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การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้กบั ชุมชน
แกะสลักไม้บา้ นหลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วโดยชุมชน
และเพื่อประชาสัมพันธ์เป็ นช่องทางในการจาหน่ ายสินค้าและศึกษาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ของชุมชนแกะสลักไม้
บ้านหลุก เป็ นการวิจยั เชิงปฎิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเทีย่ วจานวน 200 คน ประชาชน
ในชุมชนบ้านหลุก จานวน 200 คน และผู้นาชุมชน สล่าแกะสลักไม้จานวน 10 คน โดยใช้วธิ กี ารศึกษาเชิง
ปริมาณและการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การสัมภาษณ์กลุ่มของผูน้ าชุมชนและสล่า นามาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุก
ผลการศึ ก ษา พ บว่ า ชุ ม ชนแกะ สลั ก ไม้ บ้ า นหลุ ก มี ส ภา พทั ว่ ไปที่ อุ ด มสม บู ร ณ์ ด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ ภูมปิ ั ญญาการแกะสลักไม้ทง่ี ดงามเหมาะที่จะเป็ นทีจ่ าหน่ ายผลงาน สินค้าการ
แกะสลัก ไม้ท่ีมีคุ ณ ภาพและแหล่ ง เรีย นรู้ภู มิปั ญ ญาการแกะสลัก ไม้ เรีย นรู้วิถีชีวิต ของชุ ม ชน เพราะมี
สิง่ แวดล้อมที่งดงามทัง้ แม่น้ าจาง วัดบ้านหลุก ลานแสดงสินค้าการแกะสลักไม้ ขัวไม้มุง และประชาชนใน
ชุมชนมีความเป็ นกันเอง มีความรู้ ความสามารถแต่ยงั ขาดทักษะในเรื่องการประชาสัมพันธ์และการตลาด
ชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง มีความพร้อมในการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้การท่องเทีย่ วภายในชุมชนกลับมาคึกคักอีกครัง้ แต่ ควรมีการ
สนับสนุ นจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการให้ความสาคัญของการท่องเที่ยวและ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีความน่ าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวยังชุมชน
แกะสลักไม้บ้านหลุกมากขึน้ ในด้านความสะดวกในการเดินทางควรมีป้ายบอกทางชัดเจนตัง้ แต่ในตัวเมือง
ลาปาง ตลอดจนถึงชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุกและการจัดสายไฟให้อยู่ในระดับทีค่ วามสูงของรถทัวร์เข้าถึงได้
และควรพัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่ วให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงอื่นๆ ได้


อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
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ABSTRACT
This research study aimed: To find the ways to promote public relations Ban Look
community Na Krua district carved wooden homes, Lampang Province. To promote tourism in Ban
Look Na Krua district community. To promote the way how to sell Ban Look Woodcarving. And to
study the local wisdom of Ban Look community. The participatory action research sample was 200
tourists, 200 people in the community, and 10 community leaders Salah woodcarving, by means of
quantitative and in-depth interviews. The instruments used in the study were the satisfaction
questionnaire and public participation, then interviews with community leaders and experts. To
analyze the average, the data analysis and guidelines for promoting public relations through Ban
Look community involvement in woodcarving.
The results found that Ban Look Woodcarving community carved wooden‘s natural in
generally conditions were abundant resources, the knowledge of local wisdom about wood carving
suitable to be distributor of good quality wood carving products and good learning resources. Also
there were spectacular, beautiful environment that tourists could come to learn the wisdom of Ban
Look woodcarving, community’s life, Yard carved wooden and also people in the community were
very friendly, but they lack skills in public relations and marketing.
Ban Look Woodcarving community was ready to develop and publicity to promote
tourism within the community reopened again. If we wanted to increase more tourists visited Wood
Carvings Ban Look, Na Krua Sub-district, Mae Tha District, Lampang Province, it must be the
support from various sectors including government agencies, the private importance tourism sectors
and the materials promotional product to attract tourism. In terms to ease of travel, there should be
facilities in the Ban Look Woodcarving community such as produced media to promote tourism and
attracted tourists to the community, the high-speed cable, clear signs in Lampang city to Ban Look,
Na Krua Sub-district and travel routes should be linked to the other nearby tourist attractions.
Keywords: Promoting Public Relations, Tourism, Ban Look Woodcarving Community.

บทนา
การส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในประเทศเป็ นเครื่องหมายทางนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ ที่
จะท าให้เงิน ตราหมุ น เวีย นอยู่ภ ายในประเทศ อีก ทัง้ ยังเป็ นตัว กระตุ้นสาคัญ ให้เ กิด การขยายตัว ทัง้ ด้า น
เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอีกด้วย อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารขยายตัวสูง มี
บทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เป็ นแหล่งรายได้ท่สี าคัญ
นามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมภิ าค นอกจากนี้ ยังมีส่วน
สาคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึง การค้าและการลงทุน เมื่อ
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ประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ วมีบทบาทสาคัญในการสร้างรายได้ และสามารถช่วย
ให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้ในเวลาทีร่ วดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่นๆ แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติฉบับนี้
มุง้ เน้นการป้ องกันแก้ไขผลกระทบ ด้านการท่องเทีย่ วให้สอดคล้องกับแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และวิสยั ทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 โดยน้อมนาแนวคิด “เศรษฐกิจ
พอเพียง” และคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา มาใช้ในการจัดทาแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
แบบองค์ร วมที่สร้า งทัง้ รายได้แ ละกระจายรายได้อ ย่ า งเป็ น ธรรมและยัง่ ยืน การส่ง เสริม การท่ อ งเที่ย ว
ภายในประเทศเป็ นเครื่องหมายทางนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ ที่จ ะทาให้เงินตราหมุนเวียนอยู่
ภายในประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นตัวกระตุน้ สาคัญให้เกิดการขยายตัวทัง้ ด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอีก
ด้วย เนื่องจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ จะก่อให้เกิดการจ้างงาน เกิดอาชีพภายในท้องถิ่นและเป็ นการ
กระจายรายได้ ไปสูภ่ ูมภิ าคเพราะกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ทาให้เกิดการผลิตในสาขาธุรกิจอื่นๆ การท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศจึงถือเป็ นการบริการและสวัสดิการทางสังคม ทีร่ ฐั พึงส่งเสริมและจัดให้ประชาชน ซึ่งถ้าได้มี
การดาเนินการโดยเหมาะสมแล้ว ก็จะเป็ นรูปแบบของการศึกษาที่ช่วยพัฒนาโลกทัศน์ ยกระดับความคิด
จิตสานึก ความรับผิดชอบต่อแผ่นดินเกิด และยังสร้างความภูมใิ จ ความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร ภูมิ
ปั ญญา และสมบัตทิ างวัฒนธรรม ปั จจุบนั ภาครัฐจึงมีความพยายาม ทีจ่ ะส่งเสริมให้นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ท่องเทีย่ วในประเทศให้มากขึน้ โดยเฉพาะ การท่องเทีย่ วภายในประเทศของคนไทย โดย
การสนับสนุนและร่วมมือกับธุรกิจภาคเอกชนและหน่ วยงานของรัฐภายในจังหวัดและท้องถิน่ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ จากกลุ่มคนหรือสังคม
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ภายนอกและดึงดูดใจให้มกี ารเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี
จังหวัดลาปางมีประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาอันยาวนานกว่า 1,300 ปี มีความเจริญรุ่งเรืองมาตัง้ แต่
อดีต มีการทาป่ าไม้และมีการขนส่ง ค้าขายทางน้ า ดังจะเห็นได้จากอาคารเรือนไม้จากสถาปั ตยกรรมทีย่ ั งคง
อยู่ จากอารยะธรรมและวิถชี วี ติ ทีม่ คี วามสุขแบบเรียบง่าย ทีผ่ อู้ ยู่อาศัยมีความสุขใจ ภูมใิ จกับความเป็ นเมืองที่
เก่าแก่ และมีรากฐานวัฒนธรรมที่ส่งผลมาถึงปั จจุบนั พร้อมกับการรับสิง่ ใหม่ๆ อย่างสมดุล ดังนัน้ จังหวัด
ลาปางจึงมีโครงการลาปางแบรนด์ “นครแห่งความสุข ทีไ่ ม่หมุนไปตามกาลเวลา” ซึง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนทัง้ ด้านการศึกษา สาธารณสุขและโครงสร้างพืน้ ฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงพึง่ ตนเอง
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมควบคู่กนั ไป โดยยึดหลักบริหารแบบหลักธรรมาภิบาลทีม่ เี ป้ าหมายจะประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของจังหวัดลาปางมากขึน้ ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ ช่องทางการตลาดด้านการท่องเทีย่ วของแต่
ละอาเภอของจังหวัดลาปาง ซึง่ จะก่อเกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจทีม่ เี อกลักษณ์ และส่งผลต่อกระแสการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนในจังหวัดลาปางมากขึน้ ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ ช่องทางการตลาดด้านการท่องเทีย่ ว และนักท่ องเทีย่ วทัง้ ใน
และต่างประเทศ รวมถึงภูมภิ าคอาเซียนเพิม่ มากขึน้ และเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันสู่
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สากลต่อไปได้
ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุกประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 11 และ หมู่ท่ี 12
ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จัง หวัดลาปาง เป็ นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง
สาหรับคาว่า “หลุก” ทีเ่ ป็ นชื่อหมู่บา้ นในปั จจุบนั มีคาเรียกทีเ่ พีย้ นมาจาก คาว่า “หลุบ” ซึง่ มีลกั ษณะคล้าย
1

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, 2559 :ออนไลน์ จากhttp://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114, สืบค้น
เมือ่ 22สิงหาคม 2559
2
ศูนย์การท่องเทีย่ วจังหวัดลาปาง, 2559 : ออนไลน์ จากhttp://www.lampang.go.th/travel/travel1.htm,สืบค้นเมือ่
22 สิงหาคม 2559
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กังหันน้าในปั จจุบนั เนื่องจากแต่เดิมลักษณะภูมปิ ระเทศของหมู่บา้ น เป็ นทีร่ าบสูง มีแม่น้ า อยู่ต่ ากว่าหมู่บา้ น
การจะนาน้ ามาใช้จงึ เป็ นการยากลาบาก จึงมีการคิดนาหลุบมาใช้สาหรับวิดน้ ามาใช้ในชีวติ ประจาวันของ
ชาวบ้าน บ้านหลุก เป็ นหมู่บา้ นหัตถกรรมด้านการแกะสลักไม้ทม่ี ชี ่อื เสียงของจังหวัดลาปาง ซึง่ คนในหมู่บา้ น
สวนใหญ่มอี าชีพแกะสลัก ชาวบ้านหลุกมีการดาเนินวิถชี วี ติ แบบพอเพียง ทาการเกษตร และแกะสลักไม้ เป็ น
อาชีพหลัก จนได้ช่อื ว่าเป็ นหมู่บา้ นหัตถกรรมล้านนาด้านการแกะสลักไม้ สาหรับการแกะสลักไม้ของบ้านหลุก
ใต้ ได้สบื ทอดมาจากภูมปิ ั ญญาของ พ่อสล่าจันดี แก้วชุ่ม ได้พบเห็นการแกะสลักไม้เป็ นรูป ช้าง ม้า ขายที่
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายจันดี จึงได้ซอ้ื มาเป็ นแบบในการแกะสลัก ปรากฏว่าสามารถทาได้เหมือน
จึงได้สบื ทอดให้แก่ คนในหมู่บ้า นจนหมู่บ้า นกลายเป็ น บ้า นหัต ถกรรมด้า นการแกะสลัก ไม้ ผลิตภัณฑ์ไ ม้
แกะสลักทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์และได้รบั ความนิยมอยู่หลายอย่าง โดยมีผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์ท่ี ขายดี คือ
ไม้แกะสลักเป็ นรูปหัวช้าง ไม้แกะสลักเป็ นรูปกวางหมอบ ไม้แกะสลักเป็ นรูปสิงโต และไม้แกะสลักเป็ นรูปช้าง
นอกจากนัน้ ทีบ่ า้ นหลุกแห่งนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ อีกได้แก่ ครกไม้ โมบายไม้แกะสลักเป็ นรูปนก ไม้แกะสลัก
เป็ นรูปอินเดียนแดงและคาวบอย ไม้แกะสลักเป็ นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ม้า วัว ควาย แรด และช้าง ไม้แกะสลัก
เป็ นรูปหัวสัตว์ เช่น หัวกวาง หัวม้า และหัวสิงโต และไม้แกะสลักเป็ นรูปดอกไม้ เช่น ดอกชบา และดอกทิวลิป
นอกจากนี้มแี กนนาของชุมชนทัง้ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นและหน่ วยงานราชการให้ความสนับสนุ น ส่งเสริมบ้านห
ลุกเป็ นหมู่บา้ นท่องเทีย่ วทีเ่ ปิ ดให้นักท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ วชม สัมผัสบรรยากาศ วิถชี วี ติ ของชุมชน มีโฮมเส
ตย์บริการนักท่องเทีย่ ว รวมไปถึงการจัดโปรแกรมให้นกั ท่องเทีย่ วมาเรียนรู้ ร่วมลงมือในการแกะสลักชิน้ งาน
3
ต่างๆด้วย และยังเป็ นแหล่งเรียนรูส้ าคัญแก่นกั เรียน นักศึกษา หรือคณะทัศนศึกษาทีเ่ ข้ามาศึกษาเรียนรู้
ปั จจุบนั เป็ นทีน่ ่าเสียดายทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วและทัศนศึกษาในหมู่บา้ นหลุกนัน้
มีจานวนน้อยลง การจาหน่ ายสินค้ามีแนวโน้มลดลง ประกอบกับข้อมูลเกีย่ วกับบ้านหลุกทีเ่ ผยแพร่ผ่านสื่อ
ต่ างๆ ทัง้ จากหน่ วยงานต่ างๆ เป็ นข้อมูลที่ช้าและล้าหลัง ไม่มีการกระจายข้อมูลและประกอบกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศในปั จจุบนั ความนิยมของนักท่องเทีย่ วเปลีย่ นไป ซึง่ อาจเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้บา้ นหลุก
ไม่เป็ นที่นิยม หรือรู้จกั ของนักท่องเที่ยวเท่าไรนัก จึงเป็ นที่มาของประเด็ นปั ญหาทีผ่ ู้วจิ ยั มีความสนใจ ที่จะ
ศึก ษาการใช้ ส่ือ ประชาสัม พัน ธ์ บ้ า นหลุ ก หมู่ บ้ า นแกะสลัก ไม้ โ ดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทัง้ นี้ เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวบ้านหลุกและเกิดการเข้ามาท่องเที่ ยวในบ้านหลุกเพิม่ มากขึน้ ด้วยและเป็ นการสร้างรายได้เสริม
ให้กบั ประชาชนในชุมชนได้อกี ด้วย

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วและการจาหน่ ายสินค้าชุมชนแกะสลัก
ไม้บา้ นหลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วโดยชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุก ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จกั มากขึน้

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมโดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
3

ข้อมูลหมูบ่ า้ นหลุกหมูบ่ า้ นแกะสลักไม้ ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
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1. ศึกษาและวิเคราะห์ศกั ยภาพการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วโดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน กรณีศกึ ษา ชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะจังหวัดลาปาง
2. ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศั ก ยภาพด้ า นการส่ ง เสริ ม การ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษา ชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุก ตาบลนา
ครัว อ าเภอแม่ ทะจัง หวัด ลาปางด้า นการท่ อ งเที่ย วตามแนวคิด และทฤษฎีท่ีเ กี่ย วข้อ งรวมถึง งานวิจ ัย ที่
เกีย่ วข้องและข้อมูลทัวไปของพื
่
น้ ที่ โดยมีขนั ้ ตอนสาคัญดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้น 2) สร้างแบบสอบถาม
3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผล 5) จัดทาและนาเสนอรายงาน
วิ ธีการศึกษา ผูท้ าวิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถาม นักท่องเทีย่ วและ
ประชาชนในพืน้ ทีร่ วมกันจานวน 400 คน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษา: ชุมชนแกะสลัก
ไม้บา้ นหลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะจังหวัดลาปาง และแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน และการสัมภาษณ์ ประชาชน
ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงและผูน้ าชุมชน ปราชญ์ทอ้ งถิ่น สล่าแกะสลักไม้ พระสงฆ์ กานัน นายกเทศบาล
ตาบลนาครัวและสมาชิกเทศบาลตาบลนาครัว จานวน 10 คนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและนโยบายต่างๆของ
ศักยภาพและแนวทางการจัดการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่อ งเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หลังจากนัน้ จัดเวทีเสวนาโดยประชาชน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อทาการสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมประเมินผลการ
ดาเนินงานตามทีไ่ ด้ปฏิบตั แิ ละวัดผลการดาเนินงานจากตัวชี้วดั ด้วยกาหนด เป้ าหมายและผลการวิเคราะห์
ศักยภาพต่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน การจัดการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชน เพื่อการจัดกรโดยชุมชนมีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็งและยังยื
่ น
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม พร้อม
ทัง้ มีการหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่า IQC โดยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการท่องเทีย่ วและแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) สัมภาษณ์ผนู้ าชุมชน ปราชญ์ทอ้ งถิน่ ผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ หน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชนโดยใช้เทคนิค การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมี
ผู้ดาเนิ นการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็ นผู้คอยจุด ประเด็นในการสนทนา ในแต่ ละกลุ่ มเพื่อเป็ นการ
เสนอแนะทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษา ชุมชน
แกะสลักไม้บา้ นหลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ด้วยสถิติ
พรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละและใช้แบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอในรูป
ความเรียงโดยนามาจัดประชุมในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะ และนาผล
ทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษา ชุมชนแกะสลักไม้
บ้านหลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปางต่อไป

ผลการวิ จยั
การศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศกึ ษาชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปางซึ่งได้ทาการศึกษาทัง้ การ
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สัมภาษณ์กลุ่ม การสารวจแบบสอบถามจากประชาชนในชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุก หมู่ท่ี 6 บ้านหลุก, หมู่ท่ี
11 บ้านหลุกแพะ และหมู่ท่ี 12 บ้านหลุกใต้ ผูศ้ กึ ษาวิจยั ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ ดังนี้
1. ความน่ าสนใจและประวัติหมู่บ้านชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก หมู่บา้ นหลุกเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ
ตัง้ อยู่ในอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เนื่องจากลักษณะภูมปิ ระเทศของหมู่บา้ นเป็ นทีร่ าบสูง มีลาน้ าจางอยู่ต่ า
กว่าหมู่บา้ น ชาวบ้านจึงได้ใช้หลุบวิดน้ ามาใช้ภายในหมู่บา้ น ต่อมาคาว่าหลุบได้เพีย้ นเป็ นคาว่า “หลุก” และ
กลายเป็ นชื่อหมู่บ้านในที่สุด งานแกะสลักไม้ในหมู่บ้านหลุกเริ่มขึ้นจากนายจันทร์ดี แก้วชุ่ม ซึ่งได้รบั การ
ถ่ายทอดความรูก้ ารแกะสลักไม้มาจากบรรพบุรุษตัง้ แต่ปี พ.ศ.2498 ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2506 สล่าจันทร์ดี
ได้เดินทางไปทีอ่ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้เห็นงานไม้แกะสลักเป็ นรูปช้างและม้าวางขายอยู่ทต่ี ลาดแม่
สาย สล่าจันทร์ดจี งึ ซื้อช้างและม้าแกะสลักมาอย่างละหนึ่งตัว เพื่อนามาเป็ นแบบในการแกะสลัก ได้ทดลอง
แกะสลักไม้จามจุรหี รือไม้ฉาฉาเป็ นรูปช้างและม้าตามตัวอย่าง หลังจากที่ลองผิดลองถูกอยู่ช่วงหนึ่ง เขาก็
สามารถแกะสลักไม้ทส่ี วยงามได้ในทีส่ ดุ ต่อมาสล่าจันทร์ดกี ไ็ ด้ทดลองแกะสลักรูปหัวเก้ง หัวกวาง และสัตว์อ่นื
ๆ จนสามารถแกะสลักไม้เป็ นรูปสัตว์ได้หลายชนิดผลงานของสล่าจันทร์ดมี คี วามสวยงาม จึงเป็ นทีช่ ่นื ชอบ
ของผูท้ พ่ี บเห็นและเริม่ มีคาสังซื
่ อ้ เข้ามาเรื่อยๆ จนสล่าจันทร์ดไี ม่สามารถแกะสลักไม้ได้ทนั ตามความต้องการ
นับว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นของการแพร่ขยายการทาไม้แกะสลักในหมู่บา้ นหลุกสล่ าจันทร์ดไี ด้ชวนให้คนในหมู่บา้ น
มาหัดแกะสลักเป็ นสล่าแกะสลักไม้ในหมู่บา้ นได้เพิม่ ขึน้ ได้สอนขัน้ ตอนการแกะสลักไม้อย่างละเอียดให้กบั
ชาวบ้านทีม่ าศึกษาโดยเริม่ จากการแกะสลักไม้เป็ นรูปสัตว์ทม่ี ขี นาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ทัง้ สล่าจันทร์ดี
และชาวบ้านทีม่ าเรียนแกะสลักต่างก็ได้ผลิตผลงานไม้แกะสลักออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ยังได้รบั แกะสลัก
ตามแบบหรือตามความต้องการของลูกค้า ต่อมาช่างแกะสลักแต่ละคนก็ได้ไปถ่ายทอดความรู้การแกะสลัก
ให้กบั บุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้าน จนสมาชิกส่วนใหญ่ของหมู่บา้ นหลุกได้ทางานแกะสลักไม้เป็ นอาชีพ
4
เสริม
ขัวไม้มุงสะพานธรรมจริยคุณราษฏ์อนุสรณ์ สะพานไม้เก่าที่
ทอดยาวข้า มฝั ง่ แม่น้ า จางหรือคือสะพานธรรมจริยคุ ณราษฏ์
อนุ สรณ์ แ ต่ ช าวบ้านนิ ยมเรีย กว่ า “ขัวไม้มุ ง ” โดยท่า นพระครู
ธรรมจริย คุ ณ หรือ ตุ๊ เ จ้า ค าปั น ท่ า นได้มีแ นวคิด สร้า งสะพาน
ขึน้ มาเพื่อให้ชาวบ้านได้เดินทางไปมาระหว่างสองฝั ง่ ได้สะดวก
จึงได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านสร้างสะพานไม้ไผ่ขน้ึ มาแต่พอ
ถึงช่วงน้ าหลากสะพานไม้ไผ่กพ็ งั เสียหายไปถึงสองครัง้ แต่ท่านก็ยงั ไม่ท้อที่จะสร้างใหม่ขน้ึ มาอีกและต้อง
แข็งแรงมากขึน้ เมื่อในปี พ.ศ. 2518 จึงมีการสร้างขึน้ ใหม่อกี ครัง้ โดยการสร้างสะพานโดยสคอนกรีตขนาด
ใหญ่จานวน 12 ต้นเป็ นฐานรองรับซึ่งการก่อสร้างครัง้ นี้ไม่มวี ศิ วกรหรือสถาปนิกแต่อย่างใดเป็ นภูมปิ ั ญญา
ชาวบ้านแบบแท้จริงซึง่ มีความแข็งแรงและคงทนมาจนถึงทุกวันนี้
วัด บ้ า นหลุ ก วัด บ้า นหลุ ก เป็ น ศาสนสถานที่มีศิลปะเก่ า แก่
สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2488 ทัง้ ยังเป็ นวัดทีใ่ ช้ในการทากิจกรรม
ทางศาสนาของชุมชน ผู้ท่มี าเที่ยวชมจึงสามารถสัมผัสกับวิถี
ชีวิต และการท าบุ ญ ตามแบบพื้น บ้า น ภายในวัด บ้า นหลุ ก มี
อาคารเสนาสนะทีเ่ ก่าแก่ ได้แก่ กุฏไิ ม้สกั ซึง่ เป็ นสถาปั ตยกรรม
4

ผูใ้ หญ่สมพงษ์ ใจจา, ผูใ้ หญ่บา้ น หมูท่ ่ี 6 บ้านหลุก ตาบลบ้านหลุก อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
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แบบพืน้ บ้านตามแบบภาคเหนือ สร้างจากไม้สกั ทัง้ หลัง ภายในกุฏมิ งี านศิลปกรรมเก่าแก่ คือ ซุม้ ประตูหางวัน
ซึง่ เป็ นซุม้ ประตูหอ้ งทางทิศตะวันออก ตัวซุม้ ทาจากไม้แกะสลักลงรักปิ ดทองประดับแก้วจีนและมีลายดอกบัว
บาน ซุม้ ประตูหางหงส์ เป็ นซุม้ ประตูหอ้ งทางทิศตะวันตก ทาจากไม้แกะสลักลงรักเขียนสี มีลวดลายเป็ นพญา
ลวง ซึ่งเป็ นสัตว์คล้ายมังกรมีเขาและมีปีก ลาตัวของพญาลวงนัน้ เกี้ยวกันอยู่ แต่ในปั จจุบนั ได้มกี ารสร้าง
เพดานปิ ดบังซุม้ หางวัน และซุม้ ประตูหางหงส์ คงเหลือให้เห็นแต่เพียงเสารับซุม้ หรือเสาขอมเท่านัน้ ภายใน
วัดบ้านหลุกยังมีอาคารเสนาสนะทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งคือหอธรรม หรืออาคารเรียนโรงเรียนปริยตั ธิ รรมเก่า หอ
ธรรมนี้ถูกสร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2493 ในการก่อสร้างนัน้ ได้มกี ารขนก้อนหินปูนจากบนดอยลงมาป่ นเพื่อใช้ก่ออิฐ
และใช้ฉาบ ในอดีตได้ใช้หอธรรมแห่งนี้ถูกใช้เป็ นทีศ่ กึ ษาพระธรรมของพระและเณร แต่ในปั จจุบนั ได้เปลีย่ นมา
ใช้เป็ นทีเ่ ก็บของของวัด
พระธาตุดอยผาปูน (พระธาตุอุโมงค์ เสตังฆมณี ) พระธาตุ
ดอยผาปูน เป็ น ศาสนสถานศัก ดิส์ ิท ธ์ส าคัญ คู่ชุ ม ชนที่อ ยู่ใ น
ความดูแลของวัดบ้านหลุก สถานทีแ่ ห่งนี้สร้างขึน้ เมื่อปี พ.ศ.
2504 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2505 โดยมีพระธาตุเก่าแก่ท่ี
ชาวบ้านถือว่าเป็ นพระธาตุศกั ดิสิ์ ทธิคู์ ่หมู่บ้านประดิษฐานอยู่
บนยอดดอยผาปูน ที่ดอยผาปูนแห่งนี้ยงั มีรอยพระบาทข้าง
ซ้ายเหยียบก้อนหินผาอีก ด้วย ในเดือ นเมษายนของทุ กปี ท่ี
หมู่บา้ นจะมีประเพณีสกั การะพระธาตุและพิธสี รงน้ารอยพระบาท เพื่อให้ชาวบ้านและผูท้ ศ่ี รัทธาได้มาสักการะ
ภายในถ้าดอยผาปูนแห่งนี้ยงั มีจุดชมวิวทีส่ วยงาม สามารถมองเห็นอาเภอแม่ทะได้ในมุมกว้าง โดยเฉพาะใน
ตอนเย็นเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากนี้ท่ดี อยผาปูนยังมีธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์และสวยงามรอคอยให้
นักท่องเทีย่ วเข้ามาสัมผัส ไม่ว่าจะเป็ นหน้าผา ถ้า 9 แห่ง บ่อน้าสามพีน่ ้อง และภูผาทีม่ สี ณ
ั ฐานรูปสัตว์ต่างๆ
ป๋างหัตถกรรม (ลานหัตถกรรม) ป๋ างงานหัตถกรรม (ป๋ าง
เป็ นภาษาถิ่ น แปลว่ า ลาน) เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
หัตถกรรมท้องถิ่นทีเ่ ป็ นวิถีชวี ติ ของชาวบ้านหลุกที่สบื ทอด
ต่อกันมายาวนาน ซึ่งป๋ างงานหัตถกรรมนี้จะเป็ น สถานที่ท่ี
ชาวบ้านมารวมตัวกันทางานหัตถกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
การแกะสลัก การสานตะกร้า และการทาดอกไม้ โดยป๋ าง
งานหั ต ถกรรมนี้ จ ะกระจายอยู่ ท ั ว่ ไปภายในหมู่ บ้ า น
นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดิน หรือปั น่ จักรยานเที่ยวชมการ
ทางานหัตถกรรมของแต่ละป๋ างได้ นอกจากนัน้ นักท่องเที่ยวที่ สนใจยังสามารถทดลองแกะสลักไม้หรือทา
หัตถกรรมอื่นๆ ได้
2. วิ ถีชีวิตของชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก
ชาวบ้านหลุกแต่ละคนจะประกอบอาชีพแตกต่างกันไปส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วน
หนึ่งได้ยดึ การทางานหัตถกรรมเป็ นอาชีพหลัก อีกส่วนหนึ่งก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการ
ทางานอื่นในยามว่าง เช่น การแกะสลักไม้ การทาตะกร้า การทาดอกไม้จากเศษไม้ และการทาไม้เสียบ
ธนบัตร เมื่อถึงฤดูทานาช่างแกะสลักบางคนก็จะพักงานแกะสลักและไปปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว แต่บางคนก็
ยังคงทางานแกะสลักควบคู่ไ ปด้วย โดยจะปลูกข้าวในตอนกลางวันและทางานแกะสลักในตอนกลางคืน
ชาวบ้านหลุกส่วนใหญ่จะตื่นไปตลาดสดภายในหมู่บา้ นเพื่อหาซือ้ ของมาทาอาหาร ตัง้ แต่ตี 4–ตี 5 หลังจากที่
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รับประทานอาหารเช้าและทาธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันไปทางานของตน คนทีท่ าอาชีพแกะสลัก
เป็ นอาชีพหลักก็จะนังท
่ างานแกะสลักไม้ทบ่ี า้ น บางคนก็อาจจะมาทาทีศ่ นู ย์ โดยทุกๆ วันจะมีช่างแกะสลักเจ้า
ประจามารับอุปกรณ์การแกะสลักไม้จากที่ศูนย์เ พื่อกลับไปแกะสลักให้เป็ นรูปต่างๆ ตามคาสังซื
่ ้อของลูกค้า
ภายในศูนย์แกะสลักนัน้ จะมีการใช้เลื่อยยนต์ตดั ไม้ตงั ้ แต่เช้าจนถึงเวลาประมาณ 9 นาฬิกา เนื่องจากเป็ น
ช่วงเวลาที่อากาศยังไม่ร้อนมากนัก อีกทัง้ การใช้เลื่อยยนต์ยงั มีเสียงดัง หากทาในตอนกลางวันก็อาจไป
รบกวนสมาธิของช่างแกะสลักคนอื่นได้ ช่างแกะสลักทีม่ าทางานทีศ่ ูนย์จะนัง่ แกะสลักจนถึงเวลาประมาณ 17
นาฬิกา สาหรับงานทีต่ อ้ งใช้เวลาในการแกะสลักมาก ทาให้ไม่สามารถแกะสลักเสร็จภายในวันเดียว ช่างก็จะ
กลับมาทาต่อในวันรุ่งขึน้ หรือ ทาทีบ่ า้ นของช่างแต่ละท่านโดยใช้บริเวณหน้าบ้าน ลานข้างบ้าน เป็ นต้น
นอกจากจะมีการจัดงานตามประเพณีทางศาสนาแล้ว ทีห่ มู่บา้ นหลุกแห่งนี้ยงั มีวฒ
ั นธรรมประเพณี
อื่นที่สบื ทอดต่ อ กันมาตัง้ แต่ สมัยบรรพบุรุ ษ เช่น งานประเพณี ตาลไม้ข้า วจี่ข้าวหลาม ซึ่ง จะทาทุ กเดือ น
พฤศจิกายน แต่ละบ้านจะนาข้าวใหม่มาทาข้าวหลามแล้วนาไปรวมกันที่วดั จากนัน้ จะนาเอาไม้จห่ี รือไม้ท่ี
เหลาหนามออกแล้วมาทาให้มรี ูปทรงคล้ายองค์พระธาตุแล้วนาไปทาพิธเี พื่อเป็ นการบูชาข้าวใหม่ และเพื่อ
ขอบคุณสิง่ ศักดิสิ์ ทธิที์ ท่ าให้สมาชิกในหมู่บา้ นสามารถปลูกข้าวได้สาเร็จด้วยดี ทัง้ ยังเป็ นการทาบุญข้าวใหม่ไป
ให้ญาติพน่ี ้องทีล่ ่วงลับไปแล้วด้วยนอกจากนัน้ ยังมีประเพณีไหว้ผเี จ้าบ้าน ซึง่ จะมีการอัญเชิญวิญญาณพ่อบ้าน
หรือวิญญาณบรรพบุรุษผูค้ อยปกปั กรักษาหมู่บา้ นมาเข้าทรง สมาชิกในหมู่บา้ นก็จะเอาของไปเซ่นไหว้บชู าให้
พ่อบ้านปกปั กรักษาหมู่บา้ นต่อไป
วิ เคราะห์ประเด็นการสัมภาษณ์กลุ่มของผูน้ าชุมชนและสล่า ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก
1. สภาพปัญหาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก
ป้ า ยบอกทาง สภาพปั ญ หาที่เกิด ขึ้นในการส่ง เสริม การประชาสัม พัน ธ์แ หล่ ง ท่อ งเที่ยวชุ ม ชน
แกะสลักไม้บา้ นหลุก มีปัญหาในเรื่องเส้นทางของการเดินทางทีค่ บั แคบ และมีสายไฟทีอ่ ยู่ในระดับต่ าส่งผลให้
รถทัวร์ทเ่ี ข้ามาเกิดความไม่สะดวก ป้ ายบอกทางทีเ่ ว้นระยะทางไกลและมีมปี ้ ายบอกทางในจานวนน้อย
การประชาสัมพันธ์ การอัพเดตข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตไม่อพั เดตเป็ นปั จจุบนั และ การสืบค้น
ค่อนข้างยาก การประประชาสัมพันธ์และการนาเสนอข้อมูลบนหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่นพับชาวบ้านไม่
มีความรูใ้ นการจัดทา สือ่ เหล่านี้และมีเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนน้อย
เศรษฐกิ จ ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั นัน้ ค่อนข้างที่จะตกต่ า ทาให้ความต้องการซือ้ ผลผลิต สินค้า
การแกะสลักไม้น้อยลง รวมไปถึงการส่งผลต่อระบบการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ วทีส่ ภาพการเงินไม่คล่อง
ตามสภาวะเศรษฐกิจและและนักท่องเทีย่ วเกิดการเปรียบในสิน้ ค้าซึง่ เป็ นสินค้าจากบ้านหลุกไปจาหน่ ายทีเ่ ช่น
บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเทีย่ วมองในเส้นทางการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วอื่น ซึง่ บ้านหลุก
ห่างไกลจากแหล่งท่องเทีย่ วอื่นๆ
ความสามัคคีของชุมชน ในปั จจุบนั ชาวบ้านในแต่ละชุมชนมีวถิ ชี วี ติ ทีต่ ่างคนต่างอยู่มากขึน้ การ
พึง่ พาอาศัยกันน้อยลง รวมไปถึงเรื่องการเมืองการปกครองทาให้การพัฒนา การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ วภายในชุมชน ไม่มปี ระสิทธิภาพ
2. การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก
การมีสว่ นร่วมของประชาชนชุมชนบ้านหลุกนัน้ การมีสว่ นร่วมส่วนใหญ่นนั ้ จะเป็ นในเรื่องของการ
ช่วยแนะนาพื้นที่ แนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ วในชุมชน การประชุมและออกความคิดเห็นในทิศทางการส่งเสริม
การท่องเทีย่ วในเรื่องการมีสว่ นร่วมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จะมีผนู้ าชุมชนเป็ นหลักในการส่งเสริม และ

108
ขอความร่ ว มมือ จากสานัก งานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอแม่ ท ะ เข้า มาให้ค วามรู้ เพิ่ม ทัก ษะในเรื่อ งความคิด
สร้างสรรค์ในการแกะสลักผลงานและทีส่ าคัญคือการให้ความรูเ้ พิม่ ทักษะเรื่องการตลาดแก่ผปู้ ระกอบการและ
ชุมชน
3. เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก
- จัดทาแผนทีก่ ารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วบ้านหลุกให้มคี วามทันสมัยและเป็ นปั จจุบนั
- การอบรมฝึกทักษะการสร้างผลงานทีส่ ร้างสรรค์และแปลกใหม่ตรงตามความต้องการของตลาด
- มีเ จ้า หน้ า ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ ง เช่ น สานัก งานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอแม่ ท ะ หอการค้า จัง หวัด ลาปาง
สานักงานประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วจังหวัด นักท่องเที่ยว หรือแม้แต่อาสาสมัครในการทาและพัฒนาสื่อ
การประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ และเสนอแนะทางจังหวัดมีสว่ นร่วมช่วยฟื้ นฟูและประชาสัมพันธ์

สรุปผลการวิ จยั
1. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อการประชาสัมพันธ์ทงั ้ ภายนอกและภายใน
ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักท่องเทีย่ วจานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 109 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54.5 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 มีสถานภาพสมรส จานวน
123 คิดเป็ นร้อยละ 61.80 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัวจานวน 49 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.50 มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 มีรายได้ต่อเดือน
10,001–15,000 บาท จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 มาท่องเทีย่ วชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุกเป็ นกลุ่ม
จานวน 3–5 คน จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.40 มาท่องเทีย่ วเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จานวน 135 คน คิด
เป็ นร้อยละ 67.50 มาท่องเทีย่ วเป็ นครอบครัวจานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.00 และการทราบข้อมูลมา
ท่องเทีย่ วจากเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตมากทีส่ ดุ จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.50 ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ทงั ้ ภายนอกและภายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
แกะสลักไม้บ้านผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง โดยการ
ประชาสัมพันธ์ท่ี นักท่องเทีย่ วพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ สิง่ อานวยความสะดวกภายในชุมชนแกะสลักไม้ กิจกรรม
ศู น ย์ แ สดงสิน ค้ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วและสิ่ง ที่นั ก ท่ อ งเที่ย วพึง พอใจน้ อ ยที่สุ ด คือ การประชาสัม พัน ธ์ ใ น
5
หนังสือพิมพ์ นิยตสาร ตามลาดับซึง่ สอดคล้องกับ บุญยศิริ บุญชู ได้ศกึ ษา ความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการชาวไทยต่อประสิทธิภาพของสือ่ ประชาสัมพันธ์ในโบราณสถานเวียงกุมกาม จากการวิจยั พบว่า
ผูใ้ ช้บริการชาวไทยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็ นนักเรียน
นักศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า กว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนบนคือ จังหวัดเชียงใหม่
ล าปางล าพู น เชีย งราย ส าหรับ ด้า นสื่อ ประชาสัม พัน ธ์ พ บว่ า ผู้ใ ช้บ ริก ารชาวไทยมีค วามพึง พอใจสื่อ
ประชาสัมพันธ์จากวิทยากรบรรยายที่สุด ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์อ่นื คือป้ ายบอกทางและสไลด์มนั ติวชิ นั ่ พึง
พอใจระดับดี และแผ่นพับเป็ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ทไ่ี ด้รบั ความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
5

บุญยศิร ิ บุญชู, ความคิ ดเห็นและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อประสิ ทธิ ผลของสื่อ
ประชาสัมพันธ์โบราณสถานเวียงกุมกาม. วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2548.
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3. แบบสอบถามจากประชาชนที่ มีส่วนร่วมในการส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว
ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นประชาชนในชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุก หมู่ท่ี 6 , หมู่ท่ี 11 และหมู่ท่ี 12
โดยส่วนใหญ่ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 อยู่
ในช่วงอายุ 31–40 ปี จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 มีสถานภาพสมรส จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ
84.50 โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัวไปจ
่ านวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00 มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 52 คน คิด
เป็ นร้อยละ 26 โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วแกะสลักไม้บา้ นหลุก
ประชาชนส่วนใหญ่มสี ว่ นร่วมในการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว บอกกล่าว เชิญชวนมาเทีย่ ว จานวน 87 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือการเข้าร่วมประชุมออกความคิดเห็นของชุมชน จานวน 82 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 41.00
4.การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ ยวชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก ตาบลนา
ครัว อาเภอนาครัว จังหวัดล าปาง พบว่า การมีส่วนร่ว มในการประชาสัม พัน ธ์แ หล่ ง ท่อ งเที่ยวชุม ชน
แกะสลักไม้บา้ น หลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปางนัน้ ประชาชนมีส่ วนร่วมในระดับปานกลาง
และมีสว่ นร่วมในลักษณะการแนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ประวัตชิ ุมชน การช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเทีย่ ว การมีสว่ นร่วมในเรื่องการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การจัดการนาเทีย่ วประชาชนยังมีสว่ นร่วมน้อย
5. สภาพปั ญหาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวในแหล่งท่องเที่ ยวชุมชนแกะสลักไม้บ้าน
หลุกความต้องการของชุมชนเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สภาพปัญหาที่เกิ ดขึน้
ป้ ายบอกทาง สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในการส่ง เสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
แกะสลักไม้บา้ นหลุก มีปัญหาในเรื่องเส้นทางของการเดินทางทีค่ บั แคบ และมีสายไฟทีอ่ ยู่ในระดับต่ าส่งผลให้
รถทัวร์ทเ่ี ข้ามาเกิดความไม่สะดวก ป้ ายบอกทางทีเ่ ว้นระยะทางไกล และมีมปี ้ ายบอกทางในจานวนน้อย
การประชาสัมพันธ์/ สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ ยว การอัพเดตข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว
บนระบบอินเตอร์เน็ตไม่อพั เดตเป็ นปั จจุบนั และการสืบค้นค่อนข้างยาก การประประชาสัมพันธ์และการ
นาเสนอข้อ มูลบนหนัง สือ พิม พ์ นิ ต ยสาร หรือ แผ่ น พับ ชาวบ้านไม่ มีค วามรู้ใ นการจัด ทาสื่อ เหล่า นี้ แ ละมี
เจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนน้อย และ
เศรษฐกิ จ ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั นัน้ ค่อนข้างทีจ่ ะตกต่ า ทาให้ความต้องการซือ้ ผลผลิต สินค้า
การแกะสลักไม้น้อยลง รวมไปถึงการส่งผลต่อระบบการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ วทีส่ ภาพการเงินไม่คล่อง
ตามสภาวะเศรษฐกิจ และและนักท่องเที่ยวเกิดการเปรียบในสิน้ ค้าซึ่งเป็ นสินค้าจากบ้านหลุก ไปจาหน่ ายที่
เช่น บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวมองในเส้นทางการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ซึ่ง
บ้านหลุกห่างไกลจากแหล่งท่องเทีย่ วอื่นๆ
ความสามัคคีของชุมชน ในปั จจุบนั ชาวบ้านในแต่ละชุมชนมีวถิ ชี วี ติ ทีต่ ่างคนต่างอยู่มากขึน้ การ
พึง่ พาอาศัยกันน้อยลง รวมไปถึงเรื่องการเมืองการปกครองทาให้การพัฒนา การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ วภายในชุมชน ไม่มปี ระสิทธิภาพ
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แนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก
- จัดทาและพัฒนาแผนทีก่ ารประชาสัมพันธ์บา้ นหลุกจากจังหวัด
- การอบรมฝึกทักษะการสร้างผลงานทีส่ ร้างสรรค์และแปลกใหม่ตรงตามความต้องการของตลาด
- มีเ จ้า หน้ า ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ ง เช่ น ส านั ก งานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอแม่ ท ะ หอการค้า จัง หวัด ล าปาง
สานักงานประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วจังหวัด นักท่องเทีย่ ว หรือแม้แต่อาสาสมัครในการทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
ให้กบั ชุมชนหรือเข้ามาอบรมเพิม่ ทักษะให้กบั เยาวชน ตัวแทน ผูน้ าในชุมชนในการทาสือ่ การประชาสัมพันธ์
- ให้ทางจังหวัดช่วยฟื้ นฟูและให้ความสาคัญในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้กบั ชุมชุน
แกะสลักไม้บา้ นหลุกมากขึน้

อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการศึกษาวิจยั เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วโดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน กรณี ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ซึ่งได้อภิปรายผลตาม
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาโดยใช้แนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ นี้สามารถอภิปรายผล
การศึกษาได้ ดังนี้
การพัฒนาการแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุกพบว่าผูน้ าและประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ
ให้ห น่ ว ยงานภาครัฐ / เอกชน เข้า มาให้ค วามสาคัญ และช่ วยเหลือในด้า นการประชาสัม พันธ์ของชุ มชน
แกะสลักไม้บา้ นหลุก การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ชุมชนแกะสลักไม้ หรือเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ที่มรี ะยะทางใกล้เคียงกัน ส่งเสริมเพิม่ ทักษะการตลาดและการทาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กบั คนในชุมชน
6
สนับสนุนงบประมาณและจัดหาทุนเข้ามาช่วยในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สอดคล้องกับ บูฮาริส (Buhalis)
ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการพัฒนาปั จจัย 6 ประการ (6As) ซึ่งประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว
(Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว (Accessibility) สิง่ อานวยความสะดวก (Amenities) โปรแกรมการ
ท่องเทีย่ ว (Available Packages) กิจกรรมการท่องเทีย่ ว (Activities) กิจกรรมการท่องเทีย่ ว (Activities) และ
บริการเสริม (Ancillary Services) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว เพราะแหล่ง
ท่องเทีย่ วต้องมีสงิ่ ดึงดูดความสนใจของนักท่องเทีย่ วอย่างใดอย่างหนึ่งในให้นักท่องเทีย่ วเดินทางไปเยีย่ มชม
สิง่ ดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ และการให้ความบันเทิง
2. การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว (Accessibility) เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญมากอีกอย่างหนึ่งในเรื่อง
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมขนส่งที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนัน้
ตลอดจนสามารถติดต่ อเชื่อ มโยงกันระหว่า งแหล่ งท่อ งเที่ย วหนึ่ง กับอีกแหล่ งท่องเที่ย วหนึ่ง ที่อยู่บ ริเวณ
ใกล้เคียง อีกทัง้ ต้องมีทจ่ี อดรถหรือสถานีรถไฟหรือท่าเรือหรือท่าอากาศยานเพื่อให้ธุรกิจการขนส่งสามารถนา
นักท่องเทีย่ วเข้าไปท่องเทีย่ วยังแหล่งท่องเทีย่ วได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
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3. สิง่ อานวยความสะดวก (Amenities) เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีต่ ้องมีสงิ่ อานวยความสะดวกไง้
บริก ารนัก ท่ อ งเที่ย วที่เ ข้า มายัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วนัน้ ให้ได้ร ับ ความสะดวกสบายและความประทับ ใจ เกิด
ความรู้สกึ ปลอดภัย ทาให้นักท่องเที่ยวอยากจะอยู่ท่องเที่ยวในระยะเวลาที่นานขึน้ เช่น ที่พกั ร้านอาหาร
ภัตตาคาร โทรศัพท์ แผนที่ ร้านขายของ เป็ นต้น
4. โปรแกรมการท่องเทีย่ ว (Available Packages) เป็ นการจัดโปรแกรมการท่องเทีย่ วสาเร็จรูปไว้
สาหรับนักท่องเทีย่ ว เพื่ออานวยความสะดวกสบาย ซึง่ อาจเป็ นการเตรียมการโดยเจ้าของโรงแรมรีสอร์ท หรือ
โดยหน่วยงานภาครัฐทีอ่ าจจัดเป็ นโปรโมชันส่
่ งเสริมการท่องเทีย่ วให้มคี วามน่าสนใจต่อการท่องเทีย่ วก็ได้
5. กิจกรรมการท่องเทีย่ ว (Activities) คือ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถกระทาได้ในระหว่าง
เดินทางท่องเทีย่ ว โดยมีอยู่หลายรูปแบบ นักท่องเทีย่ วสามารถเลือกทาได้ตามความถนัดและความสนใจ ไม่
ว่าจะเป็ นกิจกรรมบนบก กิจกรรมทางน้ า กิจกรรมทางอากาศ หรือแม้แต่ การดาดิ่งลงสู่ ใต้ท้องทะเล เช่น
กิจกรรมผจญภัย เป็ นอีกกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมในกลุ่มนักท่องเทีย่ วผูร้ กั ความท้าทาย ต้องการความแปลก
ใหม่ และทดสอบแรงใจของตนเอง ซึง่ กิจกรรมเหล่านี้จาเป็ นต้องมีผทู้ กั ษะความรูใ้ นกิจกรรมนัน้ ๆ ดูแลและ
แนะนาในเบือ้ งต้น เช่น การปี นหน้าผาและการโรยตัวจากหน้าผาสูง การกระโดดร่มดิง่ พสุธา การยิงปื นบีบกี นั
การดาน้ าลึก การพายเรือคายัค ฯลฯ แต่ถ้าเป็ นนักท่องเทีย่ วทีร่ กั สุขภาพกาย กิจกรรมทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม คือ การ
ทาสปา ขัดผิว นอกจากนี้ย ังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง นิเวศ ส่องสัตว์ ดูนก เดิน ป่ า กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี และวัฒนธรรม นังเรื
่ อล่องแม่น้าลาคลอง กิจกรรมในค่ายทหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
6. บริการเสริม (Ancillary Services) เป็ นบริการทีน่ อกเหนือจากบริการขัน้ พืน้ ฐานสาหรับรองรับ
นักท่องเทีย่ ว เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล ร้านอินเตอร์เนต เป็ นต้น โดยปกติการบริการนี้ทางภาครัฐ
จะเป็ นผู้จดั หาและพัฒนาเพื่อบริการแก่ประชาชนของตนเอง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็ นผลพลอยได้ในการรองรับ
ให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
เนื่องจากชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุกนัน้ ยังมีปัญหาในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ชุมชนจึงต้องการที่
จะให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานทีมคี วามรู้ มีหน้าทีใ่ นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วเข้า
มาส่ง เสริม สนับ สนุ นให้ชุ ม ชนมีท ัก ษะความรู้ใ นการสร้า งสรรค์แ ละผลิต ทัง้ สื่อ และสิน ค้า ให้เ ป็ น ที่ดึง ดูด
7
นัก ท่ อ งเที่ย วเข้า มาท่ อ งเที่ย วชุ ม ชนแกะสลัก ไม้บ้า นหลุ ก สอดคล้อ งกับ วิร ัช ลภิร ัต นกุ ล ที่ก ล่ า วถึง สื่อ
ประชาสัมพันธ์ว่าเป็ นเครื่องมือและสื่อกลางในการสื่อสารจากองค์กรสู่กลุ่มเป้ าหมายการสร้าง ความสัมพันธ์
อัน ใกล้ชิด ให้เ กิด ขึ้น ระหว่ า งองค์ก รกับ สาธารณชนในปั จ จุ บ ัน สื่อ ในการประชาสัม พัน ธ์มีม ากมายและ
หลากหลาย อันเป็ นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกอย่างไรก็ตามสามารถแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์
หลักๆ โดยพิจารณาตามลักษณะของสือ่ ได้เป็ น 6 ประเภท ดังนี้
1. สื่อบุ คคล หมายถึง ตัวบุ คคลที่ท าหน้ า ที่ถ่ า ยทอดเรื่องราวต่ า งๆ สื่อ บุค คลจัด ได้ว่ าเป็ น สื่อ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การโน้มน้าวจิตใจ เนื่องจากติดต่อกับผูร้ บั สาร
โดยตรง ส่วนใหญ่อาศัยการพูดในลักษณะต่างๆ เช่น การสนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การสอน การให้
สัมภาษณ์ การโต้วาที การอภิปราย การปาฐกถาและการพดูในโอกาสพิเศษ แต่ส่อื บุคคลมีขอ้ จากัด คือ ใน
กรณีทเ่ี นื้อหาเป็ นเรื่องซับซ้อน การใช้คาพูดอย่างเดียวอาจไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ทนั ทีและเป็ นสื่อที่
ไม่ถาวร ยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิงนอกจากจะมีผบู้ นั ทึกเสียงหรือจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเอาไว้
7

วิรชั ลภิรตั นกุล , การประชาสัมพัน ธ์ สื่ อมวลชน การโฆษณา. (สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย :
กรุงเทพมหานคร, 2548).

112
2. สื่อมวลชน จากข้อจากัดของสื่อบุคคลที่ไม่สามารถใช้เป็ นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสาร เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์สู่คนจานวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว มนุ ษย์จงึ ได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีการ
สือ่ สาร และเกิดเป็ นสือ่ มวลชนเพื่อมารับใช้ภารกิจดังกล่าว สือ่ มวลชนอาจแบ่งประเภทตามคุณลักษณะของสือ่
ได้เ ป็ น 5 ประเภท คือ หนัง สือพิมพ์ นิตยสาร วิท ยุก ระจายเสียง วิท ยุโทรทัศ น์ และภ าพยนตร์ ทัง้ นี้ สื่อ
หนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความคงทนถาวร สามารถนาข่าวสารมาอ่านใหม่ได้ซ้า แต่มขี อ้ จากัดสาหรับบุคคล
ที่ตาบอดหรืออ่าน หนังสือไม่ออกส่วนสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็ นสื่อที่ส่งไปได้ไกลเพราะใช้คลื่นวิทยุ ไม่มี
ข้อจากัดด้านการขนส่ง เหมือนสือ่ สิง่ พิมพ์ และสามารถรับฟั งในขณะทีท่ าอย่างอื่นไปด้วยได้ แต่มขี อ้ จากัด คือ
ผู้ฟังไม่สามารถย้อนกลับมาฟั งใหม่ได้ ดังนัน้ หากมิได้ตงั ้ ใจฟั งก็จะไม่ได้รบั ข่าวสารอย่างสมบูรณ์ สื่อวิทยุ
โทรทัศ น์ และภาพยนตร์ จัด เป็ นสื่อ ที่มีป ระสิท ธิภ าพในการสื่อ สารมากที่สุ ด เนื่ อ งจากสามารถเห็น
ภาพเคลื่อนไหวและได้ยนิ เสียงทาให้การรับรูเ้ ป็ นไปได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพสื่อวิทยุโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์จดั เป็ นสือ่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการสือ่ สารมากทีส่ ดุ เนื่องจากสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวและได้ยนิ
เสียงทาให้การรับรูเ้ ป็ นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3. สือ่ สิง่ พิมพ์ เป็ นสือ่ ในการประชาสัมพันธ์ทห่ี น่วยงานเป็ นผูผ้ ลิตและเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้ า หมาย
ด้วยวัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว
วารสาร เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจาปี เป็ นต้น ปั จจุบนั ความนิยมในการใช้ส่อื
ประเภทสิง่ พิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์น้ี มีอยู่มากและมีรูปแบบทีห่ ลากหลายออกไปอีกมากมาย เช่น ในรูป
ปฏิทนิ รูปลอก สมุดบันทึก ซึง่ ล้วนแต่เป็ นสือ่ ทีเ่ ข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานนาน
แต่มขี อ้ จากัดในเรื่องการนาเสนอเนื้อหาซึง่ ต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย เช่น แผ่นพับทีเ่ ขียนด้วยภาษา
วิชาการ ถ้าส่งไปให้ประชาชนในชนบท อาจจะไมสามารถเข้าใจเนื้อหาทีต่ อ้ งการประชาสัมพันธ์ได้เลย
4. สือ่ โสตทัศน์ เป็ นสือ่ ทีผ่ รู้ บั สามารถรับได้ทงั ้ ภาพ และหรือเสียงโดยปกติส่อื โสตทัศน์แบ่งได้เป็ น
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นสื่อวัสดุและส่วนที่เป็ นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง
เช่น ภาพวาด แบบจาลองหรือของตัวอย่าง หรืออาจต้องนาไปใช้รวมกับสือ่ อุปกรณ์ เช่น เทปบันทึกเสียง เทป
วีดี ทัศน์ฟิลม์ ภาพยนตร์ แผ่นซีดรี อม เป็ นต้น ส่วนทีเ่ ป็ นสื่ออุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่อง
เล่นวีดที ศั น์ เครื่องฉายภาพยนตร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอทิ ธิพล
อย่างมาก ในการติดต่อสื่อสารและในงานประชาสมพันธ์ การประชาสมพันธ์ โดยใช้ส่อื ผสม (Multi-media)
ได้รบั ความ นิย มอย่างกว้างขวางเพราะเป็ นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากให้ทงั ้
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่สมจริงเป็ นธรรมชาติและผู้รบั ยังสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อสื่อ
ดังกล่าวได้ ส่วนข้อจากัด คือ มีความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ผูร้ บั ต้องมีความรูใ้ นการใช้คอมพิวเตอร์
พอสมควรและต้องใช้ไฟฟ้ าหรือแบตเตอร์ รเ่ี ป็ นแหล่งพลังงาน นอกจากนี้ในยุคโลกไร้พรมแดน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตยิง่ ทวีความสาคัญขึน้ เรื่อยๆ และจะกลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวัน
ของพลโลกในอนาคตอันใกล้ อินเตอร์เน็ตมีขอ้ ดีคื อสามารถเข้าถึงประชาชนทัวทุ
่ กมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว
และเป็ นการสือ่ สารสองทาง ทีผ่ รู้ บั สามารถโต้ตอบเพื่อซักถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือข้อมูลทีไ่ ม่เข้าใจได้โดยตรง
ผ่านทางระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
5. สื่อกิจกรรม ปั จจุบนั สื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกว้างขวางไปถึงกิจกรรมที่สามารถสื่อ
ความรูส้ กึ นึกคิด ความรู้ อารมณ์ และเรื่องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้ าหมายได้ส่อื ประเภทกิจกรรมมีได้มากมาย
หลาย รูปแบบ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ฝึ ก อบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจัด ริ้วขบวน การจัด
นิทรรศการ การจัดแข่งขันกีฬา การจัดแสดง การจัด กิจกรรมทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ การ
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จัดกิจกรรมการกุศล โดยสื่อกิจกรรมนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขให้ยดื หยุ่นเหมาะสมกับโอกาสและ
สถานการณ์ได้ง่ายแต่มขี อ้ จากัดคือ ผูร้ บั มีจานวนจากัดเฉพาะกลุ่มทีร่ ่วมกิจกรรมนัน้ ๆ เท่านัน้
6. สื่อสมัยใหม่ (Modern Media) นิยมใช้กนั ในยุคสังคมข่าวสารหรือยุคสารสนเทศ (Information
Age) ประเภทของสือ่ สมัยใหม่ทใ่ี ช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ดาวเทียม (Sattelite) อินเตอร์เน็ต (Internet)
การ ประชาสัมพันธ์ทจ่ี ดั ทาขึน้ บนอินเตอร์เน็ต ซึง่ ถือว่าเป็ นสื่อสมัยใหม่ทน่ี ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เช่นเดียวกับสื่ออื่นๆ อินเตอร์เน็ตทีใ่ ช้ทาการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ผ่านทาง E-mail หรือระบบจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์และระบบข้อมูลจาก World Wide Web (www.) โดยการจัดทาเป็ น Website ของแต่ละแห่งให้
ประชาชนเข้าไปติดตามข้อมูลของหน่วยงานได้
โดยการจัดทาสื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมการขาย เพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว (Tourism Promotions) หมายถึง กระบวนการดาเนินกิจกรรมต่างๆทัง้ กระบวนการขายโดยบุคคล
(Personal Promotion) และไม่ใช้บุคคล (Non-personal Selling) เข้าไป ติดต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดการซือ้ ขาย
สินค้าและบริการขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทท่ี าให้สนิ ค้าและบริหาร เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิต หรือจาหน่ ายไปยัง
ผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ดุ รวดเร็วทีส่ ดุ และมีผลกาไรตามทีธ่ ุรกิจ นัน้ ต้องการ

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
จากการศึกษาวิจยั เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วโดยการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชน กรณี ศึก ษา ชุ ม ชนแกะสลัก ไม้บ้า นหลุ ก ต าบนาครัว อ าเภอแม่ ท ะ จังหวัด ลาปาง ผู้วิจ ัย จึง มี
ข้อเสนอแนะที่สามารถนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้กบั
ชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุก ดังนี้
1. พัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเพื่อการเรียนรูเ้ กีย่ วกับภูมปิ ั ญญาท่องถิน่ การแกะสลักไม้ เพื่อเป็ น
การอนุรกั ษ์และสืบสานไว้ให้รุ่นหลัง
2. ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนควรมีบทบาทสาคัญในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว
ให้มนี ักท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ วมากขึน้ และมีการจาหน่ ายสินค้าโดยการจะเชื่อมโยงชักชวนชุมชนแกะสลักไม้
บ้านหลุกเข้าไปในบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดลาปาง ในเรื่องการท่องเทีย่ วชุมชน รวมไปถึงการสร้าง
จิตสานึกให้แก่นนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเอง ในการหวงแหน อนุ รกั ษ์ภูมปิ ั ญญาที่ตนเองมีอยู่ให้เป็ น
ประโยชน์แกส่วนร่วมและเพื่อตนเองด้วยในการเลีย้ งชีพ
3. ควรมีการผลิตสือ่ การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทีย่ วและอัพเดตข้อมูลการท่องเทีย่ วของชุมชน
แกะสลักไม้บา้ นหลุกทีท่ นั สมัยให้แก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว การจัดสายไฟให้อยู่ในระดับทีค่ วามสูงของรถทัวร์
เข้าถึงได้ ถึงควรป้ ายบอกทางอย่างชัดเจนตัง้ แต่ในตัวเมืองลาปางตลอดจนถึงชุมชนแกะสลักไม้บา้ นหลุก และ
การพัฒนาเส้นทางให้มคี วามสะดวกสบายเชื่อมโยงสูส่ ถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นในจังหวัดลาปางได้สะดวก
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