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นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (backpacker) กับโฮสเทล (hostel):  
การสร้างความหมายและอัตลักษณ์ผ่านพื้นที่1 

การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์2 

บทน า 

การท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของมนุษย์มานานแสนนาน มนุษย์มีการอพยพเคลื่อนที่อยู่

เสมอ การอพยพครั้งแรกของมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human) นั้นถูกตั้งเป็นทฤษฎีที่ส าคัญที่มีชื่อว่า “โมเดล

อพยพออกจากแอฟริกา” (Out of Africa Model) ที่ตั้งสมมติุฐานว่ามนุษย์โฮโมซาเปียน (Homo sapiens) มี

จุดก าเนิดที่ทวีปแอฟริกา และได้อพยพออกจากแอฟริกาไปตั้งถิ่นฐานในทวีปต่าง ๆ เมื่อราว ๆ 60,000 ปีที่

แล้ว (University of Cambridge, 2007) จึงจะเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นนักเดินทางมาตั้งแต่อดีต แต่ในช่วงแรก ๆ 

ของอารยธรรมมนุษย์นั้น การท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการส ารวจมากกว่าเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ แต่

เมื่อมีการพัฒนาของระบบคมนาคม แผนที่ รวมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ท าให้การท่องเที่ยวมีความ

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น (Byttebier, 2007)  ซึ่งในปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็สามารถพบเจอกลุ่มคนที่

เรียกว่า “นักท่องเที่ยว” ได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลัก

ของหลาย ๆ ประเทศ มีเงินทุนหมุนเวียนมหาศาล จากสถิติพบว่าใน พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า

ประเทศไทยรวมกันเกือบ 30 ล้านคน และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 2.33 ล้านล้านบาท (กรมการ

ท่องเที่ยว, 2559)  ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนักที่มีนักท่องเที่ยวปรากฏตัวอยู่ทั่วทุกมุมของโลก 

ในขณะที่การท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจกลายมาเป็นการท่องเที่ยวแบบกระแสหลักที่ถูกสนับสนุน

ด้วยระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ยังมีคนอีกจ านวนหนึ่งที่ปฏิเสธการท่องเที่ยวแบบนี้ กลับกันแล้ว พวก

เขาเลือกที่จะท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม กล่าวคือมีความเป็น “นักส ารวจ” (explorer) แบบผู้คนในอดีต คนเหล่านี้

มักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่งตัวเรียบง่าย สะพายกระเป๋าเป้ใบใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นเสียเป็นส่วนใหญ่ 

กลุ่มคนเหล่านี้ถูกเรียกอย่างรวม ๆ ว่า “นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ ” (backpackers) พวกเขามี

ลักษณะเฉพาะ มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดใน

ส่วนต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ บทความชิ้นนี้ได้ท าการศึกษา“พ้ืนที่” (space) ในฐานะการสร้างความหมายและอัต-

ลักษณ์ โดยผู้เขียนได้เลือกศึกษาพ้ืนที่ “โฮสเทล” (hostel) ซ่ึงเป็นพื้นที่หลักที่สามารถพบเจอกลุ่มนักท่องเที่ยว

รูปแบบนีไ้ด้ง่าย พ้ืนที่โฮสเทลจึงเป็นส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องแนบแน่นกับนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ โดยค าถาม

                                           
1 บทความช้ินนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา พ้ืนท่ี อัตลักษณ์ และความเปน็ชายขอบ (159403) ปีการศึกษา 2559  
(ผู้สอน ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล และ อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย) 
2 นักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รหสันักศึกษา: 560410075 
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ส าคัญของบทความนี้คือ “นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้มีอัตลักษณ์อย่างไร และพ้ืนที่โฮสเทลมีส่วนในการสร้าง

และด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของพวกเขาอย่างไร?”  

 

วิธีการศึกษา 

 เพ่ือการศึกษาอัตลักษณ์ของความเป็นนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ ผู้เขียนได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ผู้ที่เข้าพักใน “โฮสเทล” แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ (เป็นชาวตะวันตกท้ังสิ้น) โดยมีการถามค าถาม

ที่เป็นข้อมูลทั่วไป (อายุ, อาชีพ, สัญชาติ, งบประมาณในการเดินทาง) และค าถามที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติในการ

เดินทางของพวกเขา รวมถึงการสังเกตการณ์ในฐานะที่เป็นพนักงานต้อนรับในโฮสเทล ศึกษาสภาพแวดล้อมใน

พ้ืนที่ของ “โฮสเทล” ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่เหล่านักท่องเที่ยวสะพายเป้จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน แลกเปลี่ยน

ความคิด อุดมการณ์ สร้างความหมายให้กับกลุ่มอัตลักษณ์ของตน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มานั้นสามารถน าไป

วิเคราะห์เพิ่มเติมประกอบกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 

 

การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ และนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้คืออะไร? 

 องค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) เอาไว้ว่า "การ

ท่องเที่ยวประกอบไปด้วยกิจกรรมของผู้คนที่เดินทางและหยุดพักในสถานที่ที่นอกเหนือไปจากสภาพแวดล้อม

ปัจจุบันของพวกเขา และไม่กินระยะเวลาต่อเนื่องกันนานเกินหนึ่งปี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ท า

ธุระ หรือจุดประสงค์อ่ืน” (Ugurlu, 2010) จากค าจ ากัดความดังกล่าวของการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าการ

ท่องเที่ยวมีความหมายที่กว้างมาก เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ หรือจุดประสงค์ของผู้คนย่อมมีมหาศาล การ

ท่องเที่ยวจึงสามารถแยกย่อยออกไปเป็นหลายประเภท ซึ่ งรูปแบบการท่องเที่ยวที่บทความนี้ได้ศึกษาก็คือ  

การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (backpacking) ที่เป็นกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ ซึ่งเป็นกลุ่ม

คนที่บทความนี้ให้ความสนใจ 

 การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (backpacking) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตแบบหนึ่งที่มักจะ

ถูกจัดประเภทให้มีความความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก3 การท่องเที่ยวแบบนี้มีการ

                                           
3 การท่องเที่ยวกระแสหลัก (Mainstream Tourism) เป็นการทองเที่ยวที่มุ่งเน้นผลทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ โดยเกิดจาก
ความตองการของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะอย างยิ่งโลกทุนนิยม 
รูปแบบที่มีความโดดเดนของการทองเที่ยวกระแสหลักคือการทองเที่ยวของชนหมูมาก (Mass Tourism) ซึ่งไมเพียงแตเปน 
การน าคนจ านวนมาก หรือเป็นกลุ่มใหญ่ไปยังแหลง่ทองเที่ยวเดียวกัน มีโปรแกรมการทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวแบบ
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ผลิตระบบของตัวเองผ่านสถาบันต่าง ๆ เช่น ระบบคมนาคม , หนังสือน าเที่ยว4, เส้นทางการท่องเที่ยว, 

เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งพ้ืนที่บางประเภท (O’Regan, 2010) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยว

ลักษณะดังกล่าวเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการเพ่ิมขึ้นของการแบ่งปันประสบการณ์ในการท่องเที่ยว

สะพายเป้บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่เหล่านักท่องเที่ยวสะพายเป้ใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การท่องเที่ยวของตนเองกับคนอ่ืน  

 การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบกระแสหลักอย่างชัดเจน ทั้งวิธีการ 

และจุดประสงค์ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ง่าย ๆ ดังนี้ 

 การท่องเที่ยวกระแสหลักเน้นผลทางเศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอยเป็นหลัก ในขณะที่การ

ท่องเที่ยวแบบสะพายเป้เน้นการใช้จ่ายเงินที่น้อย อยู่กับงบประมาณท่ีจ ากัด 

 รูปแบบของการท่องเที่ยวกระแสหลักมักจะเป็นการท่องเที่ยวแบบมวลชน คือมีนักท่องเที่ยวเยอะ 

มีการซื้อทัวร์เป็นแพคเกจ มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ในขณะที่การท่องเที่ยวแบบสะพาย

เป้นั้นมักจะไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือไปท่องเที่ยวเพียงคนเดียว ไม่มีแผนการท่องเที่ยวที่แน่นอน 

 การท่องเที่ยวกระแสหลักมักจะไปเที่ยวในสถานที่ที่ทางบริษัททัวร์จัดไว้ให้ในโปรแกรม มักจะเป็น

สถานที่ยอดนิยม สถานที่ที่ผูกโยงอยู่กับระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้

มักจะเลือกไปในสถานที่ที่แปลกใหม่ ห่างไกลเมือง เข้าหาธรรมชาติ  ความเป็นท้องถิ่น หรือท า

กิจกรรมทางเลือก เช่นกิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณ 

 การท่องเที่ยวแบบกระแสหลักเป็นการเดินทางแบบชั่วคราวเท่านั้น อาจมีจุดประสงค์หลักเพ่ือ

การพักกผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก แต่การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้คือความถาวรของวิถีชีวิต หรือ

อย่างน้อยก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว มันเกิดขึ้นสม่ าเสมอเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ต้อง

กระท าต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ (Welk, 2004) 

 

ในขณะที่นักท่องเที่ยวกระแสหลักถูกเรียกว่า “tourist” แต่นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ถูกเรียกว่า 

“backpacker” ดังนั้นแล้ว backpacker จึงไม่ใช่ tourist อีกทั้งยังมีเหล่านักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้จ านวน

ไม่น้อยที่ต่อต้านกลุ่มนักท่องเที่ยว (Anti-tourist) ซึ่งเป็นมุมมองว่าการท่องเที่ยวแบบ tourist นั้นซ้ าซากจ าเจ 

                                           
เดียวกัน หรือมักรูจักในรูป Package Tour เทานั้น หากหมายรวมถึงบุคคลที่ไปทองเที่ยวกลุมเล็ก ๆ แตมีโปรแกรมและ
กิจกรรมแบบชนกลมุใหญ่ การท่องเที่ยวแบบนี้เน้นความสะดวกสบายและการใช้จ่ายเงินเป็นหลัก 
4 หนังสือน าเที่ยวท่ีโด่งดังอย่างมากส าหรับเหลา่นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ก็คือ Lonely Planet ที่มีจุดก าเนิดขึ้นมาจากการ
ตอบสนองความนิยมในการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (และในทางกลบักันด้วย) (Hampton, 2010) 
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ไม่เข้าถึงจิตวิญญาณของการเดินทาง ไม่ใช่การท่องเที่ยวที่แท้จริง (Cohen, 2004) ส่วน Welk (2004) กล่าว

ว่า การต่อต้านนักท่องเที่ยวกระแสหลักคือส่วนส าคัญในการสร้างความเป็นนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ขึ้นมา 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ลักษณะนิสัย ตัวตน กิจกรรม ความคิดของคนสองกลุ่มนี้แตกต่างกัน ราวกับเป็นคู่ตรงข้าม

กัน เพราะฉะนั้นการศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้จึงมีจุดมุ่งหมายว่าอัตลักษณ์ของพวก

เขามีลักษณะอย่างไร และเหตุใดพวกเขาถึงสร้างความหมายและอัตลักษณ์ให้กับตนเองแบบนี้  

 ประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้นั้นสามารถยึดโยงกับกลุ่มฮิปปี้ (hippie)5 ที่

มีความทันสมัยมากขึ้น แต่ก็ยังคงความเป็นฮิปปี้อยู่บ้าง อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเป็น “ฮิปปี้ใหม่” (neo-hippie) 

งานศึกษาของ Hottola (1999) ได้ท าการส ารวจการนิยามตนเองของเหล่านักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ พบว่า

มีการนิยามที่หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวตน และอาชีพ อย่างเช่น คนนอกคอก (outcast), นักศึกษา, 

ศาสตราจารย์, ช่างภาพ, นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (eco-packer), นักค้นหาราก (root-digger) หรือจะเป็น ทหาร

ปลดประจ าการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในกลุ่มของนักเดินทางแบบสะพายเป้ อย่างไรก็ตาม 

ภายใต้ความหลากหลายนั้น ก็ยังมีอัตลักษณ์หรืออุดมการณ์บางอย่างที่คล้ายคลึงกัน 

 งานศึกษาของ Welk (2004: 80-81) ได้ให้ค าจ ากัดความของอัตลักษณ์ความเป็นนักท่องเที่ยวแบบ

สะพายเป้ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 

 พวกเขาจะเดินทางด้วยงบประมาณที่ต่ า (to travel in low budget) ขอเพียงแค่มีสิ่งที่จ าเป็น

พ้ืนฐานสามอย่างเท่านั้น ได้แก่ ที่พัก, อาหาร และการคมนาคม 

 พวกเขาต้องการพบเจอผู้คนที่หลากหลาย (to meet different people) เช่นเหล่านักท่องเที่ยว

แบบสะพายเป้ด้วยกันเอง หรือผู้คนในท้องถิ่นที่เขาเดินทางเข้าไป แนวคิดนี้สื่อถึงความเป็นชุมชน

ที่เชื่อว่า “โลกทั้งโลกคือหมู่บ้านเดียวกัน”  

 พวกเขาต้องการ (หรือรู้สึกถึง) ความเป็นอิสระ และการเปิดใจรับสิ่งใหม่ (to feel free and 

open-minded)  

 พวกเขามักจะจัดการกับการเดินทางด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ (to organise one’s journey 

individually and independently) ซึ่งมีจุดประสงค์ในการจัดการตนเอง ทดสอบความสามารถ

ของตนเอง โดยไม่ขึ้นตรงกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก  

                                           
5 ฮิปปี ้หมายถึงกลุม่คนหนุ่มสาวท่ีมักจะปฏเิสธบรรทัดฐานท่ัวไปของสังคม หรือต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลัก เป็นกลุ่มคนที่
รักอิสรเสรีภาพ มุ่งเน้นการแสวงหาวิถีชีวิตของตนเอง มีจุดก าเนิดในช่วงทศวรรษ 60 ของประเทศสหรฐัอเมริกา ฮิปปี้บางกลุ่ม
ได้กลายมาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วย 
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 พวกเขาต้องการท่องเที่ยวให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (to travel for as long as possible) 

โดยตั้งอยู่บนความคิดที่ว่าการเดินทางที่ “แท้จริง” ไม่ใช่การเดินทางในระยะเวลาอันสั้น 

อย่างเช่นวันหยุดสุดสัปดาห์  

Welk ยังกล่าวต่อไปอีกว่าลักษณะดังกล่าวมีความขัดแย้งบางประการ ก็คือมีทั้งความเป็นชุมชนนิยม และ

ความเป็นปัจเจก มีความพ่ึงพาตนเอง และพ่ึงพาคนอ่ืนไปพร้อมกัน ในแง่นี้นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้จึง

แตกต่างไปจากนักท่องเที่ยวกระแสหลักตรงที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางที่ “แท้จริง” และการไม่ขึ้นอยู่

กับระบบการท่องเที่ยวที่ถูกวางโปรแกรมไว้เสร็จสรรพ กล่าวคือพวกเขาต้องการที่จะจัดการทุกอย่างด้วย

ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการเดินทาง สถานที่ที่ต้องการจะไป หรืองบประมาณท่ีตั้งไว้ ในขณะเดียวกัน Bradt 

(1995) ก็เรียกคุณสมบัติเหล่านี้ว่ามันเป็นเหมือนกับ “เหรียญตราแห่งเกียรติยศ” (badges of honor) ที่

ส าคัญส าหรับเหล่านักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ ในแง่นี้แล้วการเดินทางของพวกเขาก็มีนัยของการสั่งสม

ประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ 

 

 

ลักษณะโดยทั่วไปขอนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (ภาพจาก thoughtcatalog.com) 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้(?) พบว่าค านิยามตัวตน

หรืออัตลักษณ์ที่พวกเขามีต่อนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้นั้นค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่ Welk เสนอไว้อยู่

พอสมควร จากการสัมภาษณ์ด้วยการถามค าถามว่า “ส าหรับคุณแล้ว นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้คืออะไร?” 
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ค าตอบที่ได้มีหลากหลาย แต่ใกล้เคียงกัน เช่น พวกเขามองว่ากลุ่มคนเหล่านี้มักจะเดินทางกันอย่างยาวนาน

ภายใต้งบประมาณอันน้อยนิด มีความเป็นมิตรสูง ชอบพบปะผู้คน ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ชอบ

ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และคนในท้องถิ่น รักโลก รักความเป็นชุมชน และรักการท่องเที่ยว

เป็นอย่างมาก รวมไปถึงค านิยามง่าย ๆ ที่ว่านักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้มักจะสะพายเป้ใบใหญ่ และมีสัมภาระ

เยอะ เป็นต้น 

 ความน่าสนใจที่ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ต่อได้ก็คือ คนส่วนมากที่ให้สัมภาษณ์จะบอกว่าตนเองไม่ใช่

นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (I’m not a backpacker) แม้ว่าทัศนคติ หรือกิจกรรมระหว่างเดินทางจะ

สอดคล้องกับสิ่งที่ Welk เสนอไปก็ตาม ยิ่งถ้ามองจากภายนอกแล้ว พวกเขามีลักษณะที่สามารถฟันธงตั้งแต่

แรกเห็นได้เลยว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้แน่นอน แต่พวกเขากลับนิยามตนเองด้วยค าจ ากัดความ

อ่ืน ๆ เช่น นักแสวงหาวัฒนธรรม (cultural seeker) หรือนักส ารวจ (explorer) ซึ่งก็ยังมีนัยของการเดินทาง

แบบสะพายเป้อยู่ดี ผู้เขียนจึงมองว่าการนิยามตนเองให้แตกต่างออกไปจากนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้นั้นเป็น

การพยายามต่อต้าน “กระแส” ของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ใปในตัว ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการเดินทางรูปแบบนี้

ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน มันจึงไม่ต่างจากการท่องเที่ยวกระแสหลักเลย เพียงแต่เป็นกระแส

หลักที่เป็นทางเลือกอีกที การพยายามนิยามตัวเองไม่ให้ตรงกับความเป็นกระแสหลักจึงสื่อถึงความเป็น

นักท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ที่ต่อต้านสิ่งที่เป็นกระแสหลักได้ชัดเจนอย่างยิ่ง  

 แหล่งท่องเที่ยวที่เหล่านักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้เลือกที่จะไป ก็มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือเป็น

สถานที่ท้องถิ่น สถานที่ที่มีงานศิลปะ ใกล้ชิดธรรมชาติ มีความหมายทางศาสนาและจิตวิญญาณ หรือสถานที่ที่

สามารถพบปะผู้คนแบบเดียวกันและสามารถจัดปาร์ตี้ได้ นักท่องเที่ยวบางคนสนใจสถานที่ลึกลับที่ไม่ค่อยมีคน

ไป แสวงหาสถานที่ใหม่อยู่เสมอ จากข้อมูลที่ได้มา ผู้ให้สัมภาษณ์มักจะเลือกไปตามวัดแบบพุทธ ตามป่าตาม

ภูเขา สถานที่ยอดนิยมในเชียงใหม่ก็เช่น ดอยอินทนนท์, ดอยสุเทพ วัดต่าง ๆ ในตัวเมือง ถ้าเป็นสถานที่นอก

เชียงใหม่ที่เป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจกล่าวได้ว่าปายเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญ

ที่สุดของพวกเขาในบริเวณภาคเหนือเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้สิ่งส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยกลายมาเป็นสวรรค์

ของนักท่องเที่ยวประเภทนี้ก็คือ อาหารไทย และค่าครองชีพที่ต่ า (ประการหลังเป็นจุดเด่นของประเทศในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย) 

 งบประมาณในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งก็มีความส าคัญเช่นกัน นักท่องเที่ยวแต่ละคนที่ให้สัมภาษณ์ใช้

เงินเฉลี่ยวันละประมาณ 800-1000 บาท ในการมาเที่ยวและพักในประเทศไทย งบประมาณนี้รวมทุกอย่าง

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าท่ีพัก อาหาร และการเดินทาง ซึ่งส าหรับพวกเขาแล้วนั้น เงินจ านวนนี้ไม่ได้สูงเกินไป ซึ่งท า

ให้พวกเขาเดินทางเป็นระยะเวลานานติดต่อกันได้ เนื่องจากพวกเขาเลือกที่พักราคาถูก (ซึ่งก็คือโฮสเทลที่

ผู้เขียนจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป) เลือกทานอาหารที่ราคาไม่สูงนัก และเลือกที่จะใช้ระบบขนส่งมวลชนของ
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ท้องถิ่น6 บางคนที่ท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานานก็อาจจะท างานเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างเดินทางเพ่ือน าไปเป็น

ค่าใช้จ่าย 

 จากที่กล่าวมาท าให้เราสามารถมองเห็นถึงตัวตนและอัตลักษณ์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ได้

ชัดเจนขึ้น แม้ว่าภายในกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความหลากหลายแยกย่อยออกไปได้อีกมากมาย แต่พวกเขาก็มีส่วน

ที่คล้ายคลึงกันในด้านอุดมการณ์และความคิด โดยเฉพาะการต่อต้านการท่องเที่ยวกระแสหลัก ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ

ที่ท าให้เกิดส านึกร่วมในกลุ่มอัตลักษณ์  ในส่วนต่อไปผู้เขียนจะกล่าวถึงพ้ืนที่โฮสเทล ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่ทาง

กายภาพที่ส าคัญ และเห็นได้ชัดที่สุดของการมามีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ อุดมการณ์ของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเหล่านี้ และพ้ืนที่โฮสเทลก็ยังมีส่วนในการสร้างและด ารงรักษาวัฒนธรรมความเป็นนักท่องเที่ยว

แบบสะพายเป้อีกด้วย (Pearce, 1990) 

 

พื้นที่โฮสเทล และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที ่

 นอกเหนือไปจากแหล่งท่องเที่ยวแล้ว โฮสเทล (hostel) ถือว่าเป็นพ้ืนที่หลักที่สามารถพบเจอกับกลุ่ม

นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ได้ง่ายที่สุด โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้มักจะเลือกพักที่โฮสเทล อาจ

กล่าวได้ว่าสองสิ่งนี้เป็นของคู่กัน เพราะฉะนั้นแล้ว พ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีส่วนส าคัญในการสร้างความหมาย ตัวตน 

และอัดลักษณ์ของผู้คนที่เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่นั้น ในเมื่อโฮสเทลมีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ที่ไม่เหมือนกับที่พักแบบอื่น 

ๆ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องอธิบายว่าโฮสเทลมีรูปแบบ และสภาพแวดล้อมอย่างไร 

 โฮสเทลมีจุดก าเนิดเมื่อปี 1909 เมื่อ Richard Shirrman ครูใหญ่ชาวเยอรมันน านักเรียนของเขา

ออกไปทัศนศึกษาในชนบท นักเรียนเหล่านี้มักจะพักตามฟาร์มของเกษรตกรบ้าง หรือตามโรงเรียนบ้าง เมื่อ

เป็นเช่นนี้ Shirrman จึงริเริ่มที่จะจัดห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้งานในขณะนั้นให้กลายเป็นห้องนอนของนักเรียนของ

เขา โดยเอาเตียงมาซ้อนกันหลายชั้นเพ่ือจะได้นอนกันได้หลายคน ลักษณะเช่นนี้ถูกเรียกว่า "โฮสเทลเยาวชน" 

(youth hostel) (วรพันธุ์ และ จิตติพันธ์, 2558) โฮสเทลเยาวชนมักจะเปิดให้ผู้เดินทางที่ผ่านไปผ่านมาเข้าพัก

ในราคาถูก ในช่วงเริ่มแรกนั้นบางครั้งที่พักอาจจะเป็นห้องเรียน โรงนา โรงกีฬาเป็นต้น โฮสเทลเยาวชนเริ่มเป็น

รูปเป็นร่างมีห้องพักและที่ตั้งแบบถาวรก็ในปี 1992 โดยโฮสเทลแห่งแรกเกิดขึ้นที่ปราสาท Altena ในเยอรมนี 

(Nagy, 2016) เป็นที่น่าสังเกตว่าหอพักรวมในมหาวิทยาลัยที่นอนรวมกันหลายคนก็ถูกเรียกว่าโฮสเทลเช่นกัน  

                                           
6 แต่นักท่องเที่ยวแบบสะพายเปบ้างกลุ่มก็เลือกที่จะใช้ยานพาหนะของตัวเอง และไปเป็นกลุ่มใหญ่ เช่นงานศึกษาของ Wilson 
(2008) ที่ศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีใช้รถตู้เดินทางไปท่ัวทวีปยุโรป  
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โฮสเทลมีลักษณะส าคัญคือเป็นห้องพักที่นอนรวมกันได้หลายคน  มักจะจัดห้องให้มีเตียงซ้อนกันเพ่ือ

ประหยัดพื้นท่ี ห้องหนึ่งอาจจะมี 6, 8, 10, 12 เตียง หรือมากกว่า นอกจากนี้โฮสเทลยังต้องมีพ้ืนที่ส่วนรวมที่ผู้

เข้าพักสามารถใช้ร่วมกันได้เช่น ห้องน้ า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องอ่านหนังสือ หรือพ้ืนที่ส าหรับจัดงานเลี้ยง 

เป็นต้น ด้วยความที่สภาพพ้ืนที่ของโฮสเทลมีความเป็นส่วนรวมสูง ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักจึงต่ าเมื่อเทียบกับ

ห้องส่วนตัวของโรงแรม หรือเกสต์เฮาส์ โฮสเทลในยุคเริ่มแรกอาจจะมีกฎส าหรับผู้เข้าพักเช่น ผลัดเปลี่ยนเวร

ท าอาหาร หรือท าความสะอาดห้องน้ า ซึ่งในปัจจุบันก็อาจจมีหลงเหลืออยู่บ้างตามโฮสเทลที่เน้นรูปแบบดั้งเดิม 

(วรพันธุ์ และ จิตติพันธ์, 2558) 

 

 

ลักษณะห้องนอนรวมของโฮสเทล (รูปภาพจาก jyh.gr.jp) 

 

ลักษณะพ้ืนที่ส่วนกลางของโฮสเทล (รูปภาพจาก momondo.com) 
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 จากลักษณะที่กล่าวไปของโฮสเทลจะพบว่าความเป็นส่วนตัวในพ้ืนที่แบบนี้มีต่ ามาก แทบจะกล่าวได้

ว่าพ้ืนที่ส่วนตัวเพียงหนึ่งเดียวในโฮสเทลก็คือห้องน้ า เพราะว่าพ้ืนทือ่ืน ๆ ต้องใช้ร่วมกันทั้งหมด เมื่อเข้าพักใน

ห้องก็ต้องนอนรวมกับผู้อ่ืน ต้องพบปะผู้คนใหม่ ๆ ตลอดเวลา ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้กลุ่มนักท่องเที่ยว

แบบสะพายเป้เลือกที่จะเข้าพักในโฮสเทล เพราะพวกเขาต้องการที่จะพบปะผู้คนใหม่ ๆ อยู่เสมอนั่นเอง 

อย่างไรก็ตามงานศึกษาโฮสเทลในประเทศเยอรมนีของ Nagy (2016) พบว่าโฮสเทลในปัจจุบันห้องพักมีขนาด

เล็กลง คนเข้าพักได้น้อยลง นั่นหมายความว่าความเป็นส่วนตัวจะเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับโฮสเทลในยุคเริ่มแรก  

 การแบ่งปันพ้ืนที่ของโฮสเทลเป็นกระบวนการส าคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ

ท่องเที่ยว มิตรภาพ และสิ่งของบางอย่าง (O’Regan, 2010) และเป็นพ้ืนที่พักผ่อนเพ่ือให้เหล่านักท่องเที่ยว

แบบสะพายเป้สามารถที่จะวางแผนการเดินทางของพวกเขาได้ต่อไป เนื่องจากการเดินทางของพวกเขาไม่มี

แผนที่ชัดเจน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนพ้ืนที่แห่งนี้จึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะพวกเขาจะรู้ว่าจะ

ไปที่ไหนต่อ เมื่อไหร่ และต้องเตรียมตัวอย่างไร โฮสเทลจึงเหมือนเป็นจุดส าคัญที่ท าให้การท่องเที่ยวแบบ

สะพายเป้ราบรื่นยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโฮสเทลจึงมีความเป็นมิตรสูง และพวกเขาก็ต้องการความเป็น

มิตรจากคนที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นเช่นกัน ไม่ว่าจะจากผู้เข้าพักด้วยกัน หรือจากพนักงานในโฮสเทลเองก็ตาม เคยมี

เหตุการณ์ที่ผู้เข้าพักคนหนึ่งไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนเท่าที่ควร มีการกั้นอาณาเขตเอาผ้ามาบังเตียงนอนไว้ 

ผู้เขาพักคนอ่ืนก็มาถามผู้เขียนว่าเขาเป็นอะไร ท าไมต้องท าแบบนี้ กล่าวคือการสร้างพ้ืนที่ส่วนตัวในพ้ืนที่

ส่วนรวมอย่างโฮสเทลไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก หรือดูแปลกประหลาดในวิสัยของนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ 

 กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโฮสเทลมักจะเป็นกิจกรรมที่ผู้คนมามีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย

แลกเปลี่ยน เลี้ยงฉลอง ชวนกันไปท่องเที่ยวแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ตาม และถึงแม้ว่าโฮสเทลส่วนมากจะมีกฎ

ว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ในโฮสเทล แต่ก็เคยมีกรณีต้องห้ามนี้เกิดขึ้น  ตามที่กล่าวไปว่าเหล่านักท่องเที่ยวแบบ

สะพายเป้มักจะมีลักษณะนิสัยที่เปิดกว้าง เป็นมิตร พวกเขาจึงท าความรู้จักกับคนแปลกหน้าได้ง่าย มีหลาย

กรณีที่นักท่องเที่ยวสองคนเพ่ิงรู้จักกันระหว่างการเดินทางโดยรถไฟจึงชวนมาพักที่เดียวกัน และก็รู้จักกับคน

ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นอีก ลักษณะเช่นนี้สื่อให้เห็นว่าแม้นักท่องเที่ยวสะพายเป้จะเริ่มเดินทางด้วยตัวคนเดียว แต่พวก

เขาไม่ได้ต้องการความโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ กลับกันแล้วพวกเขามองว่ามิตรภาพเป็นสิ่งที่พบเจอได้ระหว่าง

เดินทาง และพ้ืนที่ที่เขาจะได้พบเจอกับคนประเภทเดียวกันก็คือพ้ืนที่โฮสเทลนั่นเอง 

 นอกเหนือจากนั้น โฮสเทลยังเป็นสถานที่ที่เหล่านักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้บางคนเรียกว่า “บ้าน” 

(Home) เมื่อเขาเกิดความประทับใจในโฮสเทลแห่งใด เขามักจะกลับไปพักเสมอเมื่อมีโอกาส ในขณะที่เขา

เดินทางห่างจากบ้านเกิดของตนเอง เขาย่อมหาบ้านหลังที่สองเพ่ือให้เกิดความรู้สึกสบายใจขณะเดินทาง ความ

เป็นบ้านจึงไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวหรือปรับเปลี่ยนไม่ได้ มันสามารถถูกสร้างขึ้นมาได้ถ้าพวกเขารู้สึกเหมือนว่าได้อยู่ที่

บ้านของตนเองจริง ๆ ในแง่นี้แล้ว โฮสเทลจึงมีลักษณะเป็นกันเอง ยืดหยุ่น ไม่เข้มงวดเหมือนกับโรงแรมใหญ่ ๆ 
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เพ่ือให้ผู้เข้าพักรู้สึกว่าตนเองอยู่บ้าน และไม่รู้สึกแปลกแยกกับคนอ่ืน ๆ (แม้ว่าจะเป็นเหตุผลแบบการตลาดก็

ตาม) 

 การด ารงอยู่ของพ้ืนที่แบบโฮสเทลจึงเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ขึ้นมาอย่ าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่เน้นความเป็นส่วนรวม บังคับให้คนในพ้ืนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน มีราคาห้องพักที่

ถูกมาก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่เดินทางด้วยงบประมาณอันจ ากัด และต้องการ

เดินทางเป็นระยะเวลานาน แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้เข้าพักโฮสเทลทั้งหมดจะเป็นนักท่องเที่ยว

แบบสะพายเป้ เนื่องจากผู้เข้าพักบางคนอาจเป็นเพียงคนเดินทางผ่าน ซึ่งบางครั้งค าถามที่มักจะได้รับจากคน

กลุ่มนี้ก็คือค าถามว่าห้องที่จะจัดให้เขาเข้าพักมีคนพักอยู่แล้วกี่คน ถ้ามีจ านวนเยอะเขาก็จะไม่เข้าพัก หรือ

เปลี่ยนไปพักในห้องที่คนน้อยกว่าแทน หรือบางครั้งก็จะเลือกพักในห้องที่มีคนเชื้อชาติเดียวกันกับตนเอง พวก

เขาไม่ได้ต้องการมาพบผู้คนใหม่ ๆ แต่อย่างใด รวมถึงนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เข้ามาพักโฮสเทลก็มากันเป็นกลุ่ม

ใหญ่ พักห้องเดียวกันทั้งหมด และมีปฏิสัมพันธ์กันเพียงแต่ในกลุ่มของตนเอง 

 

ข้อสังเกตและบทสรุป 

ข้อสังเกตที่ค้นพบจากการศึกษาก็คือ การนิยามตนเองของเหล่านักท่องเที่ยวมักจะไม่บอกว่าตนเอง

เป็น “backpacker” โดยตรง พวกเขาเลี่ยงที่จะใช้ค านิยามอ่ืนมากกว่า แต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นค านิยามที่ใกล้เคียง

กับอัตลักษณ์แบบนักท่องเที่ยวสะพายเป้ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าภายในกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ก็ยังมี

กลุ่มย่อยแยกออกไปอีกมากมาย มีหลายประเภท หลายรูปแบบ หรือในทางกลับกัน พวกเขาไม่นิยามตนเองว่า

เป็นนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ อาจจะเป็นเพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวรูปแบบนี้กลายเป็นกระแสหลักไปแล้ว ด้วย

ความที่พวกเขามีความพยายามแตกต่างออกจากกระแสหลัก จึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะนิยามตนเองให้

แตกต่างออกไปเช่นนี้ 

 ข้อสังเกตประการต่อมาคือ การด ารงอยู่ของโฮสเทลดูเหมือนกับว่าจะเป็นระบบที่ไม่พ่ึ งพิงธุรกิจการ

ท่องเที่ยวมากนัก แต่ความเป็นจริงแล้วโฮสเทลนั้นเข้าไปพัวพันกับธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างแนบแน่น แต่ก็เป็น

ธุรกิจทางเลือกที่ตอบสนองกับกลุ่มคนแบบนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้เป็นหลัก เช่นแพคเกจทัวร์ต่าง ๆ ที่เมื่อ

ทางโฮสเทลสามารถขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ ก็จะได้รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ รายได้ส่วนนี้นับว่ามาก

พอที่จะสร้างเป็นก าไรให้กับธุรกิจโฮสเทลได้ค่อนข้างสูง 

 ข้อสังเกตประการสุดท้ายคือ ในยุคที่การท่องเที่ยวผูกกับเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างอินเทอร์เน็ต การ

ท่องเที่ยวย่อมเป็นไปได้ง่ายขึ้น มีการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว เพราะความสะดวกสบาย ข้อมูลทุกอย่าง

สามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต โฮสเทลจึงถูกสร้างความหมายผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นกัน เช่นการรีวิวจากผู้ที่
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เข้าพักนั้นสามารถเป็นตัวก าหนดธุรกิจของโฮสเทลแห่งนั้นได้ เพราะฉะนั้นโฮสเทลจึงต้องมีความมั่นคงในการ

บริการ การสร้างบรรยากาศของที่พัก เพ่ือที่จะได้รับค าชื่นชมจากเหล่านักท่องเที่ยวที่เข้าพัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น

ตัวช่วยตัดสินว่าควรจะเข้าพักท่ีโฮสเทลแห่งนั้นดีหรือไม่ 

 สรุปคือ ท่ามกลางการท่องเที่ยวกระแสหลักที่กลายเป็นธุรกิจ ถูกสนับสนุนจากภาครัฐของแทบทุก

ประเทศท่ัวโลก ก็ยังมีการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเหมือนกับคู่ตรงข้ามกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก นั่น

ก็คือการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ที่มีรูปแบบแตกต่างจากการท่องเที่ยวกระแสหลักโดยสิ้นเชิง กลุ่มคนที่เลือก

เดินทางด้วยการท่องเที่ยวรูปแบบนี้จึงมีลักษณะที่แตกต่างไปจากนักท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป พวกเขามักจะเดินทาง

คนเดียวหรือกับกลุ่มคนที่ไม่มากนัก มีงบประมาณที่น้อย เดินทางเป็นระยะเวลานาน และไปในสถานที่ที่

ห่างไกลจากนักท่องเที่ยวทั่วไป และใกล้ชิดกับความเป็นท้องถิ่น ศิลปะ หรือจิตวิญญาณ กลุ่มคนเหล่านี้จะมี

ลักษณะนิสัย คุณสมบัติ หรืออุดมการณ์บางอย่างของพวกเขาเอง อาจเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นวัฒนธรรมในกลุ่ม

ของพวกเขา  

 ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่หลักของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นอกเหนือไปจากสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่พ้ืนที่  

โฮสเทล ซึ่งมีจุดเด่นคือเป็นที่พักราคาถูก มีความเป็นส่วนรวมสูง มีความหลากหลายของผู้คน มีพ้ืนที่ให้คนเข้า

พักได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นเหมือนจุดแวะพักให้กับการเดินทางอันยาวนานของพวกเขา โฮสเทลจึงเป็น

ส่วนส าคัญที่ควรให้ความสนใจในฐานะพ้ืนที่หลักของเหล่านักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้  เนื่องจากนักท่องเที่ยว

แบบสะพายเป้นั้นเลือกที่จะพักโฮสเทลเพราะว่าความหลากหลายและความเป็นมิตรของคนในพ้ืนที่ พวกเขา

ต้องการพบคนใหม่ ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติ และพ้ืนที่โฮสเทลก็สามารถตอบสนองพวกเขาได้   

โฮสเทลจึงเกิดขึ้นมาเพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยวประเภทนี้ และในทางกลับกันโฮสเทลก็ด ารงอยู่ได้เพราะกลุ่ม

นักท่องเที่ยวสะพายเป้เช่นกัน  



12 
 

References 
English 

Bradt, H. (1995). Better to travel cheaply? : TRAVEL. Retrieved from Independent: 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/better-to-travel-cheaply-travel-

1572786.html 

Byttebier, L. (2007). A History of Why People Travel. Retrieved from Matador Network: 

http://matadornetwork.com/bnt/a-history-of-why-people-travel/ 

Cohen, E. (2004). The Global Nomad. (G. Richards, & J. Wilson, Eds.) Backpacking: Diversity 

and Change. 

Hampton, M. P. (2010). Beyond Backpacker Tourism. (K. Hannam, & A. Diekmann, Eds.) Not 

Such a Rough or Lonely? Backpacker Tourism: An Academic Journey. 

Hottola, P. (1999). The Intercultural Body: Western Woman, Culture Confusion and Control 

of Space in the South Asian Travel Scene. Finland: Julkaisuja. 

Nagy, G. (2016). The evolution of privacy in German youth hostels. Journal of Hospitality and 

Tourism Management, 29, 184-188. 

O’Regan, M. (2010). Beyond Backpacker Tourism. (K. Hannam, & A. Diekmann, Eds.) 

Backpacker Hostels: Place and Performance, p. 85. 

Pearce, P. (1990). The Backpacker Phenomenon: Preliminary Answers to Basic Questions. 

Townsville: Department of Tourism, James Cook University. 

Ugurlu, T. (2010, March 30). Definintion of Tourism (UNWTO Definition of Tourism) / What Is 

Tourism ? Retrieved from Tugberk Ugurlu's Blog: 

http://www.tugberkugurlu.com/archive/definintion-of-tourism-unwto-definition-of-

tourism-what-is-tourism 

University of Cambridge. (2007, May 10). New Research Confirms 'Out Of Africa' Theory Of 

Human Evolution. Retrieved from Science Daily: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2007/05/070509161829.htm 



13 
 

Welk, P. (2004). The Global Nomad: Backpacker Travel in Theory and Practice. (G. Richards, & 

J. Wilson, Eds.) The Beaten Track: Anti-Tourism as an Element of Backpacker Identity 

Construction. 

 

ภาษาไทย 

กรมการท่องเที่ยว. (2559). สถิตินักท่องเที่ยว. เข้าถึงได้จาก Department of Tourism: 

http://newdot2.samartmultimedia.com/home/listcontent/11/221/276 

วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์, และ จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์. (2558). The Hostel Bible. กรุงเทพฯ: ซูเปอร์กรีน 

สตูดิโอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/311532637

