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แบ็กแพ็คเกอรค์ืออะไร
เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

	 มนุษย์เราเกิดขึ้นมาพร้อมกับสัญชาตญาณ 
การเดินทางมาตั้งแต่ยุคอดีตกาล บรรพบุรุษของเรา 
ผ่านการเดินทางมานับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง 
เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ หรือการเดินทางเพื่อ 
ค้นหาสิ่งใหม่ ๆ และแม้แต่ในยุคปัจจุบัน เราก็ยังเดินทาง 
ไม่ได้หยุดหย่อน



	 การเดนิทางจงึมกีารพฒันาเรือ่ยมาหลายพนัหลายหมืน่ปแีลว้ เทคนคิและวธิกีารเดนิทาง 

ก็สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากที่ต้องเป็นบุคคลสำคัญเท่านั้นถึงจะมีโอกาสเดินทางไกลได้  

กเ็ริม่ขยายขอบเขตไปสูส่ามญัชน ปจัจบุนันีท้กุคนจงึมสีทิธิท์ีจ่ะเปน็นกัเดนิทางเทา่ๆ กนัขึน้อยูก่บั 

จังหวะและโอกาส

	 ในหมู่นักเดินทางจำนวนมากมายนั้นก็ยังแบ่งแยกย่อยออกเป็นหลายประเภท ทั้ง 

นักเดินทางที่เดินทางโดยมีคนนำทางจัดการให้ทุกอย่าง นักเดินทางที่เดินทางเพื่อทำธุรกิจ  

และนักเดินทางที่เดินทางด้วยตัวเอง

	 นกัเดนิทางซึง่เดนิทางดว้ยตวัเองนีแ่หละทีเ่ราเรยีกกนัวา่ แบก็แพค็เกอร ์ (backpacker)

	 แบก็แพค็เกอรเ์กดิขึน้มาโดยกลุม่คนทีอ่อกเดนิทางดว้ยการแบกเปห้รอืกระเปา๋ไวข้า้งหลงั  

ตรงตัวกับความหมายของคำว่า backpacker เลยทีเดียว กลุ่มนักเดินทางเหล่านี้เน้นการ 

เดินทางด้วยตัวเอง ราคาประหยัด และได้สำรวจเมืองต่างๆ มากกว่าการไปกับบริษัททัวร์

	 จากนั้นนิยามของแบ็กแพ็คเกอร์ก็ค่อยๆ  เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัย มาถึงปัจจุบัน 

ไม่จำเป็นต้องแบกเป้ไว้ข้างหลังก็ได้ ขอแค่เป็นการออกเดินทางด้วยตัวเอง ใช้จ่ายอย่าง 

สมเหตุสมผล วางแผนการเดินทางอย่างมีเป้าหมาย เราก็เรียกคนเหล่านั้นว่าแบ็กแพ็คเกอร์ 

ได้แล้ว
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10
	 ในการออกท่องโลกกว้าง ถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็คง 
หลีกหนีไม่ได้ที่ไจะต้องไปกับบริษัททัวร์ เพราะข้อมูลการ 
สื่อสารต่าง  ๆ  ในยุคนั้นยังไม่ได้มีมากมายเช่นในยุคปัจจุบัน 
นั่นเอง แต่สมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะมีอินเทอร์เน็ต แหล่ง 
ขอ้มลูทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุของมนษุยชาตมิาเปน็ตวัชว่ย เรยีกไดว้า่ 
อยากรู้อะไร แค่พิมพ์ลงไปก็มีข้อมูลขึ้นมาให้อ่านไม่หวาด 
ไม่ไหว
	 นั่นจึงทำให้เกิดนักท่องเที่ยวประเภทแบ็กแพ็คเกอร์ 
ขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีอีกหลายคนที่ 
ได้เห็นเพื่อน ๆ เป็นแบ็กแพ็คเกอร์แล้วอยากลองดูบ้าง แต่ 
ก็ยังกล้า ๆ กลัว ๆ เกรงจะลำบาก เกรงจะไม่สบาย ฯลฯ
	 เราเลยจะมาบอกข้อดีของการเป็นแบ็กแพ็คเกอร์ 
ให้ฟัง เผื่อว่าหลาย  ๆ  คนจะเปลี่ยนใจ แล้วออกท่องโลก 
ด้วยตัวเองไปกับเรา

Backpacker
ข้อดีขอ

งการ
เปน็



1
กำหนดเส้นทางได้เอง
	 บางคร้ังอยากจะไปหลาย  ๆเมือง 

ท่ีเราสนใจ แต่เส้นทางทัวร์ไม่เอ้ืออำนวย 

เสียเลย อาจเพราะเส้นทางในฝันของ 

เราขายไม่ดีหรือคนหมู่มากไม่ได้สนใจ  

ปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับนักเดินทาง 

ด้วยตัวเอง เพราะเราสามารถเลือก 

เส้นทางด้วยตัวเอง อยากวางแผน 

แบบไหนก็วางได้เลย ไม่มีอะไรมา 

กำหนด อยากไปสถานท่ีที่เป็นรสนิยม 

ส่วนตัว เช่น ไปดูคอนเสิร์ต ไปลุยป่า 

ไปปีนเขา ก็ทำได้โดยไม่ต้องเกรงใจใคร

	 เวลาในการด่ืมด่ำของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอาจจะอยากอยู่ 

เมืองเดิม  ๆนานเปน็สปัดาห ์ แตบ่างคนอยากจะไปวนัละสองเมอืง ขอ้นี ้

เป็นรสนิยมส่วนตัว ว่ากันไม่ได้ ฉะน้ันถ้าเราไปเท่ียวเอง เราก็จะสามารถ 

กำหนดเวลาทีเ่หมาะสมกบัเราไดอ้ยา่งเตม็ที ่ อยากอยูร่มิทะเลใหชุ่้มปอด 

ก็ทำได ้ ที่ไหนไม่ได้สนใจมากก็ไม่ต้องทนฟังไกด์บรรยายนับชั่วโมง2อยู่นานแค่ไหนก็ไม่มีใครว่า
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Turkey

Japan

china

czech

3มีเวลาเที่ยวมากกว่า

russia

ปญัหาใหญข่องทวัรห์ลายๆ เจา้คอื เทีย่ว 

ตัง้แตแ่ปดโมงถงึราวหกโมงเยน็ จากนัน้ 

ก็ต้องกลับที่พัก ทั้งๆ ที่บางทีเราอยากจะเที่ยวต่อ 

ในช่วงกลางคืน หรือบางครั้งอาจอยากออกมาดู 

พระอาทิตย์ข้ึน แต่ถ้าไปกับทัวร์ก็จะทำแบบน้ันไม่ได้ 

ดังนั้นถ้าไปเอง เราจะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอน 

ตีห้า จะนอนดูดาวจนถึงตีสาม หรือช็อปยันเช้า 

ก็ไม่มีใครว่า เลือกเวลาได้ตามแต่ใจต้องการ



hong kong

ประหยัดกว่า

ได้ความตื่นเต้น

	 การไปเท่ียวเองอย่างน้อย  ๆก็ตัด 

ค่าดำเนินการออกไปได้ระดับหน่ึง เร่ือง 

ท่ีพักหรืออาหาร เราก็เลือกเองแบบที่ 

พอดีตัว รวม  ๆแล้วเท่ียวเองมักได้ราคา 

ที่ถูกกว่าไปกับทัวร์เสมอ

	 เวลาไปกับทัวร์จะมีคนจัดการทุกอย่างให้เรา 

เสร็จสรรพ ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสาร ท่ีพัก อาหาร  

สถานท่ีท่องเท่ียว เรียกได้ว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องเตรียม 

อะไรเองเลย จริงๆ ก็สบายดี แต่การไปเท่ียวเองน้ัน 

จะให้ความตื่นเต้นที่แตกต่างออกไป เพราะเราต้อง 

หาข้อมูลทุกอย่างเอง กำหนดเวลาเอง กางแผนท่ี  

ดูตารางการเดินรถเอง ทั้งหมดนี้ทำให้มีกิจกรรม 

ระหว่างการเดินทางมากข้ึน และส่วนใหญ่มักจะได้ 

ประสบการณ์ที่ดีเสียด้วยสิ

4

5
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ได้รู้จักคนท้องถิ่น
ถ้าไปกับทัวร์ เราคงไม่ได้คุยกับคนท้องถ่ิน 

สักเท่าไร ยกเว้นคุยกับพนักงานโรงแรม 7

ได้เที่ยวก่อนจะ
ออกเดินทาง
เสียอีก
	 ต้ังแต่วินาทีแรกท่ีเราคิดจะ 

ออกเท่ียวเอง ไม่ว่าจะตัวคนเดียวหรือ 

เ ท่ียวกับเ พ่ือน วินาทีน้ันเราก็เ ร่ิม 

ออกท่องเท่ียวแล้ว เพราะเราต้องจอง 

ที่พัก หาข้อมูล หรือไม่ก็นัดเจอเพ่ือน 

ร่วมทริปเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลกัน การ 

เตรียมตัวน้ีจะสร้างท้ังความสนุกและ 

ต่ืนเต้นให้เราต้ังแต่ก่อนออกเดินทาง  

นับว่าคุ้มค่ากว่าอยู่แล้วกับการได้เที่ยว 

ก่อนออกเดินทางตั้ง 2 - 3 เดือน

6

และไกด์ แต่ถ้าเที่ยวเอง เราจะได้พูดคุยสอบถามกับคนท้องถิ่นอย่าง 

แนน่อน ซึง่ประสบการณเ์หลา่นีม้คีา่มากมายสำหรบันกัเดนิทาง บางทเีรา 

จะได้ฟังเรื่องเล่าหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แหล่งซื้ออาหาร ของที่ระลึก  

ตลอดจนจุดชมวิวดีๆ ที่นักท่องเที่ยวคนอื่นอาจไม่รู ้ แค่นี้ก็คุ้มค่าแล้ว



ได้เพื่อนใหม ่ๆ 
	 การเดินทาง เรามักได้เพ่ือนใหม่เสมอๆ โดยเฉพาะ 

กับการไปพักในท่ีพักประเภทโฮสเทล (hostel) ท่ีมีนักเดินทาง 

มารวมกันอยู่มากมาย ทุกคนล้วนมีประสบการณ์ที่จะมา 

แชร์กันและพร้อมจะเป็นเพื่อนกันเสมอ

เพียงแค ่ 10 ข้อนี้
ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่มากพอ
จะชวนให้เราออกเดินทาง
ด้วยตัวเองได้แล้ว

8
9

10

	 ได้ภาษา

 แน่นอนว่าถ้าไปกันเอง เราก็ต้องฝึกพูดภาษาก่อนไป โดยปกติ 

ก็คือภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษนั่นเอง อย่างน้อยเวลาติดต่อ 

โรงแรมก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ และเมื่อเราออกไปเที่ยวก็ต้องพบปะ 

ผูค้นซึง่จำเปน็ตอ้งใชภ้าษาองักฤษ ดงันัน้ถา้เราไดเ้ดนิทางดว้ยตวัเอง 

บ่อยๆ รับรองว่าภาษาของเราจะดีขึ้นเองอย่างไม่น่าเชื่อ

	 แข็งแรง อดทน
	 การออกเดินทางเองน้ันบังคับให้เราต้องเดินมากกว่า 

ปกต ิ แบกของหนกักวา่ปกต ิ และลำบากมากกวา่ปกต ิ 

แต่ก็เป็นความลำบากที่สนุกและเปิดโอกาสให้เราได้ 

ออกกำลังกายไปในตัว ทุกครั้งที่กลับมาจากทริป  

เราจึงมักพบว่าร่างกายแข็งแรงและอดทนขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัด
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10
	 ในสมัยนี้แบ็กแพ็คเกอร์เพิ่มจำนวนขึ้นมาอย่างมากมายตาม 
กระแสโลก เพราะนับวันแต่ละประเทศก็ยิ่งเหมือนใกล้กันมากขึ้น จะ 
เดินทางไปที่ไหน พักอย่างไร ก็มีข้อมูลรองรับแทบทั้งหมด
	 แต่หลาย  ๆ  คนยังลังเลอยู่ว่าจะก้าวเท้าเข้ามาในโลกของแบ็ก- 
แพ็คเกอร์ดหีรอืเปลา่ เพราะเคยไดย้นิคำเลา่ลอืวา่แบก็แพค็เกอรน์ัน้ตอ้ง 
อดทน ต้องลำบาก และลุยอย่างมากมาย ถ้าต้องไปลำบากใช้ชีวิต 
อะไรขนาดนั้น ฉันนอนอยู่บ้านเฉย ๆ หรือไปเที่ยวกับทัวร์คงจะดีกว่า
	 เราเลยมคีำถามง่าย ๆ 10 ขอ้เพือ่ทดสอบความพรอ้มในการเปน็ 
แบ็กแพ็คเกอร์ ลองถามใจตัวเองดูว่าคุณเหมาะจะเป็นแบ็กแพ็คเกอร์ 
หรือไม่ โดยตอบแค ่“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แล้วลองเช็กคำตอบได้เลย

Backpacker
บททด

สอบ
ว่าคุณควรเป็น

หรือไม่



1. คุณทนความลำบากและรำคาญท่ีจะนอนรวมกับคนอ่ืนได้ใช่ไหม

2. คุณแข็งแรงพอจะแบกกระเป๋าเป้ใบใหญ่ที่หนัก 20 กิโลกรัม

 ได้ใช่ไหม

3. คุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่องใช่หรือไม่

4. คุณมีเงินเพียงพอแล้วใช่หรือไม่

5. คุณดูแผนที่เก่งใช่ไหม

6. คุณพร้อมจะปุเลง ๆ ไปกับรถเก่า ๆ นานกว่า 10 ชั่วโมง

 เพื่อเดินทางข้ามเมืองใช่ไหม

7. เพื่อนของคุณพร้อมเดินทางกับคุณใช่ไหม

8. คุณกินอาหารง่าย กินอะไรก็ได้ใช่ไหม

9. คุณลางานยาว ๆ ได้ใช่ไหม

10. คุณกำลังเริ่มกลัวการเป็นแบ็กแพ็คเกอร์ใช่ไหม

LeT’s check
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	 มี คว าม เ ข้ า ใ จ ผิด 
เก่ียวกับแบ็กแพ็คเกอร์อยู่ 
อยา่งมากมายทีท่ำใหห้ลาย ๆ  
คนไม่กล้าย่างเท้าเข้ามาใน 
เส้นทางนี้  เรามาดู เฉลย 
ทีละข้อกันว่าทำไม  ไม่ว่า 
ตอบ “ใช”่ หรอื “ไม่ใช”่ คณุก ็
เป็นแบ็กแพ็คเกอร์ได้อยู่ดี

คุณทนความลำบาก
และรำคาญที่จะนอน
รวมกบัคนอืน่ได้ใช่ไหม

คุณดูแผนที่เก่งใช่ไหม

	 ไม่มีใครบังคับให้ต้องนอนห้อง 

นอนรวมหรือดอร์ม (dorm) แม้ว่าภาพ 

นักเดินทางท่ีนอนดอร์มกันห้องละ 10 คน  

ตอนเช้าแย่งกับเข้าห้องน้ำ แล้วเดิน 

ใส่กกน.ตัวเดียวว่อนโรงแรม จะเป็นภาพ 

ท่ีมักถูกนำเสนอในภาพยนตร์หลายๆ  

เรื่อง แต่ก็ยังมีโฮสเทลอีกมากมายที่ 

ราคาไม่แพงและมีห้องพักเดี่ยวให้คุณใช้ 

บริการ หรือถ้าไปกันหลายคน จะเหมา 

ห้องดอร์มทัง้หอ้งเปน็ของตวัเองกย็งัทำได้

	 ไมจ่ำเปน็ตอ้งจบการดแูผนทีอ่ะไรทัง้นัน้  

ถ้าเราหลงทาง วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการถาม  

เลือกถามคนที่น่าไว้ใจ เช่น คนในร้านค้า  

รา้นอาหาร หรอืถา้เจอเจา้หนา้ทีข่องรฐักย็ิง่ด ี

บางครั้งการหลงทางก็ถือเป็นเรื่องสนุกของ 

การเดินทางนะ

1

5

เมื่อเรียบร้อยแล้ว
คราวนี้มาดูเฉลยของเรากัน

ถ้าคุณตอบใช่ 8 - 10 ข้อ
คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นแบ็กแพ็คเกอร์

ถ้าคุณตอบใช่ 4 - 7 ข้อ
คุณก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นแบ็กแพ็คเกอร์

ถ้าคุณตอบใช่ 0 - 3 ข้อ
คุณก็ยังมีคุณสมบัติที่จะเป็นแบ็กแพ็คเกอร์

sTarT



คุณพูดภาษาอังกฤษ
ได้คล่องใช่หรือไม่

คุณมีเงินเพียงพอแล้วใช่หรือไม่

	 ภาพนักเดินทางแบกเป้ใบใหญ่โตท่องโลกกว้างก็เป็นอีกภาพที่ติดตาหลายๆ  คน  

ทำให้หลายคนนึกถามตัวเองว่า “ฉันจะไปมีแรงแบกเป้ใหญ่ขนาดนั้นได้อย่างไร” แต่ 

จริงๆ แล้วแบ็กแพ็คเกอร์ที่ใช้กระเป๋าล้อลากก็มีอยู่มากมายมหาศาล จุดที่เราต้องมอง 

ไม่ใช่ว่าจะใช้เป้หรือกระเป๋าล้อลากหรอก แต่อยู่ที่ข้าวของที่เราจะนำติดตัวไประหว่าง 

การเดินทางต่างหาก โดยควรยึดคติที่ว่า “ยิ่งน้อย ยิ่งเบา ก็ยิ่งดี”

	 ข้อน้ีผิดจากท่ีจินตนาการกันไปไกลพอสมควร เราไม่ 

จำเปน็ตอ้งพดูไดค้ลอ่งเลย เพราะตอ่ใหค้ณุพดูภาษาองักฤษ 

แบบน้ำไหลไฟดับ คนเกือบครึ่งโลกก็มักตอบกลับมาด้วย 

คำงา่ยๆ เทา่นัน้ ดไีมด่ ี การพดูเปน็คำ  ๆจะทำใหเ้ขา้ใจกนั 

ได้ง่ายกว่าการพูดเร็วๆ หรือพูดเป็นประโยคยาวๆ เสียอีก

	 คนส่วนใหญ่มีเงินเพียงพอสำหรับอะไร 

บางอย่างเสมอ แต่ไม่เคยมีเงินเพียงพอ 

สำหรับอีกอย่างเลย บางทีส่ิงท่ีสำคัญกว่า 

การหารายได้ให้มากที่สุด ก็คือการบริหาร 

จัดการรายได้ให้ดีที่สุดต่างหาก

3

4

คุณแข็งแรงพอจะแบกกระเป๋าเป้ใบใหญ่
ที่หนัก 20 กิโลกรัมได้ใช่ไหม2
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คุณพร้อมจะปุเลง ๆ ไปกับรถเก่า ๆ นานกว่า 10 ชั่วโมง
เพื่อเดินทางข้ามเมืองใช่ไหม

คุณ
ลางาน
ยาว ๆ 
ได้ใช่ไหม

คุณกำลังเริ่มกลัวการเป็น

แบ็กแพ็คเกอร์
ใช่ไหม

	 บางจุดหมายปลายทางอาจเป็นแบบนั้น แต่ 

หลาย  ๆ ท่ีในปัจจุบันล้วนมีสนามบิน แถมราคาต๋ัวเคร่ืองบิน 

ก็ไม่ได้ต่างจากราคาตั๋วรถโดยสารเลย โดยเฉพาะเมื่อเรา 

จัดการจองล่วงหน้า แต่เส้นทางรถก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่ 

สำหรับคนที่ชอบลุยจริงๆ

	 จะกลัวหรือไม่กลัว อย่าให้ 

เป็นอุปสรรคกับการลองของคุณ  

คนมากมายในโลกทำได้ คุณ 

ก็ต้องทำได ้ จริงไหม

6

910

เมื่อถึงบรรทัดนี้แล้ว เราหวังว่าทุกคนน่าจะตัดสินใจได้แล้วว่า
คุณเหมาะกับการเป็นแบ็กแพ็คเกอร์หรือเปล่า



เพื่อนของคุณ
พร้อมเดินทาง
กับคุณใช่ไหม

คุณกินอาหารง่าย
กินอะไรก็ได้ใช่ไหม

	 ลองหาเวลาออกเดินทาง 

คนเดียวดูสักคร้ังแล้วจะพบว่า คุณ 

เดินทางคนเดียวได้ ถึงบางทีจะเหงา 

อยู่บ้าง แต่ก็จะให้ประสบการณ์ท่ี 

แปลกใหม่จนคุณอาจติดใจกระทั่ง 

ไม่ต้องง้อเพ่ือนให้เดินทางไปกับคุณ 

ในครั้งต่อๆ ไปเลยก็ได้

	 ไปอินเดียจะมีแต่โรตีแกง ไป 

อังกฤษต้องกินแต่ฟิชแอนด์ชิปส์ (Fish  

&Chips) ไปญ่ีปุ่นต้องกินแต่ราเม็งและ 

ซูชิ นั่นเป็นความเชื่อที่ผิด อันที่จริง 

ก็เป็นการดีถ้าคุณจะลิ้มลองรสชาติที่ 

แตกต่างไปบ้าง แต่ถ้าคุณไม่ชอบจริงๆ  

ก็ไม่ต้องกังวลมาก เพราะเกือบทุกที่ 

ในโลกลว้นมอีาหารนานาชาตขิาย ไป 

อินเดีย คุณก็หาเคเอฟซีกินได้เหมือน 

บ้านเรานี่แหละ

	 ไม่จำเป็นต้องลายาวเพ่ือไปเป็นแบ็กแพ็คเกอร์หรอก เพราะแค่ 

สามวันสองคืน คุณก็ออกค้นโลกได้แล้ว ทั้งนครวัด ย่างกุ้ ง  

เวียงจันทน์ กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง มาเก๊า จีน มีเวลานิดหน่อย คุณ 

ก็ค่อยๆ  เก็บเล็กผสมน้อยไปก็ได้ และหากคุณชอบทางสายนี้จริงๆ  

อนาคตค่อยขยับขยายเส้นทางและวันลา ถึงตอนนั้นเจ้านายคุณอาจ 

สนับสนุนก็ได้นะ ถ้าทุกครั้งที่คุณกลับจากการท่องเที่ยวแล้วมีมุมมอง 

หรือไอเดียใหม่ๆ ติดตัวมาด้วย	
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8
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