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บทคัดยอ  

 การศึกษางานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการคงอยูและการเปล่ียนแปลงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงการศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการส่ือสารท่ีมีตอการคงอยูและ
การเปล่ียนแปลงของอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา ซ่ึงวิจัยโดยการวิจัยเอกสาร การ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณกลุม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนสะพานราษฎรหรือชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง และกลุมผูให
ขอมูลสําคัญ ซ่ึงมีท้ังบุคคลภายในและบุคคลภายนอกชุมชน ผลการศึกษาพบวา อัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของชุมชนถนนยมจินดาท้ังเชิงรูปธรรมและนามธรรมท่ียังคงอยูต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแก ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร ดานสถาปตยกรรม ดานสถานท่ี รวมถึงดานประวัติศาสตรและดานเชื้อชาติ สําหรับการ
เปล่ียนแปลงของอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาในปจจุบัน คือ การเกิด อัตลักษณใหม
ของชุมชนถนนยมจินดา ไดแก การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน นอกจากน้ี องคกรชุมชนของชุมชนถนนยม
จินดาไดทาหนาท่ีเปนผูสงสารท่ีมีประสิทธิภาพดวยการใชส่ือชุมชนตางๆ ติดตอส่ือสารกับคนภายในชุมชน 

โดยเนนการใชส่ือกิจกรรม “ถนนคนเดิน” ในการสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนเพ่ือใหเกิดการอนุรักษอัต
ลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยู อาจกลาวไดวา การส่ือสารมีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในการธํารง
รักษา รวมถึงการสืบทอดและเผยแพรอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนท้ังตอคนภายในชุมชนและคน
ภายนอกชุมชน  
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

Abstract  

 The objectives of this research paper are 1) to study the persistence and change 

in cultural identity of the Yomjinda Road, and 2) to study role and function of 

communication for the persistence and change in cultural identity of the Yomjinda Road. 

Documentary research, Non-participant observation, In-depth interview, and Focus group 

are used in this research. The samples are people living in Saphanrat Community, also 

known as, Yomjinda Road Community in Rayong, and key informants are both member 

and non-member of the community. The study finds that the Yomjinda’s concrete and 

abstract cultural identities are geographical location, architecture, great places, history 

and ethnic groups. At present, the Yomjinda community has created a new cultural 

identity which is “Yomjinda Walking Street”. Moreover, the community organisation is an 

efficient sender who has communicated by using various community media in Yomjinda 

community. To say that, the community communication has an essential role and 

function to encourage and to cultivate the members’ consciousness in preservation of 

their own cultural identities so that they still exit; and also, to inherit and diffuse all of 

cultural identities to people both insider and outsider.  

 

Keywords: Community Communication, Cultural Identity, Yomjinda Road, Walking Street,  

Community Media  

 

บทนํา  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 ถนนยมจินดา ปจจุบันเปนถนนสายหลักของ “ชุมชนสะพานราษฎร” ต้ังอยูท่ีตําบลทาประดู 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ซ่ึงไดมีการจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการภายใตการดูแลของเทศบาลนครระยอง
เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2544 (เทศบาลนครระยอง, ม.ป.ป.) ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยจะเรียก “ชุมชน
สะพานราษฎร” แทนวา “ชุมชนถนนยมจินดา” ซ่ึงในปจจุบันเปนชุมชนเกาแกและเปนชุมชนเมืองเกาท่ี
สําคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดระยอง  
 ในอดีตบริเวณชุมชนถนนยมจินดาเปนชุมชนเมืองท่ีเกิดข้ึนมาต้ังแตสมัยอดีตในชวงกอต้ังเมือง
ระยอง หากแตไมมีหลักฐานท่ีสามารถระบุไดอยางแนชัดวาชุมชนแหงน้ีเกิดข้ึนมาต้ังแตเม่ือ ใดและมีอายุ
เทาไร เพียงแตทราบจากบันทึกทางประวัติศาสตรวา ถนนยมจินดาเปนถนนท่ีมีความสําคัญมากทางดาน
ประวัติศาสตรของเมืองระยอง เน่ืองจากเปนถนนสายแรก อีกท้ังยังเปนถนนเศรษฐกิจสายสําคัญและเปน
ศูนยกลางทางดานความเจริญของเมืองระยองในอดีตดวย โดยถนนยมจินดาน้ีถูกต้ังชื่อข้ึนตามนามสกุลของ
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ทานเจาเมืองระยอง ไดแก เกตุ ยมจินดาและอ่ิม ยมจินดา เพ่ือเปนการใหเกียรติและเปนการระลึกถึงตน
ตระกูลยมจินดา (กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง, ม.ป.ป.)  

 ปจจุบัน ชุมชนถนนยมจินดาไดมีแนวคิดและการดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟูเมืองเกา โดยมี
แกนนําสําคัญ คือ องคกรชุมชน ไดแก ศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมือง
เกาจังหวัดระยอง ไดกอต้ังข้ึนอยางเปนทางการเม่ือตนปพ.ศ. 2556 ซ่ึงแตเดิมเปนเพียงการรวมกลุมกันของ
คนในชุมชนถนนยมจินดาเทาน้ัน โดยการรวมตัวกันของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกิดข้ึนคร้ังแรกต้ังแตป
พ.ศ. 2546 เปนตนมา สําหรับบทบาทและหนาท่ีสําคัญของศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและ
ชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยองประการหน่ึงคือการอนุรักษความเปนเมืองเกาและการสืบทอด
วัฒนธรรมชุมชน ซ่ึงสามารถเห็นไดจากการรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนถนนยมจินดาไวใหไดใกลเคียง
กับสภาพด้ังเดิมมากท่ีสุด โดยเฉพาะจุดเดนของชุมชนทางดานบานเรือนและท่ีอยูอาศัย ดานสถาปตยกรรม 

และดานวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงการผสมผสานทางดานวัฒนธรรมไทย-จีน ซ่ึงเปนจุดเดนของชุมชนอีกดาน
หน่ึงดวย (เสาวนีย วิยะบุญ, สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2556)  

 จะเห็นไดวา คนในชุมชนถนนยมจินดาน้ันมีความเขมแข็งและมีความตระหนักถึงอัตลักษณความ
เปนชุมชนถนนยมจินดา เพราะถึงแมวาความเปนสมัยใหมจะเขามาสูชุมชน แตชุมชนก็ไดมีการเลือกรับเอา
วัฒนธรรมเขามาปรับใชอยางเหมาะสมโดยไมใหทําลายศิลปะและวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนท่ีมีมา  โดย
องคกรชุมชนมีบทบาทสําคัญในการส่ือสารกับคนภายในชุมชนถนนยมจินดาผานการใชส่ือชุมชนตางๆ  

โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา นอกจากจะเปน
กิจกรรมท่ีสรางความรวมมือใหกับคนในชุมชนแลว ยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเผยแพรและสืบสานตอวัฒนธรรม
ของชุมชนไปยังบุคคลภายนอกดวย ดังน้ัน การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจึงเปนการศึกษาถึงบทบาทและหนาท่ีของ
การส่ือสารท่ีมีตอการคงอยูและการเปล่ียนแปลงของอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาผาน
มุมมองของคนในชุมชนถนนยมจินดาเอง  

วัตถุประสงค  
 บทความวิจัยน้ีเปนการนําเสนอวัตถุประสงคบางสวนจากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือการ
ธํารงรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง” ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
การคงอยูและการเปล่ียนแปลงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงบทบาทและหนาท่ี
ของการสื่อสารท่ีมีตอการคงอยูของอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา  

วิธีการวิจัย  

 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยใชการวิจัยเอกสาร (Documentary research) การสังเกตการณแบบไมมี
สวนรวม (Non-participant observation) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และการ
สัมภาษณกลุม (Focus group) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) ประชาชนท่ี
อาศัยอยูในชุมชนสะพานราษฎรหรือชุมชนถนนยมจินดา ตําบลทาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ไดแก 
กลุมผูใหญ/ผูสูงอายุกับกลุมเด็กและเยาวชน และ 2) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ตัวแทนของศูนย
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ประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยอง  กลุมผูนําทางความคิด
ของคนในชุมชนถนนยมจินดา และอาจารยเฉลียว ราชบุรี ผูรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือประวัติศาสตร
เมืองระยอง โดยการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาและเก็บขอมูลในระหวางชวงเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2557  

ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคสามารถแยกออกเปน 2 ประเด็น ดังตอไปน้ี  

 1. การคงอยูและการเปล่ียนแปลงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา  

 จากการศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา ผูวิจัยไดเปรียบเทียบ อัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมของชุมชนยมจินดาในอดีตกับปจจุบัน เพ่ือแสดงใหเห็นวาอัตลักษณทางวัฒนธรรมใดบาง
ยังคงอยูต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และอัตลักษณใดบางท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป โดยผูวิจัยใชการสรุปและ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณประชาชนในชุมชนถนนยมจินดาท้ังจากกลุมผูใหญ/ผูสูงอายุและกลุมเด็ก
และเยาวชน  

 การเปรียบเทียบการรับรูอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาในอดีตระหวาง  กลุม
ผูใหญ/ผูสูงอายุกับกลุมเด็กและเยาวชน สรุปไดวา กลุมผูใหญ/ผูสูงอายุมีการรับรูอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของชุมชนในอดีตเชิงรูปธรรมตางๆ ไดแก ดานสถาปตยกรรม บานเรือน ลักษณะทางภูมิศาสตร และดาน
สถานท่ี สําหรับอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนเชิงนามธรรม ไดแก ดานประวัติศาสตรและเชื้อชาติ 

ขณะท่ีกลุมเด็กและเยาวชนมีการรับรูอัตลักษณทางวัฒนธรรมชุมชนเชิงรูปธรรมทางดานสถาปตยกรรม  

และอัตลักษณทางวัฒนธรรมเชิงนามธรรมทางดานประวัติศาสตร  
 จะเห็นไดวา ประชาชนท้ังสองกลุมมีการรับรูรวมกันในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดาในอดีตท้ังเชิงรูปธรรมและนามธรรม นั่นคือ ดานสถาปตยกรรมและดานประวัติศาสตรความเปนมา
ของชุมชนตามลําดับ  

 จากการสรุปและวิเคราะหขอมูลจากบทสัมภาษณสําหรับอัตลักษณทางวัฒนธรรมดานตางๆ ของ
ชุมชนถนนยมจินดาในอดีต สามารถสรุปรายละเอียดโดยสังเขปไดดังน้ี  

 1. อัตลักษณทางวัฒนธรรมเชิงรูปธรรม ไดแก  
  1.1 ดานสถาปตยกรรม  

  จุดเดนทางดานสถาปตยกรรมของถนนยมจินดา คือ อาคารหลังแรกของเมืองระยองท่ีมี
ชื่อวา “ตึกสิงห-กราย” หรือเรียกวา “ตึกก่ีพง” ซ่ึงจัดเปนอาคารท่ีมีความสวยงามท่ีสุดบนถนนยมจินดา 

และ “ตึกเถาแกเทียน” ซ่ึงถูกสรางข้ึนแบบชิโนโปรตุกีสตามประเทศทางตะวันตก (วลัยพร ใจหนักแนน, 

สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ 2557)  

  1.2 บานเรือน  

  ลักษณะเดนของบานเรือนในอดีตจะมีลักษณะเปนบานไมสองชั้น หลังคามุงจาก และ
ประตูไมเปนลักษณะของบานพับหรือท่ีเรียกวาประตูบานเฟยมหรือประตูบานเซ้ียม (บุญอนันต หมัดเชี่ยว, 

สัมภาษณ, 16 กุมภาพันธ 2557)  
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  1.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร  
  ชุมชนถนนยมจินดามีจุดเดนทางดานภูมิศาสตรคือเปนชุมชนท่ีต้ังอยูริมแมนํ้าระยอง โดย
การต้ังถ่ินฐานของคนสมัยกอนจะสรางบานเรือนอยูติดริมแมนํ้าและสรางบานเรือนคูขนานกันไปตลอดแนว
แมน้ําท้ังสองฝง (เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ, 7 มีนาคม 2557)  

  1.4 ดานสถานท่ี  

  ในอดีตสถานท่ีสําคัญตางๆ ของเมืองระยองจะถูกรวบรวมไวอยูบนถนนยมจินดาเสนน้ี 

ไดแก บานเจาเมืองหรือบานตนตระกูลยมจินดา ธนาคารแหงแรกของเมืองระยอง โรงสีขาว อูตอเรือ ตลาด 

โรงภาพยนตร ศาลเจาแมทับทิบ และสถานท่ีราชการตางๆ รวมถึงรานคาตางๆ มากมาย จึงทําใหถนนยม
จินดากลายเปนศูนยกลางของความเจริญของเมืองระยองในสมัยกอน (เสาวนีย วิยะบุญ, สัมภาษณ, 29 

พฤศจิกายน 2556 และ โชดก วิริยะพงศ, สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ 2557)  

 2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมเชิงนามธรรม ไดแก  
  2.1 ดานประวัติศาสตร  
  เมืองระยองเปนเมืองเกาท่ีมีประวัติศาสตรและความเปนมาอยางยาวนาน  โดยเฉพาะ
บริเวณถนนยมจินดา ซ่ึงเปนถนนสายแรกของเมืองระยอง อีกท้ังยังเปนถนนเสนท่ีมีความสําคัญมาก
เน่ืองจากเปนถนนสายเศรษฐกิจของเมืองระยอง นอกจากน้ี ประชาชนในชุมชนถนนยมจินดายังมีความ
ภาคภูมิใจเก่ียวกับประวัติศาสตรเมืองระยอง โดยเฉพาะเม่ือคร้ังอดีตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรง
ทัพผานและพักทัพท่ีเมืองระยองกอนท่ีจะกรีฑาทัพไปยังเมืองจันทบุรี รวมถึงการท่ีพระมหากษัตริยท้ังสอง
พระองค ไดแก รัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 7 พรอมดวยสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จประพาสเกาะ
เสม็ด เมืองระยองดวย (นิวัตร เปาอินทร, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2557 และเฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ, 
7 มีนาคม 2557)  

  2.2 ดานเชื้อชาติ  

  ชุมชนถนนยมจินดาเปนชุมชนท่ีมีความโดดเดนทางดานการผสมผสานของคนสองเชื้อ
ชาติ นั่นคือ ชาวไทยซ่ึงเปนคนพ้ืนเพระยองด้ังเดิมกับชาวจีนโพนทะเลท่ีไดอพยพเขามาอยูในบริเวณน้ี  จน
ทําใหเกิดการผสมผสานทางดานวัฒนธรรมของท้ังสองวัฒนธรรมข้ึน  โดยกลุมคนจีนกลุมแรกท่ีเขามาต้ัง
รกรากในบริเวณชุมชนถนนยมจินดาน้ันเปนกลุมชาวจีนไหหลา (เสาวนีย วิยะบุญ, สัมภาษณ, 29 

พฤศจิกายน 2556 และ นิวัตร เปาอินทร, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2557)  

 ขณะท่ีการเปรียบเทียบการรับรูอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาใน  ปจจุบัน
ระหวางกลุมผูใหญ/ผูสูงอายุกับกลุมเด็กและเยาวชน สรุปไดวา กลุมผูใหญ/ผูสูงอายุมีการรับรูอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาในปจจุบันเชิงรูปธรรม ไดแก ดานสถาปตยกรรม ดานสถานท่ี ดาน
กิจกรรม ลักษณะทางภูมิศาสตร และดานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว สําหรับอัตลักษณทางวัฒนธรรมทาง
เชิงนามธรรม ไดแก ดานประวัติศาสตรและเชื้อชาติ ขณะท่ีกลุมเด็กและเยาวชนมีการรับรูอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมชุมชนเชิงรูปธรรม ไดแก ดานสถาปตยกรรม ดานสถานท่ีและดานกิจกรรม และอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมเชิงนามธรรมทางดานประวัติศาสตร  
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

 จะเห็นไดวา ประชาชนท้ังสองกลุมมีการรับรูรวมกันในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ ชุมชนถนนยม
จินดาท้ังเชิงรูปธรรมและนามธรรม นั่นคือ เชิงรูปธรรมเก่ียวกับดานสถาปตยกรรม ดานสถานท่ี และดาน
กิจกรรม และเชิงนามธรรมเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน  

 อยางไรก็ตาม อัตลักษณทางวัฒนธรรมเชิงรูปธรรมในปจจุบันทางดานสถานท่ีไดมีการเปล่ียนแปลง
ไป ถึงแมวาสถานท่ีสําคัญตางๆ ในอดีตสวนมากจะไมหลงเหลืออยูในชุมชนแลว หากแตก็ยังมีสถานท่ีบาง
แหงท่ียังคงอยูในชุมชนจนถึงปจจุบัน นั่นคือ บานตนตระกูลยมจินดาและศาลเจาแมทับทิม ขณะเดียวกันก็
ไดมีสถานท่ีใหมเกิดข้ึนมาในชุมชน ซ่ึงประชาชนในชุมชนถนนยมจินดามองวาสถานท่ีตางๆ เหลาน้ีมี
บทบาทและความสําคัญตอชุมชน ซ่ึงไดแก พิพิธภัณฑเมืองระยอง ซ่ึงต้ังอยูท่ีบานสัตยอุดม และศูนย
ประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยอง (วรกมล ปนปล้ืม-จิตต, 
สัมภาษณ, 8 มีนาคม 2557)  

 ปจจุบันชุมชนถนนยมจินดาไดสรางอัตลักษณใหมข้ึนมา นั่นคือ อัตลักษณทางดานกิจกรรม และ
ดานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว สําหรับอัตลักษณทางดานกิจกรรม ไดแก การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยม
จินดา ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมาภายในชุมชนถนนยมจินดาไมนานนัก หากแตไดรับการตอบรับท่ีดีท้ังจาก
ประชาชนสวนมากในชุมชนถนนยมจินดาและจากบุคคลภายนอกชุมชน จึงกลาวไดวา ถนนคนเดินยม
จินดาไดกลายมาเปนอัตลักษณใหมของชุมชนถนนยมจินดา (นิวัตร เปาอินทร, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 
2557 และ อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ 22 มีนาคม 2557) ถึงแมวาจะมีประชาชนบางกลุมไมเห็นดวยกับ
การกลาวท่ีวาถนนคนเดินน้ีเปนอัตลักษณของชุมชนก็ตาม (ตอศักด์ิ อวยพร และ กันยา อวยพร, สัมภาษณ, 
8 มีนาคม 2557)  

 ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินไมเพียงแตสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนเทาน้ัน  หากแตยัง
เปนการประชาสัมพันธชุมชนถนนยมจินดาไปยังบุคคลภายนอกดวย ซ่ึงสงผลใหมีนักทองเท่ียวเขามายัง
ชุมชนถนนยมจินดาเพ่ิมมากข้ึน ทําใหชุมชนไดรับประโยชนจากดานการทองเท่ียวเปนผลประโยชน
ทางออม อยางไรก็ตาม ศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัด
ระยองไดมีการวางแผนการพัฒนาชุมชนถนนยมจินดาในอนาคตเก่ียวกับการสงเสริมการทองเท่ียวแบบ
ทางเลือกเชิงอนุรักษ โดยเนนดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือเปนการเผยแพรวัฒนธรรมชุมชน
ใหกับท้ังประชาชนในชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชนไดเกิดการเรียนรู (เสาวนีย วิยะบุญ, สัมภาษณ, 29 

พฤศจิกายน 2556)  

 จากการศึกษาประเด็นเก่ียวกับอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาพบวา  อัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมทางดานตางๆ ที่ยังคงอยูจากอดีตจนถึงปจจุบันน้ันมีท้ังเชิงรูปธรรมและนามธรรม  ไดแก 
ลักษณะทางภูมิศาสตร ดานสถาปตยกรรม ดานสถานท่ี รวมถึงดานประวัติศาสตรและดานเชื้อชาติ ซ่ึงอัต
ลักษณทางวัฒนธรรมตางๆ ของชุมชนท่ียังคงอยูไดเปนเพราะชุมชนถนนยมจินดามีความเขมแข็ง เน่ืองจาก
ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักและรับรูรวมกันวาส่ิงเหลาน้ันคืออัตลักษณของชุมชน  จึงเกิดการ
รักษาอัตลักษณตางๆ เหลาน้ันใหคงอยูได ในขณะท่ีอัตลักษณใหมอยางกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาน้ัน
เกิดข้ึนจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนเพ่ือใหสอดคลองและเขากับยุคสมัยในปจจุบันเพ่ิม
มากข้ึน  
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 2. บทบาทและหนาท่ีของการส่ือสารท่ีมีตอการคงอยูของอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน

ถนนยมจินดา  

 การส่ือสารเปนปจจัยสําคัญของการติดตอระหวางคนกลุมตางๆ  ภายในชุมชนถนนยมจินดา 

เน่ืองจากประชาชนของชุมชนถนนยมจินดาสวนมากเปนผูใหญ/ผูสูงอายุ อีกท้ังเปนชุมชนการคา จึงทําให
คนในชุมชนมีโอกาสพบปะกันคอนขางมาก ดังน้ัน คนในชุมชนจึงนิยมใชการส่ือสารแบบปากตอปาก 

เพราะเขาใจไดงายและไมสลับซับซอน นอกจากน้ี ชุมชนถนนยมจินดายังใชการส่ือสารผานส่ือชุมชนตางๆ 

โดยเฉพาะส่ือส่ิงพิมพ เชน ใบปลิว แผนพับ โปสเตอร และปายประชาสัมพันธแบบตางๆ อีกดวย  

 จากการท่ีประชาชนในชุมชนถนนยมจินดาใชการส่ือสารแบบปากตอปาก  จึงทําใหสื่อบุคคลมี
อิทธิพลในการส่ือสารตอประชาชนในชุมชนคอนขางมาก ขณะท่ีศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกา
และชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยองน้ันเปนองคกรชุมชนท่ีมีบทบาทสําคัญในฐานะของการเปนผู
สงสารเชนกัน โดยคณะกรรมการของศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมือง
เกาจังหวัดระยอง มีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนถนนยม
จินดาในการใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ของชุมชนท่ีทางศูนยประสานงานการ
ทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษเมืองเกาจังหวัดระยองเปนผูจัดข้ึน เชน การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยม
จินดา รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนถนนยมจินดา
นอกจากน้ี ศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยองยังมี
บทบาทและหนาท่ีสําคัญในการส่ือสารกับประชาชนในชุมชนถนนยมจินดาในการดําเนินโครงการฟนฟู
อนุรักษเมืองเกา ซ่ึงจะตองมีการใหความรูกับคนในชุมชนเก่ียวกับความเปนเมืองเกาและทาความเขาใจ
รวมกันในวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหประชาชนในชุมชนมีความตระหนักถึงความ
เปนอัตลักษณของชุมชน โดยเฉพาะทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือใหชุมชนเกิดความ
เขมแข็งจากความรวมมือรวมใจของประชาชนในชุมชน ซ่ึงจะนําไปสูการรักษาและการอนุรักษอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมทางดานตางๆ ของชุมชนเพ่ือใหยังคงอยูสืบตอไป ตัวอยางเชน ประชาชนในชุมชนถนนยม
จินดาเร่ิมรักษาและอนุรักษสภาพบานเรือน รวมถึงสภาพแวดลอมของชุมชนใหมีสภาพใกลเคียงกับสภาพ
ของชุมชนด้ังเดิมในอดีตตามแนวคิดการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูเมืองเกา  เปนตน (เสาวนีย วิยะบุญ, 

สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2556 และ โชดก วิริยะพงศ, สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ 2557)  

 ทางดานการส่ือสารของชุมชนถนนยมจินดา ทางศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและ
ชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยองไดใชส่ือกิจกรรมเขามาเปนส่ือกลางในการติดตอกับประชาชนใน
ชุมชนถนนยมจินดา ซ่ึงแนวคิดน้ีเปนแนวคิดหลักของคุณโชดก วิริยะพงศ ประธานศูนยประสานงานการ
ทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยองท่ีเชื่อวาประชาชนในชุมชนถนนยมจินดา
ชอบการส่ือสารในลักษณะของการพูดคุยท่ีไมเปนทางการ ถาหากใชการทําประชาคมโดยตรงก็จะไมไดรับ
ความรวมมือจากประชาชนในชุมชนเทาท่ีควร แตถาหากเปนการจัดกิจกรรมแลวมีการสอดแทรกการทํา
ประชาคมในลักษณะของการพูดคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางประชาชนกลุมตางๆ ในชุมชน คน
ในชุมชนจะใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมของชุมชนเปนอยางดี อีกท้ังยังสนใจท่ีจะใหความรวมมือ
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

และตองการมีสวนรวมในกิจกรรมน้ันดวย ซ่ึงวิธีการในลักษณะน้ีอาจกลาวไดวาเปนวิธีการส่ือสารท่ีดีท่ีสุด
ของชุมชนถนนยมจินดา (โชดก วิริยะพงศ, สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ 2557)  

 สําหรับสื่อกิจกรรมท่ีสําคัญของชุมชนถนนจินดา ไดแก การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ซ่ึงนอกจากจะ
มีบทบาทสําคัญทางดานเศรษฐกิจชุมชนแลว ยังมีบทบาทสําคัญทางดานการอนุรักษและการสืบทอด
วัฒนธรรมชุมชนใหยังคงอยู รวมถึงการเผยแพรวัฒนธรรมชุมชนไปยังบุคคลภายนอกดวย เน่ืองจากในการ
จัดกิจกรรมถนนคนเดินจะมีการสอดแทรกองคความรูในเร่ืองของวัฒนธรรมชุมชน ทั้งทางดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยใชการส่ือสารผานการจัดนิทรรศการ ซ่ึงภายในงานจะ
ประกอบดวยการจัดแสดงบอรดเก่ียวกับความรูท่ัวไปทางดานประวัติศาสตรของชุมชนถนนยมจินดาและ
จังหวัดระยอง รวมถึงการจําลองวิถีชีวิตทางดานตางๆ ของชาวระยองด้ังเดิม เปนตน นอกจากน้ี ภายใน
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยตางๆ บนเวทีบริเวณลานวัฒนธรรมของชุมชน
ดวย อยางไรก็ตาม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงไป คือเปนการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมแบบไทยท่ัวไป ไมไดเนนศิลปวัฒนธรรมของระยองด้ังเดิม และแนนอนวาการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทยน้ีมีสวนชวยในการเผยแพรทางวัฒนธรรมไปสูท้ังประชาชนในชุมชนถนนยมจินดาและ
บุคคลภายนอกชุมชน หากแตไมจัดเปนการรักษาและอนุรักษทางวัฒนธรรมอยางแทจริง เพราะเปนการ
แสดงแบบเฉพาะกิจเทาน้ัน (เสาวนีย วิยะบุญ, สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2556)  

 นอกจากการเนนความสําคัญของแนวคิดการอนุรักษฟนฟูและรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรมของ
ชุมชนตอในชุมชนถนนยมจินดาแลว ทางศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟู
เมืองเกาจังหวัดระยองมีความคิดเห็นวาการเผยแพรวัฒนธรรมชุมชนใหกับบุคคลภายนอกก็นับวามี
ความสําคัญ ดังน้ัน ทางศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัด
ระยองจึงไดมีการเปดชุมชนเพ่ือใหบริการความรูและการศึกษาดูงานของกลุมนักเรียน  นักศึกษาและคณะ
บุคคลตางๆ ที่สนใจวัฒนธรรมชุมชนของชุมชนถนนยมจินดาและจังหวัดระยอง เพ่ือใหเกิดการเผยแพรและ
การสืบสานเพ่ือการคงอยูของวัฒนธรรมชุมชน (บุญอนันต หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ, 16 กุมภาพันธ 2557)  

 จะเห็นไดวา การส่ือสารชุมชนมีบทบาทและความสําคัญในการติดตอและสรางความมีสวนรวม
ระหวางคนในชุมชนถนนยมจินดา ถึงแมวาส่ือกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจะเปนส่ือหน่ึงท่ี
สําคัญ หากแตส่ือชุมชนอ่ืนๆ ก็ไดถูกใชในการส่ือสารเพ่ือใหคนในชุมชนเกิดความเขมแข็ง มีจิตสํานึกในการ
รักษาและอนุรักษ รวมถึงการสืบทอดและเผยแพรอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาใหคงอยู
ดวย โดยเฉพาะการส่ือสารไปยังกลุมเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนคนรุนหลัง ในฐานะท่ีเปนกลุมคนสําคัญของ
ชุมชนในการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนใหคงอยูตอไปจากรุนสูรุน  

การอภิปรายผลการวิจัย  

 อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนโดยคนภายในชุมชน โดยท่ีคนภายในชุมชน
แตละชุมชนน้ันมีการรับรูและมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง  เชนเดียวกันกับ
ชุมชนถนนยมจินดา ชุมชนเมืองเกาซ่ึงมีการสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมตางๆ ที่โดดเดนไวมากมาย อีกท้ัง
คนในชุมชนยังมีความรวมมือใจกันรักษา อนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนตางๆ ของชุมชนไวจากรุนสู
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รุน จึงทําใหอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนยมจินดานั้นยังคงอยูมาจนถึงปจจุบัน ถึงแมวาอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของชุมชนจะเกิดจากความรูสึกรวมของคนในชุมชน แตกลุมประชาชนภายในชุมชนท่ีแตกตางกัน
ก็มีมุมมองและความรูสึกตออัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีแตกตางกันดวย โดยกลุมประชากรท่ีมี
ความแตกตางกันทางดานอายุ จะมีประสบการณและการรับรูถึงความสําคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของชุมชนท่ีแตกตางกัน จึงทําใหทัศนคติท่ีมีตออัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนน้ันแตกตางกันดวย  

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา พบวา 
กลุมผูใหญ/ผูสูงอายุกับกลุมเด็กและเยาวชนของชุมชนถนนยมจินดามีการรับรูและมีความรูสึกรวมกันในอัต
ลักษณทางวัฒนธรรมบางอยาง ขณะท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรมบางอยางน้ันไดเกิดการรับรูข้ึนในประชาชน
กลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน จึงสรุปไดวา กลุมผูใหญ/ผูสูงอายุจะใหความสําคัญและตระหนักถึงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีมาต้ังแตอดีต โดยเฉพาะทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชน เน่ืองจาก
ประชาชนกลุมน้ีอยูอาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลานาน จึงเห็นความเปนมาและความเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนในชวงตางๆ อีกท้ังยังมีความผูกพันกับชุมชนสูง ขณะท่ีกลุมเด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับชุมชน
แคในชวงระยะเวลาไมนาน จึงใหความสนใจเฉพาะอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนใหมในชุมชนเทาน้ัน 

 สําหรับความแตกตางของการรับรูและการใหความสําคัญกับอัตลักษณของชุมชนถนนยมจินดา
ระหวางกลุมผูใหญ/ผูสูงอายุกับกลุมเด็กและเยาวชน สามารถสรุปไดดังน้ี  

 1. ดานสถาปตยกรรม กลุมผูใหญ/ผูสูงอายุมองวาส่ิงกอสรางตางๆ ภายในชุมชนถนนยมจินดา 

เชน ตึกสิงห-กราย ตึกเถาแกเทียน รวมถึงบานเรือนและท่ีอยูอาศัยของชุมชนในอดีตเปนสถาปตยกรรมท่ีมี
คุณคาทางวัฒนธรรมของชุมชน อีกท้ังยังเปรียบเสมือนสัญลักษณสําคัญของเมืองระยอง เน่ืองจาก
สถาปตยกรรมตางๆ เหลาน้ีเปนส่ิงท่ีต้ังอยูในชุมชนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยไมเปล่ียนแปลง มีเพียงแค
การบูรณะและปรับปรุงเพ่ือใหสถาปตยกรรมตางๆ เหลาน้ียังคงอยูในสภาพสมบูรณท่ีใกลเคียงกับสภาพ
ด้ังเดิมมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะไดสืบทอดเปนมรดกเมืองตอไปใหกับคนรุนหลัง ขณะท่ีกลุมเด็กและเยาวชนจะ
เกิดการรับรูจากการถายทอดขอมูลวาชุมชนมีสถาปตยกรรมท่ีสําคัญ คือ อาคารหลังแรกของเมืองท่ีต้ังอยู
ในบริเวณชุมชนแหงน้ี อีกท้ังกลุมเด็กและเยาวชนไมไดใหความสําคัญเร่ืองบานเรือนและท่ีอยูอาศัยมากนัก 

เน่ืองจากเห็นวาบานบางหลังไดมีการร้ือและสรางเปนบานปูนแบบสมัยใหมแลว  แตก็ยังเปนสวนนอย 

เพราะคนในชุมชนสวนมากยังเลือกท่ีจะรักษาและอนุรักษบานไมแบบด้ังเดิมไวภายในชุมชนเสียมากกวา  

 2. ดานสถานท่ี กลุมผูใหญ/ผูสูงอายุมีการรับรูวาชุมชนถนนยมจินดาในสมัยกอนเปนศูนยรวมของ
สถานท่ีสําคัญตางๆ ของเมืองระยองในอดีตเน่ืองจากถนนยมจินดาเปนถนนเศรษฐกิจสายแรกของเมือง จึง
ทําใหสถานท่ีสําคัญตางๆ รวมถึงสถานท่ีทางราชการอยูรวมกันบนถนนเสนน้ี ซ่ึงประชาชนบางสวนในกลุม
ผูใหญ/ผูสูงอายุน้ันอาจมีประสบการณของการรวมยุคสมัยในชวงเปล่ียนผาน จึงทําใหเห็นความสําคัญของ
ลักษณะชุมชนในอดีตกอนท่ีชุมชนจะมีการเปล่ียนแปลงไป  ขณะท่ีกลุมเด็กและเยาวชนน้ันไมไดมี
ประสบการณรวมทางดานของสถานท่ีสําคัญในอดีต จึงทําใหเกิดการรับรูเพียงแคสถานท่ีท่ียังคงอยูใน
ปจจุบัน ไดแก บานยมจินดาและศาลเจาแมทับทิม รวมถึงสถานท่ีซึ่งเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน
ซ่ึงเกิดข้ึนใหม ไดแก พิพิธภัณฑเมืองระยองและศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษ
เมืองเกาจังหวัดระยอง  
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 3. ดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชน เปนท่ีตระหนักของประชาชนท้ังสองกลุมดวยความ
สํานึกในความเปนคนระยอง เน่ืองจากชุมชนถนนยมจินดาเปนชุมชนเมืองเกาซ่ึงมีประวัติความเปนมา
ทางดานประวัติศาสตรมาเปนระยะเวลาชานาน ซ่ึงไมเพียงแตเปนความสําคัญเชิงประวัติชุมชนเทาน้ัน หาก
ยังรวมถึงประวัติศาสตรของเมืองระยองเลยก็วาได  
 4. ดานเชื้อชาติ กลุมผูใหญ/ผูสูงอายุน้ันใหความสําคัญกับเชื้อชาติของชุมชนถนนยมจินดา 

เน่ืองจากชาวจีนเปนคนอีกกลุมหน่ึงท่ีเขามาต้ังถ่ินฐานอยูในบริเวณชุมชนถนนยมจินดาแหงนี้ต้ังแตในอดีต 

จึงทําใหวัฒนธรรมของชุมชนเกิดการผสมผสานระหวางสองวัฒนธรรม ซ่ึงความเปนวัฒนธรรมไทย-จีนยังคง
เปนจุดเดนของชุมชนมาจนถึงปจจุบัน ขณะท่ีกลุมเด็กและเยาวชนมองวาการผสมผสานของเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมน้ันเปนไปตามยุคสมัย จึงไมไดเปนจุดเดนของชุมชน เน่ืองจากชาวไทยเชื้อสายจีนก็มีอยูทุกท่ี
ทั่วไป ไมใชเฉพาะแตในชุมชนถนนยมจินดาเทาน้ัน (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2557)  

 5. ดานกิจกรรม ชุมชนถนนยมจินดาเนนการใชสื่อกิจกรรมในการติดตอส่ือสารกับคนภายในชุมชน 

กิจกรรมของชุมชนถนนยมจินดาในปจจุบัน ไดแก กิจกรรมถนนคนเดิน ซ่ึงเปนอัตลักษณท่ีถูกสรางข้ึนใหม
ของชุมชนถนนยมจินดา เปนการเปล่ียนแปลงของอัตลักษณในลักษณะของการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเขากับ
ยุคสมัยในปจจุบัน โดยกลุมเด็กและเยาวชนน้ันเห็นดวยเปนอยางมากกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินน้ี  

ขณะท่ีกลุมผูใหญ/ผูสูงอายุน้ันมีท้ังกลุมท่ีเห็นดวยและกลุมท่ีไมเห็นดวย เน่ืองจากประชาชนมีมุมมองและ
ทัศนคติท่ีแตกตางกัน โดยบางกลุมเชื่อวากิจกรรมถนนคนเดินมีบทบาทในการชวยสงเสริมการอนุรักษและ
การสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน ขณะท่ีบางกลุมมองวาการจัดกิจกรรมสงผลกระทบตอวัฒนธรรมชุมชนไมมาก
ก็นอย จะเห็นวา อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาท่ียังคงอยูในปจจุบันมีท้ังเชิงรูปธรรมและ
นามธรรม ไดแก ดานสถาปตยกรรม ลักษณะทางภูมิศาสตร ดานสถานท่ี และดานกิจกรรม รวมถึงดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชน โดยอัตลักษณของชุมชนเกิดจากการรับรูรวมกันและการเห็นพอง
ตองกันของประชาชนในชุมชนถนนยมจินดา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดอัตลักษณชุมชนท่ีกลาวไววา การท่ีคน
ในชุมชนยอมรับสิ่งใดส่ิงหน่ึงเหมือนกัน สิ่งน้ันคือตัวตนหรืออัตลักษณของความเปนชุมชน ซ่ึงมีผลตอความ
เปนหน่ึงเดียวกันและความสามัคคีของคนในชุมชน (ธีรยุทธ บุญมี, 2547 อางถึงใน ณฐพงศ จิตรนิ-รัตน, 
2553) โดยอัตลักษณชุมชนน้ันเกิดจากการสรางข้ึนเพ่ือแสดงความเปนตัวตนตัวของชุมชนมาต้ังแตในอดีต  

อยางไรก็ตาม อัตลักษณของชุนชนน้ันสามารถถูกปรับและเปล่ียนแปลงใหเขากับยุคสมัยได  เพ่ือใหอัต
ลักษณทางวัฒนธรรมน้ันยังคงอยูในชุมชน หรือชุมชนอาจสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมใหมข้ึนมาก็ได (ยศ 

สันตสมบัติ, 2548) เชนเดียวกับชุมชนถนนยมจินดาในปจจุบันท่ีไดสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมใหมข้ึนมา 

ไดแก การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน  

 กิจกรรมถนนคนเดินเปนการสื่อสารชุมชนท่ีมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมการอนุรักษและการสืบ
ทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา เน่ืองจากประชาชนในชุมชนถนนยมจินดาสวนมาก
ใหความสนใจและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี อาจกลาวไดวา การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเปน
สื่อชุมชนหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารของชุมชนถนนยมจินดา ซ่ึงการส่ือสารผานกิจกรรมน้ัน
สอดคลองกับวัตถุประสงค คือ เนนบทบาทและหนาท่ีของการส่ือสารวามีความสําคัญตอการรักษาอัต
ลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาท้ังกับคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชน (กาญจนา แกว
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เทพ, ศุภางค นันตา และคณะ, อัจฉริยา เนตรเชย และคณะ, อรุณีวรรณ นาศรี และคณะ, โศจิวัจน บุญ
ประดิษฐ และคณะ, 2549) ซ่ึงสอดคลองกับหัวใจหลักของการส่ือสารชุมชนท่ีวา “การส่ือสารของชุมชน 

โดยชุมชน เพ่ือชุมชน” นั่นคือ กิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนเกิดการผลิตจากแนวคิดของคนในชุมชนโดย
เนนการส่ือสารแบบมีสวนรวมของคนในชุมชน เพ่ือการอนุรักษและสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน อีกท้ังกิจกรรมถนนคนเดินยังเปนการเชื่อมตอระหวางชุมชนกับสังคมภายนอกอีกดวย  (กาญจนา 
แกวเทพ และคณะ, 2543 และ กําจร หลุยยะพงศ, 2555) นอกจากน้ี ชุมชนยังมีบทบาทสําคัญในการสืบ
ทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมและความเปนตัวตนของชุมชน ทั้งดานความคิดและความเชื่อ รวมถึงกิจกรรม
ตางๆ ใหแกคนภายในชุมชน เม่ือคนในชุมชนรูสึกถึงความภาคภูมิใจในอัตลักษณของความเปนชุมชนแลว ก็
จะเกิดความหวงแหนและรักษาใหวัฒนธรรมชุมชนยังคงอยูได (สุมน อมรวิวัฒน, 2537)  

สรุปและขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะท่ัวไป  

 1. ชุมชนถนนยมจินดาไดใชกลยุทธส่ือ คือ สื่อชุมชน ในการส่ือสารกับคนภายในชุมชนถนนยม-

จินดา ซ่ึงส่ือชุมชนมีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน  โดยเฉพาะ
การใชส่ือกิจกรรม ในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนถนนยมจินดา เน่ืองจากคนในชุมชนถนนยม
จินดาไดใหความสําคัญกับสื่อกิจกรรมเปนอยางมาก ซ่ึงเห็นไดจากการท่ีคนในชุมชนใหความรวมมือและเขา
มามีสวนรวมในการทากิจกรรมตางๆ ดังน้ัน การจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชนจึงควรจะมีการเปดโอกาสให
ทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนหรือนักทองเท่ียวไดมีโอกาสเขารวมหรือเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมชุมชน 

เพ่ือท่ีจะไดเกิดความรูสึกรวมและความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน ตัวอยางเชน การมีสวนรวมในการจําลองและ
การสาธิตวิถีชีวิตของชาวระยองด้ังเดิมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เพ่ือใหผูสนใจไดมีโอกาสเขารวมและ
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรม เปนตน  

 2. องคกรชุมชน ไดแก ศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกา
จังหวัดระยอง เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการอนุรักษ การเผยแพรและการสืบทอด
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา ซ่ึงในอนาคตองคกรชุมชนควรมีการสงเสริมใหคนภายในชุมชนถนนยม
จินดารวมกันพัฒนาและผลิตส่ือชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนทุกข้ันตอนต้ังแตการคิด การ
ผลิตส่ือ และการวางแผนการใชส่ือ เพ่ือสรางความรูสึกรวมของคนในชุมชน อีกท้ังคนในชุมชนยังรูสึกถึง
ความเปนเจาของเน่ืองจากคนในชุมชนเปนสวนหน่ึงของการสรางสรรคส่ือชุมชนน้ีข้ึนมา ตัวอยางเชน การ
ผลิตส่ือวิดีทัศนเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชนถนนยมจินดาและจังหวัดระยองแบบสังเขป  

ซ่ึงส่ือในลักษณะภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบจะชวยเพ่ิมความนาดึงดูดและความนาสนใจใหกับผู ชม 

โดยสื่อน้ีจะมีบทบาทและหนาท่ีในการชวยเผยแพรและสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนของถนนยมจินดา อีกท้ังยัง
มีบทบาททางออมในการตระตุนใหคนภายในชุมชนถนนยมจินดาเกิดจิตสํานึกรวมตอชุมชนดวย  

 3. กลุมเด็กและเยาวชนเปนกลุมคนรุนหลังท่ีสําคัญของชุมชนถนนยมจินดาในการเรียนรู เผยแพร
และสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนตอไปในอนาคต ดังน้ัน ศูนยประสานงานการทองเท่ียวเมือง
เกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยองจึงไดเปดใหนักเรียน  นักศึกษา คณะดูงานและ
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บุคคลภายนอกท่ีสนใจเขามาศึกษาดูงานและเย่ียมชมภายในชุมชน  นอกจากน้ี ศูนยประสานงานการ
ทองเท่ียวเมืองเกาและชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยอง  ควรมีการติดตอประสานงานกับทาง
โรงเรียนตางๆ เพ่ือเสนอโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขามาศึกษาหาขอมูลและทากิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน
ถนนยมจินดา ขณะเดียวกันทางองคกรชุมชนจะไดมีโอกาสทาหนาท่ีในการถายทอดความรูทางดาน
ประวัติศาสตรและเผยแพรวัฒนธรรมชุมชนใหแกเด็กและเยาวชนเหลาน้ีดวย ซ่ึงนับวาเปนการอนุรักษและ
การสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมท้ังทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนอีกทางหน่ึง  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป  

 1. สื่อกิจกรรม ไดแก การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เนนถึงบทบาทและหนาท่ีของการส่ือสารชุมชน
ที่มีตอการอนุรักษและการสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา  ถึงแมวากิจกรรมถนน
คนเดินจะเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมใหมท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนในชุมชนถนนยมจินดา แตกิจกรรมถนนคนเดินน้ี
นับวาประสบผลสําเร็จทางดานการส่ือสารท้ังกับคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชน ซ่ึงเห็นไดจากการ
ที่การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเปนกิจกรรมท่ีไดรับการตอบรับเปนอยางดีท้ังจากคนภายในและคนภายนอก
ชุมชน จึงกลาวไดวา สื่อชุมชนประเภทส่ือกิจกรรมเปนส่ือท่ีมีบทบาทสําคัญและเปนอีกส่ือหน่ึงที่มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดา  
 นอกจากชุมชนถนนยมจินดาจะมีการใชส่ือกิจกรรมในการส่ือสารเปนหลักแลว  สื่อชุมชนทุก
ประเภทลวนแตมีความสําคัญตอการส่ือสารของชุมชนถนนยมจินดา โดยเฉพาะส่ือส่ิงพิมพ ถาหากศึกษา
บทบาทและหนาท่ีของส่ือชุมชนแตละประเภทเชิงลึกแลว จะทําใหการเลือกใชส่ือชุมชนตางๆ ของชุมชน
ถนนยมจินดาน้ันสอดคลองกับความตองการของกลุมผูรับสารแตละกลุมและสามารถส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

 2. การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน นอกจากจะมีบทบาทและหนาท่ีทางดานการอนุรักษและการสืบ
ทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาแลว อีกบทบาทหน่ึงท่ีสําคัญคือบทบาททางดานการ
ทองเท่ียว โดยชุมชนถนนยมจินดากลายเปนท่ีรูจักของคนภายนอกเพ่ิมมากข้ึนหลังจากมีการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินข้ึน จึงสงผลใหนักทองเท่ียวท่ีเขามาสูชุมชนมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนดวย ดังน้ัน การศึกษาเก่ียวกับ
การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของชุมชนถนนยมจินดาเชิงลึกจึงเปนอีกประเด็นหน่ึงท่ีนาสนใจ  

เพ่ือใหชุมชนถนนยมจินดาไดเห็นถึงแนวทางการวางแผนและการดําเนินงาน รวมถึงการจัดการทรัพยากร
ของชุมชนตอไปอนาคต  
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