคํอยสวยเทําแถว ๆ เซ็นทรัลเวิลด๑ เลยไมํเป็นที่
สนใจเทําไหรํ แล๎วก็มีพวกแสดงดนตรีเล็ก ๆ หรือมีการแสดงที่นําสนใจ ควรดูแลเรื่องความสะดวก
ของการสัญจร และระวังพวกกํอกวนหรือทาลายทรัพย๑สินในสํวนจัดแสดง‛
17) สไปรท๑ สถาปนิก อายุ 24 ปี
‚ไมํพึงพอใจ หากมีการจัดกิจกรรม คือ แคํชํวงเวลาปกติ ถนนที่อยูํด๎านลําง มีความ
แออัด สกายวอล๑ก นําจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ชํวยแยกจากถนนด๎านลํางได๎ ไมํอยากให๎บนสกายวอล๑กต๎อง
พลุกพลํานและทาให๎รู๎สึกอึดอัด ถ๎ามีแคํนิทรรศการที่ให๎ความรู๎ หรือ ความบันเทิง เอาแบบที่ อําน
งําย เข๎าใจเร็ว ก็เพียงพอ สิ่งที่ควรระวังก็ คือ ถึงมีกิจกรรมแบบใด ก็ควรต๎องคงฟังก๑ชั่นของสกายวอร๑ก
ไว๎ อยําให๎มาลดทอนประสิทธิภาพ‛
18) แนท รับจ๎างอิสระ อายุ 26 ปี
‚ไมํเห็นด๎วย เพราะสํงผลให๎ไมํมีทางเดิน ไมํมีความเห็นในเรื่องกิจกรรม‛
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19) ปอย พนักงานข๎าราชการ อายุ 31 ปี
‚จะทาให๎การคมนาคมบริเวณนั้นติดขัด แตํถ๎ามีการจัดการพื้นที่ แบํงโซนให๎ชัดเจน ก็
จะไมํเกิดปัญหา ยกตัวอยําง เชํน กิจกรรมคอสเพลย๑ (Cosplay) ที่เคยจัดบริเวณข๎างลํางมาไว๎
ข๎างบน เพราะพื้นที่มันนําจะดีกวําและมันดูเป็นจุดสนใจดีเวลาคนเดินผํานไปผํานมา และถ๎า
จัดเป็นโซน ๆ ก็จะไมํเดือดร๎อนคนผํานไปผํานมา เรื่องที่นําเป็นหํวงคือ อากาศที่ร๎อน และเรื่องการ
คุมพื้นที่ไมํอยูํ‛
20) โดโด๎ ดีไซเนอร๑ อายุ 27 ปี
‚เป็นพื้นที่ที่นําสนุก ถ๎าจัดเป็นแค็ทวอล๑ก (catwalk) สาหรับไว๎เดินแบบ ให๎ดีไซเนอร๑
หน๎าใหมํได๎มีโอกาส ให๎มีพื้นที่แสดงออก เพราะ ในปัจจุบัน กาลังรณรงค๑ให๎กรุงเทพฯเป็นเมือง
แฟชั่น ควรจัดให๎เป็นระเบียบไมํขวางทางเดิน‛
21) ชาติ นักแสดงละครใบ๎ อายุ 40 ปี
‚กิจกรรมที่ทางกทม.จัดขึ้น ชื่อ ‘smile walk skywalk’ เป็นกิจกรรมที่ให๎แสดงบน
สกายวอล๑ก แตํสาเหตุที่คนไมํรู๎ คือขาดการประชาสัมพันธ๑ กิจกรรมนี้ผมวํามีประโยชน๑มาก เหมือน
ทาให๎เมืองมีสีสัน เป็นที่ชื่นชอบของนักทํองเที่ยว เรื่องที่เป็นประเด็นสาคัญ คือ การประชาสัมพันธ๑
เพราะมันจะเป็นแบบหอศิลป์ที่ไมํมีคนใช๎งาน คิดวําถ๎ากิจกรรมบนนี้มันเชื่อมโยงกับหอศิลป์ได๎จะ
เยี่ยมมาก เหมือนชํวยสํงเสริมกันไปในตัว ทาให๎กิจกรรมการทํองเที่ยวในเมืองมีมากกวําแคํการ
เดินซื้อของ‛
22) โยํง พํอค๎าขายเครื่องประดับแฮนด๑เม๎ด อายุ 30 ปี
‚ชํวงสิ้นปีทางตารวจอนุญาตให๎ขายของกันบนสกายวอล๑กได๎เต็มพื้นที่ ไมํมีการระบุ
หรือการจองลํวงหน๎า มีกิจกรรมขายของบนนี้ก็จะเป็นผลดี เพราะได๎แหลํงปลํอยสินค๎าใหมํ ๆ ได๎
เจอกลุํมลูกค๎าใหมํ ๆ อยํางวันนี้มาขายก็ได๎กลุํมลูกค๎าเป็นชาวตํางชาติเสียสํวนใหญํ รองมาก็วัยรุํน
ไมํคํอยพบวัยทางาน เรื่องการแบํงพื้นที่เพื่อไมํขวางทางสัญจรนั้น สามารถทาได๎ และไมํคิดวําจะ
เป็นปัญหาใหญํ”
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23) อี้ นักดนตรี อายุ 22 ปี
‚พื้นที่ตรงจุดนั้นมีคนเดินผํานไปมาพอสมควร แตํความต๎องการใช๎พื้นที่ของแตํละคน
อาจจะไมํเทํากัน บางคนรีบเรํง บางคนแคํเดินชมวิว ซึ่งเราไมํสามารถจัดการใด ๆ เพื่อสนับสนุนคน
ทุกกลุํมได๎ ถ๎าจะทาอะไรขึ้นมาจริง ๆ นําจะคานึงทั้งผู๎ที่ต๎องการและผู๎ที่ไมํต๎องการ ใช๎พื้นที่ด๎วย
อาจจะอาศัยความกว๎างของพื้นที่จัดแบํงโซนให๎พอดีจะได๎ไมํกีดขวางการเดินเท๎า สํวนกิจกรรม คิด
วํานําจะจัดเป็นพื้นที่แสดงงาน หรือแสดงผลงานในชํวงสอบของนิสิต ยกตัวอยํางงําย ๆ คณะ
ศิลปกรรมฯ จุฬาฯ มีการสอบมิดเทอมทุกเทอม ซึ่งการแสดงสาหรับสอบมิดเทอมจะเป็นการแสดง
ขนาดเล็ก ไมํใหญํมาก พอดีกับพื้นที่ที่จากัด เชํน ราไทย บัลเลํต๑ ไมํก็ดนตรีไทย หรือสากล ก็นําจะ
ใช๎ตรงจุดนี้ เป็นการเผยแพรํไปด๎วยในตัว แทนที่จะเต๎นร๎องราทาเพลงที่หน๎าคณะ ก็นําจะเอามาให๎
คนได๎ชมกันเยอะ ๆ โดยเฉพาะชาวตํางชาติ ในจุดนี้เมื่อเป็นที่นิยม อาจจะดึงความสนใจจาก
หนํวยงานอื่น ๆ ได๎‛
24) อั๋น พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 25 ปี
‚เป็นสิ่งที่ ดี เนื่องจากเป็น พื้นที่ ที่ อานวยให๎มีกิจกรรมขนาดยํอม ๆ ได๎ กิจกรรม
ประเภทสตรีทโชว๑ที่นักแสดงกับผู๎ชมมีปฏิสัมพันธ๑กันโดยตรง ไมํวําจะเลํนเหมือนเดิมกี่รอบแตํเมื่อ
คนดูเปลี่ยน การแสดงก็ปรับเปลี่ยนและแตกตํางไปจากเดิม เพราะความสนุกที่จะได๎รับขึ้นอยูํกับ
การรํวมเลํนผู๎แสดงและของผู๎ชม สํวนที่นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติจะสนใจเป็นเพราะวัฒนธรรมหรือ
ลักษณะงานในแบบที่ไทยทา งานแสดงผลงานของนักศึกษา ถึงแม๎วําบริเวณนั้นใกล๎กับหอศิลป์ที่
อาจมีงานแสดงของนิสิตนักศึกษาอยูํแล๎ว แตํคนที่จะชมผลงานคือต๎องมีเวลาหรือตั้งใจจะเข๎าไปชม
แตํบริเวณสกายวอล๑กเรียกวําเป็นจุดที่คนสัญจรไปมา งานอาจไปเข๎าตาเจ๎าของธุรกิจ หรือสร๎าง
อินสไพเรชั่น (inspiration) ใหมํๆให๎กับคนที่เดินผํานไปมาตรงนี้ได๎
สิ่งที่ต๎องระมัดระวัง คือ พื้นที่จัดงานต๎องไมํกีดขวางทางเดิน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค๑หลัก
ของการมีสกายวอล๑ก และควรมีตารางการแสดงกิจกรรมที่ชัดเจน และแนํนอน‛
25) ฟ้า พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 35 ปี
‚ถ๎าหมายถึงทางเชื่อมบนแยกปทุมวัน ตรงโซนโตคิว ถ๎าเป็นบริเวณดังกลําว ควรมี
การจัดขึ้น กิจกรรมแบบสตรีทโชว๑ ดนตรีสด หรือศิลปะ เน๎นที่คนเลํนเกํง ๆ เอามาโชว๑ฝีมือ หรือการ
แสดงของเด็ก ให๎เปิดหมวกได๎ด๎วยนะคะ การแสดง คนละ 10 นาทีก็นําจะ เพียงพอ เพื่อให๎คนไมํ
กระจุกตัวอยูํนาน ๆ และจานวนคนเยอะจนเกินไป เนื่องจากพื้นที่บนนั้นน๎อย
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อาจจะจัดคล๎ายกับเป็นพิพิธภัณฑ๑หมุนเวียน คือ มีของมาโชว๑ เชํน เอาของจากงาน
ปลํอยแสงที่ทีซีดีซี ที่เคยจัดไปแล๎วมาโชว๑ สํวนชํวงฤดูฝน ตรงโซนนั้นเปียก อาจจะจัดอะไรยากสัก
หนํอย แตํอยากให๎มีอะไรมาให๎ชม เพื่อให๎ได๎ใช๎พื้นที่ตลอดเวลา ไมํอยากให๎หายไปเหมือนชํวงปิด
ป่าของอุทยานแหํงชาติในแตํละปี สุดท๎าย ขอให๎จัดกิจกรรมให๎เป็นระบบระเบียบ และแจ๎ง
รายละเอียดการแสดงหรือกิจกรรม อาจจะมีบอร๑ดประกาศ และให๎ระวังมิจฉาชีพ หรือจัดเจ๎าหน๎าที่
มาคอยสอดสํอง คอยจัดระเบียบ ไมํให๎ขวางทางคนเดิน‛
26) ต๎น ดีไซเนอร๑ อายุ 29 ปี
‚มีความ สนใจมาก กิจกรรมแบบ การแสดงข๎างถนน แบบตํางประเทศ มีการแสดง
ความสามารถของคน แตํเน๎นคุณภาพ เชํน เต๎นบีบอย ร๎องเพลง มายากล เน๎นการแสดงที่ไมํต๎องใช๎
คนแสดงเป็นจานวนมาก ที่ต๎องระวังมากคือ ต๎อง ไมํกีดขวางทางเดิน เรื่องความปลอดภัย
มิจฉาชีพ สํวนเรื่องการแสดงก็ต๎องมีตารางบอกชํวงเวลาการแสดงสาหรับคนที่ตั้งใจมารับชม‛
27) ปั๊บ รับจ๎างอิสระ อายุ 33 ปี
‚ดี เนื่องจากมีพื้นที่วํางอยูํแล๎ว และยังเป็นเส๎นทางที่มีคนเดินพลุกพลํานพอสมควร
นําจะทาให๎คนเข๎าไปยังพื้นที่กิจกรรมได๎งํายขึ้น กิจกรรม การแสดงกลางแจ๎งแบบ สตรีทโชว๑
เนื่องจาก คิดวําคนที่มีความสามารถด๎านสตรีทโชว๑ ในเมืองไทยมี มากมาย แตํยังไมํมีพื้นที่ชัดเจน
หากทาพื้นที่นี้ให๎เป็นพื้นที่สาหรับโชว๑ ก็จะทาให๎กลุํมคนแสดงมีที่แสดงผลงาน แตํควรมีการคัด
กรองงานแสดงเพื่อไมํให๎ซ้ากัน มีความหลากหลาย หรือมองเป็นแงํเพื่อสังคม ก็เป็นการจัดกิจกรรม
ของมูลนิธิตําง ๆ ซึ่งนําจะชํวยเรื่องเงินบริจาคสาหรับมูลนิธิตําง ๆ ให๎เป็นประโยชน๑ได๎ เชํน ให๎เด็ก
ในมูลนิธิมาแสดง หรือจาหนํายสินค๎าของมูลนิธิ สิ่งที่ควรคานึงมาก คือ เรื่องการกีดขวางทางเดิน
เพราะนอกจากคนแสดงแล๎ว ยังต๎องนึกถึงพื้นที่ของคนดูด๎วย เรื่องมลภาวะทางเสียง หากกิจกรรม
เป็นการแสดงด๎านดนตรี และที่สาคัญมากคือไมํควรเป็นที่แสวงหาผลกาไรของนายทุนตําง ๆ‛
28) วุ๎น สถาปนิก อายุ 30 ปี
‚บริเวณนี้คํอนข๎างจะมีกิจกรรมเยอะ อีกทั้งยังเป็นทางเดินระยะสั้นมาก ไมํเหมือน
ทางเชื่อมระหวํางสยามดิสฯ กับเซ็นทรัลเวิล ด๑ ดังนั้นการเติมกิจกรรมลงไปบนทางเดินอีกจึงเป็น
การเพิ่มอุปสรรคมากกวํา บางทีการปลํอยไว๎ให๎เป็นทีวํางนําจะเป็นสิ่งที่ดีกวํา
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ในกรณีที่มี กิจกรรมจริง ๆ ก็ควรจะทาอะไรที่แตกตํางจากบริเวณรายล๎อม คือ ไมํ
แสดงงานศิลปะ ไมํขายของ ไมํให๎เด็กวัยรุํนมาเลํน อาจจะทาแคํฉายภาพเคลื่อนไหวไปบนผนังโค๎ง
ที่รายล๎อมทางเดิน ทาให๎ดูเหมือนวําเรากาลังเดินผํานอุโมงค๑ของ ตู๎ปลาขนาดใหญํ เข๎าสูํห๎าง และ
ต๎องไมํกีดขวางทางเดิน เนื่องจากฟังก๑ชั่นหลักของสกายวอร๑กคือ ทางเดิน ดังนั้นทุกคนจึงต๎องการ
ที่จะเดินผํานไปถึงจุดหมายปลายทางให๎เร็วที่สุด และระวังไมํให๎เกิดมุมอับ‛
29) ปอ พนักงานบริษัท อายุ 26 ปี
‚มีความนําสนใจดี เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการทากิจกรรม อยากให๎จัดกิจกรรมที่ชํวย
ลดโลกร๎อน ให๎ทุกคนชํวยกันแสดงความคิดสร๎างสรรค๑วําจะมีวิธีรักษาเยียวยาโลกใบนี้ที่กาลัง
เผชิญวิกฤติได๎อยํางไร ไมํอยากให๎เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว อยากให๎ชํวยกันรณรงค๑
กันตํอไปไมํหยุด เป็นกิจกรรมที่ชํวยสร๎างสานึกมากกวําเป็นการตื่นตามกระแสโลก
แตํระมัดระวังเรื่องการสร๎างเสียงรบกวนตํอบริเวณรอบข๎าง เพราะไมํวําจะเป็นงาน
อีเวนท๑อะไร สิ่งหนึ่งที่ราคาญที่สุดแล๎วก็เจอในทุก ๆ งานก็คือ เสียงผู๎ประกาศ พริตตี้ พิธีกร ที่ดัง
ผํานไมโครโฟนจนกลายเป็นสิ่งที่สร๎างความราคาญได๎มากที่สุด อยําลืมวํากิจกรรมเป็นสิ่งที่
สร๎างสรรค๑ ไมํใชํสิ่งที่กํอให๎เกิดปัญหา‛
30) หนํอย พนักงานธนาคาร อายุ 27 ปี
‚มีความนําสนใจ ควรเลือกรูปแบบกิจกรรมและจัดสถานที่ให๎เหมาะสมเป็นจุด ๆ และ
ไมํกีดขวางทางเดิน กิจกรรมจาพวก ดนตรี หรือ การแสดงแปลก ๆ เทํ ๆ แสดงของแปลกหรือมี
ความคิดสร๎างสรรค๑ ที่หาดูได๎ ยาก ไมํแพรํหลายในวงกว๎าง เน๎น การมีสํวนรํวมของผู๎เข๎าชม เชํน
สามารถรํวมเลํนได๎ หรือรํวมกิจกรรมเพื่อทาประโยชน๑ได๎ หรือจะเป็น กิจกรรมอาสาสมัครบาเพ็ญ
ประโยชน๑ในรูปแบบแปลกใหมํและมีความคิดสร๎างสรรค๑ เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน ควรมี
การประชาสัมพันธ๑ลํวงหน๎า ให๎เป็นที่รู๎จักในวงกว๎าง ความปลอดภัยและลักษณะกิจกรรมที่จะเข๎า
รํวมตํอกลุํมเป้าหมาย‛
31) ต๎อย พนักงานเอกชน อายุ 26 ปี
‚ควรสนับสนุน หากพื้นที่ตรงนี้ไมํเพียงพอ สามารถเพิ่มพื้นที่เข๎าไปจัดในหอศิลป์ ได๎
เพราะวําพื้นที่ตรง นี้ ถ๎ามีคนสนใจที่จะมาทากิจกรรมมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อรวมกับจานวนคนที่มาดู
และคนที่ใช๎เส๎นทางนั้นในการสัญจรบางทีพื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะไมํเพียงพอและแคบเกินไป
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ในเรื่องกิจกรรมที่จะจัดก็คิดวําอะไรก็ ได๎ทุกความต๎องการของผู๎ที่จะจัดกิจกรรม
ยกเว๎นการแฝงโฆษณาขายสินค๎าจากนายทุนในเชิงธุรกิจจนเกินไป และระวังเรื่อง การกีดขวาง
ทางเดิน‛
32) มะตูม พนักงานข๎าราชการ อายุ 30 ปี
‚มีความนําสนใจ กิจกรรมควรมีการแสดงความสามารถของคน โดยเปิดโอกาสให๎ทุก
ระดับ ไมํอยากให๎เป็นแ คํร๎านขาย สินค๎า อยากให๎มีการสํงตัวแทนของแตํละมหาวิทยาลัย หรือ
บุคคลทั่วไปที่มีความสามารถมาแสดงรํวมกัน จะเป็นรูปแบบเปิดหมวกแล๎วคนดูสามารถให๎เงิน
ตอบแทนก็จะเป็นผลดีสาหรับคนแสดง หรือเป็นการแสดงดนตรี โดยจัดเป็นโซนในแตํละแนวเพลง
ให๎สามารถลงทะเบียนกํอนเลํน เพื่อจัดระเบียบการเลํนให๎ไมํเกินเวลาหรือมีวินัยไปด๎วย เป็น งาน
ศิลปะแบบเขียนพื้นถนน หรือภาพเขียนในชํวงเวลานั้น ๆ
ต๎องมีการประชาสัมพันธ๑ให๎ดึงดูดคน เพราะงานจะดีได๎นําจะมาจากคนหลาย ๆ กลุํม
มาดู ไมํใชํแคํคนที่มาแถวนั้นอยูํแล๎วมาดู ต๎องมีตารางเวลาหลัก ๆ ของการแสดงแตํละประเภท
สาหรับคนที่มารอดู ที่สาคัญคือต๎อง ไมํมีแอลกอฮอล๑ ไมํ ให๎ สูบบุหรี่ และไมํเน๎นตัวสินค๎าโฆษณา
มากนัก‛
33) เป๋อ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 25 ปี
“ งานศิลปะจะชํวยสร๎างสรรค๑โลกให๎สวยงาม รวมถึงเพลงตําง ๆ ยังชํวยให๎ความสุข
กับผู๎คนมากมาย กิจกรรมที่เป็นงานศิลปะผสมผสานกับดนตรีคํอนข๎างนําสนใจ แตํผู๎จัดงาน ควร
คานึง วําจะทาอยํางไร ให๎ผู๎คนสํวนใหญํ สามารถเข๎าถึงผลงานเหลํานี้ได๎ เพราะคนที่เข๎าใจงาน
ศิลปะมีน๎อย
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงความสามารถของคน สังเกตได๎วําบนพื้นที่ สกายวอล๑กนี้
มีคนมาแสดงความสามารถมากมาย ทั้งละครใบ๎ มายากล เลํนดนตรี ดังนั้น ควรนา บุคคลเหลํานี้
มาแสดงรวมกัน เพราะคนที่แสดงก็มีความสามารถสูง จึงควรมีที่ให๎คนเหลํานี้ได๎แสดงออก
กิจกรรมขายความคิด ประดิษฐ๑สิ่งของตํางๆ และมีที่ ให๎ แสดงผลงาน นําจะดีตํอทั้ง
เด็กเองและผู๎ใหญํ สาหรับเด็กเค๎าจะได๎มีรายได๎เสริม แล๎วก็จะได๎ฝึกฝนฝีมือ สํวนสาหรับผู๎ใหญํ
อยํางเราจะได๎สานึกตัวได๎วําอยําย่าเท๎าอยูํกับที่ ถึงเวลาที่ต๎องพัฒนาตัวเองซะที แล๎วบริเวณนี้ มีคน
ตํางชาติเดินผํานคํอนข๎างเยอะ ควรมีกิจกรรมที่แสดงความเป็นไทยในแงํมุมที่ดี
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ควรระมัดระวังมิจฉาชีพแฝงตัวมาหาผลประโยชน๑กับผู๎รํวมกิจกรรม อีกทั้งควรอานวย
ความสะดวกให๎คนอื่น ๆ ด๎วย เพราะบนสกายวอล๑กบริเวณหน๎าห๎างมาบุญครองมีผู๎คนมากมาย ซึ่ง
ไมํใชํผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมของเราทั้งหมด ดังนั้นกิจกรรมจะต๎องไมํกีดขวางทางเดิน‛
34) มงคล มัคคุเทศก๑ อายุ 40 ปี
‚ในมุมมองของผม การที่ตํางชาติเข๎ามาเที่ยวในเมืองไทยนั้น เกิดจาก การที่ ประเทศ
ไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยว ถ๎าในเมืองก็อยํางที่เห็นตามศูนย๑การค๎าหรือตามยํานการค๎าตําง ๆ เดิมที
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ไมํกี่ประเทศ ของประเทศที่กาลังพัฒนา แตํได๎รับความนิยมในด๎านการ
ทํองเที่ยว นอกนั้นจะเป็นการทํองเที่ยวตามประเทศที่พัฒนา แล๎ว ไมํวําจะเป็น ประเทศ แคนาดา
ออสเตรเลีย และสิงคโปร๑ เดิมทีกิจกรรมกลางแจ๎งหรือบนทางเท๎านั้น ประเทศไทยได๎เลียนแบบจาก
ชาวตํางชาติ
ประเทศฮํองกง เป็น ประเทศที่เล็กมากและเป็นเชิงธุรกิจ ไมํ แนํใจวํา มีพวกกิจกรรม
แบบนี้หรือเปลํา นี่เป็นประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองคือชาวฮํองกงสํวนใหญํเป็นคนจีน คนจีนจะ
เป็นพวกบ๎าทาการค๎าอาจจะเที่ยวน๎อยก็เป็นได๎ ซึ่งก็อาจจะสนใจกิจกรรมแตํวําถ๎ามันไมํแตกตําง
จากบ๎านเค๎าก็ไมํจาเป็นที่จะต๎องดู 
ทาให๎คิดได๎วํา เราจาเป็นที่จะต๎องสร๎างกิจกรรมที่แสดงความ
เป็นประเท ศไทย เมื่อวั นกํอนมีงานที่ หน๎ามาบุญครอง เป็น การแสดงมวย ซึ่ง จัดด๎านหน๎าโตคิว
ตํางชาติเยอะมาก ถ๎าให๎สังเกต จะเป็นคนยุโรป 80 เปอร๑เซ็นต๑ คาถาม คือ ทาไมชาวตํางชาติ ถึงมี
ความสนใจที่จะเข๎ามาเทียวในประเทศไทย เหมือนแสดงให๎เห็นวําคนตํางชาติต๎องการหาความสุข
กับการใช๎ชีวิตมากกวําการทางาน เขาเลยมาขวนขวายสิ่งเติมเต็มที่วําในประเทศไทย
เดิมทีตํางชาติก็มีรูปแบบกิจกรรมอยูํ ซึ่งนําจะมองได๎วําถ๎ากิจกรรมที่สร๎างความเป็น
ตัวตนของบ๎านเรานั้นชาวตํางชาติก็คงจะสนใจ แตํขึ้นอยูํกับวําการแสดงนั้นจะแสดงให๎ใครดูด๎วย
ถ๎าเป็นคนไทยก็ยากที่จะสนใจในรูปแบบเดิม ๆ ดังนั้นการประยุกต๑นําจะเป็นสิ่งสาคัญ แตํกิจกรรม
สร๎างสรรค๑ทางปัญญา ประเทืองสมองตําง ๆ ผมวําก็นําสนใจถ๎าเป็นพวกที่เป็นนักศึกษาตํางชาติ
มาเที่ยวก็จะมาพร๎อมกับความต๎องการแลกเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติ
หากมีการจัดกิจกรรมบนนี้ ควรศึกษาเรื่อง การจัดโซนในการแสดง ไมํกีดขวาง
ทางเดิน และสามารถรับชมได๎หลาย ๆ คน คอยระวังพวกแสวงหาผลประโยชน๑โดยมิชอบ และสิ่งที่
สาคัญมาก คือ การประชาสัมพันธ๑และมีศูนย๑ข๎อมูลการทํองเที่ยวคอยบริการนักทํองเที่ยว‛
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35) ไกํ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 50 ปี (*หมายเหตุ มากับบุตรชายอายุ 10 ขวบ)
‚เป็นคาถามที่ยาก ถ๎ามีกิจกรรมเกิดขึ้นจริง และทาให๎เด็กประทับใจ ก็จะไปสํงผลตํอ
ความสนใจและระบบการพัฒนาสมองที่อยากเรียนรู๎จะทาให๎เกิดความต๎องการเอง กิจกรรม ที่จะ
จัดก็จะเป็นในเชิงสร๎างสรรค๑ และสนุกสนาน หรือจาพวกยอดมนุษย๑ สังเกตได๎จากงาน สตรีทโชว๑ ที่
สวนลุม มีเด็ก เข๎ารํวมเยอะมาก สิ่งที่ควรระวัง คือ ความ ปลอดภัย เด็ก ไมํหลงทางกับผู๎ปกครอง
แล๎วก็ต๎องเป็นสิ่งนําสนใจในแบบเด็กๆ‛
36) กานดา พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 25 ปี
‚มีความนําสนใจ ควรทากิจกรรมที่เป็นประโยชน๑กับเยาวชนมากกวําที่จะเป็นที่ขาย
ของ การแสดงความสามารถของคน แสดงงาน ศิลปะ อยําปลํอยให๎เป็น สถานที่ ขายของ มีตาราง
บอกเวลาการแสดง และควรระมัดระวังสิ่งกีดขวางบนทางเท๎า‛
37) ธีร๑ ดีไซเนอร๑ อายุ 23 ปี
‚สนับสนุนให๎มีกิจกรรม ไมํใช๎เฉพาะบริเวณหน๎ามาบุญครอง แตํรวมถึงหลาย ๆ ที่ แตํ
เนื่องด๎วยห๎างมาบุญครองใกล๎กับแหลํง ทํองเที่ยวของวัยรุํนและใกล๎กับหอศิลป์กรุงเทพ การจัด
กิจกรรมบริเวณนี้อาจเป็นประโยชน๑กับวัยรุํนมาก แนะนาให๎จัดนิทรรศ การกาลกลางแจ๎งชั่วคราว
เรื่องประเด็นสนใจก็จะถูกนามาจัดแสดง ทั้งให๎ความรู๎และเชื่อมตํอกับหอศิลป์กรุงเทพ และในจุด
นั้นเป็นที่มองเห็นได๎งํายสะดุดตา ระยะจากพื้นทางเดินถึงฝ้าเพดานมีมาก สามารถ ทาอะไรได๎
หลากหลาย สิ่งสาคัญ คือ ต๎องสร๎าง ความเชื่อมโยง ในสํวนนั้นกํอ น สร๎างสถาปัตยกรรมใหมํเพื่อ
เอื้ออานวยให๎เราได๎สื่อสารกันมากขึ้น ได๎นั่งพักพูดคุยทากิจกรรมกัน พอคนมาก กิจกรรมตรงนั้นก็
จะเป็นที่สนใจของคน และไมํตายหายลงไป
ต๎องดูแลความสะอาด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยูํด๎านบน หากทิ้งขยะลงไป จะตกไป ยัง
พื้นถนน ไปบนรถของคนอื่น อาหาร เป็นสิ่งแรกที่ควรคานึง ถ๎าไมํมีถังขยะ เพื่อรองรับพอ ก็ ไมํควร
มาร๎านค๎าในบริเวณนั้น‛
38) อ๐อม พนักงานข๎าราชการ อายุ 30 ปี
‚มีความนําสนใจ เนื่องจากเป็นจุดที่มีผู๎คนสัญจรไปมา เป็น จานวนมาก ทั้งชาวไทย
และตํางประเทศ เพราะเป็นจุดเชื่อมตํอสถานที่สาคัญหลายที่ เชํน หอศิลป์ มาบุญครอง สนาม
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กีฬาฯ ถ๎าเราจัดกิจกรรมที่ดี เชํน มีการแสดงวัฒนธรรม ดนตรี นอกจากจะสร๎างชื่อเสียงให๎แกํ
สถานที่ ก็จะเป็นที่ดึงดูดผู๎คน กลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจได๎
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีระยะทางยาว จึง สามารถแบํงให๎มีกิจกรรมหลากหลายได๎ ทั้ง
การแสดงศิลปวัฒนธรรม หรือของศิลปินใด ๆ ที่อยากแสดงผลงานของต นเอง รวมทั้ง อาจให๎มี
กิจกรรมเปิดท๎ายขายของ ของนักศึกษาโดยให๎เชําที่ในราคาถูก
ควรระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยของผู๎สัญจรผําน รวมทั้งผู๎จัดกิจกรรมเอง ไมํวํา
ที่ใดก็ตามที่เป็นที่รวมตัวของฝูงชน เหลํามิจฉาชีพก็จะมากตามไปด๎วย เมื่อจะจัดกิจกรรมใด ๆ ก็
ควรจะให๎มีระเบียบปฏิบัติ ในการทากิจกรรมตําง ๆ อยํางรัดกุม รวมไปถึงควรหาเจ๎าหน๎าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร๎อยของการดาเนินกิจกรรม‛
39) นน พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 24 ปี
‚เป็นอะไรที่มีความแปลกใหมํ ซึ่งคิดวํามันควรจะมีมานานแล๎ว เพราะคนสํวนใหญํจะ
มาพักผํอน ซื้อของ หรือดูหนังเทํานั้น ซึ่งทาให๎เกิดความซ้าซากจาเจ การมีกิจกรรมรูปแบบใหมํบน
สกายวอล๑ก ต๎องมีความนําสนใจแนํนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับผู๎จัด วําจะสามารถจัดกิจกรรมได๎เหมาะสม
กับกลุํมคนที่อยูํบริเวณนั้น และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ได๎
รูปแบบของกิจกรรมควรจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามเทศกาล แตํ ก็ยังคงเอกลักษณ๑
ของงานเอาไว๎ เชํน กิจกรรมดนตรี ควรมีงานดนตรีที่หลากหลาย ไมํใชํ เพียงแนวทั่วไปมาแสดง
ถึงแม๎จะ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงและแนวเพลง แตํยังคง รักษาเอกลักษณ๑ ของแนว
ดนตรีหลักไว๎ เชํน เป็นกิจกรรมดนตรีแนวใต๎ดิน เป็นต๎น
สิ่งที่ควรระวังก็คือ พวกมิจฉาชีพ ในปัจจุบันโจรวิ่งราว หรือขโมยตามสะพานลอยและ
สกายวอล๑กนั้น ถือวําเป็นเรื่องอันตรายสาหรับคนทั่วไปหรือผู๎รํวมกิจกรรม เพราะในระหวํางการ
แสดงหรือกิจกรรมนั้น มิจฉาชีพจะอาศัยจังหวะเหลํานั้นเป็นชํองวํางในการชิงทรัพย๑ได๎ จึงควรมี
ผู๎รักษาความปลอดภัยเพื่อบุคคลทั่วไป‛
40) ชัชวาล พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 28 ปี
‚ในความเป็นจริง อยากให๎มีงานแสดงในบริเวณนี้ เพราะพื้นที่ ที่กว๎าง แตํกลับไมํถูก
ใช๎งาน อาจจะทาเป็นสถานที่ขายอาหาร หรือโอท็อป โดยเน๎นของกินในแตํละภาคในประเทศ
เพราะ สํวนใหญํแล๎ว คนกรุงเทพฯมักจะไมํคํอยมีเวลาไปเที่ยว ไมํคํอยได๎ลิ้มรสอาหารอรํอย ๆจาก
ท๎องถิ่นตําง ๆ และสินค๎าโอท็อป อาจจะเป็นจุดขายให๎นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่สนใจ แตํควร
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ระวังเรื่องพื้นที่ไมํเพียงพอตํอความต๎องการของพํอค๎าแมํค๎า เพราะนําจะมี ผู๎ที่สนใจจะมาขายของ
เป็นจานวนมาก ในแตํละวัน สกายวอล๑กเป็นที่สถานที่ที่คนสัญจรผํานมาก และนําจะขายของได๎ดี
พํอค๎าแมํค๎า จึง สนใจที่จะมาขาย อาจจะทาให๎ มีพื้นที่ไมํเพียงพอกับร๎านค๎าที่ต๎องการมาตั้งขาย
บริเวณนี้ และระวังเรื่องขยะ ถ๎ามีการขายของในบริเวณนี้‛
41) ปิ๊กนิค พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 35 ปี
‚ดีกวํา เป็นเพียงทาง เดินผําน สามารถทาเป็น เวทีการแสดงออกทางการเมือง
เนื่องจากบริเวณ นั้นใกล๎ กับ หอศิลป์ จึงไมํต๎องขายศิลปะมาก หรือ อาจเป็นพวกหนังสือทามือ
โปสการ๑ดทามือ ที่ หาได๎ยากในปัจจุบัน เป็นลักษณะเดียวกับงานเทศกาลดนตรีของสถานีวิทยุ
แฟตเรดิโอ กลุํมวัยรุํนนิยมไปขายสินค๎าทามือ อยากให๎พวกเขามีที่ขายประจา หรือใช๎เป็นกิจกรรม
ปลํอยแสงรายสัปดาห๑ หรือเป็นงานแสดงสินค๎าของแตํละคน อยากให๎กิจกรรม บีบอย มีน๎อยลง
เนื่องจากสามารถพบได๎มากแล๎วในปัจจุบัน หากจะจัดงาน ควรระมัด ระวังอาชญากรที่แฝงมาใน
รูปแบบของผู๎เข๎าชมงาน‛
41) สาว พนักงานข๎าราชการ อายุ 33 ปี
‚อาจจะดูแปลก ในชํวงแรก เพราะเป็น พื้นที่ ที่ไมํได๎ใช๎งาน หากมีกิจกรรม เกิดขึ้น จะ
ทาให๎คนที่สัญจรอยูํสะดุดตา ตนเองก็เป็นหนึ่งคนที่สัญจรอยูํในบริเวณนี้เป็นประจา
กิจกรรมที่จะจัด นําจะเป็น การแสดงจาก ในประเทศหรือ ตํางประเทศ ก็ได๎ อาจะ
จัดการแสดงบนเวทีขนาดเล็กที่ได๎จัดเตรียมไว๎ ผลัดเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงไปทุกอาทิตย๑ แบก็
จะทาให๎มีความนําสนใจ แตํในทางกลับกัน หากจัดกิจกรรมนี้ขึ้นแล๎ว ไมํมีคนเข๎าชม ก็จะเปลือง
งบประมาณของประเทศ
จุดอํอนของการจัดงานบนสถานที่แหํงนี้ คือ ไมํสามารถคาดเดาได๎วํา จะมีคนมาใช๎
พื้นที่ที่จัดไว๎เป็นจานวนเทําไร เพราะ หลายคนที่เรํงรีบที่จะสัญจรผําน ก็จะไมํสนใจในกิจกรรม คน
ที่หยุดและเข๎าชมงาน จึงเป็นคนที่มีเวลาเพียงพอ แตํนั่นก็ขึ้นอยูํกับเวลาและประเภทของการแสดง
ที่จัด‛
42) แอ๏ด ค๎าขาย อายุ 50 ปี
‚มีความ สมควร ที่จะจัดเป็นประจา ทุกวันนี้ การแสดงในปัจจุบันยัง ไมํ มีความ
นําสนใจ ถ๎าเป็นงานที่ทางกรุงเทพมหานครจัดเอง ก็มีความนําสนใจ
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การจัดให๎เป็นงานที่จริงจัง เชํน การประกวด หรือจัดแขํงขันโดยให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวม ใน
การตัดสินผลรางวัล หรือ งานที่จัดตามเทศกาล เชํน ประเพณี ลอยกระทง เป็นต๎น หรือการแสดง
ความสามารถของเด็ก ก็สามารถทาได๎ อยากให๎ศึกษาเรื่องของ สภาพอากาศ ที่ร๎อนมาก ในเวลา
กลางวัน และต๎องระมัดระวังมิจฉาชีพแอบแฝงปะปนเข๎ามากับกลุํมคนดู สิ่งที่สาคัญสุด คือ การจัด
งานให๎เรียบร๎อย อยําขวางทางสัญจรของคนอื่น‛
43) อนุสรณ๑ อาจารย๑ อายุ 38 ปี
‚มีความเห็นด๎วยอยํางยิ่ง อยากให๎มีเวทีสาหรับกลุํมวัยรุํน เพื่อให๎วัยรุํนได๎รู๎จักการใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ เพราะวัยรุํน เป็นวัยที่ต๎องการแสดงออก อีกทั้งบริเวณ นี้ยังอยูํใจกลาง
เมือง ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุํมวัยรุํนมารวมตัวกันอีกด๎วย
กิจกรรมการแขํงขันกีฬา ตอบปัญหาวิชาการ แนะแนวการเรียนตํอตํางประเทศ
กิจกรรมของแตํละสถาน ทูต จัดให๎เป็นระเบียบไมํกีดขวาง และ ควรมีการประชาสัมพันธ๑ อยําง
ทั่วถึง‛
3. กลุํมนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ
1) เดนิส ชาวสวีเดน อายุ 24 ปี
‚มีประโยชน๑มาก เพราะบริเวณนั้นมีผู๎คนสัญจรผํานไปมา ทั้งที่เป็นคนไทยและ
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ ถ๎าจะขายสินค๎า ก็ควรจัดโซนให๎ดี ที่บริเวณนั้นนําจะมีการหมุนเวียน ที่ดี
เชํนเดียวกันกับการแสดง หรือจัดกิจกรรมตําง ๆ จะชํวยดึงดูดชาวตํางชาติได๎ และเกิดผลดีกับ การ
ทํองเที่ยวไทยโดยตรง อีกทั้งกิจกรรมดังกลําว จะชํวยให๎เยาวชนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
งานแสดงกลางแจ๎ง ซึ่งมาจากความสามารถของคนไทย นอกจากจะดึงดูดคนไทย
ด๎วยกันเองได๎แล๎ว ยังทาให๎คนตํางชาติยออมรับในความสามารถ แตํบริเวณนี้ อาจมีปัญหาในการ
จัดโซนเนื่องจากมีคนสัญจรเยอะ จะสํงผลเสีย คือ ทาให๎คนสัญจรลาบากขึ้น จึงควร มีการจัด
ระเบียบที่ดี การนาของสินค๎าจากฝีมือเยาวชนมาขายก็เป็นสิ่งที่นําสนใจ ถือเป็นการกระตุ๎นรายได๎
ให๎กับนักเรียน นักศึกษา เป็นทุนการศึกษาในอนาคตตํอไป
การจัดงานแสดงพิพิธภัณฑ๑ยํอย เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ และการละเลํน
ตําง ๆ รวมถึง เป็นจุดแนะนา สถานที่ทํองเที่ยวที่นําสนใจในประเทศ อาจทาการจัดสัปดาห๑หรือ
เดือนละ 1 เรื่อง เพื่อดึงดูดชาวตํางชาติ สิ่งที่สาคัญสุด คือ เรื่องการจัดโซน เนื่องจากพื้นที่ดังกลําว
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มีผู๎คนสัญจรเยอะ ดังนั้นต๎องระวังการกีดขวางทางเดินของผู๎เดินเท๎า และอยําลืมระบบรักษาความ
ปลอดภัยในบริเวณดังกลําว‛
2) เปาโล ชาวอเมริกา อายุ 28 ปี
‚มีความน่าสนใจ ที่ประเทศผมก็มีพื้นที่กิจกรรมแบบนี้ให้วัยรุ่นได้มาทากิจกรรม
ต้องการให้เน้นในเรื่องของงานแสดงความสามารถต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย คนดู
เข้าถึงได้ง่ายและไม่มีความน่าเบื่อ ส่วนเรื่องที่ควรระวัง คือ เรื่องของการจัดการพื้นที่ ไม่ควรจัด
กิจกรรมโดยขวางทางสัญจร‛
3) คล๎าร๑ค ชาวออสเตรเลีย อายุ 37 ปี
‚ที่นี่มีพื้นที่กว๎าง สามารถทาอะไรได๎หลากหลาย ถ๎าถามผมซึ่งเป็นชาวตํางชาติผมก็
ต๎องอยากดูการแสดงไทย ๆ หรืองานอะไรที่รวมเอาวัฒนธรรมในทุก ๆ ด๎าน เชํน วัฒนธรรมการกิน
ชีวิตความเป็นอยูํ ถือวําเป็นการเรียนรู๎กํอนไปเจอสถานที่จริง และคิดวําชาวตํางชาติหลายคนให๎
ความสนใจ เรื่องที่ต๎องกังวล คือ การสัญจรของผู๎คนที่คํอนข๎างหนาแนํน จึงจาเป็นต๎องมีการ
จัดการที่ดี บางคนที่ไมํสนใจ และมีธุระ จะเดินทางไมํสะดวก ควรมีการจัดการที่ดี‛
4) มิโดริ ชาวญี่ปุ่น อายุ 25 ปี
‚เห็นด๎วย เพราะไมํไกลจากบริเวณที่มีคน และเป็นที่ที่ทุกคนต๎องผําน สนับสนุนให๎
ขายของไทย ๆ หรือนานาชาติไปเลย เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน หรือ
การแสดงไทย ก็มีความนําสนใจมาก หาก มีฟรีคอนเสิร๑ตแบบไทย ๆ ที่ดีและไมํเสียคําเข๎าชมก็
นําสนใจ เพราะเดินทางสะดวก หรือจะเป็นแนวคิดในการจัดเป็นงานศิลปะ เนื่องจากไมํคํอยมีคน
เข๎ามายังหอศิลปฯ มากนัก ก็ ยกงานออกมาแสดงภายนอก และทาการประชาสัมพันธ๑หอศิลปฯ ไป
ด๎วยในตัว เรื่องที่นําเป็นหํวง คือ ประเทศไทยฝนตก ชุก ไมํสามารถคาดเดา สภาพอากาศ ได๎ ชํวง
กลางวัน ร๎อนมาก ถ๎า มีการจัดกิจกรรมขึ้นมา คนดูอาจจะหายเพราะฝน หรือ ความร๎อน ต๎องหา
ทางแก๎ไขตรงจุดนี้‛
5) ซารํา ชาวอเมริกา อายุ 29 ปี
‚ถ๎ามีการจัดกิจกรรมที่นี่ ก็พร๎อม สนับสนุน เนื่องจาก เป็นการใช๎พื้นที่วํางให๎เกิด
ประโยชน๑อยํางดีที่สุด อาจจะเป็นประเภทร๎านขายของ อาจเป็นของทามือ จากนักศึกษาหรือบุคคล
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ทั่วไปที่สนใจ ถือเป็นการสนับสนุนให๎นักศึกษาหารายได๎พิเศษระหวํางเรียนและสร๎างพื้นที่แสดง
ความสามารถของเยาวชนด๎วย หรือ การทาเป็นตลาดนัดศิลปะจริงจัง ก็สามารถทาได๎ ประเทศไทย
ยังมีพื้นที่แสดงงานศิลป์อยูํน๎อย ถ๎าหากนามาจัดบนพื้นที่ที่คนทั่วไปสามารถเข๎าถึงได๎งํายนําจะ
เป็นการขยายพื้นที่ของผู๎ที่สนใจได๎ ที่สาคัญคืออยํากีดขวางทางเดินจนเกินไป เพราะบริเวณนั้นมี
ความหนาแนํนของผู๎คนคํอนข๎างมาก‛
6) เลียม ชาวอังกฤษ อายุ 35 ปี
‚เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากเป็นเส๎นทางที่สัญจรเป็นประจา และเคยเห็นการแสดงดนตรีไทย
ของเด็กกลุํมหนึ่ง บริเวณอนุสาวรีย๑ชัยสมรภูมิ เป็นกลุํมของเด็กนักเรียนประมาณ 4 - 5 คน ใช๎
เครื่องดนตรีไทย แสดงได๎สนุกสนานและมีความนําสนใจ ซึ่ง คิดวํา การแสดง กลางแจ๎ง เป็นสิ่งที่ดี
มาก แตํ ไมํ ได๎ จากัดวําจะต๎องเป็นแคํดนตรี อาจจะเป็น การแสดงความสามารถหรือศิลปะ ที่
สามารถสร๎างชีวิตชีวา ทาให๎พื้นที่วํางได๎มีประโยชน๑ในการสร๎างรอยยิ้ม และความสุขให๎กับคนที่
ผํานไปมาได๎ ในแถบยุโรป การแสดง กลางแจ๎ง สามารถพบเห็นได๎ทั่วไปตามถนนหนทางที่มีผู๎คน
ผํานไปมาพลุกพลําน ซึ่งนําแปลกที่ไมํคํอย พบเห็นการแสดง แบบนี้ ในประเทศไทย ทั้งที่พื้นที่
บางสํวนก็เอื้อตํอการทากิจกรรม แม๎แตํงานศิลปะก็หาดูได๎ยาก ต๎องเป็นสถาน เฉพาะที่ เพื่อ ถูกจัด
ไว๎ให๎แสดงเทํานั้น งานศิลปะสามารถอยูํได๎ทุกสถานที่ ไมํใชํเพียงแตํอยูํในพิพิธภัณฑ๑เทํานั้น
สิ่งที่ควรคานึง คือ ต๎องเป็นการแสดงที่ไมํมีความเสี่ยงตํอผู๎ชม ไมํวํานักแสดงจะ
ชานาญมากน๎อยเพียงใด เราไมํสามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได๎ทั้งหมด ดัง นั้น ต๎องจัดพื้นที่การ
แสดงให๎เป็นสัดสํวน นักแสดงและผู๎ที่เข๎ามาชมจะได๎มีความปลอดภัย อีกทั้งยังไมํเกะกะการสัญจร
ไปมาด๎วย‛
7) ไมค๑ ชาวฮํองกง อายุ 30 ปี
‚มีความนําสนใจ ถ๎าเป็นการขายของเล็ก ๆ น๎อย ๆ ที่เป็นงานฝีมือ หรือเป็นงานที่มี
เอกลักษณ๑ความเป็นไทยสูง ทาเป็นจุดบริการนักทํองเที่ยวจากตํางประเทศก็ดี เมื่ออยากได๎ข๎อมูลที่
พักที่เที่ยวก็สามารถมาสอบถามได๎ที่นี่ แตํก็ต๎องระวังจะไมํเป็นระเบียบ เพราะโดยปกติมันเป็น
ทางเดินเชื่อมอาคารในยํานนี้ คนที่ไมํได๎สนใจกิจกรรมอาจจะรู๎สึกไมํพอใจ ต๎องจัดการเรื่องพื้นที่
สาหรับเดินให๎พอเหมาะ แล๎วก็เรื่องการรักษาความปลอดภัย‛
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8) เฟร็ด ชาวฝรั่งเศส อายุ 29 ปี
‚เห็นด๎วย เพราะพื้นที่บริเวณนี้ มีขนาดกว๎างพอสมควร ถ๎าจัดควรจะเป็นกิจกรรมที่
โชว๑ความสามารถ หรือไมํก็กิจกรรมที่ชํวยเผยแพรํวัฒนธรรมไทย ยํานสยามเต็มไปด๎วย
ชาวตํางชาติ จึงมีความเหมาะที่สุดที่จะใช๎เป็นพื้นที่แสดงออกทางวัฒนธรรมไทยให๎ชาวตํางชาติได๎
เห็น ผมเชื่อวําคนไทยที่มีความสามารถมีอยูํจานวนมาก และพวกเรา ทั้งพวกคุณคนไทยและพวก
ผมชาวตํางชาติ ก็ชอบที่จะได๎ดูกิจกรรมดี ๆ
ที่มีทั้งความคิดเชิงสร๎างสรรค๑ และการแสดง
ความสามารถ แตํไมํควรทาให๎กีดขวางทางสัญจร และต๎องมีการประชาสัมพันธ๑ให๎คนทราบกํอนจะ
มีการจัดกิจกรรมขึ้น‛
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