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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวรูปแบบสะพายเป้ (Backpacker) เป็นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่

รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้นกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวสะพายเป้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มประสบการณ์ให้แก่
นักท่องเที่ยวเพราะเป็นการเที่ยวท่ีไร้รูปแบบอันแน่นอน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวท่ีรักอิสระ ชอบทำกิจกรรม และ
ต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งต่างจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก อันเป็นการท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์จาก
บริษัทนำเที่ยวภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย การบริการ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่นิยมการ
ท่องเที่ยวในลักษณะแบบสะพายเป้เริ่มมีมากขึ้น เหตุจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย การคมนาคมที่สะดวก รวมไปจนถึง
การพัฒนาระบบความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นดงันั้น การศึกษาการท่องเที่ยวแบบ
สะพายเป้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้พร้อมท้ังศึกษาถึงเป้าหมายของการเลือก
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ 
คำสำคัญ : การท่องเที่ยวสะพายเป้ 
 

Abstract 
Nowadays, backpacker style tourism is one of the most popular and popular tourist 

cultures. It can be said that backpackers Is a worldview Increase the experience for tourists Because 
it is definitely a free trip Suitable for independent travelers who like to do activities and want an 
exotic experience. Which is different from mainstream tourism Which is a tour based on a tour 
program from a travel company under various conditions such as time, cost, service, etc. It can be 
seen that tourists who prefer to travel in a backpack style are becoming more and more. Due to 
modern technology Convenient transportation Including developing security systems To create 
more confidence for tourists. Therefore, the study of backpacking tourism Therefore, the objective 
is to study the backpack travel pattern. And studying the goals of choosing to travel in Thailand of 
backpackers 
Keyword: Backpack 
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1. บทนำ 
การท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของมนุษย์มาเป็นเวลานาน มนุษย์มีการอพยพเคลื่อนที่อยู่เสมอ 

การอพยพครั้งแรกของมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human) มนุษย์เป็นนักเดินทางมาตั้งแต่อดีต แต่ในช่วงแรก ๆ ของ
อารยธรรมมนุษย์นั้น การท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการสำรวจมากกว่าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแต่เมื่อมีการ
พัฒนาของระบบคมนาคม แผนที่ รวมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปทำให้การท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ ้น ในปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็สามารถพบเจอกลุ่มคนที่เรียกว่า “นักท่อง เที่ยว” ได้อย่างง่ายดาย 
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของหลาย ๆ ประเทศ มีเงินทุนหมุนเวยีนมหาศาล 
ในขณะที่การท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจกลายมาเป็นการท่องเที่ยวแบบกระแสหลักที่ถูกสนับสนุนด้วยระบบ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ปฏิเสธการท่องเที่ยวแบบนี้ กลับกันแล้ว พวกเขาเลือกที่จะ
ท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม กล่าวคือมีความเป็น “นักสำรวจ” (Explorer) แบบผู้คนในอดีต คนเหล่านี้มักจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน แต่งตัวเรียบง่าย สะพายกระเป๋าเป้ใบใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นเสียเป็นส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้ถูกเรียก
อย่างรวมๆ ว่า “นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้” (Backpackers) พวกเขามีลักษณะเฉพาะ มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน3 
 

2. Backpackers 
องค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว เอาไว้ว่า “การท่องเที่ยวประกอบ

ไปด้วยกิจกรรมของผู้คนที่เดินทางและหยุดพักในสถานที่ที่นอกเหนือไปจากสภาพแวดล้อมคือการเดินทางที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่ง และไม่กินระยะเวลาต่อเนื่องกันนานเกินหนึ่งปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ท ำธุระ หรือ
จุดประสงค์อื่น และเดินทางไปต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมของตนเอง ไม่ได้ไปพำนับอาศัยอยู่ที่อื่น ทั้งนี้จะกล่าว
ได้ว่า การท่องเที่ยวมีหลากหลายแบบ การท่องเที่ยวมีความหมายที่กว้าง ทั้งด้านจุดมุ่งหมาย เป้าหมายแรงจูงใจ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นหลายรูปแบบ แต่ในส่วนของบทความนี้ได้ให้ความสนใจไปที่ 
การท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้และนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้  

Backpackers คือ การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก เป็นการท่องเที่ยวที่ผู้
ท่องเที่ยวนั้นพึ่งพาตนเองในการท่องเที่ยว คือมาเที่ยวเองโดยไม่ผ่านการซื้อทัวร์ เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นหา
ประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยตรง ไม่ได้มุ่งเน้นหาความเพลิดเพลินแบบการท่องเที่ยวตามกระแส ในอดีตกระแส
การท่องเที่ยวรูปแบบนี้มักเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ ในประเทศไทยยังจัดได้ว่าเป็นส่วนน้อยอยู่ 

นักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ คือ นักท่องเที่ยวบรรจุสิ่งของไว้ด้านหลัง เริ่มมาจากชาวต่างชาติเดินทางแบก
เป้ออกท่องเที่ยวไปทั่วโลก และเกิดเป็นคำศัพท์ ที่หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวแนวนี้ว่า Backpacker นักเดินทาง
แนว Backpacker คือ นักเดินทางที่เดินทางหรือท่องเที่ยวแบบประหยัด ใช้จ่ายในสิ่งที่ควรและจำเป็น โดยมากจะ
เน้นการเดินทางจะเน้นการพึ่งพาตนเองในการท่องเที่ยว และเลือกที่พักแบบประหยัดไว้ก่อน ที่สำคัญคือ ต้องแบกเป้
สะพายหลัง และชอบสร้างสังคมใหม่หาเพื่อนใหม่ คุยกับคนท้องถิ่นอยู่เป็นประจำนักเดินทางแบบ Backpacker 
ไม่ได้ชอบความสะดวกสบายมากนัก โดยจะเน้นถึงการรับประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบท้าทายความสามารถของ

 
3 การัณยภาส  ภู่ยงยุทธ.  นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (backpacker) กับโฮสเทล (hostel) : การสร้างความหมาย และอัตลักษณ์ผ่าน

พื ้นที่ , บทความในรายว ิชาพื ้นที ่  อ ัตลักษณ์ และความเป็นชายขอบสังคมว ิทยาและมานุษยว ิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559. หน้า 1. 
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ตนเองและมุ่งเน้นไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เข้าถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ต่าง  ๆ มักจะชอบคุยกับคน
ท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ชอบที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางความคิดระหว่างกัน ชอบพบปะเพื่อน
ใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นแล้วเราจึงไม่สามารถเรียกคนที่แบกกระเป๋าเป้แล้วเดินทางทุกคน ด้วยคำว่า  Backpacker ได้ 
เพราะอาจจะเป็นแค่กรุ ๊ปทัวร์ที ่มีกระเป๋าใบใหญ่สะพายหลังมาเท่ านั ้นนักท่องเที ่ยวแบบสะพายเป้มักมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเองกับเพื่อนนักเดินทางนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้แตกต่างจาก
นักท่องเที่ยวแบบกระแสหลักพวกเขาไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวกระแสหลกั กล่าวคือนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ไม่ได้ซือ้
แพ็คเกจทัวร ์ในการทอ่งเที่ยวแต่เป็นการท่องเที่ยวโดยตนเองเท่านั้น 
 

 
ภาพที่ 1 Backpacker 
ที่มา : https://travel.mthai.com 
 

3. ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวกระแสหลัก และ Backpackers 
การท่องเที่ยวกระแสหลักคือ เป็นการท่องเที่ยวท่ีเป้าหมายมุ่งเน้นไปท่ีเศรษฐกิจ โดยเกิดจากความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของโลกและความน่าสนใจค่านิยมที่เป็นกระแส
ดึงดูดใจต่อการท่องเที่ยว เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
กำลังเป็นที่นิยม รูปแบบที่มีความโดดเด่นของการท่องเที่ยวกระแสหลักคือการท่องเที่ยวของชนหมู่ที่ท่องเที่ยวกัน
เป็นหรือที่เรียกว่ากรุ๊ปทัวร์ เป็นการนำคนจำนวนมาก หรือเป็นกลุ่มใหญ่ไปยังแหล่งทองเที่ยวเดียวกัน มีโปรแกรม
การท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเดียวกันเหมือนกัน มีการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ทั้งที่พัก
แรม อาหาร การอำนวยสะดวกอื่น ๆ ระหว่างการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ กล่าวคือการท่องเที่ยวกระแสหลักการจัดทุก ๆ 
อย่างที่อำนวยความสะดวกสบายต่อการท่องเที่ยวหรือกันว่า “Package Tour” การท่องเที่ยวแบบนี้เน้นความ
สะดวกสบายและการใช้จ่ายเงินเป็นหลัก 

การท่องเท่ียวกระแสหลักมีหลายประเภท 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม เช่น สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ 

และสัตว์เลี้ยงรวมถึงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่าง ๆ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การเดินทางไปในสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ 
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรม เช่น การ
ชมสถานโบราณวัตถุ โบราณสถาน ปราสาท พระราชวัง วัด ประเพณี รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละ
ยุคสมัย 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ การรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีผสมผสานในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมสำคัญของการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวสปา 

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่นการเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกค้า หรือ ดูแลงานและได้ไปท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น ๆ 
ประมาณ 1 - 2 วัน 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นถือเป็นการท่องเที่ยวกระแสหลักเนื่องด้วยจากเป็นการนำเที่ยวกลุ่มชนหมู่มาก ใช้
โปรแกรมทัวร์ในการนำเที่ยวและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเดียวกัน สถานที่เดียวกัน โดยการซื้อ “Package Tour” 
เป็นการท่องเที่ยวที่ใช้เงินเป็นหลัก “Package Tour” นั้นมีหลายประเภทตามที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจต่อการ
ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ แต่แบบสะพายเป้ ต่างจากการท่องเที่ยวกระแส การท่องเที่ยวแบบนี้มีการจัดวางระบบ
แบบแผนการท่องเที่ยวเป็นของตนเอง ทั้งการคมนาคม สิ่งของอำนวยความสะดวก ที่พักแรม อาหาร กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และใช้คู่มือนำเที่ยวหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแทนการใช้มัคคุเทศก์ในการนำเที่ยว  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยว ในลักษณะดังกล่าวเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น สามารถเห็นได้จากการ
เพิ่มขึ้นของการแบ่งปันประสบการณ์ในการท่องเที่ยว Backpackers บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เหล่า
นักท่องเที่ยว Backpackers ใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การท่องเที่ยวของตนเองกับคนอื่น เว็บไซต์หรือสื่อ
ออนไลน์ที่นักท่องเที่ยว Backpackers นิยมใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
Pantip 

การท่องเที่ยวแบบ Backpackers มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบกระแสหลักอย่างชัดเจน ทั้ง
วิธีการ และจุดประสงค์ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ง่าย ๆ ดังนี ้

- การท่องเที่ยวกระแสหลักเน้นผลทางเศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอยเป็น
หลัก ในขณะที่การ ท่องเที่ยวแบบสะพายเป้เน้นการใช้จ่ายเงินในจำนวน
ทีน่้อย อยู่กับงบประมาณที่จำกัด  
- รูปแบบของการท่องเที่ยวกระแสหลักมักจะเป็นการท่องเที่ยวแบบมวลชน 

คือมีนักท่องเทีย่วเยอะ มีการซื้อทัวร์เป็นแพค็เกจมีโปรแกรมการท่องเที่ยว
ที่ชัดเจน ในขณะที่การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้นั้นมักจะไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
หรือไปท่องเที่ยวเพียงคนเดียว ไม่มีแผนการท่องเที่ยวที่แน่นอน 
- การท่องเที่ยวกระแสหลักมักจะไปเที่ยวในสถานที่ที่ทางบริษัททัวร์จัดไว้

ให้ในโปรแกรม มักจะเป็นสถานที่ยอดนิยม สถานที่ที่ผูกโยงอยู่กับระบบ
เศรษฐกิจ ในขณะที่การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ มักจะเลือกไปในสถานที่
ที่แปลกใหม่ ห่างไกลเมือง เข้าหาธรรมชาติ ความเป็นท้องถิ่น หรือทำ
กิจกรรมทางเลือก เช่นกิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณ  
- การท่องเที่ยวแบบกระแสหลักเป็นการเดินทางแบบช่ัวคราวเท่านั้น อาจมี

จุดประสงค์หลักเพื่อ การพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก แต่การท่องเที่ยวแบบ
สะพายเป้คือความถาวรของวิถีชีวิต หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นช่ัว
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ครั้งชั่วคราว มันเกิดขึ้นสม่ำเสมอเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ต้อง กระทำ
ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ4 

ในขณะที่นักท่องเที่ยวกระแสหลักมักถูกเรียกว่า “Tourist” แต่นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ถูกเรียกว่า 
“Backpacker” ดังนั ้นแล้ว Backpacker จึงไม่ใช่ Tourist หรือไม่ใช่นักท่องเที่ยวกระแสหลักอีกทั้งยังมีเหล่า
นักท่องเที่ยวแบบ Backpacker ส่วนหน่ึงที่ต่อต้านกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลักซึ่งเป็นมุมมองว่าการท่องเที่ยวแบบ
กระแสหลักนั้นซำ้ซากจำเจไม่มีความสนใจหรือเพิ่มความท้าทายในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ 
ไม่เข้าถึงแก่นแท้ของประสบการณ์ท่องเที่ยวและไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เปรียบเสมือนการใช้เงินซื้อ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวมากกว่า 

ใน Welk (2004) กล่าว ว่า การต่อต้านนักท่องเที่ยวกระแสหลักคือส่วนสำคัญในการสร้างความเป็น
นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ขึ้นมา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ลักษณะนิสัย ตัวตน กิจกรรม ความคิดของคนสองกลุ่มนี้
แตกต่างกัน ราวกับเป็นคู่ตรงข้ามกัน เพราะฉะนั้นการศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้จึงมี
จุดมุ่งหมายว่าอัตลักษณ์ของพวก เขามีลักษณะอย่างไร และเหตุใดพวกเขาถึงสร้างความหมายและอัตลักษณ์ให้กับ
ตนเองแบบน้ี5 

ประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ นั้นสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มฮิปปี้คือหมายถึง
กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มักจะปฏิเสธบรรทัดฐานทั่วไปของสังคม หรือต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลัก เป็นกลุ่มคนที่ รัก
อิสรเสรีภาพ มุ่งเน้นการแสวงหาวิถีชีวิตของตนเอง มีจุดกำเนิดในช่วงทศวรรษ 60 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮิปปี้
บางกลุ่ม ได้กลายมาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วย ฮิปปี้คือกลุ่มอเมริกันชนที่ต่อต้านระบบสังคม
โครงสร้างนิยมคือรูปแบบสังคมที่กำหนดหน้าที่ของคนในสังคมตายตัว เช่นบทบาทพ่อแม่ลูก สามีภรรยา ช่วง
สงครามเวียดนามเป็นช่วงที่ทำให้เกิดพวกฮิปปี้มากขึ้นเป็นตัวเร่งให้แนวความคิดเรื่องฮิปปี้สุกงอมและเป็นที่ยอมรับ
มากขึ้น โดยแสดงออกในรูปการณ์ต่อต้านสงคราม และการต่อต้านสังคมอเมริกันทุกรูปแบบ เคยตัดผมสั้น ก็ปล่อย
ให้มันยาวรุงรัง ไว้หนวดเครา เคยแอบมีชู้กัน ก็เปิดเซ็กเสรีมันซะเลย เคยนับถือผู้ใหญ่ก็ไม่สนใจ พวกฮิปปี้เป็นพวก
เยาวชนรุ่นใหม่ที่เริ่มตั้งคำถามถึงสังคมตัวเอง อยากหาค่านิยมใหม่ ๆ จึงออกเดินทางแสวงหาไปทั่ว (เป็นจุดกำเนิด
ของการเที่ยวแบบ Backpacker) แม้การท่องแบบ Backpacker นั้นจะมีความเชื่อมโยงกับพวกฮิปปี้แต่ส่วนใหญ่
ไม่ใช่เป็นพวกฮิปปี้แบบดั้งเดิมแต่อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเป็น “ฮิปปี้ใหม่” 

 

 
4 การัณยภาส  ภู่ยงยุทธ.  นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (backpacker) กับโฮสเทล (hostel) : การสร้างความหมาย และอัตลักษณ์ผ่าน

พื ้นที่ , บทความในรายว ิชาพื ้นที ่  อ ัตลักษณ์ และความเป็นชายขอบสังคมว ิทยาและมานุษยว ิทยา  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  2559.  หน้า 3. 

5 การัณยภาส  ภู่ยงยุทธ.  นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (backpacker) กับโฮสเทล (hostel) : การสร้างความหมายและอัตลักษณ์ผ่าน
พื้นที่, บทความในรายวิชาพื้นที่ อัตลักษณ์ และความเป็นชายขอบสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  2559.  หน้า 4. 
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ภาพที่ 2 นักท่องเที่ยวกระแสหลกั เป็นการท่องเที่ยวกลุ่มชนหมูม่าก 
ที่มา : https://packagemaldives.com 
 

 
ภาพที่ 3 ฮิปปี ้
 

งานศึกษาของ Welk (2004: 80 - 81) ได้ให้คำจำกัดความของอัตลักษณ์ความเป็นนักท่องเที่ยวแบบ  
Backpacker ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้  

- พวกเขาจะเดินทางด้วยงบประมาณที่ต่ำ (to travel in low budget) ขอ
เพียงแค่มีสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานสามอย่างเท่านั้น ได้แก่ ที่พัก อาหาร และ
การคมนาคม 
- พวกเขาต้องการพบเจอผู้คนที่หลากหลาย (to meet different people) 

เช่นเหล่านักท่องเที่ยว แบบสะพายเป้ด้วยกันเอง หรือผู้คนในท้องถิ่นที่
เขาเดินทางเข้าไป แนวคิดนี้สื่อถึงความเป็นชุมชน ที่เชื่อว่า “โลกทั้งโลก
คือหมู่บ้านเดียวกัน” 
- พวกเขาต้องการ (หรือรู้สึกถึง) ความเป็นอิสระ และการเปิดใจรับสิ่งใหม่ 

(to feel free and open-minded) 
- พวกเขามักจะจัดการกับการเดินทางด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ (to Organize 

one’s journey individually and independently) ซึ ่งมีจุดประสงค์
ในการจัดการตนเอง ทดสอบความสามารถของตนเอง โดยไม่ขึ้นตรงกับ
การท่องเที่ยวกระแสหลัก 
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- พวกเขาต้องการท่องเที่ยวให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (to travel for 
as long as possible) โดยตั้งอยู่บนความคิดที่ว่าการเดินทางที่ “แท้จริง” 
ไม่ใช่การเดินทางในระยะเวลาอันสั้น อย่างเช่นวันหยุดสุดสัปดาห์6 

จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวแบบกระแสหลัก และนักท่องเที่ยวแบบ Backpacker นั้นมี
ความแตกกันมีแบบแผนในกาท่องเที่ยวไม่เหมือนกัน เป้าหมายจุดมุ่งหมายทางการท่องเที่ยวไม่เหมือนกัน 

- นักท่องเที่ยวกระแสหลักมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวแบบ
สะดวกสบายโดยการใช้เงินซื้อ Package Tour ก็สามารถท่องเที่ยวได้โดย
ไม่ต้องกังวลสิ่งใดหรือแก้ปัญหาใด ๆ ในการท่องเที ่ยวเพราะในการ
ท่องเที่ยวครั้งหนึ่งของพวกเขา มีโปรแกรมทัวร์บังคับสถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยวและมีมัคคุเทศก์หรือผู ้นำเที่ยวในการอำนวยความ
สะดวกต่อการท่องเที่ยวแล้ว 
- นักท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ มีจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว

ต่างไป พวกเขาเบื่อการท่องเที่ยวแบบกระแสหลัก เบื่อความซ้ำซากจำเจ
ของการท่องเที่ยวกระแสหลัก Package Tour โปรแกรมทัวร์ นักท่องเที่ยว
แบบสะพายเป้ มีจุดมุ่งหมาย ในการเดินทางท่องเที่ยวคือ ต้องการความ
เป็นอิสระในการท่องเที่ยว เพื่อท้าทายความสามารถของตนเอง จัดการ
เตรียมแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพื่อเก็บเกี ่ยวประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวท่ีแท้จริง แรงจูงใจการท่องเที่ยวคือความอยากเจอประสบการณ์
แปลกใหม่ทางการท่องเที่ยวท่ีต้องการพบผ่าน สะสมด้วยตนเอง เช่น การ
จัดโปรแกรมการเดินทางด้วยตนเอง วางเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ทัวร์ การเดินทางที่ไม่สะดวกสบายการเดินเท้า การใช้ระบบการขนส่ง
สาธารณะ การประหยัดค่าใช้จ่าย การหาที่พักแรมที่ตนเองชอบที่พักแรม
ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงจากเคยประสบพบเจอจากการท่องเที่ยว
กระแสหลัก แรงจูงใจหลักอาจเป็นการอยากใช้ชีวิตตามวิถีของตนเองโดย
ผ่านการท่องเที่ยว ความอยากเดินทางท่อเที่ยวในแบบธรรมชาติมาก  
การอยากพบปะผู้คนแตกต่างภาษาและวัฒนธรรม 

 

4. ปริมาณนักท่องเที่ยว Backpacker ในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มข้ึนหรือน้อยลง 
กล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยว

ของเหล่านักท่องเที่ยวสะพายเป้ เนื่องด้วยจากจุดเด่นของประเทศและปัจจัยอื่น ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์สวยงาม วัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งวิถีชีวิต อาหาร ประเพณีเทศกาล นิสัยใจคอของผู้คนที่ล้วน
เป็นมิตร และปัจจัยหลัก ๆ ที่นักท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ คือ ค่าใช้จ่ายในประเทศไทยยังถือว่าไม่แพงสำหรับ

 
6 การัณยภาส ภู่ยงยุทธ.  นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (backpacker) กับโฮสเทล (hostel) : การสร้างความหมาย และอัตลักษณ์ผ่าน

พื ้นที่ , บทความในรายว ิชาพื ้นที ่  อ ัตลักษณ์และความเป็นชายขอบสังคมว ิทยาและมานุษยว ิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  2559.  หน้า 4. 
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นักท่องเที่ยวต่างชาติ และการเดินทางแบบ backpacker สามารถทำได้ง่ายเพราประเทศไทยมีความทั้งด้านการ
ขนส่งสาธารณะ และด้านความปลอดภัย สาธารณสุข ฯลฯ 

ในอดีตนักท่องเที่ยวแบบ backpacker ไม่ได้มีจำนวนที่มาก เนื่องจากผู้คนยังไม่รู้จักการท่องเที่ยวแบบ
backpacker ผู้คนมักท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวกระแสหลัก จากสถิตินักท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2551 - 2553 
 

 
ภาพที่ 4 สถิตินักท่องเที่ยวแบบภาพรวม 
ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียบเรียงโดย สริินาถ นุชัยเหล็ก 
 

องค์การการท่องเที ่ยวโลก UNWTO World Tourism Barometer ณ เดือนเมษายน 2554 สรุปว่า 
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในปี 2553 มีการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจคงอยู่ในบางตลาด พร้อมกับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและ
สังคมในบางประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จำนวน ทั้งสิ้น 940 ล้านคน อัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.6 

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นทั้งการท่องเที่ยวกระแสหลักและ
นักท่องเที ่ยวแบบสะพายเป้ ซึ ่งในระยะหลายปีที ่ผ ่านมาการท่องเที ่ยวแบบ สะพายเป้ เป็นที ่ร ู ้จ ักมากขึ้น  
โดยชาวต่างชาติที่เริ่มท่องเที่ยวไปประเทศอื่นประเทศไทยก็เช่นกัน ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งเริ่มให้
ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ และผันตัวเป็น นักท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ ส่งผลให้การท่องเที่ยว
ในปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวท่ีมาประเทศไทยมีเพิ่มขึ้น 
 

 
ภาพที ่5 สถิตินักท่องเที่ยวแบบภาพรวม พ.ศ. 2561 
ที่มา : https://www.prachachat.net 
 

https://www.prachachat.net/
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ทั้งนี้คาดการณ์ได้ว่าในอนาคต จำนวนนักท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้มีมากข้ึนท่ีมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เนื่องจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ท้าทายประสบการณ์ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ และด้วยการโปรโมทการ
ท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความเจริญมากทำให้การแลกเปลี ่ยนข่าวสารประสบการณ์ สะพายเป้ นั ้นแลกเปลี ่ยนง่ายขึ ้น ผู ้คนสามารถ
แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว สะพายเป้ได้โดยง่าย ซึ่งทำให้ผู้คนที่ได้รับข่าวสารมีความสนใจในการท่องเที่ยว สะพายเป้ 
มากขึ้น แต่ยังมีความไม่แน่นอนในจำนวนนักท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจจะลดจำนวนลงได้ จากเหตกุารณ์
ความไม่สงบทางการเมืองของประเทศไทย หรือภัยธรรมชาติ 
 

5. สถานทอ่งเที่ยวในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยว backpacker นิยมไป 
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ เลือกที่จะไป ก็มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือเป็น สถานที่

ท้องถิ่น สถานที่ที่มีงานศิลปะ ใกล้ชิดธรรมชาติ มีความหมายทางศาสนาและจิตวิญญาณตัวตนของตัวเอง สไตล์ที่
ตนเองชอบ หรือสถานที่ที่ สามารถพบปะผู้คนแบบเดียวกันและสามารถจัดปาร์ตี้ได้ นักท่องเที่ยวบางคนสนใจ
สถานที่ลึกลับที่ไม่ค่อยมีคนไป แสวงหาสถานที่ใหม่อยู่เสมอ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มักเป็นสถานที่เข้าถึงยากและ
ไม่มีในโปรแกรมทัวร์ของการท่องเที่ยวกระแสหลัก เช่น วัดแบบพุทธ ตามป่าตาม ภูเขา สถานที่ยอดนิยมในจังหวัด
และสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีไม่เป็นท่ีนิยมไม่มีการโปรโมท สถานท่ีท่องเที่ยวธรรมชาติมักเป็นป่า อาจมีการนอนค้างคืนใน
ป่า การท่องเที่ยวน้ำตกในป่าลึก สิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยกลายมาเป็นสวรรค์ ของนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้นี้
ก็คือ อาหารไทย และค่าครองชีพท่ีต่ำ 
 

6. ข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยวแบบสะพายเป ้
การท่องเที่ยวท้ังกระแสหลักและแบบ Backpacker มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม 

แต่ในครั้งจะกล่าวถึง ข้อดี ข้อเสียการท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ 
6.1 ข้อดีของการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ 

กล่าวคือนักท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ สามารถท่องเที่ยวได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่ เวลา 
เหมือนการท่องเที่ยวกระแสหลักท่ีใช้โปรแกรมทัวร์ในการท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวได้เต็มที่ตามต้องการ พร้อมท้ัง
รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์ต่อตนเองโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกการควบคุม
อารมณ์เพราะการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ มีความลำบากต้องใช้ความอดทนสูง การฝึกใช้ไหวพริบและความ
รอบคอบความแม่นยำในเส้นทางเพราะการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ ไม่มีมัคคุเทศก์นำทางเหมือนการท่องเที่ยว
กระแส และการท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ ยังเปน็การพบปะผู้คนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม ทำให้เกิดมิตรภาพ
การเดินทางที่แตกต่างออกไปเป็นประสบการณ์มิตรภาพดี ๆ ที่พบเจอได้ทั้งนักท่อเที่ยวแบบสะพายเป้ ด้วยกันหรือ
ผู้คนต่างถ่ินต่างพ้ืนท่ี 

6.2 ข้อดีของการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้สถานที่ท่องเที่ยว 
การที่นักท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ล้วนเป็นสถานที่ที่เป็นนิยมและไม่เป็นท่ี

นิยม การไปในสถานที่นิยมเป็นการช่วยทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีชื่อเสียงมากกว่าเดิม ทำให้อาจเป็นกระแสการ
ท่องเที่ยวได้ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่นิยมหรือลึกลับเข้าถึงได้ยากเป็นการทำให้ผู้คนอื่นนักท่องเที่ยวรู้จักและทำให้
เกิดชื่อเสียง และพัฒนาปรับปรุงทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและการเข้าถึงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ส่งผลให้มีสิ่งอำนวย
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ความสะดวกต่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งต่อสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีไม่เป็นท่ีรู้จักหรือลึกลบัเข้าถึงยาก เพราะนักท่องเที่ยว
แบบสะพายเป้ มักบอกเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวของตนเองที่เป็นประสบการณ์แท้จริงแบบตรง ๆ ว่าสถาน
ท่องเที่ยวเป็นยังไง ดีหรือไม่ เข้าถึงยากหรือเปล่า สวยงามมากแค่ไหน มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม่ ความอุดม
สมบูรณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นยังไง นักท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ มักแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านบล็อก
เว็บไซต์ของตนเอง 

6.3 ข้อเสียของการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ 
การท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ การท่องเที่ยวแบบนี้เป็นการท่องเที่ยวที่ยากลำบากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว

แบบ สะพายเป้ ที่เป็นผู้หญิง เนืองด้วยจากสมรรถะภาพทางร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ 
ทั้งกล้ามเนื้อที่ต้องรับการแบกกระเป๋าเดินทางที่หนัก และโรคกิจวัตรประจำตัวของผู้หญิง แต่การท่องเที่ยวแบบ 
Backpacker ยังมีข้อเสียอื่น ๆ อีก เช่น การวางแผนที่ผิดพลาดอาจทำให้การอยากกลับภูมิลำเนาเดิมตนเองลำบาก
นักท่องเที่ยวแบบ Backpacker มักมีเงินติดตัวอย่างจำกัด ท่องเที่ยวระยะเวลานานและท่องเที่ยวหลายประเทศที่
ติดๆกัน ทำให้อาจทำให้เงินหมด และค้างคาอยู่ปลายทางสถานที่ท่องเที่ยวและลำบากต่อการขอความช่วยเหลื อ 
หรือการท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ เป็นการท่องเที่ยวที่อันตราย เพราะไปท่องเที่ยวในสถานที่ลึกลับเข้าถึงยากซึ่งทำ
ให้เสี่ยงต่อชีวิตได้ 

6.4 ข้อเสียของการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ต่อสถานที่ท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้มีข้อเสียต่อสถานท่ีท่องเที่ยวโดย นักท่องเที่ยวอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ

สถานท่องเที่ยวได้เพราะนักท่องเที่ยวแบบ สะพายเป้ อาจไม่รู ้ถึงกฎข้อบังคับข้อห้ามของสถานที่ ซึ ่งต่างจาก
นักท่องเที่ยวแบบกระแสหลักมีมัคคุเทศก์คอยแนะนำและตักเตือนในการปฏิบัติตนในการเข้าเยี่ยมเยือนสถานที่
ท่องเที่ยว 
 

7. สรุป 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวกระแสหลักที่กลายเป็นธุรกิจที่ถูกสนับสนุนจากภาครัฐของแทบทุกประเทศทั่วโลก 

แต่ยังมีการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเหมือนกับคู่ตรงข้ามกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก ก็คือการท่องเที่ยวแบบ
สะพายเป้ที่มีรูปแบบแตกต่างจากการท่องเที่ยวกระแสหลักไปโดยสิ้นเชิงแตกต่างทั้งด้านจุดมุ่งหมายและทัศนคติ  
กลุ่มคนที่เลือก เดินทางด้วยการท่องเที่ยวรูปแบบ สะพายเป้นี้จึงมีลักษณะที่แตกต่างไปจากนักท่องเที่ยวทั่วไป 
นักท่องเที่ยวกระแสหลักนักท่องเที่ยวสะพายเป้มักเดินทาง คนเดียวหรือกับกลุ่มคนที่ไม่มากนัก มีงบประมาณที่น้อย 
เดินทางเป็นระยะเวลานาน และไปในสถานที่ที่ ห่างไกลจากนักท่องเที่ยวทั่วไป และใกล้ชิดกับความเป็นท้อง ถิ่น 
ศิลปะ หรือจิตวิญญาณ กลุ่มคนเหล่านี้จะมี ลักษณะนิสัย คุณสมบัติ หรืออุดมการณ์บางอย่างของพวกเขาเองที่เป็น
ความอิสระทางด้านความคิดค่านิยมทีต่่างจากผู้คนโดยทั่วไป อาจเป็นวถิีชีวิตหรือเป็นวัฒนธรรมในกลุ่มของพวกเขาเอง 
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