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 ความจริงแทกลายเปนประเด็นถกเถียงที่สําคัญในการศึกษาดานการทองเที่ยวมานาน
กวาทศวรรษ โดยมีขอสันนิษฐานวานักทองเที่ยวแสวงหาความจริงแทในการทองเที่ยวและคนหา
สถานที่ซึ่งมีความแตกตางจากวิถีชีวิตปจจุบัน ดวยเหตุนี้การโหยหาอดีต (Nostalgia) จึงเปนรูปแบบ
หนึ่งของการทองเที่ยววัฒนธรรมที่ตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว อยางไรก็ตาม ใน
ความเปนจริงนักทองเที่ยวมักพบการทองเที่ยวในลักษณะ “ความจริงแทแบบจัดฉาก (Staged 
authenticity)” (MacCannell, 1973)  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความจริงแทของแหลง
ทองเที่ยวโดยใชเกณฑที่เสนอในบันทึกขอตกลงฮอยอัน (Hoi An Protocols, 2009) สํารวจความ
คิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอประเด็นความจริงแทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหย
หาอดีต และเสนอแนะการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอยางย่ังยืน  โดยการวิจัยนี้เก็บรวบรวม
ขอมูลจากชุมชนตลาดสามชุกรอยป ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับนักวิชาการจากภายนอก 
ประชาชนภายในชุมชนในฐานะนักจัดการการทองเที่ยว การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสํารวจ
แบบสอบถามนักทองเที่ยวจํานวน 100 คน   
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการโหยหาอดีตเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยว
เดินทางมายังตลาดสามชุก ทั้งนี้เนื่องมาจากชุมชนยังคงมีความจริงแทในมิติตําแหนงและสถานที่ 
(Location and setting) และรปูแบบและการออกแบบ (Form and design)  อยางไรก็ตาม ความจริง
แทในมิติหนาที่และการใชสอย (Use and function) ไดเปล่ียนแปลงไปตามทิศทางของปรากฎการณ
โหยหาอดีต กลาวคือ ตลาดเกาหลายแหงไดมีหนาที่และการใชสอยใหมในฐานะเปนแหลงทองเที่ยว 
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวสวนใหญสามารถรับรูและประเมินความ    
จริงแทของแหลงทองเที่ยวแหงนี้ไดเปนอยางดี  แตนักทองเที่ยวไมสนใจมากนักกับความจริงแทของ
สถานทองเที่ยวดังกลาว จากผลการศึกษานี้พบวา ความจริงแทของแหลงทองเที่ยวจะกลายเปนความ     
ทาทายสําคัญสําหรับการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอยางย่ังยืน 
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 Authenticity has been one of the most debated issues in tourism studies for 
more than a decade. It is assumed that tourists search for authenticity and places which 
differ from those found in their daily lives. Nostalgia, which can be a form of cultural 
tourism, can fulfill these needs. However, in reality, tourists will always encounter the 
staged authenticity of tourism (MacCannell, 1973). This research aims at evaluating the 
authenticity of this tourist attraction based upon the criteria proposed by the Hoi An 
Protocals (2009). It surveys tourists’ opinions and behaviour towards authenticity under 
the management of nostalgic tourism and proposes suggestions for the sustainable 
management of nostalgic tourism. The study was conducted in the 100-Year-Old 
Samchuk Market Community, using data collected through in-depth interviews with 
outside scholars and market community members who also are tourism managers, 
through participant observation, and through questionnaires given to 100 tourists.  
 The results of this study show that nostalgia is the most important motivation 
for tourists to visit the 100-Year-Old Samchuk Market Community. This is because the 
community still seems to have authenticity in terms of location and setting as well as 
form and design. However, the authenticity of the use and function of this place has 
already changed in response to the changing direction of nostalgia. That is, old markets 
now have new uses and functions as tourist attractions. The study further reveals that 
most tourists recognize and evaluate the authenticity of this place very well, but they do 
not pay much attention to its authenticity. According to the results of this study, the 
authenticity of tourist attractions will be the major challenge for the sustainable 
management of nostalgic tourism. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนผลผลิตที่เกิดข้ึนจากองคความรูที่ไดบูรณาการจากการเขา

ศึกษาตอในหลักสูตรปริญญามหาบัญฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีจุดเร่ิมตนจากความพยายามที่จะแสวงหา “คําตอบ” กับปรากฏการณ

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยววัฒนธรรมในสังคมไทย และการบรรลุถึงคําตอบ

ดังกลาวจะไมสามารถสําเร็จลงได หากปราศจากบุคคลสําคัญตอไปนี้ ซึ่งผูวิจัยขอขอบพระคุณทุก

ทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย 

 รองศาสตราจารย ดร. รัศมี  ชูทรงเดช อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่จุดประกาย

ความคิดในการสรางสรรคงานวิจัย และทําใหเขาใจการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง 

ตลอดจนเสียสละเวลาใหคําแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองของวิทยานิพนธเลมนี้ 

 ศาสตราจารยพิเศษ ดร. พิสิฐ  เจริญวงศ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ 

รองศาสตราจารยชนัญ วงษวิภาค กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหความรูและคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน จน

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  

 คณาจารยหลักสูตรปริญญามหาบัญฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุก

ทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทองคความรูดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใหกับ “ลูกศิษย” ขอนอม

รําลึกถึงพระคุณ “ครู” 

 นักวิชาการ ชาวชุมชนตลาดสามชุกรอยป และนักทองเที่ยวทุกทานที่เอ้ือเฟอขอมูลที่

เปนประโยชนตองานวิจัยนี้ 

 ที่สําคัญ พี่นองพองเพื่อน CRM ทุกรุนที่มีสวนเติมเต็ม แบงปนความรูและประสบการณการ

เรียนรูอยางมี “สีสัน” ตลอดเสนทางการศึกษา ณ สถานศึกษาแหงนี้ 

 สุดทายนี้ คุณพอ คุณแม ผูมีสวนสําคัญในการสนับสนุนลูกในทุก ๆ ดานดวยความ

รัก ความหวงใย และปรารถนาดีเสมอมา 
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