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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 2) ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการคง
อยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 3) ศึกษาปัจจัยที่
มีผ ลต่อ การคงอยู่แ ละการเปลี่ยนแปลงอัต ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 4)
ศึกษาบทบาทของกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาที่มีต่อการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน และ 5) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินตามแนวคิดการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดา
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง และกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ทั้งจากคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า การคงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาทั้ง
เชิงรูปธรรมและนามธรรมนั้นมาจากปัจจัยสาคัญ คือ การเป็นมรดกตกทอดและความเข้มแข็ง
ของชุมชน จึงทาให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนบางส่วนยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึง
ปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ด้ า นสถาปั ต ยกรรม ด้ า นสถานที่ รวมถึ ง ด้ า น
ประวัติศาสตร์และด้านเชื้อชาติ ขณะที่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมใหม่อย่าง “ถนนคนเดิน” ก็ได้
เกิดขึ้นภายในชุมชนถนนยมจินดา อย่างไรก็ตาม ผลกระทบซึ่งเกิดจากความเจริญและความ
ทันสมัย การพัฒนาเมือง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน การ
ท่องเที่ยว และการเมืองท้องถิ่น ส่งผลให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางอย่างของชุมชนได้สูญหาย
และเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

(4)
ในส่วนของการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดา พบว่า
องค์กรชุมชนมีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการติดต่อสื่อสารกับคนภายในชุมชนถนนยมจินดา
ผ่านการใช้สื่อชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อกิจกรรม “ถนนคนเดิน” เพื่อสร้างจิตสานึกของ
คนในชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุม ชนเพื่อให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้นยังคงอยู่และถูกสืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงกล่าวได้ว่า การสื่อสารมี
บทบาทและหน้ า ที่ ส าคั ญ ในการเผยแพร่ แ ละสื บ ทอด รวมถึ ง การธ ารงรั ก ษาอั ต ลั กษณ์ ท าง
วัฒนธรรมของชุมชนทั้งต่อคนภายในและคนภายนอกชุมชน
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The purposes of this study are: 1) to study preservation and change in cultural
identity of the Yomjinda Road Community 2) to study role and function of
communication for the preservation and change in cultural identity of the Yomjinda
Road Community 3) to study factor which has affected to the preservation and change
in cultural identity of the Yomjinda Road Community 4) to study role of the Yomjinda
Walking Street related to expression of cultural identity and 5) to study people’s attitude
on the Yomjinda walking street as an eco-tourism perspective.
This qualitative study uses Documentary research, Non-participant observation,
In-depth interview and Focus group as the tools. The samples are the people living in
the community, together with the key informants who are both community insiders and
outsiders.
The results of the study find that the main factors of the preservation of both
concrete and abstract cultural identity are inheritance and community’s strength which
have led some exiting cultural identities that are geographical location, architecture,
great place; and also, history and ethnic groups, along with community’s new identity
the ‘Walking Street’ was created at the same time. Nevertheless, the modernisation,
urbanisation, industrialisation, walking street, tourism, and the local politics have caused
the extinction and change of cultural identity.

(6)
The study of the role and function of the communication, on the Yomjinda Road
Community, shows that the community organisation has an essential role and function
communicating with the people in the community by using community media in
particular ‘The Walking Street’ to raise consciousness in preservation and inheritance of
their cultural identity, and pass down to the people in the next generation. In conclusion,
the communication has the essential roles on dissemination, inheritance, and
preservation of cultural identity for both insiders and outsiders.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
อัตลักษณ์ หมายถึง สิ่งหรือสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องหมายในการแสดงความเป็นตัวตน
หรือความเป็นกลุ่ม โดยที่คนกลุ่มเดียวกันจะมีความรู้สึกร่วมกันในความเป็นตัวตนของตนเอง
ซึ่งสิ่งนี้ใช้แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มของตนเองกับกลุ่มอื่น เช่นเดียวกันกับจังหวัดระยอง
อีก หนึ่ง จังหวัด ที่มี ชื่อ เสี ย งและเป็น ที่นิ ยมในกลุ่ ม นักท่ อ งเที่ ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่ างชาติ
เนื่องจากอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง (2554) ได้ให้ข้อมูลที่สาคัญไว้ว่า ในปัจจุบันจังหวัด
ระยองได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะนอกจากจะมี
ชายหาดและธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งเพาะปลูกผลไม้และแหล่ง
ประมงที่ ส าคั ญ ของประเทศ ดั ง วลี อั น เป็ น ค าขวั ญ ของจั ง หวั ด ระยองที่ ว่ า “ผลไม้ ร สล้ า
อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุ นทรภู่กวีเ อก” นอกจากนี้ จังหวัด
ระยองนั บ ว่ า เป็ น อี ก หนึ่ ง จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น เขตเศรษฐกิ จ แห่ ง ใหม่ เ นื่ อ งจากอยู่ ไ ม่ ไ กลจาก
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,220,000 ไร่ และเป็น
จังหวัดที่มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรฝั่งอ่าวไทยและ
ที่ลาดสลับเนินเขา มีแม่น้าที่สาคัญ 2 สาย ได้แก่ แม่น้าระยองและแม่น้าประแสร์ มีต้นไม้ประจา
จังหวัด ได้แก่ ต้นกระทิง และดอกไม้ประจาจังหวัด ได้แก่ ดอกประดู่
ทางด้านการปกครองของจังหวัดระยองถูกแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลง อาเภอบ้านค่าย อาเภอบ้านฉาง อาเภอปลวกแดง อาเภอวัง
จันทร์ อาเภอเขาชะเมาและอาเภอนิคมพัฒนา โดยในปี 2555 จังหวัดระยองมีจานวนประชากร
ทั้งสิ้น 643,506 คน โดยเป็นประชากรชายจานวน 317,131 คน และเป็นประชากรหญิงจานวน
326,375 คน (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, 2554; บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร และคนอื่นๆ,
2542 และ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556)
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ความเป็นมาของชื่อเมืองระยองมีการสันนิษฐานว่ามีที่มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 1) การมา
จากคาของภาษาชอง โดยชื่อ “ระยอง” เพี้ยนมาจากภาษาชองที่ว่า “ราย็อง” ซึ่งมีความหมายว่า
“เขตแดน” หรื อ “ไม้ป ระดู่ ” เนื่ อ งจากชาวชองเข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นบริ เ วณนี้ มาเป็ นระยะ
เวลานาน อีกทั้งสมัยก่อนบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นประดู่ ต่อมาจึงเรียกว่า “ท่าประดู่” แต่เมื่อผู้อยู่
อาศัยเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการขยายพื้นที่กลายเป็นเมืองใหญ่ “ระยอง” จึงถูกนามาใช้เรียกเป็นชื่อ
เมือง และ 2) จากตานานพื้นบ้านสมัยโบราณ ซึ่งเชื่อว่ามี “ยายยอง” ทาไร่และทามาหากินจนมี
พื้นที่กว้างขวางและเป็นที่รู้จักของผู้คนในนาม “ไร่ยายยอง” หรือ “นายายยอง” ซึ่งต่อมาเพี้ยน
เป็น “ระยอง” ในท้ายที่สุด (ดวงธิดา ราเมศวร์, 2537)
การเกิดขึ้นของเมืองระยองจากสภาพแวดล้อม รวมถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีต่างๆ สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาเป็นเวลานานหลายพัน
ปี ตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่ หากแต่การศึกษาชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์มีข้อจากัด จึงทาให้ไม่
อาจทราบเรื่องราวในอดีตได้ สาหรับการเกิดขึ้นของจังหวัดระยองปัจจุบัน คาดว่าเกิดในยุคที่
ขอมเรืองอานาจในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เมื่อประมาณปีพ.ศ. 1601-1700 อันเป็นยุคที่มีการใช้
อักษรขอม รวมถึงการปรากฏของหลักฐานทางศิลปะการก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในเขตบ้านดอน
อ าเภอเมือ งระยอง และบ้านคลองยายล้ า อ าเภอบ้านค่ าย อันได้แก่ คู เ มือ งแนวคั นดินหรือ
กาแพงเมืองที่ปรากฏอยู่ ซากศิลาแลง โบราณวัตถุและหินสลักต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานการยืนยัน
ความเป็นเมือ งเก่าอายุมากกว่าพันปีของเมื องระยอง (บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร และคนอื่นๆ,
2542; เฉลียว ราชบุรี, 2549 และ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, 2554)
การปรากฏชื่อของระยองจากหลักฐานทางเอกสารจากการค้นพบครั้งแรกในสมัยอยุธยา
เมื่อปีพ.ศ. 1998 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จากข้อความบางตอนในกฎหมายตรา
สามดวง (2531) ที่ว่า
ศุภมัสดุ 1298 ศก. . .พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีบรมไตรโลกนาถ
บรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว สถิตยอยู่นะพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาทโดย
บุรภาภิมุกข . . .มีพระราชโองการตรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า. . .ออกพระราชภักดี
ศรีสงครามเมืองระยอง ขึ้นประแดงอินปัญญาซ้าย
และในปีพ.ศ. 2100 ค้นพบข้อความเกี่ยวกับเมืองระยองในพระราชพงศาวดารฯ ดังข้อความที่ว่า
“จุลศักราช 919 ปีมะเส็งนพศก เดือนยี่. . .ในขณะนั้นพระยาละแวด แต่งพลมาลาดลาดตระเวน
ทั้งทางบกและทางเรือหลายครั้ง และเสียชาวจันทบูร ชาวระยอง ชาวฉะเชิงเทรา ชาวนาเริ่ง
ไปแก่ข้าศึกละแวกเป็นอันมาก”
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ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มีการจัดแบ่งหัวเมืองใหม่เป็นเมืองเอก เมืองโท เมือง
ตรี และเมืองจัตวา ซึ่งเมืองระยองถูกจัดเป็นหัวเมืองจัตวาเช่นเดียวกับชลบุรีและบางละมุง ตาม
ขนาดและความสาคัญของเมือง ซึ่งจะเห็นได้ ว่าเมืองระยองมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
ก่อนที่จะมาเป็นจังหวัดระยองในปัจจุบัน (เฉลียว ราชบุรี, 2549)
ในอดีตเมืองระยองมีถนนสายหลักสายเดียว คือ “ถนนยมจินดา” ซึ่งถูกตั้งตามชื่อของ
เจ้าเมืองคนแรกเพื่อเป็นเกียรติ ซึ่งได้แก่ พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา)
โดยถนนยมจินดาเป็นถนนสายแรกและเป็นถนนคู่บ้านคู่เมืองที่มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ
และการคมนาคมในการติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกชุมชนมากที่สุดของเมืองระยอง เนื่องจาก
เป็นถนนที่รวมความเจริญทั้งหมดของเมืองระยองไว้ นอกจากนี้ ถนนยมจินดายังเป็นสถานที่ตั้ง
บ้านเรือนของบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน ได้แก่ บ้านขุนมหาดไทย (อดีตกานันตาบลท่าประดู่)
ซึ่งภายในชุมชนมีวัตถุโบราณ เครื่องมือทาประมง บ้านไม้เก่า บ้านเรือนที่ตกแต่งแบบศิลปะ
ดั้งเดิม และเมื่อปีพ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสร็ จผ่านถนนสายนี้
ในการเดินทางไปปากน้า อีกทั้งต่อมาในปีพ.ศ. 2452 ได้มีการปรับปรุงและขยายถนนออกไปให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น (เฉลียว ราชบุรี, 2549 และ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, 2554)
สุวัฒน์ คงแป้น (2547) ได้เขียนเล่าตานานของถนนยมจินดาไว้ในหนังสือ “ลีลาชาวบ้าน”
โดยใช้ ก ารเล่ า เรื่ อ งจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ในชุ ม ชนซึ่ ง ส่ ว นมากเป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ มี
ประสบการณ์ ซึ่งได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาอย่างคร่าวๆ ของชุมชนยมจินดาไว้ว่า ในสมัย
รัชกาลที่ 5 เมืองระยองได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด โดยมี 3 อาเภอในปกครอง ได้แก่
อาเภอแกลง อาเภอเมือง และอาเภอบ้านค่าย โดยมีพระยาสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ
ยมจินดา) เป็นเจ้าเมืองคนแรก ซึ่งเป็นต้นตระกูล “ยมจินดา”
ยมจินดาเป็นถนนสายหลักที่สาคัญในอดีต แต่ปัจจุบันเป็นเพียงถนนเล็กๆ แคบๆ ถนน
หนึ่งที่มีบ้านช่องเก่าแก่เรียงรายตามสองข้างทาง บ้านเป็นบ้านไม้ถึงแม้จะเก่าแก่และทรุดโทรม
ตึกต่างๆ มีรูปทรงแปลกตาเนื่องจากเป็นบ้านของคหบดีในอดีตซึ่งล้วนแต่เป็นศิลปกรรมที่หาดู
ได้ยาก บ้านหลายหลังถูกปิดตายเนื่องจากเจ้าของบ้านที่เป็นคนรุ่นหลังย้ายออกไปอยู่ต่างถิ่น
แต่บางหลังก็ยังคงมีผู้อยู่อาศัยและทามาค้าขายอยู่ อีกทั้งภายในบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิบมีภาพ
เก่าจัดแสดงอยู่บนบอร์ดเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาติดตามเรื่องราวและความเป็นมาของยมจินดา โดย
ผู้ ค นที่ เ ข้ ามาชมต่า งพู ด คุ ย และแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น เกี่ย วกั บยมจิน ดาตั้ง แต่อ ดีต จนถึ ง
ปัจจุบัน
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นายสุรพงษ์ ภู่ธนะพิบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยองในขณะนั้น กล่าวว่า การ
พัฒนาถนนยมจินดาให้กลับมาชีวิตชีวาอีกครั้งจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเทศบาล ชาว
ชุมชนสะพานราษฎร์ ตลาดเก่า และโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ซึ่งการนาภาพเก่า
ของชุมชนยมจินดามาจัดแสดง เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนยมจินดาระลึกถึงประวัติศาสตร์
และให้คนรุ่นหลังได้รู้จักความเป็นมาของตนเอง นอกจากนี้ ชาวบ้านในชุมชนเห็นว่าควรมีการ
ปรับปรุงถนนยมจินดาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ต้องมีการปรับปรุงบ้านให้โดดเด่น รวมถึงมีการ
เสนอให้จัดถนนคนเดิน โดยมิได้ทาเพื่อสนองค่ านิยม หากแต่เป็นศักดิ์ศรี คุณค่าทางจิตใจและ
การสืบทอดทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่คนในชุมชนจะต้องร่วมกันทาอย่างจริงจัง ซึ่งสิ่งที่จะตามมา
คือการท่องเที่ยวที่เป็นประเด็นรองและเป็นเพียงผลพลอยได้ของชุมชนเท่านั้น
กล่ าวได้ว่าชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยองเป็นชุมชนแห่งหนึ่งที่เ ก่าแก่ที่สุ ดของ
จัง หวั ด ระยอง เนื่ อ งจาก ถนนยมจิ น ดาเป็ น ถนนสายแรกของจั ง หวัด ระยอง ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น
ประชาชนในเขตชุมชนถนนยมจินดาได้มีการอนุรักษ์สภาพของชุมชนนี้ไว้ให้ใกล้เคียงกับสภาพ
ดั้งเดิ มมากที่สุ ด โดยเฉพาะลั ก ษณะของอาคารบ้านเรือ นที่ โดดเด่นทางด้า นศิล ปกรรมและ
สถาปัตยกรรม
เนื่องจากชุมชนยมจินดานี้เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมือง จึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความ
เป็นเมืองหรือการรับวัฒนธรรมสมัยใหม่จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีบทบาทและอิทธิพล
อย่างมากในยุคปัจจุบัน ชุมชนทุกแห่งจึงเกิดการปะทะสังสรรค์และการปฏิสัมพั นธ์ กับความ
ทันสมัยและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ในขณะที่ชุมชนต่างๆ รับเอาความทันสมัยและวัฒนธรรมใหม่
เข้ามาปรับใช้ในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทัศนคติและบริบทของชุมชนนั้นๆ
ในส่วนของการนาวัฒนธรรมใหม่หรือรับเอาวัฒนธรรมใหม่เข้ามาในชุมชุน ไม่จาเป็นที่
จะต้องมีแต่ผลเสียต่อชุมชนเท่านั้น หากชุมชนรู้จักการรับเอามาแล้วนามาปรับใช้อย่างเหมาะสม
กับชุมชนของตนเอง ก็อ าจเกิดการปรับอัต ลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมบางอย่างของชุมชน
เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อดีของการมีชุมชนที่
เข้มแข็งคือ สามารถต่อต้านกระแสจากภายนอกได้ระดับหนึ่ง โดยชุมชนจะมีการเลือกเปิดรับสิ่ง
ใหม่ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสม รวมถึงสามารถนามาปรับใช้ได้กับชุมชนของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคนในชุมชนนั้นๆ จะต้องเห็นร่วมกันว่าการปรับวัฒนธรรมดั้งเดิม
โดยการให้วัฒนธรรมใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะไม่เป็นการทาลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
ซึ่งการทาลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเปรียบเสมือนการทาลายอัตลักษณ์และความเป็น
ตั ว ตนของคนในชุ ม ชน หรื อ อาจกล่ า วอี ก นั ย นึ ง ได้ ว่ า อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนนั้ น ถู ก ท าให้
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอัตลักษณ์ที่ถูกทาให้เปลี่ย นแปลงไปนั้นจะกลายมาเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของ
ชุมชนก็เป็นได้
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ชุมชนแต่ละแห่งต่างมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองและพยายามที่จะแสดงหรือสื่อสารอัต
ลักษณ์ของตนให้คนภายนอกได้รับรู้ ชุมชนถนนยมจินดาเองก็เช่นกัน สาหรับลักษณะเด่นของ
ชุมชนถนนยมจินดาที่เห็นได้อย่างชัดเจนนอกจากทางด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังรวมถึงด้าน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยที่คนในชุมชนเป็นชาวระยองดั้งเดิมและชาวไทยเชื้อสายจีน
ไหหลา ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมาเป็นระยะเวลาช้านาน และมีการใช้
วั ฒ นธรรมบางอย่ า งร่ ว มกั น เช่ น การประดั บ โคมไฟจี น สี แ ดงบริ เ วณหน้ า ประตู บ้ า นตาม
บ้านเรือนในชุมชนในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมหรือตามเทศกาลสาคัญต่างๆ อีกทั้งร้านอาหารและ
ร้านค้าต่างๆ ในชุมชนยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นบ้านไม้แบบโบราณดั้งเดิม นอกจากนี้ ชุมชนถนนยม
จินดายังมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่สาคัญของชุมชนอีกสิ่งหนึ่งผ่านการจัดกิจกรรม ซึ่งได้แก่
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาเกิดขึ้นจากแนวคิดและการจัดการของคนในชุมชน โดย
ถนนคนเดินเริ่ มครั้งแรกเมื่อประมาณช่ว งปีพ.ศ. 2547 และเริ่มเป็นที่นิยมในปีพ.ศ. 2552
(เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556) โดยกิจกรรมถนนคนเดินนี้เกิดขึ้นเพราะ
ต้องการส่งเสริมการคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถิ่น และต้องการให้คนในชุมชนเกิดการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชนไว้ด้วยการตระหนักถึงความภาคภูมิใจในความเป็นวัฒนธรรมชุมชน ซึ่ง
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินมีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้างความสามั คคีของคนในชุมชนจาก
การระดมชาวบ้านมาทากิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพราะเมื่อคน
ในชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว ก็จะทาให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็ง อีก
ทั้งกิจกรรมถนนคนเดินยังมีบทบาทในการกระตุ้นและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุม ชน
ผ่านทางการค้าขายและการท่องเที่ยวอีกด้วย
นอกจากนี้ กิจกรรมถนนคนเดินยังมีบทบาทสาคัญในการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน
ผ่านการสื่อสาร โดยมีสื่อชุมชน อันได้แก่ สื่อกิจกรรม เป็นช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้ง
ระหว่างคนภายในชุมชนกับคนภายในชุมชน และคนภายในชุมชนกับคนภายนอกชุมชน เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งถนนคนเดินยมจินดามีความแตกต่างจากถนนคน
เดินเส้ นอื่นๆ คื อ มีก ารแสดงศิล ปวัฒนธรรมท้อ งถิ่ น ณ บริเ วณเวทีล านกิจกรรมวัฒนธรรม
เพื่ อให้ผู้ ที่มาเดินท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงพื้นบ้าน และเกิดการเรียนรู้ศิ ล ปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชน
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จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์อีกด้านหนึ่ง
ของชุมชนถนนยมจินดา โดยองค์กรชุมชน ซึ่งได้แก่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่า
และชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง มีบทบาทในการเป็นผู้ส่งสารที่สาคัญ และเนื้อหาสาคัญ
ของการสื่อสารนั้นเกี่ยวกับการรักษาและการถ่ายทอดลักษณะเด่นต่างๆ ของชุมชนผ่านการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการธารงรักษาและการสืบ
ทอดลั ก ษณะเด่ น และวั ฒ นธรรมต่ า งๆ ของชุ ม ชนผ่ า นการเรี ย นรู้ การแลกเปลี่ ย นและการ
ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังของชุมชน รวมถึงบุคคลภายนอกชุมชนที่สนใจวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้ง
ยังมีการใช้การสื่อสารผ่านสื่อชุมชนต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน จึง
อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่สาคัญของชุมชนที่ แสดงให้
เห็นถึงทั้งการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางด้านต่างๆ ภายในชุมชนถนนยม
จินดาได้อย่างชัดเจน
จากแผนการดาเนินการตามแนวคิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง
และโครงการถนนคนเดิ น คนในชุมชนจึงมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูเมื องเก่า
จังหวัดระยองขึ้นมาครั้งแรกในปีพ.ศ. 2546 ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองอย่างเป็นทางการขึ้นในปีพ.ศ.
2556 (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556) เพื่อทาหน้าที่เป็นส่วนกลางในการ
ประสานงานระหว่างคนภายในชุมชน โดยมีการคั ดเลื อ กตัว แทนของคนในชุมชนเพื่อ มาทา
หน้าที่ต่างๆ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ต่อมาหน่วยงานของทางภาครัฐได้เล็งเห็น
โอกาสในการพั ฒ นาถนนคนเดิ น ยมจิ น ดาให้ ก ลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดระยอง จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ผลที่เกิดขึ้นคือ ชุมชนถนนยมจินดาได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ซึ่งนามาสู่การท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์
การศึกษางานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการธารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง” จึงเป็นการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาเป็นครั้ง
แรก เนื่อ งจากยังไม่เ คยมีผู้ ศึ ก ษาชุมชนนี้มาก่อ น โดยการศึ กษาครั้งนี้ เ ป็นการศึ กษาถึ งอั ต
ลักษณ์ของชุมชนผ่านการสื่อสารซึ่งอาศัยสื่อชุมชนเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เห็นถึงการคงอยู่และ
การเปลี่ยนแปลงอัต ลักษณ์ของชุมชนในมิติต่างๆ ผ่านมุมมองของ “คนในชุมชน” ที่มีต่ออัต
ลักษณ์ของชุมชน รวมถึงการศึกษาทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ว่าโครงการถนนคนเดินมีผลต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ และมีส่วนช่วยในการ
เผยแผ่ แ ละการสื บทอดอัต ลั ก ษณ์ของชุมชนทั้ง ต่อ คนภายในชุมชนและบุค คลภายนอกหรือ
นักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง
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1.2 ปัญหำนำวิจัย
1) การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาเป็น
อย่างไรบ้าง
2) ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนถนนยมจินดา
3) การสื่ อ สารมีบ ทบาทและหน้า ที่ต่อ การคงอยู่และการเปลี่ ยนแปลงอัต ลั ก ษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาหรือไม่ อย่างไร
4) กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดามีบทบาทต่อการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือไม่ อย่างไร
5) ทัศนคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินตามแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ
ทางเลือกเชิงอนุรักษ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1) เพื่อศึกษาการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนน
ยมจินดา
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนถนนยมจินดา
3) เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง
ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา
4) เพื่อศึกษาบทบาทของกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาที่มีต่อการแสดงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
5) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินตามแนวคิ ดการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดา

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษางานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการธารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง” เป็นการศึกษาการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทาง
บริบทและวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงทัศนคติของคนในชุมชนสะพานราษฎร์ ตาบลท่าประดู่
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
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ชุมชนสะพานราษฎร์ ประกอบด้วยถนน 16 สาย ซึ่งได้แก่ ถนนยมจินดา ถนนชุมพล
ถนนอานวยสุข ถนนท่าประดู่ ถนนหลักเมือง ถนนศรีสมุทรโภค ถนนภักดีบริรักษ์ ถนนเทศวานิช ถนนราชภักดี ถนนเลขาสันทัด ถนนบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ถนนจันทอุดม ถนนสะพานราษฎร์
ถนนตากสินมหาราช และถนนบุญสาตร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะขอเรียกแทนชุมชนแห่งนี้ว่า
ชุมชนถนนยมจินดา (กองสวัสดิการสังคม เทศบาลระยอง, 2556) โดยมีแผนที่ชุมชนตามสังเขป
ดังภาพต่อไปนี้

ภำพที่ 1.1 แผนที่ชุมชนสะพานราษฎร์ อาเภอท่าประดู่ จังหวัดระยอง โดยสังเขป
แหล่งที่มำ: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลระยอง, 2556.

9
ในการศึกษาจะเป็นการศึกษาระหว่าง 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเปลี่ยนผ่านของการรับ
วัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาสู่ชุมชน และช่วงการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในชุมชน โดยศึกษา
ถึงอัตลักษณ์ต่างๆ ของชุมชน ว่าอัตลักษณ์ใดที่ยังคงอยู่ และเพราะเหตุใดอัตลักษณ์นั้นจึงยังคง
อยู่ได้ ในขณะที่อัตลักษณ์บางอย่างของชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เพราะเหตุใดจึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจัยใดส่งผลให้อัตลักษณ์เกิดการเปลี่ยนแปลง และจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตลักษณ์นั้นส่งผลอย่างไรบ้างต่อชุมชน นอกจากนี้ ยังศึกษาถึ งมุมมองและทัศนคติของคนใน
ชุ ม ชนที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ว่ า มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม การคงอยู่ ข อง
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างไรหรือส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อชุมชน

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลั กษณ์และบริบทของชุมชนถนน
ยมจินดาในอนาคต
2) เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของการสื่อสารและประเภทของสื่อที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
ภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

1.6 นิยำมศัพท์
การสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารอัตลักษณ์ของคนในชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ
คือ ผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร ซึ่งวัดได้จากการสื่อสารของคนในชุมชน
ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนผ่านทางสื่อต่างๆ ที่ถูกใช้ภายในชุมชน
เพื่อการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่
การคงอยู่ หมายถึง การทาให้อัตลักษณ์ของชุมชนยังคงอยู่ผ่านการใช้ การแสดงออกถึง
ความเป็นตัวตน การส่งเสริม การรักษาและการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่าง
มีแบบแผน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกชุมชนในการ
ธารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นสมัย
นิยมเข้ามามีอิทธิพลต่อชุมชน ทาให้อัตลักษณ์ของชุมชนเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไป
โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้ความเป็นตัวตนและวัฒนธรรมชุมชนเกิดการเปลี่ ยนแปลง และอาจทาให้ชุมชนสูญเสีย
ความเป็นตัวตนในที่สุด
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) การเปลี่ยนแปลง
ในช่วงหลังจากที่ชุมชนเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างถนน
สุขุมวิทและใช้เป็นถนนสายหลักในการเดินทางผ่านจังหวัดระยองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2479 (หนุ่มวัย
ทอง, 2556) และ 2) ช่วงหลังเกิดการจัดกิจกรรมถนนคนเดินถนนยมจินดาเมื่อประมาณปีพ.ศ.
2552 (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเด่นต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเป็นตัวตน
ของชุมชน ซึ่งคนในชุมชนเกิดการรับรู้และมีความรู้สึกร่วมกันในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงการที่
คนในชุมชนทาให้ลักษณะเด่นของชุมชนเป็นที่รู้จักและรับรู้ของคนภายนอก
อัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) แบบรูปธรรม อันได้แก่
(1) ด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ บ้านเรือน อาคารและสถานที่ต่างๆ
(2) ด้านสถานที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สาคัญของชุมชน เช่น ศาลเจ้า
(3) ด้านวัตถุ ได้แก่ โคมไฟแบบจีน และป้ายต่างๆ
(4) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
(5) ด้านกิจกรรม ได้แก่ การจัดถนนคนเดินยมจินดา
2) แบบนามธรรม ได้แก่ เชื้อชาติ ซึ่งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นชาวระยอง
ดั้งเดิมและชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลา โดยวัดจากการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในชุมชน
ตามเทศกาลสาคัญต่างๆ ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งตั้งอยู่ภายในชุมชน
ถนนคนเดิน หมายถึง กิจกรรมถนนคนเดินที่ถูกจัดขึ้นบนถนนยมจินดา เป็นกิจกรรมที่
เกิ ด จากแนวความคิ ดของคนในชุม ชน เกิ ดขึ้น ครั้ งแรกเมื่ อ ประมาณปีพ.ศ. 2547 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน
ผ่านการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบริเวณลานวัฒนธรรม
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งจะจัด
ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ต้นเดือนของทุกเดือน ในช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.00-22.00 น.
นอกจากนี้ งานประจาปีของจังหวัดระยอง ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงกลางเดือน
ธันวาคม และช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมของจังหวัดร่วมกั บการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินบริเวณถนนยมจินดา ซึ่งมีความยิ่งใหญ่และหลากหลายมากกว่าการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินในช่วงทุกต้นเดือนของชุมชน
วัฒนธรรมชุมชน หมายถึง วัฒนธรรมซึ่งเป็นชุดความรู้ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในชุมชนผ่าน
การสั่งสมจากรุ่นสู่ รุ่นมาเป็นระยะเวลานาน โดยที่ค นในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี
ความรู้สึกร่วมในวัฒนธรรมนั้นๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมชุมชนจัดเป็นต้นทุนทางสังคมที่
สาคัญของชุมชน
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ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกและความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินทั้งต่อ การจัดการของคนภายในชุมชน ภาครัฐและหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งทัศนคติจะเป็นตัวแสดงพฤติกรรมการยอมรับหรือการปฏิเสธในการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินภายในชุมชน
ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชนอันเกิดจาก
การรับและนาวัฒนธรรมอื่นเข้ามาสู่ชุมชน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังส่งผลต่อ
ชุมชนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ชุมชนถนนยมจินดา หมายถึง ประชาชนทุกกลุ่มทั้งในส่วนของผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมมา
เป็นเวลาช้านาน และรวมถึงผู้ที่ย้ายถิ่นฐานจากภายนอกเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนสะพานราษฎร์
อาเภอท่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเรียก “ชุมชน
ถนนยมจินดา” แทน “ชุมชนสะพานราษฎร์ ” เนื่อ งจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินได้จัดบน
เส้นทางถนนยมจินดาเป็นหลัก และกิจกรรมนี้มีชื่อเรียกว่า “กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา”

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย เรื่ อ ง การสื่ อ สารเพื่ อ การธ ารงรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
ถนนยมจิ น ดา จั ง หวั ด ระยอง ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดการสื่อสารอัตลักษณ์
2.2 แนวคิดวัฒนธรรม
2.3 แนวคิดการสื่อสารชุมชน
2.4 แนวคิดทัศนคติ
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดการสื่อสารอัตลักษณ์
ในส่ วนของทฤษฎีการสื่ อสารอัต ลักษณ์ สามารถแบ่งแนวคิ ดออกเป็น 2
แนวคิดการสื่อสารและแนวคิดอัตลักษณ์

ส่ วน คื อ

2.1.1 แนวคิดอัตลักษณ์
คาว่า ‘อัตลักษณ์’ (Identity) เริ่มใช้กันทั่วไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 มีรากศัพท์มา
จากภาษาละตินค าว่า ‘Identitas’ หรือ ค าเดิมว่า ‘Idem’ ซึ่งมีค วามหมายว่า ‘เหมือ นกัน ’ อัต
ลักษณ์เริ่มต้นและพัฒนาจากสานักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) โดยที่
George Herbert Mead ได้อธิบายถึงอัตลักษณ์ไว้ว่าคือตัวตน (The Self) อันเป็นความสามารถ
ของมนุษย์ในการติดต่อสื่อสารผ่านทางภาษา โดยตัวตนเกิดจากอิทธิพลของตัวเองและอิทธิพล
จากสังคม ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา อันได้แก่ ‘I’ เกิดจากลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล
และ ‘Me’ เกิ ดจากการติดต่อ ปฏิสั มพันธ์กับผู้อื่น โดยลั กษณะเฉพาะตัว จะช่วยเชื่อมโยงการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน (Popenoe, 1993 อ้างถึงใน ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์,
2553)
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กาญจนา แก้วเทพ (2552) ได้นิยามคาว่า ‘อัตลักษณ์’ ไว้ว่า ‘ความรู้สึก/ความเข้าใจว่า
เรารับรู้ว่า ‘เราเป็นใคร’ และคนอื่นคิด/รับรู้ว่า ‘เราเป็นใคร’ ด้วย ผ่านทางองค์ประกอบของการ
สื่อสาร’
ธีรยุทธ บุญมี (2547) ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ของชุมชน คือ ตัวตนและอัตลักษณ์ร่วมที่
คนในชุมชนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และการยอมรับความเหมือนกันภายใน ซึ่งมีผลต่อ
ความสามัคคีและการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน (ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, 2553)
ยศ สันตสมบัติ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า ทุกกลุ่มมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง โดยอัตลักษณ์
ของกลุ่มถูกสร้างจากสานึกทางประวัติศาสตร์ที่กลุ่มร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเป็น
ตัวตน นอกจากนี้ อัตลักษณ์อาจถูกผลิตขึ้นใหม่ตามยุคสมัยหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็น
การปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและยุคสมัยเพื่อให้อัตลักษณ์ยังคงอยู่ รวมถึงการผลิตซ้า
เพื่อการปกป้องอัตลักษณ์ของกลุ่มไว้
Hall (1997) ได้ให้คานิยามของอัตลักษณ์ไว้ว่า เป็นส่วนประกอบของสถานการณ์หรือ
บริบทต่างๆ ซึ่งเมื่อสถานการณ์หรือบริบทเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนประกอบนั้นอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์อาจมีความหลากหลายโดยอาจส่งเสริมหรือ
ขัดแย้งกันก็ได้ (ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, 2548)
จากทัศนะของกระบวนทัศน์ใหม่ การสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่ออัตลักษณ์เพิ่มมากขึ้น
โดยมีการเสนอว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น จึงทาให้สามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างใหม่ได้
หรืออาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์มีความเป็นพลวัตหรือสามารถเลื่อนไหลได้ตลอดเวลา และอัต
ลักษณ์มีหลายโฉมหน้า (Multi-faceted) ซึ่งจะถูกเลือกนาเสนอตามบริบทและสถานการณ์นั้นๆ
จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์ในทัศนะใหม่แตกต่างจากทัศนะเดิมที่มองว่าอัตลักษณ์มีลักษณะเป็นหนึ่ง
เดียว นอกจากนี้ ยังเกิดการตั้งคาถามต่อกระบวนทัศน์ใหม่ที่ว่าใครเป็นคนสร้างอัตลักษณ์ เรา
สร้างเองหรือคนอื่นสร้างให้ และอัตลักษณ์ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร (กาญจนา
แก้วเทพ และคณะ, 2555)
De Fina (2011 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2555) ได้สรุปความสัมพันธ์
ระหว่างการสื่อสารกับอัตลักษณ์ไว้ว่า มนุษย์ใช้การสื่อสารเพื่อแสดงออกว่าเราเป็นใคร เขาเป็น
ใคร และเรากับเขาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ซึ่งแสดงให้เห็นบทบาทของการสื่อสารในการ
สร้าง การรักษาและการต่อรองอัตลักษณ์
จากนิยามและความหมาย อัตลักษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อัตลักษณ์ใน
ระดับปัจเจกบุคคล (Individual Identity) ซึ่งได้แก่ ลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ เป็นต้น
และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) อันเกิดจากความเหมือนกันของกลุ่มซึ่งบ่งบอก
ความเป็นตัวตนของกลุ่มและมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2547 อ้างถึงใน
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, 2553) ซึ่งคล้ายกับการแบ่งประเภทอัตลักษณ์ของ Goffman นักสังคมวิทยา
ซึ่งแบ่งความแตกต่างของอัตลักษณ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal
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Identity) อันได้แก่ บุคลิกและลักษณะเฉพาะตัว และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) อัน
ได้แก่ สถานภาพทางสังคมต่างๆ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2555)
2.1.2 แนวคิดการสื่อสาร
เมื่อกล่าวถึงการสื่อสาร มักจะหมายถึงการสื่อสารของมนุษย์ (Human Communication)
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมและบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ คาว่า ‘การสื่อสาร’ มาจาก Communication ในภาษาอังกฤษ และมาจากภาษา
ละตินว่า Communis ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Commonness หมายถึง ความร่วมกัน ดังนั้น
การสื่อ สารจึ งเป็นการแสดงความเข้าใจร่ว มกันและใช้ใ นการถ่ายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดและทัศนคติ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดการสิ่งต่างๆ (สุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร และ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์, 2549)
ปรมะ สตะเวทิน (2533) ได้รวบรวมนิยามและความหมายของการสื่อสารจากนักคิ ด
ต่างๆ ไว้หลากหลาย ซึ่งจะกล่าวถึงเพียงบางแนวคิดพอให้เห็นตัวอย่าง ดังเช่น
Aristotle ได้ให้คาจากัดความของการสื่อสารไว้ว่า ‘การสื่อสาร คือ การแสวงหาวิธีการ
ชักจูงใจที่พึงมีอยู่ทุกรูปแบบ (ปรมะ สตะเวทิน, 2533)
George Gerbner กล่าวว่า การสื่อสาร คือ การแสดงกิริยาสัมพันธ์ทางสังคม โดยใช้
สัญลักษณ์และระบบสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2533)
Everett M. Rogers and F. Floyd Shoemaker นิยามไว้ว่า การสื่อสาร คือ
กระบวนการซึ่งสารถูกส่งจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2533)
จะเห็ นได้ ว่ า ความหมายของการสื่ อ สารมี ค วามหลากหลาย แต่ ต่ า งอยู่ บ นพื้ น ฐาน
เดียวกันคือ การที่ผู้ส่งสารต้องการส่งสารออกไปผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งไปสู่ผู้รับสาร ซึ่ง
จากองค์ประกอบของการสื่อสารต่างๆ เหล่านี้ นักวิชาการจึงนาองค์ประกอบของการสื่อสารมา
สร้างเป็นแบบจาลองการสื่อสารขึ้น
2.1.2.1 แบบจาลองการสื่อสาร
แบบจาลองการสื่อสาร มีหลายแนวคิด ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงแบบจาลองของ
Lasswell และ Berlo
แบบจาลอง Lasswell (1948 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533) เป็นการสื่อสาร
ผ่ านองค์ ประกอบว่าใคร ทาอะไร ผ่ า นช่อ งทางใด กับ ใคร และผลเป็น อย่า งไร ซึ่ง สรุป เป็ น
แผนภาพได้ดังนี้
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ภาพที่ 2.1 แบบจาลองการสื่อสารของ Lasswell
แหล่งที่มา: ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 46.
จากแผนภาพแบบจาลองการสื่อสารของ Lasswell จะเห็นได้ว่า การสื่อสารนี้เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยลักษณะต่างๆ ขององค์ประกอบการสื่อสาร ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้ส่ง
สาร การวิเคราะห์สาร การวิเคราะห์สื่อ การวิเคราะห์ผู้รับสาร และการวิ เคราะห์อิทธิพลของการ
สื่อสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2533)
แบบจาลองของ The Berlo Model (1960 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533) ได้
แบ่งองค์ประกอบของการสื่อสาร ซึ่งสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองการสื่อสารของ Berlo
แหล่งที่มา: ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 53.
จากแผนภาพจะเห็นว่าในแต่ละองค์ประกอบใหญ่ต่างประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อยต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ผู้ส่ งสาร จะต้อ งมีทักษะในการสื่อ สาร (Communication Skills) ทัศนคติ
(Attitudes) ความรู้ (Knowledge) ระบบสังคม (Social System) และวัฒนธรรม (Culture) เพื่อ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้ส่งสารอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลก็ได้
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2) สาร จะต้องมีโครงสร้างและส่วนประกอบ อันประกอบด้วยรหัส (Code) เนื้อหา
(Content) และการนาเสนอ (Treatment) เป็นสิ่งที่ปรากฏในการแสดงความคิดและความ
ต้องการของผู้ส่งสาร
3) สื่อ ตัวกลางที่จะนาสารไปสู่การถอดรหัสของผู้รับสาร อันได้แก่ประสาทสัมผัสทั้ง
5 คือ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น และการลิ้มรส
4) ผู้รับสาร ควรจะต้องมีคุณลักษณะต่างๆ อันเป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับผู้ส่ง
สาร โดยที่ผู้รับสารอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลก็ได้เช่นเดียวกัน
จะเห็นได้ว่า จากแบบจาลองนี้ การสื่อสารจะเกิดได้เมื่อผู้ส่งสารเข้ารหัสแล้วส่งสาร
ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังผู้รับสาร จากนั้นผู้รับสารจึงทาการถอดรหัสของสาร ซึ่งก็คือ การถอดความ
หรือการตีความหมายนั่นเอง
การสื่อสารมีเป้าหมายที่สาคัญคือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้ รั บสารเพื่ อ ให้ เ กิ ดการสื่ อ สารที่มี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยการสื่ อ สารที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น อยู่ กั บ
ประสบการณ์ การรับรู้ และความหมายที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันของผู้ส่งสารและผู้รับสาร
หากผู้รับสารและผู้ส่งสารมีประสบการณ์ การรับรู้ และความหมายที่แตกต่างกัน อาจทาเกิด
ความเข้ า ใจที่ ไ ม่ ต รงกั น หรื อ ไม่เ ข้ า ใจในสารที่ ผู้ ส่ ง สารต้ อ งการจะสื่ อ มายั ง ผู้ รั บ สาร (ปรมะ
สตะเวทิน, 2533)
สาหรับการสื่อสารในการพัฒนาชุมชนมีความสาคัญมาก หากแต่การสื่อสารของแต่
ละชุมชนนั้นมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชน ซึ่งองค์ประกอบที่สาคัญของการสื่อสาร
มีดังต่อไปนี้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552)

ภาพที่ 2.3 การสื่อสารแบบทางเดียวและสองทาง
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2552: 14.
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จากแบบจาลองการสื่อสารข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นทั้งการสื่อสารแบบทางเดียวและ
แบบสองทาง ซึ่งแตกต่างกันที่การสื่อสารแบบสองทางจะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับ
นอกจากนี้ การสื่อสารยังทาหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความสัมพันธ์ และยังทาหน้าที่
เป็นทั้งตัวสร้างหรือตัวทาลายอีกด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2552)
จะเห็นได้ว่า แบบจาลองการสื่อสารได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร โดยทั้งสองฝ่ายมีการตอบโต้กันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระดับการสื่อสารมีความสาคัญในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2.1.2.2 ระดับของการสื่อสาร
กาญจนา แก้วเทพ (2552) แบ่งระดับการสื่อสารออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1) การสื่อสารภายในตัวเอง เป็นการสื่อสารที่มีอิสระ เนื่องจากผู้ส่งสารและผู้รับสาร
คือตนเอง
2) การสื่อสารระหว่างบุคคล ควบคุมได้ง่าย เนื่องจากผู้ส่งสารและผู้รับสารมีจานวน
ไม่มากในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง โดยที่ผู้รับสารและผู้ส่งสารนั้นเป็นคนละคนกัน
3) การสื่อสารภายในกลุ่ม มีการจัดการสื่อสารและการควบคุมทาได้ยาก เนื่องจากผู้
ส่งสารและผู้รับสารมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
4) การสื่อสารภายในองค์กร เป็นการสื่อสารของกลุ่มที่หลากหลายมารวมกัน อาจมี
ทั้งส่วนของกลุ่มที่สนับสนุนและขัดแย้งกัน
5) การสื่อสารสาธารณะ คือ การที่มีผู้ส่งสารคนเดียวหรือหลายคนส่งสารไปยังมวลชน
ที่มีจานวนมาก ซึ่งผู้ส่งสารจะต้องทาการวิเคราะห์ผู้รับสาร และเลือกส่งสารที่เหมาะสมกับผู้รับสาร
6) การสื่ อ สารมวลชน เป็ นการสื่ อสารผ่ านตัวกลางไปยังกลุ่ มคนจานวนมากอย่าง
ทั่วถึง เช่น การสื่อสารผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ แลหนังสือพิมพ์ เป็นต้น สื่อสารมวลชนมีกฎเกณฑ์ใน
การควบคุมเนื่องจากเป็นการส่งต่อไปยังมวลชนในที่สาธารณะ
นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญในการสื่อสาร คือ บทบาทและหน้ าที่ของการสื่อสาร
ซึ่งเป็นส่ว นส าคั ญในการศึก ษาการสื่ อ สารว่าบริบททางสังคมที่แตกต่างกันจะมีบทบาทและ
หน้าที่ของการสื่อสารที่แตกต่างกันอย่างไร
2.1.2.3 บทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร
การศึกษาบทบาทหน้าที่เป็นแนวคิดในกลุ่มทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) ซึ่ง
จัดเป็นมิติหนึ่งของการสื่อสาร ที่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในมิติเชิงคุณภาพ ในการวัดบทบาท
และการทาหน้าที่ของการสื่อสารจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้องการจะศึกษา
โดยศึก ษาถึ งบทบาทของการสื่ อสารมีอ ะไรบ้าง บทบาทนั้นถู กแสดงอย่างไร และการแสดง
บทบาทนั้นเป็นขั้นตอนใดของกิจกรรม มีเงื่อนไขอะไรบ้าง และเกิดผลลัพธ์อย่างไรจากการแสดง
บทบาท นอกจากนี้ การศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารยังทาหน้าที่ในการศึกษาบทบาท
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ใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ (กาญจนา แก้วเทพ, ศุภางค์ นันตา และคณะ, อัจฉริยา เนตรเชย และ
คณะ, อรุณีวรรณ นาศรี และคณะ, โศจิวัจน์ บุญประดิษฐ์ และคณะ, 2549)
จากแนวคิ ด ของ Lasswell ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความของบทบาทและหน้ า ที่ ข อง
สื่อมวลชนไว้ ดังนี้ สื่อมีหน้าที่ในการให้ความรู้ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เฝ้าระวังและ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม (กาญจนา แก้วเทพ, 2552)
แนวคิดการสื่อสารอัตลักษณ์ เป็นการใช้การสื่อสารเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์
ของชุมชน ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของการสื่อสาร ซึ่งในที่นี้จะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของ
ชุมชนผ่านการสื่อสารโดยการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน อีกทั้งยัง เป็นการศึกษาการสื่อสารของ
องค์กรในชุมชน ซึ่งได้แก่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมือ งเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง
เก่าจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรชุมชนที่มีความผูกพันกับคนในชุมชน และเป็นองค์กร
สาคัญในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินและการฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน โดยการศึกษาถึง
บทบาทและหน้ า ที่ ข องการสื่ อ สารขององค์ ก รนี้ ว่ า มี ค วามส าคั ญ อย่ า งไ รบ้ า งในการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของ
ชุมชน รวมถึงการรักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ของชุมชนไปยังกลุ่มคนรุ่นหลัง

2.2 แนวคิดวัฒนธรรม
วัฒนธรรม (Culture) มาจากคาว่า ‘colere’ หมายถึง การปลูกฝัง และ ‘cultus’ หมายถึง
การอบรม เมื่อนามารวมกันจะได้คาในภาษาอังกฤษว่า ‘culture’ ซึ่งมีความหมายอย่างกว้างว่า
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่สื บ ทอดมาทางสั งคม โดยวั ฒ นธรรมถู กให้ ค าจ ากั ด ความและ
ความหมายไว้หลากหลาย ดังเช่น
งามพิศ สัตย์สงวน (2543) ได้สรุปความหมายของวัฒนธรรมในภาพรวมของทาง
มานุษยวิทยาไว้ว่า วัฒนธรรมเกิดจากกระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ และสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังมีผู้ให้คาจากัดความอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม
คือ ศิลปะหรือมารยาทชั้นสูง หรือมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ หากแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมเท่านั้น ไม่ใช่วัฒนธรรมในภาพรวมทั้งหมด
Tylor (1871 อ้างถึงใน งามพิศ สัตย์สงวน, 2543 และ ยศ สันตสมบัติ, 2548) เป็นนัก
มานุษยวิทยาคนแรกที่ได้ให้คาจากัดความของวัฒนธรรมไว้ในหนังสือ Primitive Culture (1871)
ว่า วัฒนธรรม คื อ สิ่ งทั้งหมดที่มีลั กษณะซับซ้อน ซึ่งเป็นผลรวมของระบบความรู้ค วามเชื่อ
ศิลปะ จริยธรรม ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอื่นๆ รวมทั้งอุปนิสัยต่างๆ ที่
มนุษย์ได้มาโดยการเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคม
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White (1947 อ้างถึงใน งามพิศ สัตย์สงวน, 2543) ได้ให้นิยามความหมายของ
วัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม คื อ การจัดระเบียบของปรากฏการณ์ การกระทาและแบบแผน
พฤติกรรมต่างๆ รวมถึงระบบความคิดและความเชื่อ โดยเริ่มขึ้นเมื่อมนุษย์มีการแสดงออกผ่าน
ระบบสัญลักษณ์ ซึ่งทาให้วัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้
Kroeber and Kluckhohn (1952 อ้างถึงใน งามพิศ สัตย์สงวน, 2543 และ ยศ สันต
สมบัติ , 2548) ได้ก ล่ าวว่ามีผู้ ใ ห้คานิยามและค าจากัดความของวัฒนธรรมไว้มากมาย
หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า วัฒนธรรมเป็นระบบความเชื่อและค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็น
แบบแผนที่คนในสังคมยอมรับ หรืออาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต (way of life)
นอกจากนี้ Kroeber and Kluckhohn ยังได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1) วัฒนธรรมในความหมายเชิงพรรณนา (Descriptive) คือ การเรียนรู้วัฒนธรรมที่
ได้มาจากการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายในสังคม
2) วัฒนธรรมในความหมายเชิงประวัติศาสตร์ (Historical) คือ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งวัฒนธรรมนั้นเป็นของคนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3) วัฒนธรรมในความหมายเชิงบรรทัดฐาน (Normative) คือ แบบแผนและข้อบังคับ
ต่างๆ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
4) วั ฒนธรรมในความหมายเชิ งจิ ตวิ ทยา (Psychological) คื อ วั ฒนธรรมเกิ ดจาก
กระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความพื้นฐาน และช่วยในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์
5) วัฒนธรรมในความหมายเชิงโครงสร้าง (Structural) คือ การจัดระเบียบหน้าที่และ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกันแบบบูรณาการ หรืออาจกล่าวได้ว่าหมายความถึงการจัดระเบียบ
ทางวัฒนธรรม
6) วัฒนธรรมในความหมายเชิงประวัติความเป็นมา (Genetic) แบ่งออกเป็นวัฒนธรรม
ทางวัตถุ วัฒนธรรมทางความคิด ระบบสัญลักษณ์และนิยามความหมายของวัฒนธรรมอื่นๆ
ยศ สันตสมบัติ (2548) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมไว้ว่า รูปแบบการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา
และค่ า นิ ย มต่ า งๆ ในแต่ ล ะสั ง คมมี ค วามแตกต่ า งกั น หากแต่ ทุ ก สั ง คมมี ลั ก ษณะพื้ น ฐานที่
เหมือนกันคือ การรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดของสมาชิก ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
จากนิยามและความหมายของวัฒนธรรมที่กล่ าวมาข้างต้น จึงสามารถสรุปลั กษณะ
พื้นฐานของวัฒนธรรมได้ 6 ประการ ดังต่อไปนี้
1) วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วมของคนในสังคม ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดแบบแผนพฤติกรรม
ของคนในสังคม
2) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้โดยได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง รวมถึง
การสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่ง
3) วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ และมีการใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่าง
กัน รวมถึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นหลัง
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4) วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และปัญญา เน้นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และความอยู่รอดของมนุษย์
5) วัฒนธรรมคื อ การให้ ค วามหมาย เป็น การสร้ างแนวความคิ ด เช่น ความเชื่อ ทาง
ศาสนา
6) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง คือ มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ปรับตัวตามได้ทัน
แต่ ใ นบางครั้ ง วั ฒ นธรรมไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ตามได้ ทั น จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ‘วั ฒ นธรรมล้ า ’ (ยศ
สันตสมบัติ, 2548)
นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ (2544) ยังได้กล่าวไว้ว่า ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ ไม่ได้มี
เพียงวัฒนธรรมเดียว หากแต่เป็นการประกอบกันของวัฒนธรรมมากกว่าหนึ่งวัฒนธรรมขึ้นไป
ประกอบด้วยวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อย ซึ่งทั้งสองวัฒนธรรมนี้มีความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน โดยวัฒนธรรมย่อยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอัตลักษณ์และมี ความหมายเกี่ยวกับระบบความเชื่อ
ที่ผลิตออกมา อีกทั้งยังมีการตอบโต้และต่อรองกับวัฒนธรรมหลักเพื่อการสืบทอดและคงอยู่ของ
วัฒนธรรมย่อยนั้น
2.2.1 การสืบทอดทางวัฒนธรรม
การศึกษา เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการช่วยสืบทอดทางวัฒนธรรม เพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการการเรียนรู้และกระบวนการสร้างความเจริญเติบโตผ่านทางการถ่ายทอดและการสืบ
สานทางวัฒนธรรมเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ การ
อยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของสมาชิกในสังคม ซึ่งหน้าที่สาคัญประการหนึ่งของการศึกษา
คือ หน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม (Cultural Transmission) (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2532
อ้างถึงใน อุทัย ปัญญาโกญ, 2547)
กรรณิการ์ สัจกุล (2543 อ้างถึงใน อุทัย ปัญญาโกญ, 2547) สรุปว่า การศึกษามี
บทบาทหน้า ที่ ใ นการสื บทอดทางวัฒนธรรมโดยช่ ว ยจรรโลงและปรับ ปรุงหรือ เปลี่ ยนแปลง
วัฒนธรรมให้ดีขึ้น จากนั้นจึงทาหน้าที่สืบทอดและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่ประชาชน
คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ (2525) กล่าวว่า คนไทยมีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมและต้องการจะ
สืบทอดด้วยมุมมองแบบชาตินิยม เพราะรู้ว่ าวัฒนธรรมนั้นคือของไทยเท่านั้น แต่ในความเป็น
จริงเราควรจะต้องเลือกและพิจารณาว่าสิ่งใดควรจะปรับ ปรุงให้ดีขึ้นและสิ่งใดควรจะรักษาไว้ ซึ่ง
เราจะต้องรู้ว่าวัฒนธรรมใดดีหรือไม่ดี อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไป อะไรที่ดีเราก็เก็บรักษาไว้
นอกจากนี้ ยังได้สรุปหลักการสืบทอดและการเสริมสร้างวัฒนธรรมไว้ 3 ประการด้วยกัน
คือ
1) จะต้องชี้ให้เห็นถึงความสาคัญที่เป็นแก่นของวัฒนธรรมไทย ไม่ใช่วัฒนธรรมที่ถูก
กลืนกลายแล้ว โดยเฉพาะวัฒนธรรมจีนที่มีวัฒนธรรมสูงกว่าและมีอิทธิพลมากในสังคมไทย
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2) ชี้แจงเหตุผลว่าทาไมจึงต้องมีการสืบทอดวัฒนธรรม
3) วิธีการสืบทอดและเสริมสร้างวัฒนธรรมเป็นอย่างไร และทาไปเพื่ออะไร โดยดูจาก
พื้นฐานของวัฒนธรรม
ในการสืบทอดและเสริมสร้างวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่หน้าที่ของการศึกษาเท่านั้น หากรวมถึง
สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ต่างๆ ด้วย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เราเข้าใจวัฒนธรรมได้
ดียิ่งขึ้น
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2536 อ้างถึงใน สุมน อมรวิวัฒน์, 2537) กล่าวว่า การศึกษาคือการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม รวมถึงการให้ความคิดที่จะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงการให้
คุณธรรม ศีลธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง นอกจากนี้ การศึกษายังทาให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเหมาะสม ดังนั้น การใช้การศึกษาเพื่อสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรม
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจึงมีรายละเอียด เนื้อหาสาระ และวิธีการเป็นอันมาก
การสืบทอดทางวัฒนธรรม การศึกษาเป็นเพียงหน่วยหนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังมีหน่วย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยในการสืบทอดทางวัฒนธรรมอีกด้วย ดังเช่น ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน ซึ่งสามารถสรุปบทบาทของหน่วยต่างๆ ได้ดังนี้
1) บทบาทของครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีหน้าที่หลักในการเลี้ยงดู อบรมสั่ง
สอน และการให้แบบอย่าง โดยการเป็นแม่แบบและให้การสอนในช่วงระยะเวลานาน ซึ่งการสืบ
ทอดวั ฒ นธรรมผ่ า นครอบครั ว อาจจะเป็ น ในเรื่ อ งของความคิ ด และความเชื่ อ ศาสนา
กิริยามารยาท ความกตัญญู ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็น
สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น
2) บทบาทของโรงเรียน โรงเรียนช่วยให้ความรู้และทักษะต่างๆ รวมถึงเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน วัฒนธรรมที่สามารถสืบทอดผ่านโรงเรียน แบ่งออกได้เป็น
2.1) ด้านศิลปกรรม เช่น ภาษาและวรรณคดีต่างๆ
2.2) ด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ปรัชญา ประเพณีและค่านิยมต่างๆ
2.3) ด้านการฝีมือ เช่น การแกะสลัก การเย็บปักถักร้อย
2.4) ด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น อาหาร การแต่งกาย และมารยาท
2.5) ด้านการกีฬาและนันทนาการ เช่น กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ
3) บทบาทของชุมชน ชุมชนมีองค์กรภายในอย่างครบถ้วน เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด
รวมถึงวิญญาณของชุมชน อันได้แก่ ความคิด ความเชื่อ ประเพณี อาชีพ และกิ จกรรมต่างๆ ซึ่ง
เมื่อสองสิ่งนี้รวมกันจะทาให้ชุมชนดาเนินอยู่ได้อย่างสงบสุข นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถสืบ
ทอดวัฒนธรรมด้วยการสร้างความภาคภูมิใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตต่อคนในชุมชน การ
เผยแพร่ศิล ปะและวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึ งการเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมโดยการรู้เ ท่ าทัน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการเปิดรับข่าวสาร มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอื่น เพื่อ
ผสมผสานวัฒนธรรมอย่างมีเหตุผลซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม (สุมน อมรวิวัฒน์, 2537)
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จะเห็นได้ว่าการสืบทอดทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา แต่เมื่อวัฒนธรรม
ทางตะวั น ตกเข้ า ครอบง าและเกิ ด การติ ด ต่ อ ปะทะกั บ วั ฒ นธรรมจากภายนอก รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทาให้วัฒนธรรมไทยเกิดความสับสนและต้องมีการปรับตัว จึง
ส่งผลให้วัฒนธรรมเกิดการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงขึ้น
2.2.2 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
งามพิศ สัตย์สงวน (2543) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
วัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ได้มาจากความเป็นจริงเกี่ยวกับมนุษย์ และมนุษย์เป็น
ผู้ ส ร้ า งวั ฒ นธรรมขึ้ น มา อี ก ทั้ ง วั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง ดั ง นั้ น วั ฒ นธรรมจึ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากการวางแผนของมนุษย์หรือเกิดขึ้นเองก็
ได้
ขณะที่ ยศ สันตสมบัติ (2548) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไว้ว่า เกิดจาก
ปัจจัยต่างๆ ดังนี้ การค้ นพบและการคิ ดค้ น เช่น เทคโนโลยีต่างๆ การแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมจากสังคมอื่นๆ การครอบงาทางวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการปะทะกันของ 2 วัฒนธรรม
โดยที่วัฒนธรรมที่ด้อยกว่าจะถูกครอบงาและมีการเปลี่ยนแนวคิดของวัฒนธรรมให้เป็นไปใน
ทิศ ทางเดี ย วกั น นอกจากนี้ การขยายตั ว ของระบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม ก็ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเนื่องจากทาให้ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไป
จากแนวคิดวัฒนธรรมที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ใ นทุกสังคม
ซึ่งวัฒนธรรมในแต่ละสังคมก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมนั้นๆ โดยที่วัฒนธรรม
ของแต่ล ะสั งคมนั้นเปรี ยบเสมือ นสิ่ งแทนความเป็น อัต ลั กษณ์ของสั ง คม เนื่ อ งจากเป็น สิ่ ง ที่
แสดงออกถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ หากแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป สังคมมี
การติดต่อ กับสั งคมอื่นๆ ภายนอกเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้เกิดการรับเอาวัฒนธรรมต่างๆ จาก
ภายนอกเข้ามาผสมผสานเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้วัฒนธรรมดั้งเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อคนในสังคมเริ่มตระหนักและต้องการที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมไว้ จึงเกิดเป็น
แนวคิดการฟื้ นฟู อนุรักษ์แ ละสื บทอดวัฒนธรรมด้วยการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชน
ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมชุมชนไว้ รวมถึงการสืบทอดและส่งต่อวัฒนธรรมเหล่านั้นไปยังคนรุ่น
หลังเพื่อ ให้ เกิดการเรียนรู้แ ละความตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมชุมชนของตนเองอย่าง
ภาคภูมิใจ
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2.3 แนวคิดการสื่อสารชุมชน
ชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่มของคนในเขตบริเวณที่แน่นอน โดยชุมชนจัดได้ว่าเป็น
ระบบหนึ่งซึ่งจาเป็นต้องมีการเคลื่อนไหว การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีวัฒนธรรมอย่าง
เดียวกั น มีประโยชน์ร่ว มกั น การมีส่ วนร่วมของคนในชุมชนและมีการรวมตั ว กันเพื่อ ดาเนิน
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ มี ค วามหลากหลาย เช่ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง กิ จ กรรมทางการศึ ก ษา
กิจกรรมด้านการดารงชีพ และอื่นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ดั ง นั้ น กิ จ กรรมการสื่ อ สารจึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ ชุ ม ชนทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
เนื่องจากการสื่อสารช่วยให้เกิดการทางานประสานซึ่งกันและกัน ทาให้หน่วยต่างๆ ดาเนินต่อไป
ได้ เพราะฉะนั้น การศึก ษาการสื่ อสารในชุมชนจึงมีค วามจาเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาชุมชน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินการด้านกิจกรรมซึ่งเป็นการทาเพื่อชุมชน
ที่แท้จริง (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์, 2549)
นอกจากนี้ Hubley (1994: 112 อ้างถึงใน กาจร หลุยยะพงศ์, 2555) ได้แบ่งประเภท
ชุมชนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชุมชนเชิงกายภาพและชุมชนในจินตนาการ
1) ชุมชนเชิงกายภาพ ใช้พื้นที่ตามหลักภูมิศาสตร์และรัฐศาสตร์ในการแบ่ง แนวคิดนี้
ก่อให้เกิดมิติของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทขึ้น ซึ่งการใช้สื่อชุมชนเน้นถึงการเข้าถึงการสื่อสาร
ของชุมชนชนบทเพื่อการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า
2) ชุมชนในจินตนาการ เกิดจากความรู้สึกนึกคิดร่วมกันของคน ซึ่งใช้การสื่อสารทั้ง
สื่อมวลชนและสื่อใหม่ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของกลุ่มให้เกิดขึ้น
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) ได้ให้นิยามศัพท์ของการสื่อสารชุมชนไว้ว่า การ
สื่อสารชุมชน คือ ระบบการสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ สื่อใดก็ได้เพื่อชุมชน โดยยึดหลักหัวใจ
ที่ว่า ‘การสื่อสารของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน’ ซึ่งการสื่อสารชุมชนควรจะต้องยึดบริบทของ
ชุมชนนั้นๆ เป็นสาคัญในการสื่อสาร
นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ (2543) ได้สรุปคุณลักษณะของการสื่อสารชุมชน ไว้ดังนี้
1) การสื่อสารชุมชนเป็นการสื่อสารแบบสองทาง คือ ผู้รับสารและผู้ส่งสารมีการ
สลับบทบาทกันอยู่ตลอดเวลา โดยการมีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน
2) การสื่อสารชุมชนจะมีทิศทางการไหลของข่าวสารในทุกทิศทาง ทั้งแบบจากล่าง
ขึ้นบนและแบบแนวนอน ดังนั้น การติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารของคนในชุมชนจึงกระจายอย่าง
ทั่วถึง
3) เป้าหมายของการสื่อสารชุมชน จะเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ ทั้งระดับชุมชน
ระดับหน่วยงานนอกชุมชน และระดับสังคมส่วนรวม

24
4) การตอบสนองความต้องการของชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนทัศน์ใหม่
ในการพัฒนาชุมชน
Windahl et al. (1992) และ Berrigan (1979) ยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะของการสื่อสาร
ชุมชนเพิ่มเติมไว้ว่า
1) การสื่อสารชุมชนมีหน้าที่หลากหลาย ได้แก่ การแสดงออกทางอัตลักษณ์ของ
ชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การให้ข้อมูลข่าวสารที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
2) คนในชุมชนสามารถเข้าถึงสื่อชุมชนได้ และมีการปรับปรุงสื่อให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานของคนในชุมชน
3) ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การผลิต และการใช้สื่อ
4) สื่อชุมชนควรจะมาจากคนภายในชุมชนไม่ใช่คนภายนอก
5) สื่อชุมชนเป็นเครื่องมือของการสื่อสารในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
ความคิดเห็น (กาญจนา แก้วเทพ, 2543)
ในส่วนของนักวิชาการไทย ได้สรุปรวมถึงคุณลักษณะขององค์ประกอบการสื่อสาร ไว้
ดังนี้ ชุมชนควรผลิตสื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยเนื้อหาจะต้องเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์หรือเป็นเรื่องเร่งด่วน โดย
การนาเสนอถึงวิธีการแก้ไขปัญหา สาหรับระดับความยาก-ง่ายของสื่อจะต้องเหมาะสมกับคนใน
ชุมชน มีลักษณะที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ รวมถึงสื่อจะต้องสร้างโอกาสให้คนในชุมชนเกิดการมี
ส่วนร่วม เช่น การทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543)
ขณะที่ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ (2549) ได้สรุปความหมาย
ของการสื่อสารในชุมชนไว้ว่า การสื่อสารในชุมชนช่วยให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ของชุมชน
ทั้งในเรื่องของการสื่อสาร การจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมต่างๆ
และความสัมพันธ์ของชุมชน
จึงอาจสรุปได้ว่า การสื่อสารชุมชน คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนผ่านสื่อ
ต่างๆ เพื่อ ให้ คนในชุมชนได้เข้าถึ งข่าวสาร ซึ่งสื่อ ต่ างๆ ของแต่ละชุมชนหรือที่เรียกว่า ‘สื่ อ
ชุมชน’ มีค วามแตกต่างกั นขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนนั้นๆ โดยการใช้สื่ อ ชุมชนใดๆ ก็ต าม
จะต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการติดต่อสื่อสาร
2.3.1 สื่อชุมชน
กาจร หลุยยะพงศ์ (2555) ได้ให้นิยามของสื่อชุมชนไว้ ดังนี้
1) สื่อชุมชนเป็นช่อ งทางการสื่อสารที่อยู่ในชุมชน ได้แก่ สื่อบุคคลและเครือ ข่าย สื่ อ
หนังสือพิมพ์และการกระจายเสียง สื่อเฉพาะกิจ สื่อพื้นบ้าน และสื่อใหม่
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2) สื่อภายใต้แนวคิด โดย เพื่อ ของ ชุมชน เป็นการผลิตโดยคนในชุมชน เพื่อคนใน
ชุมชน และเป็นของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนมีส่ วนร่ว มในการผลิ ต สื่ อ และกระบวนการ
สื่อสาร ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารในรูปแบบของการสื่อสารสองทาง
3) ชุมชนมีอานาจในการส่งสารผ่านสื่อ คือ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
การผลิตสื่อเพื่อให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน
4) สื่อชุมชนช่วยเชื่อมต่อสังคมภายในชุมชนและสังคมภายนอก คือ มีการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารระหว่างคนภายในชุมชนเอง และระหว่างข่าวสารภายในชุมชนกับข่าวสารจากสังคม
ภายนอก
2.3.2 คุณลักษณะสาคัญของสื่อชุมชน
Jankowski (2002, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ได้เสนอคุณลักษณะของสื่อ
ชุมชนไว้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2.4 คุณลักษณะของสื่อชุมชน
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2552: 53.
การพัฒนาชุมชนผ่านการใช้สื่อชุมชน ควรเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ ที่มี
อยู่ในชุมชน และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อ เนื่องจากทุกคนในชุมชน
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เป็นเจ้าของสื่อ โดยคนในชุมชนจะเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของคนใน
ชุมชนและผลิตให้คนในชุมชนทุกคน ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากกลุ่มผู้รับสารเป็นเพียง
คนในชุมชน ส าหรับในส่ ว นของงบประมาณจะเน้นการใช้ผ ลิ ต สื่ อ ในชุมชนโดยไม่หวังกาไร
(กาญจนา แก้วเทพ, 2552)
2.3.3 บทบาทหน้าที่ของสื่อชุมชน

ภาพที่ 2.5 มิติการวัดบทบาทหน้าที่ของสื่อชุมชน
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2552: 79.
บทบาทหน้าที่หลักของสื่อชุมชน คือ การเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนในชุมชนเข้ามา
พบปะพูดคุยในการแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน โดยสามารถ
วัดบทบาทหน้าที่ของสื่ อ ชุมชนได้จากการทากิ จกรรมต่ างๆ ของคนในชุ มชน ซึ่ง การวัดผล
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สามารถวัดได้ 2 ประเภท คือ วัดด้วยระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับ กลุ่ม และระดับชุมชม หรือ
วัดด้วยระยะเวลา ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว/ทางอ้อม ซึ่งวิธีการวัดสามารถทาได้
หลากหลาย อาทิเช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น
2.3.4 ประเภทของสื่อชุมชน
กาญจนา แก้วเทพ (2552) กล่าวถึงประเภทของสื่อชุมชนไว้ว่า สื่อยิ่งมีขนาดเล็ก และ
อยู่ในรัศมีอานาจการใช้ของชุมชน ก็ยิ่งมีคุณูปการต่อการพัฒนามาก ซึ่งการสื่อสารชุมชนควรมี
การใช้สื่อที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับคานิยามของ Jankowski (2002 อ้างถึงใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2552) ที่ให้คาจากัดความไว้ว่า ประเภทของสื่อ คือ ความหลากหลายในตัวสื่อกลาง
ของการสื่อสารภายในชุมชน ในขณะที่ Mowlana (2001 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552)
ได้เรียกการรวมรูปแบบการสื่อสารทั้งแบบผ่านสื่อตัวกลางและไม่ผ่านสื่อตัวกลางว่า ‘การสื่อสาร
พื้นถิ่น’ (Indigenous Communication)
ประเภทของการสื่อสารชุมชน จึงสามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2.6 ความหลากหลายของประเภทสื่อชุมชน
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2552.
จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้สื่อต่างๆ ในการสื่อสารกับชุมชนควรจะเลือกสื่อที่มีอยู่ในชุมชน
และคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพลสูงสุดในการสื่อสาร
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ภายในชุมชน โดยรายละเอียดของสื่อประเภทต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของ
ชุมชน มีดังต่อไปนี้
2.3.4.1 สื่ อ บุค คลและเครือข่ายการสื่อ สาร สื่ อบุค คลเป็นช่อ งทางสาคั ญ ในการ
ติดต่อสื่อสาร และมีอิทธิพลสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน โดยสื่อบุคคลของชุมชน
อาจหมายถึง บุคคลภายในท้องถิ่นหรือผู้นาทางความคิด รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกชุมชน
(เดชพันธุ์ ประวิชัย, 2543) ซึ่งการใช้สื่อบุคคลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของสารหรือเนื้อหาที่ส่งต่อไปยังผู้รับสาร โดยเฉพาะสื่อบุคคลที่เป็นผู้นากลุ่มหรือผู้นาชุมชนจะมี
บทบาทที่สาคัญต่อชุมชน (กาญจนา แก้วเทพ, ศุภางค์ นันตา และคณะ, อัจฉริยา เนตรเชย และ
คณะ, อรุณีวรรณ นาศรี และคณะ, โศจิวัจน์ บุญประดิษฐ์ และคณะ, 2549)
นอกจากนี้ สื่อบุคคลและเครือข่ายการสื่อสารมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางแบบ
เห็นหน้าตากัน และมีลักษณะเด่น คือ มีการไว้วางใจกันหากเป็นการสื่อสารผ่านสื่อบุคคลและ
เครือข่ายการสื่อสารภายในชุมชน สาหรับการสื่อสารบุคคลและเครือข่ายการสื่อสารภายนอก
ชุมชน จะมีความรู้สูงกว่าหากแต่ระดับความไว้วางใจนั้นต่า เนื่องจากไม่รู้จักกัน ดังนั้น การใช้สื่อ
บุค คลและเครือ ข่ ายการสื่ อ สารจึ งควรมี ลั กษณะผสมผสานระหว่า งคนภายในชุมชนและคน
ภายนอกชุมชนเพื่อเสริมจุดเด่นของกันและกัน อีกทั้งการสื่อสารบุคคลและเครือข่ายการสื่อสารมี
บทบาทหน้าที่ทั้งต่อระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมในการเป็นแหล่งรวมความคิดและข้อมูล
ต่างๆ อีก ทั้งการเผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารของชุ มชน รวมถึ งเป็นที่พักใจ (กาจร หลุ ยยะพงศ์ ,
2555)
2.3.4.2 สื่อกิจกรรม จัดได้ว่าเป็นสื่อเฉพาะกิจประเภทหนึ่งซึ่งเน้นการเข้าร่วมของ
คนในชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเน้นการพัฒนาหรือเพื่อ
ความบันเทิง ตัวอย่างของสื่อกิจกรรม เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดรถแห่เคลื่อนที่ เป็น
ต้น (เดชพันธุ์ ประวิชัย, 2543) โดยกิจกรรมเป็นสื่อที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้และมีบทบาท
ในการจัดการชุมชน เนื่องจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ชุมชนควรมีการ
วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมิติของกิจกรรมสามารถวิเคราะห์ได้ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 2.7 มิติของการวิเคราะห์กิจกรรม
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, ศุภางค์ นันตา และคณะ, อัจฉริยา เนตรเชย และคณะ,
อรุณีวรรณ นาศรี และคณะ, โศจิวัจน์ บุญประดิษฐ์ และคณะ, 2549.
ในส่วนของการจัดแบ่งประเภทกิจกรรม จะใช้ลักษณะสาคัญ ๆ ของกิจกรรมเป็น
เกณฑ์ ซึ่งเป็นการแบ่งตามช่วงระยะเวลาของการเกิดและการจัดกิจกรรมนั้นๆ ภายในชุมชน
(กาญจนา แก้วเทพ, ศุภางค์ นันตา และคณะ, อัจฉริยา เนตรเชย และคณะ, อรุณีวรรณ นาศรี
และคณะ, โศจิวัจน์ บุญประดิษฐ์ และคณะ, 2549) โดยแบ่งตามประเภทกิจกรรม และสารวจ
คุณลักษณะของกิจกรรมนั้นว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ใครเป็นผู้มีส่วนได้และส่วนเสียในการจัด
กิจกรรมนี้ รวมถึงกิจกรรมนี้ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร
2.3.4.3 หนังสือพิมพ์ชุมชน เป็นสื่อกลางที่เน้นการสื่อสารผ่านตัวอักษร สาหรับ
คุณลักษณะของหนังสือพิมพ์ชุมชนที่ดี ผู้ส่งสารและผู้รับสารควรจะเป็นคนเดียวกัน อันได้แก่ คน
ภายในชุมชน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและเนื้อหามีความสอดคล้องกับลักษณะ
ความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งหนังสือพิมพ์ชุมชนในสังคมไทยนั้นยังไม่มี หากแต่เป็นเพียง
หนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งบางครั้งหนังสื อพิมพ์ท้องถิ่ นก็เป็นการดาเนินโดยเจ้าของคน
เดียวและถูกครอบงาโดยการเมืองท้องถิ่น (กาจร หลุยยะพงศ์, 2555)
2.3.4.4 สื่อกระจายเสียงและภาพในชุมชน ประกอบด้วย เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าว วิทยุชุมชน และโทรทัศน์ชุมชน สาหรับสื่อเสียงในชุมชนมีขนาดเล็ก ราคาถูก และใช้ต้นทุน
ไม่สูงมากนัก อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่เป็นสื่อหนึ่งที่มีอานาจ
มากต่อชุมชนโดยเฉพาะทางด้านการเมือง ในส่วนของโทรทัศน์ชุมชน มีความซับซ้อนมากกว่า
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สื่อเสียงและเกิดขึ้นได้ยากในสังคมไทย เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เป็นของรัฐบาลตั้งแต่ยุค
เริ่มแรก จึงทาให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการ (กาจร หลุยยะพงศ์, 2555)
2.3.4.5 สื่อเฉพาะกิจ คือ สื่อที่มีลักษณะเฉพาะ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) หรือสิ่ง
ต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นผู้รับสารหลัก
ตัวอย่างสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพ นิทรรศการ เป็นต้น โดยสื่อ
เฉพาะกิจมีคุณสมบัติ คือ ไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ มีความคงทนและเผยแพร่ต่อได้
สามารถเลือกบรรจุรายละเอียดของเนื้อหาได้ตามต้องการ และอาจมีการตกแต่งโดยการใช้สีและ
ภาพประกอบ (ปรมะ สตะเวทิน, 2531; ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์, 2537 อ้างถึงใน สุ
รพงษ์ โสธนะเสถียร และ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์, 2549)
ก าจร หลุ ย ยะพงศ์ (2555) ได้ก ล่ าวถึ งสื่ อ เฉพาะกิ จไว้ ว่า เป็ น สื่ อ ที่ ถู ก ผลิ ต เพื่ อ
วัต ถุ ประสงค์ เฉพาะ ใช้เ ฉพาะเวลาและสถานที่ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยสื่ อ
เฉพาะกิจจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเน้นเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่ง
อยู่ในชุมชนเป็นส่วนมาก
สื่อเฉพาะกิจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) สื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ซึ่งง่ายต่อการพกพาและสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ แต่
อาจเข้าไม่ถึงกลุ่มคนที่ไม่สามารถอ่านออกและเขียนได้
2) สื่ อ เทป ซีดี วี ดิทั ศ น์ และวีซี ดี เป็ นสื่ อ ที่ ใ ช้ ทั้ง ภาพและเสี ยง ซึ่ ง กลุ่ ม คนที่ไ ม่
สามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่อนี้ได้
3) สื่ อ สาธิ ต เน้ น การแสดงที่ จ าลองมาจากของจริ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละ
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
4) สื่ อ ละครชุ ม ชน คนในชุ มชนมี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต ในทุ ก ขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ส่ ว น
เนื้อหา การผลิตและการแสดง โดยการเปิดโอกาสให้เด็กในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
ความสามัคคีและให้ความบันเทิงควบคู่กันไป
นอกจากนี้ เดชพันธุ์ ประวิชัย (2543) ได้แบ่งประเภทของสื่อเฉพาะกิจออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่
1) สื่อสิ่งพิมพ์ ควรตอบวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างชัดเจน มีรูปแบบดึงดูด
และมีความน่าสนใจ โดยจะต้องมีการแจกจ่ายออกไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดการ
รับรู้ ตัวอย่างเช่น ใบปลิว แผ่นพับ แผ่นโฆษณา จดหมายและจดหมายข่าว เป็นต้น
2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการนาเสนอรูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจ สามารถช่วยให้เข้าใจ
ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น วิดีทัศน์ เป็นต้น
3) สื่อกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนจัดตามโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามที่ชุมชนต้องการ
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2.3.4.6 สื่อพื้นบ้าน เป็นรูปแบบการสื่อสารเกี่ยวกับประเพณีปฏิบัติทั้งในเรื่องของ
ภาษา ท่าทาง การแต่งกาย รวมถึ งการแสดงต่างๆ ตลอดจนประเพณีและพิธีกรรม อันเป็น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสื่อสาร (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2530 อ้างถึงใน เดชพันธุ์ ประวิชัย, 2543)
ขณะที่ กาจร หลุยยะพงศ์ (2555) ได้กล่าวถึงสื่อพื้นบ้านหรือสื่อประเพณีว่า เป็นสื่อ
เฉพาะชุมชนที่ มีมาแต่ดั้งเดิม และมีการสืบทอดอัตลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสื่ อพื้นบ้านมี
ลักษณะเด่นคือ เป็นสื่อที่เกิดจากชุมชนและมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดย
สื่อพื้นบ้านแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) สื่อที่เป็นวัจนภาษา คือ มีการใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียน เช่น เพลงพื้นบ้าน
2) สื่อที่เป็นอวัจนภาษา คือ สื่อที่ใช้กิริยาท่าทางต่างๆ เช่น การเต้นรา
3) สื่อที่เป็นพฤติกรรม คือ สื่อที่เป็นประเพณีและความเชื่อ เช่น การละเล่น พิธี
ไหว้ครู
4) สื่อที่เป็นวัตถุ คือ สื่อที่เป็นสิ่งของ เช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย
นอกจากนี้ สื่อพื้นบ้านมีความสัมพันธ์ต่อชุมชนโดยตรง ผ่านการทาหน้าที่ให้ความ
บันเทิง ให้ความรู้ เป็นที่พึ่งทางใจ สร้างความสามัคคี รวมถึงการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณให้
คนในชุมชนเห็นคุณค่าของสื่อพื้นบ้าน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสื่อ พื้นบ้านไม่ได้รับความนิยม
เนื่องจากสื่อมวลชนและสื่อใหม่เติบโตอย่างรวมเร็ว จึงทาให้สื่อพื้นบ้านไม่ได้รับการพัฒนา อีก
ทั้งบทบาทของสื่อพื้นบ้านถูกลดทอนลงไปเหลือเพียงแค่ให้ความบันเทิงเท่านั้น
2.3.4.7 สื่อใหม่ ซึ่งรวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลต่างๆ เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว มีบทบาทในการประสานระหว่างคนภายในกับคนภายนอกชุมชน และ
สามารถสื่ อ สารในเวลาเดี ย วกั น ได้ ซึ่ ง สื่ อ ใหม่ นั บ ว่ า เป็ น สื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ง คมในการ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิด เนื่องจาก สื่อใหม่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นการให้คน
ในชุมชนมีการแสดงความคิดเห็ น รวมถึงเนื้อหาที่ได้นั้นก็มาจากแนวคิดของคนในชุมชนที่ผลิต
ขึ้นมาเองด้วย (Roger, 1993; Nair and White, 1993 อ้างถึงใน กาจร หลุยยะพงศ์, 2555)
จากที่กล่าวมาข้างต้น การสื่อสารชุมชนยังมีองค์ประกอบที่สาคัญอีก 2 ประการ อัน
ได้แก่ รูปแบบและระดับของการสื่อสารในชุมชน
2.3.5 รูปแบบของการสื่อสารในชุมชน
การสื่ อ สารในชุ ม ชน คื อ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการสื่ อ สารวิ ธี ต่ า งๆ ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3
รูปแบบ ดังต่อไปนี้
1) การสื่อสารภายในกลุ่มแกนนา คือ การติดต่อสื่อสารกันระหว่างแกนนาของชุมชนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การประสานงานในกลุ่ม โทรศัพท์และวิทยุสื่อสาร เพื่อการร่วมกาหนดกลยุทธ์
ในการใช้เครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเหมาะสมและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2) การสื่อสารภายในชุมชน คือ การจัดระบบการกระจายข่าวสารให้แก่คนภายในชุมชน
ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยของชุ ม ชน เพื่ อ เป็ น การประสานให้ ค นภายในชุ ม ชนเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น
นอกจากนี้แกนนาชุมชนควรจะต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ของข่าวสารต่างๆ
ว่ามีความถูกต้องก่อนที่จะทาการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวออกไปยังคนอื่นๆ ในชุมชน
3) การสื่อสารกับบุคคลภายนอก คือ การที่หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานภาครัฐเข้า
มาให้การสนับสนับสนุน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พบปะพูดคุย รวมถึง
การจัดการอบรมและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คนภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
(กาญจนา แก้วเทพ, ศุภางค์ นันตา และคณะ, อัจฉริยา เนตรเชย และคณะ, อรุณีวรรณ นาศรี
และคณะ, โศจิวัจน์ บุญประดิษฐ์ และคณะ, 2549)
2.3.6 ระดับของการสื่อสาร
ระดับหรือขอบเขตของการสื่อสารในการสื่อสารชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) การสื่อสารภายในกลุ่ม/ชุมชน
2) การสื่อสารระหว่างกลุ่ม/ระหว่างชุมชน คือ การศึกษาการรวมตัวกันแบบเครือข่าย
3) การสื่อสารระหว่างกลุ่ม/ชุมชนกับภายนอก แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
(1) การสื่อสารเพื่อประสาน/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อร่วมมือหรือขอรับการ
สนับสนุนจากภายนอก คื อ เมื่อ ชุมชนเกิดปัญ หาจากบุคคลภายนอก จะต้อ งอาศัยพลั งจาก
ภายนอกมาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานั้นเพื่อให้เกิดความคลี่คลาย
(2) การสื่อสารเพื่อการต่อสู้/ต่อรองความคิดหรือผลประโยชน์กับภายนอก คือ เมื่อ
ชุมชนเกิ ด ปัญ หาจากการนาแนวความคิ ด ของคนภายนอกเข้ ามา ความขัด แย้งอาจเกิดขึ้ น
ภายในชุมชน ชุมชนจะต้องมีการต่อรองและต่อสู้เพื่อให้เกิดการไกล่เกลี่ยและการแก้ปัญหานั้น
(กาญจนา แก้วเทพ, ศุภางค์ นันตา และคณะ, อัจฉริยา เนตรเชย และคณะ, อรุณีวรรณ นาศรี
และคณะ, โศจิวัจน์ บุญประดิษฐ์ และคณะ, 2549)
จากแนวคิดเรื่องการสื่อสารชุมชนจะเห็นได้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีรูปแบบการสื่อสารที่
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับทรัพยากรและสื่อประเภทต่างๆ ของแต่ละชุมชนว่าในชุมชนนั้นมีสื่อ
อะไรบ้างที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้ ซึ่งสื่อประเภทหนึ่งอาจใช้ได้ผลดีกับ
ชุม ชนหนึ่ ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลกั บ อีก ชุ มชนหนึ่ง ดั งนั้ น การสื่ อ สารชุ มชนควรจะต้อ งเลื อ กสื่ อ หรื อ
ช่องทางที่คนส่วนมากในชุมชนเข้าถึงและมีการใช้บ่อย เนื่องจาก สื่อชุมชนนั้นมีบทบาทสาคัญ
ในการกระจายข่าวสารและช่วยให้คนในชุมชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง หากมีการจัดการสื่อ
ชุ ม ชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารชุ ม ชนที่ ป ระสบความส าเร็ จ และมี
ประสิทธิผล
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นอกจากนี้ สื่อกิจกรรมนับว่าเป็นอีก หนึ่งช่องทางสาคัญที่ใช้ในการสื่อสารชุมชน เพราะ
ไม่เ พียงแต่เ ป็นการติดต่อสื่ อสารกันระหว่างคนภายในชุมชนเท่านั้น หากแต่ ยังเป็นการเปิด
โอกาสให้ค นในชุมชนได้มี การติดต่อกับคนจากภายนอกชุมชนอีกด้ว ย ซึ่งทาให้รูปแบบการ
สื่อ สารนั้นมีความแตกต่างกั นออกไป รวมถึ งการใช้สื่อ ต่างๆ ก็ย่อมมีค วามแตกต่างกันด้ว ย
ดังนั้น สื่อชุมชนจึงไม่ได้จากัดและใช้อยู่ภายในชุมชนอีกต่อไป หากแต่มีการใช้กับคนภายนอก
ชุมชนโดยขึ้นอยู่กับบริบทของการสื่อสารนั้นๆ ด้วย

2.4 แนวคิดทัศนคติ
2.4.1 ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติมาจากภาษาละตินว่า ‘aptus’ หมายถึง การปรับให้เหมาะ เป็นคาที่ใช้ใน
ทางจิตวิทยาซึ่งจัดเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ และมีบทบาทสาคัญต่อการกาหนด
พฤติกรรมในสังคม ซึ่ง Thurstone ได้อธิบายว่า ทัศนคติคือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แบ่ง
ออกตามระดับมากน้อย อาจกล่าวได้ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า
โดยแสดงออกผ่านทางการชอบหรือไม่ชอบ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2553)
สุรางค์ โค้วตระกูล (2552) ได้ให้คาจากัดความของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติเป็น แนวโน้ม
การแสดงออกที่มีต่อสิ่งเร้าต่างๆ อาจเป็นทั้งคน วัตถุสิ่งของหรือความคิด อาจเป็นได้ทั้งด้าน
บวกหรือด้านลบ โดยทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้จากความเชื่อและค่านิยมของแต่ละบุคคล
อรวรรณ ปิลั นธน์โอวาท (2554) ได้ใ ห้ค วามหมายของทัศ นคติไว้ว่า ผลรวมของ
ความรู้ สึ ก ต่า งๆ และความคิ ด หรือ แนวโน้ ม ที่บุ ค คลมี ต่ อ สิ่ ง เร้ า สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง โดยทั ศ นคติ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความเชื่ อ หรื อ ประสบการณ์ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ซึ่ ง การที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ
หมายถึงการเปลี่ยนความเชื่อของบุคคลนั้นเอง
ทัศนคติ คือ ความเชื่อ ความคิดเห็นที่ชัดเจน และความรู้สึกที่แท้จริงที่ใช้เป็นหลักใน
การปฏิบั ติ แ ละเป็ นแนวทางในการดาเนิ น ชีวิ ต โดยทัศ นคติ เ ป็ นสิ่ ง ที่ค งทนแต่ ส ามารถที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งทัศนคติของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ กล่าวคือ
แต่ล ะบุค คลอาจมีค วามคิ ดเห็ นหรือ มีค วามชอบที่แตกต่างกัน เป็นต้น โดยทัศนคติเ กิด จาก
กระบวนการเรียนรู้แ ละการขัดเกลาทางสั งคม ซึ่งทัศ นคติส ามารถเรียนรู้ได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งทางตรง ได้แก่ ประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคล และทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้
จากการฟัง การดู การรับรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั่นเอง (เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรม
ศาสตร์การสื่อสาร, 2531)
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จารอง เงินดี (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ และสถานการณ์ต่างๆ ผ่านทางการแสดงออกทางใดทาง
หนึ่ง ซึ่งเมื่อทัศนคติเกิดขึ้นและเป็นไปในทิศทางใดแล้วย่อมมีความคงทนถาวรในระดับหนึ่ง
2.4.2 ลักษณะของทัศนคติ
ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยที่ ทัศนคติอาจจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ได้
ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่เราเผชิญ นอกจากนี้ สภาพสังคมและสภาพแวดล้อมมีผลต่อทัศนคติของบุคคล
ที่เป็นสมาชิก สาหรับการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นสามารถทาได้ง่าย ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น และ
บางครั้งทัศนคติอาจถูกเลิกหรือหยุดไปได้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2552)
2.4.3 องค์ประกอบของทัศนคติ
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2553) ได้แบ่งองค์ประกอบของทัศนคติออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่
1) ด้านความรู้ หมายถึง ความรู้หรือประสบการณ์ของบุคคล รวมถึงความเชื่อ
2) ด้านความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกเชิงบวกหรือความรู้สึกเชิงลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3) ด้านพฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกทั้งทางด้านบวกหรือทางด้านลบต่อ
การตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จากองค์ประกอบข้างต้นพบว่ามีความสอดคล้องกับการแบ่งองค์ประกอบของทัศนคติ
จากเอกสารการสอนชุ ด วิ ชาพฤติ ก รรมศาสตร์ ก ารสื่ อ สาร (2531) ที่ ส รุ ปไว้ ว่ า ทั ศ นคติ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ ความคิดและความเชื่อ อารมณ์ความรู้สึกและการ
ปฏิบัติหรือพฤติกรรมการแสดงออก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ความรู้และความเชื่อ คือ การรับรู้และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดระเบียบข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
2) ความรู้สึก เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของทัศนคติ แบ่งออกเป็นด้านบวกและด้านลบ
คือ ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งกระบวนการเกิดความรู้สึก มีดังต่อไปนี้
(1) การตีความจากความเชื่อและประสบการณ์ที่บุคคลมีอยู่แล้ว ซึ่งบุคคลมักจะ
ตีความตามความเชื่อและประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ของตน
(2) ความรู้สึกเกิดขึ้นได้จากเงื่อนไขการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการเรียนรู้นั้นอาจก่อให้เกิด
ทัศนคติของบุคคลขึ้นได้ เช่น นักเรียนได้รับรู้โทษของยาเสพติด ทาให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อยา
เสพติด เป็นต้น
3) พฤติ ก รรมการแสดงออก ความคาดหวั ง จากสั ง คมมี ผ ลต่ อ การแสดงออกตาม
ทัศนคติของสมาชิกในสังคมนั้นๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการแสดงพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังและให้
การยอมรับเปรียบเสมือนเป็นกรอบในการแสดงออก
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นอกจากนี้ Aronson, et. al. (2004: 217 อ้างถึงใน จารอง เงินดี , 2552) ได้แบ่ง
องค์ประกอบของทัศนคติออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive Component) ความเชื่อหรือ
ความคิดของบุคคลเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ โดยความคิดอาจอยู่ในรูปของรูปร่าง
ลักษณะและคุณประโยชน์ด้านบวกหรือด้านลบ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการโน้มน้าวและการ
ตัดสินใจได้
2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) หรือองค์ประกอบด้านอารมณ์
โดยความคิดหรือความรู้สึกต่างๆ เป็นสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นให้เกิดอารมณ์
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioural Component) พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
อาจก่อให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกัน
2.4.4 แหล่งการเกิดทัศนคติ
จารอง เงินดี (2552) ได้แบ่งทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ผ่านแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) วัฒนธรรม (Culture) ซึ่งเป็นแบบแผนที่คนในสังคมยอมรับ จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มา
จากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันย่อมมีทัศนคติที่แตกต่างกัน
2) ครอบครัว (Family) เป็นสถาบันแห่งแรกของการเรียนรู้กระบวนการทางสังคม ซึ่ง
บุคคลในครอบครัวเป็นผู้มีอิทธิพลในการถ่ายทอดวัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและทัศนคติ ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่าบุคคลที่มาจากครอบครัวที่แตกต่างกันย่อมมีทัศนคติที่แตกต่างกัน
3) กลุ่มเพื่อน (Peers) เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการรับและเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติมาก
ที่สุ ดในกลุ่ มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่ มที่เ ห็นว่ากลุ่ มเพื่อ นมีค วามส าคั ญ ทั้งในด้านความคิ ดและการ
กระทา ซึ่งวัยรุ่นอาจเกิดการโน้มเอียงหรือการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติไปตามกลุ่มเพื่อนได้
4) สื่อมวลชน (Mass Media) มีบทบาทในการนาเสนอเพื่อความพยายามชักจูงในการ
ให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนทัศนคติ เช่น การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาต่างๆ
5) ประสบการณ์ส่วนตัว (Specific Experience) บุคคลแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน จึงส่งผลให้บุคคลมีทัศนคติที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ดั้งเดิมที่มีอยู่
2.4.5 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติจะสามารถทาได้เมื่อ มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งสิ่ง
ที่คานึงถึงในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ได้แก่
1) แหล่งข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ บุคคล สถาบันและสื่อมวลชนต่างๆ ซึ่งสามารถดึงดูดใจ
หรือสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นได้ อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางด้านความคิด
2) ข้อมูลข่าวสาร การส่งสารหรือข้อความเดิมซ้าๆ อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติทางด้านความรู้สึก โดยใช้เนื้อหาสารที่มีความประทับใจหรือความสะเทือนใจ
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3) ผู้รับข้อมูลข่าวสาร ลักษณะทางประชากรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่ง
ลั ก ษณะทางประชากรที่ แ ตกต่า งกัน ได้ แ ก่ เพศ อายุ บุค ลิ กภาพและประสบการณ์ ย่ อ มมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกต่างกัน
4) วิธีการส่งข้อมูลหรือข่าวสาร วิธีการใช้สื่อที่แตกต่างมีผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกัน
5) ด้านพฤติกรรม การเปลี่ยนทัศนคติส่งผลให้เกิดการปรับพฤติกรรมใหม่ ซึ่งก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตในสังคมซึ่งมีผลต่อบุคคลอื่น
จะเห็นได้ว่า ทัศนคติ ความรู้สึกและพฤติกรรมล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกัน ถ้าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งถูกกระทบล้วนแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทั้งสิ้น (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2553;
จุมพล รอดคาดี, ม.ป.ป. อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2554)
McGuire (1969 อ้างถึงใน จารอง เงินดี, 2552) ได้วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนทัศนคติ
ไว้ดังต่อไปนี้
1) การใส่ใจ (Attention) เป็นขั้นแรกของการเปลี่ยนทัศนคติโดยการโน้มน้าวบุคคลให้
สนใจและรับรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยผู้ส่งสารมีบทบาทสาคัญในการสร้างความน่าสนใจ เช่น การใช้
ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงมาแสดงโฆษณาสินค้า เป็นต้น
2) ความเข้าใจ (Comprehension) การให้ข้อมูลและรายละเอียดด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อ
สร้างความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อ ให้บุค คลเกิดความรู้สึ กว่าสิ่ งนั้นสอดคล้ อ งและเป็นที่
ต้องการของตน
3) การยอมรับ (Acceptance) หรือการมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น (Yielding) การโน้มน้าวให้บุคคล
ยอมรับในสิ่งใหม่ หากสิ่งนั้นมีความสอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของบุคคล บุคคลนั้นก็จะ
เกิดการยอมรับ ซึ่งบุคคลอาจมีระดับยอมรับที่แตกต่างกัน
4) การเก็บเอาไว้หรือเกิดความจา (Retention) การให้ข้อมูลเพื่อโน้มน้าวในการเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคคลจะต้องทาให้บุคคลเกิดการจดจาและสามารถนาไปปฏิบัติได้
5) การกระทา (Action)
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็นไปได้ 2 ทาง ได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน คือ ทัศนคติแบบเดิมแต่เพิ่มระดับมากขึ้น เช่น
ถ้าทัศนคติเดิมเป็นเชิงบวกก็จะเพิ่มขึ้นในเชิงบวกด้วย เป็นต้น
2) การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง คือ ทัศนคติแบบเดิมลดระดับลง เช่น ถ้าทัศนคติ
เดิมเป็นเชิงลบก็จะเป็นในทางตรงกันข้าม คือจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก เป็นต้น
จึงอาจสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้
ง่ายกว่าการเปลี่ยนไปคนละทาง (จุมพล รอดคาดี, ม.ป.ป. อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท,
2554)
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2.4.6 การวัดทัศนคติ
การวัดทัศนคติแบ่งออกเป็น 2 ทิศทาง ได้แก่ ทางบวกและทางลบ ซึ่งเป็นการประเมิน
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งการวัดทัศนคติอาจใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์
หรือแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความแตกต่างกันออกไป วิธีหนึ่ง ที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย คือ การวัดทัศนคติแบบไลเกิร์ต (Likert scales) ซึ่งเป็นการถามคาถามและให้
เลือกคาตอบ 5 คาตอบ โดยคาตอบจะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2553)
ในการศึกษาทัศนคติของคนในชุมชนครั้งนี้ เป็นการศึกษาทัศนคติที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินว่าคนในชุมชนมีระดับของทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมคนถนนเดินทางด้านต่างๆ อยู่
ในระดับใด ทั้งในส่วนของตัวโครงการถนนคนเดิน การจัดกิจกรรมและการประสานงานของ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 ด้านอัตลักษณ์ การคงอยู่ และการเปลี่ยนแปลง
2.5.1.1 สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อสร้าง
ธ ารงรั ก ษา และต่ อ รองอั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็น มอญของกลุ่ มชาวมอญพลั ด ถิ่ น ในประเทศไทย
ท่ า มกลางกระแสโลกาภิ วั ต น์ โดยศึ ก ษาถึ ง การสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ า ง การธ ารงรั ก ษา และ
ต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทย และการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง การธารงรักษา และต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญ
พลัดถิ่น รวมถึงการศึกษาการรับรู้ความหมายและคุณค่าเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวมอญทั้งใน
ทัศนะของ ‘ตนเอง’ และ ‘ผู้อื่น’
ผลจากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่า การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมอญในแบบ
ต่างๆ เกิดจากมิติด้านประวัติศาสตร์อันเป็นบริบทสาคัญ ซึ่งจานวนและการควบคุมจากคนรุ่น
เก่าผ่านทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อประเพณี สื่อวัตถุ องค์กร
เครือข่ายในพื้นที่และภาษาในชีวิตประจาวันเป็นปัจจัยสาคัญที่มีต่อการสืบทอดและการธารง
รักษาอัตลักษณ์ความเป็นมอญ นอกจากนี้ การรับรู้ด้านอัตลักษณ์ความเป็นมอญที่สอดคล้องกัน
ในเรื่องของอารยธรรมและพระพุทธศาสนาเป็นเหตุผลสาคัญในการอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่าง
ราบรื่นในฐานะคนพลัดถิ่น
2.5.1.2 พรพรรณ จันทโรนานนท์ (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอโพธาราม: การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อ
สายจีนในโพธาราม ประวัติชีวิตเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผลกระทบของศาสนาเต๋าและ
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ศาสนาพุทธมหายานที่มีต่อวิถีชีวิต และผลกระทบของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อ
สายจีนแต้จิ๋วที่มีต่อกลุ่มภาษาจีนอื่นๆ ในโพธาราม
ผลจากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่า ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในโพธารามมี
วิถีชีวิตเหมือนประเทศจีนทุกประการ มีการแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจนตามแซ่ตระกูลและภาษาถิ่น
ต่อ มามีก ารกระจายตัว และการปะปนกับกลุ่ มชาวจีนภาษาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจและการจัดการการปกครองของรัฐบาลไทย อีกทั้งการตั้งหลักปักฐานของ
บรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนที่โพธารามมีมายาวนาน หากแต่ถูกรายล้อมด้วยชนชาติต่ างๆ
ทั้งชาวมอญ ชาวลาว ชาวเขมร รวมถึงการติดต่อธุรกิจการค้ากับบุคคลภายนอก ซึ่งปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ส่งผลต่อการจางหายหรือเปลี่ยนแปลงของประเพณีวัฒนธรรมจีนในกลุ่มชาวไทยเชื้อสาย
จีนในโพธาราม ในขณะที่ชาวจีนมีการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง อีกทั้งกระแสจีน
ยังเป็นกระแสของโลกปัจจุบัน จึงกลายเป็นปัจจัยสาคัญต่อการคงอยู่ของประเพณีวัฒนธรรมจีน
ในโพธาราม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารุ่นลูกหลานจะยังมีการปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมจีนแต่
ขาดความรู้ความเข้าใจ จึงทาให้ประเพณีวัฒนธรรมจีนเป็นเพียงสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ซึง่ สุดท้ายอาจมีการกลายหรือหายไปในที่สุด
2.5.1.3 อาทิตยา จันทิมา (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความเป็นยอง: การฟื้นฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ในภาวะสมัยใหม่ โดยศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดการฟื้นฟูวัฒนธรรมของกลุ่มคนยองภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในอาเภอเมือง
ลาพูน กลไกและกระบวนการในการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมของคนยอง และความเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ยองในภาวะสมัยใหม่
ผลจากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่ า ผู้นา กลุ่มคนที่เป็นทั้งเครือข่ายทางสังคม
และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นผู้ขับเคลื่อนกลไกและกระบวนการในการฟื้นฟูวัฒนธรรมผ่านการ
จัดนิทรรศการและการจัดสัมมนา สาหรับพระสงฆ์ยังทาหน้าที่เป็นผู้นาในการสืบสานประเพณี
ตานต้นสลากย้อ มที่นาเสนออัต ลั กษณ์ของคนยองในลั กษณะของประเพณีประดิษ ฐ์ รวมถึ ง
โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมและรณรงค์ให้ใช้ภาษายองในเวทีระดับของชุมชน จึงอาจกล่าวได้ว่า
กลไกและกระบวนการการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมเป็นการสร้างและผลิตซ้าอัตลักษณ์ของชาวยอง
เพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของยองในระดับสาธารณะ นอกจากนี้ อัตลักษณ์ของคนยองมีความ
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ททางสั ง คม ขณะที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงอั ต ลั ก ษณ์ ย องในภาวะสมั ย ใหม่ ถู ก
แสดงออกผ่านการสร้างพื้นที่และการต่อรองอานาจเมื่อมีการติดต่อกับกลุ่มอื่นๆ อีกทั้งยังมีการ
ใช้ภาษายองในสถานที่ราชการ ทาให้เกิดเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกันของคนยองและเกิด
เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากรากเหง้าดั้งเดิมและความเป็นยองที่สร้างขึ้นมา
ใหม่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ แยกความเป็ น ยองออกจากกลุ่ ม อื่ น ๆและตอบรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เข้ามาสู่สังคมอาเภอเมืองลาพูน
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2.5.1.4 นิศากร รพีพัฒน์ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
ทางสังคมของคนในชุมชนแออัด: กรณีศึกษาชุมชนหัวฝาย อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์ทางสังคมของคนในชุมชนแออัดจากอดีตถึงปัจจุบัน
ความหมายและความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ที่สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ปฏิบัติ
การณ์ทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิบัติการณ์ทางสังคมผ่านกิจกรรมว่าที่
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงอัตลักษณ์ และทาความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้
สามารถสร้างความเข้าใจกันได้ในทางอัตลักษณ์
ผลจากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่า เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
เมืองเชียงใหม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางสังคมของชุมชนแออัดศรัทธาวัดหัวฝาย
โดยเริ่มจากการที่ทุนนิยมเข้ามาทาให้เกิดการปรับตัวตนใหม่ให้เหมาะสม ความเป็นชาติพันธุ์ไม่
สามารถเทียบกับคุณค่าแบบระบบตลาดได้ โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ได้เกิดขึ้น
อีกระลอกหนึ่งเมื่อเกิดความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดความหมายใหม่ต่ออัตลักษณ์ทาง
สังคมจากกลุ่มคนนอกชุมชน ต่อมาคนในชุมชนได้รวมตัวกันในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความหมายให้แก่ตนเองใหม่ ซึ่งส่งผลให้ เกิดกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาในการ
สร้างพลังสนับสนุนอัตลักษณ์ใหม่ของคนในชุมชนหัวฝาย
2.5.1.5 นงนภัส ศรีสงคราม (2547) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การสื่อสารทาง
วัฒ นธรรมด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ แ ละสั ญ ญะวิ ทยาของชาวไทยโซ่ ง ในหมู่ บ้ านดอนเตาอิ ฐ จั งหวั ด
กาญจนบุรี โดยศึกษาถึงการสื่อสารทางวัฒนธรรมด้านอัตลักษณ์ของชุมชนชาวไทยโซ่งที่อพยพ
จากจั ง หวั ด เพชรบุ รี ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ ห มู่ บ้ า นดอนเตาอิ ฐ ปั จ จั ย ในการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมและการสื่อสารที่มีต่อกันของชาวไทยโซ่ง ความหมายสัญญะทางวัฒนธรรมในด้าน
ประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งที่มตี ่อการสร้างอัตลักษณ์
ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า การสื่อสารมีส่วนในการสร้างและสืบสานอัตลักษณ์และ
วิถีชีวิตของชาวไทยโซ่ง โดยการสื่อสารมีส่วนในการสร้างอัตลักษณ์รุ่นลูกหลานของชาวไทยโซ่ง
ให้ เ กิ ดความรัก หวงแหนและรั ก ษาวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว้เ พื่อ สร้างอั ต ลั กษณ์ข องตนต่อ ไป
นอกจากนี้ การสื่ อ สารมีบ ทบาทในการสื่ อ ความหมายและประโยชน์ใ นการใช้ส อยในความ
เป็นสัญญะของชาวไทยโซ่งอีกด้วย
2.5.1.6 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ (2549) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การสื่อสารของกลุ่มซา
ไกที่ย้ายถิ่นฐานมาสู่ชุมชนเมืองในการปรับตัวและการแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ โดยศึกษา
ถึงปัญหาและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการสื่อสารของกลุ่มซาไกที่ย้ายถิ่นฐานมาสู่ชุมชน
เมือง และศึกษากระบวนการสื่อสารในการแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ของกลุ่ม ซาไกที่ย้ายถิ่น
ฐานมาสู่ชุมชนเมือง
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ผลจากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่า ประสบการณ์และการเรียนรู้ทางด้านภาษา
วัฒนธรรมและสังคมเป็นปัญหาและอุปสรรคสาคัญของการสื่อสาร ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการ
เรียนรู้และการทาความเข้าใจซึ่งกันและกันในภาษาและวัฒนธรรม หลีกเลี่ยงการมีอคติและเอา
ใจเขามาใส่ใ จเรา การสร้างความสัมพันธ์ กับคู่สื่ อสารและการใช้สื่อ บุคคล สื่อ มวลชนและสื่ อ
เฉพาะกิจ นอกจากนี้ ชาวซาไกในชุมชนมีการแสดงอัตลักษณ์ทางปัจเจกบุคคลและอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมผ่านทั้งการสื่อสารแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยความสัมพันธ์กับคู่สื่อสาร
จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ รวมทั้งพบว่าผู้ที่มีอัตลักษณ์ในตนเองน้อยจะแสดงออก
ในความเป็นตัวตนมากขึ้น
2.5.1.7 รินรดา พันธ์น้อย (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การดารงอยู่และ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนบุ่ง
กะแทว ต าบลในเมือ ง อ าเภอเมือ ง จังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาถึ งการดารงอยู่ของอัต ลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์กลุ่มชาวไทยอีสานและกลุ่มชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามในชุมชนบุ่งกะแทว ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ผลจากการศึ ก ษางานวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า ชุ ม ชนบุ่ ง กะแทวมี ก ารผสมผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมไทยของชาวไทยอีสานและชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และคนส่วนมากนับถือ
ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยอัตลักษณ์ของชุมชนเกิดจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีการ
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งทาให้สมาชิกต้องมีการปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความคาดหวังของสังคม มีการกาหนดกฎเกณฑ์ ธรรมเนียมประเพณีและพัฒนาจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมของสังคม จะเห็นได้ว่าการดารงรักษาความเป็นตัวเองและกลุ่มชาติพันธุ์ส่งผลให้เกิด
เป็นลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ สาหรับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมีการ
ผสมกลมกลืนทั้งด้านภาษา การเรียน ศาสนาและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ให้เข้า
กับสังคมไทย ซึ่งการแสดงออกทางวัฒนธรรมล้วนแต่เป็นการสืบทอดและดารงอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ทั้งสิ้น ขณะเดียวกันวัฒนธรรมอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการรับและปรับเปลี่ยน
เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ และบริ บ ททางสั ง คม ส าหรั บวิ ถี ชีวิ ต ของกลุ่ ม ชนที่ มีค วาม
หลากหลาย ไม่ว่ าจะเป็นเชื้ อ ชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเมื่อ มาใช้ชี วิต อยู่ ร่ว มกั นอย่า งเป็ น
เวลานานก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
2.5.1.8 นุชจรินทร์ ทับทิม (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์
ของชุมชนบ้านวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมถนนคนเดิน โดยศึกษาถึงลักษณะของอัต ลักษณ์ที่นาเสนอผ่านกิจกรรมถนนคนเดินบ้านวัวลาย และเครื่องมือและกิจกรรมที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านวัวลาย
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ผลจากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่า อัต ลักษณ์ต่างๆ ของชุมชนสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อัตลักษณ์ที่เป็นความรู้สึกสานึกร่วมอันเกิดจากการมีประสบการณ์
ทางสังคมร่ว มกัน อัตลั กษณ์ที่เ ป็นวิถี ปฏิบัติเ ชิงประจักษ์ ได้แก่ ภาษา การแต่งกาย อาหาร
ลักษณะที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นรูปธรรมชัดเจน
ในการนาเสนอผ่านโครงการถนนคนเดิน และอัตลักษณ์ที่เป็นหลักปฏิบัติในเชิงนามธรรม ได้แก่
ความศรัทธา พิธีกรรมความเชื่อและค่านิ ยม ซึ่งสามารถใช้นาเสนอผ่านโครงการถนนคนเดินได้
เช่นกัน ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดนั้นอัตลักษณ์ที่เป็นความรู้สึกสานึกร่วมไม่มี
เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด เนื่องจากเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด สาหรับอัตลักษณ์ที่เป็นวิถี
ปฏิบัติเชิงประจักษ์ มีเครื่องมือและกิจกรรมที่ใช้ในการถ่ายทอดหลากหลาย เช่น อาคาร ร้านค้า
ตลอดจนสิ่ งปลู ก สร้ างต่างๆ และอั ต ลั กษณ์ที่ เ ป็น หลั กปฏิบั ติใ นเชิง นามธรรม อาศั ยสั ญ ญะ
บางอย่างในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น พระเครื่อง เป็นต้น และจากการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ พบว่านักท่องเที่ยวมีการรับ รู้ถึงอัตลักษณ์ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกันกับ
ความต้องการของชุมชนในเรื่องเครื่องเงิน แต่อัตลักษณ์ของชุมชนวัวลายมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ผู้ค้าขายบางส่วนไม่ตระหนักถึงอัตลักษณ์ของชุมชนโดยการนาสินค้าโรงงานเข้ามาจาหน่าย
ซึ่งเป็นสินค้าที่ชุมชนไม่สนับสนุน อย่างไรก็ตาม ทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวต้องการให้
ชุมชนวัวลายมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวในการช่วยเผยแพร่ กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและดารง
เอกลักษณ์ของชุมชนไว้ไม่ให้สูญหายไปอย่างยั่งยืน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ การคงอยู่และ
การเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่า การศึกษางานวิจัยส่วนมากเป็นการเน้นศึกษาถึงอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์และเชื้อชาติต่างๆ ในส่วนของการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน ส่วนมากจะเป็น
การศึกษาถึงอัตลักษณ์ของชุมชนในภาพรวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเสียมากกว่า
การศึกษาอัตลักษณ์ในงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาถึงการรับรู้ความหมายและ
คุณค่าเกี่ยวกับอัตลักษณ์ผ่านทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่ชุมชนใช้ในการสื่อสาร เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อวัตถุ เป็นต้น โดยอัตลักษณ์สามารถมองได้ 2 มุมคือ จาก
มุมมอง ‘คนใน’ หรือมุมมองของคนในชุมชนเอง และมุมมอง ‘คนนอก’ ซึ่งเป็นมุมมองของผู้อื่น
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์
ในชุมชนอีกด้วย
ในส่วนของการศึกษาการสื่อสารและการคงอยู่ของอัตลักษณ์เกิดจากการสื่อสาร
ภายในชุมชนแล้ว คนในชุมชนเกิดการผลิต ซ้า ซึ่งนอกจากการสื่อสารจะช่ว ยในการแสดงอัต
ลักษณ์แล้ว ยังอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารยังมีส่วนร่วมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ให้คง
อยู่อีกด้วย อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์ของชุมชนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อชุมชนมีการติดต่อ
กับวัฒนธรรมหรือบุคคลที่มาจากภายนอก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน เช่น
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางเศรษฐกิจ ทาให้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคนในชุมชนเกิด
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การเปลี่ยนแปลงไป เพราะเมื่อคนหลากหลายกลุ่มมาอาศัยอยู่ร่วมกัน กลุ่มคนเหล่านั้นก็จะเกิด
การปรับตัวเข้าหากันและอาจเกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรม อันส่งผลให้อัตลักษณ์ดั้งเดิมของ
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็อาจจะมีอัตลักษณ์ใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ ซึ่งอัตลักษณ์ใหม่นี้จะเป็น
ตัวแทนของชุมชนใหม่ที่มีการหลอมรวมแล้วนั่นเอง
สาหรับการศึก ษางานวิจัยในครั้งนี้แตกต่างจากการศึกษาที่ผ่ านมาตรงที่เ น้น
การศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนในทุกๆ ด้าน นับว่าเป็นการค้นหาอัตลักษณ์จากความรู้สึกร่วม
ของคนในชุ มชน ซึ่ง สิ่ งที่ เ หมือ นกั นกั บงานวิ จัย ที่ผ่ านมา คื อ เป็ น การศึ กษาอั ต ลั กษณ์ผ่ า น
บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารว่ามีความสาคัญอย่างไรในการช่วยส่งเสริมให้อัตลักษณ์ในชุมชนนี้
ยังคงอยู่ และมีปัจจัยใดบ้างส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสื่อสารอัตลักษณ์ใหม่ของ
ชุมชน ซึ่งชุมชนมีการแสดงอัตลักษณ์ผ่านทางกิจกรรม ซึ่งได้แก่ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยม
จินดา
2.5.2 ด้านทัศนคติ
สอนทิพ ขุนบูลาน (2551) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของนักศึกษา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศึกษาถึง
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมของสาธารณะรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลจากการศึ ก ษางานวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมทางด้ า นต่ า งๆ
นักศึกษาเห็นด้วยในด้านการรับรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมและผลดีจากการปฏิบัติตามธรรมเนียม
ประเพณี ในขณะที่ มี นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ห็ น ด้ว ยในด้า นผลเสี ย จากการละเลยวั ฒนธรรมและการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรมตะวันตก นอกจากนี้ นักศึกษายังมีความเห็นต่อการรับ รู้และการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก
จากการศึกษางานวิจัยทางด้านทัศนคติ ข้างต้นจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมทางด้านต่างๆ มี
ความสาคัญต่อคนในชุมชน และคนในชุมชนมองว่าการแพร่กระจายของวัฒนธรรมสมัยนิยมนั้น
ส่ ง ผลต่ อ วัฒ นธรรมดั้ง เดิ ม ของชุ ม ชน ดั งนั้ น คนในชุ ม ชนจึ งมี ก ารส่ ง เสริ ม เพื่ อ การสื บ ทอด
วัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ ซึ่งในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาทัศนคติของคนในชุมชน
ที่มีต่อ การจัดกิ จกรรมถนนคนเดินยมจินดาว่ามีทัศ นคติทางด้านบวกหรือด้านลบต่อ การจัด
กิจกรรมถนนคนเดิน และมีทัศนคติอย่างไรต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมถนนคน
เดินในชุมชน รวมถึงความต้องการที่จะให้จัดกิจกรรมถนนคนเดินในชุมชนหรือไม่ และเป็นไปใน
รู ป แบบใด เนื่ อ งจากผลกระทบจากการจั ด กิ จ กรรมอาจท าให้ วั ฒ นธรรมชุ ม ชนเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไป

43
2.5.3 ด้านถนนคนเดิน
2.5.3.1 พนัส เหลี่ยมสมบัติ (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การใช้ถนนคนเดิน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนสองฝั่งถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดถนนคนเดินและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนของฝั่งกับ
กิจกรรมถนนคนเดิน ความเข้มแข็งและความอ่อ นแอของชุมชนของถนนวัวลาย รวมถึงการ
เสนอแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนถนนวัวลาย
ผลจากการศึกษางานวิจัย สรุปได้ว่า ปัจจัย 3 ประการที่ทาให้เกิดถนนคนเดิน
ได้แก่ 1) ประชาชนในชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย ชุมชนวัดศรีสุพรรณและชุมชนวัดนันทาราม
2) ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเชียงใหม่ และ 3) นักวิชาการ โดยที่ความสัมพันธ์หลักเป็นเชิง
เศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาเป็นความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง ซึ่งจุดเด่นอันเป็นลักษณะที่
แข็งแกร่งของชุมชนวัวลาย คือ วัฒนธรรมการผลิตและการค้าขายเครื่องเงิน ส่วนจุดอ่อนของ
ชุมชน ได้แก่ การเสื่อมสลายของวั ฒนธรรมชุมชน การขาดแคลนช่างฝีมือ สาหรับแนวทางใน
การสร้างความเข้มแข็ง ได้แก่ การสร้างช่างฝีมือรุ่นใหม่มาทดแทน ชุมชนและรัฐช่วยกันฟื้นฟู
ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
2.5.3.2 มุกดา ท้วมเสม (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดถนนคนเดินกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยศึกษาถึงรูปแบบการมีส่วน
ร่วมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกาดกองต้าในการจัดถนนคนเดิน ผลกระทบจากการจัด
ถนนคนเดินที่มีต่อชุมชน และเพื่อเสนอแนะรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ เหมาะสมในการ
จัดถนนคนเดินกาดกองต้า
ผลจากการศึกษางานวิจัย สรุปได้ว่า ผู้มีส่วนร่วมในชุมชนส่วนมากเป็น ผู้สูงอายุ
การมีส่วนร่วมของร้านค้าเป็นแบบชายขอบ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบไม่เท่าเทียมกัน ส่วนวัดใน
ชุมชนไม่มีส่วนร่วมเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ส่ ว นร่ว มในขั้นตอนการดาเนิน งาน ผลกระทบจากการจัดถนนคนเดิ นทาให้ เ กิดการกระตุ้ น
เศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนและชุ ม ชนถู ก ท าให้ เ ป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ท าให้ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน
เปลี่ยนแปลงไป ชุมชนเกิดความขัดแย้ง เกิดมลภาวะต่างๆ และการจราจรติดขัด อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความต้องการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ให้
คาเสนอแนะสาหรับการจัดถนนคนเดินแห่งนี้ไว้ว่า คณะกรรมการควรมีการปรับโครงสร้าง โดย
คณะกรรมการควรมาจากการเลือกตั้ง มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงมีการประเมินผล ทั้งนี้จะต้องคานึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นเป็นสาคัญ
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับถนนคนเดินจะพบว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินมี
ความสาคัญทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน
และหน่ว ยงานภายนอก การแสดงอัต ลั กษณ์ ของชุมชนและการมีส่ ว นร่ ว มของคนในชุมชน
ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมถนนคนเดินก็ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ดั งนั้น ชุมชนจึงต้องมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นสาคัญ อีกทั้งการสนับสนุนจากภายนอกก็
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญในการคงอยู่ของวัฒนธรรมชุมชน

บทที่ 3
ระเบียบวิธวี ิจัย
การศึก ษาเรื่ อ ง “การสื่ อ สารเพื่อ การธ ารงรัก ษาอั ต ลั กษณ์ ทางวัฒ นธรรมของชุ ม ชน
ถนนยมจินดา จั งหวัดระยอง” ในครั้งนี้ ผู้ วิจั ยใช้ระเบียบวิ ธี วิจัยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative
Research) และการเก็บข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตอบปัญหาการทาวิจัย โดยมุ่ง
ศึกษาการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาผ่านการ
สื่อสารและกลยุทธ์สื่อต่างๆ ที่ถูกใช้ในการสื่อสารของชุมชน รวมถึงทัศนคติของคนในชุมชนที่มี
ต่อ การจั ดกิ จ กรรมถนนคนเดิ นยมจิน ดาซึ่ ง เป็น อั ต ลั ก ษณ์ ห นึ่ งของชุ ม ชน โดยผู้ วิจั ย ได้ แ บ่ ง
รายละเอียดเนื้อหาของระเบียบวิธีวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
3.5 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.8 การตรวจสอบข้อมูล
3.9 การนาเสนอข้อมูล
3.10 กรอบแนวคิดการวิจัย
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3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อ าศัยอยู่ใ น
ชุมชนสะพานราษฎร์ (หรือ ชุมชนถนนยมจินดา) ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือ ง จังหวัดระยอง
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) คนภายในชุมชน ได้แก่ สมาชิกบ้านเจ้าเมืองต้นตระกูลยมจินดา ประธานศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง ประธานชุมชน
สะพานราษฎร์ กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งเป็น
คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
2) คนภายนอกชุมชน ได้แก่ คุณเฉลียว ราชบุรี ซึ่งเป็น ผู้รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียง
หนังสือประวัติศาสตร์เมืองระยอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ศิลปินแห่งชาติประจา
จังหวัดระยอง และนักการเมืองท้องถิ่น

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่เก็บและรวบรวมจากการลงพื้นที่ภาคสนามใน
การศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม
2) ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือวิทยานิพนธ์
เอกสารทางวิชาการ เอกสารราชการ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับของโครงการ เป็นต้น รวมถึง
ข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
3.2.2 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมเอกสารต่างๆ
ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วมาใช้ใหม่ และนาข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์และ
ตีความร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์-เชิงลึก และการ
สัมภาษณ์กลุ่ม
3.2.3 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เป็น
การสังเกตการณ์ในพื้นที่ชุมชนสะพานราษฎร์หรือ ชุมชนถนนยมจินดา แบบไม่มีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมใดๆ ของชุมชน โดยผู้วิจัยเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนจากภายนอกเท่านั้น
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3.2.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คือ การเน้นการซักถามแบบเน้น
การสัมภาษณ์รายบุคคลแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ โดยการกาหนด
ประเด็นคาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
ผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึกมีจานวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังต่อไปนี้
1) คุณโชดก วิริยะพงศ์
ประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมือง
เก่ าและชมรมอนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู เ มื อ งเก่า จั งหวั ด
ระยอง
2) คุณเสาวนีย์ วิยะบุญ
ผู้จัดการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมือง
เก่ าและชมรมอนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู เ มื อ งเก่า จั งหวั ด
ระยอง
3) คุณบุญอนันต์ หมัดเชี่ยว
อดีตประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมื อ งเก่ า และชมรมอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู เ มื อ งเก่ า
จังหวัดระยอง
4) คุณถมยา ปรีชาเวทย์
ประธานชุมชนสะพานราษฎร์
5) คุณวลัยพร ใจหนักแน่น
ทาญาติบ้านเจ้าเมืองต้นตระกูลยมจินดา
6) คุณเฉลียว ราชบุรี
รองผู้อานวยการการศึกษาระยองเขต 1 และ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
7) คุณนิวัตร เปาอินทร์
ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง สาขาทัศนศิลป์
ด้านภาพถ่าย
3.2.5 การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) เป็นการจัดกลุ่มสนทนาร่วมกันในรูปแบบของ
การอภิปรายอย่างต่อเนื่อ งเป็นระยะเวลาประมาณ 30-60 นาที โดยแบ่งการสัมภาษณ์กลุ่ ม
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ 2) กลุ่มเด็กและเยาวชน และ 3) กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพ ซึ่งตัวแทนผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์กลุ่มจากทั้ง 3 กลุ่มนี้ เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใ นชุมชน
สะพานราษฎร์หรือชุมชนถนนยมจินดา ซึ่งรายละเอียดของผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์กลุ่มในแต่ละกลุ่ม
มีดังต่อไปนี้
1) กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่จานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้
(1) คุณคาเอ้ย
พุฒเกิด
อายุ 72 ปี
(2) คุณอาเพย
ธรรมมานนท์ อายุ 69 ปี
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(3) คุณวรกมล
ปิ่นปลื้มวัตต์ อายุ 60 ปี
(4) คุณกันยา
อวยพร
อายุ 55 ปี
(5) คุณต่อศักดิ์
อวยพร
อายุ 51 ปี
2) กลุ่มเด็กและเยาวชน มีผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มจานวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้
(1) คุณภัทรีภรณ์
คารังสี
อายุ 19 ปี
(2) คุณอังควิภา
หัตถกรี
อายุ 17 ปี
(3) คุณกิตติภัทร์
แซ่ไล้
อายุ 15 ปี
(4) คุณพิชามญชุ์
ดวงสี
อายุ 15 ปี
(5) คุณจิรพัฒน์
บุญเสริม
อายุ 13 ปี
(6) คุณเปรมยุดา
บุญเสริม
อายุ 9 ปี
3) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มจานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้
(1) คุณธนรัตน์
พินพงสุวรรณ อายุ 54 ปี
อาชีพอิสระ
(2) คุณนุชนารถ
หัตถกรี
อายุ 52 ปี
อาชีพค้าขาย
(3) คุณคาสุข
ตรีระพงศ์
อายุ 38 ปี
อาชีพค้าขาย
(4) คุณภัณธิรา
จิตมั่น
อายุ 34 ปี
อาชีพรับจ้าง
(5) คุณรมิดา
รชดาจิตมั่น อายุ 30 ปี
อาชีพพนักงาน
ราชการ

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 การจดบันทึกภาคสนาม (Fieldnotes) ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บและสรุป
ข้อมูลให้แก่ผู้วิจัย โดยมีลักษณะเป็นการเขียนบรรยายว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
กับใคร และทาไม อาจมีการระบุวัน เวลาและสถานที่กากับไว้ โดยการจดบันทึกย่อขณะลงพื้นที่
จากนั้นจึงกลับมาเขียนสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการเขียนสรุปข้อมูลจากการลง
พื้นที่ควรทาโดยทันทีหรือไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หลายวันเพื่อไม่ให้ผู้วิจัยลืมข้อมูลที่ได้มา และอาจใช้
การบันทึกข้อมูลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
3.3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นการออกแบบคาถามในประเด็น
ต่างๆ ที่ผู้สัมภาษณ์สนใจ โดยมีความสอดคล้องกับปัญหานาวิจัยและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อให้ได้คาตอบที่ครอบคลุมและตรงประเด็น
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3.3.3 เครื่องบันทึกเสียง (Voice Recorder) ใช้บันทึกเสียงระหว่างการสนทนา
ของการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนจากการสัมภาษณ์ เนื่องจากผู้สัมภาษณ์
สามารถถอดเนื้ อ ความจากเครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย งเพื่ อ เก็ บ และตรวจสอบรายละเอี ย ดของการ
สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งได้ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการใช้ร่วมกับ
การจดบันทึกภาคสนาม

3.4 การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ (Interview guide) มีลักษณะผสมกันทั้งแบบสอบถามปลายปิด (Close
ended questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended questionnaire) เพื่อให้ได้
ข้อ มู ล หรือ ค าตอบในสิ่ งที่ ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการจากผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ และเป็ นการเปิด โอกาสให้ ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์มีโอกาสแสดงความคิดเห็น

3.5 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มี
โอกาสในการตอบคาถามได้ตามต้องการ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีแนวคาถามเพื่อให้ผู้วิจัยได้
คาตอบที่ตรงกับปัญหานาวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาด้วย โดยผู้วิจัยตรวจสอบประเด็นและความ
ถู ก ต้ อ งกั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาถึ ง ความครอบคลุ ม และความครบถ้ ว นของค าถาม เพื่ อ น าไป
ปรับปรุงและแก้ไขก่อนนาแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง

3.6 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษานับจากการลงพื้นที่ครั้งแรกจนผู้ศึกษาวิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้
อย่างครบถ้วนในการตอบปัญหานาวิจัยและวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยผู้วิจัยแบ่งการลง
พื้นทีอ่ อกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังต่อไปนี้
ช่ว งที่ห นึ่ ง เพื่ อ ส ารวจสถานที่ และลั กษณะของชุมชนในการปรับ ปัญ หานาวิจัย และ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
ช่วงที่สอง เพื่อสารวจพื้นที่ในชุมชนและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ อประกอบการทาโครงร่าง
งานวิจัย รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลทางลักษณะของชุมชนเบื้องต้น
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ช่วงที่สาม เป็นการลงพื้นที่ข้อมูลเพื่อศึกษาและอาจมีการอยู่ร่วมในชุมชนบางครั้งคราว
เพื่อทาการศึกษาและเก็บข้อมูลประกอบการตอบปัญหานาวิจัยและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่
ศึกษา

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆ การสังเกตและ
การสัมภาษณ์ จากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ ตีความหมาย โดยการวิเคราะห์ข้อ มูลเชิง
คุณภาพแบบสร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งเป็นการ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยจากการจดบันทึก การสังเกตและการสัมภาษณ์ของปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่มองเห็น โดยใช้การบรรยายแบบพรรณนา

3.8 การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) ซึ่ ง เป็ น การ
ตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องตรงกัน ซึ่งใช้การตรวจสอบสามเส้า 2 วิธี ดังต่อไปนี้
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ทางด้ า นบุ ค คล เวลาและสถานที่ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกทั้งผู้นาชุมชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และคนในชุมชน ถ้าหากผู้วิจัยมีการเก็บ
ข้อมูลซึ่งมีความแตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนไป
2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
การใช้วิธี การเก็ บข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้เ ครื่องมือ ที่แตกต่างกันหรือ ใช้เครื่อ งมือ
อย่างผสมผสานในการเก็บข้อมูลประเด็นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยจะใช้การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสัมภาษณ์กลุ่มควบคู่ไปกับการวิจัยเอกสาร

3.9 การนาเสนอข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลใช้ข้อมูลจากการศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ตีความตามแนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ด้วยการเขียนเล่าเรื่องหรือการบรรยาย (Narrative)
ด้วยวิธีการอธิบายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive) โดยนาเสนอข้อสรุปเบื้องต้นเพื่อตอบ
ปัญหานาวิจัยของการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ แบ่งการนาเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนหลั ก
ดังต่อไปนี้
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1) อัตลักษณ์ชุมชนกับการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
2) การสื่อสารผ่านกิจกรรมถนนคนเดินกับการท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์

3.10 กรอบแนวคิดการวิจัย
ชุมชนถนนยมจินดา

การสร้างอัตลักษณ์ใหม่

การเปลี่ยนแปลง

การคงอยู่

อัตลักษณ์
ชุมชน

ศึกษาผ่านกิจกรรม
“ถนนคนเดินยมจินดา”

นามธรรม
รูปธรรม

การสื่อสาร
ศึกษาบทบาทที่มี
ต่อการแสดงอัตลักษณ์

S

M

C

R

องค์กรชุมชน

วัฒนธรรม

สื่อชุมชน

คนใน/นอก
ศึกษาทัศนคติ

ศึกษาปัจจัยภายนอก

ปัจจัยต่อชุมชน
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน

ศึกษาปัจจัยภายใน

ศึกษาอัตลักษณ์ที่คน
ในชุมชนยังคงรักษาไว้

สัมภาษณ์
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ศึกษาบทบาทและหน้าที่

อัตลักษณ์ดั้งเดิม

บทที่ 4
อัตลักษณ์ชุมชนกับการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
จากการศึกษาอัตลั กษณ์ ชุมชนกับการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัต ลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาในงานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการธารงรักษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง” ผู้ วิจัยได้ นาเสนอผลการศึ กษาโดยแบ่ ง
ออกเป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
4.1 ประวัติความเป็นมาของถนนยมจินดาและชุมชนสะพานราษฎร์
4.2 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา
4.3 การคงอยู่แ ละการเปลี่ ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดา

4.1 ประวัติความเป็นมาของถนนยมจินดาและชุมชนสะพานราษฎร์
ปัจจุบันชุมชนสะพานราษฎร์ เป็นชุมชนหนึ่งในความดูแลของเทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่
ที่ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ขนาดของชุมชนมีพื้นที่ 122 ไร่ 1 งาน 6 วา โดยมี
ทิศเหนือติดถนนสุขุมวิท ทิศใต้ติดแม่น้าระยอง ทิศตะวันออกติดชุมชนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช และทิศตะวันตกติดชุมชนหลังวัดโขด (เทศบาลนครระยอง, ม.ป.ป.)
ชุ ม ชนสะพานราษฎร์ นี้ ป ระกอบด้ ว ยจ านวนประชากรตามทะเบี ย นราษฎรทั้ ง สิ้ น
โดยประมาณ 2,989 คน 1,290 ครัวเรือน โดยเป็นเพศชายจานวน 1,351 คน เพศหญิงจานวน
1,384 คน ผู้สูงอายุจานวน 254 คน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการแสดงจานวนของเด็กและเยาวชน
ที่อาศัยอยู่ใ นชุมชนนี้ในเอกสารของข้อมูล ชุมชน (กองสวัส ดิการสังคม เทศบาลนครระยอง,
2556)
ปั จ จุ บั น คนในชุ ม ชนแท้ ๆ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ สู ง อายุ จ านวนค่ อ นข้ า งมาก จึ ง ท าให้
โครงสร้างของประชากรในชุมชนนี้กลายเป็นชุมชนผู้สูงอายุ เนื่องจากวัยรุ่นหนุ่มสาวได้ออกไป
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ทางานที่อื่นเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น คนที่ยังอยู่อาศัยในชุมชนส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุกับเด็ก
(เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
ชุมชนสะพานราษฎร์เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความสาคัญทางด้านการค้าขาย เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก หากแต่ยังมีประชาชนบางส่วนใน
ชุมชนที่ประกอบอาชีพ รับจ้าง รับราชการ และอาชีพอื่นๆ ด้ว ย และด้ว ยความที่เ ป็นชุมชน
เก่าแก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนนี้ตั้งแต่สมัยตั้งเมืองจึงมีพื้นเพเดิมเป็นคนไทย และคนไทย
เชื้อ สายจีน ต่อ มามีผู้ค นจากถิ่นอื่นย้ายเข้ามาอยู่อ าศัย จึงทาให้จานวนประชากรในชุมชนมี
จานวนเพิ่มมากขึ้น (กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง, 2556 และ เทศบาลนครระยอง,
ม.ป.ป.)
นอกจากนี้ชุมชนสะพานราษฎร์ยังเป็นแหล่งรวมสถานที่สาคัญต่างๆ องค์กรชุมชนและ
ปราชญ์ชุมชนทางด้านต่างๆ ไว้ด้วย โดยสถานที่สาคัญของชุมชน ได้แก่ โรงเรียน สถานธนานุ
บาล ตลาดสดเทศบาล ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งมีงานฉลองตรุษจีนทุกปีและเป็นที่นับถือของคนใน
ชุมชน ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าปึงเถ้ากง ศาลเจ้าโจวซือกง พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง ศาลากลาง
ชุ ม ชน และหอกระจายข่ า ว รวมถึ ง ต้ น โพธิ์ ใ หญ่ ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ท าบุ ญ วั น สงกรานต์ และ
ต้นมะขาม ซึ่งเป็นสิ่งเคารพสักการะเพื่อระลึกถึงต้นตระกูลยมจินดา ทั้งยังมีองค์กรชุมชนที่มี
บทบาทสาคัญ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุ รักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่า
จังหวัดระยอง และกลุ่มนวดแผนไทย สาหรับปราชญ์ชุมชนทางด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านหัตถกรรม
และงานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ งานจักรสาน ทาทอง ทาของชาร่วย ทาการบูร
หอม และการทอผ้ า เป็ น ต้ น ด้ า นอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประเพณี ท้ อ งถิ่ น เช่ น
ประวัติศาสตร์ชุมชน การทาบายศรีและการทาขวัญนาค เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
นครระยอง, 2556 และ เทศบาลนครระยอง, ม.ป.ป.)
ปัจจุบัน ถนนยมจินดาเป็นถนนสายหลักที่สาคัญของชุมชนสะพานราษฎร์ จึงทาให้
ชุมชนสะพานราษฎร์มีลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ คือ เป็นชุมชนที่ อยู่ติดกับแม่น้าระยอง จึงมี
การสร้างสะพานเพื่อใช้ในการข้ามฝั่งเพื่อความสะดวกในการเดินทาง เดิมเป็นสะพานไม้ ซึ่งเป็น
สะพานเดียวเท่านั้นที่จะสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรในการข้ามฝั่งแม่น้าได้ แต่เมื่อความเจริญ
เข้ามาสู่เมืองระยองมากขึ้น ชุมชนก็มีความก้าวหน้า บ้านเรือนบางส่วนได้เปลี่ยนเป็นตึกแบบ
ทันสมัย อีกทั้งได้มีการพัฒนาการสร้างถนนหนทางเพื่อความสะดวกสบาย รวมถึงเทศบาลนคร
ระยองได้มีการรื้อสะพานไม้เดิมทิ้ง แล้วสร้างสะพานใหม่เป็นสะพานคอนกรีตและได้ตั้งชื่อซอยนี้
ว่า “ซอยราษฎร์บารุง” รวมถึงการสร้างสะพานเปี่ยมพงศ์ศานต์เพื่อใช้ในการข้ามแม่น้าระยองอีก
ด้ว ย นอกจากนี้ เทศบาลนครระยองยังได้สร้างสะพานคอนกรีตอีกหลายแห่งสาหรับใช้ข้าม
แม่น้าระยอง เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนคร
ระยอง, 2556 และ เทศบาลนครระยอง, ม.ป.ป.)
ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน จากเอกสารข้อมูลประวัติศาสตร์ของชุมชนที่มีการบันทึกไว้ไม่
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สามารถระบุได้ว่าชุมชนดั้งเดิมบริเวณถนนยมจินดาและบริเวณโดยรอบนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ก่อตั้ง
มาตั้งแต่เมื่อไหร่ จึงทาให้ไม่อาจทราบอายุของชุมชนได้อย่างแน่ชัด เพียงแต่คาดว่าชุมชนนี้เป็น
ชุมชนที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่อดีต ซึ่งแต่เดิมชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเมือง สมัยนั้น
เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยอง ได้แก่ พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา)
หรือต้นตระกูลยมจินดา และพระศรีสมุทรโภค (อิ่ม ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองคนสุดท้าย ได้ตั้ง
ชื่อถนนสายสาคัญว่า “ยมจินดา” ตามนามสกุล โดยถนนยมจินดาเป็นถนนที่ขนานกับแม่น้า
ระยอง และจัดว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สาคัญ เนื่องจากเป็นถนนที่รวบรวมศูนย์กลางแห่งความ
เจริญของจังหวัดระยองไว้ทั้งหมดในสมัยนั้น (กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง, 2556)
อย่างไรก็ตาม ชุมชนบริเวณนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นชุมชนภายใต้ชื่อของ “ชุมชนสะพานราษฎร์”
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2544 (เทศบาลนครระยอง, ม.ป.ป.)

ภาพที่ 4.1 พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองคนแรก
(ต้นตระกูลยมจินดา)
แหล่งที่มา: เฉลียว ราชบุรี, ม.ป.ป.
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ภาพที่ 4.2 พระศรีสมุทรโภค (อิ่ม ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองคนสุดท้าย
แหล่งที่มา: เฉลียว ราชบุรี, ม.ป.ป.
จะเห็นได้ว่า ถนนยมจินดาในอดีตเป็นแหล่งการค้าขายและแหล่งรวมความเจริญที่
สาคัญ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก สาหรับร้านค้าต่างๆ ที่เคยตั้งอยู่บนถนนยมจินดาเมื่อ
ในอดีต มีดังต่อไปนี้
1) ตลาดจ่ายโนรี (เรียกตามชื่อเจ้าของ)
2) โรงแรมพักเฮง ปัจจุบันเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิม
3) ตลาดจ่ายหรือตลาดสด
4) โรงแรมคงยืนนาน ซึ่งเลิกกิจการแล้วในปัจจุบันโรงหนังศรีอุดม ใช้ฉายภาพยนตร์
แสดงละคร เล่นลิเก และใช้เป็นสถานที่เปรียบมวยของจังหวัด ซึ่งมีผู้จัดมวยที่มีชื่อเสียงใน
ขณะนั้น คือ “ขุนศรีโป๊ง”
ในปัจจุบัน สถานที่สาคั ญ ต่างๆ บางแห่งนั้นยังคงอยู่บนถนนยมจินดามาตั้งแต่อ ดีต
รวมถึงอาคารบ้านเรือนในชุมชนยังคงได้รับการดูแลรักษา ปรับปรุง และอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ างดี
เพื่ อ ที่จะสื บทอดเป็นมรดกต่อ ไป อีกทั้งเพื่อ การศึกษาของคนรุ่นหลั ง (กองสวัส ดิการสั งคม
เทศบาลนครระยอง, 2556) ซึ่งสถานที่สาคัญที่ยังคงอยู่ มีดังต่อไปนี้
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1) บ้านขุนพลพานิชลสินธุ์ (เทียน สินธุวาณิช) ซึ่งเป็นคหบดีเก่า หรือที่นิยมเรียกกันว่า
“เถ้าแก่เทียน”

ภาพที่ 4.3 ตึกเถ้าแก่เทียน
2) บ้านของนางกราย กลิ่นสุนทร

ภาพที่ 4.4 ตึกสิงห์-กราย
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3) บ้านเจ้าเมือง ต้นตระกูลยมจินดา

ภาพที่ 4.5 บ้านเจ้าเมือง ต้นตระกูลยมจินดา
4) บ้านนายพูน บุญศิริ ซึ่งเป็นคหบดี ตาบลท่าประดู่

ภาพที่ 4.6 บ้านบุญศิริ
จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานที่สาคัญต่างๆ เหล่านี้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่สาคัญของชุมชน
ถนนยมจินดา
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4.2 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา ผู้วิจัยได้แบ่งผลการศึกษา
ตามประเด็นต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้
4.2.1 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาในอดีต
กับปัจจุบัน ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บ
ข้อ มู ล จากการสั ง เกตการณ์ แ บบไม่มี ส่ ว นร่ว มด้ ว ยตั ว ของผู้ วิ จั ยเอง ซึ่ ง เป็ นมุ ม มองของคน
ภายนอกชุ ม ชน โดยเน้ นการสั ง เกตอั ต ลั กษณ์ ที่ ยัง คงอยู่ แ ละสามารถพบเห็ น ได้ ใ นปัจ จุ บั น
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มของผู้ที่อยู่
อาศัยในชุมชนถนนยมจินดา ซึ่งเป็นมุมมองของคนในชุมชน โดยจะทาให้เห็นทัศนคติของคนใน
ชุมชนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จากการศึก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ทางวัฒ นธรรมของชุม ชนถนนยมจิ นดาของผู้ วิ จัย สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
ชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนเก่า แก่ที่น่าสนใจศึกษาทั้งในเชิงด้านประวั ติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เนื่องจากเป็นบริเวณที่ตั้งของชุมชนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ทาให้
ชุมชนนี้เป็นศูนย์รวมของอัตลักษณ์ความเป็นเมืองระยองไว้ ซึ่งจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า
ชุมชนถนนยมจินดามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ซึ่ง
ได้แก่ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน เนื่องจากชุมชนแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของทั้งกลุ่มคนไทย
ดั้งเดิม ซึ่งมีพื้นเพเป็นคนระยอง และกลุ่มจีนที่มาจากจีนโพ้นทะเล (ภายหลังกลายเป็นกลุ่มชาว
ไทยเชื้ อ สายจี น ) เมื่ อ คนสองกลุ่ ม นี้ อ ยู่ ร่ ว มกั น มาเป็ น ระยะเวลาช้ า นาน จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ดการ
แลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสุดท้ายจึงเกิดเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรม โดย
ยังคงอัตลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมไว้ หากแต่เน้นการผสมผสานอย่างลงตัว ไม่ได้เน้นในเรื่อง
ของการกลืนกลาย หรือการทาให้วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเด่นกว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
อัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดา มีทั้งในเชิงของรูปธรรมและนามธรรม โดยผู้วิจัยแบ่ง
ประเภทของอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาจากการสังเกต ไว้ดังต่อไปนี้
อัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาด้านรูปธรรม แบ่งออกเป็น
1) ด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่โดดเด่นมากของชุมชน เนื่องจากเป็นสิ่งที่มี
มาตั้งแต่สมัยอดีต อีกทั้งได้รับการดูแล รักษา และอนุรักษ์จนอยู่มาจนถึงยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของอาคารบ้านเรือน ศาลเจ้า และตึกเก่าหลังต่างๆ เช่น ตึกชิโนโปรตุกีส หรือที่รู้จักกัน
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ในนาม “ตึกสิงห์กราย” ตึกเถ้าแก่เทียนหรือตึกกี่พ้ง บ้ านต้นตระกูลยมจินดา และบ้านบุญศิริ
เป็นต้น
2) ด้านวัตถุ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น โคมไฟแบบจีนที่ใช้ประดับในวัน
กิจกรรมถนนคนเดิน ป้ายชื่อถนน โคมไฟแบบอนุรักษ์ ถนนหินบล็อก (ถนนปูพื้นตัวหนอน)
เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นหลังจากการจัดกิ จกรรมถนนคนเดินยมจินดา ตัง
อย่างเช่น โคมไฟแบบจีนใช้เพื่อเพิ่มสีสันให้กับชุมชนโดยเฉพาะในการจัดงาน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงบรรยากาศที่กลมกลืนของวัฒนธรรมไทย-จีน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ภายในชุมชน
ให้อยู่ในรูปแบบของเมืองเก่าซึ่งให้เข้ากับแนวคิดการอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าแห่งนี้
3) ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงต่างๆ เกี่ยวกับทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยบน
เวทีการแสดงที่ลานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเวทีในการแสดงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
4) ด้ า นกิ จ กรรม ซึ่ ง ได้ แ ก่ การจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ยมจิ น ดาของคนในชุ ม ชน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเทศบาลนครเมื อ งระยอง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง รวมถึงสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองอีกด้วย

ภาพที่ 4.7 การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
อัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาด้านนามธรรม ได้แก่
1) ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยองและถนนยมจินดา รวมถึงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน ซึ่งคนในชุมชนถนนยมจินดามีความภูมิใจในความเป็นคนระยองเป็นอย่างมาก

61
2) การผสมผสานของสองเชื้อชาติระหว่างไทยกับจีน โดยชาวไทยเชื้อสายจีนดั้งเดิม
เป็นเพียงกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลา แต่ในปัจจุบันได้มีกลุ่มของคนไทยเชื้ อสายจีนแต้จิ๋ว
เพิ่มมาด้วย
จากการศึกษามุมมองของคนในชุมชนถนนยมจินดาผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สัมภาษณ์กลุ่มด้วยการใช้ลักษณะทางประชากรด้านอายุเป็นเกณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุกับกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากกลุ่มของประชากรที่มีอ ายุแตกต่าง
กันจะมีประสบการณ์ของการอยู่อาศัยในชุมชนในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน จึงทาให้คนทั้ง 2
กลุ่มมีมุมมองต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้เป็น
ตารางการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาในอดีตและปัจจุบัน ได้
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ตารางการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในอดีตและปัจจุบัน
การสัมภาษณ์

อัตลักษณ์ของชุมชน
อัตลักษณ์
ถนนยมจินดาในอดีต
ของชุมชน
เชิงรูปธรรม
1) ด้านสถาปัตยกรรมและ
บ้านเรือนต่างๆ
2) ลักษณะทางภูมิศาสตร์
3) ด้านสถานที่
- ตลาดโนรี
กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ
- ตลาดเก่า
- ธนาคาร
- โรงสี
- อู่ต่อเรือ
- และอื่น

อัตลักษณ์ของชุมชน
ถนนยมจินดาในปัจจุบัน
เชิงรูปธรรม
1) ด้านสถาปัตยกรรมและ
บ้านเรือนต่างๆ
2) ลักษณะทางภูมิศาสตร์
3) ด้านสถานที่
- พิพิธภัณฑ์
- ศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง
เก่า จังหวัดระยอง
- ศาลเจ้าแม่ทับทิม
4) ด้านการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน
5) ด้านวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว
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ตารางที่ 4.1 ตารางการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในอดีตและปัจจุบัน
(ต่อ)
การสัมภาษณ์

อัตลักษณ์ของชุมชน
อัตลักษณ์
ถนนยมจินดาในอดีต
ของชุมชน
เชิงนามธรรม
1) ด้านประวัติศาสตร์
- ถนนสายแรก/
ถนนเศรษฐกิจ
- ความเป็นเมืองเก่า
กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ
- เส้นทางเดินทัพของ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
2) ด้านเชื้อชาติ:
การผสมผสานระหว่าง
เชื้อชาติไทยและจีน และ
การเป็นชุมชนจีน
เชิงรูปธรรม
1) ด้านสถาปัตยกรรม

กลุ่มเด็กและเยาวชน
เชิงรูปธรรม
1) ด้านประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์
- ถนนสายแรกของจังหวัด
ระยอง
- ความเป็นเมืองเก่า
- แม่น้าระยอง

อัตลักษณ์ของชุมชน
ถนนยมจินดาในปัจจุบัน
เชิงนามธรรม
1) ด้านประวัติศาสตร์
- ความเป็นเมืองเก่า
- จิตวิญญาณของคนใน
ชุมชน

2) ด้านเชื้อชาติ
การผสมผสานระหว่าง
เชื้อชาติไทยและจีน และ
การเป็นชุมชนจีน
เชิงรูปธรรม
1) ด้านสถาปัตยกรรม
2) ด้านสถานที่
- พิพิธภัณฑ์
- เวทีและลานวัฒนธรรม
3) ด้านการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน
เชิงนามธรรม
1) ด้านประวัติศาสตร์
- ความเป็นเมืองเก่า
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จากผลการศึกษาตามตารางการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในอดีต
และปัจจุบันข้างต้น สรุปได้ว่า กลุ่มผู้ใ หญ่ /ผู้สู งอายุ เป็นกลุ่ มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนถนนยม
จินดามาเป็นเวลาช้านาน จึงทาให้รู้สึกมีความผูกพันกับชุมชนมาก เรียกได้ว่า ชุมชนเป็นอีก
ส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้จะรู้สึกรักและหวงแหนชุมชนของตนเอง มี
ความภาคภูมิใจในชุมชน อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในแต่ละช่วงของ
ระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็นระยะเวลา
ไม่นานนัก จึงอาจจะยังไม่ทันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน อย่างไรก็ตาม ชุมชนหรือ
สังคมมักจะต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับความทันสมัยในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ กลุ่มเด็กและเยาวชนอาจจะสังเกตเห็นและรับรู้ได้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงภายในของชุมชนถนนยมจินดา
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุกับกลุ่มเด็กและเยาวชน สามารถสรุปข้อมูลการ
เปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในอดีตและปัจจุบัน ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม
ได้ดังต่อไปนี้
กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ
อัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในอดีต แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
1) เชิงรูปธรรม ได้แก่
(1) ด้านสถาปัตยกรรมและบ้านเรือนต่างๆ
การสร้างบ้านเรือนบริเวณถนนยมจินดาในอดีต นิยมสร้างเป็นบ้านไม้สองชั้น หลัง
คามุงด้วยจาก ประตูบานพับเป็นแบบบานเฟี้ยมหรือบานเซี้ยม นอกจากที่อยู่อาศัยแล้ว ตึกและ
อาคารก็มีลักษณะที่สวยงามโดดเด่น โดยเฉพาะอาคารหลังแรกของจังหวัดระยอง ซึ่งถูกสร้าง
ตามแบบชาติตะวันตกก็ถูกสร้างขึ้นบนถนนยมจินดาด้วยเช่นกัน
จากการให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้าน
สถาปัตยกรรมและบ้านเรือนต่างๆ ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กล่าวว่า
“. . .ตึกต่างๆ มีรูปแบบที่คล้ายกัน โดยมีมานานเป็นร้อยปี มีสไตล์เหมือนกันกับ
ทางใต้ คือ เป็นแนวของคนจีนโพ้นทะเลมาที่นี่ ผนวกกับคนระยองดั้งเดิม ” (โชดก วิริยะพงศ์ ,
สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
“บ้านเรือนเก่าๆ ควรอนุรักษ์ไว้ให้เหมือนกับรูปถ่ายในอดีต” (ต่อศักดิ์ อวยพร,
สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
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. . .บ้านมาลีวณิชย์เป็นกลุ่มบ้านหลังแรกๆ ของที่นี่ บ้านมาลีวณิชย์
จุดเด่นของเขาก็คือพื้นบ้านจะเป็นหินขัดที่เขาสั่งมาจากเมืองนอก ในสมัยก่อน
สั่งมาจากอิตาลีเลยนะ เรียกว่าแบบหรูหราที่สุดในถนนเส้นนี้เลย เป็นครั้งแรก
ของคนระยองที่สั่งของมาจากเมืองนอกมาประกอบบ้าน...ถือว่าเป็นบ้านหลัง
แรกที่มีความล้าสมัย..ตึกหลังแรกคือตึกกี่พ้ง ปลูกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับ
ร้านค้า เพื่อค้าขาย เพราะตอนนั้ นคนบนถนนเส้นนี้ประกอบอาชีพหาของป่า
. . .ก็จะเป็นประโยชน์ทางการค้าเสียส่วนใหญ่ (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์,
29 พฤศจิกายน 2556)
(2) ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ด้วยความที่ถนนยมจินดาตั้งอยู่ติดกับแม่น้าระยอง จึงทาให้ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของชุมชนกลายเป็นจุดเด่นที่สาคัญทั้งทางด้านการค้าและด้านที่อยู่อาศัย เพราะสะดวกในเรื่อง
ของการคมนาคม เนื่องจากอยู่ติดท่าเรือ อีกทั้งในสมัยนั้นการสัญจรทางเรือและการคมนาคม
ทางน้ าเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารติ ด ต่ อ ค้ า ขายระหว่ า งเมื อ งเท่ า นั้ น หากยั ง มี เ รื อ จาก
ต่างประเทศเข้ามาเทียบท่าบริเวณนี้ด้วย ทั้งนี้ สาหรับการตั้งบ้านเรือนในสมัยก่อนจะนิยมสร้าง
บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ตามริมแม่น้าหรือขนานไปกับแม่น้านั่นเอง
จากการให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์
ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กล่าวว่า
“ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของคนไทยในอดีตแน่นอนต้องอยู่ติดแม่น้า ข้างหลังเป็น
แม่น้าระยอง ลักษณะการสร้างบ้านเรือนไม่ใช่อย่างนี้ สมัยก่อนบ้านจะอยู่ติดน้า” (เฉลียว ราชบุรี
, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
“. . .สมัยก่อนคนเดินทางทางน้า แม่น้าจึงสาคัญ. . .” (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์,
14 กุมภาพันธ์ 2557)
“. . .สมัยก่อนมีการสัญจรทั้งทางน้าและทางบก แต่ปัจจุบันทางน้าไม่มี. . .”
(ต่อศักดิ์ อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
“สมัยก่อนค้าขายไม่ใช่บนถนน จะเป็นลุ่มน้ามากกว่า ก็จะมีเรือสัญจร. . .แม้กระทั่ง
สร้างบ้า นยังหั นหน้าลงแม่ น้าเลย แต่เ ดี๋ ยวนี้มันไม่ ได้เ ป็นอย่างนั้นแล้ ว ” (เสาวนีย์ วิยะบุญ ,
สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
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(3) ด้านสถานที่
สมัยก่อนถนนยมจินดาเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สาคัญ เนื่องจากมีอยู่ติดแม่น้า
ทาให้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย ดังนั้น จึ งทาให้สถานที่สาคัญต่างๆ ตั้งอยู่บนถนนยม
จินดาหรือบริเวณใกล้เคียงรอบข้าง ได้แก่ บ้านเจ้าเมืองหรือบ้านต้นตระกูลยมจินดา บ้านบุญศิริ
บ้านคหบดี บ้านเสนาบดีและบุคคลสาคัญต่างๆ ร้านค้าต่างๆ ธนาคาร โรงสีข้าว อู่ต่อเรือ ตลาด
โนรี ตลาดเก่า โรงภาพยนตร์ สถานที่สาคัญต่างๆ ทางราชการ และอื่นๆ อีกมากมายล้วนแต่
ตั้งอยู่บนถนนยมจินดาแห่งนี้ ด้วยความที่มีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน จึงทาให้ถนน
ยมจินดากลายเป็นแหล่งรวมความเจริญของเมืองระยองในสมัยนั้นนั่นเอง
จากการให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ทางด้านสถานที่ของชุมชน ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กล่าวว่า
. . .มีสถานที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นจวนผู้ว่า ซึ่งก็คือสถานที่ว่าราชการนั่น
แหละ เป็นศาลากลาง เพราะฉะนั้นหน่วยงานราชการต่างๆ ก็อยู่ตรงนี้แหละ
เป็นเรือนจา เป็นอะไร โดยรูปแบบของสถานที่ราชการก็จะเป็นบ้าน ให้ขุนศรี
โป๊งดูแลบ้าง ให้ใครดูแลบ้าง ละแวกนี้จะมีขุนนาง มีคหบดี เช่น เถ้าแก่เทียน
. . . (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
เพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนว่าเป็นย่านเมืองเก่าเพราะว่ามีเจ้าเมืองเก่า
อยู่แ ถวนี้ ...ความเจริ ญ ทั้ งหลาย หน่ ว ยงานราชการอยู่แถวนี้ หมด (เฉลี ย ว
ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
สมัยก่อนตลาดเก่าตรงนี้จะหาอะไรก็มีหมด ไม่ว่าจะเป็นของบวช ของ
งานแต่ง ที่นี่มีหมดมีพร้อมทุกอย่างเลย (วลัยพร ใจหนักแน่น , สัมภาษณ์ ,
15 กุมภาพันธ์ 2557)
. . .สิ่งที่เจริญที่สุดก็อยู่ตรงนี้ ทั้งธนาคาร ร้านวัสดุก่อสร้าง อะไรก็อยู่
ตรงเส้นนี้. . . (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557)
นึกถึงตลาดโนรีอยู่ใกล้กับสะพานไม้ มีร้านขนมหวาน ผัดไท มีตลาด
เก่า (กันยา อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
ร้านมาลีวณิชย์ ครอบครัวยึดอาชีพทาหมอนนุ่น พวกนี้คือเป็นอาชีพที่
เขาสืบทอดกันมา ร้านนี้เป็นจุดเด่นของจังหวัดระยองเลย เพราะคนที่เป็นคน
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ระยองแท้ๆ เวลาแต่งงานจะต้องมาซื้อเครื่องนอน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ นี่ เพราะเขา
รู้ว่ามันมีคุณภาพ. . . และยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สมัยก่อนจะเป็นโรงสี อู่ต่อเรือ ต่อ
สาเภาไปทาการค้า. . .สมัยก่อนก็จะมีคหบดี แล้วก็คนที่อยู่บนถนนสายนี้ส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นเหมือนประเภทแบบผู้นาชุมชนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมือง
นายอาเภอ แล้วก็เป็นแบบเศรษฐีทั้งหลาย จะสังเกตได้ว่าแต่ละบ้านเป็นบ้าน
ใหญ่ๆ ทั้งนั้น. . .มีบ้านเจ้าเมืองนะ เป็นถนนแห่งแรงของจังหวัดระยองนะ ที่นี่ก็
ยังมีสถาปัตยกรรม มีตึกหลังแรกที่ยังมีความเป็นตัวตนของเขาอยู่ มีธนาคาร
แห่งแรง คือมันมารวมกันอยู่ตรงนี้ไง. . . (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์,
29
พฤศจิกายน 2556)
2) เชิงนามธรรม ได้แก่
(1) ด้านประวัติศาสตร์
กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุได้เห็นพ้องต้องกันว่าอัตลักษณ์ที่สาคัญที่สุดของชุมชนในสมัย
อดีต คือ ถนนยมจินดา โดยที่ถนนยมจินดานี้ได้ถูกตั้งชื่อตามเจ้าเมืองระยองโดยในอดีตถนนยม
จินดาเป็นถนนสายแรกของจังหวัดระยอง และเป็นถนนที่มีความสาคัญมาก เนื่องจาก ถนนยม
จินดาเป็นถนนสายที่นาพาความเจริญมาสู่เมืองระยองจนทาให้ถนนแห่งนี้กลายเป็นถนนสาย
เศรษฐกิจที่สาคัญของเมืองระยอง เป็นแหล่งศูนย์รวมความเจริญทางด้านต่างๆ รวมถึงเป็นจุด
ศูนย์กลางทางการค้าที่สาคัญของเมืองระยอง
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองเมื่อสมัย
อดีตด้วย เช่น การเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 และการกรีฑาทัพผ่านเมืองระยองของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจของคนระยอง อีก
ทั้งยังมีกวีเอกคนสาคัญอย่างสุนทรภู่อีกด้วย
จากการให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กล่าวว่า
เมื่อก่อนถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นแรกของจังหวัดระยอง สมัยก่อนที่ฝั่งโน้น
ยังไม่เจริญ ไม่ว่าจะเป็นตลาด การค้าขายสมัยก่อนนี่เป็นเรือสินค้า จะมีโรงฝิ่น
โรงหนั ง โรงแรม ตลาด ท่ า เรื อ ขนส่ ง อะไรจะอยู่ ที่ นี่ ถนนเส้ น นี้ ห มดใน
ประวัติศาสตร์. . .อีกอย่างยังเป็นเส้นทางที่พระเจ้าตากสินยกกองทัพมาในสมัย
โน้นด้วย (วรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
ในอดีตที่ถนนยมจินดาก็คือเป็นแหล่งธุรกิจการค้า ก็เหมือนศูนย์การค้า
ย่อยๆ จะซื้อหาอะไรก็มี มีทั้งร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสด. . .มีทุกอย่าง ธนาคาร
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อะไรก็มีทุกอย่าง. . .ตึกสิงห์กรายซึ่งเป็นตึกที่สวยงามที่สุดของที่นี่ จุดเด่นคือ
เป็นตึก ชิโนโปรตุเ กส เป็ นตึกแรกของจังหวัด ระยอง (วลั ยพร ใจหนักแน่น ,
สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
แต่เดิมตรงนี้เป็นจุดที่รุ่งเรืองมาก เป็นถนนสายแรกของจังหวัดระยอง
ประกอบไปด้วยธนาคาร มีทั้งท่าเรือ ร้านค้า โรงแรม อยู่ในนี้ตลอดสาย. . .ที่จะ
เด่นจริงๆ ของชุมชน คือ เป็นถนนสายแรกของเมืองระยอง และท่านเจ้าเมือง
ทั้ง 2 เป็นต้นตระกูลยมจินดา เพราะฉะนั้นก็เป็น 2 อันมาผนวกกัน ทาให้ถ นน
สายนี้กลายเป็นถนนหลักที่สาคัญ (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์
2557)
ชุมชนก็จะมีบ้านเจ้าเมือง มีคฤหาสน์ มีบ้านเก่าๆ อยู่ (คาเอ้ย พุฒเกิด,
สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557) ซึ่งวรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง
จังหวัดระยองจะไม่มีที่อื่นที่มีสิ่งเหล่านี้ มีถนนเส้นนี้เส้นเดียวซึ่งเป็นถนนเส้น
แรกของระยอง เพราะเป็นแหล่ ง ที่ ทามาค้ าขาย. . . (วรกมล ปิ่นปลื้ มวั ต ต์ ,
สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
คือบริเวณนี้เราถือว่าเป็นย่านเมืองเก่า เก่าที่สุดที่เราศึกษาได้ อย่าง
น้อยๆ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชมาเมืองระยองก็ตั้งอยู่บนถนนสายนี้
แล้ว. . .ถ้าถามว่าถนนนี้ตัดเมื่อไหร่ ก็ตอบไม่ได้ แต่เมื่อปีพ.ศ. 2443 รัชกาลที่
5 เสด็จผ่านทางนี้ ถนนสายนี้ก็มีแล้ว. . . (เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม
2557)
คือเป็นถนนสายเศรษฐกิจแห่งแรกของเมืองระยอง แล้วก็รัชกาลที่ 5
เคยเสด็จมาตรงนี้. . . (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557)
ระยองในประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น ทางผ่ า นของกองทั พ พระเจ้ า ตากสิ น
(ต่อศักดิ์ อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
. . .มีปราชญ์คือสุนทรภู่ เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ คือ พระเจ้าตาก
ได้มาพักทัพ. . . (กันยา อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
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ถนนเส้นนี้เรียกว่าเป็นถนนเส้นเศรษฐกิจของระยองเลย เป็ นถนนสาย
แรกและสายเดียวของระยอง. . .ในอดีตน่าจะเกี่ยวกับประวัติเ มืองมากกว่า
เพราะว่าถนนยมจินดาในอดีตเป็นการก่อร่างสร้างตัวของระยองมาตั้งแต่แรก
เพราะว่าในสมัยก่ อนนี้กลุ่มที่อยู่บนถนนยมจินดาคือกลุ่มผู้นา ส่ว นหนึ่งก็คื อ
ถนนเส้ นนี้มันเป็นถนนเส้ นเดียวในระยอง เพราะฉะนั้นในส่ ว นของผู้ นาของ
จังหวัดระยองก็เ ลยมารวมกันอยู่ใ นถนนเส้นนี้ มันก็เ ลยกลายเป็นแหล่ งรวม
ความเป็ น โมเดลความเป็ น ทั น สมั ย เป็ น ความร่ ารวยมากกว่ า มั น ไม่ ใ ช่ ว่ า
ชาวบ้านธรรมดาจะมาอยู่ถนนเส้นนี้ได้นะ เพราะมันกลายเป็นถิ่นของผู้นาระดับ
จังหวัดขึ้นไปมากกว่า (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
(2) ด้านเชื้อชาติ
ถนนยมจินดาในอดีต ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ล้วนแต่เป็นชาวไทยที่มีพื้นเพ
เป็นคนระยองดั้งเดิม และอาจจะมีบางส่วนที่ย้ายมาจากถิ่นอื่นบ้าง แต่ในยุคสมัยหนึ่ง เมื่อชาว
จีนโพ้นทะเลล่องเรือมาเทียบท่าและตัดสินใจที่จะตั้งรกรากอยู่ที่บริเวณนี้ จึงทาให้คนส่วนหนึ่ง
เป็นคนจีน โดยชาวจีนที่มาถึงในรุ่นแรกนั้นคือ ชาวจีนไหหลา จากนั้นจึงมีชาวจีนแต้จิ๋วเพิ่มเข้า
มาในภายหลัง จึงทาให้บริเวณถนนยมจินดาแห่งนี้มีจุดเด่นทางด้านการผสมผสานทั้งในเรื่อง
ของเชื้อชาติและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีน
จากการให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางด้านเชื้อ
ชาติ ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กล่าวว่า
“ชุมชนนี้คนจีนค่อนข้างเยอะ คนจีนอยู่อาศัยเยอะ คนจีนมาทามาค้าขาย มากับเรือ
ตั้งแต่อดีต เขาก็จัดเป็นคนดั้งเดิม เป็นคนพื้นที่บริเวณนี้” (คาเอ้ย พุฒเกิด, สัมภาษณ์,
8 มีนาคม 2557)
“ส่วนถนนยมจินดาเป็นแหล่งทามาหากินของชุมชนชาวจีนในสมัยก่อน” (ต่อศักดิ์
อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
“คนดั้งเดิมของชุมชนก็เป็นชาวระยองนี่แหละ แต่ว่าสมัยก่อนศาลเจ้าแม่ทับทิมจะ
เป็น จุด ศูน ย์ดั้ งเดิม รวมคนจี นไหหล าที่ม าจากแผ่ น ดิน ใหญ่ มาพัก พิง แล้ ว ก็แ ยกย้า ยกั นไป
ทางาน” (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
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อัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในปัจจุบัน แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
1) เชิงรูปธรรม ได้แก่
(1) ด้านสถาปัตยกรรมและบ้านเรือนต่างๆ
จากลักษณะสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ตึกอาคาร ซึ่งเป็น
สถาปั ต ยกรรมที่ โ ดดเด่ น ของชุ ม ชนล้ ว นแต่ ยั ง อยู่ ใ นสภาพที่ ดี แ ละสมบู ร ณ์ จึ ง อาจท าให้
สันนิษฐานได้ว่า บริเวณชุมชนถนนยมจินดาแห่งนี้ไม่ได้เพิ่งมีการอนุรักษ์ทางด้านสถาปัตยกรรม
ของชุมชน หากแต่ได้มีการอนุรักษ์และการบูรณะภายในชุมชนมานานแล้ว
จะเห็นได้ว่า ด้านสถาปัตยกรรมของชุมชนถนนยมจินดา ยังคงความเป็นอัตลักษ์ได้
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตึกอาคาร บ้านเรือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตึกสิงห์กราย ซึ่งเป็นตึกหลังแรกของ
จังหวัดระยอง บ้านต้นตระกูลยมจินดา (บ้านเจ้าเมืองระยอง) บ้านบุญศิริ ตึกเถ้าแก่ เทียน และ
อื่นๆ ล้วนแต่เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความน่าสนใจและเพิ่มแรงดึงดูดให้คนแวะเข้ามาเยี่ยม
ชมถนนยมจินดาทั้งสิ้น
จากการให้ สั มภาษณ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับอัต ลั กษณ์ทางด้า น
สถาปัตยกรรมและบ้านเรือนต่างๆ ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กล่าวว่า
“สิ่งเก่าๆ หมายถึง สถาปัตยกรรมของเมืองระยองสมัยยุคแรกๆ ก็คิดว่ายังเป็นจุดที่
ยังดึงดูดคนมาได้อยู่. . .” (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557)
“ถนนยมจินดามีบ้านเก่าที่ควรอนุรักษ์” (กันยา อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม
2557)
“. . .สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนเก่าๆ หรือความเป็นอะไรที่เก่าๆ
ม้นจะตกเป็นมรดกเมืองโดยธรรมชาติ. . .” (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
“. . .มีการรักษาสภาพบ้านเรือนไว้ในรูปแบบของเมืองเก่า. . .” (เสาวนีย์ วิยะบุญ,
สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
(2) ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ทาเลที่ตั้งของชุมชนถนนยมจินดาก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมคือติดริมแม่น้าระยอง หากแต่
แตกต่างตรงที่ว่าแม่น้าระยองนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก คือ แม่น้าแคบลงและตื้นเขิน รวมถึงขาด
การดูแลและอนุรักษ์ ทาให้ทัศนียภาพไม่งดงามเท่าที่ควร อีกทั้ง มีการขยายขนาดของชุมชน
เพิ่มมากขึ้น โดยขยายพื้นที่ออกไปรอบนอกอย่างเป็นบริเวณกว้างขวางขึ้น ซึ่งแต่เดิม อาจจะมี
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เพียงถนนยมจินดากับถนนสายเล็กๆ อีกไม่กี่สายเท่านั้น หากปัจจุบันมีถนนเส้นหลักรวมทั้งสิ้น
ด้วยกัน 16 สาย
จากการให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์
ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กล่าวว่า
“บ้านยมจินดาด้านหน้าคือติดแม่น้าระยอง วิถีชีวิตแต่ก่อนมองแล้วจะกว้าง. . .แต่
ตอนนี้ แ ม่ น้ าระยองแคบลงมาก รกไปด้ ว ยหญ้ า ไม่ มี ใ ครมาบู ร ณะ” (วลั ย พร ใจหนั ก แน่ น ,
สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
(3) ด้านสถานที่
นอกจากชุมชนถนนยมจินดาจะเคยเป็นแหล่งรวมสถานที่สาคัญต่างๆ ของชุมชนใน
อดีตแล้ว เช่นเดียวกันกับในปัจจุบันที่สถานที่สาคัญต่างๆ ของชุมชนนั้นยังคงตั้งอยู่บนถนนยม
จินดาหรือในบริเวณใกล้เคียงกับถนนยมจินดา ซึ่งสถานที่สาคัญของชุมชน ได้แก่ ศาลเจ้า (ศาล
เจ้ า แม่ ทั บ ทิ ม ) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มื อ งระยอง บ้ า นสั ต ย์ อุ ด ม ลานวั ฒ นธรรมศาลหลั ก เมื อ ง ศู น ย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง เป็นต้น โดย
สถานที่ ต่ างๆ เหล่ า นี้ ล้ ว นแต่ มี ค วามผู ก พัน กั บคนในชุ มชนมาตั้ งแต่ ส มั ย อดี ต ยกเว้ น ลาน
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นลานกิจกรรมแห่ งใหม่ และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาไม่นานนัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ฟื้นฟูและการอนุรักษ์เมืองเก่าบริเวณชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ
ทางเลือกเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดระยองด้วย
จากการให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางด้าน
สถานที่ ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กล่าวว่า
ชุมชนก็จะมีบ้านเจ้าเมือง มีคฤหาสน์ มีบ้านเก่าๆ อยู่ (คาเอ้ย พุฒเกิด,
สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557) ซึ่งวรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง
จังหวัดระยองจะไม่มีที่อื่นที่มีสิ่งเหล่านี้ มีถนนเส้นนี้เส้นเดียวซึ่งเป็นถนนเส้น
แรกของระยอง เพราะเป็นแหล่งที่ทามาค้าขาย. . . (วรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์ ,
สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
ชุมชนก็มีศาลเจ้า มีบ้านเก่าๆ มีพิพิธภัณฑ์ และศูนย์ประสานงานการ
อนุรัก ษ์แ ละฟื้ นฟู จังหวัด ระยองเพิ่มขึ้น มา มีก ารจัดงานถนนคนเดิน เพราะ
สมัยก่อนไม่มีการจัดงานแบบนี้ (วรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์ , สัมภาษณ์, 8 มีนาคม
2557) . . .โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูจังหวัดระยองก็
จะมีการจัดตั้งคณะทางานดูแลการจัดงานถนนคนเดิน เพื่อที่จะทาให้คนกลับมา
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โดยเฉพาะคนเก่าๆ ทาให้คนเก่าๆ เริ่มกลับมาอยู่ที่เดิม . . .ทาให้ความเจริญไป
ถึ งรุ่นลู ก ให้ รู้ว่ายังมีส มบัติอ ยู่ ที่นี่ แต่ก็มีบางส่ ว นเริ่มกลั บมา. . . (ค าเอ้ ย
พุฒเกิด, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
“อย่างตรงที่ผมอยู่นั่นคือธนาคารแห่งแรกของเมืองระยอง มีธนาคารอยู่ที่นี่หมด มี
โรงหนัง โรงละคร. . .” (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557)
(4) ด้านการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ถึงแม้ว่าถนนคนเดินยมจินดาจะเกิดขึ้นมาไม่นานนัก หากแต่ถนนคนเดินได้กลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจากมีจานวนผู้ให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมการ
จัดกิจกรรมและงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในแต่ละครั้ง อาจกล่าวได้ว่า การจัดถนนคนเดินยมจินดา
นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทาให้คนรู้จักชุมชนถนนยมจินดาเพิ่มมากขึ้น ทั้งคนในจังหวัดระยองเอง
รวมถึงคนต่างถิ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งแต่เดิมหากกล่ าวถึงถนนยมจินดา บางคน
แม้กระทั่งคนระยองเองอาจจะยังไม่ทราบว่าถนนยมจินดาตั้งอยู่ที่ใด และมีประวัติความเป็นมา
เป็นอย่างไร หากแต่เมื่อเกิดการจัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้น กิจกรรมนี้เปรียบเสมือนสิ่งดึงดูดให้
คนเริ่มเกิดความอยากรู้เกี่ยวกับชุมชนว่าชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ใด มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
ทาไมจึงมีการจัดถนนคนเดิน และถนนคนเดินถูกจัดขึ้นมาเพื่ออะไร
เนื่องจากกิจกรรมถนนคนเดินเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของคนใน
ชุมชน หรือกล่าวได้ว่าคนในชุมชนถนนยมจินดามีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน จึงทา
ให้การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยังคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน
(5) ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
เนื่องจากชุมชนถนนยมจินดาเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ แห่งหนึ่งของ
จังหวัดระยอง อีกทั้งยังมีอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองจึงมีแนวความคิดที่จะทาโครงการ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์แบบผสมผสานการท่องเที่ยวเข้ากับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม โดยผู้ที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนถนนยมจินดา จะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดระยองและถนนยมจินดา ได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมและ
สถานที่สาคัญต่างๆ ภายในชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดระยองอีกด้วย นอกจากนี้
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดระยอง ได้มีการวางแผนงานที่จะสร้างเครือข่าย
และประสานงานกับหน่วยงานและอาเภอต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของจังหวัดระยอง
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2) เชิงนามธรรม ได้แก่
(1) ด้านประวัติศาสตร์
สาหรับอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในปัจจุบัน กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุก็ยังคิดว่า
อัตลักษณ์ที่สาคัญของชุมชนก็คือ ประวัติศาสตร์ทางด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติของจังหวัดระยอง
ความเป็นมาสมัยก่ อ นในอดีต ประวัติถ นนยมจินดา การก่อ ตั้งเมือ ง การเสด็จประพาสของ
พระมหากษัตริย์ การกรีธาทัพผ่านเมืองระยองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น จะ
เห็ น ได้ ว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ เ หล่ า นี้ มี ค วามเป็ น มาที่ ย าวนานและมี ค วามส าคั ญ ต่ อ คนระยอง
เนื่องจากเป็นต้นกาเนิดหรือเป็นรากเหง้าของคนระยองเลยก็ว่าได้
อีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญ ก็คือจิตวิญญาณของคนในชุมชน เนื่องจากในปัจจุบัน คนในชุม
ชนมีความรู้สึกถวิลหาความเป็นชุมชนในสมัยอดีตเพิ่มมากขึ้น จึงได้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนขึ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนในชุมชนถนนยมจินดา
ดังกล่าวว่า
“ถนนยมจินดาปัจจุบันมักจะเกี่ยวกับรากเหง้ามากกว่าเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์รวม
มันเป็นตัวต้นกาเนิดของจังหวัดระยอง. . .” (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน
2556)
(2) ด้านเชื้อชาติ
ในส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนก็ยังคงเป็นสังคมที่มีการผสมผสานระหว่าง
เชื้อชาติและวัฒนธรรมไทยกับจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ชาวไทยเชื้อสายจีนมีจานวน
เพิ่มมากขึ้นในบริเวณถนนยมจินดา ซึ่งคนทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีความใกล้ชิดและความสัมพันธ์กันมา
ช้านาน จึงทาให้ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จะเห็นได้จากเมื่อมีการจัดงานหรือกิจกรรมที่
ศาลเจ้า คนในชุมชนก็จะไปร่วมงานที่ศาลเจ้าเวลามีงานเทศกาลสาคัญเกี่ยวกับศาลเจ้าหรือ
เทศกาลกิ นเจ โดยคนทุก วัยจะไปรวมตัว กันที่ศ าลเจ้าเพื่อ การมีส่ ว นร่ว มในการทากิจกรรม
เพราะสถานที่ตรงนี้ก็เปรียบได้กับศูนย์รวมจิตวิญญาณอีกแห่งหนึ่งของชุมชน
จากการให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางด้านเชื้อ
ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กล่าวว่า
“ศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่ที่ไหน นั่นคือสัญลักษณ์ของคนจีนไหหลาแน่นอน” (นิวัตร
เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557)
ศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นศูนย์รวมของชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนได้
เป็นอย่างดี เขาจะกลับมาดูแล มาทานุบารุงศาลเจ้า เวลามีเทศกาลอะไรเขาก็
จะกลับมาร่วมงานกัน เขามีความรวมใจกันมาก. . .มันก็เหมือนกับว่าชุมชนมี 2
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เชื้อชาติ ทั้งชาวระยองดั้งเดิมของเรากับคนจีน เลยเกิดเป็นวัฒนธรรมในการ
ผสมผสาน เพราะเหมือนกับว่าเราเห็นกัน มานานแล้ว มันเลยเป็นความคุ้นเคย
(เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
นอกจากนี้ ยังมีคนบางส่วนในชุมชนที่คิดว่าชุมชนถนนยมจินดาในปัจจุบันไม่มีอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นในอดีตอีกต่อไป ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า
“บ้านเก่าๆ ถนนที่พยายามจะทาให้เก่าแต่ก็ไม่เก่า โคมไฟจะทาให้เก่าก็ไม่เก่า น่า
จะทาอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ เปลืองงบประมาณเปล่าๆ” (ต่อศักดิ์ อวยพร, สัมภาษณ์,
8 มีนาคม 2557)
กลุ่มเด็กและเยาวชน
อัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในอดีต แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
1) เชิงรูปธรรม ได้แก่
(1) ด้านสถาปัตยกรรม
บนถนนยมจินดา มีตึกแรกของจังหวัดระยองตั้งอยู่บนถนนสายนี้ ชื่อตึกสิงห์ -กราย
เป็นตึกที่น่าจะโดดเด่นในอดีตเนื่องจากเป็นตึกที่มีความสวยงามทางด้านศิลปกรรม นอกจากนี้
ยังมีบ้านเจ้าเมืองอยู่บริเวณใกล้ๆ ด้วย
จากการสัมภาษณ์คุณกิตติภัทร์ แซ่ไล้ อายุ 15 ปี ได้กล่าวว่า
ยมจินดาเป็นถนนสายแรกของจังหวัดระยอง มีตึกหลังแรกของจังหวัด
ตั้ง อยู่ บ นถนนเส้ น นี้ ชื่ อ ตึ ก สิ ง ห์ ก ราย เป็ น ตึ ก สี เ หลื อ งๆ (กิ ต ติ ภั ท ร์ แซ่ ไ ล้ ,
สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557) และในขณะที่และคุณอังควิภา หัตถกรี อายุ 17
ปี กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านรูปธรรมนอกจากตึกสิงห์กรายก็คงจะเป็นบ้านเจ้าเมือง
ส่ ว นด้ า นนามธรรมถนนยมจิ น ดาก็ ค งจะเป็ น ถนนที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในระยอง
(อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
2) เชิงนามธรรม ได้แก่
(1) ด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
ถึงแม้ว่าเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนถนนยมจินดาจะไม่ทราบข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนสามารถบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
ถนนยมจินดาในอดีตจากการเล่าสู่กันฟังจากผู้ใหญ่ได้ว่า บริเวณถนนยมจินดาแห่งนี้เป็นถนนที่
มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นถนนสายแรกที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดระยอง อีกทั้งยังเป็นชุมชนเก่า
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ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการค้า เนื่องจากเป็นแหล่งการค้าแรกของจังหวัดระยอง นอกจากนี้
ในส่วนของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนถนนยมจินดาในอดีตมีจุดเด่นคือเป็นเมืองที่อยู่ติด
กับแม่น้าระยอง
จากการสัมภาษณ์คุณภัทรีภรณ์ คารังสี อายุ 19 ปี ได้กล่าวว่า
ถนนยมจินดาเป็นแหล่งการค้าแรกของระยอง ซึ่งทอดตัวยาวขนานกับ
แม่น้าระยอง เป็นเมืองที่มีแม่น้าระยองไหลผ่านกลางเมือง มีการค้าขายที่ดีกับ
ทุก ชนชั้น และเป็น เมือ งเก่า ที่อ นุ รักษ์ ไว้ใ ห้เ ห็ นได้อ ย่างสมบูรณ์ (ภัทรีภรณ์
คารังสี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
อัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในปัจจุบัน แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
1) เชิงรูปธรรม ได้แก่
(1) ด้านสถาปัตยกรรม
ถ้าพูดถึงด้านสถาปัตยกรรม สิ่งที่เด่นชัดที่สุดยังคงเป็นตึกสิงห์กราย ซึ่งเป็นตึกหลัง
แรกของจังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังมีบ้านหลังที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองระยอง ซึ่งได้แก่ บ้าน
สัตย์อุดม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์ไว้ให้เห็นได้
อย่างสมบูรณ์ ดังที่กล่าวไว้ว่า
“ก็ยังคงมีตึกแรกของจังหวัดอยู่ ตึกสีส้มๆ ตรงมุมถนน กับตึกเถ้าแก่เทียน”
(เปรมยุดา บุญเสริม, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
(2) ด้านสถานที่
ชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนที่มีสถานมีสถานที่สาคัญ คือ พิพิธภัณฑ์เมือง
ระยอง ลานวัฒนธรรมซึ่งมีเวทีสาหรับใช้ในการแสดงกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดงาน
จากการสัมภาษณ์คุณเปรมยุดา บุญเสริม อายุ 9 ปี ได้กล่าวว่า
“จุดเด่นก็คิดว่าน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ ลานวัฒนธรรม แล้วก็มีเวทีที่ลานวัฒนธรรม”
(เปรมยุดา บุญเสริม, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
นอกจากนี้ ศาลเจ้า ซึ่งได้แก่ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ก็เป็นสถานที่สาคัญของชุมชน โดย
คุณอังควิภา หัตถกรี ได้กล่าวว่า
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“ศาลเจ้าแม่ทับทิมก็เป็นจุดเด่น อันนี้เห็นมาตั้งแต่ยังเด็กแล้ว” (อังควิภา หัตถกรี,
สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
(3) ด้านการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
เด็กและเยาวชนในชุมชนถนนยมจินดาคิดว่ากิจกรรมถนนคนเดินเป็นอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นอีกอัตลักษณ์หนึ่งของชุมชน เนื่องจากแต่เดิมไม่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ทาให้คน
ในชุมชนต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้มีการทากิจกรรมร่วมกัน แต่เมื่อมีกิจกรรมถนนคนเดินเกิดขึ้น คน
ในชุมชนได้ออกมามีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยการค้าขายร่วมกัน โดยเด็กและเยาวชนเป็นอีกกลุ่ม
หนึง่ ที่ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก เพราะได้มีการชักชวนเพื่อนๆ ที่โรงเรียน
หรือเพื่อนๆ ที่อยู่นอกชุมชนในบริเวณใกล้เคียงมาเดินเที่ยวเมื่อชุ มชนมีการจัดกิจกรรมถนนคน
เดินด้วย
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเป็น
กิจกรรมที่ช่ว ยเพิ่ มสี สั นและสร้างความคึ กคั กให้กับผู้ คนในชุมชนและจังหวัดระยอง รวมถึ ง
นักท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดระยองไม่มีแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน ซึ่งการจัดกิจกรรมถนนคน
เดินนับว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังชุมชน รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองอีกด้วย จากการสัมภาษณ์คุณภัทรีภรณ์ คารังสี ได้กล่าวว่า
คิดว่าถนนคนเดินเป็นจุดเด่นของชุมชน และเห็นด้วยกับการจัดถนน
คนเดิน เพราะคนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการค้าขาย. . .การท่องเที่ยวตอน
กลางคืนของจังหวัดระยองไม่ค่อยมีมากเท่าที่ควร. . .ถนนคนเดินทาให้
เปลี่ยนเป็นถนนที่คึกคักด้วยผู้คนในตอนกลางคืน. . . (ภัทรีภรณ์ คารังสี ,
สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557) และคุณอังควิภา หัตถกรี ได้กล่าวเสริมว่า ถนน
คนเดินนี้เด่นมาก เพราะอาเภออื่นไม่มีแบบนี้ อย่างที่ว่าคือเป็นถนนเมืองเก่า
เลยกลายเป็นจุดเด่นว่ามาเดิ นเที่ยวถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองระยองนะ คนก็
จะให้ความสนใจ (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
นอกจากนี้ คุณพิชามญชุ์ ดวงสี อายุ 15 ปี ยังได้กล่าวเพิ่มอีกว่า
“เห็นด้วยกับการจัดถนนคนเดิน เพราะจะเป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในงาน
คนก็จะมาเยอะมากขึ้น” (พิชามญชุ์ ดวงสี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
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2) เชิงนามธรรม ได้แก่
(1) ด้านประวัติศาสตร์
จากการสอบถามเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติของชุมชนพบว่า
เด็กและเยาวชนที่อยู่อาศัยในชุมชนถนนยมจินดาที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นของของ
ชุมชนมีน้อยมาก ส่วนมากจะรู้เพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปที่เป็นประเด็นหลักที่
สาคัญเท่านั้น ถ้าหากถามเจาะลึกเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ แล้ว พบว่าไม่มีเด็กและเยาวชนคน
ใดที่จะสามารถเล่าถึงรายละเอียดของประวัติของชุมชนได้ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากโรงเรียน
ไม่ได้สอนเน้นเกี่ยวกับเรื่องประวัติของชุมชนโดยเฉพาะ อีกทั้งผู้ใหญ่หรือคนในชุมชนไม่ได้มี
การถ่ายทอดหรือเล่าให้ฟังอย่างจริงจัง ซึ่งโดยส่วนมากจะทราบเกี่ยวกับข้อมูลจากสิ่งที่ ได้ฟัง
จากผู้ใหญ่หรือได้ยินจากคนอื่นพูดกันเท่านั้น
จากการให้ข้อมูลของคุณคุณจิรพัฒน์ บุญเสริม อายุ 13 ปี ได้กล่าวว่า
“ในโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนประวัติศาสตร์ชุมชน ก็จะเรียนอะไรทั่วๆ ไป และก็ไม่มี
ใครบอก ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับชุมชน” (จิรพัฒน์ บุญเสริม, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม
2557)
อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนในชุมชนเชื่อว่าประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ
จังหวัดระยอง รวมถึงความเป็นมาของชุมชนถนนยมจินดามีความสาคัญที่คนรุ่นหลังควรจะได้
ศึกษาและเรียนรู้ อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อที่จะได้รู้ถึงความเป็นมาของชุมชนของตนเอง ตามที่คุณ
อังควิภา หัตถกรี ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ประวัติศาสตร์ชุมชนคิดว่าถ้ารู้ไว้มันก็ดีนะ เราจะได้เอาไป
บอกคนอื่นได้ว่าชุมชนเราเป็นมายังไง (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557) รวมถึง
เพื่อให้สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นหรือให้คาแนะนาแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่ชุมชนได้ จากให้
สัมภาษณ์ของคุณชามญชุ์ ดวงสี กล่าวว่า เรายังเอาไว้เล่าหรือแนะนาให้นักท่องเที่ยวเวลาเขา
เข้ามาเที่ยว (พิชามญชุ์ ดวงสี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
ทั้งนี้ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็ นตัวแทนของชุมชนถนนยมจินดาได้เสนอแนะตาม
ความคิดเห็นไว้ว่า เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
และประวั ติ ข องชุ ม ชน ดั ง นั้ น ควรจะมี ก ารท าเอกสาร หนั ง สื อ หรื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประวัติศาสตร์ รวมถึงประวัติของชุมชน และทาการเผยแพร่เพื่ อให้คนในชุมชนหรือคนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพราะคิดว่าการที่คนรุ่นหลังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์หรือประวัติชุมชนเลย หรือที่มีน้อยมากนั่นเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะ
เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้นั่นเอง
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จากการเปรียบเทียบการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาใน
ยุคอดีตระหว่างผู้ใหญ่ /ผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน สรุปได้ว่า ประชาชนทั้งสองกลุ่ม มีมุมมอง
บางส่วนที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาในอดีต ซึ่ง
คนทั้งสองกลุ่มนี้เห็นว่าศิลปะด้านสถาปัตยกรรมเป็นอัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่สาคัญและโดดเด่น
ของชุมชน เพียงแต่ว่ากลุ่มผู้ใหญ่ /ผู้สูงอายุยังคงมองถึงเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของเมืองด้วย เนื่องจากการที่ชุมชนมีลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดี ทาให้ชุมชนสามารถ
คงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากแม่น้าระยองเป็นแม่น้าที่สาคัญของจังหวัด นอกจากนี้ ทั้ง
ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุและเด็กและเยาวชนยังมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในเรื่องของอัตลักษณ์เชิง
นามธรรมของชุมชน ซึ่งที่สาคัญ ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์ ทั้งในส่วนของประวัติศาสตร์และ
ความเป็นมาของจังหวัดระยอง การเกิดขึ้นของถนนยมจินดา และประวัติความเป็นมาของชุมชน
ตั้งแต่ชุมชนสมัยดั้งเดิมจนมาเป็นชุมชนถนนยมจินดา (ชุมชนสะพานราษฎร์) นั่นเอง อย่างยิ่ง
โดยเฉพาะถนนยมจินดา ซึ่งเป็นถนนที่สาคัญของชุมชน โดยมีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นถนน
สายแรกที่เก่าแก่ที่สดุ ของจังหวัดระยอง
อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั้งสองกลุ่มนี้มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติ
ซึ่งชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนไทย-จีนมาตั้งแต่สมัยอดีต เนื่องจากมีการทาการค้าขายและ
การติดต่อ สาหรับกลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุมองว่าชุมชนถนนยมจินดา เป็นชุมชนที่มีการผสมผสาน
ระหว่างคนไทยดั้งเดิมซึ่งพื้นเพเป็นคนระยองกับคนจีน ต่อมาจึงเกิดคนไทยเชื้อสายจีนเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของชุมชนในการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจากคนทั้งสองชน
ชาตินี้อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาช้านาน จนทาให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ในขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชนกลับมองว่าประเด็นในเรื่องของเชื้อชาติไม่ได้เป็นประเด็นสาคัญ
เพราะเชื่อว่าการผสมผสานของเชื้อชาตินั้นมีอยู่ทั่วไปและสามารถพบได้ในทุกชุมชน เนื่องจาก
เรามีการติดต่อกับคนภายนอกมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้เกิดการผสมผสานจนแยกไม่ออก จึง
มองว่าด้านเชื้อชาติไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ที่สาคัญของชุมชนถนนยมจินดาแห่งนี้ดังที่คุณอังควิภา
หัตถกรี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เชื้อชาติในปัจจุบันตอนนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่สาคัญแล้ว เพราะว่าอย่าง
ในชุมชนหรือจังหวัดระยองก็มีคนอพยพมาจากหลายๆที่ ทั้งเป็นคนในประเทศเองและทั้งคน
ต่างประเทศ มันเลยผสมปนเปกันไป แบบว่าแยกไม่ออกแล้วว่าชาติไหนเป็นชาตินั้นแท้ๆ อย่าง
คนเผ่ าชองแท้ๆ ก็ ห ายากแล้ ว เลยคิ ดว่า ตอนนี้เ ชื้ อ ชาติเ ป็ นเรื่อ งที่ไม่ค่ อ ยส าคั ญ (อังควิภ า
หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
ในส่วนของการเปรียบเทียบการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดาในปัจจุบันระหว่างผู้ใหญ่ /ผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน สรุปได้ว่า ประชาชนทั้งสองกลุ่มมี
ความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของชุมชนเชิงรูปธรรมทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน โดยกลุ่มผู้ใหญ่ /
ผู้สูงอายุ จะสามารถระบุอัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมทั้งให้ข้อมูลและรายละเอียดได้มากกว่า อาจ
เป็นไปได้ว่าเพราะอยู่อาศัยในชุมชนแห่งนี้มาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอัตลักษณ์เชิงรูปธรรมของ
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ชุมชนในปัจจุบันที่ทั้งสองกลุ่มเห็นพ้องกัน คือ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านสถานที่ และด้านการจัด
กิจกรรมถนนคนเดิน
สาหรับกลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุได้เพิ่มเติมในส่วนของอัตลักษณ์เชิงรูปธรรมไว้ ซึ่งได้แก่
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เนื่องจากผู้ใหญ่ /ผู้สูงอายุมีความคิด
ที่ว่าแม่น้าระยองมีความสาคัญมากทั้งต่อชุมชนและจังหวัดระยองทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้ น
การที่ชุมชนตั้งอยู่ติดริมแม่น้าจึงทาให้ชุมชนมีจุดเด่นในเรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้
ชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนเก่าในยุคแรกๆ ตั้งแต่สมัยตั้งเมืองระยอง ดังนั้น วัฒนธรรมจึง
เป็นอีก สิ่ งหนึ่งที่มีค วามส าคัญ มาก โดยเฉพาะในเรื่อ งวิถี ชีวิต หรือ การใช้ชี วิต ของคนระยอง
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ชุมชนถนนยมจินดาได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และได้มีการ
จัดตั้งโครงการฟื้ นฟู แ ละอนุรัก ษ์เ มื อ งเก่าจังหวัดระยองขึ้ น โดยมีวัต ถุ ประสงค์ เ พื่อ ต้อ งการ
อนุรักษ์ สืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมต่างๆ ของจังหวัดระยองไว้ จึงทาให้เกิดการบูรณะเมือง
เก่าบริเวณชุมชนถนนยมจินดาขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสานึกและอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าของ
ระยองไว้ จากการจัดตั้งโครงการนี้ ทาให้ชุมชนได้รับผลพลอยได้ใ นเรื่องของการท่องเที่ยว
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งคนภายในจังหวัดระยองเอง คนจากจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งคนต่างชาติ
เข้ามาเที่ยวในชุมชนถนนยมจินดาเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ ว่าควรจะทาควบคู่กันไปกับการฟื้นฟูและการอนุรักษ์เมือง
เก่าบริเวณชุมชนถนนยมจินดา
ทางด้านอัตลักษณ์ของชุมชนเชิงนามธรรม ทั้งสองกลุ่มได้มีความคิดเห็น ที่ตรงกัน
ในเรื่องของด้านประวัติศาสตร์ นั่นคือ การที่บริเวณชุมชนถนนยมจินดาตั้งอยู่บนถนนสายแรกที่
เก่าแก่ที่สุด ทาให้มีลักษณะของความเป็นเมืองเก่า สาหรับผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า
นอกจากประวัติศาสตร์และความเป็นเมืองเก่าที่ยังคงเป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จิต
วิญญาณของคนในชุมชนนับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมาก เนื่องจากการที่ชุมชนแห่งนี้จะอยู่
ได้และสืบทอดความเป็นเมืองเก่า รวมถึงมรดกต่างๆ มาได้เป็นระยะเวลานาน ไม่ใช่เรื่องง่าย
หากแต่เป็นเพราะคนในชุมชนจะต้องมีจิตวิญญาณและความร่วมมือร่วมใจกันเป็นสาคัญ ถ้าคน
ในชุมชนพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนแล้ว ชุมชนก็จะสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทาง
ที่คนในชุมชนร่วมกันกาหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ชุมชนได้ตั้งไว้นั่นเอง
นอกจากนี้ ศู นย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมือ งเก่าและชมรมอนุรั กษ์เ มื อ งเก่ า
จังหวัดระยองได้พยายามส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ของเมืองไว้และพยายามรักษาให้คงอยู่ไว้
ได้ เนื่องจากชุมชนถนนยมจินดาบริเวณนี้เป็นชุมชนเมืองที่มีความสลับซับซ้อนสูง ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของประชาชน ความเป็นพลวัตของเมือ งนั้นมีความซับซ้อ นมาก เพราะฉะนั้นการจะ
ดาเนินสิ่งใดย่อมทาได้ยากไม่เหมื อนชุมชนในเขตชนบท อย่างไรก็ตาม ศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองได้พยายามอย่างมากที่จะรวบรวม
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จิตใจของคนในชุมชนถนนยมจินดาให้มองถึงอนาคตของชุมชน (โชดก วิริยะพงศ์ , สัมภาษณ์,
15 กุมภาพันธ์ 2557)
จากการสอบถามคนในชุมชนถนนยมจิ นดาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรู้ในอัตลักษณ์
ของชุมชนถนนยมจินดา พบว่า คนบางกลุ่มไม่สามารถระบุได้ว่าอัตลักษณ์ของชุมชนคืออะไร
เนื่องจากมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่
รอบตัวล้วนแต่อยู่ในสภาพแวดล้อมของความคุ้นเคย จนเกิ ดเป็นความเคยชิน คือรับรู้ว่าสิ่งนี้มี
อยู่ใ นชุมชนอยู่แ ล้ ว รับรู้ว่าสิ่ งนี้เ ป็นอย่างไร พวกเขาจึงไม่ได้รู้สึ กว่าสิ่ งต่างๆ เหล่ านั้น เป็น
ลักษณะเด่นของชุมชน หากแต่มองเป็นเพียงสิ่งธรรมดาในชุมชนเท่านั้น
ในขณะเดียวกัน สาหรับคนบางกลุ่มในชุมชนที่มีความคุ้นเคยและเคยชิ นกับชุมชน
ถนนยมจินดาเป็นอย่างดี และเขาสามารถบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนได้ โดยเขาตระหนักว่า
สมัยก่อนเขามองสิ่งต่างๆ ที่เป็นของดีของชุมชนเป็นเพียงสิ่งธรรมดา เพราะไม่ได้สนใจใคร่รู้ใน
รายละเอียดของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น หากแต่พอเวลาผ่านไป เขากลับรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็น
สิ่งที่มีค่ ามากมายของชุมชน เมื่อ เกิดความตระหนัก จึงเกิดเป็นความรู้สึ กที่ว่าสิ่งเหล่ านี้เป็น
มรดกและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์คุณบุญอนันต์ หมัดเชี่ยว
ได้กล่าวไว้ว่า
ตอนนั้นยังเด็ก ไม่ได้คิดอะไร ก็เป็นบ้านเรือนปกติ คือ เราเห็นมันเป็น
ปกติของเรา ไม่ได้มองอะไรที่มันเป็นพิเศษ ก็รู้ว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นสะพานไม้
ตอนนี้เป็นสะพานปูนไปแล้ว แต่ก่อนเป็นไม้ตะเคียนสวยมาก แต่เขารื้อออกไป
แล้ว. . .มันเป็นภาพเด็กๆ ที่เราพอจาได้ มันนึกไม่ออกทั้งหมดว่าอะไรที่เรา
สนใจเป็นพิเศษ แต่เรารู้ว่าเราผูกพันกับการอยู่ตรงนี้. . .แต่จริงๆ ชุมชนนี้มี
ลั ก ษณะทางกายภาพที่ มี เ สน่ ห์ ห ลายอย่ า ง มี จุ ด เด่ น หลายอย่ า ง มี ม รดกที่
น่าสนใจอยู่เยอะ ยกตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์. . .มีลานวัฒนธรรม. . .มีอาคาร
เก่าที่เป็นแบบชิโนโปรตุกีส มีบ้านเรือนแถวเป็นไม้เฟี้ยมสวยๆ. . .มีบ้านบุญศิริ
มีบ้านเจ้าเมือง แล้วก็มีร้านรวงต่างๆ อยู่ที่ตรงนี้. . . (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว,
สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
กลุ่มสุดท้ายของการสัมภาษณ์ในประเด็นการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยม
จินดาในอดีตและปัจจุบัน ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม ได้แก่ กลุ่ มผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จะเห็น
ได้ว่า กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดาทั้งในอดีตและในปัจจุบันนั้นไม่แตกต่างจากกลุ่มผู้ใหญ่ /ผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กและเยาวชน
ซึ่ ง ในการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ เ ป็ น คนในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาที่
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ประกอบอาชีพ ที่แตกต่างกันทั้งอาชีพค้ าขาย อาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระ และอาชีพพนักงาน
ราชการ
ผลการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนถนนยมจินดาทั้งในอดีตและปัจจุบันจากการสัมภาษณ์กลุ่มนั้นสรุปได้ดังต่อไปนี้
อัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในอดีต แบ่งออกเป็น
1) เชิงรูปธรรม ได้แก่
(1) ด้านสถานที่
ถนนยมจินดาแต่เดิมนั้นเป็นถนนที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนเส้นเส้นนี้ รวมถึง
สถานที่สาคัญต่างๆ ได้แก่ เช่น ตลาดโนรี ตลาดเก่า ร้านค้าต่างๆ วิกศรีอุดม โรงสีข้าว และอยู่
ต่อเรือขนาดใหญ่ จากบทสัมภาษณ์ที่ว่า
สมัยก่อนถนนยมจินดามีสถานผดุงครรภ์ (หมอเฉลิม) มีตลาดโนรีขาย
ของตอนกลางคืน มีขนมหวาน ผัดไท-หอยทอด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ตลาดเก่าเป็น
ตลาดสดเช้าถึงเย็น กลางคืนมีขายก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ข้าวต้มปลา ขนมน้าแข็ง
ไส มีวิกหรือที่เรียกกันว่าโรงหน้า ชื่อวิกสีอุดม. . .มีโรงสีข้าว และมีอู่ต่อเรือ
ขนาดใหญ่ (ธนรัตน์ พินพงสุวรรณ, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2557)
(2) ด้านลักษณะบ้านเรือน
เนื่องจากบริเวณถนนชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนเก่า จึงทาให้ลักษณะบ้านเรือน
เป็นบ้านแบบไทยโบราณ มีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้น ประตูบานพับ ซึ่งเป็นจุดเด่นของการ
สร้างบ้านในสมัยก่อน
2) เชิงนามธรรม ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน
ถนนยมจินดาเป็นถนนสายแรกของเมืองระยอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งศูนย์กลางทางการค้า
ขายที่สาคัญของเมือง หรืออาจกล่าวได้ว่าถนนยมจินดาเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดใน
สมัยนั้นเลยก็ ว่าได้ ไม่เ พี ยงแต่ทางด้านการค้าเท่านั้น ชุมชนถนนยมจินดายังเป็นชุมชนที่มี
วัฒนธรรมชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งก็คือวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผู้คนในชุมชนถ้อยทีถ้อยอาศัยให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น
อัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น
1) เชิงรูปธรรม ได้แก่
(1) ด้านลักษณะบ้านเรือน
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ชุมชนถนนยมจินดาในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากของชุมชน คือ
ลักษณะบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนที่มีลักษณะเป็นบ้านโบราณแบบดั้งเดิม โดย
คาดว่ า น่ า จะเป็ น ลั ก ษณะดั้ ง เดิ ม มาตั้ ง แต่ อ ดี ต ซึ่ ง เป็ น ที่ น่ า ดึ ง ดู ด ใจของผู้ พ บเห็ น จากบท
สัมภาษณ์ที่ว่า
“. . .เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนไม่นาน. . .แต่จุดเด่นนั้นอยู่ที่บ้านเก่าโบราณ
และเป็นชุมชนเก่าแก่” (คาสุข ตรีระพงศ์, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2557)
(2) ด้านการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินในชุมชนถนนยมจินดานั้นเกิดขึ้นมาไม่นานมากนัก แต่
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากของการจั ดกิจกรรมภายในชุมชนถนนยม
จินดา สังเกตจากการที่มีจานวนผู้ค้าขายเข้ามาติดต่อขอจองพื้นที่ในการขายของเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ทาการค้าขายเพิ่มเติมในช่วงที่มีการ
จัดกิจกรรมภายในชุมชนด้วย
2) เชิงนามธรรม ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน
ด้วยความที่ชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนเก่า จึงทาให้มีประวัติศาสตร์และความ
เป็นมาของชุมชนที่ยาวนาน ซึ่งจุดนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนถนนยมจินดา
และชาวจังหวัดระยองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะครั้งหนึ่งในประว้ติศาสตร์ได้มีบุคคลสาคัญแวะ
มาเยือนถิ่นระยอง
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์คุณธนรัตน์ พินพงสุวรรณและคุณนุชนารถ หัตถกรี
ได้แสดงความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในปัจจุบันไว้ว่า ชุมชนถนนยมจินดา
ในปัจจุบันไม่แน่ใจว่ายังคงมีสิ่งใดที่จะเรียกได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ได้ เนื่องจากทุก
สิ่งในชุมชนยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ไม่ได้มีสิ่งใดถูกทาให้โดดเด่นขึ้นมา สาหรับการจัดกิ จกรรม
ถนนคนเดินยมจินดา อาจจะดูเป็นจุดเด่นเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชนมาไม่นานนัก คน
บางกลุ่ มก็ ได้ให้ ความสนใจและมาเดินเที่ยว แต่ก็ไม่ได้คิ ดว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยม
จินดานี้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในปัจจุบันแต่อย่างใด จากบทสัมภาษณ์ที่ว่า
“ถนนคนเดินไม่มีอะไรให้ดูนอกจากแม่ค้า เพราะการจัดงานแต่ละครั้งก็จะมีแต่การ
ขายของเท่านั้น. . .นึกถึงห้องฉายหนัง เวทีร้องเพลง และการจัดนิทรรศการรูปภาพในอดีต ” (ธน
รัตน์ พินพงสุวรรณ, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2557)
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จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ประกอบอาชีพได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์
ความเป็นมาและวัฒนธรรมชุมชนเป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่สาคัญของชุมชนถนนยมจินดา เพราะ
ชุมชนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมชุมชนสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง
ชุมชนถนนยมจินดายังตั้งอยู่บนถนนสายประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญต่อเมืองระยองอีกด้วย
นอกจากนี้ ลักษณะบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยในชุมชนก็จัดได้ว่าเป็นอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ
ชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจากบ้านเรือนต่างๆ ยังคงได้รับการอนุรักษ์และดูแลรักษาไว้เป็นอย่าง
ดีในลักษณะของบ้านแบบบ้านโบราณเช่นเดียวกันกับในอดีต รวมถึงอัตลักษณ์ใหม่ อย่างการจัด
กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ยมจิ น ดา ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ โดยเฉพาะต่ อ คนในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาที่
ประกอบอาชีพค้าขาย
จากการศึกษาภาพรวมของประเด็นการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ถนนยมจินดาทั้งในอดีตและปัจจุบันผ่านการให้ข้อมูลของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนถนนยมจินดา
ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ สามารถสรุปได้ว่า
ชุมชนถนนยมจินดามีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างชัดเจน จากการที่คนในชุมชนถนน
ยมจินดาทุกกลุ่มมีการรับรู้ร่วมกันในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางด้านต่างๆ ของชุมชนถนนยม
จินดา
ถึงแม้ว่าคนในชุมชนถนนยมจินดาแต่ละกลุ่มจะมีการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ในสิ่งเดียวกัน
หากแต่คนต่างกลุ่มกันย่อมมีมุมมองต่ออัตลักษณ์ที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งมุมมองของกลุ่มต่างๆ ที่
มีต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาอาจขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนและความผูกพันที่มีต่อชุมชนถนนยมจินดา อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์ความเป็นชุมชนถนน
ยมจินดา แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนถนนยมจินดาทั้งคนระยองดั้งเดิมและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามา
อยู่ใหม่นั้นต่างก็มีความผูกพันกับชุมชนยมจินดาไม่มากก็น้อย
สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์คนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา สามารถแบ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดาออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเชิงรูปธรรม ซึ่งได้แก่ ด้าน
สถาปัตยกรรมและบ้านเรือน ด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์ ด้านสถานที่ ด้านการจั ดกิจกรรมถนน
คนเดิน และด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และ 2) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเชิงนามธรรม ซึ่ง
ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์และด้านเชื้อชาติ อีกทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งเชิงรูปธรรมและเชิง
นามธรรมที่กล่าวมานั้น คนในชุมชนถนนยมจินดาเกิดการรับรู้และตระหนักว่าเป็นลักษณะเด่น
ของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความเป็นชุมชนถนนยมจินดา
นอกจากมุมมองของคนภายในชุมชนที่มีต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนน
ยมจิ น ดาแล้ ว จากการสั ม ภาษณ์ ค นในชุ ม ชนยั ง ท าให้ เ ห็ น ถึ ง การมองภาพอั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาจากมุมมองของคนนอกผ่านมุมมองของคนในชุมชนเองด้วย
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4.2.2 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนยมจินดาจากมุมมองของคนนอก
อัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละชุมชนย่อมมีความแตกต่างกัน และแน่นอนว่ามุมมองของคน
ในชุมชนและนอกชุมชนย่อมมีความแตกต่างกัน จากผลการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
มุมมองคนในชุมชนถนนยมจินดาเอง จะเห็นได้ว่า มุมมองของคนในชุมชนได้ให้ความสาคัญทั้ง
ทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านเชื้อชาติ ด้านสถาปัตยกรรม และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งลักษณะ
ต่างๆ เหล่านี้ นักท่องเที่ยวหรือคนนอกชุมชนหากไม่ได้มาสัมผัสอาจจะไม่เข้าใจและไม่ได้เกิด
การรับรู้
จากการสอบถามคนในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาเกี่ ย วกั บ ความคิ ด จากมุ ม มองของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนถนนยมจินดา สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) ด้านสถาปัตยกรรม
นักท่องเที่ยวส่วนมากจะชอบมาถ่ายภาพ จึงมองว่าจุดเด่นของชุมชนคือบ้านเรือนเก่าๆ
ตึกและอาคารสมัยโบราณ จากการให้สัมภาษณ์ของมุมมองคนในชุมชน ได้กล่าวไว้ว่าการออก
สื่อไปว่าเป็นเมืองเก่า คนก็ชอบที่จะมาถ่ายภาพ เพราะเวลาถ่ายภาพออกมาแล้วสวย
“ตึกกี่พ้งที่เป็นตึกแรกของระยองนี่มีคนมาถ่ายรูปทุกวัน เพราะถ่ายออกมาแล้วสวย
บางคนก็มาถ่ายภาพแต่งงานที่นี่” (วลัยพร ใจหนักแน่น, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
2) ความเป็นเมืองเก่า
นักท่องเที่ยวย่อมไม่คาดหวังว่าจังหวัดระยองจะมีมุมที่เป็นเมืองเก่าและการอนุรักษ์
เมืองเก่าอย่างชุมชนถนนยมจินดาหลบซ่อนอยู่ ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ว่า
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เรามีอยู่นะ คนชอบ
นะ คือคนไม่คิดว่าจะมีเมืองเก่าแบบนี้ คนที่มาระยองก็จะคิดถึงภาพทะเล แต่
พอเขาได้มาสัมผัสจุดนี้ ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ ที่น่าสนใจแอบซ่อนอยู่. . . (บุญอนันต์
หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557) และ ความเป็นเมืองเก่าตรงนี้เป็น
จุดขายหลักของชุมชนถนนยมจินดา (คาเอ้ย พุฒเกิด, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม
2557)
3) ด้านการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
คงไม่อาจที่จะปฎิเสธได้ว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเป็นปัจจัยสาคัญในการเชิญชวน
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาสู่ชุมชนถนนยมจินดาแห่งนี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนมากทราบข่าวจาก
การประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาชมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนถนนยมจินดาจัดขึ้น โดยอาจมีหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนบ้างขึ้นอยู่กับผู้จัดกิจกรรม ดังที่ว่า
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“นักท่องเที่ยวเขาคอยเงี่ยหูฟังอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะจัดงานกัน ถ้างานใหญ่นะถนนนี้จะไม่
มีทีเดินเลย ก็เลยคิดว่าน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อยู่เหมือนกัน. . .” (นิวัตร เปาอินทร์,
สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557)
4) ด้านศิลปวัฒนธรรม
บางครั้งการท่องเที่ยวสามารถมองได้หลายแง่มุม ขึ้นอยู่กับตัวนักท่องเที่ยวเองด้วย
ว่ามีมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างไร หรือมีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวอย่างไร อย่าง
กรณีของการมาร่วมกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา นักท่องเที่ยวก็จะได้อะไรในหลายๆ แง่มุม
ดังที่คนในชุมชนกล่าวไว้ว่า
“นักท่องเที่ยวมีหลายระดับ บางคนเขามาเสพทางด้านวัฒนธรรม บางคนเขาก็หันไป
ทางด้านท่องเที่ยว สาหรับคนที่เสพวัฒนธรรมเขาก็จะเข้าใจและชอบวิถีชุมชนมากกว่า. . .”
(โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จะเห็นได้
ว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาบางสิ่งนั้นได้ถูกรักษาไว้ จึงทาให้ยังคงอยู่ได้
ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ขณะที่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางสิ่งนั้นได้สูญหายและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป

4.3 ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา
ไม่ว่าจะสังคมในยุคสมัยใดก็ตาม คงไม่อาจที่จะปฏิเสธในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้
ชุมชนถนนยมจินดาก็เช่นกัน เนื่องจากชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนเมืองเก่าที่อยู่ใกล้แหล่ง
ความเจริญ จึงทาให้ชุมชนได้รับผลบ้าง อย่างไรก็ต าม ชุมชนถนนยมจินดายังคงรักษาและ
อนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชนว่าคน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนถนนยมจินดาแห่งนี้จะต้องมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง
จากผลการศึกษา อาจกล่ าวได้ว่า ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่มีผ ลทั้งต่อการคงอยู่และการ
เปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา ได้แก่ การสื่อสาร เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของชุมชนถนนยมจินดา โดยการสื่อสารเป็นสื่อกลางที่คน
ภายในชุมชนใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกชุมชน
ด้วย จะเห็นได้ว่า การสื่อสารระหว่างกันของคนภายในชุมชนนั้นทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
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อีก ทั้งยังสร้างให้ ค นในชุมชนเกิดความสามัค คี ซึ่ งจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เ กิดขึ้น
ภายในชุมชน ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดาให้คงอยู่ได้ และในขณะเดียวกันการที่คนในชุมชนได้ติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกชุมชน
นั้นทาให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเปิดรับสิ่งใหม่ และเมื่อคนในชุมชนเห็นพ้องตรงกันว่าควรนา
วัฒนธรรมใหม่นั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้ว วัฒนธรรมใหม่นั้นอาจส่งผลให้วัฒนธรรม
ดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมของชุมชนตามมา
นอกจากนี้ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผ ลต่อ การคงอยู่และการเปลี่ ยนแปลงของอัตลั กษณ์ ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา มีดังต่อไปนี้
4.3.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการคงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
4.3.1.1 การเป็นมรดกตกทอด
เจ้าของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนถนนยมจินดาในบริเวณแถบนั้นมีเจ้าของเพียงคน
เดียว ซึ่งก็ คื อ ตระกูล บุญ ศิริ ซึ่งขณะนี้ได้ย้ายถิ่ นฐานไปอยู่อ าศัยที่กรุงเทพมหานคร โดยได้
อนุญาตให้คนเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยและทาการค้าได้ ซึ่งขณะนี้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนส่วนมากจะมี
ฐานะเป็นผู้เช่า โดยเจ้าของบ้านคิดค่าเช่าราคาถูก อีกทั้งยังไม่เคยขึ้นค่าเช่าที่เลย คาดว่ าด้วย
ความที่เจ้าของที่เป็นคนที่มีฐานะ จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องขายที่บริเวณนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะ
เป็นเพราะเป็นมรดกตกทอดของตระกูล หรืออาจะเป็นไปได้ว่าเจ้าของที่มีแนวคิดในการส่งเสริม
การอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าเช่นกัน เพราะถ้าหากเจ้าของพื้นที่ขายพื้นที่ตรงบริเวณนี้ให้กับ
นายทุน แน่นอนว่าชุมชนทั้งชุมชนแห่งนี้คงจะไม่เหลือ จะต้องถูกรื้อแล้วสร้างเป็นตึก เนื่องจาก
อยู่ใกล้กับแหล่งความเจริญมาก
จากการสัมภาษณ์คนในชุมชน ได้กล่าวว่า บ้านทั้งบริเวณเป็นเจ้าของเดียวกัน
เจ้าของเขาก็อยู่กรุงเทพฯ เขาเลยไม่คิดที่จะปรับปรุง ก็ปล่อยไว้ให้คนนอกเข้ามาเช่า คนที่มาอยู่
ก็ต้องปรับปรุงและซ่อมแซมเองเพราะว่าค่าเช่าถูกมาก. . .การที่เจ้าของไม่ขายมันช่วยได้เพราะ
เหตุนี้ ถ้ามาซื้อที่บริเวณนี้ต้องถูกรื้อสร้างเป็นตึกแน่นอน. . . (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์,
14 กุมภาพันธ์ 2557)
4.3.1.2 ความเข้มแข็งของคนในชุมชน
ขณะที่คนระยองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนถนนยมจินดาเป็นผู้สูงอายุ จึงทาให้
มีค วามคิ ดที่อ ยากจะย้อ นเวลากลั บไปหาอดีต ดังนั้น กลุ่ มผู้ใ หญ่ /ผู้ สู งอายุใ นชุมชนจึงมีการ
ส่งเสริมและผลักดันให้มีการอนุรักษ์บ้านเรือน ศิล ปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ต่างๆ ของชุมชน
และของจังหวัดระยองไว้ รวมถึงการที่คนในชุมชนถนนยมจินดาเองมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง
ในการมีจิตวิญญาณของความภาคภูมิใจในความเป็นคนระยองที่จะอนุรักษ์ชุมชนไว้ในสภาพ
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เดิมนั้น ส่งผลให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาและอนุรักษ์ชุมชนแห่งนี้ไ ว้ได้เป็นอย่างดี จากการ
สัมภาษณ์คนชุมชนได้กล่าวว่า
เพราะมันอยู่ที่ชาวบ้าน ถ้ าเขาไม่ไปรื้อ บ้าน สร้างตึก สร้างอะไร แล้ วยิ่งเรา
ปรับปรุงทางกายภาพไปเรื่อ ยๆ..เราก็ยังรักษาสงวนบริเวณนี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
. . .ซึ่งสุดท้ายแล้วแถบนี้ก็จะตกเป็นมรดกเมือง. . .คือการทาเป็นมรดกเมืองนี่มันยาก
นะ (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
ตอนนี้คนดั้งเดิมที่นี่มีน้อย คนมาจากจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือและ
ภาคใต้ย้ายมาอยู่เยอะ สรุปแล้วคนที่ย้ายมาจากข้างนอกแข็งแรงมากกว่าคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะคนที่มีจิตอาสาทางานฟื้นฟูนี่เป็นคนนอกเกือบจะทั้งนั้น . . .
คนในชุมชนจะไม่รู้เรื่อง พวกเราก็ต่อสู้เรื่องนี้มานาน. . . (เฉลียว ราชบุรี ,
สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
4.3.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
4.3.2.1 ความเจริญและความทันสมัย
เมื่อความเจริญและความทันสมัยเข้ามาย่อมกระทบต่อสิ่งต่างๆ โดบรอบด้วย
ความเป็นโลกาภิวัตน์ อย่างไรก็ตาม ชุมชนถนนยมจินดาก็ได้มีการรับความเจริญและความเป็น
สมัยใหม่เ ข้ามาสู่ ชุมชน และมีก ารปรับใช้ เช่น มีการสร้างบ้านเรือนเป็นตึกบ้าง เปลี่ยนการ
คมนาคมจากทางน้ามาเป็นทางบก เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ชุมชนถนนยมจินดาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเลือกที่จะรับและนาความทันสมัยมาปรับใช้ให้เข้ากับชุมชน โดยมองถึงประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่างๆ เหล่านั้นว่า เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดผลดีหรือผลเสี ยต่อชุ มชน
อย่างไร และจะส่งผลอย่างไรต่อคนในชุมชน
จากการสัมภาษณ์คนในชุมชน ลักษณะต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความเจริญ
และความทันสมัยจนทาให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
“สมัยก่อนค้าขายไม่ใช่บนถนน จะเป็นลุ่มน้ามากกว่า ก็จะมีเรือสัญจร. . .แต่
พอมีถนนเกิดขึ้น เรือก็เลยลดลง สุดท้ายก็เลิกรากันไป. . .” (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์,
29 พฤศจิกายน 2556)
“วิถีชีวิตในปัจจุบันแตกต่างกับในอดีตมาก. . .คนเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตาม
กาลเวลา เวลาเปลี่ยนวิถีชีวิตก็เปลี่ยน ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว เพราะโครงสร้างหลักๆ มัน
เปลี่ยนหมด. . .” (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
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สังเกตว่าในอดีตเมืองเก่าจะตั้งอยู่ริมน้า เพราะว่าใช้เรือเดิ นทาง มีการ
ขนส่งทางน้าเป็นหลัก . . .เมื่อเมืองพัฒนาขึ้น มันขยายออกไปมากขึ้น มีถนน
หนทาง ก็มีรถมาใช้ คนก็ไม่ใช้เรือหรอกเพราะมันลาบาก ก็เปลี่ยนวิถีมาใช้ถนน
กันมากขึ้น. . . (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
4.3.2.2 การพัฒนาเมือง
ตั้งแต่มีการสร้างถนนสุขุมวิท ศูนย์กลางของเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่
แหล่งความเจริญเคยตั้งอยู่ที่ถนนยมจินดา ก็เปลี่ยนไปอยู่ที่ถนนสุขุมวิทแทน เนื่องจากได้มีการ
สร้างห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นแหล่งความเจริญที่ครบครัน อีกทั้งยังมีความทันสมัยมากกว่า ผู้คนก็
เริ่มสนใจและอพยพย้ายออกจากถิ่นฐานเพื่อไปทาการค้าและอยู่อาศัยในบริเวณนั้น ซึ่ง ส่งผล
กระทบต่อวิถี ชีวิตของคนในชุมชน คือ คนในชุมชนเริ่มมีค วามเป็นทุนนิยมเพิ่มมากขึ้น และ
ชุมชนเริ่มกลายเป็นเมืองร้าง เมื่อคนในชุมชนเริ่มทะยอยย้ายออกจากถิ่นฐานเดิมไป
จากการสัมภาษณ์คนในชุมชน ลักษณะต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
เมืองจนทาให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
“ปัจ จุบัน การค้ า ได้ข ยายออกไปเส้ นทางสุ ขุ มวิ ท ถนนยมจิ นดาจึงเงีย บเหงา”
(กันยา อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2257)
“. . .แต่ก่อนตรงนี้มันคือเมือง พอเมืองย้ายออกไป ตรงนี้มันก็เป็นเหมือนเมือง
ร้ า ง เมื อ งใหม่ ก็ ไ ปเกิ ด อยู่ ที่ ศู น ย์ ก ารค้ า คนที่ เ คยอยู่ ที่ นี่ ก็ อ พยพออกไปท ามาค้ า ขาย ก็ ทิ้ ง
บ้านเรือนไว้ตรงนี้. . .” (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
พอเมื อ งย้ า ยออกไป ตรงนี้ มั น ก็ เ ป็ น เมื อ งร้ า ง เมื อ งใหม่ ก็ ไ ปเกิ ด ที่
ศูนย์การค้า คนที่เคยอยู่ที่นี่ก็อพยพออกไปทามาค้าขาย ก็ทิ้งบ้านเรือนไว้ตรงนี้
ก็เป็นแบบบ้านให้คนมาเช่าด้วยส่วนหนึ่ง บางคนก็ยังอยู่ มันก็เปลี่ยนวิ ถีชีวิต
เขาไปเลย (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
. . .ช่วงประมาณปีพ.ศ. 2480 หลังตัดถนนสุขุมวิท เมืองระยองก็ขยาย
ไปจนติดถนนสุขุมวิท แล้วก็มีตัดถนนเพิ่มขึ้นอีก 3-4 สาย คนก็ขยายจากถนน
สายนี้ออกไปอยู่ตามถนนต่างๆ แต่พอมีการพัฒนาสร้างศูนย์การค้าประมาณปี
พ.ศ. 2514 ทุกคนเลยอพยพจากนี่ไปอยู่โน่น ถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เจริ ญ อย่ า งรุ น แรงฉั บ พลั น เพราะตรงนี้ มั น แคบ มั น ขยั บ ขยายล าบากมาก
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เพราะฉะนั้นหลังจากปีพ.ศ. 2516 ทางนี้ทรุดเลย เพราะความเจริญไปอยู่ทาง
นั้นหมดแล้ว (เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
ที่นี่เ ป็นถนนเศรษฐกิจ ทุกอย่างมันหงุดชะชักตอนที่ ถ นนสุ ขุมวิทมา
แม่น้าที่เคยกว้างตอนนี้กลายเป็นคลอง พอความเจริญเข้ามาก็มีการสร้างโน่น
สร้างนี่. . . (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557)
พอถนนสุขุมวิทสร้าง คนก็ย้ายออกไปอยู่ริมถนนสุขุมวิท ไปซื้อ ไป
สร้างตึก ไปทามาค้าขาย. . . (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์
2557)
ความเจริญตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 มันค่อยๆ ทยอยขึ้นจากแม่น้าไปทาง
ถนนแล้ว แต่ตรงนี้ยังรุ่งเรืองอยู่ จนสุดท้ายถนนสุขุมวิทเสร็จ ความเจริญก็ขึ้น
ไปอยู่ที่ถ นนสุ ขุมวิท พอขึ้นไปถนนสุ ขุมวิท ความเจริ ญ ทางนี้ก็เ ริ่มชะลอลง
พร้ อ มกั บ การย้ า ยถิ่ น ฐานเพื่ อ ไปประกอบการค้ า ที่ ศู น ย์ ก ารค้ า . . . (โชดก
วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
พอมีถนนสุขุมวิทขึ้นมา ถนนเส้นนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนถนนที่ถูกลืม
ไปเลย เพราะว่าร้านค้ าอะไรที่เ ป็นกิจการใหญ่ๆ เขาก็จะไปซื้อตึกอยู่ที่ถนน
สุขุมวิทข้างนอกมากกว่า (เสาวนีย์ วิยะบุญ , สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน
2556)
4.3.2.3 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ดั้งเดิมคนระยองโดยพื้นเพมีอาชีพทานา ทาสวน ทาไร ทาประมงและอาชีพ
เกษตรกรรมอื่นๆ เมื่อมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาทาให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของ
แรงงาน เนื่องจากความต้องการแรงงานของคนงานดีมาก ประกอบกับรายได้และมีงานทาตลอด
ทั้งปี คนจึงเริ่มเปลี่ยนอาชีพจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมไปเป็นภาคอุตสาหกรรม
แทน ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจานวนลดลง
4.3.2.4 การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
ชุมชนถนนยมจินดาเป็นถนนที่เงียบเหงาและซบเซามาเป็นเวลานาน เนื่องจาก
แหล่ ง ความเจริ ญ ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ถ นนเส้ น นี้ อี ก ต่ อ ไป ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ลุ่ ม คณะท างานของศู น ย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองเข้ามาดาเนิน
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โครงการอนุรักษ์เมืองเก่า ก็ได้มีการเริ่มจัดงานและกิจกรรมขึ้นในชุมชน ซึ่งได้แก่ กิจกรรมถนน
คนเดินยมจินดา และแน่นอนว่ากิจกรรมถนนคนเดินนี้มีทั้งผลดีและผลเสียต่อชุมชน
อย่างไรก็ตาม การดาเนินโครงการอนุรักษ์เมืองเก่าเป็นการทาเพื่อประโยชน์ของ
ชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งเก่ า และมรดกทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนให้ ค งอยู่ ดั ง นั้ น การ
เปลี่ยนแปลงภาพรวมของชุมชนย่อนเป็นไปในทิศทางที่ดี
จากการสั ม ภาษณ์ ค นในชุ ม ชน ลั ก ษณะต่ า งๆ ที่ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการจั ด
กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาจนทาให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
แต่เดิมคนในชุมชนเคยอยู่กันอย่างสงบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน จนกระทั่ง
เกิดถนนคนเดิน มีการค้าขายและคนนอกเข้ามาสู่ชุมชน คนก็เริ่มขยับขยายมา
ค้าขาย เป็นการร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน. . . (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์,
14 กุมภาพันธ์ 2557)
มีการทาถนนยมจินดาใหม่ทั้งเส้น แต่เดิมเป็นถนนคอนกรีตธรรมดาก็
เปลี่ยนเป็นถนนอิฐบล็อก (ตัวหนอน) (กิตติภัทร์ แซ้ไล้, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม
2557) นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนแรกเป็นถนนขรุขระแล้วก็มีการ
เอาอิ ฐ ตั ว หนอนมาปู มี เ วที ที่ ท าหลั ง คาเพิ่ ม เพราะตอนนั้ น มั น ไม่ มี ห ลั ง คา
(เปรมยุดา บุญเสริม, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
มีร้า นค้ าต่า งๆ เกิ ดขึ้ นมามาก แต่ก่ อ นไม่ไ ด้มี ร้า นค้ า ในชุมชนเยอะ
ขนาดนี้ ถนนก็เปลี่ยนเป็นอิฐบล็อกเพราะมันดูสวยงามและเหมาะกับการจัดงาน
ถนนคนเดินมากกว่า ซึ่งก็เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นาน ช่วงเริ่มมีการจัดถนนคนเดิน มี
การเปลี่ยนโคมไฟจากโคมไฟธรรมดาเป็นโคมไฟสีทอง ก็เพิ่งเปลี่ยนไม่นานอีก
เหมือนกัน (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
4.3.2.5 การท่องเที่ยว
เมื่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาเริ่มเป็นที่ยอมรับ ทาให้มีนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาสู่ชุมชนถนนยมจินดาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ศูนย์ประสานงาน
การท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุง
และต่อยอดจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินให้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และถ้าหาก
การท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนเมื่อใด แน่นอนว่าชุมชนย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
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4.3.2.6 การเมืองท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าของชุมชนถนนยมจินดาแต่เดิมทีนั้นเคยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ แต่พอมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ผู้บริหารงานเปลี่ยน วิสัยทัศน์ก็
เปลี่ยน ทาให้งบประมาณที่เคยได้รับการสนุนนั้นมีน้อ ยลง ซึ่งส่ งผลกระทบต่อ ชุมชนในการ
ดาเนินงาน เพราะถ้าหากขาดงบประมาณโครงการก็อาจจะหยุดชะงัก
จากความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับปัญ หาการเมืองท้องถิ่น ได้กล่าวว่า
ปัญหาการเมืองท้องถิ่น คือใครเริ่มต้นไว้ แล้วถ้ามาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย เปลี่ยนผู้นา เขาก็จะ
ไม่ ค่ อ ยมาต่ อ งานกั น คิ ด ว่ า งานใครงานมั น อะไรที่ ค้ า งไว้ ก็ อ ยู่ ต รงนั้ น (เสาวนี ย์ วิ ย ะบุ ญ ,
สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2556)
จากการศึ ก ษาประเด็ น เกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมกั บ การคงอยู่ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จะเห็นได้ว่าการสื่อสารเป็น
ตัวกลางสาคัญในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารนั้นมีบทบาทและหน้าที่ในการสืบทอดและ
การเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จึงอาจกล่าวได้ว่ า การสื่อสารมี
บทบาทและหน้าทีส่ าคัญในการธารงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา

บทที่ 5
การสื่อสารผ่านกิจกรรมถนนคนเดินกับการท่องเที่ยว
แบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์
ในบทนี้จะเป็นการนาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับความส าคั ญ ของการสื่ อ สารที่มีต่ อ
ชุมชนถนนยมจินดา โดยเฉพาะทางด้านการธ ารงรักษาอัต ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อกิจกรรมถนนคนเดิน และการส่งเสริมกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชน
ถนนยมจินดาตามแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่ง
ผลการศึกษาออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 บทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดา
5.2 การอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าและการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
5.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ของชุมชนถนนยมจินดา

5.1 บทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดา
การสื่อสารเป็นสื่อกลางที่สาคัญในการติดต่อสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจาก
การสื่อสารมีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญในการติดต่อระหว่างทั้งกับคนในชุมชนและคนนอกชุมชน
ผ่านการใช้สื่อชุมชนต่างๆ ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึง
การสืบทอดและการเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาให้คงอยู่ผ่านการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินยมจินดา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการรักษาไว้ให้คงอยู่ซึ่งวัฒนธรรมของชุมชน
ถนนยมจินดา
จากการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดาที่มีต่อการคง
อยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมถนนคน
เดิน สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
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5.1.1 การสื่อสารภายในชุมชนถนนยมจินดา
เนื่อ งจากคนในชุมชนถนนยมจินดาเป็นกลุ่ มคนที่มีวิถี ชีวิต แบบสมถะและเรียบง่า ย
ดังนั้น การติดต่อสื่อสารของคนในชุมชนจึงเป็นการติดต่อสื่อสารแบบขั้นพื้นฐาน โดยการสื่อสาร
ที่สาคัญที่สุดของชุมชนถนนยมจินดาก็คือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก ซึ่งเป็นการสื่อสารใน
ลักษณะของการบอกข่าวสารต่อๆ กันไปเป็นทอดๆ สาหรับการใช้การสื่อสารแบบปากต่อปาก
ของคนในชุมชนถนนยมจินดาส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนของการ
ค้าขาย จึงทาให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกันได้ง่าย ดังนั้น คนในชุมชนถนนยม
จินดาจึงไม่ได้มีความจาเป็นต้องใช้สื่ออื่นๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารมากนัก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่
คนในชุมชนถนนยมจินดามักเลือกใช้การพูดคุยเป็นหลักในการติ ดต่อสื่อสารระหว่างกันภายใน
ชุมชน
นอกจากนี้ กลุ่ ม คนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาส่ ว นมากเป็น กลุ่ ม ของผู้ ใ หญ่ /
ผู้สูงอายุ ดังนั้น การติดต่อสื่อสารจึงควรมีลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม
ชุมชนถนนยมจินดายัง มีก ารใช้ สื่ อ ชุ มชนอื่นๆ เป็นช่ อ งทางในการติด ต่อ สื่ อ สารระหว่า งกั น
ภายในชุมชนอีกด้วย ซึ่งส่วนมากจะเน้นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก เช่น จดหมายข่าว ป้ายประกาศ
โปสเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ชุม ชนถนนยมจิ น ดามี รู ป แบบการสื่ อ สารเป็ น ลั ก ษณะของการสื่ อ สารแบบสองทาง
เนื่องจากคนในชุมชนมีการติดต่อสื่อสารกันแบบปากต่อปาก ทาให้มีการส่งต่อข่าวสารกันแบบ
กระจายกันต่อไปเป็นทอดๆ จึงทาให้คนในชุมชนถนนยมจินดามีหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับ
สารในขณะเดียวกัน สาหรับทิศทางของการสื่อสารภายในชุมชนถนนยมจินดาจะเป็นลักษณะ
ของการสื่อสารแนวระนาบ/แนวนอน ซึ่งเป็นลักษณะของการสื่อสารกับคนในระดับเดียวกัน นั่น
ก็คือ ระหว่างคนในชุมชนถนนยมจินดาด้วยกันเอง โดยวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการสื่อสารแบบ
นี้ มั ก จะเป็ น ไปเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร การติ ด ต่ อ ประสานงาน รวมถึ ง เพื่ อ การ
แก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในชุมชน
อย่างไรก็ตาม ระดับการสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดานั้นมีหลายระดับ ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่มหรือองค์กร รวมถึงการสื่อสารมวลชน โดยการสื่อสารระดับบุคคล จะเป็นการ
สื่อสารแบบระหว่างบุคคล ซึ่งส่วนมากเป็นการสื่อสารของคนภายในครอบครัวหรือคนที่รู้จักกัน
ภายในชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีการติดต่อและพูดคุยกันเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ส่วนการสื่อสาร
ระดับ กลุ่ ม หรือ องค์ ก ร จะเป็นการสื่ อ สารขององค์ กรชุ มชน ซึ่งได้แก่ ศูน ย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่ าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ยกตัวอย่างเช่น การประชุมของ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง
เป็นต้น สาหรับการสื่อสารมวลชน ก็คือการใช้สื่อมวลชนต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารซึ่งส่วนมาก
จะเป็นส่วนหนึ่งของสื่อชุมชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน และสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น

93
หรือเคเบิลทีวี ซึ่งสื่อมวลชนนี้จะเป็นสื่อที่ใช้ของจังหวัดระยอง ไม่ใช่เฉพาะของชุมชนถนนยม
จินดาเท่านั้น
สาหรับการสื่อสารที่สาคัญที่สุดของชุมชนถนนยมจินดา คือ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
ถึงแม้ว่าองค์กรชุมชน ซึ่งได้แก่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟู
เมือ งเก่ าจั งหวัดระยองจะมี บทบาทส าคั ญ ในการดาเนิน โครงการและการจัด กิจ กรรมต่ างๆ
ภายในชุมชนถนนยมจินดา อย่างไรก็ต าม ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองมีความต้องการให้ทุกคนในชุมชนถนนยมจินดามีส่วน
ร่วมในการสื่อสาร โดยการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนถนนยม
จิน ดา เช่ น โครงการอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟูเ มื อ งเก่ า การจั ดกิ จ กรรมถนนคนเดิน ยมจิ น ดา และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในชุม ชน เป็นต้น รวมถึงการสื่อสารเพื่อให้คนในชุมชน
ถนนยมจินดาออกมาให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้การสนับสนุนแนวคิด รวมถึง
ร่วมมือ กันรักษาและอนุรักษ์ค วามเป็นเมือ งเก่าของชุมชน อีกทั้งช่วยกันปรับปรุงสภาพของ
ชุ ม ชนให้ น่ า อยู่ เพราะผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ทั้ ง จากทางตรงและทางอ้ อ มล้ ว นแต่ เ ป็ น
ผลประโยชน์ของคนในชุมชนทุกกลุ่มและเพื่อชุมชนถนนยมจินดาอย่างแท้จริง
ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในชุมชนนั้นควรจะต้องเกิดจากความคิ ดเห็นและความ
ร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน รวมถึงคนในชุมชนส่วนมากเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการหรือ
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพราะผลที่เกิดขึ้นจะเป็นของชุมชนและเป็นของคนในชุมชนทุกคน อีกทั้ง
สิ่งที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นมรดกสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลังของชุมชนด้วย ดังนั้น การสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วมจึงเป็นส่วนสาคัญอย่างแท้จริงต่อชุมชนถนนยมจินดา
จากการสัมภาษณ์คุณโชดก วิริยะพงศ์ ประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่า
และชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ได้กล่าวว่า การสื่อสารกับคนในชุมชนถนนยมจินดา
ไม่ ค วรใช้ ก ารท าประชาคมโดยตรงๆ อย่า งเครี ย ด ซึ่ง แน่ น อนว่า ทางศูน ย์ป ระสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองได้มีการสารวจความคิดเห็นของ
คนในชุมชนถนนยมจินดา แต่เราจะทาในลักษณะใช้สื่อกิจกรรมเป็นหลัก แล้วสอดแทรกการทา
ประชาคมในลั กษณะของการพูดคุยกับคนในชุมชนขณะที่มาร่ว มกิจกรรม ก็จะกลายเป็นใน
ลักษณะของการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งการใช้เวลาในการพูดคุยกับคนในชุมชน
ในความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าเป็นการประชาคมที่ดีที่สุด คนในชุมชนจะตั้งใจฟัง อยากมีส่วน
ร่วมและให้ความร่ว มมือ หลังจากนั้นทางศูนย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองก็มีหน้าที่ในการสื่อสารกับคนในชุมชนกลุ่มต่างๆ เพราะคน
ในชุมชนแต่ละกลุ่มก็มีการรับรู้ที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้การสื่อสารกันคนละแบบหรือคนละวิธี
เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจสิ่งที่คณะกรรมการต้องการจะสื่อสาร (โชดก วิริยะพงศ์ , สัมภาษณ์, 15
กุมภาพันธ์ 2557)
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จะเห็นได้ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนมีความสาคัญมาก อีกทั้ง รูปแบบ
การติดต่อ สื่อ สารระหว่างคนในชุมชนควรจะเป็นการสื่ อ สารในลั กษณะที่เ ป็นกันเอง ไม่เ ป็น
ทางการ และเข้าใจงาย นั่นคือ การพูดคุยหรือการสื่อสารแบบปากต่อปากนั่นเอง
นอกจากการสื่ อ สารระดับบุค คลจะมีค วามส าคั ญ ในการติดต่อ สื่ อ สารของคนภายใน
ชุมชนถนนยมจินดาแล้ว การสื่อสารระดับกลุ่มหรือองค์กรโดยมีองค์กรชุมชน ซึ่งได้แก่ ศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลาง
ของการติดต่อก็นับว่ามีบทบาทสาคัญ โดยเฉพาะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพและทั่วถึงภายในชุมชนมากที่สุด
5.1.2 องค์กรชุมชนของชุมชนถนนยมจินดา
องค์กรชุมชน เปรียบเสมือนศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนถนนยม
จินดา นอกจากนี้องค์กรชุมชนยังทาหน้าที่เป็นตัวประสานงานที่สาคัญระหว่างหน่วยงานต่างๆ
จากภายนอกชุ ม ชนอี ก ด้ ว ย ส าหรั บ องค์ ก รชุ ม ชนของชุ ม ชนถนนยมจิ น ดา ได้ แ ก่ ศู น ย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง
เนื่อ งจากศูนย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมือ งเก่าจังหวัด
ระยองปัจจุบันได้มีการจดทะเบียนและจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดาเนินงานในส่วนต่างๆ ของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษาไว้ซึ่ง
การคงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการสืบต่อและการถ่ายทอดอัตลักษณ์
ของวัฒนธรรมชุมชนไปยังกลุ่มคนรุ่นหลัง ดังวัตถุประสงค์หลักขององค์กร คือ “การรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม วิถีชุมชนดั้งเดิม สืบทอดศิลปะพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารประจาถิ่น ต่อ
ยอดความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการคงไว้ซึ่งภาษาระยอง ในขณะก็ก้าวไปพร้อมกันกับคนรุ่นใหม่
ด้ว ยความร่ว มสมัยในการมีส่ ว นร่ว ม โดยเฉพาะเยาวชนควรได้รับรู้เ รื่อ งราวแห่งอดีต ปลุ ก
จิตสานึกรักบ้านเกิด รักความเป็นระยอง ด้วยการร่วมกันรักษาถนนประวัติศาสตร์ให้อยู่คู่ระยอง
ต่อ ไป” (ศูนย์ป ระสานงานการท่อ งเที่ย วเมือ งเก่าและชมรมอนุรักษ์เ มือ งเก่า จังหวัด ระยอง,
ม.ป.ป.)
จากเอกสารข้อมูลศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่า
จังหวัดระยอง (ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง,
ม.ป.ป.) โครงสร้างของคณะกรรมการของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง มีดังต่อไปนี้
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คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
เมืองเก่าจังหวัดระยอง
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายเสรี
สุวรรณวิจิตร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายโอภาส
ปิ่นปลื้มจิตต์
นายบุญเสริม
ตระหง่านศรี
นายเฉลียว
ราชบุรี
นายศิริชัย
วินัยถาวร
นายปรีชา
เรืองเดช
ที่ปรึกษากิตตมศักดิ์
นายพัชรพล
ปานรักษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมัชชาสื่อมวลชน จังหวัดระยอง
ประธานคณะกรรมการ
นายโชดก
วิริยะพงศ์
รองประธานกรรมการ
นายวินัย
นาวาประดิษฐ์
นายนิวัตร
เปาอินทร์
ดร.วัฒนา
บรรเทิงสุข
ฝ่ายเหรัญญิก
ดร.วัฒนา
บรรเทิงสุข
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางอาเพย
รรมานนท์
ฝ่ายเลขานุการ
นางวรกมล
ปิ่นปลื้มจิตต์
ผู้ช่วยเลขาฯ
นางเสาวนีย์
วิยะบุญ
ฝ่ายบันเทิงและการแสดง
นางเสาวนีย์
วิยะบุญ
ผู้ช่วยฝ่ายบันเทิงฯ
นางสังวาล
จันทร์รุ่งอุทัย
ฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ นางถมยา
ปรีชาเวทย์
ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่ฯ
นางอัญชลี
บัวพืช
นางดวงเดือน
เทพอุดร
นายวิชิต
สุขสาราญ
นายอาณัต
เปรมตระกูล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายปรีชา
เรืองเดช
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายณรงค์เดช
ฐิตะสิริ
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คณะกรรมการ

นายจอม
นายมนูญ
นายจรัสชัย
นายดวงเกษ
นายกาจัด
นายวชิระ
นางสาวสรินนา
นายอุกฤษฏ์
นางคาเอ้ย
นางวิถี
นางเพ็ญทิพย์
นางนันทา
นางอัญชลีพร
นางวิยะดา
นายบุญเลิศ
ร้านส้มตาอนามัย
นายวรเมษ
นางอรพิน
นางสาวธันย์สุดา
ป้าแดงขนมไทย

อาวรณ์
ทับทิมทอง
ซิปเข
เทพอุดร
บุญเสริม
เสนศร
จันทร์รุ่งอุทัย
แซ่เลี่ยง
พุฒเกิด
เกณฑ์การ
สุขเจริญ
ซาห้าน
หงษาคา
ทีมกาญจน์
หนองแพง
รามาเคน
สว่างแจ้ง
นิธิโชติวราธรณ์

จากโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์
ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองจะเห็นได้ว่า ในส่วนของคณะกรรมการและฝ่ายต่างๆ จะเป็นคนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนถนนยมจินดา นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้ นฟู เมือ งเก่าระยองยังได้เ รียนเชิญ ผู้ทรงคุ ณวุฒิ ซึ่งเป็นคนจาก
ภายนอกชุมชน เช่น คณะคณาจารย์เ ข้าร่ว มเป็นคณะกรรมการด้ว ย ทั้งนี้เ พื่อ ที่จะได้เ ป็น ที่
ปรึกษาในการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงการให้คาปรึกษาและคา
ชี้แนะแก่คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่า
จังหวัดระยองในการดาเนินงานทางด้านต่างๆ ด้วย
ในส่วนของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์
ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองนั้นได้มีการตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 หากแต่สถานที่ตั้งของศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าระยองเองนั้น เพิ่งมีการ
ตั้งขึ้นไม่นาน คือเมื่อช่วงต้นปีพ.ศ. 2556 นี้เอง โดยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
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ชมรมอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู เ มื อ งเก่ า จั ง หวั ด ระยองใช้ เ ป็ น สถานที่ ส าหรั บ การพบปะพู ด คุ ย ของ
คณะกรรมการและคนในชุมชนถนนยมจินดา รวมถึ งการจัดประชุมคณะกรรมการของศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองตามกาหนดการ ซึ่ง
ปกติจะมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งทุกๆ เดือน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้าน
ต่างๆ ทั้งกับคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายนอกด้วย
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัด
ระยองยังใช้เป็นสถานที่ในการเก็บเอกสารสาคัญต่างๆ เช่น การเก็บข้อมูลทางด้านการประชุม
และการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงการ
ให้ บ ริ ก ารออกหนั ง สื อ เชิ ญ หรื อ หนั ง สื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประชาสั มพั น ธ์ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล หรื อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับนักท่องเที่ยว การขายของที่ระลึก เช่น โปสการ์ดภาพสถานที่
ต่างๆ ภายในชุมชนถนนยมจินดา เสื้อยืด เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์คุณบุญอนันต์ หมัดเชี่ยว อดีตประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมื อ งเก่ าและชมรมอนุ รั ก ษ์ เ มือ งเก่ า จั งหวั ด ระยอง ได้ ก ล่ าวถึ ง บทบาทและหน้ าที่ ข องศู น ย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมือ งเก่าหรือ ชมรมอนุรักษ์เ มือ งเก่าจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นองค์กร
ชุมชนเพียงแห่งเดียวของชุมชนถนนยมจินดาไว้ว่า นอกจากการส่งเสริมและดาเนินโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูความเป็นเมืองเก่าของชุมชนถนนยมจินดาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์
ด้านวัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยวแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่สาคัญของศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง นั่นคือ การให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา หรือคณะที่มาติดต่อขอดูงานต่างๆ ที่เข้ามาหาความรู้และมาศึกษาดูงาน
ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในบริเวณชุมชนถนนยมจินดา นอกจากนี้ การพัฒนา
ชุม ชนทางด้า นต่ างๆ อยู่เ สมอก็ เ ป็น ส่ ว นส าคั ญ โดยที่ ค ณะกรรมการศู น ย์ป ระสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองจะต้องพยายามทาให้คนใน
ชุมชนถนนยมจินดาเกิดการเคลื่อนไหว มีการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
เกิดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมนั่นเอง (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
จากการสัมภาษณ์คุณโชดก วิริยะพงศ์ ประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่า
และชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองคนปัจจุบัน ได้กล่าวว่าคณะกรรมการของศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟู เมืองเก่าจังหวัดระยองเน้นทางาน
เฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ด้านกิจกรรมทางการเสริมสร้างวัฒนธรรม
การรัก ษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม และทางด้านประวัติศ าสตร์ (โชดก วิริยะพงศ์ , สั มภาษณ์ 15
กุมภาพันธ์ 2557)
นอกจากนี้ คุ ณคาเอ้ย พุ ฒเกิดและคุณวรกมล ปิ่นปลื้มจิต ต์ ได้กล่ าวถึ งบทบาทของ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง
เพิ่ ม เติ ม ไว้ ว่ า นอกจากเน้ น การท างานเฉพาะด้ า นในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู เ มื อ งเก่ า แล้ ว
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คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวั ดระยอง
ยังมีหน้าที่ปรึกษาหารือในการวางแผนการจัดงานทั้งในส่วนของโครงการและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มแรก จะต้องมีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่กันว่าใครทาอะไร ใครรับผิดชอบอะไร
รวมทั้งมีการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อยในเรื่องต่างๆ ดูแลความสะอาดของชุมชนหลังเสร็จ
สิ้ นการจั ดกิ จ กรรมต่า งๆ ด้ว ย รวมถึ ง การทาแบบสอบถามเพื่อ ประเมินความพึงพอใจของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ การจั ดกิ จ กรรมถนนคนเดิน ยมจิน ดาด้ ว ย (ค าเอ้ ย พุ ฒ เกิด และวรกมล
ปิ่นปลื้มจิตต์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
ทางด้านการทางานของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมือ งเก่าและ
ชมรมอนุรัก ษ์ฟื้ นฟู เมือ งเก่าจังหวัดระยองนั้น คณะกรรมการทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงความ
คิดเห็ นได้ แต่คนมัก จะไม่ค่ อ ยจะแสดงความคิดเห็นกันเท่าใดนัก ซึ่งบางครั้งในการประชุม
ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือ งเก่า
จังหวัดระยองมีประเด็นที่จะต้องคุยและปรึกษากันเยอะ จึงทาให้พูดคุยหารือกันเฉพาะในเวลา
ประชุมนั้นไม่พอ ทางคณะกรรมการก็ควรจะมีการพูดคุยกันนอกรอบก่อน แล้วทาเป็นรายการ
โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ จากนั้นจึงค่อยเลื อกประเด็นขึ้นมาพูดคุยกันในที่ประชุมอีกครั้ง
หนี่ง (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
สาหรับประเด็นหลักที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการดาเนินงานของศูนย์ประสานงาน
การท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง นั่นคือ ทางคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ควรได้มีการพูดคุย
เพื่อสอบถามและประสานงานกับคนในชุมชนถนนยมจินดา โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่บนถนนยม
จินดาเป็นหลัก หรือบริเวณรอบๆ พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นบริเวณที่มีการ
จัดงานและกิจกรรมบ่อย ซึ่งคนในชุมชนแถบนี้ก็จะได้รับผลกระทบก่อนบริเวณอื่นๆ (เสาวนีย์ วิ
ยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง คงมี ค นในชุ ม ชนบางส่ ว นที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การท างานของ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าระยอง โดยให้
เหตุผลไว้ว่า คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง
เก่าจังหวัดระยองยังคงขาดการวางแผนในการทางาน เนื่องจากไม่มีการเขียนโครงการเพื่อแจ้ง
ให้แก่ค นในชุมชนทราบว่าในขณะนั้นทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์เ มือ งเก่ าจังหวัด ระยองกาลังดาเนินการอะไรอยู่หรือกาลั งจะดาเนินการอะไร รวมถึ ง
บางส่วนของคณะกรรมการอาจจะไม่ได้มีการทางานอย่างแท้จริง ทาให้ประชาชนบางส่วนเกิด
ความสงสัยในการปฏิบัติงาน
เพราะฉะนั้น ส่วนที่สาคัญคือจะต้องมีการพูดคุย สอบถามและฟังความคิดเห็นจากคนใน
ชุมชนถนนยมจินดาด้วยว่าคนอื่นๆ ในชุมชนเขามีความรู้สึก มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างทั้งกับ
โครงการและกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จั ด ขึ้ น ภายในชุ ม ชน และรวมถึ ง กั บ คณะกรรมการของศู น ย์
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ประสานงานการท่ อ งเที่ย วเมื อ งเก่ าและชมรมอนุ รัก ษ์ฟื้ นฟู เ มือ งเก่า จั งหวัด ระยองเองด้ ว ย
ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนประธานของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์
เมื อ งเก่ า จั ง หวั ด ระยอง หากแต่ ค ณะกรรมการยั ง คงเป็ น คณะกรรมการชุ ด เดิ ม ดั ง นั้ น
คณะกรรมการของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัด
ระยอง จึงควรเป็นตัวกลางสาคัญในการถ่ายทอดแนวความคิดการจัดกิจกรรมของประธานศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมือ งเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองไปสู่ คนใน
ชุมชนถนนยมจินดาอย่างทั่วถึง (วลัยพร ใจหนักแน่น, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
ดัง นั้น การใช้สื่ อ ที่ ห ลากหลายจะช่ว ยให้ เ กิ ดการสื่ อ สารที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั่ว ถึ ง
ภายในชุมชนถนนยมจินดา โดยองค์กรชุมชนของชุมชนถนนยมจินดาได้มีการบูรณาการสื่ อ
ต่างๆ เข้ามาใช้ในชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
5.1.3 สื่อชุมชนของชุมชนถนนยมจินดา
ชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนที่มีการบูรณาการใช้สื่อ ชุมชนที่หลากหลาย โดยเน้น
วัตถุประสงค์ของการใช้งานของสื่อต่างๆ เป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องกับการรับข้อมูลข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ คนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนถนนยมจินดา และคนกลุ่มต่างๆ จากภายนอก
ชุมชนหรือนักท่องเที่ ยว เนื่องจากคนที่แตกต่างกลุ่มกันนั้นจะมีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
ช่ อ งทางที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ดั ง นั้ น การใช้ สื่ อ ชุ ม ชนจึ ง ต้ อ งมี ก ารผสมผสานเพื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
จากการศึกษาเรื่องสื่อชุมชนต่างๆ ที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของคนในชุมชน
ถนนยมจินดา จึงสามารถสรุปการใช้สื่ อ ชุมชนประเภทต่า งๆ ของชุม ชนถนนยมจิน ดาแยก
ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
5.1.3.1 สื่อบุคคลและเครือข่ายการสื่อสาร
การใช้สื่ อ บุคคลและเครือข่ายการสื่ อ สารเป็นสื่ อ กลางที่สาคั ญ มากที่สุ ดในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจากคนในชุมชนถนนยมจินดาส่วนมากเป็น
ผู้ ใ หญ่ /ผู้ สู งอายุ จึงมัก เลื อ กรั บสื่ อ ผ่ านทางสื่ อ บุค คล ซึ่งสื่ อ บุค คลนี้จะเป็น บุค คลที่มีอิทธิ พ ล
ทางการสื่อสารค่อนข้างมากต่อคนในชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจากคนในชุมชนให้ความเคารพ
นับถือและความเกรงใจ อีกทั้งคนในชุมชนส่วนมากยังมีค่านิยมในการเชื่อฟังและทาตามบุคคล
ซึ่งเป็นที่นับถือของคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนจะมีความไว้ใจและความเชื่อใจต่อสื่อบุคคล
ต่างๆ เหล่านี้ โดยบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญของสื่อบุคคล คือ การใช้การพูดคุยหรือใช้การบอก
เล่ าแบบปากต่อ ปากเพื่ อ สื่ อ สารกับคนในชุมชนเกี่ย วกับในประเด็นต่างๆ ที่ต้อ งการสื่ อ สาร
รวมถึงการแจ้งข้อมูลและข่าวสารต่างๆ แก่คนในชุมชนถนนยมจินดาด้วย
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ในปัจจุบัน สื่อบุคคลที่สาคัญของชุมชนถนนยมจินดา ได้แก่ คุณโชดก วิริยะพงศ์
ประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ เมืองเก่าจังหวัดระยอง คุณ
วรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์ ตัวแทนของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง และคุณถมยา ปรีชาเวทย์ประธานชุมชนสะพานราษฎร์
5.1.3.2 สื่อกิจกรรม
สื่อกิจกรรมเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีความสาคัญต่อชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจากใน
ปัจจุบันการจัดกิ จกรรมถนนคนเดินยมจินดาได้กลายมาเป็นสื่ อกิจกรรมหลั กอีกสื่ อ หนึ่งของ
ชุมชนในการติดต่อสื่อสารทั้งกับคนในชุมชนถนนยมจินดาและกับคนจากภายนอกชุมชน โดย
บทบาทและหน้าที่ที่สาคัญของสื่อกิจกรรมของชุมถนนยมจินดาก็คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนทางด้านต่างๆ ทั้ง
ทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยวของชุมชนถนนยมจินดาให้ทั้งกับ
คนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชนด้วย
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง
เน้นการใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับคนภายในชุมชนถนนยมจินดา เพราะเชื่อ
ว่ากิจกรรมจะเป็นตัวรวบรวมคนในชุมชนให้ออกมารวมตัวกันนั่นเอง โดยเฉพาะถ้าหากมีการขอ
ความร่วมมือจากคนในชุมชน คนในชุมชนก็จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งข้อดีของการจัดกิจกรรมภายในชุมชนถนนยมจินดาก็
คือ คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะกัน ได้มีโอกาสทาความรู้จัก พูดคุ ยและแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนถนนยมจินดา อีกทั้ง กิจกรรมยังเป็น
สื่อกลางในการเปิดโอกาสทางด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วย
5.1.3.3 สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นสื่อชุมชนอีกสื่อหนึ่งที่คนในชุมชนถนนยมจินดาให้ ความสาคัญมาก อาจกล่าวได้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลั กอีกสื่อหนึ่งที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์หรือแจ้ง
ข่าวสารแก่คนในชุมชนถนนยมจินดาเลยก็ว่าได้ ไม่เพียงแต่สื่อสิ่งพิมพ์จะทาหน้าที่ได้ดีเฉพาะใน
ชุมชนถนนยมจินดาเท่านั้น หากแต่ยัง ทาหน้ าที่ใ นการสื่ อ สารไปยังคนภายนอกชุม ชนหรื อ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของชื่อสิ่งพิมพ์ที่ มีการใช้ในชุมชนถนนยมจินดา
ได้แก่ ป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอาท์ โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ เป็นต้น
จากการสั งเกตภายในบริเ วณชุมชนถนนยมจินดาพบว่า ชุมชนถนนยมจินดา
นอกจากจะมีการใช้การสื่อสารพูดคุยกันแบบปากต่อปากแล้ว ยังมีการทาจดหมายข่าวเพื่อแจก
ภายในชุมชนอีกด้วย สาหรับผู้ที่ไม่ได้รับข่าวสารจากการบอกเล่า ก็อาจจะทราบจากจดหมาย
ข่าวแทนก็เป็นได้ ซึ่งจดหมายข่าวจะเป็นการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนถนนยมจินดา รวมถึง
รายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น รายละเอียดของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในแต่ละ
ครั้ง เป็นต้น
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นอกจากนี้ ในชุมชนยังมีการติดป้ายประกาศ และป้ายโฆษณาซึ่งมีลักษณะเป็น
โปสเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งป้ายนี้คาดว่าน่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
กิจกรรมถนนคนเดินในแต่ละครั้ง โดยโปสเตอร์เหล่านี้จะถูกติดอยู่ตามบริเวณต่างๆ ภายใน
ชุมชน และอาจมีการติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกชุมชนด้วย
จากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนพบว่า คนในชุมชนถนนยมจินดา
เห็นด้วยกับการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เนื่องจากสื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ นั้ น มี ห ลายขนาด และสามารถเห็ น ได้ ชั ด อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถระบุ ร ายละเอี ย ดต่ า งๆ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
ติดป้ายใหญ่ๆ ตามแยกไฟแดง เวลารถติด คนเขาก็จะอ่าน อะไรที่เป็น
ตัวหนังสือเนี่ยสาคัญที่สุด เพราะคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะฟังอะไร. . .อย่างน้อยคน
ต้องอ่าน เวลามองโน่นมองนี่ เวลารถติดเขาก็จะอ่านป้ายที่เราติดไว้เพราะเขา
มองเห็ น เลยคิ ดว่าสื่ อป้ายตรงนี้จึงสาคัญ ที่สุ ด . . . (วลัยพร ใจหนักแน่น ,
สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
“ควรใช้โปสเตอร์ติดตามถนน ตามแถวๆ บริเวณรอบๆ ชุมชน และก็ติดตามทั่ว
เมืองเลย เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดรู้ว่าจะมีการจัดงานวันนี้ เวลานี้ คนก็จะรู้จาก
ตรงนั้น. . .” (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
จากการสัมภาษณ์คุณโชดก วิริยะพงศ์ ได้กล่าวว่า ป้ายคัทเอาท์และป้ ายต่างๆ ที่
ติดอยู่ตามที่ต่างๆ ในบริเวณรอบๆ ของชุมชนถนนยมจินดา บางทีก็ได้จากสปอนเซอร์ให้การ
สนั บ สนุ น ซึ่ ง ก็ คื อ ร้ า นค้ า บางร้ า นแถวนี้ ก็ จ ะท าให้ ฟ รี แล้ ว ก็ ใ ห้ ท างศู น ย์ ป ระสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองเอาไปติดตั้ง ป้ายที่ใช้ประชาสัมพันธ์
อยู่ ต อนนี้ ก็ ร วมๆ กั น ไป มี ป้ า ยฟรี บ้ า ง ที่ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น เองก็ มี บ้ า ง ดั ง นั้ น การติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ อาจจะทาได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณมีจากัด อย่างไรก็
ตาม ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองจะมี
การน าสื่ อ อื่ น ๆ อี ก หลายสื่ อ เขามาช่ ว ยในการประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสาร โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
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ภาพที่ 5.1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมถนนคนเดิน ณ ระยอง

ภาพที่ 5.2 ป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมถนนคนเดิน ณ ระยอง
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ภาพที่ 5.3 ใบปลิวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมถนนคนเดิน ณ ระยอง

ภาพที่ 5.4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง พร้อมรายละเอียดการจัดกิจกรรม
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5.1.3.4 สื่อวัตถุ
สื่ อ วั ต ถุ คื อ สิ่ ง ต่ า งๆ ในชุ ม ชนที่ ถู ก ท าให้ มี ค วามหมายโดยคนในชุ ม ชนซึ่ ง
สามารถสื่อความหมายในเชิงการสื่อสารได้ ตัวอย่างของสื่อวัตถุที่พบในชุมชนถนนยมจิน ดา
เช่น โคมไฟแบบจีน ป้ายชื่อถนน ป้ายศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์
เมืองเก่าจังหวัดระยอง และสินค้าที่ระลึก เป็นต้น
สาหรับโคมไฟแบบจีนนั้น สามารถสื่อความหมายในเชิงการสื่อสารได้ หมายถึง
การผสมผสานของสองเชื้อชาติและสองวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ ไทยกับจีน ซึ่งคนในชุมชนถนนยม
จิ น ดาจะเข้ า ใจความหมายของการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ วั ต ถุ นี้ เนื่ อ งจากชุ ม ชนถนนยมจิ น ดามี
ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งคนไทยกั บคนจีน มาเป็ น ระยะเวลานานตั้ง แต่ส มั ย อดี ต จนถึ ง ปัจ จุ บั น
อย่างไรก็ตาม โคมไฟแบบจีนเป็นสื่อวัตถุที่สาคัญอีกสื่อหนึ่งซึ่งถูกใช้ประดับตกแต่งในการจัด
กิจกรรมถนนคนเดิน และอาจเป็นไปได้ว่าการใช้โคมไฟแบบจีนเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง
ของคนในชุมชนถนนยมจินดาที่ต้องการสื่อออกไปยังคนภายนอกชุมชนและนักท่องเที่ยวให้
ทราบถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมภายในของชุมชนถนนยมจินดา

ภาพที่ 5.5 โคมไฟแบบจีนประดับในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในงานภูมิบุรีศรีระยอง
ในส่ ว นของป้ า ยชื่ อ ถนน ถู ก ดั ด แปลงให้ มี ลั ก ษณะความเป็ น ไทยเพิ่ ม มากขึ้ น
รวมถึงป้ายศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ถูก
ทาให้ มี ลั ก ษณะเฉพาะทั้ง ในส่ ว นของรูป แบบของป้า ย รู ปแบบตั ว อั กษร รวมทั้ งสี ที่ใ ช้ จาก
ลักษณะต่างๆ ทาให้สื่อวัตถุเหล่านี้มีลักษณะเด่นที่แสดงถึงความเป็นเมืองเก่า เพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะสภาพของชุมชนถนนยมจินดาที่เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนั่นเอง อีกทั้งยังเป็น
การปรับเปลี่ยนไปในเชิงอนุรักษ์ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าของชุมชนด้วย
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นอกจากนี้ ชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาได้ มี ก ารจั ด ท าสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก เช่ น โปสการ์ ด
ภาพถ่ายสถาปัตยกรรมและสถานที่สาคัญต่างๆ ของชุมชนถนนยมจินดา และเสื้อยืด เป็นต้น ไว้
จาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมถนนคนเดินด้วย สาหรับช่วงที่ชุมชนไม่ได้มีการจัด
กิจกรรมถนนคนเดิน นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อของที่ระลึกได้ที่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง
5.1.3.5 สื่อเฉพาะกิจ
สื่อเฉพาะกิจ คือ สื่อที่ถูกนามาใช้ในการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
แบบเฉพาะเจาะจัง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสื่อเฉพาะกิจของชุมชนถนนยมจินดา จะมี
การใช้รถโฆษณาหรือรถแห่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดกิ จกรรมถนนคนเดินที่ จะเกิดขึ้นภายในชุมชนถนนยมจินดา ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า รถ
โฆษณาหรือรถแห่เป็นสื่อที่มีลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง คือเมื่อใดที่คนได้เห็นหรือได้ยินรถ
โฆษณาหรือรถแห่ คนในชุมชนถนนยมจินดาและคนนอกชุมชนบริเวณโดยรอบจะทราบทันทีว่า
บริเวณชุมชนถนนยมจินดากาลังจะมีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนถนนยมจินดา จะ
พบว่า การใช้รถโฆษณาหรือรถแห่นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องจากคนในชุมชนมีทั้งกลุ่มคนที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการใช้รถโฆษณาหรือรถแห่ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินยมจินดา จากบทสัมภาษณ์ที่ว่า
“เราจ้างเค้าวิ่งวันละเท่าไหร่ บางคนเค้าวิ่งเสร็จแล้วเค้าพูด เค้าไม่ได้จอด บางทีวิ่ง
ผ่านยังฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าเค้าพูดอะไร มันไวเกิน . . .” (วลัยพร ใจหนักแน่น, สัมภาษณ์, 15
กุมภาพันธ์ 2557)
“เห็นด้วยกับการใช้รถโฆษณา เด็ดมาก แบบว่าแล่นไปเรื่อยๆ แล้วเสียงก็จะดังๆ
คนเขาก็จะได้ยินกันทั่วบ้านทั่วเมือง ว่าตรงนี้จะมีการจัดงานนะ เขาก็จะมากัน” (อังควิภา หัตถก
รี, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
5.1.3.6 สื่อพื้นบ้าน
สื่อพื้นบ้าน คือ สื่อต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนและมีความผูกพันกับคนในชุมชนมานาน
ได้แก่ สื่อพิธีกรรม สื่อการแสดง และสื่อวัตถุพื้นบ้าน ซึ่งสื่อพื้นบ้านที่สาคัญอย่างหนึ่งของชุมชน
ถนนยมจินดา ก็คือ สื่อการแสดง อันได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งแต่เดิมเป็นการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวระยองดั้งเดิม และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแสดง
เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในแบบต่างๆ เนื่องจากการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
ของจังหวัดระยองที่ยังหลงเหลือนั้นมีอยู่น้อยมาก อีกทั้งยังมีการจากัดการสืบทอดอยู่เฉพาะใน
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กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ เพราะเด็กและเยาวชน ซึ่ งเป็นกลุ่มคนรุ่นหลังที่ให้ความสนในการเรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของระยองนั้นมีน้อยมาก
อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา หรือแม้แต่การจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินในงานประจาปีต่างๆ ของทางจังหวัดซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณถนนยมจินดา จะต้องมีการ
จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ สอดแทรกเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สาคัญของการจัดงานและ
กิจกรรม เนื่องจาก เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู เ มื อ งเก่ า ชุ ม ชนถนนยมจิ น ดา ซึ่ ง นั่ น ก็ คื อ การส่ ง เสริ ม เผยแพร่ แ ละสื บ ทอด
วัฒนธรรมของชุ มชน โดยเฉพาะวัฒ นธรรมดั้ งเดิม ของจั งหวัด ระยอง จึง อาจสรุป ได้ ว่า สื่ อ
พื้นบ้านของชุมชนถนนยมจินดามีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการช่วยส่งเสริม เผยแพร่และสืบ
ทอดวัฒนธรรมของชุมชนให้กับทั้งคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชนนั่นเอง
5.1.3.7 สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
เนื่องจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดระยองนั้นมีหลายฉบับ จึงอาจกล่าวได้
ว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดระยองเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในจังหวัด
ระยอง ซึ่งนอกจากจะนาเสนอข่าวสารประจาวันแล้ ว ยังได้นาเสนอเรื่อ งราวต่างๆ เกี่ยวกับ
จังหวัดระยองด้วย อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์
เมืองเก่าจังหวัดระยองได้มีการติดต่อไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบางฉบับเพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดา ดังนั้น หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นจึงเป็นสื่อชุมชนอีกสื่อหนึ่งที่มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนถนนยมจินดา ให้กับคนภายในจังหวัด
ระยองได้รับทราบด้วย
5.1.3.8 สื่อวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น
จังหวัดระยองมีสถานีวิทยุท้องถิ่นหลายสถานีที่นาเสนอรายการในประเด็นต่างๆ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัด
ระยองได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากคลื่นสถานีวิทยุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
คลื่นวิทยุที่เน้นเกี่ยวกับชุมชนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ชุมชนถนนยม
จินดาและการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ซึ่งบางสถานีก็ให้ความอนุเคราะห์ช่วยทาการ
ประชาสัมพันธ์ให้ ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุบางสถานี้นั้นต้องมีค่าใช้จ่าย
จากการสัมภาษณ์คุณโชดก วิริยะพงศ์ ได้กล่าวว่า ผมก็ได้รับความร่วมมือจาก
หลายๆ ท่ า นทางวิ ท ยุ ให้ เ ขาช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ บ้ า ง ทางด้า นความร่ ว มมือ เราก็ ข อความ
ช่วยเหลือกัน ถ้าจะต้องจ่ายเงินก็ต้องจ่าย (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
ในส่วนของโทรทัศน์ท้องถิ่นหรือเคเบิลทีวี รายการทีวีหรือสารคดีต่างๆ ก็ได้มีการ
เข้ามาถ่ายทาเกี่ยวกับชุมชนถนนยมจินดาและการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ยมจินดาในช่วงต่างๆ
โดยเฉพาะช่วงที่มีการจัดงานประจาปี ซึ่งการนารายการเหล่านี้ฉายผ่านทางโทรทัศน์ท้องถิ่น
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หรือเคเบิลทีวีก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ชุมชนถนนยมจินดาและกิจกรรมถนน
คนเดินยมจินดาให้คนภายในจังหวัดระยองได้รับรู้ นอกจากนี้ ข้อดีอีกประการหนึ่ งของโทรทัศน์
ท้องถิ่นหรือเคเบิลทีวีก็คือ ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดระยอง รวมถึงกิจกรรมถนน
คนเดินของชุมชนถนนยมจินดาให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากโรงแรมต่างๆ ของจังหวัดระยองมี
การให้บริการโทรทัศน์ท้องถิ่นหรือเคเบิลทีวี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาพักสามารถที่จะรับชมได้
5.1.3.9 สื่อการกระจายเสียง / เสียงตามสาย
ชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาแต่ เ ดิ ม เคยมี ก ารใช้ เ สี ย งตามสายประกาศข่ า วและ
ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ภายในชุมชนช่วงเช้า โดยระบบเสียงตามสายของชุมชนถนนยมจินดา
นี้อยู่ภายใต้ความดูแลของเทศบาลนครระยอง ต่อมาระบบเสียงตามสายภายในชุมชนถนนยม
จินดาเกิดการขัดข้องจึงทาให้ไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งทางเทศบาลนครระยองไม่ได้ส่งช่าง
ซ่อมบารุงเข้ามาเพื่อติดตามดูแลและแก้ไข จึงทาให้เสียงตามสายถูกเลิกใช้ไป
ระบบเสียงตามสายได้ถูกนากลับมาใช้ในชุมชนถนนยมจินดาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ มี
การจัดกิจกรรมการจัดถนนคนเดินขึ้น เนื่องจากการประชาสัมพันธ์และการประกาศเรื่องต่างๆ
ผ่านเสียงตามสายในชุมชนขณะจัดงานนั้นสามารถทาได้ง่าย และสะดวกในการส่งสารถึงกลุ่มคน
ที่เข้ามาท่องเที่ยวงาน ซึ่งการนาระบบเสียงตามสายมาใช้ในการจัดกิจกรรมถนนยมจินดานั้น มา
จากการจัดสรรงบประมาณบางส่วนในการให้ผู้ดูแลระบบเครื่องเสียงเข้ามาติดตั้งและควบคุม
เพื่อความเรียบร้อยในการจัดงานกิจกรรมถนนคนเดิน
5.1.3.10 สื่อใหม่
ในยุคปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากผู้ใช้
สามารถเข้าถึ งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบข้อ มูล ต่างๆ ในลั กษณะ
เดียวกันได้จากหลายแหล่งข้อมูลอีกด้วย สาหรับนักท่องเที่ยวส่วนมากนั้น จะมีการค้นหาข้อมูล
และเตรี ย มวางแผนการท่ อ งเที่ ย วจากการค้ น หาข้ อ มู ล ผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ดั ง นั้ น สื่ อ
อินเตอร์เน็ตนับได้ว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชน
ถนนยมจินดาและการจัดถนนคนเดินยมจินดาให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการเปิดเพจโดยใช้ชื่อว่า “ถนนคนเดินยมจินดา ระยอง” ซึ่งเข้าถึงได้จาก
https://www.facebook.com/YomjindaRoadRayong นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารประสานงานกั บ ทาง
เว็บไซต์ไทยระยองดอทคอม ซึ่งเข้าถึงได้จาก www.thairayong.com ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนถนนยมจินดาและกิจกรรมถนนคนเดินในส่วนของสถานที่สาคัญและ
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองด้วย
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จะเห็นได้ว่า การที่ชุมชนถนนยมจินดามีการใช้สื่อที่หลากหลายนอกจากจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนแล้ว การสื่อสารยังมีบทบาทและหน้าที่สาคัญ
ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชน
ถนนยมจินดาอีกด้วย
5.1.4 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
การจัดกิ จกรรมถนนคนเดิน ยมจินดาในระยะแรกเริ่มนั้ นเป็นส่ ว นหนึ่ง ของโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าบริเวณชุมชนถนนยมจินดา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้าง
การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ มชนผ่ า นการท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น โดยการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด
กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาในช่วงแรกจะเป็นการเน้นการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนและ
คนที่อยู่อาศัยในจังหวัดระยองมาท่องเที่ยวเสียมากกว่า ซึ่งอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยัง
บุคคลทั่วไปนอกชุมชนบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อย (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์
2557)
ต่อ มาเมื่ อ ศูน ย์ประสานงานการท่อ งเที่ ยวเมือ งเก่า และชมรมอนุ รักษ์ ฟื้นฟู เ มือ งเก่ า
จังหวัดระยองได้มีการยกระดับและพัฒนาการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาขึ้นในช่วงปีพ.ศ.
2552 จากนั้ นจึง เริ่ มมีก ารประชาสั มพั นธ์ ไ ปยั งบุค คลทั่ว ไปภายนอกเพิ่ม มากขึ้น (โชดก
วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557) อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินยมจินดานี้ยังคงเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดระยองเป็นหลักเท่านั้น
จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดานี้ไม่ได้เน้นการประชาสัมพันธ์บุคคล
ทั่วไปภายนอกมากนัก เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนถนนยมจินดาเป็นหลัก จึงทาให้
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดายังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร อีกทั้งสภาพ
ของชุมชนเองในขณะนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะรองรับกับคนจานวนมาก รวมถึงยังขาดสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในบริเวณชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจากทางศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดมาอย่างจากัด จึงทาให้ชุมชนไม่มีความพร้อมในการที่
จะประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ
ปั จ จุ บั น ในการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ยมจิ น ดาของศู น ย์
ประสานงานการท่ อ งเที่ ย วเมื อ งเก่ า และชมรมอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งเก่ า จั ง หวั ด ระยองมี ก ารใช้ สื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ม่ เ ยอะมาก โดยเลื อ กใช้ สื่ อ ที่ มี อ ยู่ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากเน้ น การ
ประชาสัมพันธ์คนในชุมชนเป็นหลัก เพราะถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกแล้ว
คนที่เข้ามาเที่ยวก็จะเกิดความคาดหวัง เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงก็จะเกิดความผิดหวังว่ากิจกรรม
ถนนคนเดินไม่ไ ด้เป็นอย่างที่ค าดหวังไว้ ไม่มีอ ะไรอย่างที่ประชาสั มพันธ์อ อกไปเลย ดังนั้น
ก่อนที่เราจะทาการประชาสัมพันธ์อะไรเราควรจะต้อ งมีความพร้อมในสิ่งนั้นเสียก่อน ซึ่งสาหรับ
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ในส่วนของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ก็จะมีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
เพื่อที่จะให้ดีขึ้นเรื่อยๆ (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
ขณะที่คุณเฉลียว ราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ว่า การจัดกิจกรรมถนนคน
เดินยมจินดาไม่จาเป็นที่จะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์มากนัก เพราะไม่ใช่งานใหญ่ประจาปี
จากบทสัมภาษณ์ที่ว่า . . .การจัดกิจกรรมไม่เน้นการประชาสัมพันธ์อะไรมาก คิดว่าปริมาณ
จานวนคนที่มาเที่ยวอยู่ในระดับที่พอเหมาะแล้ว เพราะถ้ามากกว่านี้ก็จะแอดอัดและเดินไม่ได้
. . . (เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
จากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ ใน
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน พบว่า คนในชุมชนถนนยมจินดา รวมทั้งคนใน
จังหวัดระยองส่วนมากจะมีการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินผ่านทางสื่อต่างๆ ทุกช่องทางที่ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ แต่คนต่างกลุ่มก็จะมีการรับรู้ผ่าน
ช่องทางที่แตกต่างกัน ส่วนมากจะเป็นการบอกต่อๆ กัน แบบบอกปากเสียมากกว่า เช่น ตาม
ร้านกาแฟหรือร้านค้าต่างๆ เป็นต้น (เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557) หรือไม่ก็
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในบริเวณรอบๆ ชุมชนถนนยมจินดา โดยคุณ
คาเอ้ย พุฒิเกิด ได้กล่าวเสริมว่า
การประชาสัมพันธ์ส่วนมากข่าวก็กระจายไปถึงทั้งคนในชุมชนและนอก
ชุมชน แต่อาจจะไม่ครบทั้งหมด 100% ซึ่งก็ต้องมีการประชุมกัน คุยกัน ว่าควร
จะใช้สื่อไหนเพิ่มในการประชาสัมพันธ์อีกบ้าง แต่ตอนนี้ทางคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ก็
ได้มีการใช้สอื่ ต่างๆ ที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคน
เดินแล้ว (คาเอ้ย พุฒเกิด, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
จากการสอบถามความความคิดเห็นจากกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่า สื่อใหม่อย่าง
อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีอิทธิพลและบทบาทที่สาคัญทางด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เนื่องจาก
คนแต่ละคนมีการเลื อกรับสื่ อไม่เหมือนกัน ดังนั้น ในการประชาสัมพันธ์ จึงควรมีการใช้สื่อ ที่
หลากหลายช่องทาง ซึ่งทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่า
จึ ง ควรที่ จ ะเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางของสื่ อ ใหม่ ใ ห้ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ให้ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างทั่วถึง ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า
“. . .ซึ่งในการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมก็มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เกือบทุกรูปแบบ
แต่สื่อที่ยังมีน้อยคืออินเตอร์เน็ต” (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
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“น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ตให้มากกว่านี้ เพราะเหมือนว่ายังไม่ค่อยเห็น
เท่าไหร่” (กิตติภัทร์ แซ้ไล้, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
นอกจากนี้ คนในชุมชนถนนยมจินดาบางกลุ่มได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาไว้ว่า ในบางครั้งแม้แต่คนในชุมชนถนนยมจินดาเองยังไม่
ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์เลยว่าจะมีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นในเมื่อใด อาจเป็นเพราะ
ทางศูนย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมือ งเก่าและชมรมอนุรักษ์เ มือ งเก่าจังหวัดระยองมีการ
จัดการประชาสั มพั นธ์ น้อ ย อีก ทั้งการประชาสั มพันธ์ ยัง ทาในระยะเวลาอั นสั้ น จึงทาให้การ
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง จากบทสัมภาษณ์ที่ว่า
การประชาสั ม พั น ธ์ จ ะต้ อ งท าล่ ว งหน้ า หลายวั น จะต้ อ งมี ก ารวาง
แผนการประชาสัมพันธ์ให้ดี ไม่ใช่วันเดียวก่อนมีงาน เพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่
ดึงดูดคนให้มาท่องเที่ยวในชุมชน..ถ้าจะส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ยมจิ น ดาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการท่ อ งเที่ ย วจะต้ อ งเน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
มากกว่ า นี้ เพราะถนนคนเดิ น มั น ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และต้ อ งวาง
แผนการจั ดงานให้ ดีก ว่ านี้ ไม่ค วรที่จ ะเน้ นแต่ก ารขายของเพีย งอย่า งเดีย ว
(วลัยพร ใจหนักแน่น, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
“การประชาสั ม พั นธ์ ไ ม่ดี บางครั้งคนในชุ มชนยั งไม่รู้ และควรจะมีก ารแจ้งให้ ทราบ
ล่วงหน้าด้วย” (กันยา อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
จึงอาจกล่าวได้ว่า ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ทางศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ได้มีการผสมผสาน
การใช้สื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยเน้นในส่วนของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก แต่ยังขาดใน
ส่วนของการใช้สื่อใหม่เข้ามาสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยม
จินดา อีกทั้งระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดิ นยมจินดาอาจจะยังไม่
เหมาะสม จึงทาให้คนบางกลุ่มไม่ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ถ้าหากศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองมีการเพิ่มเติมสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ครบทุกช่องทางแล้ว การประชาสัมพันธ์ทางด้านข้อมูลและข่ าวสารก็จะถูกส่งถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น
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ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลทั่วไปภายนอก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ทาง
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองมีการใช้
การประชาสัมพันธ์ด้วยใบปลิวหรือโปสการ์ด โดยการขอความร่วมมือจากทางโรงแรมต่างๆ ใน
การช่ ว ยท าการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ แ ก่นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ ผู้ ที่ ม าเข้ า พั ก ที่ โ รงแรม ซึ่ ง ส่ ว นมาก
นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ข่าวสารการประชาสั มพันธ์จากใบปลิวที่ทางโรงแรมได้แจกให้นั่นเอง
(บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557 และนิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์,
14 กุมภาพันธ์ 2557)
อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่า
จังหวัดระยอง ได้มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงและพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินยมจินดาให้มีความทั่วถึงเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชุมชนถนนยม
จินดาและคนภายในจัง หวัดระยอง นอกจากนี้ ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองได้ไปเชิญชวนให้โรงงานต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกันกับ
กิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดา เพราะภายในชุมชนเรามีพื้นที่การจัดงานมากมาย
ก็เชิญชวนเขาให้เข้ามาในชุมชน อี กทั้งจะได้มีความใกล้ชิดกับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น (โชดก
วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
อีกทั้งในอนาคตอาจจะได้มีการติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดระยอง โดยการจัดทาแผ่นพับและ
ใบปลิวของชุมชนถนนยมจินดาเพื่อไว้สาหรับการแลกเปลี่ยนกับแผ่นพับและใบปลิวของชุมชน
อื่นๆ ซึ่งวิธีนี้เปรียบเสมือนการช่วยกันสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารซึ่งกันและกันระหว่าง
ชุมชนต่างๆ นั่นเอง (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
ท้ายนี้จึงสรุปได้ว่า เมื่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาได้มีปรับปรุงและพัฒนา
อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่จะบริการให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่
ชุมชนมีค วามพร้อ มแล้ ว แน่น อนว่า ทางศู นย์ป ระสานงานการท่ อ งเที่ ยวเมื อ งเก่ าและชมรม
อนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองจะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดิมเพิ่มมาก
ขึ้น โดยใช้การบูรณาการและการผสมผสานของสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อชุมชนที่มีอยู่แล้วนามาใช้
ให้เกิดประโยชน์โดยการนามาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเกิ ดประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้ว ย
นอกจากการสื่ อ สารจะช่ ว ยด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพแล้ว อีกหนึ่งบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสาร คือ ช่วยให้เกิดการสืบทอดและการ
เผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา
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5.1.5 การสืบทอดและเผยแพร่มรดกทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดา
ชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยองเป็นเมืองเก่าที่มีการสืบทอดประวัติศาสตร์และความ
เป็นมาของเมืองมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม ซึ่งประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเมืองนี้นับว่าเป็นอัต
ลักษณ์ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของชุมชนถนนยมจินดา ดังนั้น การสืบทอดและเผยแพร่มรดกของ
ชุมชนไปยังคนรุ่นหลัง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจจึงมีความสาคัญมาก นอกจากจะทาให้เกิด
ความตระหนักทางด้านประวัติศาสตร์และความเป็น มาของคนในจังหวัดระยองแล้ว ยังเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปภายนอกได้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนถนนยมจินดาและ
ประวัติศาสตร์เมืองระยองด้วย
ชุมชนถนนยมจินดา ได้จัดตั้งและดาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าขึ้นมาโดยส่วน
หนึ่งเพื่อการสืบทอดและเผยแพร่มรดกของชุมชนถนนยมจินไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นคน
รุ่นหลังของชุมชน รวมถึงบุคคลทั่วไปภายนอกที่ให้ความสนใจด้วย ซึ่งการสืบทอดและเผยแพร่
วัฒนธรรมของชุมชนจะมีการดาเนินงานผ่านรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแนวคิดการ
ดาเนินงานของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง
ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนถนนยมจินดา จะต้องมีการสอดแทรกทางด้านประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของชุมชนและจังหวัดระยองเป็นสาคัญ รวมถึงทางด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ
ด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ด้วย อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนถนนยมจินดามีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมการสืบทอดและเผยแพร่
วัฒนธรรมชุมชนทางด้านต่างๆ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และด้านวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาไม่ได้เน้นเฉพาะด้านการค้าขายเท่านั้น หากแต่ยัง
มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านๆ เกี่ยวกับชุมชนถนนยมจินดา เช่น ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นมาของชุมชนถนนยมจินดาและจังหวัดระยอง วิถีชีวิตสมัยดั้งเดิมของคนระยอง เป็น
ต้น ซึ่งรูปแบบการนาเสนอจะเป็นการจัดแสดงบอร์ดเกี่ยวกับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และ
ภูมิปัญญา ส่วนด้านวิถีชีวิต เช่น การประกอบอาชีพต่างๆ ก็จะมีการจัดซุ้มแสดงเพื่อจาลองภาพ
วิถีชีวิตในอดีตของคนสมัยระยองดั้งเดิมไว้ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมบนเวที ณ ลานวัฒนธรรม ทั้งจากกลุ่มผู้ใหญ่ /ผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กและเยาวชน
เพื่อเป็นการนาเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆ ทั้งแก่คนในชุมชนถนนยมจินดาและ
กลุ่มบุคคลทั่วไปภายนอกที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วย
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ภาพที่ 5.6 บอร์ดเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชุมชนเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดระยอง

ภาพที่ 5.7 การจาลองวิถีชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดระยอง
ดังนั้น การสืบทอดและการเผยแพร่มรดกทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
5.1.5.1 การสืบทอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา
ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน
เนื่องจากประวัติศาสตร์ชุมชนและประวัติ ศาสตร์เมืองระยองเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงคนจังหวัดระยอง ดังนั้น
คนในชุมชนถนนยมจินดาจึงควรที่จะมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ชุมชนและประวัติศาสตร์
เมืองระยอง เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของรากเหง้าและบรรพบุรุษของตนเอง
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อย่างไรก็ตาม คนในชุมชนถนนยมจินดาส่วนมากมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ชุ ม ชนและประวั ติ ศ าสตร์ เ มื อ งระยองน้ อ ยมาก ซึ่ ง คนในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาดั้ ง เดิ ม ที่ พ อรู้
เกี่ยวกับทางด้านประวัติศ าสตร์ ก็จะรู้เ ฉพาะในส่ว นที่เป็นประเด็นหลักหรือ จุดส าคั ญเท่านั้น
ในขณะที่คนนอกถิ่นฐานซึ่งย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนถนนยมจินดาเป็นระยะเวลานานแล้ว จะ
มีความรู้และความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ชุมชนและประวัติศาสตร์เมืองระยองที่ดีกว่า นั่น
อาจเป็นเพราะว่าที่ก ลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาใหม่มี ความสนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้ด้ว ยตนเองถึ ง
ประวัติความเป็นมาของชุมชนและบริเวณที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยใหม่ก็เป็นได้
กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนถนนยมจินดา ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้
มาตั้งแต่เกิด ก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนและประวัติศาสตร์เมืองระยอง หรือมี
น้อยมาก เนื่องจากไม่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ อีกทั้งระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
ไม่ได้เน้นในส่วนของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดระยองด้วย นอกจากนี้ เด็กบางคนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนถนนยมจินดานั้นมีอายุน้อยเกินที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ และสาหรับคนที่โตพอจะ
เรียนรู้ได้ ก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์ชุมชน อีกทั้งผู้ปกครองของเด็กก็ไม่ได้มีความ
ใส่ใจที่จะสอนหรือจะให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้เลย ความคิดเห็นจากบทสัมภาษณ์ที่ว่า
แม้แต่โรงเรียนเองก็ยังไม่ได้เน้นการสอนประวัติศาสตร์เมื องของตัวเอง
เพราะมัวแต่ไปสอนประวัติศาสตร์ของที่อื่นอยู่. . .ในชุมชนนี้เด็กและเยาวชนไม่
ค่อยสนใจ ถ้าพูดกั นตรงๆ ก็คือคนไม่ได้มีคุณภาพ เด็กไม่สนในใฝ่รู้ พ่อ แม่
ผู้ปกครองก็ไม่สอนให้เด็กเป็นคนใฝรู้ . . . (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14
กุมภาพันธ์ 2557)
จากการที่คนในชุมชนถนนยมจินดามีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนและ
ประวัติศาสตร์เมืองระยองน้อยมาก ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่า
และชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง จึงได้มองเห็นความสาคัญของการสืบทอดและเผยแพร่
ประวัติศาสตร์ชุมชนและประวัติศาสตร์เมืองระยองขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนถนนยมจินดา
เกิดความตระหนักและเริ่มศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ โดยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
เมืองระยอง อีกทั้งยังมีการเปิดสถานที่อานวยการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สถานที่ทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ทางด้านต่างๆ ที่สาคัญ โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ อีกทั้งเพื่อการให้บริการ
ทางด้านข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนถนนยมจินดาและจังหวัดระยองด้วย
จากการสัมภาษณ์คุณเฉลียว ราชบุรี ได้กล่าวว่า การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองระยอง
นับว่าเป็นจุดศูนย์ก ลางการเรียนรู้ทางด้านประวัติศ าสตร์ที่ส าคั ญ อีกแหล่ งหนึ่ง อีกทั้งคนใน
ชุมชนถนนยมจินดาสามารถเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากพิพิธภัณฑ์เมืองระยองตั้งอยู่กลางชุมชน
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ถนนยมจินดา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างพิพิธภัณฑ์เมือ งระยองแห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษา มาเรียนรู้ได้ พูดตรงส่วนนี้แล้วก็แปลกเพราะที่อื่นเขามี
พิพิธภัณฑ์เมือง รวบรวมสิ่งดีๆ ของชุมชนไว้ แต่ที่ระยองนี้ไม่มี ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเรา พอเรา
รวบรวมสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมา ก็ปรากฏว่ามีมากอยู่ แต่เราไม่สามารถที่จะนาเสนอได้ เพราะไม่มี
คนดูแล ซึ่งของต่างๆ อาจสูญหายได้ (เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
จะเห็นได้ว่า การที่มีพิพิธภัณฑ์เมืองระยองในชุมชนถนนยมจินดานั้นมีส่วนมาก
ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้คนในชุมชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจะ
ได้เข้าถึงและมีโอกาสเรียนรู้ ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยองก็เริ่มติดต่อพาเด็ก
นัก เรียนเข้ามาเพื่ อ ศึก ษาและดูงานบ้างแล้ว โดยครูก็จะถื อ ว่าเป็นการพาเด็กมาเรียนรู้นอก
สถานที่ อีกทั้งช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาค่อนข้ างบ่อย ทางศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ก็อยากจะให้มีการเพิ่มการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนภายในชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวั ดระยอง เพื่อที่คนใน
ชุมชนจะได้สามารถสื่อสาร ได้เล่าและได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนทางด้านต่างๆ กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ (วรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
นอกจากพิพิธภัณฑ์เมืองระยองแล้ว ยังมีสถานที่อื่นๆ ในชุมชนที่ช่วยเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ทางด้านประวัติศ าสตร์ ได้แก่ บ้า นต้นตระกูล ยมจินดาและศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองนั่นเอ
ปัจจุบัน บ้านต้นตระกูลยมจินดาเป็นสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชนถนน
ยม-จินดาในการศึกษาดูงานทางด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งบ้านต้นตระกูลยมจินดาเปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในข้อมูลของต้นตระกูลยมจินดา สามารถเข้าชมเพื่อ
การศึกษาได้ แต่เนื่องจากสภาพบ้านมีความเก่าเนื่องจากมีอายุมากแล้ว ทางเจ้าของบ้านจึงขอ
จ ากั ด จ านวนผู้ เ ข้ า ชมในแต่ ล ะครั้ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ความเสี ย หาย (เสาวนี ย์ วิ ย ะบุ ญ ,
สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2557)
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความสนใจใน
การเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ชุมชน สรุปได้ว่า เด็กและเยาวชนในชุมชนถนนยมจินดาเชื่อว่า
พิพิธภัณฑ์ภัณฑ์เมืองระยองและศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมือง
เก่าจังหวัดระยองเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชน จากบทสัมภาษณ์ที่ว่า
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก็ เ ป็ น อี ก ที่ ห นึ่ ง ที่ ค นในชุ ม ชนสามารถเข้ า ไปเรี ย นรู้ ไ ด้
ช่วงแรกๆ ที่พิพิธภัณฑ์เปิดคนก็แห่กันไปดู แต่พอคนรู้แล้ว คนก็ไม่อยากจะเข้ า
ไปอีก. . .เพราะคิดว่ารู้แล้ว. . .อย่างศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่า
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และชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองที่ตั้งขึ้นมาก็มีส่วนช่วยในการสืบสาน
วัฒนธรรม (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
“การเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ อาจใช้การเรียนรู้จากคนในชุมชนที่พิพิธภัณฑ์
ในชุมชน. . .” (จิรพัฒน์ บุญเสริม, สัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2557)
สรุปได้ว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนเห็นด้วยกับการสืบทอดและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรมทางด้านประวัติศาสตร์ชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความสนใจ
และต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนและประวัติศาสตร์เมืองระยอง โดยตระหนัก
ถึงความสาคัญของความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า
“อยากให้ส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน น่าจะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ต่อ ถ้า
เราโตแล้วก็น่าจะให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนรู้ต่อไป” (เปรมยุดา บุญเสริม, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม
2557)
“ควรมีการสืบทอดให้ผู้ที่สนใจเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมชุมชนต่อไป และเป็นการทา
ให้วัฒนธรรมแพร่กระจายในต่างถิ่นเพื่อความความสนใจให้จังหวัดระยอง” (ภัทรีภรณ์ คารังสี,
สัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2557)
การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนจึงมีความสาคัญมากต่อคนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ใน
ชุ ม ชนถนนยมจิ น ดา ขณะนี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า คนในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาดั้ ง เดิ ม นั้ น ไม่ แ ข็ ง แรง
เนื่องจากไม่รู้ประวัติความเป็นมาและรากเหง้าของชุมชนของตัวเอง หากแต่เป็นคนนอกชุ มชน
เสียอีกที่เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนแห่งนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า คนกลุ่มนี้เป็นส่วน
สาคัญส่วนหนึ่งในการทาให้ชุมชนถนนยมจินดากลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ดังนั้น ในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูความเป็นเมืองเก่าของชุมชนถนนยมจินดา คนในชุมชนทุกคนจึงควรเริ่มศึกษาและเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชน หากคนในชุมชนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและรากเหง้าของถิ่น
กาเนิดตัวเองแล้ว ชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาอีกมาก เนื่องจากคนในชุมชนเกิดการรับรู้และ
มีความตระหนักถึงการมีประวัติศาสตร์ร่วมกันจนก่อให้เกิดเป็นจิตสานึกร่วมที่มีต่อชุมชนถนน
ยมจินดาขึ้นมานั่นเอง
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5.1.5.2 การสืบทอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนด้านศิลปะวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักของชุมชนถนนยม
จินดาในการสืบทอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งคนในชุมชนถนนยมจินดา
เห็นด้วยว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินมีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการสืบทอดและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะ
กิจกรรมถนนคนเดินที่นามาใช้ในการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชน แต่ยังมีกิจกรรม
อื่นๆ อีกหลายกิจกรรมที่ชุมชนถนนยมจินดาได้จัดขึ้น
ในส่วนของการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ นั้น ส่วนมากจะเป็นการแสดงของเด็ก
และเยาวชน ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ให้ซ้ากัน รวมถึงการสอดแทรกวิถีชีวิต
ของชาวระยองมาใส่ตรงส่วนนี้ด้วย เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นย่านศิลปวัฒนธรรม เป็นย่านโบราณ ก็
ควรที่จะมีการนาเสนอวิถีชีวิตในอดีตของระยองเองด้วย (เฉลียว ราชบุรี , สัมภาษณ์, 7 มีนาคม
2557)
นอกจากนี้ คุณเสาวนีย์ วิยะบุญ ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอดแทรกวิถีชีวิต
ของชาวระยองในการแสดงศิลปวัฒนธรรมไว้ว่า ในการสื บทอดและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของระยองในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดานั้น ไม่จาเป็นจะต้อ งเป็นการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมแบบไทยๆ อย่างเดียวก็ได้ ควรจะเน้นเป็นในส่วนของวัฒนธรรมชุมชนมากกว่า
ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า
ทางเราก็ อ ยากให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นวั ฒ นธรรม
มากกว่าการแสดง เป็นในเรื่อ งของวิถีชีวิต ศิลปะเกี่ยวกับหัตถกรรม แล้ว ก็
เกี่ยวกับเรื่องการทานา อะไรพวกนี้มากกว่า. . .การแสดงมันเป็นเหมือนเฉพาะ
กิจมากกว่า ไม่ได้เป็นการอนุรักษ์อย่างแท้จริง (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์,
29 พฤศจิกายน 2557)
จะเห็นได้ว่า ถนนคนเดินช่วยในการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนได้
เป็นอย่างดี เพราะในการจัดกิจกรรมได้มีการเน้นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้ว ทั้งด้านวิถีชีวิต
ด้านรูปแบบการแสดง และกิจกรรมบนท้องถนนก็เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่
เป็ น การช่ ว ยสื บ สานวั ฒ นธรรมทั้ ง นั้ น โดยหลั ก แล้ ว (บุ ญ อนั น ต์ หมั ด เชี่ ย ว, สั ม ภาษณ์ ,
16 กุมภาพันธ์ 2557) จึงอาจกล่าวได้ว่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ในกิจกรรมถนนคนเดิน
มีบทบาทในการช่วยสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชนให้แก่ทั้งคนในชุมชนและคนรุ่นหลัง
ของชุมชนถนนยมจินดา อีกทั้งกลุ่มบุคคลทั่วภายจากภายนอกหรือนักท่องเที่ยวด้วย
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จากการสัมภาษณ์คุณเสาวนีย์ วิยะบุญ ได้กล่าวถึงการสืบทอดและเผยแพร่การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาไว้ว่า ในปัจจุบัน
การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจะเป็นการแสดงแบบไทยโดยทั่วๆ
ไป ไม่ได้เน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของระยองดั้งเดิม เนื่องจากการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของระยองนั้นเหลืออยู่น้อยมากในปัจจุบัน ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นรุ่นของผู้ใหญ่ /
ผู้ สู ง อายุ เ ท่ า นั้ น แล้ ว ก็ ข้ า มมาเป็ น รุ่ น เด็ ก และเยาวชนที่ เ พิ่ ง เริ่ ม จะมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ รี ย น
ศิลปวัฒนธรรมประจาท้องถิ่นดั้งเดิมของระยองในช่วงระยะหลังมานี้ ซึ่งการส่งเสริมและสืบทอด
ศิล ปวั ฒนธรรมท้ อ งถิ่ นนั้ น ได้ เ กิ ดความไม่ ต่ อ เนื่อ งขึ้น จึ ง ทาให้ ขาดช่ว งในส่ ว นของกลุ่ ม วั ย
กลางคนไป จะเห็นได้ว่าถ้าหากไม่มีผู้ เรียนรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เหล่านี้ไว้ สักวัน
หนึ่งศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของระยองก็คงยากที่จะรักษาและอนุรักษ์ไว้ จนอาจสูญหายไปใน
ที่สุด (เสาวนีย์ วิยะบุญ , สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556) ซึ่งคุณเสาวนีย์ วิยะบุญ ได้ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยองดั้งเดิม ไว้เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
ตอนนี้เราก็จะเน้นในเรื่องภาษา แล้วก็ในเรื่องของศิลปะพื้นบ้านอะไร
อย่างนี้ พวกเพลงเรือ เพลงไอ้เป๋ พวกนี้ที่หายไป เพลงไอ้เป๋ก็จะเป็นเพลงที่
คล้ ายกั บเพลงฉ่ อ ยของไทยภาคกลาง คื อ ร้อ งรับกั น ซึ่งเป็นการละเล่ นของ
ระยองโบราณเหมือนกัน. . .ปัจจุบันนี้ครูเพลงก็อายุมาก ถ่ายทอดให้รุ่นลูกรุ่น
หลานก็ ไ ม่ ค่ อ ยมี ใ ครมารั บ อย่ า งนี้ มั น ก็ เ ลยคาดว่ า อนาคตมั น ก็ จ ะหาย
(เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
“ในส่วนของการประกวดขับเสภาก็มี แต่จะเป็นเฉพาะคนมากกว่า ครูเขาจะสอน
เฉพาะคนเพื่ อ ที่จะสืบทอดตรงนี้เ อาไว้มากกว่าที่จะเป็นการเผยแพร่แก่คนทั่วไป” (เสาวนีย์
วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
กลุ่ มคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและปราชญ์ชาวบ้านได้มีการเปิด
สอนหนังตะลุงคน ซึ่งหนังตะลุงคนของระยองเป็นการพัฒนามาจากทางใต้ แต่
ว่าเราพัฒนามาเป็นของระยองเองคือใช้คนแสดง มันเป็นอะไรที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว. . .ปราชญ์ชาวบ้านก็คือในคนชุมชนที่มีความสามารถด้านศิลปะ
ทางด้านต่างๆ ก็คอยสอนเพื่อสืบทอด เพราะถ้าเราปล่อยให้หายไปเลยมันก็จะ
ไม่ มี ใ ครที่ รื้ อ ฟื้ น ออกมาอี ก แล้ ว เพราะมั น จะขาดช่ ว ง (เสาวนี ย์ วิ ย ะบุ ญ ,
สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
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การสืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดานั้น ปัจจุบันจะเน้น
ที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในรู ปแบบต่างๆ ของกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งความจริงแล้วใน
การแสดงต่างๆ ล้วนแต่เป็นการฝึกซ้อมมาแสดงทั้งสิ้น จึงไม่อาจนับได้ว่าเป็นการสืบทอดและ
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างที่จริง ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มในชุมชนถนนยม
จินดา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนมีจิตส านึ กที่จะเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่เป็นของ
ดั้งเดิมของชาวระยองเพื่อที่จะได้อนุรักษ์และสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลัง เนื่องจากทั้งภายใน
ชุม ชนถนนยมจิ น ดาและในจั ง หวั ดระยองล้ ว นแต่ ยัง คงมีป ราชญ์ ช าวบ้า นและมี ผู้ เ ชี่ย วชาญ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมทางด้านต่างๆ ของระยองอยู่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ล้วนแต่พร้อมและ
มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะถ่ า ยทอดความรู้ เ พื่ อ ให้ ค นรุ่ น หลั ง ได้ สื บ ทอดและน าไปเผยแพร่ เพื่ อ ให้
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของระยองนั้นยังคงอยู่เป็นมรดกคู่กับชาวระยองสืบต่อไปในอนาคต
จะเห็นได้ว่า จากการสอบถามควาคิดเห็นของคนในชุมชนถนนยมจินดา คนใน
ชุมชนได้ให้ความตระหนักถึงความสาคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน และการสืบ
ทอดและเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้งกับกลุ่มคนภายในชุมชน ซึ่งได้แก่ กลุ่ม
เด็กและเยาวชน และกลุ่มคนภายนอก
5.1.5.3 ความคิดเห็นของคนในชุมชนถนนยมจินดาที่มีต่อการสืบทอด และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
ปัจจุบัน คนในชุมชนถนนยมจินดามีความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ ความ
เป็นเมืองเก่าของชุมชน ดังนั้น คนทุกกลุ่มและทุกวัยจึงเห็นด้วยกับการส่งเสริมการสืบทอดและ
การเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้า น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
“เห็นด้วยกับการสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมของเมืองเก่า เพื่อคนที่สนใจ
รวมถึ ง คนรุ่ น ใหม่ จ ะได้ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น คนระยองและความเป็ น มาในอดี ต ”
(ต่อศักดิ์ อวยพรและกันยา อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
“. . .ของเก่าๆ ที่คนรุ่นก่อนเขาสร้างไว้ให้คนรุ่นหลังเราก็ควรอนุรักษ์ไว้ ก็เหมือน
ที่ค นเขาพู ดกั นว่ามันควรอนุรัก ษ์ไว้เ พราะว่าบางทีถ้ามันหายไป เราเองนี่แหละที่จะเป็นคน
เสียใจ” (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
ในฐานะที่ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่า
จังหวัดระยองเป็นองค์กรชุมชน จึงได้มีความตระหนักถึงการสืบทอดและการเผยแพร่วัฒนธรรม
ของชุมชนผ่านทางกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นสาคัญ ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนจะเป็นกลุ่มคนรุ่น
หลังของชุมชนถนนยมจินดาในการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งสิ่งดั้งเดิมของชุมชนที่มีมาตั้งแต่ใน
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อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง จึงได้เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเมื่อมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ภายในชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะเป็นกาลังสาคัญในอนาคตในการที่จะ
รักษาและอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมทางด้านต่างๆ ของชุมชนถนน
ยมจินดาไว้
ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมือง
เก่าจังหวัดระยองได้มีการชักชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน โดย
การนาตัวแทนเด็กและเยาวชนบางส่วนเข้ามาเริ่มทางานกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ในช่วงปิดเทอมหรือเมื่อมีเวลาว่าง
เพื่ อ ให้ ค นรุ่นหลั งเกิ ดการเรียนรู้และเข้าใจถึ งกระบวนการทางานของศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง (วรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์, สัมภาษณ์,
8 มีนาคม 2557)
จากการสัมภาษณ์คุณโชดก วิริยะพงศ์ ได้กล่าวว่า สาหรับเด็กและเยาวชนควรมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนถนนยมจินดา เพื่อที่จะได้เกิดทักษะและการเรียนรู้
ไปในตัว เพราะเชื่อว่าการเรียนจากการปฏิบัติจริงนั้นได้ผลดีที่สุด เนื่องจากการปฏิบัติจริงจะทา
ให้เกิดการซีมซับจากสิ่งที่เด็กๆ ได้ทาด้วยตัวของพวกเขาเอง (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15
กุมภาพันธ์ 2557)
นอกจากการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการทางานของศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองแล้ว ก็ยังมีโครงการ
จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งเป็นการอบรมเด็กและเยาวชนที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาและข้อมูลต่างๆ ของชุมชนเบื้อ งต้น เพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูลกับนักท่อ งเที่ยวได้ใ น
อนาคต เพราะต่อมารุ่นลูกรุ่นหลานในขณะนี้ก็จะต้องมารับงานสานต่อจากคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองรุ่นปัจจุบัน เพื่อที่จะ
ได้มีการสืบทอดการทางานด้า นอนุรักษ์เมืองเก่าต่อกันไปเป็นรุ่นๆ (วรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์ ,
สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
อาจกล่าวได้ว่า การให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนรู้การทางานกับคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองนี้เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนทางด้านต่างๆ (วรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์ , สัมภาษณ์, 8
มีนาคม 2557) เพราะในวันหนึ่งศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมือง
เก่าจังหวัดระยองก็ต้องสร้างคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา เพื่อเป็นการผลัดเปลี่ยนรุ่นของการ
ทางาน โดยเด็กและเยาวชนที่จะมาทางานตรงจุดนี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีจิตสาธารณะในการทา
เพื่อสังคม เพราะการทางานตรงนี้ไม่มีเงินเดือน ทุกคนที่ทางานตรงนี้ล้วนแต่มาทาด้วยใจกัน
ทั้งนั้น (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
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เด็ ก และเยาวชนที่ ส นใจร่ ว มงานกั บ ทางคณะกรรมการศู น ย์ ป ระสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง จะต้องเริ่มจากการเป็นคนที่มีความ
สนใจในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าและการรักษาวัฒนธรรมชุมชน โดยทางคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองจะต้องนาเด็ก
เหล่านี้มาเรียนรู้การทางานกับคณะกรรมการเพื่อให้เกิดการซึมซีบ โดยจะต้องทาอย่างต่อเนื่อง
เพราะถ้าหากเขาไม่มีความรู้หรือไม่ได้มีความสนใจในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เขาก็จะไม่สามารถ
ทางานตรงจุดนี้ได้ ซึ่งการฝึกเด็กและเยาวชนในลักษณะนี้จะเป็นผลดีต่อการทางานระยะยาว
ของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง เพราะเด็ก
และเยาวชนจะได้ซึบซับอะไรไปได้มากระหว่างช่วงที่เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงร่วมกันกับทาง
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง
ซึ่งจะทาให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งโดยการสร้างทีมงานจะต้องสร้าง
ทีมงานที่มีคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพของการทางานที่ยั่งยืน (โชดก วิริยะพงศ์ , สัมภาษณ์,
15 กุมภาพันธ์ 2557)
สรุ ป ได้ ว่ า คนในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาเห็ น ด้ ว ยกั บ การสื บ ทอดและเผยแพร่
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินทั้งกับคนภายในชุมชนเอง และรวมถึงบุคคลทั่วไปภายนอกหรือ
นักท่องเที่ยวด้วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา
และจั ง หวั ด ระยอง โดยทุ ก คนคนในชุ ม ชนสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการสื บ ทอดและเผยแพร่
วัฒนธรรมของชุนชนได้ หากแต่กลุ่มเด็กและเยาวชนนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญที่สุดในการ
เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมทางด้านต่างๆ ของจังหวัดระยอง เพื่อสืบทอดและเผยแพร่ต่อไป
ยังคนรุ่นหลัง เนื่องจากกลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถถูกปลูกฝังและเสริม สร้างจิตสานึกของการ
สื บ ทอดและเผยแพร่ วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนผ่ า นการร่ ว มกิ จ กรรมหรื อ การท างานร่ ว มกั บ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง
ได้นั่นเอง
จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการสืบทอดและการเผยแพร่วัฒนธรรมของชุนชนถนน
ยมจินดานั้ นเป็นการสื่ อ สารที่มีค วามส าคั ญ มากต่อ ชุม ชนทั้งในปัจจุบันและต่อ ไปในอนาคต
เนื่องจากในปัจจุบันคนในชุมชนถนนยมจินดามีมรดกที่มีค่ามากอยู่ในบริเวณรอบๆ ชุมชนถนน
ยมจินดา ซึ่งคนในชุมชนต้องเรียนรู้ที่จะรักษาและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป แต่ถ้าหากมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนเหล่านี้ไม่ได้รับการสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลัง หรือไม่มีการสืบทอดต่อกันไป
จากรุ่นสู่รุ่น มรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นเมืองเก่าของชุมชนถนนยมจินดาแห่งนี้อาจสูญ
หายไป ดังนั้น นอกจากคนในชุมชนถนนยมจินดาจะตระหนักถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา การ
รักษาและอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่ าของชุมชนแล้ว คนในชุมชนยังควรที่จะเรียนรู้และตระหนัก
ถึงการสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวระยองไว้
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ด้วย เพราะถ้าหากคนระยองไม่ร่วมมือร่วมใจกันที่จะรักษามรดกเหล่านี้ไว้แล้ว ก็คงไม่มีใครที่จะ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองระยองได้ดีเท่ากับชาวระยองเอง

5.2 การอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่า และการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
5.2.1 ความเป็นมาของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง
จากการสัมภาษณ์คุณบุญอนันต์ หมัดเชี่ยว อดีตประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมื อ งเก่ า และชมรมอนุ รั ก ษ์เ มื อ งเก่ า จั งหวั ด ระยอง และคุ ณ โชดก วิ ริ ย ะพงศ์ ประธานศู น ย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองคนปัจจุบัน ได้ให้
ข้อ มูล และรายละเอีย ดเกี่ ยวกั บการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมือ งเก่าและชมรม
อนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองและจุดเริ่มต้นของการเกิดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาไว้ดังนี้
เมื่อปีพ.ศ. 2546 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ติดต่อ
มายังเทศบาลนครระยองเพื่อที่จะประสานงานในการจัดทาโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมือง
น่าอยู่ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเมืองตามอัตลักษ์ของเมืองในแต่ละแห่งทุก
ภาคทั่วประเทศไทย ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีประเด็นที่แตกต่างกัน จึงทาให้การพัฒนาอัตลักษณ์ของ
แต่ละเมืองนั้นแตกต่างกันออกไปด้วย โดยถนนยมจินดา จังหวัดระยองได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน
12 เมือ งนาร่อ งทั่ว ประเทศในด้านการอนุ รักษ์เ มือ งเก่ า เช่น เดียวกันกับสามชุก จังหวั ด
สุพรรณบุรี จากนั้นทางเทศบาลนครระยองจึงได้นาตัวแทนเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้ามาสู่ชุมชน
ถนนยมจินดาเพื่อพบปะและพูดคุยเกี่ยวกับการจัดทาโครงการนาร่องในการอนุรักษ์เมืองเก่า
แห่งนี้ ซึ่งคนในชุมชนได้ให้ความสนใจและตอบรับที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ของโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ด้านการอนุรักษ์เมืองเก่า
ได้เข้ามาศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชนชนในชุมชนถนนยมจิ นดา ในส่วนของคนใน
ชุมชนที่ส นใจในการเข้าร่ ว มโครงการการพัฒนาชุม ชนถนนยมจิน ดาเมือ งเก่า แห่งนี้ก็ได้ม า
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม แต่ขณะนั้นยังไม่ได้มีการตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการขึ้น หลังจากได้กลุ่มคน
จานวนหนึ่งแล้ว ทางทีมปฏิบัติการของโครงการก็ได้พาคนกลุ่มนี้ที่เป็นตัวแทนของชุมชนไป
ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยการศึกษาดู
งานในครั้งนี้ ตัวแทนของชุมชนจะได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของชุมชนมี
ลักษณะเป็นอย่างไร ในชุมชนได้มีการปรับปรุงพัฒนาอะไรบ้าง มีการจัดกิจกรรมอะไรในชุมชน
บ้าง มีการรวมกลุ่มหรือรวมตัวคนในชุมชนอย่างไร เพื่อที่จะสามารถนาตัวอย่างต่างๆ เหล่านั้น
มาเป็นแนวคิดในการจัดการและพัฒนากับชุมชนถนนยมจินดาต่อไป
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หลังจากเสร็จสิ้นสิ้นการศึกษาดูงาน กลุ่มคนที่เป็นตัวแทนของชุมชนถนนยมจินดาที่ได้
ไปศึกษาดูงานได้กลับมาจัดตั้งเป็นกลุ่มคณะทางานโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเมืองเก่าเล่าขาน” โดยได้
มีการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และตาแหน่งต่างๆ เช่นเดียวกันกับคณะทางานทั่วไป ซึ่งมี
ประธานคนแรก ได้แก่ คุณโอภาส ปิ่นปลื้มจิตต์ (เอกสารข้อมูลศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง, ม.ป.ป.) สาหรับกลุ่มคณะทางานนี้เริ่มจาก
การตั้งกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นปกติว่าการที่จะเริ่มทาอะไรสักอย่างจะต้องเริ่มจากคนกลุ่มหนึ่งก่อน
เพื่อนาร่อง โดยในช่ว งระยะแรกทางชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นจานวนเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท พร้อมทั้งการ
สนับสนุนเงินงบประมาณจากทางเทศบาลนครระยองอีกเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ในการเริ่มต้นขับเคลื่อนขบวนการฟื้นฟูเมืองเก่าในครั้ง
นี้ (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
กลุ่มคณะทางานจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนถนนยมจินดาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู เ มื อ งเก่ า โดยส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)
นอกจากจะให้งบประมาณในการสนับสนุนแล้ว เจ้าหน้าที่ของโครงการยังได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่
ร่วมกับคนในชุมชน โดยการเช่า บ้านในพื้นที่บริเวณถนนยมจินดาแล้วทาเป็นสานักงานเล็กๆ
เพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่ของโครงการจะได้สามารถเข้ามาช่วยกลุ่มคณะทางานให้สามารถขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนาด้วยพลังของประชาชนในวิธีการต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงการเป็นผู้
คอยดูแลและให้คาแนะนาปรึกษาเปรียบเสมือนพี่ เลี้ยงกับกลุ่มคณะทางานในช่วงระยะแรกๆ
จนกว่าโครงการประสบผลสาเร็จ
ในปีพ.ศ. 2547 กลุ่มคณะทางานเริ่มประสานการทางานแบบต่อยอดประกอบกับการ
ได้ รั บ การตอบรั บ และความร่ ว มมื อ จากคนในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาเป็ น อย่ า งดี ซึ ง ขณะนั้ น
เจ้าหน้าที่โครงการของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ให้ความ
ช่วยเหลือและให้คาแนะนากับกลุ่มคณะทางานได้ถอนตัวออกจากชุมชน โดยไม่ทราบสาเหตุที่
แน่ชัด ไม่ทราบว่าเพราะอะไรโครงการจึงไม่ได้รับการสานต่อ อย่างไรก็ตาม กลุ่มคณะทางานได้
มีความเห็นว่าช่วงระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาคณะทางานได้เรียนรู้และมีความรู้พอสมควรแล้ว
ดังนั้น กลุ่ มคณะทางานจึงตัดสิ นใจที่จะเดินหน้าในการสานงานต่อในส่ ว นของการฟื้นฟูและ
อนุ รั ก ษ์ เ มื อ งเก่ า โดยกลุ่ ม คณะท างานก็ จ ะท างานกั น เองด้ ว ยงบประมาณสนั บ สนุ น ที่ ยั ง มี
เหลืออยู่ในขณะนั้น จึงเกิดการจัดตั้งเป็นกลุ่มศูนย์ประสานงานการท่องเที่ ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองขึ้น (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
โดยคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมือ งเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือ งเก่า
จังหวัดระยองมีหน้าที่สาคัญในการรื้อฟื้นความสาคัญในอดีต รวมถึงการปลูกจิตสานึกให้คนใน
ชุมชนมีความรู้สึกรักถิ่นฐานของตนเอง ซึ่งประเด็นนี้เป็นหัวใจสาคัญในการสร้างจิตสานึกให้กับ
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ประชาชนในพื้นที่ โดยจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนถนนยมจินดาเป็นอันดับแรก
(โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
กิ จกรรมแรกของคณะกรรมการศู นย์ป ระสานงานการท่อ งเที่ ยวเมื อ งเก่า และชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง คือ การชาระประวัติศาสตร์ โดยการขอความร่วมมือจากคน
ในชุมชนและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบที่เคยอยู่อาศัยในบริเวณนี้สมัยก่อนและยังมี
ชีวิตอยู่ รวมถึงยังสามารถจาความเกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ ในอดีตได้อยู่ สามารถเล่าเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาในยุคสมัยก่อนว่าแต่เดิมบริเวณชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรบ้าง
มาร่วมแบ่งปันในลักษณะของการเล่าสู่กันฟัง จากนั้นก็ได้มีการบันทึกข้อมูลคาบอกเล่าต่างๆ
ของคนกลุ่มนี้ไว้
ส าหรั บ การช าระประวั ติ ศ าสตร์ ค รั้ ง นี้ ช่ ว งของประวั ติ ศ าสตร์ ที่ แ ม่ น ย ามากจะอยู่ ที่
ประมาณ 80-100 ปี เนื่องจากมีรูปภาพประกอบและมีแหล่งที่มาของข้อมูลสามารถอ้างอิงได้
(โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งคณะกรรมการก็ได้ทากันเองทั้งการ
รวบรวมข้อมูลทั้งส่วนของเนื้อหาและรูปภาพโดยตั้งใจจะจัดทาเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ของ
เมือ งระยองเล่ มที่ดีที่สุ ดเล่ มหนึ่ง โดยมีท่านอาจารย์เ ฉลียว ราชบุรี หนึ่งในคณะกรรมการที่
ปรึ ก ษาของกลุ่ ม คณะกรรมการของชุ ม ชนถนนยมจิ น ดา ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ ง รอง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาระยองเขต 1 และประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ได้เป็นช่วยผู้รวบรวมและเรียงข้อมูลรวมถึงภาพถ่ายต่างๆ ตลอดจน
จัดทาเป็นหนังสือที่มีความหนาประมาณ 500 หน้าชื่อว่า “ประวัติศาสตร์เมืองระยอง”
อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับถนนยมจินดาเท่านั้น หากแต่
เป็นภาพรวมของจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้ สาหรับหนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ออกมาจานวน
1,000 เล่ม ซึ่งได้แจกไปยังห้องสมุดประชาชนต่างๆ ของจังหวัด และห้องสมุดตามโรงเรียน
ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีอากาสเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของตนเองเป็นพื้นฐาน นอกจากหนังสื อประวัติศ าสตร์เมือ งระยองแล้ว ท่านอาจารย์เ ฉลี ยว
ราชบุรี ยังได้รวบรวมภาพถ่ายต่างๆ ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมาทาเป็นสมุดภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 2 เล่ม
ด้วยกัน (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
ต่อมาทางกลุ่มคณะทางานได้มีการจัดกิจกรรมการรวบรวมภาพเก่าของถนนยมจินดา
ขึ้ น โดยได้ จั ด นิ ท รรศการ “ภาพเก่ า เล่ า ขาน ถนนยมจิ น ดา” ที่ ศ าลเจ้ า แม่ ทั บ ทิ ม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมภาพเก่าของชุนชนถนนยมจินดาในอดีต เพื่อให้คนในชุมชน
และคนทั่วไปที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนถนนยมจินดาใน
อดีตผ่านการเล่าเรื่องจากการใช้ภาพถ่าย อีกทั้งยังช่วยให้คนรุ่นเก่าได้ราลึกถึงความหลังและ
ความทรงจาครั้งหนึ่งเมื่อในสมัยอดีต ในขณะที่คนรุ่นหลังได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการมาศึกษา
ประวัติที่มาและความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาในสมัยอดีต รวมถึงความเป็นตัว
ของตัวเองด้วย
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เนื่องจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกของชุมชนถนนยมจินดาที่จัด
ขึ้นภายในชุมชน การจัดกิจกรรมจึงจัดขึ้นเพียงแค่วันเดียว เนื่องจากชุมชนในขณะนั้นยังไม่มี
สถานที่ที่เป็นส่วนกลาง จึงได้จัดกิจกรรมที่ศาลเจ้าแม่ทับทิบ เพราะว่าเป็นสถานที่สาคัญที่อยู่
กลางชุมชนและทุกคนในชุมชนรู้จัก ซึ่งผลปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการภาพ
เก่าอย่างมากทั้งจากคนในชุมชนและคนนอกชุมชน โดยภายในงานจะมีบรรยากาศของการจับ
กลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆ มีผู้เฒ่าผู่แก่มาเล่าเรื่องให้ฟัง บ้างก็เล่าเรื่องราวจากรูปภาพที่ได้
จัดแสดงไว้ในงาน และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้เห็นภาพของชุมชนถนนยมจินดา
ในอดีต หากแต่ยังได้ฟังเรื่องเล่าที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย
สาหรับการรวบรวมภาพถ่ายต่างๆนั้น ทางกลุ่มคณะทางานได้ออกไปเสาะแสวงหารูป
ถ่ายต่างๆ ในสมัยอดีตเหล่านี้ว่ามีหลงเหลืออยู่ที่ไหนและกับใครบ้าง จากนั้นก็จะไปติดต่อเพื่อ
ขอดราฟท์รูปบ้าง ทาสาเนารูปบ้าง เพื่อที่จะนามาใช้จัดแสดง โดยรูปต้นฉบับดั้งเดิมก็ต้องคืน
เจ้าของเขาไป เพราะรูปถ่ายต่างๆ เหล่านี้เปรียบเสมือนความทรงจาที่มีค่า ของผู้ที่เก็บรักษารูป
ถ่ายเหล่านี้ไว้ และในตอนท้ายที่สุด รูปต่างๆ ที่กลุ่มคณะทางานหาและรวบรวมมาได้จะถูกนาไป
แสดงที่พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ มือ งระยอง หลั งจากเสร็จสิ้ นนิทรรศการการจัดแสดงภาพถ่ายนี้แล้ ว ซึ่ง
จานวนรูปถ่ ายทั้งหมดที่ไ ด้มานั้นมีประมาณ 600-700 ภาพ แต่ที่เ ลื อ กมาแสดงจริงๆ ใน
พิพิ ธ ภัณฑ์เ มือ งระยองปัจจุบันนี้มีจานวนเพียงประมาณ 200 ภาพเท่านั้น (บุญ อนันต์
หมัดเชี่ยว: สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งภาพต่างๆ เหล่านี้ที่ได้นามาจัดแสดงนั้นล้วนแต่
เป็นภาพเก่าที่มีคุณค่าที่อยู่ตามบ้านคนต่างๆ โดยเป็นภาพที่ไม่เคยมีใครได้เ ห็นมาก่อน ครั้งนี้
เป็นครั้งแรก อีกทั้งการทากรอบรูปที่ใช้ใส่ภาพก็เป็นฝีมือช่างไม้ซึ่งเป็นคนในชุมชนถนนยม
จินดา รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสมัยนั้นล้วนแต่เป็นฝีมือของคนในชุมชนทั้งนั้น
ไม่ได้มีการว่าจ้างคนจากภายนอกชุมชนเลย (โชดก วิริยะพงศ์ , สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์
2557)
ทางด้านของสถานที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟู
เมืองเก่าจังหวัดระยองได้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองระยองขึ้น รวมถึงลานวัฒนธรรมซึ่งอยู่ตรง
ข้ามกับพิพิธภัณฑ์ พร้อมด้วยเวทีการแสดง แต่เดิมพื้นที่ส่วนตัวทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นของเอกชน
ทางตัวแทนคณะกรรมการของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมการอนุรักษ์
ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองก็ได้ไปเจรจาพูดคุยเพื่อขออนุญาตในการจัดพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ส่วนรวมของชุมชนถนนยมจินดาเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งโชคดีตรงที่ว่าเจ้าของพื้นที่ ทั้ง 2
ส่วนนั้นอนุญาตให้คณะกรรมการใช้พื้นที่ได้
ต่อมาได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทั้งส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์และส่วนที่เป็นลานวัฒนธรรม โดย
ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากขณะนั้นเป็นเพียงบ้านเก่าหลังหนึ่งที่มีสภาพทรุดโทรม ทาง
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองก็
ต้องเป็นผู้ปรับปรุง ซึ่งงบประมาณก็ไม่มีในขณะนั้น ในที่สุดก็ได้มีการเรี่ยไรเงินจากคนในชุมชน
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ถนนยมจินดาผ่ านการจัดกิ จกรรมทอดผ้ าป่าพิพิธ ภัณฑ์ (บุญ อนันต์ หมัดเชี่ยว, สั มภาษณ์ ,
16 กุมภาพันธ์ 2557)
เริ่มแรกของกิ จกรรมทอดผ้ าป่าพิพิธ ภัณฑ์ทางศูนย์ประสานงานเมือ งเก่าและชมรม
อนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองได้นิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดลุ่มเดินนาขบวนเข้ามา เมื่อเสร็จพิธีก็
ได้ มี ก ารฟั ง เทศน์ ร่ว มกั น ของคนในชุม ชนถนนยมจิ น ดา (โชดก วิ ริ ย ะพงศ์ , สั ม ภาษณ์ ,
15 กุมภาพันธ์ 2557) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทาบุญหารายได้ โดย
การรวบรวมเงินจากบริจาคของคนในชุมชนเพื่อนาไปใช้ในการเปิดบ้านเพื่อปรับปรุงและทา
ความสะอาด จากนั้นจึงจัดพิธีทาบุญบ้านเพื่อเป็นการเรี่ยรายเงินอีกครั้งหนึ่งในการที่จะนาเงิน
ไปปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องของระบบไฟฟ้า การทากรอบรูป และการติดรูปภาพตามฝา
ผนังภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองต้องการให้พิพิธภัณฑ์เมืองระยองเป็นศูนย์ก ลางในการ
ติดต่อ ทั้งในเรื่อ งของข้อ มูล การเยี่ยมชมชุมชน รวมถึ งสถานที่ต่างๆ ภายในชุมชนนั่นเอง
(บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งเงินที่นามาใช้ในการปรับปรุงและ
การเปิดพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นเงินของประชาชนร้อยละร้อย เนื่องจากขณะนั้นทางภาครัฐยั งไม่ได้มี
การจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณมาให้กับทางชุมชน และก่อนหน้านี้ทางศูนย์ประสานงาน
การท่อ งเที่ยวเมือ งเก่ าและชมรมอนุรักษ์เ มือ งเก่าจังหวัดระยองก็ได้มีการจัดกิจกรรมเล็ กๆ
สาหรับผู้สูงอายุด้วย (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เมืองระยองตั้งอยู่ที่บ้านสัตย์อุดม เมื่อศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมื อ งเก่ า และชมรมอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งเก่ า จั ง หวั ด ระยองท าการเปิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นี้ ได้ มี ก ารเชิ ญ
สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นบางกอก โพสต์
เนชั่น เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ และอีกหลายๆ ฉบับมาทาข่าวและมาถ่ายทาที่พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็น
ครั้งแรกของการประชาสัมพันธ์ชุมชนถนนยมจินดาออกสื่อไปยังบุคคลทั่วไปภายนอก (โชดก
วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
ส่วนการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของลานวัฒนธรรม บริเวณได้มีการปรับปรุง ปรับพื้นที่
และมีการถางหญ้า รวมถึงการสร้างเวทีการแสดงเพิ่มในลานวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการปูพื้น
เป็นตัวหนอน โดยตัวหนอนได้จากการขอรับบริจาคมาจากทางวัดต่างๆ ที่อยู่โดยรอบชุมชน
จากนั้นได้มีการขอแรงและขอความร่วมมือจากคนในชุมชนมาช่วยในการปูพื้นตัวหนอนบริเวณ
ลานวัฒนธรรมด้วย ซึ่งตรงส่วนนี้จะทาให้เกิดพื้นที่การใช้สอยที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น คือ เป็น
ลานกว้างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ สามารถจัดกิจกรรมได้ ใช้เป็นลานเต้นลีลาศก็ได้นอกจากนี้
ตระกูลตระหง่านศรี ได้บริจาครถโบราณคันหนึ่งมาให้ชุมชนถนนยมจินดา ซึ่งแต่เดิมเป็นรถ
โดยสารที่ใช้ส่งผู้โดยสารระยอง-สัตหีบ ซึ่งนับเป็นรถรุ่นแรกของเมืองระยองเลยก็ว่าได้
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ทางด้านลักษณะทางกายภาพของชุมชนถนนยมจินดา ได้มีการประสานงานกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า คุณทหารลาดกระบัง โดยได้ส่งคณะ
อาจารย์และนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อที่จะวางแผนแม่บท (Master plan) ให้กับชุมชน
โดยการสารวจผังเมืองและทาเป็นแผนที่ออกมา พร้อมทั้งระบุว่าบริเวณภายในชุมชนถนนยม
จินดากับบริเวณโดยรอบมีอะไรบ้าง ซึ่งจากการสารวจก็ได้มีการบันทึกเป็นข้อมูลเก็บไว้ อีกทั้ง
คณะอาจารย์ได้ออกแบบกายภาพพื้นฐานเพื่อรองรับในการพัฒนาพื้นที่สาหรับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ เช่น ซุ้มประตู โคมไฟ กระถางต้นไม้ ถังขยะ ออกแบบ
สะพานข้ามแม่น้าระยองเพื่อที่จะไว้ใช้ข้าม เนื่องจากพื้นที่ฝั่งตรงข้ามสามารถที่จะพัฒนาให้เป็น
ลานจอดรถเพื่ อ รองรั บ คนที่ จ ะเข้ า มาสู่ ชุ ม ชนได้ ซึ่ ง ตอนนี้ แ ผนแม่ บ ทได้ ท าส าเร็ จ ออกมา
เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ชุมชนยังขาดงบประมาณที่จะนามาใช้สนั บสนุนในการสร้างเมืองเก่าตาม
แบบแผนแม่บทที่ทางคณะกรรมการได้วางไว้
นอกจากนี้ กลุ่มคณะทางานยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น โครงการหน้าบ้านน่ามอง
ยมจินดาน่าอยู่ ซึ่งเริ่มจากการล้างถนนทั้งเส้นร่วมกับคนในชุมชน โดยขอความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือจากทางเทศบาลนครระยอง มีการปัดกวาด มีการเก็บขยะตามบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรม
การทาความสะอาดถนนยมจินดาทั้งเส้น ต่อจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมการปรับปรุงบ้านเรือน โดย
เริ่มจากทาสีบ้านตัวอย่างจานวน 16 หลัง เพราะทั้งชุมชนมีเป็นร้อยๆ หลัง ก็ไม่สามารถที่จะทา
พร้อมกันทั้งหมดได้ เนื่องจากประชาชนยัง ขาดความเข้าใจ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการทาสีนา
ร่องเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนถนนยมจินดาว่าเราจะทาเมืองเก่า จะมีการปรับปรุงทาง
กายภาพ (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งการทาสีบ้าน จะเป็นการปรับ
สีบ้านให้เป็นสีเดียวกับแบบบ้านในลักษณะเก่า หากแต่ทาให้บ้านเรือนนั้นดูใหม่ขึ้น (บุญอนันต์
หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557) ดังนั้น เมื่อคนในชุมชนเห็นการทาสีบ้านตัวอย่าง
ก็ได้เริ่มมีการปรับปรุงโดยการทาสีบ้านของตนเองบ้าง
หลังจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ มาได้สักระยะหนึ่ง ทางชุมชนถนนยมจินดาก็ได้มีการ
เดินทางไปดูงานที่สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเราทาโครงการด้วยกันมาทางด้านการ
อนุรักษ์เมืองเก่า ต่อมาก็มีบางครั้งที่ทางชุมชนเขามาดูงานกับชุมชนของเราบ้าง เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการประสบความสาเร็จใจการอนุรัก ษ์
ฟื้นฟูเมืองเก่าระหว่างชุมชนถนนยมจินดากับชุมชนสามชุก คือ การจัดการทางด้านท้องถิ่น ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นของชุมชนสามชุกให้การสนับสนุนและเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่าง
จากผู้บริหารท้องถิ่นของชุมชนถนนยมจินดา ซึ่งไม่ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนเท่าที่ ควร
อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลนครระยองไม่ได้ขัดขวางหรือกีดกันการทางานของกลุ่มคณะทางาน
เพียงแต่การสนับสนุนทางด้านงบประมาณเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าบริเวณชุมชนถนน
ยมจินดายังมีน้อยมาก
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ในส่วนของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา จะเห็นได้ว่าแนวคิดการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินเป็นหนึ่งความคิดของคนในชุมชน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการช่วยคืนชีวิตให้กับถนนยม
จินดาด้วยสีสันและความสนุกครึกครื้นของการจัดงานถนนคนเดินภายในชุมชนแห่งนี้ อีกทั้งยัง
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้รู้จักถนนยมจินดาจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิมเพิ่ม
มากขึ้นด้วย เพราะเชื่อว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจะช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาเที่ยวในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากเดิมการจัดกิจกรรมถนนคนเดินภายในชุมชนจะมีแค่เพียงกิจกรรมเดียว ซึ่ง
จะจัดแค่เพียงเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น ซึ่งก็คือ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ต่อมาจะ
สังเกตได้ว่าการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมถนนคนเดินในบริเวณถนนยมจินดา
เริ่มมีเพิ่มมากขึ้น จากงานประจาปีๆ ละครั้ง ซึ่งได้แก่ งานภูมิบุรี ศรีระยอง เพิ่มเป็นปีละสองครั้ง
นั่นก็คือ การเพิ่มงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเข้ามานั่นเอง (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์,
16 กุมภาพันธ์ 2557)
5.2.2 การจัดกิจกรรมถนนคนเดินและงานเทศกาลประจาปีต่างๆ
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินในบริเวณชุมชนยมจินดา ไม่เพียงแต่เป็นการจัดงานถนน
คนเดินของคนในชุมชนเท่านั้น หากยังมีหน่วยงานราชการต่างๆ จากภายนอกติดต่อเข้ามาขอ
ใช้ พื้ น ที่ บ ริ เ วณถนนยมจิ น ดาเพื่ อ เป็ น สถานที่ ใ นการจั ด งานและการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ซึ่ ง
ส่วนมากจะเป็นงานประจาปีของจังหวัด ซึ่งรายละเอียดต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้
5.2.2.1 กิจกรรมคนเดินถนนยมจินดา
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ได้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2547 ตาม
แนวความคิดของชุมชนในการทาให้ถนนสายนี้ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แนวการคิดเพื่อพัฒนาชุมชนตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเมืองเก่า โดยหวังใช้การจัด
กิจกรรมถนนคนเดินเป็นสิ่งดึงดูดให้คนเข้ามาที่บริเวณถนนยมจินดาแห่งนี้ เพราะเมื่อคนนอก
ชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาถึ งยังถนนยมจินดา นอกจากจะได้เ ดินเที่ยวถนนคนเดินแล้ว ยังได้
สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่า ได้ชมสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
อีกด้วย (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
ในช่วงแรกของการดาเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเมืองเก่าในชุมชนถนน
ยมจินดา ซึ่งตรงกั บสมัยที่คุ ณ โชดก วิริยะพงศ์ดารงต าแหน่งประธานศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง ขณะนั้นคนในชุมชนยัง
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโครงการ ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่า
และชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองจึงได้ใช้การจัดกิจกรรมเป็นสื่อกลาง ในการ
สื่อสารกับคนในชุมชนถนนยมจินดา จึงได้มีการจัดกิจกรรม “ลานคนเมือง” เป็นกิจกรรมเล็กๆ
พร้อมทั้งสอดแทรกองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนว่าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์เมืองเก่านี้คืออะไร
มีวัตถุประสงค์อย่างไร และคนในชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการดาเนินโครงการนี้ โดยครั้ง
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แรกมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50-100 คนเท่านั้น โดยการจัดกิจกรรมลานคนเมืองเป็นรูปแบบ
ของถนนคนเดินซึ่งเริ่มจากในบริเวณพื้น ที่เล็กๆ ตามที่จากัดไว้ จากนั้นจึงเพิ่มระดับของการจัด
งานขึ้นตามการพัฒนาตามความตั้งใจของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่า
และชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองที่จะสร้างชีวิตและสีสันให้กับถนนเส้นนี้ ซึ่งก็มี
การพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เป็นลาดับ (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
แต่เดิมทีบริเวณชุมชนถนนยมจินดาแห่งนี้เป็นเมืองร้าง ดังนั้นก่อนที่จะดาเนิน
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า จะต้องเริ่มจากการคืนชีวิตให้ชุมชนแห่งนี้เสียก่อน โดยใน
การจัด กิ จ กรรมลานคนเมื อ ง ซึ่ งจะเน้ น การใช้ วัฒ นธรรมเป็ น สื่ อ กลาง รวมถึ ง การเน้น ด้ า น
ประวัติศาสตร์ควบคู่ไปด้วยผ่านการจัดกิจกรรมลานคนเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
คนในชุมชนถนนยมจินออกออกมามีส่วนร่วมกับกิจกรรม เพราะการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้การ
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นสิ่งสาคัญ จะต้องทาให้คนในชุมชนรู้สึกว่าเขามีส่วน
ร่วม และกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของชุมชนเพื่อคนในชุมชน เพราะถ้าหากขาดการมีส่วนร่วมจาก
คนในชุมชนแล้ว กิจกรรมใดๆ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์
2557)
สาหรับการสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชน ก็จะประกอบไปด้วยการพาตัวแทน
ของคนในชุมชนถนนยมจินดาหรือคณะกรรมการไปทัศ นศึกษาดูงานในสถานที่ตามจังหวัด
ต่างๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร แพร่ และอุตรดิตถ์ ซึ่งในหลายพื้นที่จะเป็นการดาเนินงานในระดับ
ท้องถิ่น ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่จะทาระดับใหญ่เนื่องจากมีงบประมาณค่อนข้างมาก โดย
หน่วยงานที่ใ ห้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์เมืองเก่าของจังหวัดระยองในปัจจุบัน
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครระยอง สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ระยอง ที่มองเห็นความสาคัญของการพัฒนาชุมชนถนนยมจินดาแห่งนี้ (โชดก วิริยะพงศ์ ,
สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
ต่อมาบริเวณการจัดถนนคนเดินได้มีการขยายพื้นที่เป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จน
เกิดเป็นกระแสและเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนั้นคุณบุญ
อนันต์ หมัดเชี่ยว ได้ดารงตาแหน่งประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง โดยได้เรียกการจัดกิจกรรมถนนคนเดินว่างาน “ณ ระยอง”
ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ของต้นเดือนทุกเดือน อย่างไรก็
ตาม คนยังคงคุ้นเคยกับการเรียกถนนคนเดินยมจินดาเสียมากกว่า
สาหรับการจัดกิจกรรม ณ ระยอง เป็นการสานต่อ จากการจัดกิจกรรมลานคน
เมือง ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นบริเวณเล็กๆ มีร้านตั้งขายของอยู่เพียงไม่กี่ร้านเท่านั้น
ซึ่งร้านค้าส่วนมากก็จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนออกมาทาการค้าขาย โดยไม่มีการเสียค่าเช่าที
ใดๆ ทั้งสิ้น (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
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การจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ยมจิ น ดานั้ น งบประมาณส่ ว นหนึ่ ง ได้ ม าจากการ
สนับสนุนของสานักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง โดยได้รับทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรม
ประจ าเดื อ นและการปรั บ ปรุ ง ทางด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพภายในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดา
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมภายใน
ชุม ชนถนนยมจิ นดาเพิ่ มเติม อี ก ด้ ว ย เพื่ อ ต้ อ งการที่ จะให้ กิ จกรรมถนนคนเดิ นยมจิน ดานั้ น
สามารถจัดต่อไปได้ในทุกๆ เดือน สาหรับเงินงบประมาณที่ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเ มืองเก่าจังหวัดระยองได้รับมานั้น จะถูกนาไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ด้านต่างๆ ในเรื่องของการติดตั้งระบบไฟ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่จราจรชั่วคราว ค่าโฆษณาในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และค่าการแสดงต่างๆ โดยเฉพาะของเด็กนักเรียน เป็นต้น (บุญอนันต์
หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
ส่ ว นส าคั ญ ของการจัด กิจ กรรมถนนคนเดิ นยมจิ นดา คื อ การเน้น การค้ าขาย
ภายในชุมชน โดยคนที่อยู่อาศัยในชุมชนถนนยมจินดาจะมิสิทธิที่จะทาการค้าบริเวณหน้าบ้าน
หรือหน้าที่พักอาศัยของตนเอง หากบ้านใดเจ้าของบ้านไม่ได้ทาการค้าขาย และจะไม่ใช้พื้นที่ใน
การทากิจกรรมอื่นในวันที่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง ก็จะไปทาการติดต่อเพื่อขอใช้
สถานที่ในการให้ผู้ค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือคู่ค้าจากภายนอกชุมชนเข้ามาทาการค้าขาย
ในชุมชนแทน โดยที่ไม่ มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือ
ผู้ค้าจากนอกชุมชนก็ตาม (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
ในส่ ว นของผู้ ค้ าที่ จะเข้า มาร่ว มกิจ กรรมถนนคนเดิ นยมจิน ดาจะต้อ งเข้ าใจว่ า
ชุมชนนี้เป็นชุมชนเมืองเก่า เป็นถนนสายประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ร้านค้าใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองก็จะไม่
อนุญาตให้เข้ามาค้าขายในชุมชน (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
อย่างไรก็ตาม การที่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์
ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองจะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากจะต้องสอบถาม
และได้รับความยินยอมจากคนในชุมชนเสียก่อน เพราะชุมชนนี้เรามีประชาชนอาศัยอยู่และนอน
อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเราจะปิดถนนทุกวันเพื่อที่จะจัดกิจกรรมนั้นคงจะไม่ได้ ในการทางานกับชุมชน
ตรงนี้ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง
จะต้องขออนุญาตคนในชุมชนสาหรับการใช้พื้นที่ เราจะไปละเมิดสิทธิของคนในชุมชนไม่ได้
(โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
นอกจากการค้าขายแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินอีก
นั่นคือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดยจะเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย บางครั้ง
อาจจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดระยอง ซึ่งการแสดงต่างที่
จัดในกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ได้แก่ การฟ้อนรา การแสดงราดาบ การร้องเพลงไทยเดิม
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หนังใหญ่ หนังตะลุงคน เพลงไอ้เป๋ เพลงเรือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงกิจกรรมต่างๆ
ภายในชุมชน เช่น การพากย์หนังสด การแสดงดนตรีไทยข้างถนนอีกด้วย (บุญอนันต์ หมัด
เชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
เมื่อครั้งหนึ่งในชุมชนได้เป็นสถานที่ของการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยในพ.ศ.
2555 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เดินทางมาเปิดงาน ณ ถนนยมจินดา จากนั้นก็ได้เสนอ
แก่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองว่าให้บริเวณ
ถนนยมจินดามีการจัดงานกิจกรรมถนนคนเดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งปกติทางชุมชนถนน
ยมจินดาก็จะมีการจัดงานกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาทุกต้นเดือนอยู่แล้ว จึงได้ถือโอกาสนี้ใน
การดาเนินงานและสานต่อเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินประจาเดือนต่อไป เพื่อที่จะให้
บุค คลทั่ ว ไปหรื อ นัก ท่อ งเที่ ยวได้แ วะมาเยี่ย มชมถนนยมจิน ดา เมื อ งเก่า ของจัง หวัด ระยอง
แทนที่จะจัดงานประจาปีซึ่งนานๆ จะมีสักครั้ง อาจทาให้ความสนใจห่างหายเนื่องจากการจัด
กิจกรรมมีการเว้นระยะของช่วงเวลาการจัดงานที่ห่างกันเกินไป เพราะถ้ าหากมีการจัดกิจกรรม
ทุกเดือน บางคนมาเดินแล้วชอบ เขาก็อาจจะอยากที่ จะไปบอกต่อและอยากที่จะกลับมาอีกใน
ครั้งต่อไป
ในปัจจุบัน เนื่องจากหมดวาระการดาเนินงานของคุณบุญอนันต์ หมัดเชี่ยวใน
ฐานะตาแหน่งประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมือง
เก่าจังหวัดระยอง ดังนั้น จึงได้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดย
คุ ณ โชดก วิ ริ ย ะพงศ์ ได้ รั บ เลื อ กและกลั บ มาด ารงต าแหน่ ง ประธานศู น ย์ ป ระสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองอีกสมัยหนึ่ง
ส าหรั บการจัดกิ จ กรรมถนนคนเดิ นยมจินดาเนื่อ งจากงบประมาณมีจากั ด จึ ง
จะต้องจัดสรรการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมทุกต้นเดือนเหมือน
แต่ก่อนได้ โดยต่อไปการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจะต้องเป็นธีม (Theme) คือทุกอย่างจะต้องมี
เนื้อหา (Content) สอดแทรกเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชน เพราะการ
จัดกิจกรรมถนนคนเดินมีวัตถุประสงค์ในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมเป็นหลัก ไม่ใช่การค้าขาย
เพราะถ้าคนในชุมชนเห็นด้วยครั้งหนึ่งกับการจัดกิจกรรมแล้ว ครั้งต่อไปเขาก็อาจจะเห็นด้วยอีก
แต่ถ้าทากิจกรรมแล้ว ออกมาไม่ดี คนในชุมชนก็อ าจจะไม่เห็น ด้วยกับการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป
หลังจากการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบของธีม (Theme) และเนื้อหา (Content) ก็
ควรต้องทาแบบสอบถามหรือแบบประมาณจากคนในชุมชนถนนยมจินดาว่าเห็นด้วยหรือไม่
หรือมีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อที่จะได้รู้ว่ารูปแบบงานนั้นประสบความสาเร็จไหม มากน้อยแค่
ไหน ถ้าเหมาะสม คนในชุมชนชอบครั้งหน้าก็อาจจะจัดในลั กษณะรูปแบบนี้ได้ แต่ถ้ าคนใน
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ชุมชนไม่ชอบ ไม่เห็นด้วย ครั้งหน้าก็ต้องคิดและเปลี่ยนการจัดงานรูปแบบใหม่ เพราะคนใน
ชุมชนนั้นสาคัญที่สุด (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
จากการทางานของประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรัก ษ์ ฟื้ นฟูเ มือ งเก่ าจังหวัดระยองทั้งสองท่าน จะเห็นได้ว่า มีแนวคิ ดและทิศ ทางของการ
ดาเนินการที่แตกต่างกัน โดยที่คุณโชดก วิริยะพงศ์ จะเน้นในเรื่องของการใช้วัฒนธรรมและ
กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับคนในชุมชนถนนยมจินดาและบุคคลทั่วไปภายนอก
โดยสอดแทรกภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชนทางด้ า นต่ างๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของประวั ติ ศ าสตร์
วัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมการจัดถนนคนเดินเป็นสื่อกลางในการดึงดูด
ให้ ค นเข้ามาสู่ชุ มชนเมือ งเก่ าแห่ งนี้ ขณะที่คุณบุญอนันต์ หมัดเชี่ยว จะเน้นในเรื่อ งของการ
ค้าขายจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน หากแต่ยังมี
การสอดแทรกภูมิปัญ ญาทางด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศ าสตร์และวัฒนธรรมผ่ านการจัด
นิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที ณ ลานวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน
ถึงแม้ว่าแนวคิ ดและทิศ ทางการดาเนินงานของประธานศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองจะมีความแตกต่างกัน นั่นคือ มี
การเน้นประเด็ นหลั ก ของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินที่แตกต่ างกัน อย่างไรก็ ต าม การจั ด
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการทาเพื่อคนในชุมชนและ
ชุมชนถนนยมจินดาทั้งสิ้น ซึ่งหวังว่าคนในชุมชนถนนยมจินดาจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนสูงสุดจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน รวมถึงได้รับความ
เห็นชอบและความร่วมมือจากคนภายในชุมชนถนนยมจินดาในการจัดกิจกรรมและในการมีส่วน
ร่วมกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาในทุกๆ ครั้งด้วย
ในส่วนของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่ าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟู เมือง
เก่ าจังหวัดระยองเองนั้นก็มีค วามมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งเป็นส่ วนหนึ่งของ
แนวคิดในการดาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่า โดยเน้นถึงการอนุรักษ์เมืองเก่า รวมถึงการ
สืบทอดและเผยแพร่ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่คน
ภายในชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ถนนยมจินดาไปยังบุคคลภายนอก
ที่สนใจผ่านการจัดกิจกรรมถนนคนเดินอีกด้วย
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ภาพที่ 5.8 การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา

ภาพที่ 5.9 การจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบของธีม (Theme) เน้นวัฒนธรรมไทย-จีน
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5.2.2.2 งานภูมิบุรี ศรีระยอง
งานภูมิบุรี ศรีระยองเป็นงานประจาปีของจังหวัด ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์และวัน
เสาร์ในสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมของทุกปี ณ บริเวณถนนยมจินดา เมืองเก่าของจังหวัด
ระยอง โดยงานภูมิบุรี ศรีระยองเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548 ภายใต้การสนับสนุนของ
เทศบาลนครระยอง โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ถนนยมจินดา ซึ่งเป็น
แหล่งเมืองเก่าของจังหวัดระยอง ในการดึงดูดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนถนนยมจินดา
แห่งนี้ เนื่องจากชุมชนถนนยมจินดากาลังดาเนินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพความเป็น
เมืองเก่าของชุมชนตามแผนการดาเนินงานของโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์เมืองเก่าอยู่ในขณะนั้น
งานภูมิบุรี ศรีระยองนับว่าเป็นการจัดกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อ
จังหวัดระยอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานนี้เป็นการจัดกิจกรรมถนนคนเดินอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดประจาปี
เลยก็ ว่าได้ เนื่อ งจากเป็นการจัดกิจกรรมที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนคร
ระยอง ซึ่งมีงบประมาณมากกว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดามาก อีกทั้งเทศบาลนคร
ระยองยังเป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบการจัดกิจกรรมภูมิบุรี ศรีระยองโดยตรง สาหรับ
การจัดงานภูมิบุรี ศรีระยอง ได้จัดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานถึง 9 ปีแล้ว
ยิ่งไปกว่านั้นงานภูมิบุรี ศรีระยอง เป็นการจัดกิจกรรมถนนคนเดินที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นอย่างมากจากทั้งคนในและคนนอกชุมชนที่เข้ามาท่องเที่ยวและมาเดินถนนคนเดิน
ในงานนี้ โดยวัดจากจานวนปริมาณคนที่เข้ามาท่องเที่ยวงานถนนคนเดินบริเวณถนนยมจินดา
ซึ่งถูกใช้เป็นที่จัดงาน จะพบว่าจานวนคนหนาแน่นมากจนทาให้ไม่สามารถเดินสัญจรได้อย่าง
สะดวก (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)

ภาพที่ 5.10 บรรยากาศถนนคนเดินในงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 9
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5.2.2.3 งานวันอนุรักษ์มรดกไทย
งานวันอนุรักษ์มรดกไทย จะจัดขึ้นทุกต้นเดือนของเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งตรง
กับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่เดิม
งานวันอนุรักษ์มรดกไทยนี้จะจัดครั้งละ 3 วัน แต่ปัจจุบันลดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เหลือ
แค่ครั้งละ 2 วันเท่านัน้ ซึ่งจะจัดในวันที่ 2-3 เมษายน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดงานและ
กิจกรรมในวันนี้ คือ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16
กุมภาพันธ์ 2557)
แต่เดิมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยนั้นจะจัดขึ้นที่สวนศรีเมือง ต่อมาทางสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดระยองได้มาติดต่อเพื่อขอใช้บริเวณถนนยมจินดาในการจัดงานวันอนุรักษ์
มรดกไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมา
นอกจากการจัดงานและกิจกรรมประจาปีต่างๆ ซึ่งมีถนนคนเดินเป็นส่วนประกอบ
ที่สาคัญของการจัดงานด้วยแล้ว การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยังอาจถูกจัดขึ้นตามช่วงเทศกาล
สาคัญต่างๆ เพิ่มเติม เช่น งานวันเด็ก งานวันสาคัญทางศาสนาต่างๆ งานวันลอยกระทง เป็น
ต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสีสันให้แก่
ชุมชนด้วย
ทางด้านความแตกต่างของการจัดงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมถนนคนเดิน
ขึ้นที่บริเวณชุมชนถนนยมจินดาในแต่ละครั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้จัดงานและที่มาของงบประมาณ ซึ่ง
งานประจาปีของจังหวัดอย่างงานภูมิบุรี ศรีระยอง นับว่าเป็นงานประจาปีที่ใหญ่ที่สุด จัดโดยใช้
งบประมาณของเทศบาลนครระยอง มีงบประมาณเป็นล้าน โดยมักจะมีศิลปินดังๆ ระดับชาติที่
เป็นชาวระยองมาแสดง ซึ่ งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สาคัญในการสามารถที่จะใช้ดึงดูดบุคคลทั่วไปให้
เข้ามาเที่ยวชมได้ เช่นเดียวกับงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดโดยสานักวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
โดยงานประจาปีทั้ง 2 งานจะมีงบประมาณในส่วนของการจัดงานทั้งการจัดการประกวด การ
มอบของรางวัล การสนับสนุนงบในส่วนของเครื่องแต่งกายนักแสดง เป็นต้น หากแต่ในส่วนของ
การจัดกิจกรรมคนเดินถนนยมจินดาเอง ก็จะเป็นงานธรรมดา ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการหรือมีการ
แสดงมากมาย เนื่องจากงบประมาณในส่วนของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู เ มื อ งเก่ า จั ง หวั ด ระยองที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น มานั้ น มี จ านวนไม่ ม าก ซึ่ ง
ส่วนมากจะเป็นการขอความร่วมมือและขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนกันเองมากกว่าว่าใคร
สามารถช่วยอะไร หรือทาหน้าที่ใดได้บ้าง ซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินนั่นเอง
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5.2.3 บทบาทและหน้าที่ของกิจกรรมถนนคนเดิน
การจัดกิ จกรรมถนนคนเดินยมจินดา มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคั ญ ต่อ ชุมชนถนนยม
จินดา โดยแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
5.2.3.1 บทบาทด้านเศรษฐกิจชุมชน
การจัด กิ จกรรมถนนคนเดินนอกจากจะเป็ นการส่ งเสริม ให้เ กิด การค้ า ขายขึ้ น
ภายในชุมชนซึ่งส่งผลดีต่อคนในชุมชนคือ เป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน รวมถึงยังเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย เพราะคนส่วนมากในชุมชนมีส่วนร่วมในการค้าขาย ทาให้
คนในชุมชนมีรายได้ ไม่เพียงแต่คนในชุมชนถนนยมจินดาเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงผู้ค้าจาก
บริเวณใกล้เคียงหรือคนจากนอกชุมชนด้วย
จากการสอบถามข้อมูล คนในชุมชนถนนยมจินดาเห็นด้วยว่าการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินนั้นมีบทบาทสาคัญทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“..พอเรามารื้อฟื้น คนก็ติด คนก็มา คนในชุมชนก็ทามาหากินได้สะดวก” (เฉลียว
ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
“. . .เหมือนกับทาให้คนในชุมชนมีงาน เป็นการสร้างรายได้ เพราะขายของอะไรก็
ได้ คนมาเที่ยวคนก็ต้องซื้อของ. . .ตัวคนขายก็ได้ ก็คือจะได้ในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับคน
ในชุมชนด้วย. . .” (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
“มีความสาคัญต่อชุมชนคือให้คนในชุมชนออกมาค้าขาย ใครมีฝีมือดีก็ออกมาโชว์
กัน..ทาให้มีรายได้ขึ้นมา” (คาเอ้ย พุฒเกิด, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
“ไม่ใช่เฉพาะคนในชุมชนเท่านั้นนะ ยังรวมคนนอกชุมชนที่เข้ามาค้าขายกับเรา
ด้วย” (วรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
5.2.3.2 บทบาทด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
นอกจากการเข้ามาเดินถนนคนเดินเพื่อซื้อของแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศของเมืองเก่าระยองแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งขึ้น ทั้งบรรยากาศ ลักษณะที่อยู่
อาศัยและอาคารบ้านเรือน ตึกและอาคารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของถนนยมจินดา ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสได้ อีกทั้งภาพและบรรยากาศในตอนเย็นก็จะให้
อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปจากการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชนในช่วงกลางวันด้วย
จากการสอบถามข้อมูล คนในชุมชนถนนยมจินดาเห็นด้วยว่าการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินนั้นมีบทบาทสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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“เวลานักท่องเที่ยวมาดูงาน เราก็จะมีวิทยากรพูดให้ฟังถึงรากเหง้าของชุมชน
เมื่อก่อนถนนสายนี้เป็นยังไง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนที่มีความรู้และทางานให้ชุมชน โดย
จะสลั บสั บ เปลี่ ยนหมุ นเวี ยนกั นมาท าหน้ าที่ต รงนี้ ” (อ าเพย ธรรมมานนท์ , สั มภาษณ์ ,
8 มีนาคม 2557)
ปกติการแสดงจะจัดในงานสาคัญของจังหวัด การแสดงก็จะเป็นศิลปะ
พื้นบ้านของระยองมาเล่น ที่เด่นๆ เลยก็คือ หนังใหญ่ หนังตะลุงคน โขน อะไร
พวกนี้ ที่ เ ป็ น พื้ น บ้ า นที่ ค รู เ ขาสอนอยู่ นอกนั้ น ก็ จ ะเป็ น การแสดงของเด็ ก
นักเรียน. . .หนังใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของระยองอย่างหนึ่ง โดยทั้งประเทศไทย
น่าจะเหลืออยู่แค่ 3 ที่ ซึ่ง 1 ใน 3 คือบ้านดอน ระยอง (เสาวนีย์ วิยะบุญ ,
สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
5.2.3.3 บทบาทด้านการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดานับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ ย วทางอ้ อ มให้ แ ก่ จั ง หวั ด ระยอง เนื่ อ งจากจั ง หวั ด ระยองเป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ม่ มี ส ถานที่
ท่องเที่ยวกลางคืน เพราะฉะนั้น ถ้าถนนยมจินดาสามารถจัดเป็นถนนคนเดินได้ นักท่องเที่ยวก็
จะมีกิจกรรมที่สามารถทายามค่าคืนได้
จากการสอบถามข้อมูล คนในชุมชนถนนยมจินดาเห็นด้วยว่าการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินนั้นมีบทบาทสาคัญทางด้านการท่องเที่ยว ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
. . .คิดว่าเราน่าจะทาถนนคนเดิน น่าจะทาภาคกลางคืนเพื่อให้คนได้มี
โปรแกรมมาเที่ยว เพราะคนส่วนใหญ่พอตกกลางคืนก็ไม่มีที่ไป ไม่รู้จะไปไหน
เพราะฉะนั้ น ถ้ าตรงนี้ เ ป็ น ถนนคนเดิ น คนก็ อ าจจะมาสนุ ก สนาน มาซึ ม ซั บ
บรรยากาศของความเป็นระยองจริงๆ มาทานอาหาร มาถ่ายรูป อะไรต่างๆ ซึ่ง
มันเป็นสเน่ห์อย่างหนึ่งของระยอง. . . (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์ ,
16 กุมภาพันธ์ 2557)
“ตอนนี้ชุมชนดีขึ้นเยอะแล้ว พอเรามีการจัดงานบ่อยๆ ขึ้น ร้านค้าก็เพิ่มขึ้น
เพราะมีคนจากข้างนอกเข้ามา มีนักท่องเที่ยวมา. . .” (เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม
2557)
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“เห็นด้วยกับการจัดถนนคนเดิน เพราะจะเป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใน
งาน คนก็จะมาเยอะมากขึ้น” (พิชามญชุ์ ดวงสี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
“หากแต่ถ้าทาได้จริง ก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเทียวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง
. . .” ( ต่อศักดิ์ อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคนในชุมชนบางกลุ่มเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
คนกลุ่มนี้ย่อมเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรม ขณะเดียวกัน คนในชุมชนบางกลุ่มก็ไม่ เห็น
ด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน จึงมองว่าการจัดกิจกรรมไม่ได้มีบทบาทที่สาคัญต่อชุมชน
เลย ดังที่คุณกันยา อวยพร ให้ข้อมูลไว้ว่า คิดว่าไม่มีบทบาทสาคัญเนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ
จากคนในชุมชน. . . (กันยา อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
นอกจากบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ของกิจกรรมถนนคนเดินที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
อีกหนึ่งบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญของกิจกรรมถนนคนเดิน คือ บทบาทด้านการสื่อสาร
5.2.3.4 บทบาทด้านการสื่อสาร
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเป็นการสื่อสารผ่านการใช้สื่อกิจกรรมของชุมชนถนน
ยมจินดา ซึ่งถนนคนเดินเป็นจุดเด่นและมีความสาคัญของชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจากการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินเป็นอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ของชุมชนถนนยมจินดา โดยมีจุดเด่นคือ
การผสมผสานและบูรณาการอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ของชุมชน
ถนนยมจินดาเข้าไว้ด้ว ยกั น นั่ นคือ ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ผู้ ที่เ ข้ามาในชุมชนจะได้
สัมผั ส และเห็ นอัต ลั ก ษณ์ ทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นลั กษณะเด่นทาง
ภูมิศาสตร์ คือ การที่ชุมชนตั้งอยู่ติดริมแม่น้าระยอง สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชน การ
จัดรูปแบบของงานที่เน้นถึงการผสมผสานของสองวัฒนธรรมไทย-จีน และการได้เข้ามาเยี่ยมชม
สถานที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ ของชุ ม ชน เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มื อ งระยอง รวมถึ ง การเรี ย นรู้ ท างด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมผ่านการแสดงต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งกิจกรรมถนน
คนเดินนี้เป็นสื่อกลางที่ชุมชนถนนยมจินดาเลือกใช้ในการสร้างจุดเด่นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
และดึงดูดบุคคลกลุ่มต่างๆ เข้ามาสู่ชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ ว่า การใช้สื่อกิจกรรมถนนคนเดินของ
ชุมชนถนนยมจินดาทางด้านการสื่อสารนั้นประสบความสาเร็จมากในระดับหนึ่ง
ในส่ ว นของการสื่ อ สารผ่ านกิจกรรมถนนคนเดิน นอกจากถนนคนเดินเป็นสื่ อ
กิจกรรมด้วยตัวเองแล้ว ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดานี้ได้มีการนาสื่อ
ชุมชนต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ คือ สื่อบุคคล สื่อ
สิ่ งพิ มพ์ สื่ อ มวลชน และสื่ อ ใหม่ การใช้สื่ อ วั ต ถุ เ ป็นสิ นค้ า ที่ระลึ กส าหรับจ าหน่ ายในการจั ด
กิจกรรมถนนคนเดิน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมซึ่งจัดว่าเป็นสื่อพื้นบ้านประเภทหนึ่ง เป็นต้น
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นอกจากนี้ กิจกรรมถนนคนเดินยังก่อให้เกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับ
การสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารระดับกลุ่มหรือองค์กร โดยที่การสื่อสารมีบทบาทและ
หน้าที่ในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดขึ้น จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดกิ จกรรมถนนคนเดินไม่ว่าจะเป็นการค้ าขายหรือ การเที่ยวชมกิจกรรมถนนคนเดินก็ต าม
รวมถึงการติดต่อประสานงานระหว่างคนในชุมชนกับองค์กรชุมชน
จะเห็นได้ว่า การสื่อสารผ่านกิจกรรมถนนคนเดินนี้มีความสาคัญต่อชุมชนถนนยม
จินดา อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินย่อมมีความ
แตกต่างกัน เพราะในการจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตามย่อมต้องมีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
กับการจัดกิจกรรมนั้นๆ
5.2.4 ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาเป็นกิจกรรมที่ดาเนินตามแนวคิดโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูเมืองเก่า ดังนั้น คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่า
จังหวัดระยองจึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจกับคนในชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงการ
สอบถามความคิดเห็นและความยินยอม เนื่องจากการจัดกิจกรรมจะต้องจัดภายในชุมชนบริเวณ
ถนนยมจินดา ซึ่งจากการสอบถามทางคณะกรรมการศูนย์ ประสานงานเมือ งเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองจะต้องฟังเสียงส่วนมากและทาตาม เพื่ อหลักประชาธิปไตย
หากแต่ยังคงต้องรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนน้อย ไม่ได้เพิกเฉย
อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาขึ้นเป็นการพัฒนาชุมชนในระดับ
หนึ่ง เพราะถ้าหากคนในชุมชนไม่เริ่มที่จะทาอะไรกับชุมชนแห่งนี้เลย จากเดิมที่ชุมชนแห่งนี้
เป็นชุมชนที่เงียบเหงา ในอนาคตชุมชนอาจจะตายได้ นั่นหมายถึง ชุมชนจะกลายเป็นเมืองร้าง
มรดกเมืองจะหายไปทั้งหมด เพราะปัจจุบันความสาคัญของเมือง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ชุมชนมีอยู่
เป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถตีออกมาเป็นมูลค่าได้ ก็อาจจะสูญสลายไปด้วย ซึ่งทางด้านการพัฒนา ใน
การจะพัฒนาอะไรก็ตามต้องคานึงถึงประโยชน์และสิ่งที่ประชาชนในชุมชนจะได้รับ ซึ่งตรงนี้เป็น
จุดสาคัญที่สุดของการพัฒนา นั่นคือ การพัฒนาชุมชนเมื่อทาไปแล้ว คนในชุมชนจะได้รับอะไร
เป็นสิ่งตอบแทน
ในส่วนของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ถึงแม้ว่าจะมาจากแนวความคิดของคน
ในชุมชนก็ตาม หากแต่การจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตามย่อมต้องมีทั้งผู้เห็นด้วยและสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรม รวมถึงผู้ที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านการจัดกิจกรรม เช่นเดียวกันกับการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินยมจินดาที่คนในชุมชนถนนยมจินดามีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
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จากการสอบถามและสั มภาษณ์ความคิดเห็นของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาพบว่า ความคิดเห็นของคนในชุมชนแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มคนที่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยในการจัด
กิจกรรม และกลุ่มคนที่มองเห็นถึงทั้ งข้อดีและข้อเสียของการจัดกิจกรรม ซึ่งคุณเสาวนีย์ วิยะ
บุ ญ ได้ ก ล่ า วว่ า การที่ มี ก ลุ่ ม คนหลากหลายความคิ ด เห็ น ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมือ งเก่าจังหวัดระยองในการจัด
กิจกรรมเป็นไปด้วยความยากลาบาก อีกทั้งมีคนในชุมชนบางกลุ่มได้รับผลกระทบจากการจัด
กิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งทางศูนย์ประสานงานเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง
ไม่ได้เจตนาที่จะให้เป็นเช่นนั้น (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคนในชุมชนทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินยมจินดา สามารถสรุปผลแยกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
5.2.4.1 การเห็นด้วยและสนับสนุนการจัดกิจกรรมถนนคนเดินถนนยมจินดา
เมื่อเทียบจากจานวนคนในชุมชนถนนยมจินดา จะพบว่าคนในชุมชนส่ วนมาก
ประมาณร้อยละ 80 มีความคิดที่เห็นด้วยและสนับสนุนการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ซึ่ง
กลุ่ มคนส่ ว นมากที่เ ห็ นด้ว ยกั บการจัด กิจกรรมถนนคนเดิน ได้แก่ กลุ่ มผู้ ค้ า ซึ่ งออกมาร่ว ม
ค้ า ขายในการจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ยมจิ น ดา และกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน ซึ่ ง ได้ รั บ ความ
สนุกสนานจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา โดยกลุ่มคนเหล่านี้เห็นด้วยกับแนวคิดของ
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์เมืองเก่าผ่านการจัดกิจกรรม เพราะถ้าหากไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ
เลยก็จะทาให้ชุมชนนั้นเงียบเหงาเหมือนเช่นเดิม ซึ่งคนในชุมชนเชื่อว่าการจัดกิจกรรมถนนคน
เดินยมจินดานี้เป็นการทาเพื่ อคนในชุมชนและเพื่อชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงเป็นการพัฒนา
ชุมชนในด้านต่างๆ
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดายังเป็นการส่ งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย อีกทั้งยังช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยทา
ให้นักท่องเที่ยวที่ส นใจเข้ามาสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อชุมชนถนนยมจินดามีนักท่องเที่ยว
เดิ น ทางมาแล้ ว แน่ น อนว่ า ย่ อ มเป็ น การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ค นในชุ ม ชนและเป็ น การกระตุ้ น
เศรษฐกิจของชุมชนในอีกทางหนึ่ง
จากการสอบถามคนในชุมชนเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ยมจินดา กลุ่มคนที่เห็นด้วยและสนับสนุนการจัดกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังต่อไปนี้
“เห็นด้วยกับการจัดถนนคนเดิน เพราะถ้าไม่ทาเมืองจะยังคงเงียบสนิท กลายเป็น
เมืองร้างไปเลย..แต่คนในชุมชนก็เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม” (เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7
มีนาคม 2557)
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“นักท่องเที่ยวได้รู้จักระยองในสมัยก่อน” (ภัทรีภรณ์ คารังสี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม
2557)
”ผลดีก็คือทาให้คนทั่วได้ได้รู้จักถนนยมจินดามากขึ้น” (กันยา อวยพร, สัมภาษณ์,
8 มีนาคม 2557)
“แต่ก่อนยังมีคนไม่เห็นด้วย ตอนนี้เขาก็เห็นด้วยมากขึ้นเพิ่มเป็น 70-80% ตอนนี้
อาจจะเห็นด้วยไป 90% แล้ว” (วรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
5.2.4.2 การไม่เห็นด้วยและคัดค้านการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
สาหรับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา คนบางกลุ่มในชุมชนประมาณร้อยละ
20 ไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม เนื่องจากมองว่าการจัดกิจกรรมไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง รวมถึงไม่ได้ตอบวัตถุประสงค์ทางด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์เมืองเก่า แต่ดู
เหมือนจะเน้นไปที่การค้าขายเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ด้วย ซึ่งคนในชุมชนไม่ได้ต้องการเช่นนั้น ถึงแม้ว่ากิจกรรมการค้าขายมีบ้างก็เป็นเรื่องดี ทาให้
คนในชุมชนได้มีกิ จกรรมร่วมกั น อย่างไรก็ตาม การเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือ งเก่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมควรเป็นประเด็นหลักของการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนถนนยม
จินดา
จากการสอบถามคนในชุมชนเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ยมจินดา กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านการจัดกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังต่อไปนี้
”เมื่อมีผู้คนมาเยือนเยอะย่อมทาให้การพักผ่อนของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนลด
น้อยลงไปด้วย” (ภัทรีภรณ์ คารังสี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
“เสียงดังเกินไปบางที ไม่มีสมาธิ บางทีต้องทาการบ้าน อ่านหนังสือ” (จิรพัฒน์
บุญเสริม, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
“. . .ก็ยังมีคนส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วย เพราะบางคนบอกว่าทาอาชีพอื่นแล้วไม่ต้อง
ค้าขาย บางคนก็ว่าเสียงดังหนวกหู อะไรแบบนี้มันก็มี ” (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14
กุมภาพันธ์ 2557)
“จัดไปก็เหมือนตลาดนัดเข้าไปทุกวัน” และ “คนในชุมชนไม่ได้เข้ามาเดินในถนน
คนเดิน” (ต่อศักดิ์ อวยพร และกันยา อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
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อย่ า งไรก็ ต าม กลุ่ ม คนที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยและคั ด ค้ า นการจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น
บางส่วนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศ นคติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินได้ ถ้าหาก
ได้รับข้อมูลและการสื่อสารที่ดจี ากองค์กรชุมชนหรือตัวแทนของกลุ่มคนที่เห็นด้วยและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
5.2.4.3 การเห็นด้วยและการไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ยม
จินดา คนในชุมชนถนนยมจินดาบางกลุ่มมีมุมมองทั้งในส่วนของการเห็นด้วยและการไม่
เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน แม้ว่าการจัดกิจกรรมจะมีผลดีต่อชุมชนทางด้านของ
เศรษฐกิจชุมชนแล้ว หากแต่ยังส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย ทั้งทางด้านการอยู่
อาศัยและการเดินทางสัญจร ซึ่งแต่เดิมคนในชุมชนอยู่กันอย่างเงียบๆ พอมีการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินก็จะเกิดเสียงดังอึกทึก ทาให้คนในชุมชนเกิดความไม่คุ้นชิน อีกทั้งการที่คนจากภายนอก
ชุมชนเข้ามาสู่ชุมชนมากๆ ก็ส่งเสียงดัง ก่อให้เกิดความราคาญแก่คนในชุมชนได้ เป็นต้น
จากการสอบถามคนในชุมชนเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ยมจิ น ดา กลุ่ ม คนที่ ทั้ ง เห็ น ด้ ว ยและไม่ เ ห็ น ด้ ว ยในการจั ด กิ จกรรมได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ไว้
ดังต่อไปนี้
. . .การจัดกิจกรรมข้อดีมันก็มี ก็คือคนในชุมชนได้ค้าขาย แต่มันก็มี
ข้อเสีย การปิดถนนทาให้รถเข้าออกลาบาก ปิดทางเข้าออกหน้าบ้าน เมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินก็ไม่สามารถนารถเข้าออกได้. . .บางครั้งไม่ได้มีการทาประชาสังคมหรือ
สอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไร พอ
ถึงเวลาก็ทาไป ซึ่งสุดท้ายคนในชุมชนไม่เห็นด้วย เพราะไปส่งผลกระทบกับ
การใช้ชีวิตของพวกเขา ก็ ต้องล้มเลิก ซึ่งเป็นการเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ
(วลัยพร ใจหนักแน่น, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
“การจัดกิจกรรมมันมีข้อดีอยู่แล้ว แต่มันก็มีข้อเสียบ้าง. . .พอปิดถนนคนก็ต้อง
เดินเท้าเข้าซอยเพราะรถเข้าไม่ได้ มันก็เกิดความไม่สะดวกขึ้นมา” (เสาวนีย์ วิยะบุญ, สัมภาษณ์
, 29 กันยายน 2556)
“ผลเสียก็มี แต่ผลดีมากกว่า มันมีสีสัน มันมีอะไรให้ดู. . .” (นิวัตร เปาอินทร์,
สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557)
อย่ า งไรก็ ต าม การจั ด กิ จ กรรมทุ ก อย่ า งในชุ ม ชนล้ ว นแต่ ต้ อ งประสบปั ญ หา
เนื่ อ งจากความแตกต่ า งทางด้ า นความคิ ด เห็น ของคนในชุ ม ชน ซึ่ง ทางคณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานการท่ อ งเที่ ย วเมื อ งเก่ า และชมรมอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู เ มื อ งเก่ า จั ง หวั ด ระยองจะต้ อ ง
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พยายามหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้ ซึ่งเสียงของ
คนในชุมชนต่อการจัดกิจกรรมมีความสาคัญมาก เพราะถ้าหากคนในชุมชนถนนยมจินดาไม่ เห็น
ด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา กิจกรรมนี้ก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ (โชดก วิริยะพงศ์ ,
สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
ในขณะเดียวกัน เมื่อเสียงส่วนใหญ่ ประมาณ 80% เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิ น ยมจิ น ดาแล้ ว หากแต่ ยั ง มี ค นบางกลุ่ ม ประมาณ 20% ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ทาง
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัด
ระยองก็จะต้องคอยตรวจตราดูแลเพื่อให้ผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดกิจกรรมส่งผลต่อคนใน
ชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งในช่วงระยะหลัง ชุมชนถนนยมจินดามีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินบ่อยมาก
ขึ้น คนในชุมชนก็เริ่มที่จะเกิดความเคยชิน ซึ่งในตอนท้ายที่สุด คนในชุมชนบางกลุ่มได้มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วออกมาร่วมค้าขายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน จึงทาให้จานวนของผู้
เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเริ่มมีจานวนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีคนบาง
กลุ่มที่ยังคงไม่เห็นด้วยและคัดค้านการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในชุมชนถนนยมจินดา ถึงแม้ว่า
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อเน้นประโยชน์ของคนในชุมชนก็ตาม
จึงสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดาควรจะต้องมีการ
บริหารจัดการและการวางแผนในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมถนนคน
เดินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนในชุมชนน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่คนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนถนนยมจินดา
5.2.5 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัดถนนคนเดินยมจินดา
การจัดกิ จกรรมถนนคนเดินยมจินดาเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อ ให้ค นในชุมชนถนนยม
จิน ดาได้มี ส่ ว นร่ว มกั บ การจั ด กิ จ กรรม ซึ่ง คนในชุ ม ชนถนนยมจิน ดาทุ กกลุ่ มมี การให้ ค วาม
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเป็นอย่างดี สาหรับลักษณะของการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งสรุปได้เป็นประเด็นดังนี้
5.2.5.1 การมีส่วนร่วมของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง
ในส่ ว นของคณะกรรมการศูน ย์ประสานงานการท่ อ งเที่ยวเมือ งเก่า และชมรม
อนุรั ก ษ์เ มือ งเก่ า จังหวัดระยองได้ มีส่ ว นร่ว มในการจัดกิ จกรรมถนนยมจิน ดาคื อ เป็นผู้ ดูแ ล
รับผิดชอบ และประสานงานกับประธานชุมชนถนนยมจินดา (ชุมชนสะพานราษฎร์) ซึ่งได้แก่
คุ ณ ถมยา ปรีช าเวทย์ ทั้ง นี้ เ พื่ อ เป็ น ตั ว กลางในการประสานงานและติด ต่ อ กับ คนในชุ ม ชน
เกี่ยวกับการออกร้านเพื่อค้าขายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินแต่ละครั้ง รวมถึงการแจ้งข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์ไปยังคนในชุมชน อีกทั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
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เมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองยังทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้ามาช่วยดูแลและจัดกิจกรรมถนนคนเดินอีกด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการศูนย์ป ระสานงานการท่อ งเที่ย วเมือ งเก่ าและชมรม
อนุรักษ์เ มือ งเก่ าจังหวัดระยองจะมีการจัดประชุมประจาเดือนเพื่อ ปรึกษาหารือและวางแผน
เกี่ยวกับการจัดรูปแบบงานและการดาเนินงานของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา เพื่อให้
เกิ ดการทางานอย่างเป็นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุ ด โดยการแบ่งหน้าที่กันทาอย่า ง
ชัดเจนภายในกลุ่มของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์
เมื อ งเก่ าจั ง หวั ด ระยอง รวมทั้ งการตรวจตรา ดู แลและตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยในการจั ด
กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาด้วย
5.2.5.2 การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุในชุมชนถนนยมจินดา
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนถนนยมจินดากับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิ นส่วน
มากมักจะมีส่วนร่วมในการออกมาตั้งร้านค้าเพื่อทาการค้าขาย โดยคนในชุมชนจานวนมากกว่า
80% จะเปิดหน้าบ้านเพื่อออกมาค้าขายร่วมกัน (วลัยพร ใจหนักแน่น , สัมภาษณ์ , 15
กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งเป็นการค้าขายตามบริเวณหน้าบ้านหลังต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนถนนยมจินดา
โดยทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมื อ งเก่าจังหวัดระยองจะ
สอบถามและให้สิทธิกับเจ้าของบ้านก่อน ซึ่งขั้นต่าที่มีจานวนแน่นอนจะมีประมาณ 50% ของคน
ในชุมชนที่จะออกมาทาการค้าขายและร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน หากไม่มีคนมาเพิ่ม อีก 50%
เราก็จะประกาศให้คนภายนอกชุมชนเข้ามาติดต่อจับจองพื้นที่ค้าขาย ซึ่งแน่นอนว่าเราจะเน้น
คนในชุมชนถนนยมจินดาก่อน แต่ที่ต้องเอาคนจากภายนอกเข้ามาก็เพื่อเป็นการเติมให้เต็ม ไม่
ต้องการให้เหลือพื้นที่ว่างในการจัดงานกิจกรรม เพราะจะทาให้การจัดกิจกรรมดูไม่ดีเท่าที่ควร
โดยก่อนที่เราจะเชิญคนจากภายนอกชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม
ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัด
ระยองก็จะต้องสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนและเจ้าของบ้านนั้นๆ เสียก่อนว่าหากเจ้าของ
บ้านไม่ใช้สิทธิหน้าบ้านในการทากิจกรรม ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองก็จะขอให้คนภายนอกชุมชนเข้ามาใช้พื้นที่ว่าง
ตรงส่วนนั้นในการค้าขาย (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
สาหรับผู้ค้าขายที่มาร่วมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจะมีทั้งผู้ค้าที่ออกร้านค้า
ขายตลอดในทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม หรือผู้ค้าที่มาเป็นบางครั้งบางคราว ซึ่งผู้ค้ากลุ่มนี้อาจจะ
เลือกออกร้านเฉพาะการจัดกิจกรรมถนนคนเดินครั้งใหญ่ๆ หรืองานประจาปีของจังหวัด เพราะ
เกรงว่าถ้าหากมาค้าขายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนอาจจะค้าขายได้ไม่ดีเท่าที่ควร
เนื่องจากคนมาเดินชมอาจจะมีจานวนน้อย ซึ่งจะต่างกับจานวนคนที่มาเดินชมงานประจาปีของ
จังหวั ด ซึ่ง จะมีผู้ ค นจานวนมากจนหนาแน่น และส าหรับ กลุ่ ม คนที่ไ ม่ได้มี การออกร้า นเพื่ อ
ค้าขายก็อาจจะออกมาเดินเที่ยวชมการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในแต่ละครั้ง
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อย่างไรก็ ต าม คนในชุม ชนส่ ว นมากกล่ าวว่าไม่ ได้มีโ อกาสในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา อีกทั้งยังไม่มีส่วนใน
การวางแผนงานของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาด้วย ขณะที่คุณเฉลียว ราชบุรี หนึ่งใน
ประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์
เมือ งเก่ าจังหวั ดระยอง ได้ก ล่ าวว่า ทางศูนย์ ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมือ งเก่าและชมรม
อนุรั ก ษ์เ มือ งเก่ า จังหวัดระยองได้เ ปิ ดโอกาสให้ค นในชุมชนได้มีส่ ว นร่ ว มในการเข้ าประชุ ม
หากแต่ว่าคนในชุมชนไม่มาเข้าร่วมประชุม ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนในชุมชนมีความเชื่อมั่นใน
การทางานของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่า
จังหวัดระยองว่าสามารถดาเนินการในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินให้บรรตามวัตถุประสงค์ได้
สาเร็จ (เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
5.2.5.3 การมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนถนนยมจินดา
จากมุมมองของกลุ่มผู้ใหญ่ /ผู้สูงอายุในชุมชนได้มองการมีส่วนร่วมของกลุ่ มเด็ก
และเยาวชนในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาว่า สาหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนถนนยม
จินดานั้นมี จานวนไม่มากนัก อีกทั้ งเด็ กบางคนยังเด็กเกินส าหรับ การเรีย นรู้เ รื่อ งราวต่างๆ
(นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557) อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองจะต้องหาทางเชื่อมโยงในการดึงคน
กลุ่มเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินด้านต่างๆ รวมถึงเรียนรู้
เกี่ ย วกั บกระบวนการในการท างานของศูน ย์ ป ระสานงานการท่อ งเที่ย วเมือ งเก่า และชมรม
อนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองด้วย
ในความเป็ น จริ ง แล้ ว ทางศู น ย์ ป ระสานงานการท่ อ งเที่ ย วเมื อ งเก่ า และชมรม
อนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองอยากให้มีเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะกรรมการของศูนย์ ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมือ งเก่า และชมรมอนุรัก ษ์เ มือ งเก่ า
จังหวัดระยองด้วย เพื่อที่จะได้เป็นตัวเชื่อมและประสานต่อระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนคนอื่นๆ
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนถนนยมจินดา นอกจากนี้ ควรมีการจัดกรรมที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้า
ร่ว มได้ เช่น การจัดอบรมเพื่อ ให้เ ด็กและเยาวชนสามารถเป็นผู้ นาการท่อ งเที่ยวได้ เป็นต้น
(บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งถ้าหากเราขอความอนุเคราะห์จาก
เด็กและเยาวชนในชุมชนถนนยมจินดา กลุ่มเด็กและเยาวชนก็คงยินดีที่จะมาให้ความร่วมมือ
(เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
ในส่วนของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในปัจจุบัน ส่วนมากเด็กและเยาวชนจะมี
ส่วนร่วมในการแสดงเป็นหลักเสียมากกว่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สาคัญสาหรับเด็กและเยาวชน เช่น
การรา การแสดงดนตรีไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอื่นๆ เป็นต้น (วลัยพร ใจหนัก แน่น, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557) ในบางครั้งก็จะมีการนาเด็กและเยาวชนจากโรงเรียน
ต่างๆ บริเวณรอบๆ ชุมชนถนนยมจิน ดาหรือโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครระยองมาจัด
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แสดง ซึ่งครูและทางโรงเรียนจะเป็นผู้สอนและฝึกซ้อมการแสดงต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชน
ทั้งหมด เพื่อที่เด็กและเยาวชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงบนเวทีของการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินยมจินดา
ขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชนมองว่า กลุ่มของพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาเลย เนื่องจากในคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมือง
เก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองเองก็ไม่ได้เด็กและเยาวชนอยู่ในกลุ่มคณะทางาน
ด้ว ย ซึ่ง โดยส่ ว นมากเด็ก และเยาวชนในชุ มชนถนนยมจิ นดาจะช่ว ยที่ บ้ านค้ า ขายมากกว่ า
หรือไม่ก็มีการตั้งกลุ่มกันค้าขายกันเอง ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะของการเดิน
เที่ยวชมงานกิจกรรมถนนคนเดิน (กิตติภัทร์ แซ้ไล้และอังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม
2557)
5.2.6 ความสาเร็จในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
ถ้าพูดถึงด้านพัฒนาการตั้งแต่ต้นของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินแน่นอนว่าการจัด
กิ จ กรรมถนนคนเดิน ยมจิ น ดานี้ มี ก ารพั ฒ นาไปค่ อ นข้ า งมาก ซึ่ ง ทางศู น ย์ป ระสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดระยองได้มีการใช้แบบสอบถามเพื่อวัดประเมิ นความพึงพอใจของผู้
ที่มาเที่ยวชมงาน รวมถึงการใช้การสังเกตจานวนคนที่เข้ามาเดินชมกิจกรรมถนนคนเดินยม
จินดาด้วย
จากการสังเกตจานวนคนของผู้ที่เข้ามาเดินเที่ยวในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ยมจินดา ในช่วงระยะเริ่มแรกจานวนคนที่เข้ามาเดินเที่ยวมีไม่มากนัก ต่อมาเริ่มมีจานวนคนเพิ่ม
มากขึ้นแต่อาจจะดูหลวมๆ ไม่แน่นมาก จากนั้นจานวนคนที่เข้ามาเที่ยวเริ่มหนาแน่นขึ้น ซึ่งถ้า
หากวัดความสาเร็จของการจัดกิจกรรมจากจานวนปริมาณของผู้ที่มาเดินเที่ยวถนนคนเดินยม
จินดา ก็อาจกล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาประสบความสาเร็จ ทางด้านการ
เพิ่มจานวนของผู้มาเยี่ยมชมหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมถนนคนเดิน
อย่างไรก็ตาม การวัดจานวนคนของผู้ที่เข้ามาเดินเที่ยวในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ยมจินดากับการจัดถนนคนเดินในงานประจาปีของจังหวัดระยอง ซึ่งก็คือ งานภูมิบุรี ศรีระยอง
นั้นไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ชุมชนเป็น
ผู้จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างจากัดจากหน่ว ยงานต่างๆ ประจาจังหวัด
ระยอง จึงทาให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนาไปจัดกิจกรรม
ให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงที่ สุด ซึ่งในขณะที่งานภูมิบุรี ศรีระยองนั้น เทศบาลนครระยองเป็นผู้
จัดงาน ซึ่งมีงบประมาณในการจัดงานมากจึงทาให้สามารถจัดสรรงบประมาณบางส่วนไปใช้ใน
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าจึงทาให้มีผู้สนใจแวะเข้ามา
เยี่ยมชมการจัดงานเป็นจานวนมาก ถ้า หากจะให้ประเมินความสาเร็จของการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินยมจินดา ก็จัดว่าประสบความสาเร็จ ในระดับหนึ่งน่าจะอยู่ในระดับที่ 50-60% เพราะเชื่อ

147
ว่าการจัดกิ จกรรมถนนคนเดินยมจินดายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ค วร เนื่องจากการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้อีกได้
ถ้าหากเปรียบเทียบความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดากับการจัด
กิจกรรมในชุมชมตามอาเภออื่นๆ ของจังหวัดระยองก็จะพบว่า การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยม
จินดาประสบความสาเร็จในดับท้องถิ่น จากบทสัมภาษณ์ที่ว่า หากเปรียบเทียบการจัดกิจกรรม
ภายในจังหวัดระยอง อาจกล่าวได้ว่า ชุมชุนถนนยมจินดามีความถี่สูงสุดในการจัดกิจกรรมของ
ทุกพื้นที่ในจังหวัดระยอง เพราะพื้นที่อื่นอาจจะมีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมปีละ 1-2 ครั้ง แต่ที่
ชุมชนถนนยมจินดาแห่งนี้มีการจัดงานและกิจกรรมประมาณปีละไม่ต่ากว่า 6 ครั้ง ถ้าความว่า
ส าเร็จ ไหม ก็ อ าจจะประสบความส าเร็ จ ในระดับ ชุ ม ชนหรือ ระดับ ท้ อ งถิ่ น แต่ ไ ม่ใ ช่ ใ นระดั บ
ภาพรวมอย่างถนนคนเดินที่เต็มรูปแบบ (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
นอกจากนี้ คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์
เมืองเก่าจังหวัดระยองยังได้มีการสอบถามข้อ มูลจากคนที่เข้ามาเที่ยวงานกิจกรรมถนนคนเดิน
ในชุมชนถนนยมจินดาเพื่อวัดประเมินผลและสอบถามความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินด้วย ซึ่งผลส่วนมากสรุปว่า นักท่องเที่ยวมีความพอใจต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
จากบทสัมภาษณ์ที่ว่า ก็จะมีการให้ประเมินตามหัวข้อ ว่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน คนส่วนมาก
มากกว่า 80% ก็ตอบว่าพอใจ (คาเอ้ย พุฒเกิด และ วรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์ , สัมภาษณ์,
8 มีนาคม 2557)
จากการสารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับความสาเร็จของการ
จั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ยมจิ น ดา จะเห็ น ได้ ว่ า คนในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดามี ค วามคิ ด เห็ น ที่
หลากหลายเกี่ยวกับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) กลุ่ ม เด็ก และเยาวชนมองว่าการจั ดกิ จกรรมถนนคนเดิน ยมจิ นดาเป็ นกิ จกรรมที่
ประสบความสาเร็จของชุมชน เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนถนนยมจินดาในการ
ออกร้านค้าขายภายในงาน อีกทั้งจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเดินในงานกิจกรรมถนนคนเดินก็
มีจานวนค่อนข้างมาก
2) การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง แต่ในอนาคต
ควรจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า
“ตอนนี้ถนนคนเดินจัดว่าประสบความสาเร็จน่าจะประมาณ 80% แต่ควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ” (วรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
. . .สาหรับกิจกรรมถนนคนเดินขณะนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จระดับ
หนึ่ง เนื่องจากด้วยความที่ชุมชนเป็นเมืองเก่า สภาพของชุมชนก็จะเงียบเหงา
ในช่วงวันธรรมดา เพราะคนต้องออกไปประกอบอาชีพทามาหากินนอกชุมชน
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แต่เมื่อมีการจัดกิจกรรมก็ทาให้ถนนเส้นนี้และแม่น้าระยองกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
หนึ่ง (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
3) การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจิ นดายังไม่ ประสบความสาเร็จ เนื่องจากการจัดกิจ กรรมไม่ได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์เมืองเก่า อีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมถนนคน
เดินยมจินดา ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ ดังต่อไปนี้

ในความคิดเห็นบอกเลยว่าไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจากต้องได้รับ
การปรับปรุงให้ดีกว่านี้ในทุกๆ ด้าน ปัจจุบันกิจกรรมเป็นการเน้นขายของมาก
เกินไป การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมนั้นมีส่วนน้อยมาก อีกทั้งในการค้าขาย
ของผู้ค้า ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมนม
อนุรัก ษ์เ มือ งเก่ าจังหวัดระยองควรจะมีการตรวจสอบและควบคุ มเพื่อ ไม่ใ ห้
สินค้ามีราคาหรือค้าขายเอากาไรเกินควร. . .ที่สาคัญคือขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างมาก (วลัยพร ใจหนักแน่น, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
“การจัดถนนคนเดินยมจินดา ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร อาจจะได้แค่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น เพราะว่าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนั้นยังน้อยไป” (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์,
14 กุมภาพันธ์ 2557)
ลัก ษณะคื อ เราพยายามจะทาให้มันเป็นถนนคนเดิน แต่ว่าในบริบท
จริงๆ ของถนนแล้วมันยาก เพราะว่ามันเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนใหญ่ 2 สาย
เท่านั้นเอง มันเลยกลายเป็นว่ามีรถผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดเวลา การที่จะเป็น
ถนนคนเดินจริงๆ มันก็เลยยาก แต่ว่าเรามีสถาปัตยกรรม มีอะไรให้เขาเข้ามา
ศึ ก ษา เราก็ จ ะต้ อ งเน้ น ซึ่ ง ตอนหลั ง ๆ เราท าประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปทางด้ า นนี้
มากกว่า เพราะไม่อยากให้คนคาดหวังว่าเราคือถนนคนเดิน (เสาวนีย์ วิยะบุญ,
สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2556)
การจั ด ถนนคนเดิ น จริ ง ๆ แล้ ว เน้ น การน าเสนอทางด้ า นของ
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ความจริงแล้วการจัดถนนคนเดิน
ยมจินดายังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เพียงแต่เราพยายามสร้างกระแส
ของการจัดกิ จกรรมให้ เ กิด เพื่อ ที่จ ะให้เ กิดการเปลี่ ยนแปลงอะไรบางอย่า ง
เพราะในอนาคตเราคงไม่มองว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นแค่ถนนคนเดิน หากแต่
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จะต้องเป็นอะไรมากกว่านั้น (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์
2557)
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาไม่ประสบความสาเร็จ สาเหตุสาคัญ
หนึ่งเกิดจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครระยองเท่าที่ควร ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ทางเทศบาลนครระยองควรที่จะให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์เมืองเก่าของชุมชนถนนยม
จินดา เพราะหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดระยอง เช่น สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬ าจังหวัด
ระยอง และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองก็ได้ให้การสนับสนุนและความช่ วยเหลือแก่ชุมชน
ถนนยมจินดา
เนื่องจากปัจจุบันคนเริ่มมีการโหยหาอดีต ซึ่งทาให้คนเริ่มหันกลับไปใช้วิถีชีวิตอย่างที่
เคยเป็น สังเกตได้จากการที่เกิดย่านเมืองเก่าขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอัมพวา แปดริ้ว หัวหิน
สามชุก ล้วนแต่เป็นการย้อนกลับไปหาอดีตทั้งสิ้น ซึ่งในส่วนของถนนยมจินดาเองก็พยายามที่
จะทาให้เป็นอย่างนั้น แต่ที่เราไม่ประสบความสาเร็จเพราะการเมืองท้องถิ่นและประชาชนใน
ชุมชน จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคนในชุมชนถนนยมจินดา สรุปได้ดังนี้
นักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเองก็มีวิสัยทัศน์ไม่เหมือนกัน .
. .มุมมองเขาอาจจะคิดเหมือนเรา หรืออาจจะไม่เหมือนเรา หรือคิดเหมือนกัน
แต่ไม่ถึงกับที่เราคิด..เราก็ทาของเราไป ถ้าเขาไม่ทาให้เราแข็งแรงเราก็ต้อง
แข็งแรงให้เขาเห็น ก็ค่อยๆ ทาไป. . . (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16
กุมภาพันธ์ 2557)
การฟื้นฟูเมืองเก่าไม่ประสบความสาเร็จเพราะสาเหตุหลัก 2 ประการ
คือ เทศบาลกับนักการเมืองท้องถิ่นเขาไม่เอา และชาวบ้านไม่แข็งแรง ซึ่งตรงนี้
เป็นจุดอ่อ นและเป็นจุดบอดสนิท . . .ทุกที่เ ทศบาลจะเป็นพระเอก แต่ที่นี่
งบประมาณที่ ไ ด้ ม าพวกเราหากั น เอง ทั้ ง จากอบจ. และการท่ อ งเที่ ย ว
(เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
“การฟื้นฟูเมืองและการจัดกิจกรรมขาดการสนับสนุนจากพื้นที่ท้องถิ่น ซึ่งก็คือ เทศบาลฯ
นี่แหละการเมือง ไปทุกที่. . .” (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557)
จึง อาจสรุ ปได้ว่ า การจัด กิ จกรรมถนนคนเดิน ยมจิ นดาประสบความส าเร็ จ ในระดั บ
ท้องถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการจัดงานของชุมชนในเขตอื่นๆ ของจังหวัดระยอง อีกทั้ง
ยังประสบความสาเร็จทางด้านของการเพิ่มจานวนปริมาณนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาเดินภายใน
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งานถนนคนเดินด้วย นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาควรจะต้องมีการปรับ
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์เมืองเก่าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังควรเพิ่มในเรื่อง
ของช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาให้
ทั้งกั บคนภายในจังหวัดระยองเองและบุค คลทั่ว ไปคนภายนอกรับ รู้ โดยทั้งนี้เ ชื่อ ว่า การจั ด
กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาในอนาคตยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้ดีมากขึ้นกว่านี้ได้อีก
อย่างไรก็ตาม การเมืองท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนเป็นอุปสรรคที่สาคัญในการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินยมจินดา ซึ่งส่งผลให้การจัดกิจกรรมถนนคนเดินไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
5.2.7 ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาในปัจจุบัน มีการพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างมากหาก
เทียบกับในช่วงระยะแรกของการจัดกิจกรรม อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมถนนคนเดินนี้ยัง
สามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้ อีก ซึ่งจากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนถนน
ยมจินดาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา จะเห็นได้ว่า คนใน
ชุมชนมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ยมจินดา อีกทั้งยังเห็นว่าการพัฒนาการจัดกิจกรรมถนนคนเดินขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนา
พื้นที่ของชุมชนถนนยมจินดาด้วย
จากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนถนนยมจินดา สามารถสรุปความคิดเห็น
ของคนในชุมชนเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
5.2.7.1 ด้านรูปแบบของการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ในปั จ จุ บั น การจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ยมจิ น ดาเป็ น ลั ก ษณะของการค้ า ขาย
ผสมผสานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ บ้าง แต่ก็มีเพียงส่วนน้อย ซึ่งคนในชุมชนถนน
ยมจิ น ดามี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ควรจะมี สิ่ ง อื่ น ที่ น่ า สนใจเพิ่ ม เติ ม เข้ า มา เพื่ อ เป็ น การดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวกิจกรรมถนนคนเดิน จากบทสัมภาษณ์ที่ว่า
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาจะมีเพียงแต่การค้าขายอย่างเดียว
ก็อาจจะไม่เป็นที่น่าสนใจหรือน่าดึงดูดคนภายนอกมากนัก ในอนาคตอาจจะมี
การคัดสรรของดีของอาเภอต่างๆ ในจังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
อาหาร สินค้าต่างๆ หรืออะไรก็ตามที่เป็นของดีในแต่ละที่ เราก็จะเชิญและนาสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็นของดีของจังหวัดระยองมาร่วมนาเสนอที่กิจกรรมถนนคนเดินยม
จินดาแห่งนี้ด้วย โดยเน้นการทาให้อยู่ในรูปแบบของเมืองเก่า เพราะบางชุมชน
อาจจะมี ข องดี แต่ ท างชุ ม ชนเหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
เช่นเดียวกันกับชุมชนถนนยมจินดา เราจึงควรเปิดโอกาสให้มีการค้าขายสินค้า
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ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์
2557)
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินควรจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่
ละครั้ง เพื่อที่จะให้เกิดความหลากหลาย ไม่ซ้าซาก เพื่อที่คนที่เข้ามาท่องเที่ยว
จะไม่รู้สึกว่ากิจกรรมนั้นน่าเบื่อ ซึ่งรูปแบบต่างๆ ของการจัดงานอาจเพิ่มความ
สนใจ นับเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมให้กับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินด้วย
อีกทางหนึ่ง (เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
“การจัดวางร้านค้าไม่ต้องอยู่สองฝั่งถนน ควรจัดให้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรืออยู่ตรง
กลางถนนเป็นแถวเดียว เพื่อที่จะได้เกิดความสมดุล การเดินชมของก็จะได้ระยะทางไม่ใช่ขาด
ช่วงอยู่ตลอดเวลา” (ต่อศักดิ์ อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
นอกจากนี้ คุณโชดก วิริยะพงศ์ ประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่า
และชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ทางศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองได้สื่อสารและทาความเข้าใจกับ
คนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมถนนคนเดินไปใน
ระดับหนึ่งแล้ว และก็ได้มีความตั้งใจในอนาคตว่าอยากจะพัฒนาต่อและทาถนนคนเดินยมจินดา
ให้กลายเป็นหมู่บ้านของดีเมืองระยอง (OTOP Village) เพราะของดีเมืองระยองหรือผลิตภัณฑ์
โอท๊อปมีจานวนมากกว่า 600 แห่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวของต่างคนต่างทา จึงเกิดปัญหาของการ
รวมตัวกันได้ยาก อีกทั้งยังไม่มีการพัฒนาอย่างจริงจังด้วย โดยเฉพาะถ้าหากมีแกนนาหลักใน
ระดับท้องถิ่นเริ่มทาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเกิดศูนย์รวมโอท๊อปประจาจังหวัด
ระยองขึ้นมาจริงๆ ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ชุมชนถนนยมจินดาได้มีการปรับปรุงลักษณะ
ทางกายภาพของชุมชนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ซึ่งต่อไปอาจจะมีการ
พัฒนาเป็นถนนที่เป็นศูนย์รวมของอาหารต่างๆ (Street Food) และขยายเพิ่มต่อไปในอนาคต
อีกก็เป็นไปได้ (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
5.2.7.2 ด้านศิลปวัฒนธรรม
การจั ดกิ จ กรรมถนนคนเดิน ยมจิน ดาเป็ น อี กช่ อ งทางหนึ่ งในการสื บ ทอดและ
เผยแพร่วัฒนธรรมชองชุมชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินแต่ละครั้งจะมีการแทรกความ
เป็นไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบไทยๆ บนเวที ณ ลานวัฒนธรรม ซึ่งส่วนมากผู้มีส่วน
ร่วมในการแสดงจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนกับกลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ควรเน้นการแสดงทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวระยองมากกว่า ดังบท
สัมภาษณ์ที่ว่า
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“การแสดงต่างๆ ที่แสดงในวันกิจกรรมจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยแบบ
ทั่ว ๆ ไป ไม่ ใ ช่ ข องดั้ ง เดิ ม ของระยอง แบบว่ าอะไรที่ เ ป็ น แบบไทยๆ เขาก็ จ ะเอามาแสดง ”
(อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
การจัดกิจกรรมควรมีรูปแบบของความเป็นไทยดั้งเดิมผสมผสานเข้าไป
เช่น อาจจะมีการให้ผู้ค้าขายแต่งชุดแบบไทยๆ อาหารควรจัดในรูปแบบไทยๆ
จัดและตกลงร้านให้เ ข้ากับบรรยากาศเมืองเก่าของชุมชน ซึ่งประเด็นต่างๆ
เหล่านี้ควรจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต (บุญอนันต์ หมัด
เชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองพยายามนาเข้ามาเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินก็
คือ งานศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายงานศิลปะ การวาดภาพ การแสดงภาพวาดหรือการ
แสดงผลงานต่างๆ เพื่อที่จะทาถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งด้วย (บุญอนันต์
หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งคุณโชดก วิริยะพงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้
มีศิลปินกลุ่มหนึ่งได้มาติดต่อว่าต้องการจะขอเปิดแกลอรีทางด้านศิลปะในชุมชนถนนยมจินดา
ซึ่งทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและพยายามที่จะทาให้สิ่งนี้เป็นรูปธรรมขึ้นมา โดยการพยายามผลักดันให้มี
การเปิดโซนศิลปะขึ้นภายในกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดานั่นเอง (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์,
15 กุมภาพันธ์ 2557)
5.2.7.3 ด้านการท่องเที่ยว
เนื่องจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดามีส่วนในการประชาสัมพันธ์ชุมชน
ถนนยมจินดา จึงทาให้มีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจแวะเข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ถ้าหาก
ชุมชนถนนยมจินดาสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมถนนคนเดินได้อย่างเต็มรูปแบบจนประสบ
ความส าเร็ จ และมี ก ารวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาแห่ ง นี้ อ าจ
กลายเป็ น สถานที่ ส าคั ญ ที่ โ ดดเด่ น และเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของจั ง หวั ด ระยอง
เนื่องจากผู้ที่เข้ามาในชุมชนถนนยมจินดาจะได้สัมผัสบรรยากาศของความเป็นระยองในอีกมุม
หนึ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้
จากการสัมภาษณ์คุณโชดก วิริยะพงศ์ ได้กล่าวถึงแผนการทางานในการพัฒนา
กิ จ กรรมเพื่ อ ดึง ดู ดให้ นั ก ท่อ งเที่ย วเข้ ามาสู่ ชุ มชนถนนยมจิน ดาเพิ่ ม มากขึ้ น โดยการทาจุ ด
ถ่ายภาพตามบริเวณต่างๆ ภายในชุม ชนนั่นเอง ดังที่ได้กล่าวไว้ว่า . . .นอกจากนี้ อาจจะมีการ
ทาจุดถ่ายภาพ โดยมีความตั้งใจว่าจะทาจุดถ่ายภาพสักประมาณ 14 จุด โดยอาจจะทาทีละจุด
ไม่ได้ทาทีเดียวพร้อมกันทั้งหมด. . . (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
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นอกจากนี้ การจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ยมจิ น ดาควรจะท าควบคู่ ไ ปกั บ การ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนนั้นเอื้อต่อจัด
ปรับสภาพภูมิทัศน์เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งคนในชุมชนถนนยมจินดานั้นเห็นด้ว ยกับ
แนวคิดของการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากบทสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
เพราะคนส่วนมากพอพูดถึงระยองก็จะนึกถึงแต่ทะเล แต่ความจริงแล้ว
ระยองยังมีของดีอีกมากทั้งเมืองเก่า แม่น้าระยอง ป่าชายเลน และอีกมากมาย
ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมการล่องเรือชมแม่น้าระยอง ชมความ
งามของป่าชายเลนและหิ่งห้อยยามค่าคืน (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์,
16 กุมภาพันธ์ 2557)
การจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ นควรท าควบคู่ กัน กั บการท่ อ งเที่ ย วแบบ
ทางเลือกเชิงอนุรักษ์ โดยนักท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทั้ง
ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ด้ า นวั ฒ นธรรม ด้ า นกิ จ กรรม และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกจากนี้ค วรจัดเวลาประกวดเพื่อ ให้ค นมีส่ ว นร่ว ม ควรมีการสร้างสะพาน
เพื่ อ ให้ ส องฝั่ ง เชื่ อ มต่อ ข้ า มถึ ง กัน ได้ (วลั ย พร ใจหนั ก แน่ น , สั ม ภาษณ์ ,
15 กุมภาพันธ์ 2557)
“. . .ด้วยความที่ชุมชนเราอยู่ติดริมแม่น้า น่าจะสร้างแพวางเรียงรายอยู่สองฝั่ง
แม่น้าเพื่อให้คนมานั่งชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ยิ่งถ้ามีการสร้างสะพานข้ามเชื่อมระหว่างสอง
ฝั่งจะยิ่งเดินข้ามกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ” (นิวัตร
เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์
2557)
“เราจะใช้สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์. . การทาตลาดน้า พายเรือชมป่าชายเลน
มีแพ. . เราก็มีแพลนที่ให้นักท่องเที่ยวล่องเรือไป แล้วขึ้นรถกลับ คือถ้ามันเหมือนซ้ากั นก็ไม่เอา
เราก็มีการคิดๆ กันไว้. . .” (อาเพย ธรรมมานนท์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองมีการวางแผนที่จะปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมให้เป็นโรงละครเล็ก
ซึ่งทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยง (ATTA) ก็ได้เข้ามาสารวจพื้นที่ ด้วยความที่ลักษณะทาง
ภายภาพของชุมชนยังไม่มีความพร้อมที่เพียงพอ ดังนั้น ทางตัวแทนจึงได้ให้คาแนะนาในเรื่อง
ต่างๆ เป็นประเด็นๆ ไว้เพื่อที่จะใช้สาหรับการปรับปรุงต่อไป โดยทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับชุมชนถนนยมจินดาจะต้องมีการปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมือง
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เก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองเอง ประชาชนในชุมชนถนนยมจินดา ด้านความเป็น
เมืองเก่า รวมถึงการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ เช่น ห้องน้า ป้ายบอกทางต่างๆ
เป็นต้น (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
5.2.7.4 ด้านการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกชุมชนหรือนักท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานได้มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน เพื่อเป็นการดึงดูดและเพิ่มความน่าสนใจให้แก่การจัดกิจกรรม อีก
ทั้งผู้ที่มาร่วมงานจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่ว มกับคนในชุมชนด้วย นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังมี
โอกาสที่จะได้เรียนรู้ถึงด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดระยองอีกด้วย
สาหรับรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของคนในชุมชนถนนยมจินดา สามารถสรุปได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
คนขายของใส่ชุดไทยๆ จะแต่งไทยโบราณแบบสมัยก่อนเป็นผ้าแถบ
หรือโจงกระเบน หรือจะเป็นไทยร่วมสมัย นักท่องเที่ยวอาจจะมีส่วนร่วมด้วย
การแต่งชุดไทยเข้ามาร่วมงานถนนคนเดิน มีการแลกเงินก่อนเข้างาน อาจจะใช้
เป็นเงินพดด้วงจาลองแบบสมัยเก่า (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม
2557)
“ถ้ามีการโชว์ การแสดงก็น่าจะดี แบบโชว์กลางถนนเลยให้รอบครบ 360 องศา
เลย อาจจะมีก ารร าวงแล้ ว เชิ ญ ชวนให้ ค นที่ ม าท่ อ งเที่ ยวมาร่ ว มร าด้ ว ย” (กิ ต ติ ภั ทร์ แซ้ ไ ล้ ,
สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
5.2.7.5 ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดกิ จกรรมถนนคนเดินยมจินดานอกจากจะคานึงถึ งการอนุรักษ์เ มือ งเก่ า
ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญคือด้าน
สิ่งแวดล้อ ม ซึ่งนอกจากการจะใช้สิ่งแวดล้อมที่มีอ ยู่ในชุมชนมาพัฒนาเป็นการท่อ งเที่ยวเชิง
นิเวศแล้ว ก็ควรจะต้องส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนด้วย
ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมือง
เก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยอง ได้มีการจ้างตัวแทนเข้ามาดูแลและจัดการเกี่ยวกับ
ขยะ เนื่องจากปริมาณคนจานวนมากส่งให้จานวนขยะในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ดัง นั้น จึงจะต้องมี
การจัดการเพื่อให้สภาพบริเวณของชุมชนโดยรอบมีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเวลาเสร็จ
กิจกรรมถนนคนเดินก็จะไม่มีขยะเรี่ยราดบนท้องถนนด้วย
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สาหรับด้านสิ่งแวดล้ อมในการจัดกิจกรรม คุณพิชามญชุ์ ดวงสี ได้เสนอความ
คิดเห็นไว้ว่า ในงานอยากให้เปลี่ยนภาชนะใส่อาหารจากโฟมไปเป็นใบตองหรืออะไรที่เป็นวัสดุ
จากธรรมชาติ (พิชามญชุ์ ดวงสี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
จะเห็นได้ว่า ถึงแม้คนในชุมชนถนนยมจินดาจะเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมถนน
คนเดิน หากแต่สาหรับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาในอนาคตยังต้องมี การปรับปรุงและ
พัฒนาในด้านต่างๆ อีกมาก รวมถึงการจัดกรรมถนนคนเดินอาจจะมีการเพิ่มกิจกรรมในรูปแบบ
อื่นๆ เข้าไปเสริมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
5.2.8 กิจกรรมถนนคนเดินกับการทาให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดา
กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา เป็นกิจกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ในชุมชนถนนยมจินดา
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมถนนคนเดินนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมจากทั้งคนในจังหวัดระยองเองและ
นักท่องเที่ยวภายนอก ซึ่งคนบางกลุ่มได้มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของชุมชนถนนยมจินดาไปแล้ว ในขณะที่บางกลุ่มมีความ
คิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
ตั้งแต่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาขึ้นมาในชุมชน คนในชุมชนถนนยมจินดา
คงไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่ากิจกรรมถนนคนเดินนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนถนนยมจินดา
ไปแล้ว เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีคนพูดถึงกิจกรรมถนนคนเดินของจังหวัดระยอง คนก็จะต้องนึก
ถึงบริเวณถนนยมจินดา เนื่องจากเป็นบริเวณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน จึงอาจกล่าวได้
ว่า ถนนคนเดินเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชุมชนถนนยมจินดาในปัจจุบัน ซึ่ งคนในชุมชนถนนยม
จินดาบางส่วนเห็นด้วย จากการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
“ถนนคนเดินนับเป็นอัตลั กษณ์ที่สาคัญ อีกอย่างหนึ่งของชุมชนถนนยมจินดาไปแล้ ว
เพราะถ้าพูดถึงถนนคนเดินคนก็จะนึกถึงถนนคนเดินยมจินดา” (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์,
14 กุมภาพันธ์ 2557)
“ถนนคนเดินมันเด่นมาก เพราะอาเภออื่นไม่รู้ว่ามีแบบนี้ไหม แต่อย่างว่า อย่างที่บอก
คือมันเป็นถนนเมืองเก่า มันเลยกลายเป็นจุดเด่นว่ามาเดินเที่ยวถนนเก่าแก่ที่สุดของระยองเลย
นะ คนก็จะให้ความสนใจ” (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
ขณะที่คนบางกลุ่มก็มองว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
เนื่องจากไม่ได้มีบทบาทและความสาคัญต่อชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจากความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนได้กล่าวไว้ว่า
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“คิดว่าถนนคนเดินไม่ได้เป็นจุดเด่นของชุมชน มันเหมือนกับการจัดตลาดนัดมากกว่า ”
(ต่อศักดิ์และกันยา อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
คงไม่อาจจะกล่าวในขณะนี้ได้ว่าถนนคนเดินยมจินดาเป็นอัตลักษณ์
หนึ่งของชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจากขณะนี้การดาเนินงานยังไม่ถึงเป้า แต่
เป็นการกาลังทาให้ไปสู่เป้าหมาย เพราะเป้าหมายของศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดระยองก็คือการทาให้ถนน
คนเดินยมจินดากลายเป็นถนนคนเดิน (Walking Street) แบบเต็มรูปแบบ ซึ่ง
ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ขณะนี้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ยมจิน ดายัง ต้อ งปรับปรุงอีก หลายด้านมาก และอาจจะต้อ งใช้ระยะเวลาอี ก
หลายปี (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาอาจจะยังไม่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
ถนนยมจิ นดาอย่ างสมบูร ณ์ เ สี ยที เ ดีย ว อย่า งไรก็ต าม กิจกรรมถนนคนเดิน ยมจิ นดาก็ไ ด้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ในชุมชนถนนยมจินดา ทั้งในสายตาของคนในชุมชนถนนยม
จินดาบางกลุ่ม และในสายตาของคนภายนอกชุมชนหรือนักท่องเที่ยวด้วย
ในท้ายนี้จะเห็นได้ว่าชุมชนถนนยมจินดามีนวัตกรรมการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ การสื่อสาร
ผ่านสื่อกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม การจัด กิจกรรมถนนคนเดิน
ของชุมชนถนนยมจินดาควรจะต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน รวมถึงผลประโยชน์ที่คนในชุมชนจะได้รับต่อไปในอนาคต

5.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ของชุมชนถนนยม
จินดา
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าในบริเวณชุมชนถนนยมจินดา นอกจากจะเน้นการ
อนุรักษ์ด้านความเป็นเมืองเก่า ด้านสถาปัตยกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนและ
จังหวัดระยองไว้แล้ว ยังรวมถึงการพัฒนาชุมชนถนนยมจินดาให้มีลักษณะทางกายภาพที่พร้อม
สาหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ ซึ่งควรจะเป็นการผสมผสานในทุกๆ
ด้ า นของวั ฒ นธรรมชุ ม ชน ทั้ ง ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ด้ า นความเป็ น เมื อ งเก่ า และการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์
ของชุมชนถนนยมจินดานั้นเป็นส่ ว นหนึ่ งของแผนการดาเนินงานของศูนย์ประสานงานการ
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ท่อ งเที่ยวเมือ งเก่ าและชมรมอนุรักษ์เ มือ งเก่าจังหวัดระยองด้ว ยเช่นกัน ในการที่จะบุกเบิก
ลักษณะทางภายภาพและภูมิศาสตร์ของชุมชนถนนยมจินดาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอีก
แห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองนั้นได้มีการวางแผนการพัฒนาชุมชนเมืองเก่าควบคู่กับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไว้แล้ว หากแต่ยังไม่เห็นโอกาสที่จะประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก
โครงการไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลนครระยอง
ชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนเมือ งเก่าที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาให้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของ
ชุมชน รวมถึงการให้ความร่วมมือของคนในชุมชนด้วย (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์,
16 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งคนในชุมชนถนนยมจินดาเห็นด้วยกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ
ทางเลือกเชิงอนุรักษ์ เพราะนอกจากจะเป็นการนาเสนอชุมชนให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชนด้วย อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าชุมชนถนนยมจินดานั้นเป็นชุมชน
เมืองเก่าที่ยังมีมรดกเมืองไว้แสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม เพราะภายในชุมชนยังมีของเก่าที่ถูก
อนุรักษ์ไว้อยู่ (ต่อศักดิ์และกันยา อวยพร, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557) และเนื่องจากชุมชนถนน
ยมจินดาเป็นศูนย์กลางของสถานที่ต่างๆ ทาให้ส ถานที่ท่อ งเที่ยวที่สาคัญต่างๆ ของจังหวัด
ระยองนั้นอยู่รายรอบล้อมเราหมด ซึ่งทาให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานและมีความสะดวกใน
การเดินทาง (อาเพย ธรรมมานนท์ , คาเอ้ย พุฒเกิด และ วรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์, สัมภาษณ์,
8 มีนาคม 2557)
นอกจากนี้ ชุมชนถนนยมจินดาควรจะมีการสร้างเครือข่ายเพื่อการติดต่อประสานงาน
และขอความร่ ว มมื อ ในเชิ ง การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ความสะดวกในการติ ด ต่ อ และ
ประสานงานในด้านต่างๆ ซึ่งทางผู้ดาเนินงานหรือศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุรักษ์เมืองเก่ าจังหวัดระยองสามารถที่จะพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้ เช่น การจัดและเสนอ
โปรแกรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังชุมชนถนนยมจินดาว่า หลังจากชมเมืองเก่า
แล้ว ถ้าอยากล่องแม่น้า หรือชมป่าชายเลน ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุรัก ษ์เมือ งเก่ าจังหวัดระยองก็สามารถที่จะประสานงานและติดต่อ ให้ได้ เพราะการ
ส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ ก็คงจะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของชุมชนถนนยมจินดาเท่านั้น
หากแต่คงจะมองภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเลยเสียมากกว่า (อาเพย ธรรมมา
นนท์, คาเอ้ย พุฒเกิดและ วรกมล ปิ่นปลื้มวัตต์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557)
สาหรับการท่องเที่ยวทั่วไป ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาหรับให้คาแนะนาการจัดตารางการ
เดินทางให้นักท่องเที่ยวว่าภายในหนึ่งวันสามารถเดินทางไปเที่ยวที่ใดภายในจังหวัดระยองได้
บ้าง โดยจะต้องมีการนาเสนอสถานที่ต่างๆ และการจัดทาตารางเวลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือก
นอกจากท ารายการเกี่ ย วกั บ สถานที่ ต้ อ งเที่ ย วแล้ ว ควรจะต้ อ งมี ร้ า นอาหาร ที่ พั ก และ
รายละเอียดที่ส าคั ญ อื่นๆ ประกอบ โดยศู นย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมื อ งเก่าและชมรม
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อนุรักษ์เมือ งเก่าจังหวัดระยองอาจจะร่ว มมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดทา
ฐานข้อมูลไว้ รวมถึงมีการจัดทาเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของนั กท่องเที่ยว
(บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
อีกทั้งการจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้อ งน้า ป้ายบอกทางสาหรับการ
เดินทาง ป้ายบอกชื่อสถานที่ภายในชุมชน การแจ้งข่าวสารว่าในชุมชนถนนยมจินดามีที่จอดรถ
และสามารถจอดที่ใ ดได้บ้าง โดยการพัฒนาสิ่ งต่างๆ เหล่ านี้ล้ ว นแต่เ ป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมถึ งลั ก ษณะทางกายภาพของชุ มชนถนนยมจิ นดาเป็น การเหมาะแก่ก ารพั ฒนาเป็น การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (บุญอนันต์ หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
สาหรับทางด้านวัฒนธรรม ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์
ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองอาจจะขอให้คนในชุมชนที่เป็นเจ้าของบ้านและมีของเก่าหรือของมี
ค่าที่เป็นมรดกเมืองเปิดบ้านให้คนภายนอกเข้าชม ก็จะเป็นการช่วยเผยแพร่มรดกเมืองและ
วัฒนธรรมชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย (โชดก วิริยะพงศ์, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนถนนยมจินดา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ ไว้ดังนี้
เราสามารถต่อ ยอดทางการท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้จริงๆ เราได้ไป
สารวจแม่น้าระยองไว้แล้ว ว่าเสร็จจากการชมเมืองเก่าเราสามารถไปล่องแม่น้า
ระยองเพื่อดูวิถีชีวิต เพื่อไปดูธรรมชาติ ป่าชายเลนซึ่งเรามีเหลืออยู่ อาจจะมีจัด
ไกด์นาร่องเรือเที่ยว ซึ่งตรงนี้เราพยายามจะทาแต่ยังไม่สาเร็จ (เฉลียว ราชบุรี,
สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2557)
“การจัดกิจกรรมควรเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม เช่น การปลูกต้นลาพูให้มีหิ่งห้อย แล้ว
จัดกิจกรรมแบบทาเรือล่องแม่น้า. . .” (วลัยพร ใจหนักแน่น, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557)
เรามีท่าเรือ เราก็น่าจะทาล่องเรือตามแม่น้าระยอง ดูป่าชายเลน เห็น
ต้นโกงกาง ต้นลาแพน สองข้างทาง นอกจากนี้ยังมีเกาะลึกลับที่มีต้นดองดึง
เต็มไปหมด สวยงามมากเพราะดอกจะมีสีเหลืองสีแดงปนกันกระจายอยู่ทั่วทั้ง
เกาะ แล้ ว ปีห นึ่งจะออกดอกแค่ ค รั้งเดียว ถ้ าเราท าทางเดินดีๆ ก็ทาเป็นทุ่ ง
ดอกไม้ได้สบาย. . . (นิวัตร เปาอินทร์, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2557)
ถ้าหากชุมชนถนนยมจินดาสามารถใช้พื้นที่ในชุมชนตรงส่วนนี้ในการสร้างให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ จะเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างมหาศาล ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็จะ
ถูกสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน ทั้งในเรื่องการท่องเที่ยว อาชีพหรือการมีงานทา รายได้ เมื่อ คน
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มีงานทาและมีรายได้ คนก็อยากจะอยู่ในชุมชน ไม่อยากจะย้ายออกไปอยู่นอกชุมชน เป็นการ
ปลูกจิตสานึกการรักบ้านเกิดให้คนในชุมชนไปในตัวด้วย หรือบางคนถ้าหากจะต้องออกจาก
ชุมชนไปประกอบอาชีพต่างถิ่น หากกลับมาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดยาว ก็อาจจะหา
กิจกรรมทาเสริมร่วมกับครอบครัวเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็เป็นไปได้ (บุญอนันต์
หมัดเชี่ยว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2557)
อย่างไรก็ ต าม ผลประโยชน์ท างด้ านการท่อ งเที่ ยวเชิงอนุ รักษ์ เ ป็น ผลพลอยได้จาก
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าเสียมากกว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์แรกของการดาเนินโครงการ
คือ เป็นสถานที่ให้การศึกษา ต่อมามีการทาพิพิธภัณฑ์ แล้วก็ได้มีการขยายต่อยอดไปถึงการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิ จกรรมถนนคนเดินยมจินดา จนสุดท้ายกลายมาเป็นการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ แต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือการที่ชุมชนถนนยมจินดาสามารถเก็บสิ่งเดิมๆ ที่มีให้ คงอยู่ไว้ใน
ลักษณ์เ ช่นนี้ หรืออาจะกล่าวได้ว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่ งเดิมที่มีอยู่ ไว้ให้คงอยู่นั่นเอง (เสาวนีย์
วิยะบุญ, สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2556)
จึง สรุ ป ได้ ว่า ถึ ง แม้ ว่า การท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ จ ะไม่ ไ ด้ เ ป็ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของ
โครงการอนุรักษ์เมืองเก่าในบริเวณชุมชนถนนยมจินดา อย่างไรก็ตาม หากชุมชนถนนยมจินดา
ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนได้แล้ว ก็ย่อมเกิดเป็นผลประโยชน์
ต่ อ คนในชุ ม ชนทั้ ง ทางด้ า นของการปรั บ ปรุ ง สภาพทางกายภาพและเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน
นอกจากนี้ เมื่อมีนักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาสู่ชุ มชนถนนยมจินดาเพิ่มมากขึ้น ก็ยังเป็น
โอกาสที่ดีของชุมชนถนนยมจินดาในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และด้านวัฒนธรรมชุมชน

บทที่ 6
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการธารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดา จังหวัดระยอง” จาการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาเสนอสรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเรียงตามประเด็นดังต่อไปนี้

6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 ภาพรวมของงานวิจัย
ชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนเมืองเก่าที่คนภายในชุมชนแห่งนี้ มีความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรมชุมชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งคนในชุมชนยังช่วยกัน
อนุรักษ์และสืบทอดความเป็นเมืองเก่าและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนไว้ให้คงอยู่มา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทาให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรมบางสิ่ ง
นั้นยังคงอยู่ในชุมชนถนนยมจินดาจนถึงทุกวันนี้ ขณะที่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางสิ่งได้สูญ
หายไปหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ปัจจุบัน คนในชุมชนถนนยมจินดาจึงได้เกิดแนวคิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าขึ้นมา
ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าแห่งนี้ไว้แล้ว ยังรวมถึงการปรับปรุงและการพัฒนา
ชุมชนในด้านต่างๆ ด้วย โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนถนนยมจินดาเป็นหลัก
โดยมีองค์กรชุมชน ได้แก่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง
เก่าจังหวัดระยอง เป็นผู้นาที่สาคัญของชุมชนในการดาเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าบริเวณชุมชนถนนยมจินดา อีกทั้งการ
เผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนต่อไปยังคนภายในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นหลัง คือ
กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน รวมถึ ง บุ ค คลภายนอกทั่ ว ที่ ไ ปสนใจความเป็ น เมื อ งเก่ า ทั้ ง ทางด้ า น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดระยองด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และการ
สืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นให้ยังคงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไปในอนาคต
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การสืบทอดและการเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชนของชุมชนถนนยมจินดา นอกจากจะใช้
การสื่อสารผ่านสื่อชุมชนประเภทต่างๆ แล้วนั้น สื่อกิจกรรม “ถนนคนเดิน” ก็นับว่ามีบทบาท
สาคัญต่อการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนด้วยเช่นกัน สาหรับการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินนั้นเกิดจากแนวคิดของคนในชุมชน โดยกิจกรรมถนนคนเดินนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าของชุมชนถนนยมจินดา ดังนั้น ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมือง
เก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองจึงเลือกใช้ “กิจกรรมถนนคนเดิน” เป็นสื่อกลาง
ในการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมทั้งกับคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชน
กิจกรรมถนนคนเดินนอกจากจะมีบทบาทของการสร้างความร่ว มมือ ของคนภายใน
ชุมชนถนนยมจินดาแล้ ว ถนนคนเดินยังมีบทบาททางด้านของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึ งการ
เผยแพร่และการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่า
และชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองเชื่อว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนถนนยม
จิ น ดาจะเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ส นใจและนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ข้ า มาเยี่ ย มชมและซึ ม ซั บ ภาพ
บรรยากาศของเมืองเก่าภายในชุมชนถนนยมจินดา นอกจากกิจกรรมการค้าขายภายในการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินแล้ว ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟู
เมื อ งเก่ าจั งหวัด ระยองยัง ได้จัด กิจกรรมการส่ ง เสริม องค์ ค วามรู้ ทางด้านต่ างๆ ทั้งทางด้า น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนผ่านการจัดนิทรรศการ การจาลองและการสาธิต
วิถีชีวิตของคนระยองแบบดั้งเดิม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิ น ของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเผยแพร่ แ ละการสื บ ทอด
วัฒนธรรมของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินนี้อาจกล่าวได้ว่า
เป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนถนนยมจินดาแบบทางอ้อมอีกทางหนึ่งด้วย
จะเห็นได้ว่า การสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารชุมชนเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้สร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนถนนยมจินดาให้เกิดความสามัคคี ความตระหนักและจิตสานึกร่วมของ
คนในชุมชนที่มีต่อ อัต ลั ก ษณ์ ทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของชุมชนถนนยมจินดา โดยเฉพาะ
ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ การ
สื่อ สารยังเป็นปัจจัยสาคั ญ ในการรักษาความเป็นเมือ งเก่าและอัต ลั กษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนถนนยมจินดาให้คงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการสื่อสารสามารถทาหน้าที่
ในการถ่ายทอดและสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนโดยการเรียนรู้หรือการบอกเล่าจากรุ่นหนึ่งสู่อีก
รุ่นหนึ่งได้ จึงสรุปได้ว่า การสื่อสารชุมชนของชุมชนถนนยมจินดามีบทบาทสาคัญ ทางด้านการ
อนุรักษ์แ ละฟื้ นฟู ค วามเป็น เมือ งเก่าของชุมชน การเผยแพร่และการสื บทอดวัฒนธรรมของ
ชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงการคงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาด้วย
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6.1.2 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา
จากการศึกษาภาพรวมของการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดาทั้งในอดีตและปัจจุบันผ่านการให้ข้อมูลของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนถนนยมจินดา ซึ่งได้แก่
กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้ประกอบอาชี พ สามารถสรุปได้ว่า ชุมชน
ถนนยมจินดามีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างชัดเจน จากการที่คนในชุมชนถนนยม
จินดาทุกกลุ่มมีการรับรู้ร่วมกันในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางด้านต่างๆ ของชุมชนถนนยม
จินดา
จากการสัมภาษณ์คนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนถนนยมจินดา สามารถแบ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 1) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเชิงรูปธรรม ซึ่งได้แก่ ด้านสถาปัตยกรรมและ
บ้านเรือน ด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์ ด้านสถานที่ ด้านการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน และด้าน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ ยว และ 2) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเชิงนามธรรม ซึ่งได้แก่ ด้าน
ประวัติศาสตร์และด้านเชื้อชาติ อาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งเชิงรูปธรรมและเชิง
นามธรรมที่กล่าวมานั้น คนในชุมชนถนนยมจินดาเกิดการรับรู้และตระหนักว่าเป็นลักษณะเด่น
ของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความเป็นตัวตนของชุมชนถนนยมจินดา
จะเห็ น ได้ ว่ า อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาทั้ ง เชิ ง รู ป ธรรมและ
นามธรรมบางสิ่ งนั้ นคงอยู่มาตั้งแต่อ ดีต จนถึ งปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยส าคั ญ ของการคงอยู่ของอั ต
ลั ก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมชุ มชน คื อ การเป็น มรดกตกทอดและความเข้ มแข็ งของคนในชุม ชน
ในขณะที่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางสิ่งของชุมชนถนนยมจินดานั้นได้สูญหายหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจาก
สาเหตุ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ความเจริ ญ และความทั น สมั ย การพั ฒ นาเมื อ ง การขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรม การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน การท่องเที่ยว และการเมืองท้องถิ่น
6.1.3 บทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดา
การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งกับคนภายในชุมชนถนนยมจินดาและ
คนนอกชุมชน โดยการสื่อสารมีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน การสืบทอดและการเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงการประชาสัมพันธ์
การจั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ของชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาด้ ว ย โดยองค์ ก รชุ ม ชน ได้ แ ก่ ศู น ย์
ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมือ งและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเ มือ งเก่าจังหวัดระยองนั้นมีบทบาท
สาคั ญในฐานะของการเป็นผู้ ส่ งสาร เนื่องจากเป็นตัว กลางในการติดต่อ และประสานงานทั้ง
ระหว่างกับคนภายในชุมชนถนนยมจินดาและหน่วยงานต่างๆ จากภายนอก อีกทั้งบทบาทและ
หน้าที่ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู การเผยแพร่และการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ชุมชนให้คงอยู่ โดยที่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่ าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่า
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จังหวัดระยองได้ ใ ช้การสื่อ สารผ่านสื่อ ชุมชนประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ บุค คลและ
เครือข่ายการสื่ อสาร สื่ อวัตถุ สื่อ เฉพาะกิจ สื่อ พื้นบ้าน สื่อ หนังสือ พิมพ์ท้องถิ่น สื่ อวิทยุและ
โทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อการกระจายเสียง/เสียงตามสาย และสื่อใหม่ โดยเฉพาะกิจกรรมถนนคนเดิน
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้ คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่
ชุมชนจัดขึ้น รวมถึงความต้องการให้คนในชุมชนถนนยมจินดาได้มีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนถนนยมจินดา เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินภายในชุมชนถนนยมจินดา เป็นต้น โดยองค์กรชุมชนเชื่อว่าการ
สื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนจะช่ ว ยให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมและการด าเนิ น งานต่ า งๆ
ประสบความสาเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะการจัดกิจกรรมทุกอย่างควรจะต้องได้รับความ
เห็นชอบและฟังเสียงตอบรับจากประชาชนในชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมือ งเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือ งเก่า
จังหวัดระยองยังมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนถนน
ยมจินดาแก่ นัก เรียนหรือ คณะดูง านที่เ ข้ามาติดต่อ ขอดูงานภายในชุมชนถนนยมจินดาด้ว ย
สาหรับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่า
จังหวัดระยองนั้นมีบทบาทและหน้าที่ในการติดต่อกับ ชาวบ้านเพื่อแจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน รวมถึ งการรับ ฟังความคิ ดเห็น ข้อ เสนอแนะและปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
เพื่อที่ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง
จะได้ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับคนภายในชุมชนถนนยมจินดาได้ทันท่วงที
6.1.4 การจัดกิจกรรมถนนคนเดินและการท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์
การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า
ของชุมชนถนนยมจินดา ซึ่งการดาเนินโครงการนี้มีบทบาทสาคัญทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
เมืองเก่า รวมถึงการเผยแพร่และการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา
โดยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองได้
เน้นการใช้สื่อกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดา เพื่อเชิญชวนให้คนในชุมชนออกมา
มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรม จะเห็นได้ว่า การใช้สื่อกิจกรรมในการสื่อสารกับคนภายในชุมชน
ถนนยมจินดานั้นประสบความสาเร็จ เนื่องจากคนในชุมชนถนนยมจินดาให้ความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมในการจัดกิ จกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ไม่เฉพาะแต่เพียงการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทางศู นย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองได้จัดขึ้นภายในชุมชนด้วย
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จากการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมถนนคนเดิน พบว่า คนส่วนมากเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เพราะ
กิจกรรมถนนคนเดินมีส่วนในการส่งเสริมทั้งทางด้านเศรษฐกิจชุมชน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงการเผยแพร่และสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดาทางด้านต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม คนบางกลุ่มในชุมชนถนนยมจินดาได้คัดค้านและไม่
เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา เพราะเห็นว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินนั้น
ส่งผลกระทบต่อชุมชนถนนยมจินดามากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งในชุมชน
นั้นมีทัศนคติที่เป็นกลางต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน โดยมองว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ในชุมชนถนนยมจินดานั้นต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้น สาหรับกลุ่มคนในชุมชนที่เห็น
ด้วยและสนับสนุนการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในชุมชนถนนยมจินดา พบว่า มักจะเป็นกลุ่มคนที่
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนในชุมชนยมจินดาเองที่ออกมา
ทากิจกรรมและทาการค้าขายร่วมกันภายในชุมชนเสียมากกว่า และสาหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน
ของชุมชนก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเช่นกัน ซึ่งส่วนมากจะเป็นในส่วนของการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ
นอกจากนี้ บทบาทที่สาคัญอีกบทบาทหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการจัดกิจกรรมถนน
คนเดิน คือ บทบาททางด้านการท่องเที่ยว เมื่อบุคคลภายนอกหรือนักท่องเที่ยวมีการทราบข่าว
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินภายในชุมชนถนนยมจินดา จึงทาให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้า
มาสู่ชุมชนถนนยมจินดาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของชุมชนเพื่อพัฒนาและรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต อย่างไรก็ตาม ชุมชนถนนยมจินดาเป็น
ชุมชนเมืองเก่า คนในชุมชนจึงสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ ซึ่งสอดคล้อง
กับสภาพของชุมชนในการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทัศ นาความเป็นเมืองเก่าของชุมชน อีกทั้งยังมี
โอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนจากศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่า
และชมรมอนุรัก ษ์ฟื้นฟูเ มือ งเก่าจังหวัดระยองด้วย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการเผยแพร่และสืบทอด
วัฒนธรรมของชุมชนไปยังกลุ่มคนภายนอกอีกทางหนึ่ง

6.2 การอภิปรายผล
ในส่วนอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยขออภิปรายในประเด็นหลักของการศึกษาเกี่ยวกับ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา บทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารของชุมชน
ถนนยมจินดา การจัดกิจกรรมถนนคนเดินและการท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุ รักษ์ แยกเป็น
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
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6.2.1 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนน
ยมจินดา
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชนนับว่าเป็นพื้นฐานที่
สาคัญที่สุดที่คนในชุมชนควรรู้ เนื่องจากประวัติความเป็นมาของชุมชนเป็นเสมือนฐานข้อมูล
แห่งแรกของการเรียนรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองว่า เราเป็นใคร มาจากที่ไหน ชุมชนใน
อดีตเป็นอย่างไร มีเหตุการณ์สาคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง อะไรยังคงอยู่และอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป
บ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนยังช่วยให้คนในชุมชนเกิด
ความตระหนักและมีจิตสานึกร่วมต่อชุมชนของตนเองด้วย ขณะที่ยศ สันตสมบัติ (2548) ได้
กล่าวไว้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง โดยอัตลักษณ์นั้นถูกสร้างจากสานึก
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นการรวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ แสดงถึ ง ความเป็ น ตั ว ตน จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชนทั้ง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดระยอง ถนน
ยมจินดา และชุมชนบริเวณโดยรอบถนนยมจิ นดาตั้งแต่อดีตจนถึงการก่อตั้งเป็นชุมชนสะพาน
ราษฎร์หรือชุมชนถนนยมจินดาในปัจจุบันนั้นมีความสาคัญต่อคนภายในชุมชนถนนยมจินดา
มาก เนื่องจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตมีส่วนช่ว ยหล่อ
หลอมและขัดเกลา รวมถึงการสร้างความเป็นตัวตนของชุมชนถนนยมจินดาแห่งนี้ขึ้นมา
ปัจจุบันคนในชุมชนถนนยมจินดาส่วนมากขาดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนเชิงลึก
ดังนั้น ชุมชนถนนยมจินดาจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มคนรุ่นหลัง ได้แก่ กลุ่มเด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของประวัติศาสตร์ชุมชน โดยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของชุมชน เพื่อที่กลุ่มคนรุ่นหลังจะได้เกิด
การเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดต่อไปยังคนรุ่นหลังในรุ่นต่อๆ ไปได้ ถึงแม้ว่ากลุ่มเด็กและ
เยาวชนของชุมชนถนนยมจินดาจะขาดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชิงลึก แต่
เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน รวมถึง
วัฒนธรรมชุมชนทางด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ “การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว” ในส่วนที่ว่ากลุ่มคนรุ่น
หลังของชุมชนได้มีการรับรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมชุมชน อีกทั้งรับรู้ถึงผลเสียและผลกระทบ
หากคนรุ่น หลั งขาดจิ ต ส านึก ต่อ วั ฒนธรรมชุม ชน นอกจากนี้ ก ลุ่ ม คนรุ่น หลั งยั งมี ทัศ นคติใ น
ระดับสูงกับการเห็นด้วยกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ (สอนทิพ
ขุนบูลาน, 2551)
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนที่
ถูกสร้างและหล่อหล่อมมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งมีส่วนสาคัญในการขัดเกลาทาง
สั ง คม จะเห็ น ได้ ว่ า อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาทั้ ง เชิ ง รู ป ธรรมแ ละ
นามธรรมบางสิ่ งนั้ นคงอยู่มาตั้งแต่อ ดีต จนถึ งปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยส าคั ญ ของการคงอยู่ของอั ต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชน คือ การเป็นมรดกตกทอดและความเข้มแข็งของคนในชุมชน เพราะ
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เมื่อคนในชุมชนมีความตระหนักและมีจิตสานึกร่วมในความเป็นตัวตนของชุมชนถนนยมจินดา
แล้ว คนในชุมชนจะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการอนุรักษ์และสืบทอดอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่และสืบต่อไป เมื่อคนในชุมชนถนนยมจินดาเกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกันก็จะทาให้เกิดการรวมพลังของคนในชุมชน ซึ่งจะทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
เมื่อ ชุมชนมีค วามเข้มแข็งแล้ว คนในชุมชนก็จะตระหนักถึงความร่วมมือในการส่ งเสริมการ
อนุรัก ษ์แ ละการสื บทอดวัฒนธรรมชุมชนให้ค งอยู่คู่ กับชุมชนเพื่อเป็นมรดกเมือ งตกทอดต่อ
ให้แก่คนุร่นหลังสืบต่อไป
อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางสิ่งของชุมชนถนนยมจินดานั้นได้สูญหาย
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเป็นผลกระทบ
ที่เ กิ ดจากปัจจัยต่างๆ คื อ ความเจริญ และความทันสมัย การพัฒนาเมือ ง การขยายตัว ของ
ภาคอุตสาหกรรม การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน การท่องเที่ยว และการเมืองท้องถิ่น จึงอาจสรุป
ได้ว่า เมื่อสภาพของชุมชนถูกทาให้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนก็ย่อมต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและ
สภาพของชุมชนในขณะนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิศากร รพีพัฒน์ (2550) เรื่อง “การ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางสังคมของคนในชุมชนแออัด : กรณีศึกษาชุมชนหัวฝาย อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ” โดยพบว่า เมื่อความเป็นเมืองเข้ามาสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นจะส่งผล
ให้อัตลักษณ์ของชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคนในชุมชนอาจรวมตัวกันสร้างกิจกรรมขึ้นมา
เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กับตนเอง ดังนั้น อัตลักษณ์ของชุมชนจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลาเนื่องจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเป็นตัวตนของ
ชุมชน
นอกจากนี้ นุชจรินทร์ ทับทิม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชน
บ้านวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมถนนคนเดิน ” พบว่าอัตลักษณ์ของชุมชนสามารถแบ่ง
ออกได้ตามประเภทของการจัดกลุ่มอัตลักษณ์ โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและ
สื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวมีการรับรู้ถึงอัตลักษณ์บางด้านซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บการรับรู้ของคนในชุมชนด้ว ย อย่างไรก็ต าม ทั้งคนในชุมชนและนักท่อ งเที่ยว
ต้องการให้ชุมชนแห่งนี้มีการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา ซึ่งพบว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนถนนยมจินดาแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเชิง
รูปธรรม และ 2) อัตลั กษณ์ทางวัฒนธรรมเชิงนามธรรม ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นประเภทต่างๆ ได้
ดังนี้
1) อัตลักษณ์เชิงรูปธรรม แบ่งออกเป็น
1.1) ด้านสถาปัตยกรรมและบ้านเรือน ได้แก่ ตึกสิงห์-กราย บ้านไม้สองชั้น ฯลฯ
1.2) ด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การตั้งถิ่นฐานติดแม่น้า
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1.3) ด้านสถานที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ฯลณฯ
1.4) ด้านวัตถุ ได้แก่ โคมไฟแบบจีนและป้ายต่างๆ
1.5) ด้านกิจกรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
1.6) ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2) อัตลักษณ์เชิงนามธรรม แบ่งออกเป็น
2.1) ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน
2.2) ด้านเชื้อชาติ ได้แก่ การผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมไทย-จีน
จะเห็นได้ว่า ชุมชนถนนยมจินดาเป็นชุมชนที่มีความโดนเด่นทางด้านเชื้อชาติ เนื่องจาก
คนในชุมชนถนนยมจินดาดั้งเดิมมีทั้งคนไทยพื้นเพชาวระยองและชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งอพยพมา
ตั้งแต่ในอดีต จึงทาให้ปัจจุบันเกิดการผสมผสานของทั้งสองวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างแน่นแฟ้น
จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะคนทั้งสองเชื้อชาติได้อยู่ในชุมชนร่วมกันมาเป็นระยะ
เวลานาน จึงท าให้ เ กิ ดการแลกเปลี่ ยนและเรียนรู้ ท างสั งคมและวั ฒนธรรม เพื่อ ให้ส ามารถ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ เช่นเดียวกับการศึกษางานวิจัยของรินรดา พันธ์น้อย (2552)
ที่พ บว่าชุมชนบุ่งกะแทวมีก ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยอีส านและชาวไทย
เวี ย ดนาม โดยกลุ่ ม คนทั้ ง สองกลุ่ ม มี ก ารปรั บ ตั ว เข้ า หากั น ในการใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คม เมื่ อ เกิ ด การเรี ย นรู้ จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การผสมผสานของ
วัฒนธรรมขึ้นจนเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ เ พี ย งแค่ ก ารผสมผสานของสองวั ฒ นธรรมเท่ า นั้ น แต่ ยั ง อาจมี
วัฒนธรรมบางอย่างที่ถู ก ทาให้เ กิดการเปลี่ ยนแปลงหรือ สู ญหายไปจากกลุ่ มของวัฒนธรรม
ดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ จันทโรนานนท์ (2553) ที่พบว่าการตั้งหลักปัก
ฐานในบริเ วณที่มีชนชาติอื่นรายรอบส่ งผลต่อ การเปลี่ ยนแปลงของประเพณีและวัฒนธรรม
ดั้งเดิม ซึ่งสุดท้ายอาจถูกกลืนกลายหรือหายไปในที่สุด
ดังนั้น ประเด็นการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา สามารถ
สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ของชุมชนเปรียบเสมือนเครื่องหมายในการแสดงตัวตน ซึ่งถูกสร้างขึ้นและ
ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน (ธีรยุทธ บุญมี , 2547 อ้างถึงใน ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, 2553)
โดยคนในชุมชนมีการรับรู้ว่าเราเป็นใคร และคนภายนอกรับรู้ว่าเราเป็นใคร (กาญจนา แก้วเทพ,
2552) เช่นเดียวกันกับคนในชุมชนถนนยมจินดาที่คนภายในชุมชนมีการรับรู้และการตระหนัก
ถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของชุมชนถนนยมจินดา อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนนั้นสามารถสืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไปของชุมชนได้ ขณะที่อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมนั้นสามารถเปลี่ ยนแปลงได้เ ช่นกันโดยขึ้นอยู่กับ สภาพของชุมชนในขณะนั้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับคานิยามของ Stuart Hall (1997 อ้างถึงใน ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, 2548) ที่กล่าวไว้
ว่า เมื่อบริบทหรือสถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไป อัตลักษณ์อาจมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งแบบเสริมหรือแบบขัดแย้งกันก็ได้ อาจกล่าวได้ว่า การที่อัต
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ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาบางอย่างนั้นคงอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้
นั้นเป็นเพราะการสื่อสาร ซึ่ง มีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการสร้าง การรักษา และการธารง
รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ ถึงแม้ว่าอัตลักษณ์บางสิ่งจะถูกทาให้
เปลี่ยนแปลงและสูญหายไป แต่ในขณะเดียวกันชุมชนถนนยมจินดาได้มีการสร้างอัตลักษณ์ใหม่
ของชุมชนขึ้นตามยุค สมัย ได้แก่ กิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อ เป็นการปรับตัวให้ส อดคล้ องกับ
สภาพของชุมชนในขณะนั้น หรือเพื่อเป็นการปกป้องอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนนั้นไว้
6.2.2 บทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดา
การสื่อสารมีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญต่อชุมชนถนนยมจินดา เนื่องจากเป็นสื่อกลางที่
ใช้ใ นการติดต่อสื่อ สารทั้งกับคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชนถนนยมจินดา ถึ งแม้ว่า
ชุมชนถนนยมจินดาจะเป็นชุมชนเมืองเก่าซึ่งเน้นการอนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชุมชนไว้ แต่ชุมชนถนนยมจินดาก็ได้มีการเปิดรับและนาวัฒนธรรมใหม่เข้ามาปรับใช้
โดยไม่ให้เป็นการทาลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งจากทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจะ
พบว่า การสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดาเน้นการสื่อสารเพื่อการพัฒนาภายใต้กระแสทางเลือก
(Alternative Paradigm) หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ภายใต้หัวใจสาคัญที่ว่า “เป็นของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน” (กาญจนา แก้วเทพ,
ศุภางค์ นันตา และคณะ, อัจฉริยา เนตรเชย และคณะ, อรุณีวรรณ นาศรี และคณะ, โศจิวัจน์
บุญประดิษฐ์ และคณะ, 2549) โดยคนในชุมชนจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเป็นการเน้นถึงภูมิปัญญาทางด้านต่างๆ ของชุมชนจากการผสมผสานระหว่างแนวคิด
เก่าและแนวคิดใหม่ ซึ่งคนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วยตนเอง (กาญจนา แก้วเทพ
และคณะ, 2543) อย่างไรก็ตาม ชุมชนถนนยมจินดานั้นได้มีการพัฒนาในส่วนของความทันสมัย
ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสังคมโดยเน้นในเรื่องของการพั ฒนาเศรษฐกิจ (Lerner, 1958
อ้างถึงใน บุษบา สุธีธร, 2556 และ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต , 2556) ซึ่งชุมชนถนนยมจินดานั้นอยู่
ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครระยอง ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาจึงเป็นการวางแผนที่มา
จากส่วนกลาง (J. Servaes, 1983 และ 1996 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543)
และใช้รูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง นั่นคือ เป็นการพัฒนาจากภาครัฐลงมาสู่ชุมชน
จะเห็นได้ว่า จุดเด่นของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดา คือ การ
ผสมผสานการพัฒนาทั้งแบบทันสมัยและแบบยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน จากการมีส่วนร่วมทั้งในส่วน
ของภาครัฐและภาคประชาชน โดยภาคประชาชนหรือคนในชุมชนถนนยมจินดาเป็นผู้ริเ ริ่ม
แนวคิดการจัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้น และคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัด
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของชุ ม ชนด้ ว ยตนเอง ส าหรั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ของภาครั ฐ จะช่ ว ยให้ ก าร
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งการผสมผสานของการพัฒนาทั้งสองแบบมีข้อดี คือ
คนในชุมชนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชนเป็นอย่างดีทาให้สามารถบริหารและจัดการชุมชนได้
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สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนขณะที่หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐคอยช่วยเหลือ
และสนับสนุน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้ ซึ่งต่างจากการพัฒนาแบบทันสมัย
เพียงแบบเดียว เนื่องจากภาครัฐอาจจะวางแผนการจัดการได้ไม่ตรงกับตามความต้องการของ
คนในชุมชน อีก ทั้งคนในชุมชนขาดการมีส่ ว นร่ว ม ดังนั้น การพัฒนาที่เ กิดขึ้นอาจจะไม่เ กิด
ประโยชน์ต่อชุมชน จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง
การสื่ อ สารของชุ มชนถนนยมจิน ดานั้น องค์ กรชุม ชน ได้แ ก่ ศูน ย์ป ระสานงานการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองมีฐานะเป็นผู้ส่งสารที่สาคัญใน
การแจ้งข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของชุมชนถนนยมจินดา รวมถึ งการประชาสัมพันธ์ การจัด
กิ จกรรมถนนคนเดินด้ว ย โดยในการสื่ อ สารจะใช้สื่ อ ชุมชนต่างๆ รวมถึ งสื่ อ กิจกรรมในการ
สื่อสารทั้งกับคนภายในชุมชน คนภายในจังหวัดระยองและคนภายนอกชุมชนหรือนักท่องเที่ยว
ซึ่งขณะเดียวกันถ้าหากกลุ่มผู้รับสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะความคิดเห็น
ก็สามารถติดต่อกับทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่า
จัง หวั ด ระยองได้ โ ดยตรง จากรู ป แบบการสื่ อ สารของชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาจะสอดคล้ อ งกั บ
แบบจาลองการสื่อสารของ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของการสื่อสาร 4 ประการ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร
ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร (ปรมะ สตะเวทิน , 2533) ขณะเดียวกันผู้รับสารก็อาจมีการ
ตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งสารด้วย แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งการ
สื่อสารแบบนี้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารจะสลับกันมีบทบาทในการสื่อสารระหว่างกัน (กาญจนา
แก้วเทพ, 2552) สาหรับระดับของการสื่อสาร กาญจนา แก้วเทพ (2552) ได้แบ่งประเภทของ
ระดับการสื่อ สารไว้ โดยระดับการสื่อ สารที่สอดคล้ องกับการสื่อ สารของชุมชนถนนยมจินดา
ได้แ ก่ การสื่ อ สารระหว่างบุค คล การสื่อ สารภายในกลุ่ ม การสื่ อ สารภายในองค์ กร และการ
สื่อสารมวลชน
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวั ดระยอง
เป็นองค์กรชุมชนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการไม่นาน แต่หากประสบความสาเร็จในการ
สื่อสารกับคนในชุมชนถนนยมจินดาเป็นอย่างมากในฐานะผู้ส่งสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การสื่อสารในการประสานและดาเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าของชุมชนถนนยม
จินดา นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟืนฟูเมืองเก่า
จังหวัดระยองยัง มีบทบาทส าคั ญ ในการส่ งเสริมการเผยแพร่และการสื บ ทอดอัต ลั กษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาผ่านการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนอีกด้วย ซึ่งตรงกับ
ผลการศึก ษาจากงานวิจัยของอาทิ ต ยา จันทิมา (2552) เรื่อ ง “ความเป็นยอง: การฟื้นฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ในภาวะสมัยใหม่ ” ที่พบว่า องค์กรที่จัดตั้ง
ขึ้ น ใหม่ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการในการฟื้ น ฟู วั ฒ นธรรมผ่ า นการจั ด
นิทรรศการและการจัดสัมมนา เมื่อคนในชุมชนมีประสบการณ์ร่วมกันก็จะเกิดเป็นเครือข่ายที่มี
ความเข้มแข็งในการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมา
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นอกจากการสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดาจะมีบทบาทและหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร
แล้ว การสื่อสารยังมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา อีกทั้ง
ยังมีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการสืบทอดและการเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ด้วย ซึ่งวัฒนธรรมของชุมชนในที่นี้ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมา (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543) ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิต (Way of Life) (Kroeber and
Kluckhohn, 1952 อ้างถึงใน งามพิศ สัตย์สงวน, 2543 และ ยศ สันตสมบัติ, 2548) หรือ
วัฒนธรรมตามคาจากัดความของ Tylor (1871 อ้างถึงใน งามพิศ สัตย์สงวน, 2543 และ ยศ
สันตสมบัติ, 2548) ที่กล่าวไว้ว่า “วัฒนธรรม คือ สิ่งทั้งหมดที่มีลักษณะซับซ้อน ซึ่งเป็นผลรวม
ของระบบความรู้ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอื่นๆ
รวมทั้งอุปนิสัยต่างๆ ที่มนุษย์ได้มาโดยการเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคม” นอกจากนี้
วัฒนธรรมยังหมายถึงการเรียนรู้หรือค่านิยมต่างๆ ของสังคมอีกด้วย (ยศ สันตสมบัติ , 2548)
ซึ่งในวัฒนธรรมของชุมชนหนึ่ง จะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อย ซึ่งทั้งสอง
วัฒนธรรมนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ การสืบทอดและการคงอยู่ของ
วัฒนธรรมชุมชน (กาญจนา แก้วเทพ, 2544)
การสืบทอดและการเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน เป็นกระบวนการสืบ
ทอดทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการการเรียนรู้และการสืบสานทางวัฒนธรรมเพื่อให้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นยังคงอยู่ (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2532 อ้างถึงใน อุทัย ปัญญาโกญ,
2547) การศึก ษา เป็น ปัจ จัย หลั ก ในการสื บ ทอดและเผยแพร่ อัต ลั กษณ์ท างวั ฒนธรรม โดย
การศึกษาจะทาหน้าที่ในการถ่ายทอด ปรับปรุงและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้ แก่คนในชุมชน
(กรรณิการ์ สัจกุล, 2543 อ้างถึงใน อุทัย ปัญญาโกญ, 2547) อย่างไรก็ตาม การสืบทอด
วัฒนธรรมนั้น จะต้อ งมี ก ารเลื อ กว่า วัฒ นธรรมใดควรรัก ษาและสื บ ทอดไว้ใ ห้ค งอยู่สื บต่ อ ไป
(คึกฤทธิ์ ปราโมทย์, 2525) ขณะที่ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2536 อ้างถึงใน สุมน อมรวิวัฒน์, 2537)
กล่าวว่า การศึกษาคือการถ่ายทอดวัฒนธรรม หากแต่ยังมีหน่วยอื่นๆ ที่มีบทบาทสาคัญในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมเช่นกัน ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
จะเห็ นได้ว่า การถ่ ายทอดวัฒนธรรมผ่ านการศึกษาเป็นเพียงช่อ งทางหนึ่ง หากแต่
ช่อ งทางในการเผยแพร่แ ละการสื บทอดอัต ลั กษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาที่
สาคัญนั้น ได้แก่ การสื่อสารผ่านสื่อชุมชนโดยเน้นกิจกรรมถนนคนเดินเป็นหลัก ซึ่งภายในงาน
การจัดกรรมถนนคนเดิน ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟู
เมืองเก่าจังหวัดระยองจะมี การสอดแทรกองค์ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชุมชนอยู่ด้วยทุกครั้ง สรุปได้ว่า การสื่อสารในการเผยแพร่และสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนถนนยมจินดานั้นมีลักษณะเดียวกันกับงานวิจัยของเชิญขวัญ ภุชฌงค์ (2549) ซึ่ง
พบว่า ชุมชนมีการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรมผ่านการสื่อสารทั้งแบบวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา
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ทางด้านการสื่อสารชุมชนของชุมชนถนนยมจินดามีบทบาทและหน้าที่หลากหลายทั้ง
ทางด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น โดยมีเป้าหมายของการสื่อสารใน
ระดับชุมชน โดยคนในชุมชนมีการปฏิสัมพันธ์กันในการสื่อสาร ทั้ง การแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการเผยแพร่และการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนด้วย
นอกจากนี้ คนในชุ มชนควรสามารถเข้าถึ งสื่ อ ชุมชนได้ รวมถึ งการเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการ
วางแผน การผลิตและการใช้สื่อชุมชนต่างๆ ด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) สาหรับการใช้สื่อ
ชุมชนประเภทต่างๆ กับคนภายในชุมชนถนนยมจินดา จะต้องมีการเลือกใช้สื่อให้ถูกประเภท
เนื่องคนคนต่างกลุ่มในชุมชนมีการรับข่าวสารผ่านสื่อด้วยช่อ งทางที่แตกต่างกัน ดังนั้น การ
เลื อ กใช้ สื่ อ ชุ ม ชนอย่ า งเหมาะสมจะช่ ว ยให้ ก ารสื่ อ สารภายในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาเกิ ด
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่า สื่อชุมชนที่ใช้ในการสื่อสารภายในชุมชนถนนยมจินดา
นั้นมี ห ลากหลายประเภท แต่ สื่ อ ชุ มชนที่นิ ยมใช้ ได้ แก่ สื่ อ สิ่ งพิ มพ์ เช่ น โปสเตอร์แ ละป้า ย
ประกาศต่ า งๆ รวมถึ ง สื่ อ บุ ค คลและเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สาร ซึ่ ง สื่ อ บุ ค คลเป็ น สื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ค่อนข้างมากต่อคนในชุม ชนถนนยมจินดา เช่นเดียวกันกับผลการศึกษางานวิจัยของสุจิตรา
เปลี่ยนรุ่ง (2553) และ นงนภัส ศรีสงคราม (2547) ซึ่งพบว่า การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อประเพณี สื่อวัตถุ องค์กรเครือข่ายในพื้นที่และภาษา มีส่วนร่วมในการ
สร้าง การสืบทอดและธารงรักษาอัตลั กษณ์ของชุมชน อีกทั้งยังมีส่วนในการสร้างความรู้สึ ก
รักษาและหวงแหนอัตลักษณ์ของชุมชนด้วย
6.2.3 การจัดกิจกรรมถนนคนเดินและการท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์
กิจกรรมถนนคนเดิน เป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นภายในชุมชนถนนยมจินดา โดยการ
จัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดานั้นก่อให้เกิดการบูรณาการของการใช้พื้นที่
สาธารณะ ได้แก่ ถนนยมจินดา นอกจากนี้ถนนคนเดินยังถูกทาให้เชื่อมโยงกับความรู้สึกของคน
ภายในชุมชนจากการส่งเสริมให้คนในชุมชนถนนยมจินดาเกิดการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ร่วมกัน จึงกล่าวได้ว่า กิจกรรมมถนนคนเดินเป็นสัญญะหนึ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชน
ถนนยมจินดา (เอกอนันต์ จันทร์เอี่ยม, 2547)
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดานั้นสอดคล้องกับแนวคิด แนวคิด
Pedestrianization ซึ่งเป็นการเน้นถนนที่มีทางเท้าเป็นหลักในการให้ค นในชุมชนใช้เดินทาง
สัญจรไปมา (Francis, 1987; Appleyard, 1987; Pushkarev, 1978; Moudon, 1987 อ้างถึงใน
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และ รุจิยา มุสิกะลักษณ์, 2547) ซึ่งการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของ
ชุมชนนั้นจะมีการปิดถนนยมจินดาทั้งเส้นเพื่อไม่ให้มีรถผ่านเข้าออก และเปลี่ยนถนนเส้น นี้เป็น
ถนนคนเดินชั่วคราว นอกจากนี้ รูปแบบการจัดถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดายังมีลักษณะ
ของการเชื่อมโยงถนนสายอื่นๆ ให้มาบรรจบกันและเกิดเป็นถนนดินเดิน (Cohen, 2001; Gehl,
2001; Southworth, 1997 อ้างถึงใน ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และ รุจิยา มุสิกะลักษณ์, 2547)
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ซึ่งส่ งผลให้ ค นในชุมชนมีแ นวโน้มของการปฏิสั มพัน ธ์ หรือ การเข้ าร่ว มกิจกรรมเพิ่มมากขึ้ น
ขณะเดียวกัน ภายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจะต้องตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
ทางด้านของความสะดวก ความสบาย และความปลอดภัย (Gehl, 2001; Sucher, 1995;
Whyte, 1987 อ้างถึงใน ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และ รุจิยา มุสิกะลักษณ์, 2547) ซึ่งกิจกรรม
ถนนคนเดินของชุมชนยมจินดาในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ แต่สิ่ง
หนึ่งที่มีในการจัดถนนคนเดินของชุมชน คือ ความปลอดภัย โดยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
เมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง ได้มีการจัดหาเจ้าหน้าที่อาสามัครในการ
รักษาความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ขณะที่ศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าได้มีการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาในส่วนของสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน ป้ายบอกทาง สถานที่จอดรถ รวมถึงสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมการจัดกิจกรรมถนนคนเดินภายในชุมชนถนนยมจินดา
อย่างไรก็ตาม ระวิวรรณ โอฬารถรัตน์มณี และ รุจิยา มุสิกะลักษณ์ (2547) ได้กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินภายในประเทศไทย ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากขาดความสะดวก
และความปลอดภั ย รวมถึ ง ขาดการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ถ้ า หากในอนาคตศู น ย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองสามารถพัฒนา
และปรับปรุงการจัดกิจกรรมถนนคนเดินตามแผนงานที่วางไว้ได้ ถนนคนเดินของชุมชนถนน
ยมจินดาอาจจะเป็นการจัดถนนคนเดินประสบความสาเร็จอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็เป็นได้
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเกิดจากแนวคิดของคนในชุมชนถนนยมจินดา เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าของชุมชนถนนยมจินดา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
การอนุรักษ์และการสืบทอดความเป็นเมืองเก่าและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดา ในความเป็นจริงบทบาทหลักของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นหลักเสียมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยเรื่อง “การใช้ถนนคนเดินเพื่อ สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนสองฝั่งถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ” ซึ่งพบว่าประชาชน
ในชุมชนเป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดถนนคนเดิน โดยมีความสัมพันธ์หลักเป็นความสัมพันธ์
ในเชิงเศรษฐกิจ (พนัส เหลี่ยมสมบัติ, 2554) นอกจากนี้ มุกดา ท้วมเสม (2554) ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดถนนคนเดินกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง” พบว่ า การจั ด ถนนคนเดิ น เป็ น การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนและก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ท่องเที่ยวภายในชุมชน เนื่องจากชุมชนถูกทาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน เช่ น ความขั ด แย้ ง ของคนภายในชุ ม ชน ปั ญ หามลภาวะ และปั ญ หา
การจราจร เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา พบว่าการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินนั้นนอกจากจะมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจชุมชนและบทบาททางด้านการท่องเที่ยว
แบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังมีบทบาททางการเผยแพร่และการสืบทอดประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย
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ตั้งแต่ชุมชนถนนยมจินดามีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นมา อาจกล่าวได้ว่า ชุมชน
ถนนยมจินดาแห่งนี้ถูกทาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยกิจกรรมถนนคนเดินนี้ได้ดึงดูดให้คน
จากภายนอกชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บทบาททางด้านการ
ท่องเที่ยวจึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม บทบาททางด้านการท่องเที่ยวเป็นเพียง
ผลพลอยได้ของคนในชุมชนถนนยมจินดาเท่านั้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินต้อ ง
คานึงถึงบทบาทหลักที่สาคัญไว้ก่อน นั่นคือ การอนุรัก ษ์ความเป็นเมืองเก่า รวมถึงการเผยแพร่
และการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาให้คงอยู่นั่นเอง
สาหรับบทบาททางด้านการท่องเที่ยวของชุมชนถนนยมจินดา เพื่อ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นเมืองเก่าของชุมชน คนภายในชุมชนถนนยมจินดาจึงเห็นว่าควร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อีก
ทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งประโยชน์ แ ละพั ฒ นาชุ ม ชนในด้ า น ต่ า งๆ รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน โดยเน้นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งชุมชนเจ้าของถิ่น นักท่องเที่ยว และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, 2541;
กรชวัล น้าใจดี, 2548 และ วรรณพร วณิชชานุกร และ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543)
นอกจากนี้ วรรณพร วณิชชานุกร และ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2543) ได้กล่าวว่า การ
บริห ารและการจัดการการท่อ งเที่ย วเชิงอนุรัก ษ์มีบ ทบาทส าคั ญ ในการดาเนิน กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้และปลูกจิตสานึกเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการรับผิ ดชอบต่อ ทุนของชุมชนทางด้านต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรและ
วัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนถนนยมจินดาจึง
ควรให้ คนในชุมชนทุก คนเข้ามามีส่ ว นร่ว มในขั้นตอนการวางแผนและการมีส่ ว นร่วมในการ
ตัดสินใจ เนื่อ งจากทรัพยากรต่างๆ ที่เ ป็นทุนของชุมชนล้ วนแต่เ ป็นของประชาชนทุกคนใน
ชุมชนด้วยเช่นกัน อีกทั้งถ้าหากชุมชนได้รับผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบทางเลื อ ก ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางด้ า นผลกระทบทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ผลกระทบทาง
สภาพแวดล้อม และผลกระทบเกี่ยวกับด้านปัญหาในการจัดการ ผลกระทบต่างๆ เหล่านี้ก็ล้วน
แต่ส่งผลโดยตรงต่อ คนในชุมชนถนนยมจินดาทั้งสิ้ น ขณะเดียวกันการมีส่ว นร่ว มของคนใน
ชุมชนถนนยมจินดาต่อ การจัดการการท่อ งเที่ยวแบบทางเลื อ กเชิงอนุรักษ์นั้นเป็นการสร้าง
จิตสานึกและความหวงแหนในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้กับคนในชุมชน เพื่อให้คน
ในชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของมรดกชุมชนที่ถูกสืบทอดต่อกันมา
อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดานั้น ได้ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งของคนภายในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มคนที่
เห็นด้วยและสนับสนุนการจัดกิจกรรมถนนคนเดินและกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านการจัด
กรรมถนนคนเดิน อีกทั้งกิจกรรมถนนคนเดินยังก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
วิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน โดยเฉพาะผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน เนื่ อ งจากจะไม่ ส ามารถพั ก ผ่ อ นได้
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เนื่องจากเสียงดังรบกวนจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน อีกทั้งยังเกิดปัญหาจราจร เพราะการ
จัดกิจกรรมถนนคนเดินนั้นต้องปิดถนน ทาให้ผู้ค นที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่สามารถนารถเข้าออก
ได้ สรุปได้ว่า ถึงแม้ว่าคนในชุมชนถนนยมจินดาส่วนมากจะเห็นด้วยและส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินน แต่ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มในชุมชนที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านการจัดกิจกรรมถนนคน
เดิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางด้านทัศนคติของคนภายในชุมชนถนนยมจินดา
ทัศนคติ คือ การแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อสิ่งเร้า
หรื อ สถานการณ์ ต่ า งๆ ผ่ านทางใดทางหนึ่ง อีก ทั้ ง ทัศ นคติ ยั ง สามารถก าหนดบทบาทของ
พฤติกรรมทางสังคมได้ โดยที่ทัศนคติของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน เนื่องจากทัศนคติ
นั้นเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ รวมถึงค่านิยมและความเชื่อ จึงทาให้ปัจเจกบุคคลมี
ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของบุคคล
นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของปัจเจกบุคคลนั่นเอง โดย
สภาพสังคมและสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นอีกปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อทัศนคติและอาจทาให้
ทัศนคติถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2553; สุรางค์ โค้วตระกูล ,
2552; อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2554; จารอง เงินดี ,2552 และ เอกสารการสอนชุดวิชา
พฤติกรรมศาสตร์การสื่อสาร, 2531)
อาจกล่าวได้ว่า ทัศนคติของคนในชุมชนถนนยมจินดานั้นเกิดจากการหล่อหลอมและ
การขัดเกลาของชุมชนทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะจากครอบครัว กลุ่มเพื่อน
สื่อชุมชนและสื่อมวลชนต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ส่วนตัว โดยทัศนคติของคนในชุมชนถนนยม
จินดาที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินนั้นก็ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่ม ซึ่งกลุ่ม
คนในชุมชนที่เห็ นด้วยและสนับสนุนการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดานั้น
มัก จะเป็นกลุ่ มของผู้ ที่ประกอบอาชีพค้ า ขาย เพราะเป็นกลุ่ มคนส าคั ญ ในการออกมามีส่ ว น
ร่วมกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นอีกกลุ่ม
ที่ชื่นชอบการจัดกิจกรรมถนนคนเดินมาก เพราะสามารถนัดกลุ่มเพื่อนมาพบปะและเดินเที่ยว
ภายในงานกิจกรรมถนนคนเดินด้วยกันได้ ซึ่งเป็นความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อน แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายกับกลุ่มเด็กและเยาวชนมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินจากประสบการณ์ส่วนตัว จึงมีการแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับทัศนคติ
นั่นคือ การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินนั่นเอง ขณะที่คนอีกกลุ่ม
ในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน อาจเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนั้นได้รับผลกระทบ
ต่างๆ เช่น มลภาวะทางเสียงหรือปัญหาการจราจร เป็นต้น จากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน จึง
ส่งผลให้มีทัศนคติเชิงลบต่อ การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน จนนาไปสู่ การแสดงพฤติกรรมการ
คัดค้านการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในที่สุด
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ทางศูนย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัด
ระยอง ได้ก ล่ าวว่า การจัดกิ จกรรมถนนคนเดินในช่ว งแรกนั้นเป็นไปด้ว ยความยากล าบาก
เนื่องจากคนในชุมชนถนนยมจินดาที่ไม่เ ห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินนั้นมีจานวน
ค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจานวนคนในชุมชนที่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจะมีมากกว่า
แต่ทางศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองนั้น
ต้ อ งการจั ด กิ จ กรรมแบบประนี ป ระนอม คื อ ต้ อ งการให้ ค นในชุ ม ชนถนนยมจิ น ดาเข้ า ใจ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน และรู้สึกว่ากิจกรรมถนนคนเดินนี้เป็นกิจกรรมของ
คนในชุมชนถนนยมจินดาและเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนถนนยมจินดา อีกทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนให้คนภายในชุมชนถนนยมจินดาออกมามีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
จึงได้พยายามสื่อสารและทาความเข้าใจกับคนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน โดยที่ศูนย์ประสานงานการท่อ งเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเ มือ งเก่า
จังหวัดระยองหวังว่าการสื่อสารมีบทบาทในการช่วยโน้มน้าวใจและช่วยในการเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุ่มคนในชุมชนที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน อย่างไรก็ตาม ศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองได้ใช้ทั้งการ
สังเกต การส ารวจและการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของ
ชุมชนถนนยมจินดาเพื่อเป็นการวัดทัศนคติ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2553) ซึ่งจะทาให้เห็นว่าทั้ง
คนในชุมชนและคนนอกชุมชนมีทัศ นคติและความคิดเห็นต่อ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยม
จินดาอย่างไรบ้าง เพื่อที่ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจะได้นาไปปรับปรุงและแก้ไข อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและยกระดับการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินของชุมชนถนนยมจินดาอีกด้วย
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าของ
จังหวัดระยองพยายามที่จะโน้มน้าวและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุ่มคนในชุมชนที่ไม่เห็นด้วย
กับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินโดยใช้การสื่อสารและการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเป็นเครื่องมือ
โดยการพิสูจน์ให้คนกลุ่มนี้เห็นว่า คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมืองเก่าและ
ชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าได้พยายามที่จะปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา อีกทั้งการพัฒนาการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งผลปรากฏว่าคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเมือง
เก่าและชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองนั้นประสบความสาเร็จระดับหนึ่งในการโน้ม
น้าวและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของชุมชน
ถนนยมจินดา โดยคนจานวนหนึ่งได้เริ่ มทาความเข้าใจและเปิดใจยอมรับการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินของชุมชนถนนยมจินดา อีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยในท้ายที่สุดจะเห็นได้
จากการเปลี่ ย นพฤติ ก รรมมาสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมและการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
กิจกรรมถนนเดิน ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเปลี่ยนทัศนคติ ของ McGuire (1969 อ้างถึงใน
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จารอง เงินดี, 2552) ที่ว่าคนจะเกิดการเปลี่ยนทัศนคตินั้นมักจะเริ่มจากการทาความเข้าใจ
จากนั้นจึงเกิดการเลือกยอมรับ และสุดท้ายจึงส่งผลต่อการกระทาหรือการแสดงพฤติกรรม ซึ่ง
การเปลี่ ยนแปลงทัศ นคติของคนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบด้วยกั น 3 สิ่ ง ได้แก่
ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม นอกจากนี้ ผู้ส่งสารและผู้รับสารก็เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของคนกลุ่มนี้เป็น
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในลักษณะที่สวนทางหรือตรงกันข้ามกับทัศนคติ เดิมที่เคย
มีนั่นเอง (จุมพล รอดคาดี, ม.ป.ป. อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2554)

6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
6.3.1.1 การสนับสนุนให้ทั้งคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมถนนคนเดิน โดยใช้กลยุทธ์สื่อชุมชน ได้แก่ การใช้สื่อกิจกรรมในการติดต่อสื่อสารกับ
คนภายในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเป็นอย่างดี ดังนั้น ชุมชนจึงควรเปิดโอกาสให้ทั้งคนในชุมชน
ถนนยมจินดาและบุคคลจากภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อให้
เกิดความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชุมชน เช่น การเข้าร่วมการสาธิต
หรือการจาลองวิถีชีวิตของชาวระยองดั้งเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
6.3.1.2 องค์กรชุมชนควรส่งเสริมให้คนภายในชุมชนมีการผลิตสื่อชุมชนร่วมกัน
โดยเน้น ให้ ค นภายในชุ ม ชนรู้ สึ กถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในขั้ น ตอนและกระบวนการต่ า งๆ ตั้ ง แต่
กระบวนการคิด การผลิตสื่อ และการวางแผนการใช้สื่อ เพื่อให้คนภายในชุมชนรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของสื่อ อีกทั้งรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์สื่อนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ชุมชน เช่น การผลิ ต วีดิทัศ น์ที่มีเ นื้อ หาเกี่ยวกับประวั ติศ าสตร์ของชุมชนถนนยมจินดาและ
จังหวัดระยองแบบย่อ ซึ่งมีทั้งการใช้ภาพและเสียงประกอบกันในการนาเสนอ เพื่อช่วยเพิ่ม
ความน่าสนใจและดึงดูดผู้รับชมให้ติดตาม โดยสื่อที่คนในชุมชนผลิตขึ้นนี้จะมีบทบาทและหน้าที่
ในการช่วยเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาให้กับคนภายนอกเป็นหลัก
ผ่านการฉายวิดีทัศน์ให้แก่กลุ่ม/คณะที่มาศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมชุมชนถนนยมจินดาได้รับชม
อีกทั้งยังมีบทบาททางอ้อมในการสร้างจิตสานึกร่วมของคนภายในชุมชนถนนยมจินดา
6.3.1.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนให้กับ
เด็กและเยาวชนของชุมชน โดยการประสานงานกับทางโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยองเพื่อเปิด
โอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาและได้เรียนรู้ถึงข้อมูลและการทากิจกรรมต่างๆ ภายใน
ชุมชนถนนยมจินดาผ่านการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านและตัวแทนคณะกรรมการของ
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ศูน ย์ ป ระสานงานการท่ อ งเที่ ย วเมื อ งเก่ า และชมรมอนุรั ก ษ์ ฟื้ น ฟูเ มื อ งเก่า จั ง หวั ดระยองทั้ ง
ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน
6.3.1.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวั ฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจากปราชญ์ชาวบ้านให้กับผู้สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพื่อให้
เกิ ด การเผยแพร่ แ ละการสื บ ทอดไปสู่ ค นรุ่ น หลั ง ซึ่ ง จั ด ว่ า เป็ น การอนุ รั ก ษ์ อั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆ ของ
เมืองระยองนั้นถูกลืม รวมถึงไม่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการสืบทอดอย่างจริงจัง นอกจากนี้
กิจกรรมการส่ งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิล ปวัฒนธรรมต่างๆ ควรได้รับการส่ งเสริมทั้งจาก
องค์กรชุมชนและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองอย่ างจริงจัง โดย
เน้นในส่วนของการฟื้นฟูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดระยอง
6.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป
6.3.2.1 การศึกษาการใช้สื่อชุมชนประเภทต่างๆ ในเชิงลึก นอกเหนือจากสื่อ
กิจกรรม ได้แก่ การจัดถนนคนเดิน จะช่วยให้ชุมชนเลือกใช้สื่ อต่างๆ ได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับ
สาร ซึ่งส่งผลให้การสื่อสารชุมชนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ของชุ ม ชนนั้ น มี บ ทบาทและหน้ า ที่ ส าคั ญ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละสื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาให้ประสบความสาเร็จ
6.3.2.2 การส่งเสริมและการจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินได้ทาให้ชุมชนถนนยมจินดากลายเป็นที่รู้จักของคนภายนอกชุมชน
และนักท่องเที่ยว จึงส่งผลให้มีจานวนผู้สนใจเข้ามาสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพของวัฒนธรรมชุมชนจึงควรได้รับการส่งเสริม
และการสนับสนุน โดยคนในชุมชนถนนยมจินดาควรศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเชิงลึก
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการดาเนินงาน รวมถึงการจัดการทรัพยากรทางด้านต่างๆ
ของชุมชนต่อไปในอนาคต
6.3.2.3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับท้องถิ่น เนื่องจาก
ในปั จ จุ บั น เด็ ก และเยาวชนขาดความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมชุมชน จึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดจิตสานึกร่วมต่อชุมชน ดังนั้น จึงควรส่งเสริม
ให้มีการเรียนการสอนเนื้ อหาในส่วนของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนให้แก่เด็ก
และเยาวชนเพิ่ ม มากขึ้น ทั้ งทางด้านประวั ติศ าสตร์ วั ฒนธรรม ศิล ปวั ฒนธรรม การละเล่ น
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและรากเหง้าของ
ตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภู มิใจและนาไปสู่การหวงแหนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน อันส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนต่อไปยังกลุ่มคนรุ่นหลัง
ในที่สุด
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6.3.2.4 การสารวจความพึงพอใจและการประเมินผลของการจัดกิจกรรมถนนคน
เดินเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยยกระดับความสาเร็ จของการจัดกิจกรรม ดังนั้น องค์กรชุมชนจึงควร
สารวจความพึงพอใจและประเมินผลการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกับทั้งคนภายในชุมชนและ
บุคคลภายนอกชุมชนหรือนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้นาผลการสารวจและความคิดเห็นต่างๆ ไป
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรับ ปรุง และพั ฒนาการจั ด กิจ กรรมถนนคนเดิน ครั้ ง ต่ อ ไปให้ ป ระสบ
ความสาเร็จในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
6.3.2.5 การสื่ อ สารขององค์ ก รชุ ม ชนยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร จากการศึกษาภาพรวมพบว่า การสื่อสารขององค์กรชุมชนยังคงมีความ
ขัดแย้งภายใน จึงส่งผลให้การสื่อสารขององค์กรชุมชนนั้นยั งขาดประสิทธิภาพและไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น การศึกษาการสื่อสารขององค์กรชุมชนของชุมชนถนนยมจินดาใน
เชิงลึกจะช่วยให้การสื่อสารขององค์กรชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขององค์กรชุมชน จะก่อให้เกิดการสื่ อสารอย่างมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน ซึ่งนาไปสู่ ค วามร่ว มมือ ร่ว มใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนทางด้านต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
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ภาคผนวก

แบบสัมภาษณ์คนในชุมชนถนนยมจินดาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชน
และการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดา
คำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ จะเป็นกำรศึกษำเพื่อหำคำตอบให้สอดคล้องตำม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ทำวิจัยได้กำหนดไว้ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านประวัติความเป็นมาของชุมชน
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของชุมชนมีควำมสำคัญอย่ำงไร
1.2 ท่ำนมีควำมรู้เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของชุมชนหรือไม่ อะไรบ้ำง
1.3 สมัยก่อนชุมชนมีลักษณะเป็นอย่ำงไรบ้ำง วิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่ำงไร
แตกต่ำงจำกปัจจุบันหรือไม่ อย่ำงไร แล้วในปัจจุบันชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็น
อย่ำงไร
1.4 กำรรวบรวมประวัติควำมเป็นมำ วิวัฒนำกำรและกำรพัฒนำชุมชนทำงด้ำนต่ำงๆ ไว้
ในชุมชน เพื่อให้เกิดกำรเข้ำถึงข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้ประวัติชุมชนควรถูกจัดขึ้นหรือไม่ เพรำะ
เหตุใด
1.5 พิพิธภัณฑ์เมืองระยองที่ตั้งอยู่ในชุมชนช่วยในกำรบอกเล่ำหรือถ่ำยทอดประวัติ
ชุมชนให้แก่คนในชุมชนหรือไม่ อย่ำงไร
1.6 ปรำชญ์ชำวบ้ำนในชุมชนมีบทบำทในกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมของชุมชนให้แก่คนใน
ชุมชนหรือไม่ อย่ำงไร อะไรบ้ำง
1.7 กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีในกำรจัดกิจกรรมถนนคนเดินเป็นกำรถ่ำยทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนหรือไม่ อย่ำงไร และคนกลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้ำหมำยสำคัญ
1.8 คนในชุมชนมีวิธีกำรอย่ำงไรบ้ำงในกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมชุมชนไปยังกลุ่มเด็กและ
เยำวชนในชุมชน
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2. ด้านอัตลักษณ์
2.1 เมื่อพูดถึงชุมชนถนนยมจินดำ ลักษณะเด่นของชุมชนคืออะไร สิ่งใดบ้ำงที่เป็น
จุดเด่นของชุมชน เพรำะอะไร
2.2 ถ้ำพูดถึงชุมชนถนนยมจินดำในอดีต ลักษณะเด่นของชุมชนคืออะไร เพรำะอะไร
2.3 ลักษณะเด่นของชุมชนในอดีตแตกต่ำงจำกปัจจุบันอย่ำงไร เพรำะเหตุใดลักษณะ
เด่นในอดีตและปัจจุบันจึงมีควำมแตกต่ำงกัน
2.4 คนในชุมชนทรำบหรือไม่ว่ำอะไรบ้ำงที่เป็นลักษณะเด่นของชุมชน
2.5 คนในชุมชนเข้ำใจลักษณะเด่นของชุมชนว่ำเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ เพรำะอะไร
2.6 คนนอกชุมชนมองลักษณะเด่นของชุมชนเช่นเดียวกับที่คนในชุมชนมองหรือไม่
เพรำะอะไร
2.7 คนนอกชุมชนมองชุมชนถนนยมจินดำมีลักษณะเด่นอะไรบ้ำง เพรำะอะไร
3. ด้านการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
3.1 ลักษณะเด่นของชุมชนในปัจจุบันสิ่งใดบ้ำงที่ยังคงอยู่ในแบบเดิม เพรำะอะไร
3.2 สิ่งใดบ้ำงที่มีส่วนในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรรักษำและกำรคงอยู่ของลักษณะเด่นของ
ชุมชน
3.3 ลักษณะเด่นของชุมชนในปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ สิ่งใดบ้ำงที่
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง อย่ำงไร และเพรำะอะไร
3.4 สิ่งใดบ้ำงที่เป็นสำเหตุทำให้ลักษณะเด่นของชุมชนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
3.5 กำรที่ลักษณะเด่นของชุมชนถูกทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนหรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง
3.6 คนในชุมชนต้องกำรรักษำวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนให้ยังคงอยู่หรือไม่ เพรำะ
อะไร
3.7 คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรรักษำและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนหรือไม่ อย่ำงไร
บ้ำง
3.8 ใครควรมีบทบำทสำคัญในกำรเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ เพรำะ
อะไร
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3.9 กลุ่มเด็กและเยำวชนหรือคนรุ่นหลังมีควำมสำคัญในกำรช่วยรักษำวัฒนธรรมชุมชน
หรือไม่ เพรำะอะไร
3.10 กำรสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่มีควำมสำคัญหรือไม่ อย่ำงไร และ
ประชำชนกลุ่มใดควรเป็นผู้ทำหน้ำที่ในกำรสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน เพรำะอะไร
4. ด้านการสื่อสารชุมชน
4.1 คนภำยในชุมชนใช้วิธีกำรติดต่อสื่อสำรกันอย่ำงไรบ้ำง ผ่ำนช่องทำงใด และได้ผล
เป็นอย่ำงไร
4.2 กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงคนภำยในกับคนภำยนอกชุมชนเป็นอย่ำงไร ใช้วิธีกำรใด
ในกำรติดต่อสื่อสำร และได้ผลเป็นอย่ำงไร
4.3 ในชุมชนมีกำรใช้สื่อประเภทใดบ้ำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันภำยในชุมชน
และระหว่ำงคนภำยในกับคนภำยนอกชุมชนมีกำรใช้สื่อใดบ้ำง
4.4 สื่อประเภทต่ำงๆ มีผลต่อกำรคงอยู่และกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะเด่นของชุมชน
หรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง
4.5 สื่อประเภทใดบ้ำงมีผลต่อกำรคงอยู่และกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะเด่นของชุมชน
พร้อมทั้งเหตุผล
4.6 ชุมชนใช้สื่อใดบ้ำงในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรสื่อสำรระหว่ำง
ประชำชนในชุมชน
4.7 ชุมชนเลือกใช้สื่อใดบ้ำงในกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมชุมชนให้แก่คนรุ่นหลัง อย่ำงไร
บ้ำง
5. ด้านถนนคนเดิน
5.1 ถนนคนเดินแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใด โดยหน่วยงำนใด ใครเป็นผู้ริเริ่มกำรจัดถนนคนเดิน
5.2 เพรำะเหตุใดจึงมีกำรจัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นมำ
5.3 ถนนคนเดินเป็นตัวช่วยพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจของชุมชนหรือไม่ อย่ำงไร
5.4 ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่กับกำรจัดโครงกำรถนนคนเดินขึ้นในชุมชน เพรำะอะไร
5.5 กำรจัดโครงกำรถนนคนเดินเป็นผลดีหรือผลเสียต่อชุมชนอย่ำงไรและเพรำะอะไร
5.6 ถนนคนเดินส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงไรบ้ำง เพรำะอะไร
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5.7 คนในชุมชนคิดว่ำถนนคนเดินเป็นจุดเด่นของชุมชนใช่หรือไม่ เพรำะอะไร
5.8 คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโครงกำรถนนคนเดินหรือไม่ อย่ำงไร
มำกน้อยเพียงใด ใครมีส่วนร่วมในโครงกำรบ้ำง และมีส่วนร่วมในเรื่องใดบ้ำง
5.9 คนในชุมชนมีทัศนคติต่อนักท่องเที่ยวที่มำเดินถนนคนเดินอย่ำงไรบ้ำง
5.10 คนในชุมชนมองว่ำถนนคนเดินเป็นกำรแสดงออกถึงจุดเด่นของชุมชนหรือไม่
อย่ำงไร อะไรบ้ำง
5.11 คนในชุมชนมองว่ำถนนคนเดินมีบทบำทในกำรช่วยสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน
หรือไม่ อย่ำงไร
5.12 กำรจัดกิจกรรมถนนคนเดินและกำรจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นกำร
แสดงออกถึงจุดเด่นของคนในชุมชนให้คนภำยนอกเกิดกำรรับรู้ถึงวัฒนธรรมชุมชนใช่หรือไม่
อย่ำงไร
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