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บทคัดย่อ
   
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์บุรีรัมย์ และการรับรู้อัตลักษณ์ถิ่นที่ของคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ จากนโยบายการพัฒนาเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ใช้กีฬาเป็นตัวนำาในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ส่งผลให้ความเปลี่ยนแปลงจังหวัดบุรีรัมย์จากเมืองผ่านกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวในแนวความคิด “เมืองปราสาทสองยุค” 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำาคัญของภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันใช้ “กีฬาพัฒนาเมือง” คือการผลักดันบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬา
ความโดดเดน่ดา้นศลิปวฒันธรรมยคุขอมโบราณและความแปลกใหมข่องกจิกรรมกฬีานานาชนดิ การรบัรูข้องคนยคุปจัจบุนั
ต่อความเป็น “บุรีรัมย์” น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากในอดีต เพื่อให้เข้ากับบริบทจังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะเป็น
พหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายของอัตลักษณ์ถิ่นที่ การจัดกลุ่มอัตลักษณ์ถิ่นที่ในการศึกษาครั้งนี้ได้นำาแนวคิดอัตลักษณ์
ถิ่นที่ (Place Identity) มาใช้เพื่อเป็นกรอบในการค้นหาอัตลักษณ์ถิ่นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
กายภาพ 2) กลุ่มกิจกรรม 3) กลุ่มสัญลักษณ์และการสื่อความหมาย การศึกษาครั้งนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ 1) วิธีเดลฟาย (Delphi) เป็นเครื่องมือการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์เบื้องต้น 
โดยสรุปผลคำาตอบจากเสียงข้างมากจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินประกอบไปด้วย นักวิชาการ
ท้องถิ่น นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และนักวิชาด้านการตลาด การสื่อสารแบรนด์ 2) การรับรู้อัตลักษณ์
ถิ่นที่จากคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ระบุอัตลักษณ์ถิ่นที่ที่มีความชัดเจนจากแบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบวา่ การรบัรูอ้ตัลกัษณถ์ิน่ทีบ่รุรีมัยข์องคนในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีก่ลุม่อตัลกัษณท์ีเ่ดมิทีม่คีวามโดดเดน่และเปน็อตัลกัษณ์
หลักประจำาจังหวัดถูกระบุระดับความชัดเจนระดับสูง คือ กลุ่มโบราณสถานและโบราณวัตถุ กลุ่มประเพณีวัฒนธรรม 
กลุ่มศิลปะสิ่งประดิษฐ์/ช่างฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอาหาร และอัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ถูกระบุระดับความชัดเจน
ระดับสูง คือ กลุ่มเมืองกีฬา และกลุ่มกีฬาและนันทนาการ

คำาสำาคัญ
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วิธีเดลฟาย 
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Abstract

 This article aims to determine the Place identity of Buriram province and the perception of the people 

in and outside of Buriram on how they recognize the locality’s unique identities.  Buriram’s city development 

policy highlighted sports as the lead change agent for its economic and tourism development scheme. This 

changed the Buriram from a drive-by city into a tourist destination under the concept of “2 eras of palaces 

city”.  This was one of the main strategies used by the government and private sector together.  The concept 

“sports for city development” is the mechanism used to drive Buriram city into a center for modern sports 

but with the sensation of ancient Khmer arts and culture mixed with the variety of sports activities. Today’s 

generation’s perception towards Buriram must have differ from the past. In order to align with Buriram’s 

provincial context which is multicultural and has a variety of unique local identities, the management of unique 

place identities for Buriram is categorized into 3 parts, 1) physical group, 2) activity group, and 3) symbols, 

signs and communications group. Results of the study showed that the perception of people in and outside 

of Buriram on its place identity includes both the original identity which stands out and has been the province’s 

symbolic identies which are ancient ruins and artifacts, culture and customs group, arts and crafts group, 

ethnic groups, and food culture group and the new identities which are the sports city and the sports and 

recreation group. 
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1. บทนำา
 
  นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2553 เปน็ตน้มาจงัหวดับรุรีมัยม์กีาร
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด แปลงโฉมจาก
เมืองผ่านกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวในแนวความคิด “เมือง
ปราสาทสองยุค” หมายถึงปราสาทหินน้อยใหญ่ในยุค
โบราณและปราสาทใหมอ่ยา่งสนามฟตุบอล Chang Arena 

(ช้างอารีน่า) ของทีมฟุตบอลปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำาคัญของภาครัฐและ
ภาคเอกชนร่วมกันใช้ “กีฬาพัฒนาเมือง” (Karam, 2017) 
คือการผลักดันบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬา (Sport city) ขณะ
เดียวกันจังหวัดบุรีรัมย์ยังพยายามผลักดันให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
ยคุขอมโบราณและความแปลกใหมข่องกจิกรรมกฬีานานา
ชนิด
 จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อหลายสิบที่แล้วเป็นเมืองทางผ่าน
ที่มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม
 โดยมีปราสาทหินน้อยใหญ่จำานวนมากจนได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งปราสาทหิน” จากการศึกษา
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอีสานใต้ในปี 2550 พบว่า
แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมากที่สุด
คือ เขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำา อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จากผลการศกึษาดงักล่าวสะทอ้นเห็นวา่เมือ่ 10 กวา่ปทีีแ่ลว้ 
บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวด้าน
ความงามศลิปวฒันธรรมขอมจากโบราณและโบราณสถาน 

(Tangran et al., 2007) นโยบายการพัฒนาเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์ให้เป็นเมืองกีฬาที่มุ่งเน้นให้เกิดอุตสาหกรรม
กีฬาขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเศรษฐกิจรายได้ต่อหัวของ
ประชากรเพิม่ขึน้ เกดิภาพลกัษณใ์หมก่บัผูท้ีม่าเยีย่มเยอืน 
จังหวัดบุรีรัมย์มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี
(พุทธศตวรรษที่ 12-16) ต่อเนื่องมาในสมัยลพบุรี (พุทธ
ศตวรรษที่12-18) เดิมชื่อ “เมืองแปะ”ตามชื่อต้นไม้ชนิด
หนึ่งพบมากในจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2411 ตอนต้น
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บุรีรัมย์” เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ขึ้น
ต่อเมืองนครราชสีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น
จงัหวดับรุรีมัยโ์ดยไมต่อ้งขึน้ตอ่นครราชสมี (Vichiansinpa, 
2008) จังหวัดบุรีรัมย์มีอาณาเขตด้านทิศใต้จรดกับ
พรมแดนประเทศกัมพูชา จึงทำาให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็น
เสมือนประตูเปิดรับอารยธรรมขอม (เขมรโบราณ) ทั้งด้าน
การเมืองการปกครอง ภาษา สิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ ทำาให้จังหวัด

บุรีรัมย์เป็นดินแดนหลากหลายวัฒนธรรมและเชื้อชาติ 
อาทิ เขมร ขอม ไทยลาว ผสมผสานเกิดเป็นวัฒนธรรม
เฉพาะถิ่นบุรีรัมย์ขึ้น จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบ
โบราณสถานในวัฒนธรรมขอมซึ่งได้แก่ ปราสาทอิฐ 
ปราสาทหินต่างๆ กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มี
จำานวนกว่า 60 แห่ง ปราสาทที่เก่าที่สุดสร้างขึ้นในราวครึ่ง
หลังของพุทธศตวรรษที่ 15 ได้แก่ ซากปราสาทอิฐบน
เขาพนมรุ้ง ส่วนปราสาทอื่นๆ (Buriram Cultural Office, 

2010) สภาพทางภูมิศาสตร์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมี
ที่ราบสลับกับที่สูงเป็นตอนๆ เป็นพื้นที่ที่ตั้งเป็นแหล่ง
ภูเขาไฟในอดีตที่มีการระเบิดเมื่อประมาณ 900,000–
1,000,000 ปีเศษมาแล้ว ได้แก่ ภูเขาไฟพนมรุ้ง ภูเขาไฟ
กระโดง ภูเขาไฟอังคาร ภูเขาไฟไปรบัด ภูเขาไฟคอก และ
ภูเขาไฟหลุบ ลาวาที่เกิดจากการระเบิดหรือประทุของ
ภูเขาไฟมีแร่ธาตุอาหารที่สำาคัญที่พืชต้องการจำานวนมาก 
เมื่อลาวาผุสลายลงจึงทำาให้เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
ประกอบกับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งน้ำา แม่น้ำาสายหลัก 
และลำาน้ำาสาขาจำานวนมาก ที่สำาคัญได้แก่ แม่น้ำามูล ลำาชี 
ลำานางรอง ลำามาศ ลำาจงัหนั หว้ยตลาด เปน็ตน้ ซึง่กระจาย
อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ แม่น้ำาถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่นำา
ไปสู่การตั้งถิ่นฐาน จากที่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีความอุดม
สมบูรณ์จากแร่ธาตุอาหารเป็นปัจจัยดึงดูดให้ประชาชน
ทอ้งถิน่อืน่ๆ อพยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีจ่งัหวดับรุรีมัย์
เพิ่มขึ้น (Phonkerd, 2008; Buriram Province Office, 

1983)   

 จากสภาพทางภูมิศาสตร์และการตั้ งถิ่นฐาน
อาณาเขตตดิกบัประเทศกมัพชูาเขตรอยตอ่ระหวา่งจงัหวดั
บุรีรัมย์กับราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเสมือนประตูเปิดรับ
อารยธรรมขอมโบราณ ชาติพันธุ์ สถาปัตยกรรม ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่ างๆ ส่ งผลต่อรูปแบบ
สถาปัตยกรรม อาคารและสิ่งก่อสร้าง ในจังหวัดบุรีรัมย์
รับอิทธิพลจากอิทธิพลอารยธรรมขอม (เขมรโบราณ) 
รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มีความหลากหลายจึงทำาให้เกิด
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่มีความเฉพาะของจังหวัด
บุรีรัมย์ ประกอบกับจังหวัดบุรีรัมย์ใช้กีฬาเป็นตัวนำาใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว แต่คนในพื้นที่
บุรีรัมย์ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จาก
ความหลากหลายของอัตลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์ การรับรู้
ของคนยุคปัจจุบันต่อความเป็น “บุรีรัมย์” น่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงแตกตา่งจากในอดตี บทความนีต้อ้งการคน้หา
อัตลักษณ์บุรีรัมย์ว่ามีอะไรบ้าง และการรับรู้อัตลักษณ์ถิ่น
ที่ของคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ในปัจจุบัน 
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2. วัตถุประสงค์

 เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์และการรับรับรู้
อัตลักษณ์ถิ่นที่ของคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่

3. ทบทวนวรรณกรรม
  
3.1 อัตลักษณ์ถิ่นที่ (Place Identity)

 แนวคิดอัตลักษณ์ถิ่นที่ (Place Identity) เป็น
องค์ประกอบหลักที่เกิดเป็นภาพลักษณ์ ก่อให้เกิดการ
รับรู้ การจดจำา สร้างจิตวิญญาณและสำานึกของถิ่นที่ ผลต่อ
การจำาได้หมายรู้ของบุคคลสามารถรับรู้ได้ 2 รูปแบบ 
คือ 1) รูปธรรม คือ ลักษณะทางกายภาพและภาพลักษณ์
ที่ปรากฏ กิจกรรม และกิจกรรมหลักที่คนในชุมชน 
2) นามธรรม คือ องค์ประกอบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
เป็นคุณค่าทางจิตใจ เกิดจากการสะสมประสบการณ์
เรื่องราวต่างๆ เช่น การสื่อความหมาย หรือสัญลักษณ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันในพื้นที่ วิถีชีวิต 
ความเชื่อ และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 ส่วน มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันไม่อาจแยกกันได้
 อัตลักษณ์ (Identity) มีความหมาย 2 นัยยะ คือ 
ความเหมือน และความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออก
ไปซึ่งหมายถึง การตีความหมายของความเหมือนกัน
บนพื้นฐานความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบระหว่างคน
หรือสิ่งของในสองมุมมองคือ มีลักษณะความคล้ายคลึง
และความแตกต่าง ดังนั้นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในตัว
หรือเกิดมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นและเป็นพลวัตร ซึ่งทำาให้เราเข้าใจ รับรู้ได้ถึงความเป็น
ตัวเองและความเป็นบุคคลอื่น โดยอาศัยสังคมหรือชุมชน
ทีส่มัพนัธก์บับคุคลนัน้ๆ เปน็ตวัสรา้งและสบืทอดอตัลกัษณ ์
(Feungfusakul, 2003) กลา่วถงึ อตัลกัษณว์า่เปน็การศกึษา
ถึงความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ
ปรากฎโดดเดน่อยูใ่นตนเอง ทัง้ในมนษุยห์รอืสิง่ใดๆ ทีเ่ปน็
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แต่เดิมใช้คำาว่า “เอกลักษณ์” 
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคำาว่า “อัตลักษณ์” เนื่องจากวิธีการ
ศึกษาเข้าสู่แนวคิดสมัยใหม่ (Postmodernism) อัตลักษณ์
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) อัตลักษณ์บุคคล (Personal 

Identity) บุคคลที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว แจกแจงและระบุ
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลแตกต่างกันไป ลักษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคคลภายในและในสังคมสมัยใหม่ใช้บัตรประชาชน
หรือการพิมพ์รอยนิ้วมือ เพื่อแจกแจงและระบุอัตลักษณ์
ส่วนบุคคล 2) อัตลักษณ์สังคม (Social Identity) คือการ

ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ทำากิจกรรมร่วมกันหรือมีการกระทำาทางสังคมร่วมกัน โดย
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์ เชิง
สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) เป็นการกำาหนดความ
สัมพันธ์กับสังคมตามโครงสร้างทางสังคมนั้นๆ 
  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นถิ่นที่ (Place) เริ่มมี
ความสนใจเริ่มถูกหยิบยกขึ้นมา ในช่วงปี ค.ศ 1960 คำาว่า 
“ถิ่นที่” (Place) ได้ถูกนำามาใช้สาขาภูมิศาสตร์เป็นเวลา
นานตั้งแต่ปี1970 จากกรอบแนวความคิดสถานที่ ที่ตั้ง 
(Location) สถานที่เกิดเรื่องราว ตำาแหน่งที่ตั้งคือการ
อ้างอิงจุดที่แน่นนอนของพื้นที่ อาทิ อาคาร ถนน สวน
สาธารณะและอื่นๆ (Cresswell, 2009) ถิ่นที่มีความหมาย
มากกว่าตำาแหน่ง การสัมผัสที่เราในชีวิตประจำาวัน เช่น 
การอยู่อาศัย ผลลัพธ์ก่อให้เกิดเป็น “จิตวิญญาณของถิ่น
ที่” มีความหมายเชื่อมโยงการอยู่อาศัยของคนเข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม ความแตกตา่งของคณุลกัษณะ (Character) 

แต่ละ ถิ่นที่ มีนัยยะว่า จิตวิญญาณของแต่ละถิ่นที่นั้น
มีความแตกต่างกันออกไป คุณลักษณะเป็นองค์ประกอบ
ทางกายภาพทีส่ามารถกำาหนดการเขา้ถงึของ “ถิน่ที”่ เชน่ 
กิจกรรมที่บรรจุอยู่ภายใน หรือร่อยรอยการใช้งานต่างๆ 
สามารถมองเห็นและทำาให้เราคิดถึงผู้คน การใช้งาน และ
การอาศยัอยูใ่นพืน้ทีน่ัน้ได ้ซึง่การรบัรู ้สมัผสั ดว้ยประสาท
สัมผัสใดสัมผัสหนึ่ง เช่น ตา เป็นต้น (Norberg–

Schulz,1985) ถิ่นที่มีความแตกต่างจากที่ว่าง (Space) ซึ่ง
ถิ่นที่คือการเชื่อมต่อที่เกิดจากคนและสภาพแวดล้อม ถิ่น
ที่เป็นปรากฏการณ์ที่มีองค์รวม ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบที่เกี่ยวพันกัน คือ 1) กายภาพ 2) ชีวิตชีวา 3) จิต
วญิญาณหรอืความหมาย ซึง่มนียัของ กลิน่อาย บรรยากาศ 
วถิชีวีติ ผูค้น กจิกรรม ความหมายของถิน่ทีน่ัน้วดัยากดว้ย
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เมื่อพูดถึง “Place”  ในภาษา
ไทยจึงน่าจะมีความหมายตรงกับคำาว่า “ถิ่นที่” (“ถิ่นที่” 
ในที่นี้ให้ความหมายเชิงผูกพัน ความเป็นเจ้าของ เช่น 
ถิ่นเรา เจ้าถิ่น ซึ่งมีกลิ่นอายของบรรยากาศ วิถีชีวิต ผู้คน 
กิจกรรม ไม่ใช่ ความหมายเชิง ท้องถิ่น หรือ พื้นที่) 
“ถิ่นที่” มีความสัมพันธ์ระหว่างการดำารงอยู่ (คน) และ
สภาพแวดล้อม (Devakula, 2011) เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลักษณะเฉพาะ
ทางสังคมวัฒนธรรม ถิ่นที่เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงบุคคล
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กล่าวโดยสรุปว่าถิ่นที่
เป็นของการทำางานร่วมกันระหว่าง 3 องค์ประกอบ คือ 
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) กิจกรรม และ 3) ความ
หมาย (Relph, 1976)  
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 อัตลักษณ์เชื่อมโยงกับถิ่นที่ สามารถอธิบายเป็น 
“อัตลักษณ์ถิ่นที่” (Place–Identity) ซึ่งหมายถึง การ
อธิบายรวมกับบุคคล (Person) ในถิ่นที่ (Place) อัตลักษณ์
ถิ่นที่ (Place Identity) เป็นกรอบทฤษฎีเพื่อทดสอบความ
สมัพนัธร์ะหวา่งถิน่ทีแ่ละสิง่ทีเ่ปน็อตัลกัษณ ์ทฤษฏนีีไ้ดร้บั
การกล่าวถึงวิเคราะห์ อภิปราย ตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา 
(Twigger-Ross & Uzzel, 1996) เริ่มมาจากปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเปรียบเทียบ ความหมาย 
และวิเคราะห์จากบุคคลกับสภาพภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความเฉพาะ 
ซึ่งแนวคิดนี้ได้อธิบายรวมกันกับบุคคลในถิ่นที่ ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความเฉพาะ
เจาะจง บุคคลมีความสัมพันธ์กับถิ่นที่จากประสบการณ์
สภาพแวดลอ้มกายภาพในอดตี หรอืทีผ่า่นมาแลว้ โดยการ
ใหน้ยิามของถิน่ทีจ่ากบคุคลเมือ่ไดไ้ปเยอืน ซึง่การทีบ่คุคล
รู้สึกผูกพันกับถิ่นที่เกิดจากการรับรู้ และความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ความทรงจำา ความคิด 
คุณค่าของถิ่นที่ ความชื่นชอบ และการที่บุคคลให้นิยาม 
ความหมายหรือสัญลักษณ์กับถิ่นที่ เป็นเพราะบุคคลรู้สึก
ว่าถิ่นที่มีคุณค่ากับตนเอง ถึงแม้ว่าจะเดินทางไปเยือน
ในหลายครั้งก็ตาม ซึ่งถิ่นที่ที่ไปเยือนนั้นมีความโดดเด่น
เฉพาะตวั เชน่ ความโดดเดน่ทางสถาปตัยกรรม อนสุาวรยี์
ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมทีม่อียูเ่ฉพาะในถิน่ที ่จะทำาให้
เกิดการซึมซับสู่บุคคลและเกิดเป็นความผูกพันกับถิ่นที่ 
(Proshansky & Fabian, 1978; Proshansky et al., 1983) 

  
3.2 องค์ประกอบอัตลักษณ์ถิ่นที่ (Place Identity)

 Garnham (1985) กล่าวว่า อัตลักษณ์ถิ่นที่เป็น
แนวคิดที่ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างถิ่นที่และสิ่งที่
เป็น อัตลักษณ์อาทิ 1) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ในทีต่ัง้ เชน่ รปูแบบทีด่นิ ภมูปิระเทศ พรรณพชื ภมูอิากาศ 
และแหล่งน้ำา  2) ลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น สะพาน 
ป้อม กิจกรรมของมนุษย์และสถานที่ทางวัฒนธรรม 
3) ประสบการณใ์นความรูส้กึ ซึง่การมองเหน็ในอนัดบัแรก 
การปฏิสัมพันธ์ของวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของส่วนผสม
ทั้งหมด ซึ่งสร้างคุณสมบัติของอัตลักษณ์ถิ่นที่ แนวคิด
อัตลักษณ์ถิ่นที่เป็นแนวคิดมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบุคคล อธิบายในแง่มุม
เป็นส่วนตัวของประสบการณ์บุคคล กับถิ่นที่ สามารถวัด
เป็นตัวเลขถึงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาซึ่งเสมือนเป็น
ความผูกพันกับถิ่นที่ (Place Attachment) และการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ (Patterson & 

Williams, 2005;  Malpas, 1999) 

 องค์ประกอบอัตลักษณ์ถิ่นที่ จากการศึกษางานวิจัย
ทีเ่กีย่วขอ้งกรณีศกึษาอตัลักษณถ์ิน่ทีใ่นประเทศไทย พบวา่
งานวิจัยอัตลักษณ์ถิ่นที่ในประเทศไทยมีแบ่งการจัดกลุ่ม
อตัลกัษณถ์ิน่ทีห่ลายรปูแบบ อาท ิ1) การจดักลุม่อตัลกัษณ์
ถิ่นที่เป็น 2 องค์ประกอบคือ (1) อัตลักษณ์ที่มีลักษณะ
จับต้องได้ และ (2) อัตลักษณ์ที่มีลักษณะจับต้องไม่ได้ 
เช่น งานวิจัย อินทิรา พงษ์นาค และศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ ์
(2558) เรื่องอัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  2) การจัดกลุ่มอัตลักษณ์ตามองค์ประกอบการ
ตัง้ถ่ินฐานของมนษุยป์ระกอบดว้ย (1) Nature (2) Antropos 

(3) Society (4) Shell และ (5) Network เช่น งานวิจัยนี้
ได้ประยุกต์แนวคิด Ekistics ซึ่งสัมพันธ์กับระบบของชีวิต 

(System of life) ของ Doxiadis (1974) และ 3) จัดกลุ่ม
อัตลักษณ์ทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น งานวิจัย Chantub, R. 

& Pocharee, L. (2016) งานวิจัยได้ประยุกต์แนวคิดค้นหา
อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
เชียงคาน จังหวัดเลย ของ Pocharee, L. (2011).  ในการ
ศึกษาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ เนื่องจากพื้นที่ศึกษามี
ขอบเขตทัง้จงัหวดัอตัลกัษณถ์ิน่ทีบ่รุรีมัยม์ตีวัแปรคอ่นขา้ง
หลากหลาย การจัดกลุ่มอัตลักษณ์ในการศึกษาครั้งนี้เลือก
การจัดกลุ่มอัตลักษณ์ 3 กลุ่มอัตลักษณ์ ประกอบด้วย 
(1) กลุม่กายภาพ (2) กลุม่กจิกรรม และ (3) กลุ่มสญัลกัษณ์
และสื่อความหมาย เพื่อให้เข้ากับบริบทจังหวัดบุรีรัมย์
มีอัตลักษณ์ เป็นพหุวัฒนธรรม การศึกษาครั้งนี้ต้องจัดกลุ่ม
ตัวแปรอัตลักษณ์เพื่อให้การศึกษาเป็นระบบได้ใช้แนวคิด 
(Morgan, 2010; Garnham,1985) เป็นกรอบในการศึกษา
ประกอบไปด้วย
3.2.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical features) 

 เป็นขอบเขตที่บุคคลสามารถรับรู้ มโนสำานึก ระลึก
ถึง สามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจากถิ่นที่
ที่มีความเฉพาะหรือมีความพิเศษ ซึ่งความแตกต่างนั้น
สามารถมองเห็นได้ในครั้งแรกแม้ไม่ได้เห็นอัตลักษณ์นั้น
มาก่อน ซึ่งอัตลักษณ์นั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวตลอด
ที่สร้างจากอัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะซึ่งเกิดจาก
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากถิ่นที่นั้นๆ อาทิเช่น 
อาคาร รูปแบบการตั้งบ้านเรือน โครงข่ายถนน รวมไปถึง
บรรยากาศของชมุชนทีเ่กดิจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิ และ
สังคมตลอดจนสภาพภูมิประเทศ ที่ทำาให้เกิดเป็นลักษณะ
พิเศษมีลักษณะที่แตกต่างไปจากถิ่นที่อื่นๆ การศึกษา
ครั้งนี้ได้ประยุกต์แนวคิดลักษณะทางกายภาพจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษา เพื่อให้เข้ากับบริบท
ของพืน้ทีศ่กึษาซึง่ประกอบไปดว้ย 1) สภาพทางภมูศิาสตร์
และการตั้งถิ่นฐาน 2) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก ่
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พืชพรรณ ป่าไม้ แม่น้ำา ลำาคลอง ที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ประชาชน 3) ด้านสถาปัตยกรรม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
เช่น โบราณสถาน อนุสาวรีย์
3.2.2 กิจกรรมในพื้นที่ (Observable activities)

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัพืน้ทีแ่ละการปฏสิมัพนัธ ์
การประกอบกิจกรรมต่างๆ ในถิ่นที่อย่างต่อเนื่องของคน
ในพื้นที่ มีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เกิดการสร้างสม
ประสบการณ์ สามารถเปลี่ยนรูปหรือลักษณะได้ตาม
กาลเวลา การศึกษาในครั้งนี้ได้พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับพื้นที่และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้าง 
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ซึ่งระดับความเข้มข้นของ
กิจกรรม เป็นสิ่งที่บอกถึงประเภทของกิจกรรมว่ากิจกรรม
ใดเป็นกิจกรรมหลักที่คนในพื้นที่ให้ความสำาคัญและทำา
เป็นประจำา (Morgan, 2010; Garnham,1985) ซึ่งตัวแปร
ที่นำามาศึกษาด้านกิจกรรมได้แก่ 1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เช่น การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 2) กิจกรรมด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม 3) กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านที่
สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชุมชน 4) กิจกรรมด้านกีฬาและ
นันทนาการ
3.2.3 สัญลักษณ์หรือการสื่อความหมาย (Meaning or 

 symbols)

 เป็นการพิจารณาถึงการรับรู้ ความเข้าใจหรือการ
มีประสบการณ์ร่วมของคนที่มีต่อลักษณะที่หลากหลาย
ของพื้นที่ องค์ประกอบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็น
คุณค่าทางจิตใจ (Spiritual valued) เกิดจากการสะสม
ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เกิดเป็น
ความทรงจำาร่วมกันของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีลักษณะ
เฉพาะของพื้นที่ อันเกิดจากการตอบสนองของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลต่อลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมในพื้นที่ 
เช่น วิถีชีวิตที่สะท้อนออกเป็นงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์/
ช่างฝีมือ อาหาร การแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งประสบการณ์
ความรู้สึกในคุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้มักไม่เป็นที่เข้าใจ
ของคนในพื้นที่จนกว่าจะสูญเสียมันไป ซึ่งตัวแปรที่นำามา
ศึกษาด้านสัญลักษณ์หรือการสื่อความหมาย (Morgan, 

2010; Garnham, 1985) ได้แก่ 1) ด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์/
ชา่งฝมีอื 2) ดา้นประตมิากรรม 3) ดา้นอาหาร 4) ชาตพินัธุ์

4. วิธีการศึกษา

 ในการศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ได้
แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

4.1 ค้นหาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ ใช้วิธีเดลฟาย 
 (Delphi method) 

 เป็นเครื่องมือในการค้นหาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ 
เนื่องจากต้องการรวบรวมความคิดเห็นที่เป็นอิสระของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ซึ่งอัตลักษณ์ที่นำามาใช้ในการ
ศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กลุ่ม
กายภาพ 2) กลุ่มกิจกรรม 3) กลุ่มสัญลักษณ์และการ
สื่อความหมาย (Morgan, 2010; Garnham,1985) ซึ่งวิธี
เดลฟาย (Delphi method) เป็นกระบวนการที่มีการ
พิจารณากลั่นกรองข้อมูลซ้ำาโดยสรุปผลคำาตอบจากเสียง
ข้างมากหรือมีแนวคิดสอดคล้องกันเกินกว่าร้อยละ 50 
ของจำานวนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ เกณฑ์กำาหนดกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหลัก 
คือ กลุ่มที่ 1 นักวิชาการท้องถิ่น ได้แก่ อาจารย์สถาบันการ
ศึกษามีองค์ความรู้ ในด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วฒันธรรม ภมูศิาสตร ์สภาพแวดลอ้ม สงัคม สถาปตัยกรรม 
ศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างดี เป็นต้น กลุ่มที่ 2 
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม ได้แก่ 
นกัวชิาการ/นกัเขยีนดา้นสือ่สารมวลชนดา้นการทอ่งเทีย่ว 
กฬีา ด้านอนรุกัษ ์ดา้นทอ่งเทีย่งเชงิอนรุกัษ ์ ด้านวฒันธรรม 
เป็นต้น และกลุ่มที่ 3 นักวิชาด้านการตลาด/สร้างสื่อ
แบรนด์ ได้แก่ นักการตลาด เจ้าของกิจการหรือธุรกิจใน
จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักทำาสื่อ เป็นต้น 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งหมด 18 ท่าน 

4.2 ศึกษาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์จากคนในพื้นที่และ
 คนนอกพื้นที่
 ให้ระบุอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ที่มีความชัดเจน 
นำากลุ่มอัตลักษณ์จากผลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 
มาสอบถาม ซึ่งจากการทดสอบแบบสอบถามเบื้องต้น
พบว่า ตัวแปรกลุ่มอัตลักษณ์จากผลการศึกษาเดลฟายมี
ความซ้ำาซ้อนกันและกลุ่มตัวอย่างเกิดความสับสน ดังนั้น 
ผู้ศึกษาได้ปรับกลุ่มอัตลักษณ์ถิ่นที่ใหม่ตัวแปรใดที่ซ้ำากัน
จะจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ อัตลักษณ์ถิ่นที่กลุ่มกายภาพจากเดิมมี 
3 กลุ่มอัตลักษณ์ คือ กลุ่มสภาพทางภูมิศาสตร์ และการ
ตั้งถิ่นฐาน กลุ่มสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และกลุ่ม
ดา้นสถาปตัยกรรม อาคาร และสิง่กอ่สรา้ง ไดป้รบัใหมเ่ปน็ 
6 กลุ่มอัตลักษณ์ คือ  กลุ่มภูเขาไฟเก่า กลุ่มแม่น้ำา/ลำาน้ำา-
ป่าไม้/ต้นไม้ กลุ่มโบราณสถาน และโบราณวัตถุ กลุ่มวัด 
กลุ่มอนุสรณ์สถานและศูนย์วัฒนธรรม และเมืองกีฬา และ
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กลุ่มอัตลักษณ์ถิ่นที่การสื่อความหมายและสัญลักษณ์
จากเดิม 4 กลุ่มอัตลักษณ์ คือ กลุ่มประติมากรรม และ
โบราณวัตถุ  กลุ่มศิลปะสิ่งประดิษฐ์/ช่างฝีมือ กลุ่มอาหาร 
และกลุ่มชาติพันธุ์  ปรับใหม่เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มศิลปะ
สิ่งประดิษฐ์/ช่างฝีมือ กลุ่มอาหาร และกลุ่มชาติพันธุ์
 4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ผลด้วยสถิติพรรณนา 
 4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบ
ไปด้วย คนในพื้นที่ คือ ประชาชาชนที่มีภูมิลำาเนาและ
อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 200 คน และคนนอก
พื้นที่ หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้มีภูมิลำาเนาและอาศัยอยู่
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เดินทางเข้ามาเยือนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทั้งมาชั่วคราว หรือ ค้างคืน จำานวน 200 คน (รายละเอียด
แสดงในรูปที่ 1)

รูปที่ 1 กรอบการศึกษาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ (Process for 

 Studying Place Identity Buriram)

5. ผลการศึกษา 
 
5.1 ศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์
 การศึกษาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ จากการคัดเลือก
อัตลักษณ์ถิ่นที่เบื้องต้นทั้งหมดจำานวน 190 อัตลักษณ์ 
ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบอัตลักษณ์ถิ่นที่ 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มกายภาพ กลุ่มกิจกรรม และกลุ่มสัญลักษณ์และ
สื่อความหมาย ภายหลังจากการทำาวิธีเดลฟายกับผู้ทรง
คุณวุฒิพบว่า อัตลักษณ์ถิ่นที่ถูกระบุระดับความชัดเจน
ระดับสูง 87 อัตลักษณ์ เมื่อพิจารณาอัตลักษณ์ถิ่นที่จาก
ทั้งหมด 3 กลุ่มจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าอัตลักษณ์
ถิ่นที่กลุ่มกายภาพเป็นกลุ่มที่ถูกระบุว่ามีความชัดเจนสูง
ที่สุดจำานวน 35 อัตลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 53.03 อัตลักษณ์
ถิ่นที่กลุ่มสื่อความหมายและสัญลักษณ์ถูกระบุระดับความ
ชัดเจนระดับสูงจำานวน 27 อัตลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 42.18 
และอัตลักษณ์ถิ่นที่กลุ่มกิจกรรมถูกระบุระดับความชัดเจน
ระดับสูงจำานวน 25 อัตลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 41.66 ราย
ละเอียดผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 1 
 5.1.1 อัตลักษณ์ถิ่นที่กลุ่มกายภาพ 
 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ถิ่นที่กลุ่มกายภาพ พบว่า
อตัลกัษณถ์ิน่ทีก่ลุม่กายภาพทัง้หมด 66 อตัลกัษณ ์ถกูระบุ
ระดับความชัดเจนระดับสูง 35 อัตลักษณ์ เมื่อพิจารณา
อัตลักษณ์ถิ่นที่กลุ่มกายภาพทั้ง 3 ด้าน พบว่า 1) สภาพ
ทางภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐาน มีทั้งหมด 9 อัตลักษณ์ 
ถูกระบุมีความชัดเจนระดับสูงด้านสภาพทางภูมิศาสตร์
และการตัง้ถิน่ฐาน 5 อตัลกัษณ ์การตัง้ถิน่ฐานตามเสน้ทาง
รถไฟเป็นแหล่งเศรษฐกิจถูกระบุมีความชัดเจนสูงที่สุด 
รองลงมาคือการตั้งถิ่นฐานในซ้อนทับชุมชนโบราณ 
2) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีทั้งหมด 23 อัตลักษณ์ 
ถูกระบุมีความชัดเจนระดับสูงด้านสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 13 อัตลักษณ์ ภูเขาไฟพนมรุ้งถูกระบุมีความ
ชัดเจนสูงที่สุด รองลงมาคือภูเขาไฟกระโดง 3) ด้าน
สถาปัตยกรรม อาคารและสิ่งก่อสร้าง มี 25 อัตลักษณ์ 
ถูกระบุอัตลักษณ์ถิ่นที่ที่มีความชัดเจนระดับสูงด้าน
สถาปัตยกรรม อาคาร และสิ่งก่อสร้าง 17 อัตลักษณ์ 
ปราสาทหนิพนมรุง้ถกูระบมุคีวามชดัเจนสงูทีส่ดุ รองลงมา
คือปราสาทหินเมืองต่ำา  
5.1.2 อัตลักษณ์ถิ่นที่กลุ่มกิจกรรม 
 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ถิ่นที่กลุ่มกิจกรรม พบว่ามี
จำานวนอัตลักษณ์ถิ่นที่ทั้งหมด 60 อัตลักษณ์ ถูกระบุระดับ
ความชดัเจนระดบัสงู 25 อตัลกัษณ ์เมือ่พจิารณาอตัลกัษณ์
ถิ่นที่ในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า1) กลุ่ม
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ตารางที่ 1 แสดงอัตลักษณ์ถิ่นที่ที่มีความชัดเจนระบุโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Place Identity of the locality with High 

Level of Clear Specified by Experts from Data Collection in the Field)

1. กลุ่มกายภาพ

Phy1 ด้านสภาพทางภูมิศาสตร์ และการตั้ง
ถิ่นฐาน

การตั้งถิ่นฐานตามเส้นทางรถไฟเป็นแหล่งเศรษฐกิจ (4.11), การตั้งถิ่นฐานซ้อนทับชุมชน
โบราณ (4.11), สภาพภมูศิาสตรภ์เูขาไฟเกา่ 6  ลกู (4.11), การตัง้ถิน่ฐานตามเทวสถาน ปราสาท
หิน แหล่งต้นน้ำามูลตามทิวเขาดงเร็ก (3.78), การตั้งถิ่นฐานตามห้วยจระเข้มาก (3.83)

Phy2 ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ภูเขาไฟพนมรุ้ง (4.94), ภูเขาไฟกระโดง (4.56), ภูเขาไฟอังคาร (4.11), แหล่งหินตัดบ้านกรวด 
(3.89), ลำามาศ (3.94), ลำานางรอง (4.00), ห้วยจระเข้มาก (4.17), เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดง
ใหญ่ ผืนป่ามรดกโลกในบุรีรัมย์ (4.11), ต้นแปะ (4.11), ต้นโยนีปีศาจ (4.00), ต้นสุพรรณิการ 
หรือต้นฝ้ายอรพิน (4.22), อ่างเก็บน้ำาห้วยสนามบิน (3.72), อ่างเก็บน้ำาห้วยตลาด (3.94)

Phy3 ด้านสถาปัตยกรรม อาคาร และสิ่ง
ก่อสร้าง

ปราสาทหินพนมรุ้ง (4.94), ปราสาทหินเมืองต่ำา (4.72), ปรางค์กู่สวนแตง (3.78), พระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (4.50), อนุสาวรีย์เราสู้ (3.78), 
ศาลหลักเมือง (4.50), วัดเขาพระอังคาร (3.89), วัดศีรษะแรด (วัดหงษ์) (3.89), วัดกลาง 
(3.94), สนามฟุตบอล Chang Arena (ช้างอารีน่า) (4.33), สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล 
เซอร์กิต มอเตอร์สปอร์ต (4.22), เตาเผาเครื่องเคลือบบ้านกรวด (3.89), วัดเขากระโดง (3.83), 
วัดชลประทานราชดำาริ วัดหลวงปู่ฤทธิ์ (3.72), วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) (3.72), 
วัดเขาน้อย (4.11), ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ (3.83)

2. กลุ่มกิจกรรม

Act1 ด้านประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (4.94), งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน (4.33), 
งานมหกรรมว่าวอีสาน (4.17), งานแห่เทียนพรรษา ประจำาปีของอำาเภอประโคนชัย (4.06), 
งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด (4.17), งานประเพณีขึ้นเขากระโดง งานกวนข้าว
ทิพย์และตักบาตรเทโวโรหณะ (4.17), งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคน
ชัย (4.06)

Act2 การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงพื้น
เมือง

กันตรึม (4.61), รำาแม่มดหรือมะม็วด (4.22),  เรือมอันเร (4.06) , รำาอีสานใต้ (4.06), 
การละเล่นเรือมตรด (3.89), การละเล่นเจรียง (3.78)

Act3 ด้านเศรษฐกิจ การทำานา (4.83),  ทอผ้าไหม (4.75), อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (4.56), การทำากุ้งจ่อม 
(4.50), การทอเสื่อกก (4.06), อาชีพทำาไร่อ้อย (4.06), อาชีพทำาไร่มันสำาปะหลัง (3.89), อาชีพ
ปลูกยางพารา (3.72)

Act4 ด้านกีฬาและนันทนาการ การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก (4.61), การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (4.17), 
กิจกรรมนันทนาการในเพลาเพลิน (3.83), ปั่นจักรยาน (3.78)

3. กลุ่มสื่อความหมายและสัญลักษณ์

Mea1 ด้านประติมากรรม และโบราณวัตถุ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ปราสาทพนมรุ้ง (4.56),  พระสุภัทรบพิตร(วัดเขากระโดง) (4.61), 
พระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ (4.33),  ศิวลึงค์ (3.78),  ใบเสมาเขาอังคาร (3.94),  ทับหลังปราสาท
เมืองต่ำา (3.78), เครื่องเคลือบบ้านกรวด (4.28), พระพุทธรูปวัดเขาอังคาร (3.78), 
หน้าบันภาพพระศิวะนาฏราช(เขาพนมรุ้ง) (4.56)

Mea2 ด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์/ช่างฝีมือ ผ้าซิ่นตีนแดง (4.61), ผ้าภูอัคนี (4.28), ผ้าไหมลายหางกระรอกคู่ (4.11), ผ้าไหมลายผักกรูด 
(3.72), ผ้าเขียนทอง (อ.นาโพธิ์) (4.11), ผ้าไหมเปลือกนอก (3.94), ผ้าซิ่นตีนแดงลายหาง
กระรอก (4.06)

Mea3 ด้านอาหาร กุ้งจ่อม (4.72), มะพร้าวเผานางรอง (4.06), ขาหมูนางรอง (4.61), ผัดหมี่ หรือผัดไทย (3.89), 
แกงบวน (3.94), หมี่ยำา (4.06) 

Mea4 ด้านชาติพันธุ์ กลุ่มไทยเขมร (4.89), กลุ่มไทยลาว (4.72), กลุ่มไทยโคราช (4.28), กลุ่มไทยกูยหรือส่วย 
(3.78)

หมายเหตุ :  ตัวเลขใน วงเล็บ ( - ) คือค่าเฉลี่ยความชัดเจนจาก Liker Scale 1-3 
 ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1.00 – 2.33 ความชัดเจนระดับต่ำา    
 ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2.34 – 3.67 ความชัดเจนระดับปานกลาง 
 ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 3.68 – 5.00 ความชัดเจนระดับสูง 
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ประเพณีวัฒนธรรม มีทั้งหมด 9 อัตลักษณ์ ถูกระบุ
อัตลักษณ์ถิ่นที่ที่มีความชัดเจนระดับสูงด้านประเพณี
วัฒนธรรม 7 อัตลักษณ์ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งถูกระบุ
มีความชัดเจนสูงที่สุด รองลงมาคืองานประเพณีแข่ง
เรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 2) การละเล่นพื้นบ้าน และ
การแสดงพื้นเมือง 7 อัตลักษณ์ ถูกระบุอัตลักษณ์ถิ่นที่
ที่มีความชัดเจนระดับสูงด้านการละเล่นพื้นบ้าน และการ
แสดง 6 อัตลักษณ์ กันตรึมถูกระบุมีความชัดเจนสูงที่สุด 
รองลงมารำาแม่มดหรือมะม็วด 3) ด้านเศรษฐกิจ มี 9 
อัตลักษณ์ ถูกระบุอัตลักษณ์ถิ่นที่ที่มีความชัดเจนระดับสูง
ดา้นเศรษฐกจิ 8 อตัลกัษณ ์การทำานาถกูระบมุคีวามชดัเจน
สงูทีส่ดุรองลงมาคอืทอผา้ไหม 4) ดา้นกฬีาและนนัทนาการ 
ม ี4 อตัลกัษณ ์ถกูระบอุตัลกัษณถ์ิน่ทีท่ีม่คีวามชดัเจนระดบั
สูงด้านกีฬาและนันทนาการ 4 อัตลักษณ์ การแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกถูกระบุมีความชัดเจนสูงที่สุด 
รองลงมาคือการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ
5.1.3 อัตลักษณ์ถิ่นที่กลุ่มสื่อความหมายและสัญลักษณ์ 
 ผลการศกึษาอตัลกัษณถ์ิน่ทีก่ลุม่สือ่ความหมายและ
สัญลักษณ์มีจำานวนอัตลักษณ์ถิ่นที่ทั้งหมด 64 อัตลักษณ์ 
ถูกระบุระดับความชัดเจนระดับสูง 27 อัตลักษณ์ เมื่อ
พิจารณาอัตลักษณ์ถิ่นที่จากทั้งหมด 4 กลุ่ม พบว่า 1) กลุ่ม
ประติมากรรมและโบราณวัตถุ มีทั้งหมด 14 อัตลักษณ์ 
ถูกระบุมีความชัดเจนระดับสูงด้านประติมากรรมและ
โบราณวัตถุ 9 อัตลักษณ์ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
ปราสาทพนมรุ้งถูกระบุมีความชัดเจนสูงที่สุด รองลงมา
คือพระสุภัทรบพิตร (วัดเขากระโดง) 2) กลุ่มศิลปะ
สิ่งประดิษฐ์/ช่างฝีมือ มีทั้งหมด 10 อัตลักษณ์ถูกระบุความ
ชดัเจนระดบัสงูดา้นศลิปะสิง่ประดษิฐ/์ชา่งฝมีอื 8 อตัลกัษณ ์
ผ้าซิ่นตีนแดงถูกระบุมีความชัดเจนสูงที่สุด รองลงมาคือ
ผ้ามัดหมี่นาโพธิ์ 3) กลุ่มอาหาร มีทั้งหมด 9 อัตลักษณ์ 
ถูกระบุอัตลักษณ์ถิ่นที่ที่มีความชัดเจนระดับสูงด้าน
อาหาร 6 อัตลักษณ์ กุ้งจ่อมถูกระบุมีความชัดเจนสูงที่สุด 
รองลงมาคือขาหมูนางรอง 4) กลุ่มชาติพันธุ์ มีทั้งหมด 4 
อัตลักษณ์ ถูกระบุอัตลักษณ์ถิ่นที่ที่มีความชัดเจนระดับสูง
ด้านชาติพันธุ์ 4 อัตลักษณ์ กลุ่มไทยเขมรถูกระบุมีความ
ชัดเจนสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มไทยลาว

5.2 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์จากคนใน
 พื้นที่และคนนอกพื้นที่    
 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์จากคนในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์จำานวน 200 คน และคนนอกพื้นที่ 200 คน 
ระบุอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ที่มีความชัดเจน โดยอัตลักษณ์

ที่นำามาใช้สอบถามมาจากผลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 
ซึ่งผู้ศึกษาได้ปรับกลุ่มอัตลักษณ์ถิ่นที่ใหม่อัตลักษณ์ใดที่
ซ้ำากันจะจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกัน คือ อัตลักษณ์ถิ่นที่กลุ่ม
กายภาพจากเดิมมี 3 กลุ่ม ได้ปรับใหม่เป็น 6 กลุ่ม 
อัตลักษณ์ถิ่นที่การสื่อความหมายและสัญลักษณ์จากเดิม 
4 ด้านปรับใหม่เป็น 3 กลุ่ม รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 2 และในตารางที่ 3 แสดงอัตลักษณ์ถิ่นที่ที่ปรับ
กลุ่มตัวแปรถูกระบุโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผลจากการสำารวจความคิดเห็นจากคนในพื้นที่
จงัหวดับรุรีมัยแ์ละคนนอกพืน้ที ่ระบอุตัลกัษณถ์ิน่ทีบ่รุรีมัย์
ที่มีความชัดเจนสูงมากใน 3 อันดับแรก รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 4 

6. การอภิปรายผล

  จากผลการศกึษาอตัลกัษณถ์ิน่ทีบ่รุรีมัยจ์ากทัง้หมด 
3 กลุ่ม พบว่าอัตลักษณ์ถิ่นที่กลุ่มกายภาพเป็นกลุ่มที่ถูก
ระบุว่ามีความโดดเด่นสูงที่สุด ประกอบไปด้วย กลุ่มเมือง
กีฬา กลุ่มอนุสรณ์สถานและศูนย์วัฒนธรรม กลุ่มวัด 
กลุ่มโบราณสถานและโบราณวัตถุ กลุ่มแม่น้ำา/ลำาน้ำา-
ป่าไม้/ต้นไม้ และกลุ่มภูเขาไฟเก่า ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ
มีอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะสามารถรับรู้ จดจำา 
ระลึกถึง เมื่อเห็นในครั้งแรก (Lynch, 1960; Proshansky 

et al., 1983) และเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้อัตลักษณ์
ถิ่นที่กลุ่มกายภาพมีระดับความชัดเจนสูงกว่ากลุ่มอื่น 
และมีบทบาทสำาคัญในการสื่อถึงอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ 
รองลงมาคือกลุ่มกิจกรรมประกอบไปด้วย กลุ่มกีฬาและ
นันทนาการ กลุ่มอาชีพ/วิถีชีวิต กลุ่มการละเล่นพื้นบ้าน
และการแสดงพื้นเมืองและกลุ่มประเพณีวัฒนธรรม 
กลุ่มกีฬาและนันทนาการ มีระดับความชัดเจนของ
อัตลักษณ์ถิ่นที่สูงมาก บ่งบอกความตื่นตัวและสนใจ
เกี่ยวกับด้านกีฬาของคนพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จาก
แนวคิดการสร้างเมืองกีฬาของนักการเมืองท้องถิ่นและ
การสร้างสนามฟุตบอล Chang Arena (ช้างอารีน่า) 
และกลุ่มสัญลักษณ์และสื่อความหมาย ประกอบไปด้วย 
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอาหารและกลุ่มศิลปะสิ่งประดิษฐ์/
งานช่างฝีมือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.1 อัตลักษณ์กลุ่มกายภาพ 
 ถูกระบุว่ามีความชัดเจนสูงมาก เมื่อพิจารณาจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานจังหวัดบุรีรัมย์
ตดิกบัประเทศกมัพชูาซึง่เขตรอยตอ่ระหวา่งจงัหวดับรุรีมัย์
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ตารางที่ 2 แสดงการปรับกลุ่มอัตลักษณ์ (Place Identity Group Adjustment)

1. กลุ่มกายภาพ ปรับกลุ่มใหม่

การตั้งถิ่นฐานตามเส้นทางรถไฟเป็นแหล่งเศรษฐกิจ, การตั้งถิ่นฐานตามเทวสถาน
ปราสาทหิน แหล่งต้นน้ำามูลตามทิวเขาดงเร็ก, การตั้งถิ่นฐานตามห้วยจระเข้มาก, 
การตั้งถิ่นฐานในซ้อนทับชุมชนโบราณ, สภาพภูมิศาสตร์ภูเขาไฟเก่า 6  ลูก

Phy1 ด้านสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ และการตั้ง
ถิ่นฐาน

> 1. กลุ่มภูเขาไฟเก่า
2. กลุ่มแม่น้ำา/ลำาน้ำา-ป่า
ไม้/ต้นไม้

ภูเขาไฟพนมรุ้ง, ภูเขาไฟอังคาร, ภูเขาไฟกระโดง, แหล่งหินตัดบ้านกรวด, ลำามาศ, 
ลำานางรอง, ห้วยจระเข้มาก, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ผืนป่ามรดกโลกใน
บุรีรัมย์, ต้นแปะ, ต้นโยนีปีศาจ, ต้นสุพรรณิการ หรือต้นฝ้ายอรพิน, อ่างเก็บน้ำา
ห้วยสนามบิน, อ่างเก็บน้ำาห้วยตลาด

Phy2 ด้านสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติ

> 1. กลุ่มภูเขาไฟเก่า
2. กลุ่มแม่น้ำา/ลำาน้ำา-ป่า
ไม้/ต้นไม้

ปราสาทหินพนมรุ้ง, ปราสาทหินเมืองต่ำา, ปรางค์กู่สวนแตง, พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, อนุสาวรีย์เราสู้, ศาลหลักเมือง, 
วัดเขาพระอังคาร, วัดศีรษะแรด (วัดหงษ์), วัดกลาง, นิว ไอ-โมบาย สเตเดียม 
บุรีรัมย์, สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต มอเตอร์สปอร์ต, เตาเผาเครื่อง
เคลือบบ้านกรวด, วัดเขากระโดง, วัดชลประทานราชดำาริ วัดหลวงปู่ฤทธิ์,  
วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน), วัดเขาน้อย, ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

Phy3 ด้าน
สถาปัตยกรรม อาคาร 
และสิ่งก่อสร้าง

> 1. กลุ่มโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ
2. กลุ่มวัด
3. กลุ่มอนุสรณ์สถานและ
ศูนย์วัฒนธรรม
4. กลุ่มเมืองกีฬา

2. กลุ่มกิจกรรม

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง, งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน, งาน
มหกรรมว่าวอีสาน, งานแห่เทียนพรรษา ประจำาปีของอำาเภอประโคนชัย, งาน
เครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด, งานประเพณีขึ้นเขากระโดง งานกวนข้าว
ทิพย์และตักบาตรเทโวโรหณะ, งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย

Act1 ด้านประเพณี
วัฒนธรรม

> 1. กลุม่ประเพณวีฒันธรรม

การละเล่นเรือมตรด, การละเล่นเจรียง, เรือมอันเร, รำาอีสานใต้, กันตรึม, รำา
แม่มด หรือมะม็วด

Act2 การละเล่นพื้น
บ้าน และการแสดงพื้น
เมือง

> 1. กลุ่มการละเล่นพื้นบ้าน
และการแสดงพื้นเมือง

การทำานา, อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, ทอผ้าไหม, การทำากุ้งจ่อม, การทอเสื่อกก, 
อาชีพทำาไร่อ้อย, อาชีพทำาไร่มันสำาปะหลัง, อาชีพปลูกยางพารา

Act3 ด้านเศรษฐกิจ > 1. กลุ่มอาชีพและวิถีชีวิต

การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก, การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ, กิจกรรม
นันทนาการในเพลาเพลิน, ปั่นจักรยาน

Act4 ด้านกีฬาและ
นันทนาการ

> 1. กลุ่มกีฬาและ
นันทนาการ

3. กลุ่มสื่อความหมายและสัญลักษณ์

พระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์, ศิวลึงค์(ปราสาทเมืองต่ำา), ใบเสมาเขาอังคาร, ทับหลัง
นารายณ์บรรทมสินธุ์ปราสาทพนมรุ้ง, ทับหลังปราสาทเมืองต่ำา, เครื่องเคลือบ
บ้านกรวด, พระสุภัทรบพิตร(วัดเขากระโดง), พระพุทธรูปวัดเขาอังคาร, หน้าบัน
ภาพพระศิวะนาฏราช(เขาพนมรุ้ง)

Mea1 ด้าน
ประติมากรรม และ
โบราณวัตถุ

> 1. กลุ่มโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ

ผ้าภูอัคนี, ผ้าไหมลายหางกระรอกคู่, ผ้าไหมลายผักกรูด, ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้าเขียน
ทอง (อ.นาโพธิ์), ผ้าไหมเปลือกนอก, ผ้าซิ่นตีนแดงลายหางกระรอก   

Mea2 ด้านศิลปะสิ่ง
ประดิษฐ์/ช่างฝีมือ

> 1. กลุ่มศิลปะสิ่งประดิษฐ์/
ช่างฝีมือ

กุ้งจ่อม, ขาหมูนางรอง, มะพร้าวเผานางรอง, ผัดหมี่ หรือผัดไทย, แกงบวน(คล้าย
พะโล้ใส่เครื่องใน), หมี่ยำา (อ.กระสัง)

Mea3 ด้านอาหาร > 1. กลุ่มอาชีพและวิถีชีวิต

กลุ่มไทยเขมร, กลุ่มไทยโคราช, กลุ่มไทยลาว, กลุ่มไทยกูยหรือส่วย Mea4 ด้านชาติพันธุ์ > 1. กลุ่มชาติพันธุ์
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ตารางที่ 3 แสดงอัตลักษณ์ถิ่นที่ที่ปรับกลุ่มตัวแปรถูกระบุโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (The Place Identity that Adjusts the Variable Group is 

Identified by an Expert)

กลุ่มกายภาพ

ภูเขาไฟเก่า ภูเขาไฟพนมรุ้ง, ภูเขาไฟกระโดง, ภูเขาไฟอังคาร, แหล่งหินตัดบ้านกรวด

แม่น้ำา/ลำาน้ำา-ป่าไม้/ต้นไม้ ต้นสุพรรณิการหรือต้นฝ้ายอรพิน, ห้วยจระเข้มาก, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่, ลำามาศ,  
ลำานางรอง, ต้นแปะ, ต้นโยนีปีศาจ, อ่างเก็บน้ำาห้วยสนามบิน, อ่างเก็บน้ำาห้วยตลาด

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ปราสาทหินพนมรุ้ง, ปราสาทหินเมืองต่ำา, ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ปราสาทพนมรุ้ง,  
ปรางค์กู่สวนแตง,  เตาเผาเครื่องเคลือบบ้านกรวด, พระเจ้าใหญ่ วัดหงส์ (วัดหงษ์ บ้านศีรษะแรด), 
ศิวลึงค์(ปราสาทเมืองต่ำา), ใบเสมาเขาอังคาร, ทับหลังปราสาทเมืองต่ำา, เครื่องเคลือบบ้านกรวด, 
พระสุภัทรบพิตร(วัดเขากระโดง), พระพุทธรูปวัดเขาอังคาร, หน้าบันภาพพระศิวะนาฏราช 
(เขาพนมรุ้ง)

วัด วัดเขาน้อย, วัดกลาง, วัดเขาพระอังคาร, วัดศีรษะแรด (วัดหงษ์), วัดชลประทานราชดำาริ,  
วัดหลวงปู่ฤทธิ์ (อ.กระสัง), วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน)

อนุสรณ์สถานและศูนย์วัฒนธรรม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, ศาลหลักเมือง,   
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้, อนุสาวรีย์เราสู้

เมืองกีฬา สนามฟุตบอล Chang Arena (ช้างอารีน่า),  สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์

กลุ่มกิจกรรม 

ประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง, งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน, งานมหกรรมว่าวอีสาน,  
งานแห่เทียนพรรษาประจำาปีของอำาเภอประโคนชัย, งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด,  
งานประเพณีขึ้นเขากระโดง, งานกวนข้าวทิพย์ และตักบาตรเทโวโรหณะ, งานเทศกาลข้าวมะลิหอม
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย

การละเล่นพื้นบ้านและการแสดง
พื้นเมือง

กันตรึม, รำาแม่มดหรือมะม็วด, เรือมอันเร, การละเล่นเรือมตรด, การละเล่นเจรียง, รำาอีสานใต้

อาชีพ/วิถีชีวิต การทำานา, ทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, การทำากุ้งจ่อม, การทอเสื่อกก, อาชีพทำาไร่อ้อย,  
อาชีพทำาไร่มันสำาปะหลัง, อาชีพปลูกยางพารา

กีฬาและนันทนาการ การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก, การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ, กิจกรรมนันทนาการในเพลาเพลิน, 
ปั่นจักรยาน

กลุ่มสื่อความหมายหรือสัญลักษณ์ 

ศิลปะสิ่งประดิษฐ์/ช่างฝีมือ ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้าภูอัคนี, ผ้าไหมลายหางกระรอกคู่, ผ้าไหมลายผักกรูด, ผ้าเขียนทอง (อ.นาโพธิ์),
ผ้าไหมเปลือกนอก, ผ้าซิ่นตีนแดงลายหางกระรอก(เขมร+ลาว), ผ้ามัดหมี่นาโพธิ์

อาหาร กุ้งจ่อม, ขาหมูนางรอง, มะพร้าวเผานางรอง, ผัดหมี่หรือผัดไทย, แกงบวน (คล้ายพะโล้ใส่เครื่องใน), 
หมี่ยำา (อ.กระสัง)

ชาติพันธุ์ กลุ่มไทยเขมร, กลุ่มไทยลาว, กลุ่มไทยโคราช, กลุ่มไทยกูยหรือส่วย
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ตารางที่ 4 แสดงอัตลักษณ์ถิ่นที่ที่มีความชัดเจนระดับสูงถูกระบุโดยสำารวจความคิดเห็นของคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ (Place Identity of 

the Locality with High Level of Clarity is Specified Surveying the Perception of People in and Outside  of Buriram)

กลุ่มกายภาพ คนนอกพื้นที่ คนในพื้นที่

กลุ่มภูเขาไฟเก่า ภูเขาไฟพนมรุ้ง (90.5%), ภูเขาไฟกระโดง 
(78.5%), ภูเขาไฟอังคาร ( 25.5%)

ภูเขาไฟพนมรุ้ง (87.5%), ภูเขาไฟกระโดง (86%), 
ภูเขาไฟอังคาร (22.5%)

กลุ่มแม่น้ำา/ลำาน้ำา-ป่าไม้/ต้นไม้ ห้วยจระเข้มาก (85%), ต้นแปะ  (51.5%),                     
ต้นโยนีปีศาจ (43%)

ห้วยจระเข้มาก (81%), ต้นแปะ (62.5%),                  
ลำานางรอง (55.5%)

กลุ่มโบราณสถาน และโบราณ
วัตถุ

ปราสาทหินพนมรุ้ง (94%), พระสุภัทรบพิตร 
(78.5%), ปราสาทหินเมืองต่ำา (49%)

ปราสาทหินพนมรุ้ง (92%), พระสุภัทรบพิตร(76%),
ปราสาทหินเมืองต่ำา (61.5%)

กลุ่มวัด วัดเขากระโดง (66.5%) , วัดกลาง (65%),  
วัดเขาน้อย (46%)

วัดกลาง (76%) , วัดเขากระโดง (71.5%),  
วัดเขาน้อย (63.5%)

กลุ่มอนุสรณ์สถานและศูนย์
วัฒนธรรม

พระบรมราชานุสาวรีย์ระบาทสมเด็จพระพุทธ- 
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (94%) , ศาลหลักเมือง 
(55%) , ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ (54.5%)

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (89%), ศาลหลักเมือง 
(65%), ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ (39%)

กลุ่มเมืองกีฬา สนามฟุตบอล Chang Arena (93.5%),  สนาม
ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ (68%)

สนามฟุตบอล Chang Arena (94.5%),  สนามช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ (80%)

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (82.5%) , ประเพณีขึ้น
เขากระโดง (80%) , ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน (29%) 

ประเพณีขึ้นเขากระโดง (72%) , ประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง (70.5%), ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน (52%) 

กลุ่มการละเล่นพื้นบ้านและการ
แสดงพื้นเมือง

กันตรึม (60%), เรือมอันเร (53%),  
รำาอีสานใต้ (45.5%)

กันตรึม (72%), การละเล่นเรือมตรด (70.5%),  
รำาแม่มดหรือมะม๊วด (52%) 

กลุ่มอาชีพ/วิถีชีวิต การทำานา (57.5%), ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
(52.5%), การทำากุ้งจ่อม (52.5%)

การทำานา (76%), ทอผ้าไหม (63%),  
อาชีพทำาไร่อ้อย (53.5%)

กลุ่มกีฬาและนันทนาการ การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก (57.5%),  
การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (52.5%),  
ปั่นจักรยาน (52.5%) 

การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก (93.5%),  
การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (77%),  
ปั่นจักรยาน (38%) 

กลุ่มสื่อความหมายหรือสัญลักษณ์

กลุ่มศิลปะสิ่งประดิษฐ์/ช่างฝีมือ ผ้าซิ่นตีนแดง (69.5%), ผ้าภูอัคนี (54%),  
ผ้าซิ่นตีนแดงลายหางกระรอก (28.5%)

ผ้าซิ่นตีนแดง (74%), ผ้าซิ่นตีนแดงลายหางกระรอก
(50%), ผ้าเขียนทอง (28.5%)

กลุ่มอาหาร กุ้งจ่อม (81%), ขาหมูนางรอง (69%),  
หมี่ยำา (57%)

กุ้งจ่อม (70.5%), หมี่ยำา (61.5%),  
ขาหมูนางรอง (55%) 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ (_) คือ ค่าเปอร์เซ็น คนในพื้นที่ 200 คน และคนนอกพื้นที่ 200 คน ตอบแบบสอบถามระบุอัตลักษณ์ถิ่นที่ที่มี
 ความชัดเจนระดับสูงมาก
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กับราชอาณาจักรกัมพูชา มีช่องเขาสำาคัญที่เชื่อมต่อ
เป็นช่องทางเดินทางสัญจรระหว่างประชาชนประเทศ
กัมพูชากับประชาชนในพื้นที่บุรีรัมย์ ช่องเขาที่สำาคัญ
ได้แก่ ช่องตะโก บ้านเสม็ด อำาเภอโนนดินแดง ช่องตาเพ็ด 
ช่องตากิ่ว และช่องบาระแนะ ในเขตอำาเภอละหานทราย 
ช่องจันทร์กะฮอม ช่องไซท์ตะกู ช่องจันทร์แดง ช่องเมฆา 
ช่องโอบก ช่องจันทร์ทบเพชร ในเขตอำาเภอบ้านกรวด 
(Buriram Cultural Office, 2010) เขตรอยต่อระหว่าง
จังหวัดบุรีรัมย์กับราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเสมือนประตู
เปิดรับอารยธรรมขอมโบราณ ชาติพันธุ์ สถาปัตยกรรม 
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ส่งผลต่อรูปแบบ
สถาปัตยกรรม อาคารและสิ่งก่อสร้าง ในจังหวัดบุรีรัมย์
รับอิทธิพลจากอิทธิพลอารยธรรมขอม (เขมรโบราณ) จาก
ผลการศึกษาพบว่าภูเขาไฟพนมรุ้งถูกระบุจากชัดเจนสูง 
ภูเขาไฟพนมรุ้งเป็นที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุ้งสะท้อน
ให้เห็นว่าอัตลักษณ์ปราสาทหินพนมรุ้งความชัดเจน มี
อัตลักษณ์ถิ่นที่ที่มีคุณลักษณะพิเศษ โดดเด่น จึงทำาให้
เกิดภาพลักษณ์ที่สร้างจากอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะ
เกิดจากองค์ประกอบจากปราสาทหินพนมรุ้ง รายละเอียด
แสดงในรูปที่ 2 

ที่มา: เพจบุรีรัมย์น่าอยู่
รูปที่ 2 แสดงกลุ่มโบราณสถานและโบราณวัตถุ (Archaeological and Antiques Group)

 ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมโบราณ
อารายธรรมเขมรยุคเมืองพระนคร รูปปราสาทหินพนมรุ้ง
ถูกนำามาเป็นตราสัญลักษณ์สำาคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ 
จะเหน็ไดจ้ากการเลอืกใชภ้าพปราสาทหนิพนมรุง้เปน็ภาพ
หลักตราประจำาจังหวัด (Buriram Province Office, 1983) 

นอกจากนี้ตราสัญลักษณ์ของกิจกรรม องค์กรต่างๆ ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ยังนำารูปปราสาทหินพนมรุ้งเป็นภาพหลัก
ตราสัญลักษณ์ อาทิเช่น ตราสัญลักษณ์สมาคมธุรกิจ
ทอ่งเทีย่วจงัหวดับรุรีมัย ์ ตราสญัลกัษณก์ารจดัการแขง่ขนั
วิง่มาราธอน ตราสญัลกัษณส์โมสรฟตุบอลบรุรีมัย ์ยไูนเตด็ 
ตราสัญลักษณ์โปรโมทการท่องเที่ยวเมืองหลักปราสาท
สองยคุ ตราสญัลกัษณส์นามแขง่รถชา้ง อนิเตอรเ์นชัน่แนล
เซอร์กิต (ดังรูปที่ 3) สะท้อนให้เห็นว่านอกจากนี้อาคารที่
สำาคญัๆ ในจงัหวดับรุรีมัยย์งัสรา้งดว้ยรปูแบบสถาปตัยกรรม
ปราสาทหินพนมรุ้ง อาทิเช่น ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบปราสาทหินเขาพนมรุ้งผสมกับ
รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และศาลหลักเมืองลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบปราสาทหินพนมรุ้ง เทศบาลเมือง
บรุรีมัยไ์ดต้ัง้ศาลหลกัเมอืงขึน้ใหมแ่ลว้เสรจ็ในป ีพ.ศ. 2550 
สะทอ้นใหเ้หน็วา่ปราสาทหนิเขาพนมรุ้งถอืวา่เปน็อตัลกัษณ์
ถิ่นที่ที่สื่อถึงจังหวัดบุรีรัมย์ที่คนนอกพื้นที่และคนในพื้นที่
รับรู้ว่าปราสาทพนมรุ้งคือจังหวัดบุรีรัมย์ 
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 กลุ่มเมืองกีฬา จากแนวคิดการสร้างเมืองกีฬาของ
นักการเมืองท้องถิ่น และการสร้างสนามฟุตบอล Chang 

Arena (ช้างอารีน่า) ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
สนามฟุตบอลที่ ได้มาตรฐานระดับโลกแห่งหนึ่ ง ใน
ประเทศไทย เป็นการก่อสร้างอาคารที่เป็นสัญลักษณ์ 
(The Construction of  Iconic Buildings) เป็นกลยุทธ์ใน
การประชาสัมพันธ์เมือง (Hankinson, 2006; Kavaratzis, 

2005) รูปแบบสถาปัตยกรรมรับอิทธิพลแบบปราสาทหิน
เขาพนมรุ้ งผสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 
ดังสโลแกนที่ว่า “ปราสาทสองยุค” นั่นคือปราสาทหิน
เขาพนมรุ้งซึ่งสร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15-18 และ
ปราสาทปราสาทสายฟ้าคือสนามช้างอารีนา สโมสร
ฟตุบอลบรุรีมัย ์ยไูนเตด็ (ดงัรปูที ่4) ซึง่เปน็การผสมผสาน
ระหว่างอัตลักษณ์เดิมซึ่งมีความชัดเจนกับอัตลักษณ์ใหม่
คอืสนามชา้งอารนีา และเปน็ปจัจยัสำาคญัทีท่ำาใหอ้ตัลกัษณ์
กลุ่มกายภาพมีความชัดเจนสูง

ที่มา: สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ,บุรีรัมย์มาราธอน, 12เมืองต้องห้ามพลาด, สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
รูปที่ 3 แสดงรูปปราสาทหินพนมรุ้งเป็นภาพหลักตราสัญลักษณ์ (Prasat Hin Phanom Rung is the Main Image form the Buriram Logo)

ที่มา: ผู้ศึกษา
รูปที่ 4 แสดงปราสาทเขาพนมรุ้งและปราสาทสายฟ้า สนามช้างอารีนา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

(Prasat Hin Phanom Rung and Chang Arena (Thunder Castle Football Stadium) Buriram United)

6.2 กลุ่มกิจกรรม 
 พบว่ากลุ่มกีฬาและนันทนาการมีชัดเจนสูงมาก 
รองลงมากลุ่มอาชีพ/วิถีชีวิต กลุ่มประเพณีวัฒนธรรม 
และกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านและการแสดงพื้นเมือง เมื่อ
พิจารณาอัตลักษณ์ถิ่นที่แต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มกีฬาและ
นันทนาการ จากแนวคิดพัฒนาเมืองบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬา
มาตรฐานโลกและการเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักด้าน
อารยธรรมขอมโบราณ การสร้างสนามฟุตบอล Chang 

Arena (ช้างอารีน่า) ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
เกิดกระแสคลั่งไคล้ฟุตบอลเกิดขึ้นของคนในพื้นที่ และ
กิจกรรมแข่งรถทางเรียบที่สนามแข่งสนามช้าง อินเตอร์
เนชั่นแนล เซอร์กิต สนามมอเตอร์สปอร์ตมาตรฐานระดับ
โลกที่สร้างอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ พร้อมทั้งประกาศ
ยกระดบัเมอืงบรุรีมัยส์ูก่ารเปน็มหานครแหง่กฬีาระดบัโลก 
ปัจจุบันกิจกรรมกีฬาและนันทนาการได้กลายเป็นกิจกรรม
ที่คนในพื้นที่ใช้เวลายามว่างติดตามทีมฟุตบอลบ้านเกิด
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ในนัดต่างๆ และการแข่งขันรถทางเรียบ เพื่อความผ่อน
คลายและความบันเทิง (Pimthong, 2015) เมื่อเราเดินทาง
ไปบุรีรัมย์จะพบว่าทุกอาชีพแต่งกายด้วยชุดเดียวกัน
คือ เสื้อทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บ่งบอกความตื่นตัว
และสนใจเกี่ยวกับด้านกีฬาของคนพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
(รูปที่ 5)
 กลุ่มประเพณีวัฒนธรรม พบว่าประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้งถูกระบุความชัดเจนระดับสูงมาก ประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้งเป็นประเพณีความเชื่อของคนในพื้นที่ สถานที่
จัดงานคือปราสาทหินพนมรุ้งมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนด้าน
สถาปัตยกรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำาจังหวัด 
เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ (Buriram Rajabhat 

Institute, 1999) ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 
อำาเภอสตึก การจัดงานประเพณีแข่งเรือในลุ่มน้ำามูลติดต่อ
กันทุกปีเป็นเวลากว่า 50 ปี ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อ
ว่าการแข่งเรือเป็นการแสดงความเคารพสักการะเจ้าพ่อ
วังกรูด ซึ่งวังกรูดเป็นชื่อวังน้ำาวนทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือในลำาน้ำามูล ซึ่งตรงกับบริเวณหน้าที่ว่าการอำาเภอ
สตึก (Buriram Cultural Office, 2010) ประเพณีมหกรรม
ว่าวอีสานบุรีรัมย์ การเล่นว่าวถือเป็นการละเล่นพื้นบ้าน
ของคนอีสานใต้ ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
และศรีสะเกษ ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทย เขมร ลาว ส่วย 
อาศัยอยู่  ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีการเล่นว่าว
เนื่องจากมีลมหนาวหรือลมบน ว่าวอีสานจะได้รับอิทธิพล

มากจากเขมรหรือขอมเรียกว่า แคลง แคลง เมียโกน หรือ
ภาษาไทยทอ้งถิน่เรยีกวา่ วา่วแมล่กู วา่วแอก วา่วสองหนา้ 
อสีานเรยีกวา่ วา่วธน ูซึง่จะประกอบไปดว้ย แอกทำามาจาก
ใบตาลหรือต้นหวาย ซึ่งจะทำาให้เสียงไพเราะ มีหลายเสียง
ส่วนหางนั้นทำามาจากใบตาลหรือใบลานมาสานต่อกัน
ให้ยาว เหมาะกับตัวว่าว ถ้าไม่มีส่วนประกอบเหล่านี้จะ
ทำาให้ว่าวไม่ขึ้น หรือไม่ติดลม มหากรรมว่าวอีสานจัดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 การเล่นว่าวของคนอีสานจังหวัด
บุรีรัมย์ มีความเชื่อ 3 ประการคือ 1) เพื่อบวงสรวงและ
ขอขมาพระแม่ธรณีพระภูมิเจ้าที่ 2) เพื่อเสี่ยงทาย 3) เพื่อ
เป็นการสะเดาะเคราะห์ (Buriram Cultural Office, 2010) 
การละเล่นพื้นบ้านและการแสดงพื้นเมือง สื่อถึงวัฒนธรรม
ของคนในพืน้ทีท่ีส่ะทอ้นออกมาในการละเลน่หรอืการแสดง
พื้นบ้าน แสดงถึงความเคารพธรรมชาติและการดำารงอยู่
รว่มกบัธรรมชาตอิยา่งเกือ้กลูกนัเนือ่งจากเครือ่งดนตรผีลติ
จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น เครื่อง ดนตรีประกอบการ
แสดงกันตรึม และ 2) กิจกรรมกีฬาหรืออีเว้นต์ทางด้าน
กีฬา อาทิ (1) การแข่งขันมอเตอร์ไซค์รายการ BRIC 

Superbike Championship (2) การแข่งขันรถยนต์กับ
ศึก Super GT (3) การแข่งขันรถสปอร์ต Blancpain GT 

Series Asia (4) การแข่งขันแบบเอ็นดูรานซ์ Asian Le 

Mans Series (5) แข่งขัน World Touring Car 

Championship และ (6) ทวัริง่คารช์งิแชมป์โลก งานแขง่ขนั
วิ่ง Buriram Marathon 

ที่มา: จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ (2559). 
รูปที่ 5 แสดงคนบุรีรัมย์ทุกอาชีพสวมใส่เสื้อทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และติดโลโก้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

(Buriram People of all Professions wear the Buriram United Team Shirt with the Buriram United Logo)
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6.3 กลุ่มอัตลักษณ์กลุ่มสื่อความหมายและสัญลักษณ ์
 พบว่าประชากรที่อาศัยในบุรีรัมย์จึงมีหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์ตามอาณาเขตติดต่อหลายจังหวัดและประเทศ
กัมพูชา ทำาให้บุรีรัมย์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เช่น อาหาร ศิลปะสิ่งประดิษฐ์และงานช่างฝีมือ เครื่อง
นุง่หม่ เปน็ตน้ ซึง่ความหลากหลายทางวฒันธรรมสามารถ
แบ่งตามเชื้อสายและภาษาพูด 4 กลุ่ม คือ ไทยลาว กลุ่ม
ไทยเขมร กลุ่มไทยโคราช และกลุ่มไทยกูย (ดังรูปที่ 7) 
นอกจากภาษาเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญของกลุ่มชาติพันธุ์
แลว้นัน้ วถิชีวีติของกลุม่ชาตพินัธุแ์ตล่ะกลุม่มคีงเอกลกัษณ์
เป็นของตนเองที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์
นั้นๆ อาทิเช่น กลุ่มศิลปะสิ่งประดิษฐ์และงานช่างฝีมือ 
“ผ้าซิ่นตีนแดง” สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยลาว เป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของ
ผ้าไหมบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อใครสวมใส่ผ้าซิ่นตีนแดงก็จะรู้ว่า
มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าซิ่นตีนแดงได้รับอนุญาตจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย “จีไอ” 
ผ้าซิ่นตีนแดงถือเป็นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของจังหวัด
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ผ้าซิ่นตีนแดงยังได้รับการส่งเสริมให้เป็นผ้า
อตัลกัษณป์ระจำาจงัหวดั และผา้ภอูคัน ีเกดิจากผา้ฝา้ยยอ้ม
ดินภูเขาไฟบ้านเจริญสุข โดยการนำาดินภูเขาไฟอังคาร
เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ มีอายุกว่า 7 แสนปี 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่น มาหมักย้อมผ้าซึ่งเป็นสีธรรมชาติ

ที่มา: เพจบุรีรัมย์น่าอยู่
รูปที่ 6 แสดงกลุ่มประเพณีวัฒนธรรมบุรีรัมย์ (Buriram Cultural and Traditions Group)

ที่ได้จะเป็นสีน้ำาตาลอ่อนและสีน้ำาตาลแดง เป็นอัตลักษณ์
ทีส่รา้งขึน้มาใหม ่Leepreechar (2003) กลา่ววา่ อตัลกัษณ์
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นพลวัตรโดยอาศัยสังคมหรือ
ชุมชนเป็นตัวสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ กลุ่มอาหาร
สะท้อนจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นประกอบกับวัฒนธรรม
การกินอยู่ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ปลาจ่อมหรือ
กุง้จอ่มเปน็อาหารพืน้เมอืงทีม่มีาตัง้แตโ่บราณ ในสมยักอ่น
เมื่อ 80 ปี ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มะพร้าวเผา
นางรองเกิดจากมะพร้าวพันธ์พื้นที่ในอำาเภอนางรองจะมี
รสชาติหอมหวานไม่เหมือนที่อื่นมีอัตลักษณ์เฉพาะ
จึงทำาให้มีชื่อเสียง หมี่ยำา อ.กระสัง ที่มีขายแค่จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นอาหารว่างคือ เอาเส้นหมี่มาลวก แล้วก็สะเด็ด
น้ำาให้แห้ง แล้วใส่เครื่องปรุง มีกากหมูชิ้นเล็กหรือปลาป่น 
การส่งเสริมให้เป็นผ้าไหมอัตลักษณ์ประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ 
การสื่อสารผ้าซิ่นตีนแดงจากหน่วยงานภาครัฐ โดยรณรงค์
ใหห้นว่ยงานราชการสวมใสผ่า้ตนีแดงในวนัองัคารแรกของ
เดือน มีการออกแบบผ้าซิ่นตีนแดงให้สามารถสวดใส่ได้ทั้ง 
ผูห้ญงิและผูช้าย โดยผูห้ญงิใสเ่ปน็ผา้ซิน่และกระโปรง และ
ผู้ชายสามารถตัดใส่เป็นเสื้อทำางาน 
 นอกจากนี้ภาครัฐยังส่งเสริมให้ใช้ผ้าซิ่นตีนแดงใน
งานประเพณทีีส่ำาคญัของจงัหวดั อาท ิประเพณขีึน้เขาพนม
รุง้ใหผู้แ้สดง“พนมรุง้เทวาลยั” ใสผ่า้ซิน่ตนีแดง การสือ่สาร
อตัลกัษณเ์ครือ่งแตง่กายนกัแสดง และนอกจากนีย้งัใหน้าง
อปัสรใสผ่า้ซิน่ตนีถา่ยรปูเพือ่ลงในโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์
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ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
รูปที่ 7 แสดงกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group)

งานประเพณี ในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขบวนแห่นาง
ภูปตีนทรลักษมีเทวี นางจริยา และเทพพาหนะทั้ง 10 
ยังสวมใสผ้าซิ่นตีนแดง 
     
7. สรุปและเสนอแนะ 
 
7.1 สรุปผลการศึกษา 
 อัตลักษณ์ถิ่นที่บุ รี รัมย์  สะท้อนจากลักษณะ
ภูมิประเทศของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ราบสูงเกิดจาก
ภูเขาไฟระเบิดเมื่อเก้าแสนหนึ่งล้านปีเศษ และการตั้ง
ถิ่นฐานจังหวัดบุรีรัมย์ติดกับประเทศกัมพูชารับอิทธิพล
อารยธรรมขอม (เขมรโบราณ)  สะท้อนจาก โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ งานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต การแต่งกาย 
อาหาร เป็นต้น และอัตลักษณ์สร้างใหม่กิจกรรมกีฬา คือ 
สร้างสนามฟุตบอล ทีมฟุตบอล และสนามแข่งรถมาเป็น
แมเ่หลก็ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดา้นกฬีา  
การรับรู้อัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ของคนในพื้นที่และนอก
พื้นที่ จากแผนพัฒนาจังหวัด “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก” ส่งผลให้ความ
เปลี่ยนแปลงจังหวัดบุรีรัมย์จากเมืองผ่านกลายเป็นเมือง
ท่องเที่ยวในแนวความคิด “เมืองปราสาทสองยุค” ซึ่งเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์สำาคัญของภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันใช้
กีฬาพัฒนาเมือง คือการผลักดันบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬาความ
โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมยุคขอมโบราณและความ

แปลกใหม่ของกิจกรรมกีฬานานาชนิด ทำาให้เกิดการรับรู้
ของคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่รับรู้
ว่าอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์มีเพียงกลุ่มโบราณสถานและ
โบราณวัตถุเท่านั้น จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
อัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์มีทั้งกลุ่มอัตลักษณ์ที่เดิมที่มีความ
โดดเด่นอารยธรรมขอมโบราณและเป็นอัตลักษณ์ประจำา
จังหวัดกลุ่มโบราณสถานและโบราณวัตถุ กลุ่มประเพณี
วัฒนธรรม กลุ่มศิลปะสิ่งประดิษฐ์/ช่างฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์ 
และกลุม่อาหาร และอตัลกัษณท์ีส่รา้งมาใหม ่คอื กลุม่เมอืง
กีฬา และกลุ่มกีฬาและนันทนาการ ภาพลักษณ์เมือง
บุรีรัมย์ในปัจจุบันคือท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อารยธรรม
ขอมโบราณและทอ่งเทีย่วเชงิกฬีาทกุรปูแบบมาตรฐานโลก 

7.2 ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถนำาผลการศึกษาอัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์
ที่มีความชัดเจนในแต่ละกลุ่มอัตลักษณ์เชื่อมโยงและ
พฒันาการสรา้งแบรนดถ์ิน่ที ่ในระดบัเมอืง แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
และขยายเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว สามารถ
สรุปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวได้ 3 ประเภท คือ 
1) ผลิตภัณฑ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 2) ผลิตภัณฑ์เป็น
กจิกรรมประเพณวีฒันธรรม วถิชีวีติ และกจิกรรมกฬีาหรอื
อีเว้นต์ทางด้านกีฬา และ 3) ผลิตภัณฑ์เป็นการแปรรูป
สินค้า 
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7.3 ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 
 การศึกษาอัตลักษณ์ถิ่นที่ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
ทั้งจังหวัด อัตลักษณ์ถิ่นที่จึงมีความหลากหลาย ข้อจำากัด
การศึกษาด้านเวลาทำาให้การจัดกลุ่มอัตลักษณ์ในการ
ศึกษาเดลฟายเกิดความซ้ำาซ้อนของอัตลักษณ์ ทำาให้เกิด
ความสับสนกลุ่มตัวอย่างเมื่อนำาอัตลักษณ์มาสอบถาม 
จึงต้องนำามาปรับกลุ่มอัตลักษณ์ใหม่ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมากขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรพิจารณาการ
จัดกลุ่มอัตลักษณ์ถิ่นที่ไม่ให้เกิดความซ้ำาซ้อนของกลุ่ม
อัตลักษณ์ถิ่นที่ และศึกษาเดลฟายการนัดหมายผู้ทรง
คณุวฒุแิตล่ะทา่นเวลาวา่งไมต่รงกนั เนือ่งจากผูท้รงคณุวฒุิ
แต่ละท่านมีภารกิจมากเวลาให้ผู้ศึกษาจำากัด ทำาให้เวลา
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