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EDITOR’S 
NOTE
บทบรรณาธิการ
ครั้งแรกในการเข้าพักโฮสเทลของผมออกจะงงๆ อยู่หน่อย จ�าได้ว่าตอนนั้นผมก�าลังเดินทาง 
อยู่ที่เชียงใหม่คนเดียว ผมใช้แอปพลิเคชันหาที่พักราคาถูกจากบริเวณถนนนิมมานเหมินท์ ราคา
ไม่กี่ร้อยบาทต่อหนึ่งคืนของมันช่างถูกแสนถูกจนผมกดจองไปโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดมากนัก  
รู้แค่ว่าอยากเข้าพักและนอนหลับให้สบายก่อนจะออกไปโลดแล่นบนถนนรอบคูเมืองตอนค�่าๆ  
หลงัจากจองเรยีบร้อย GPS กพ็าผมไปถงึทีห่มายอย่างแม่นย�า ทกุอย่างดูเหมือนปกต ิจนพนกังาน
ยื่นกุญแจห้องให้ และเปิดประตูเข้าไปเพื่อพบว่ามีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ อาศัยอยู่ก่อนหน้าผมอีก 
 จ�าได้ว่าตอนนั้นงงงันจนไม่เชื่อสายตาตัวเองว่า นี่เรามาพักที่พักแบบนี้จริงหรือ ท�าไม
ที่พักของผมถึงมีคนอ่ืนมานอนด้วยล่ะ และเตียงไหนคือเตียงของผมกัน ใช้เวลาปรับตัวไม่นาน
เท่าไรถึงเข้าใจว่า ที่แท้ครั้งนั้นผมดันเลือกที่พักแบบโฮสเทล โชคดีที่เดินทางคนเดียว สัมภาระ 
ไม่ได้มีมากมาย และร่างกายก็อ่อนล้าเกินกว่าจะตั้งค�าถาม อีกอย่างนักท่องเที่ยวร่วมห้องพักเอง
กดู็เหมือนไม่ได้สนใจแขกผูม้าเยอืนอย่างผมสกัเท่าไร ต่างคนต่างนอนและมีโลกส่วนตวัเป็นเตยีง
ขนาด 3.5 ฟุต
 ใครหลายคนอาจมองโฮสเทลเป็นตวัเลอืกท้ายๆ ของการเลือกทีพั่กเวลาเดินทางไปไหน 
แต่หลังจากการเดินทางทริปนั้น โฮสเทลกลายเป็นตัวเลือกหลักในการเดินทางของผมเสมอมา 
แต่ทีจ่รงิแล้วมันไม่ใช่แค่เรือ่งของการพักอาศยักบัคนแปลกหน้า มากกว่านัน้มันคือโลกอีกใบทีก่าร
พักอาศัยในโรงแรมอาจไม่สามารถมอบประสบการณ์ในส่วนนี้ได้ Read Me เล่มนี้เลยอยากชวน
ผู้อ่านมาท�าความเข้าใจโลกของโฮสเทลไปด้วยกัน ในมิติที่มากกว่าที่พักอาศัย 
 แน่ล่ะ ผมเชื่อว่าใครหลายคนที่ก�าลังอ่าน Read Me ฉบับนี้อยู่คงอาจเคยมีค�าถาม 
แบบเดียวกับที่ผมเคยมี โฮสเทลคืออะไร แล้วการจัดการภายในเป็นอย่างไร แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า
เราเหมาะกับโฮสเทล 
 หวังว่า Read Me ฉบับนี้จะคลายสงสัยให้คุณผู้อ่านได้บ้างนะครับ

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
บรรณาธิการ
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เคยเจอหน้าคนคนหนึง่บ่อยจนท�าให้เขาคนนัน้ทีเ่ราไม่รูจั้กกลายเป็นคนน่ารูจั้กไหม  
เราเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเองหลายครั้ง เพราะเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียน 
ในกรุงเทพฯ จึงได้ต�าแหน่งเด็กหอควบคู่ตามมาด้วย ชุมชนที่เราอยู่เต็มไปด้วย
หอพักและอพาร์ตเมนต์มากมาย ทัง้ยงัเป็นชมุชนเล็กๆ ทีมี่ผูค้นด้ังเดิมอาศยัอยู่ 
ทุกวันของเราก็จะเจอแต่ใบหน้าเดิมๆ ของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ไม่ได้เจอใบหน้า
แปลกใหม่ให้ยิ้มทักทายสักเท่าไร
 จนกระทัง่วนัหนึง่ มีนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิข้ามาสอบถามเส้นทางกบัเรา 
ครัง้แรกเรากไ็ม่ได้รูส้กึแปลกใจอะไร จนมีครัง้ทีส่องและครัง้ทีส่ามตามมาภายใน
ระยะเวลาหนึง่อาทติย์ ในใจเริม่สงสยัว่าเกดิอะไรขึน้ ท�าไมจู่ๆ  จ�านวนชาวต่างชาติ
ถึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น 
 ‘โฮสเทล’ คือสิง่ทีเ่กดิขึน้ ตกึแถวหลายตกึบรเิวณนีไ้ด้รบัการออกแบบ
และตกแต่งใหม่ให้กลายเป็นโฮสเทล พานักท่องเที่ยวให้มารู้จักกับชุมชนเล็กๆ 
แห่งนี ้ เราไม่รูว่้านกัท่องเทีย่วเปล่ียนรสนยิมมาพักทีโ่ฮสเทลตัง้แต่เม่ือไร อะไรกนั 
ทีท่�าให้เขาเปลีย่นใจ และเราไม่แน่ใจว่ามันจะน�าพาการเปลีย่นแปลงมายงัชมุชน 
แห่งนี้หรือไม่ โรงแรมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามต้องคิดวิธีรับมือกับความเงียบเหงาที่มา
พร้อมกับโฮสเทลหรือไม่ ร้านอาหารละแวกนั้นต้องเพิ่มชื่ออาหารภาษาอื่นเข้าไป
ในเมนูไหม แล้วชุมชนเล็กๆ ตรงนี้จะยังคงเป็นชุมชนเล็กๆ ต่อไปอีกหรือเปล่า 
เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
 แต่ส�าหรบัเรา ได้เปล่ียนมาเจอใบหน้าและสายตาคู่ใหม่ๆ กดี็เหมือนกนันะ

ธฤดี ศรีมั่น
บรรณาธิการ



S O M E T I M E S ,  Y O U  F I N D 
YOURSELF IN THE MIDDLE OF 
NOWHERE, AND SOMETIMES, IN 
THE MIDDLE OF NOWHERE, 

YOU F IND YOURSELF.
บ�งครัง้ คุณพบตัวเองอยูท่่�มกล�งสถ�นท่ีท่ีไม่รูจ้กั 

และบ�งคร� ท่�มกล�งสถ�นท่ีแห่งน้ัน คุณค้นพบตัวเอง

– Unknown  –
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ส�าหรบัผม การเดนิทางไดส้รา้งสองส่ิง
ส�าคัญในชีวิต นั่นคือประสบการณ์
และความทรงจ�า ซึ่งส่ิงแรกท�าให้
เราแขง็แกรง่ ส่ิงหลังท�าใหเ้ราออ่นโยน

– JIRABELL –
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ทางเลือก ที่เป็นมากกวา่
แค่ที่พัก

‘โฮสเทล’ 

COVER 
STORY
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 Hostel (โฮสเทล) คือที่พักประเภทหนึ่ง สร้างขึ้นมาเพ่ือ
เพ่ิมทางเลอืกให้กับเรา แรกเริม่เดมิทเีปน็ความคดิทีจ่ะสรา้งทีพั่ก
ให้กับเด็กนักเรียน เพ่ือที่พวกเขาจะได้มีโอกาสท่องเท่ียวและ
ออกหาประสบการณ์ในพ้ืนที่ชนบทอย่างปลอดภัยและสบาย
กระเป๋าสตางค์ เนื่องจากในสมัยนั้นต้องไปพักตามโรงเรียน 
หรือฟาร์มของเกษตรกร โฮสเทลจงึถอืก�าเนดิขึ้นครัง้แรกในชือ่
โฮสเทลส�าหรับเยาวชน ก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลก 
 ส�าหรับในประเทศไทยเอง โฮสเทลส�าหรับเยาวชนเกดิขึ้น 
ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2503 ที่จังหวัดชลบุรี และ 
อีกแห่งที่จังหวัดนครนายก ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปเีดียวกัน 
ได้เปดิแห่งที่สามในจังหวัดสระบุรี จนปัจจุบัน มีโฮสเทลผุดขึ้น
มากมายทัว่ประเทศ จากทีพั่กส�าหรบัเยาวชนไดก้ลายมาเปน็ทีพั่ก
ส�าหรบันกัทอ่งเทีย่ว จนกลายเปน็ทางเลอืกของทีพั่กรูปแบบหน่ึง
ที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบไม่แพ้ที่พักรูปแบบอื่นๆ 
 อะไรท�าให้นักท่องเที่ยวเลือกโฮสเทลเปน็ที่พัก แตกต่าง
จากทีพั่กแบบอืน่อยา่งไร มอีะไรขา้งในทีด่งึดดูพวกเขาใหเ้ข้ามา
กันอย่างไม่ขาดสาย และที่ส�าคัญ โฮสเทลนั้นเป็นได้มากกว่า 
แค่ท่ีพักของนกัทอ่งเทีย่วอยา่งไร หากค�าถามเหลา่นีเ้กิดขึ้นในใจ 
ของใครหลายคน ไม่ต้องล�าบากออกไปค้นหาค�าตอบ เพราะเรา
ได้เตรียมเอาไว้ให้แล้ว 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮสเทล

BED & BREAKFAST & EXPERIENCE

ที่เป็นมากกวา่
แค่ที่พัก

“คนเราชอบชีวิตที่มี
ตัวเลือก เพ่ือที่เรา 
จะหาส่ิงที่ดีที่สุดให้ 
ตัวเอง”
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มนุษย์ทุกคนคือนักเดินทาง
	 หากย้อนกลับไปเมื่อช่วงก่อนคริสต์ศักราช	 4500	 มนุษย์ยังไม่มี
ที่พักให้อยู่หรืออาศัย	 ทุกคนต่างเปน็นักเดินทาง	 ออกเดินทางเพ่ือตามหา
อาหารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง	อย่างไม่มีหลักแหล่ง	จนกระทั่งมนุษย์ได้เริ่ม
เรยีนรูก้ารเพาะปลูก	การเลีย้งสัตว์	แทนทีก่ารเดนิทางเพ่ือหาอาหารแบบเดมิ	
	 ในชว่งปลายยคุหิน	มนษุย์จงึเริม่ตัง้ถิน่ฐาน	จากหลกัฐานบา้นเรอืน
ที่ค้นพบในดินแดนลุ่มแม่น�้าเมโสโปเตเมีย	 (Mesopotamian)	 นับแต่นั้น	
มวลมนุษยชาติก็มาถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางอันยาวไกล	
จุดหมายที่ว่านั้นก็คือ	‘บ้าน’
	 การไดน้อนทีเ่กา่	และลืมตาตืน่ในทีเ่ดมิกก็ลายเปน็วัฒนธรรม	เปน็
กิจวัตรที่พวกเราทุกคนท�าเช่นนี้เสมอมา	 นับตั้งแต่ปลายยุคหินเก่าจวบจน
ปัจจุบัน	
	 แต่ถึงอย่างนั้น	สัญชาตญาณในการเดินทางของพวกเราก็ไม่เคย 
เหือดหาย	ในประวัตศิาสตรห์รอืปัจจบุนัเองกต็าม	พวกเราตา่งออกเดนิทาง
ด้วยความหมายบางอย่าง	ทั้งความหมายทางศาสนา	เพ่ือการค้า	สงคราม	
การส�ารวจ	หรือท่องเที่ยวก็ตาม
	 การไดน้อนบนเตยีงอืน่	และตืน่ในทีท่ีไ่มใ่ชข่องเรา	ตามบนัทกึแลว้ 
มีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ	โดยสถานที่ที่ผู้คนไปนอนนั้นก็คือ	โรงพยาบาล 
ผู้ปว่ยต้องนอนเพ่ือพักฟื้ นและมีโรงอาบน�้าไว้ให้ใช้บริการตามวัฒนธรรม
ของชาวกรีก	และยังเปน็ต้นแบบของโรงแรมที่เกิดขึ้นในยุคกลางอีกด้วย

	 เมื่อนั้น	 ที่พักระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดจบก็มีความหมายขึ้นมา	 
ในที่ที่เราใช้ส�าหรับนอนพัก	แต่ไม่ได้เรียกว่า	‘บ้าน’

การเปลี่ยนแปลง
ของที่พักระหว่างทาง

ที่พัก
ที่ไม่ได้เรียกว่า ‘บ้าน’

อ้างอิง
1. Kristin Jackson (April 25, 
1993). “The World’s First Motel 
Rests Upon Its Memories”. 
The Seattle Times. Retrieved 
2008-04-02.

2. ”Researching the history  
of pubs, inns and hotels”.  
Retrieved 2012-12-17.

3. va j i rayana.org/ประชุม
วรรณคดีเรื่อง-พระพุทธบาท/
นิราศพระบาท

4. https://en.wikipedia.org/
wiki/Hote
5. Hotels A Brief History - By 
Jacques Levy-Bonvin

Mile-
stone 
Mo-Tel

Mivart’s 
Hotel

COVER STORY
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์
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Motel
 
รากศัพท์เดิมของ Motel มาจาก Motor Hotel โดยที่ 
ค�านี้ถูกบรรจุในพจนานุกรมช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  
มีความหมายคือ โรงแรมที่ออกแบบมาเพ่ือผู้ใช้รถยนต์
โดยเฉพาะ หากย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1920 ใน
สหรัฐอเมริกามีนโยบายขยายทางหลวงไปทั่วประเทศ 
การเดินทางไกลด้วยรถยนต์เป็นที่นิยมอย่างมาก ท�าให้
เกิดที่พักระหว่างทางที่สะดวกต่อผู้ใช้รถยนต์ในเวลานั้น 
ก่อนจะเกิดเป็นกระแสความนิยมในหลายปีถัดมาหลัง
จากนั้น 
 Motel ทีแ่รกเท่าทีมี่การบนัทกึไว้คือ Milestone 
Mo-Tel ตั้งอยู่ที่เมืองซานลูอิสโอบิสโป รัฐแคลิฟอร์เนีย 
อเมริกา เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925

Hostel
จุดก�าเนิดของ Hostel นั้น เริ่มขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1912  
ที่ปราสาท Altena Castle ในประเทศเยอรมนี โดย 
Richard Schirrmann ได้เกดิไอเดียทีพั่กแบบ Hostel ขึน้ 
เพ่ือรองรบั German Youth Movement กลุ่มเคล่ือนไหว 
เรื่องวัฒนธรรมและการศึกษา 
 โดยส่วนมากเยาวชนเหล่านี้มักจะมีการท�า
กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกลุ่มใหญ่ เพราะฉะนั้นที่พักจึง
ออกแบบมาเพ่ือให้เป็นเพียงห้องนอนทีร่องรบัคนปรมิาณ
มากๆ ได้ จึงท�าให้ Hostel ในยุคหลังจึงออกแบบมา 
เพ่ือเอาไว้นอนเท่านั้นเช่นกัน โดยต้องมีการใช้ห้องน�้า 
ห้องนั่งเล่น และครัวร่วมกัน  

Hotel
แนวคิดการให้ทีพั่กแก่ผูค้นในโรงพยาบาลของกรกีนัน้ได้ 
สบืทอดและพัฒนาเรื่อยมา จนได้กลายมาเป็นโรงแรม 
ในช่วงทศวรรษที ่17-19 ในยคุกลางของยโุรป (Medieval 
Europe) โดยจะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่โรงแรมทั่วไป
ต้องมีกคื็อ คอกส�าหรบัม้า และมีอาหารเช้าไว้บรกิาร โดย
ในช่วงแรกโรงแรมมีไว้เพ่ือรองรับผู้ส่งสารระหว่างเมือง  
ในเวลาต่อมาได้ถูกขยายขึ้นเพ่ือรองรับพ่อค้าและบรรดา 
นักเดินทางทั่วไป
 โรงแรมทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุเท่าทีมี่การบนัทกึไว้มีชือ่ว่า 
Mivart’s Hotel ตั้งอยู่ที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1812 และยังให้บริการอยู่
จนถึงปัจจุบัน

ที่มาของ
ที่พักประเภทต่างๆ 
ในประวัติศาสตร์ Guesthouse

ไม่มีบนัทกึทีม่าว่ามีต้นก�าเนดิมาจากทีไ่หน โดยทีพั่กแบบ 
Guesthouse คือบ้านทีป่รบัปรงุเพ่ือให้บรกิารแก่นกัเดินทาง 
ด้วยเหตุนั้น ส่วนหนึ่งของที่พักแบบนี้จะยังคงเป็นบ้าน 
ที่มีเจ้าของอาศัยอยู่ ท�าให้ราคาถูกกว่าโรงแรมทั่วๆ ไป 
และมีความพิเศษคือ การต้อนรับและการบริการของ
เจ้าของบ้านที่แตกต่างกันออกไป 

วัด
นับได้ว่าเป็นที่พ่ึงพาทั้งทางกายและทางใจของชาวพุทธ
มาเนิน่นาน ซึง่แต่เดิมการนอนวดัเป็นหนึง่ในทีพั่กส�าหรบั
คนที่ต้องเดินทางไกลในสมัยก่อน ดังเช่นที่ถูกบันทึกไว้ 
ในนิราศพระบาทของสุนทรภู่ ซ่ึงมีเนื้อหาบรรยายถึง 
การเดินทางขณะโดยเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์เพ่ือไป
นมัสการพระพุทธบาทสระบรุ ีเม่ือวนัขึน้ 12 ค�า่ เดือน 3 
พ.ศ. 2350 (ค.ศ.1807) ที่ได้กล่าวไว้ในช่วงหนึ่งว่า

	 				กินประทับแต่พอรับกับโรคลม	
	 ครั้นค�่ำพรมน�้ำค้ำงอยู่พร่ำงพรำย	
	 ก็แรมรอนนอนวัดแม่นำงปลื้ม	
	 พี่ไม่ลืมอำลัยให้ใจหำย

Mile-
stone 
Mo-Tel



Hotel หรือ โรงแรม น่าจะเป็นค�าที่คุ้นหูเรามากันตั้งแต่เริ่มรู้จักศัพท์ภาษา
องักฤษ หากนยิาม Hotel คอื สถานประกอบการซ่ึงใหบ้รกิารทีพั่กอาศัย อาหาร 
หรือบริการอืน่ๆ ในระยะส้ัน 

ส่วน Hostel อาจเป็นศัพท์ใหม่ ซ่ึงหากเป็นนักเดินทางแล้วน่าจะคุ้นเคยกับ 
ค�านีเ้ปน็อยา่งด ีHostel คอื สถานประกอบการทีใ่หบ้ริการทีพั่กอาศัยเชน่เดยีว
กับโรงแรม แต่มีองค์ประกอบหลายอย่างทีแ่ตกต่างไปจากโรงแรมพอสมควร 
ลองไปดกูนัวา่อะไรคอืส่ิงทีโ่ฮสเทลสามารถดึงดูดใจใหนั้กทอ่งเทีย่วหนัมาสนใจ
ทีพั่กรูปแบบใหม่นี้

HOTEL

H O STE L
VS
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ความเปน็ส่วนตัว
Hotel
 หากจะพูดถงึเรือ่งความเป็นส่วนตวั ต้องถอืว่า
เป็นจุดเด่นในบริการของโรงแรม และเป็นสิ่งที่มีอยู่น้อย
ในบรกิารของโฮสเทล โรงแรมนัน้นอกจากเรือ่งทีพั่กผ่อน
นอนหลับแล้ว ยังมุ่งเน้นไปที่งานบริการ และการอ�านวย
ความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงแรมระดับสูงจะมี 
สิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับผู ้เข้าพักอย่างครบครัน 
ในห้องพัก ตั้งแต่ทีวี ตู้เย็น หรือในระดับที่สูงขึ้นก็อาจมี
พ้ืนที่ครัวส�าหรับประกอบอาหาร และขนาดของห้องซ่ึงจุ
จ�านวนคนในแต่ละห้องได้มากน้อยต่างกัน

Hostel
 ส่วนโฮสเทลนั้นจะไม่ได้แม้กระทั่งห้องส่วนตัว 
ค่าบริการของโฮสเทลนั้นจะคิดเป็นรายหัว และคุณจะได้
เตียง 1 เตียง ในห้องพักที่มีเตียงแบบเดียวกันนี้วางอยู่
อีก 3-5 เตียง บางที่อาจแบ่งให้มีห้องส�าหรับสุภาพสตรี 
และห้องน�้าก็เหมือนกับห้องนอน ผู้เข้าพักต้องใช้ห้องน�้า
ร่วมกบัแขกคนอ่ืนๆ แต่สิง่ทีว่่ามาไม่ใช่ข้อด้อยของโฮสเทล 
เลยแม้แต่น้อย กลบักนัการได้นอนในห้องพักร่วมกบัผูอ่ื้น 
(นอกจากเรื่องระวังทรัพย์สินของมีค่าแล้ว) การได้มี
โอกาสพบปะเพื่อนใหม่ก็เป็นเรื่องน่าสนุกทีเดียว

(*หมายเหตุ อาจมีบ้างที่โฮสเทลจะให้บริการห้องพัก 
แบบเดี่ยว แต่นั่นก็ไม่ใช่ลักษณะโดยทั่วไปของโฮสเทล)

ราคา
Hotel
 แน่นอนว่า ด้วยข้อเสนอของโรงแรมที่ไม่ได้ให้
คุณเพียงแค่ทีพั่ก แต่เป็นบรกิารทีจ่ะให้ความสะดวกสบาย
แก่คุณ ราคาจึงเป็นสิง่ทีม่าควบคู่กนั แต่ราคาของโรงแรม
กข็ึน้อยูก่บัระดับของโรงแรม และระดับของห้องพักทีเ่ลอืก
ใช้บริการด้วย ซ่ึงเรตราคาก็เริ่มตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไป
จนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว แต่ในราคาเหล่านั้นคุณจะได้
ห้องพัก และสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ รวมถงึบรกิาร
ของโรงแรมตลอดระยะเวลาที่คุณเข้าพัก 

Hostel
 ในทางกลับกัน โฮสเทลส่วนมากจะมีเรตราคา
ที่ไม่สูงนัก เป็นเรตราคาหลักร้อยบาท มีไม่มากที่จะคิด
ราคามากกว่าหนึง่พันบาทต่อคืน แต่ราคานีเ้ป็นราคาทีคิ่ด
เป็นรายหวั ต่างจากโรงแรมทีคิ่ดเป็นรายห้อง ราคาสบาย
กระเป๋าเช่นนีก้เ็ป็นราคาทีน่่าพึงใจส�าหรบันกัเดินทางขาลยุ
ที่ไม่เน้นความสะดวกสบาย หรือหวังเพียงแค่หาที่พัก 
ข้ามคืนเพ่ือออกไปเทีย่วหรอืเดินทางต่อในวนัถดัไป ท�าให้
เหล่านกัเดินทางแบก็แพ็ก และนกัท่องเทีย่ว Low Budget 
(ค่าใช้จ่ายต�่า) จ�านวนมากชื่นชอบที่จะใช้บริการโฮสเทล

การ
บริการ
Hotel
 โดยบริการพ้ืนฐานของโรงแรมนั้น นอกจาก
การให้บริการห้องพักแล้ว ยังรวมไปถึงการให้บริการ
อ�านวยความสะดวกอ่ืนๆ ให้แก่ผู้เข้าพักอีกด้วย เช่น 
บรกิารรมูเซอร์วสิ เจ้าหน้าทีอ่�านวยความสะดวก หรอืแม้
กระทั่งบริการซักรีดเสื้อผ้า 

Hostel
 แต่โฮสเทลส่วนมากจะมีลักษณะของบริการ
ทีพั่กทีเ่ป็นเตยีงนอนในห้องนอนรวมลกัษณะคล้ายหอพัก 
โดยบริการของโฮสเทลนั้นจะไม่ได้มีบริการอ�านวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้าพักมากนัก โดยส่วนมากจะต้องบริการ
ตนเอง หรือ Self Service เพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายที่ถูกลง

แม้เราจะแบ่งโฮสเทลแยกกับโรงแรม 
แต่โฮสเทลก็ยังคงอยู่ในหลักกฎหมาย

ควบคุมเดียวกับโรงแรมทุกอย่าง

Fact

PRICE

PRIVACY

SER-
VICE
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กว่าจะเป็น
โฮสเทล
นั้นไม่ง่าย 

ในโลกแห่งความเป็นจริง การเป็นเจ้าของ
โรงแรมไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้น เพราะขนาด
ธุรกิจที่พักขนาดเล็กกว่าอย่างโฮสเทลเอง 
ที่อาศัยเงินทุนในการด�าเนินการไม่มากเท่า  
ก็ยังมีเรื่องต่างๆ ให้ต้องค�านึงถึง นอกจาก
เรื่องการบริหารในด้านต่างๆ ทั้งการบริการ 
สถานที่ และสภาพคล่องทางการเงินแล้ว 
เรือ่งส�าคญัทีไ่มอ่าจหนพ้ีนเลยกค็อื ‘กฎหมาย
เกีย่วกับทีพั่กอาศัย’ นั่นเองศึกษากฎหมายว่าด้วย

การสร้างโฮสเทล

ตามกฎหมายหลักเกณฑ์ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ก�าหนดไว้ว่า  
โฮสเทลที่มีที่พักเกิน 4 ห้อง และรองรับผู้เข้าพักเกิน 20 คน นับเป็นธุรกิจ
ประเภทโรงแรม จึงท�าให้ต้องยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ในเขต เพ่ือแจ้งประเภท
การใช้งานอาคารและขออนุญาตท�าธุรกิจโรงแรม ขณะเดียวกัน ถ้าโฮสเทล 
ที่มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง รองรับผู้พักไม่เกิน 20 คน แม้จะไม่ถือเป็นโรงแรม 
แต่ก็ยังต้องใช้กฎหมายส�าหรับที่พักอาศัยทั่วไป และต้องมีหลักฐานแสดงว่า
ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรม หรือมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพ
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารเสียก่อน
 ทัง้นี ้ผูมี้อ�านาจเกีย่วข้องเองกพ็ยายามปรบัแก้กฎหมายให้สอดคล้องกบั
สภาพการณ์ของโฮสเทล โฮมสเตย์ และที่พักทางเลือกอื่นๆ ที่มีการเพิ่มขึ้น
เป็นจ�านวนมากในระยะ 2-3 ปีหลัง ซ่ึงการท�าให้ถกูต้องตามกฎหมายจะท�าให้
ที่พักได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่มากขึ้นกว่าในอดีต สามารถโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ รวมถงึหากต้องการขายกจิการกส็ามารถท�าได้อย่างถกูต้องตาม
กฎหมาย ไม่ต้องปิดบังเหมือนแต่ก่อน การจะขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ของผูป้ระกอบการกน่็าเชือ่ถอื เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้ทรพัย์สนิ ทางผูเ้ข้าพักเอง
กจ็ะม่ันใจว่าได้เข้าพักในทีท่ีไ่ด้รบัมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการบรกิาร
ด้วย 
 ตามกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ผ่อนปรนกว่าเดิม เพื่อให้
ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กประเภทต่างๆ เช่น บูติกโฮเทล โฮสเทล เข้ามา 
จดทะเบียนได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ลองไปดูกันว่ากฎหมายเขาบังคับให้ต้อง
ท�าอะไรบ้าง 

COVER STORY
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Car
Parking
ทีจ่อดรถ

ผังเมือง 
เรื่องผังเมือง เดิมจะสร้างโรงแรมได้เฉพาะในพ้ืนที่เขตพาณิชย์หรือ
ย่านใจกลางเมือง ซ่ึงราคาทีดิ่นนัน้ค่อนข้างสงู และไม่อนญุาตให้สร้าง
ในพ้ืนที่อ่ืนซึ่งอาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก จึงมีการแก้กฎหมายให้
สามารถสร้างในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถ 
ตรวจสอบผังเมืองใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ท�าได้ที่กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง หรือ www.dpt.go.th 

City Plan

เดิมกฎหมายก�าหนดให้โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไปจะต้องมี 
ทีจ่อดรถ ซ่ึงเป็นปัญหาของโรงแรมขนาดเล็กทีไ่ม่สามารถจัดสรรพ้ืนทีเ่พ่ือมา 
ท�าทีจ่อดรถได้ และอาจท�าให้ผดิกฎหมาย กฎหมายใหม่จึงมีการอนโุลม โดย
หากมีล็อบบี้หรือพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 300 ตารางเมตร หรือโรงแรม
ตัง้อยูใ่นพ้ืนทีต่ามสภาพธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถน�ารถยนต์เข้าไปได้กไ็ม่จ�าเป็น
ต้องสร้างทีจ่อดรถ เช่น โรงแรมทีต้่องนัง่เรอืเข้าไป (อยูบ่นเกาะ) 

แม้ระเบียบต่างๆ อาจดูยุ่งยากไปบ้าง แต่ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของทุกๆ ฝ่าย 
หากจะท�าธุรกิจโฮสเทลก็ควรท�าให้ถูกต้องตามกฎหมายกันดีกว่า 

อ้างอิงจาก www.bangkokbiznews.com, www.kasikornbank.com

Security
ความปลอดภัย
กฎหมายควบคุมอาคารในเรือ่งความปลอดภัย มีการก�าหนดเกณฑ์ไว้ 
เช่น ทางหนีไฟภายในอาคารกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ผนัง
หรือประตูหนีไฟต้องท�าจากวัสดุทนไฟได้เกิน 30 นาที มีถังดับเพลิง
ส�าหรับพ้ืนที่ทุก 1,000 ตารางเมตร ถ้าเป็นโรงแรมที่มีห้องพัก 
ในชั้นเดียวกันไม่เกิน 20 ห้อง จะต้องมีทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า  
1.20 เมตร บนัไดต้องกว้างไม่ต�า่กว่า 0.90 เมตร มีทีว่่างไม่น้อยกว่า 
30% ของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร และจะต้องท�า
ประกนัภัยบคุคลทีส่าม เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผูป้ระกอบการ
และผู้เข้าพัก
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หลากเหตุผลดีๆ 
ที่เลือกโฮสเทล
ในฐานะทีป่ระเทศไทยเปน็เมืองท่องเทีย่ว จึง
ท�าให้ทางเลือกของที่พักมีหลากหลายส�าหรับ
นกัทอ่งเทีย่ว แตน่า่สนใจวา่ ตอนนีแ้ทบทุกถนน
ในกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยโฮสเทลแห่งใหม่เปิด
ใหบ้รกิารมากมาย จากตกึแถวหรอือาคารเกา่ๆ 
ก็ได้รับการรีโนเวตใหม่จนสวยงาม 

ย่านการค้าเก่าแก่ที่เคยเงียบเหงาก็กลับมา
คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว จนหลายคนเกิด
ความสงสัยวา่ โฮลเทลมอีะไรดี ถงึไดร้บัความ
นิยมขนาดนี ้ ลองไปฟังเสียงนักท่องเทีย่วกัน
ดกีวา่ วา่ท�าไมถงึเลอืกโฮสเทลเปน็ทีพั่กอันดบั
หนึ่งในตอนนี ้

< < < < < < <  P A S S P O R T  < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

Harlie	 												หญิง

26	ปี

สหรัฐอเมริกา

แน่นอนว่าเพราะมแีอร์และสิง่อ�านวยความสะดวกครบดี	
เหมาะสุดๆ	กับอากาศเมืองไทย	แถมข้อเสนอ	ราคา	
และท�าเลที่ตั้งก็ดีเยี่ยมด้วย

Patrik	Markling	 ชาย

36	ปี

สวีเดน

ลองเสิร์ชหาที่พักหลายๆ	แบบ	และลองอ่านลองรีวิว
จากหลายๆ	ท่ี	สรุปว่าท่ีนีแ่หละใช่ท่ีสดุแล้ว	ตอบโจทย์
หลายอย่างมาก	

ชื่อ	/	Name

ชื่อ	/	Name

อายุ	/	Age

อายุ	/	Age

มาจาก	/	from

มาจาก	/	from

ท�าไมถึงเลือกพักที่โฮสเทล	/	Reasons

ท�าไมถึงเลือกพักที่โฮสเทล	/	Reasons

	เพศ	/	Sex

	เพศ	/	Sex

Wel-
come

COVER STORY
เรื่อง/ภาพ: อธิชา ไชยจิโรจ
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Coupe Myrian หญิง

46	ปี

ฝรั่งเศส

เพราะท่ีพกัแบบนีม้นัถูกดน่ีะส	ิอีกอย่างมห้ีองนัง่เล่นรวม
ท�าให้ได้มานัง่เจอผู้คนหลากหลาย	สนกุดนีะกับการได้
พูดคุยกับคนแปลกหน้า

ชื่อ	/	Name

อายุ	/	Age

มาจาก	/	from

ท�าไมถึงเลือกพักที่โฮสเทล	/	Reasons

	เพศ	/	Sex

Barny					 ชาย

48	ปี

อังกฤษ

ลองขึ้นมาดูแล้วก็พบว่าเตียงน่ารักมาก	 (ยิ้มกร่ิม)	 
อีกอย่างมีสระว่ายน�้าไม่ไกลจากท่ีนี่ด้วย	 เป็นโฮสเทล
ท่ีเจ๋งท่ีสุดต้ังแต่ท่ีเจอมาเลย	 ถ้ามาไทยบ่อยๆ	 เดี๋ยว 
ก็จะรู้เองว่าการ	walk-in	หาที่พักง่ายกว่าที่คิด

ชื่อ	/	Name

อายุ	/	Age

มาจาก	/	from

ท�าไมถึงเลือกพักที่โฮสเทล	/	Reasons

	เพศ	/	Sex

Roberto    ชาย

51	ปี

อิตาลี

เพราะห้องพกัขนาดกะทัดรดัด	ีสะอาดสะอ้าน	เจ้าหน้าท่ี
ก็น่ารักมากๆ	 แถมยังมีโปรแกรมทัวร์ทางเลือกให้ซือ้
ในท่ีพกัด้วย	แพลนการเดนิทางได้ง่ายขึน้เยอะเลย

TOM								 ชาย

25	ปี

อังกฤษ

ดมูาจากโฆษณาและท่ีนีก็่ดไูม่เลวเลย	ท�าเลดมีาก	ถึงแม้
จะมากันสองคน	 แต่โฮสเทลก็ค่อนข้างตอบโจทย์	 
ไม่จ�าเป็นต้องไปเสียค่าที่พักแพงแบบโรงแรมเลย 

ชื่อ	/	Name

ชื่อ	/	Name

อายุ	/	Age

อายุ	/	Age

มาจาก	/	from

มาจาก	/	from

ท�าไมถึงเลือกพักที่โฮสเทล	/	Reasons

ท�าไมถึงเลือกพักที่โฮสเทล	/	Reasons

	เพศ	/	Sex

	เพศ	/	Sex

< < < < < < <  P A S S P O R T  < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

Wel-
come

Tra-
veler
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ประสบการณ์ดีๆ    
มีใน Hostel

เริม่ต้นกนัทีบ่รกิารพ้ืนฐานทีส่ดุอย่างข้อมูลการท่องเทีย่ว  
ความที่โฮสเทลมีการให้บริการที่ให้ความเป็นกันเองสูง 
รับประกันเลยว่าจะได้ข้อมูลท่องเที่ยวชั้นดีที่ช่วยให้คุณ 
ลดค่าใช้จ่ายไปมากโข อาจได้รู้จักร้านอาหารลับๆ ฉบับ
ท้องถิ่น ที่ท�าให้ฟินไปทั้งทริปก็เป็นได้ นอกจากข้อมูล 
ปากเปล่าแล้ว หลายๆ แห่งยังมีบริการแผนที่ แผ่นพับ  
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้าพัก 
และบรกิารพ้ืนฐานอีกอย่างหนึง่ทีใ่นยคุนีถ้อืว่าส�าคัญมาก 
โฮสเทลไหนไม่มีถอืว่าเชยสดุๆ กคื็อ wifi ช่วยให้ผูเ้ข้าพัก 
อย่างเราๆ ได้สืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้วางแผนการท่องเที่ยว 
อัพเดตเรื่องราวหรือภาพถ่ายสู่สังคมออนไลน์ พูดคุย
สนทนาผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

บริการ

ส�าหรับใครที่ยังไม่เคยพักโฮสเทลคงจะแปลกใจกับรูปแบบ 
การใหบ้รกิารไปบา้ง เพราะคอ่นขา้งแตกต่างจากโรงแรมทั่วไป
ที่เราคุ้นเคย ไล่มาตั้งแต่รูปแบบการบริการ อาหารการกิน  
พ้ืนที่เก็บสัมภาระ ไปจนถึงพ้ืนที่ส่วนกลางที่เปน็เหมือนเสน่ห์
อย่างหน่ึงของโฮสเทลที่ ลองไปดูกันว่า การเข้าพักโฮสเทล 
จะมอบประสบการณ์อะไรดีๆ ให้กับเราบ้าง 

Nice!

Free
   Wi-Fi

Map

COVER STORY
เรื่อง: กรกมล ศรีวัฒน์, อุรัสยา อุ่นละม้าย
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อาหารการกิน
เรือ่งอาหารการกนิ โฮสเทลกมี็ให้บรกิารนะ โดยส่วนใหญ่
จะมีมุมชา กาแฟ และอาหารว่างอย่างคุกกี้ หรือผลไม้
ตามฤดูกาล วางไว้ตลอดทัง้วนั ส่วนยามเช้ากไ็ม่ต้องกลวั 
ว่าท้องจะหวิ เพราะหลายทีมี่บรกิารอาหารเช้าให้เลือกสรร 
เบสกิทีส่ดุคือคอนเฟล็กกบันม ขนมปังป้ิงกบัเนยหรอืแยม
รสต่างๆ แต่กอ็าจจะมีอาหารอ่ืนเพ่ิมขึน้มาบ้าง แตกต่าง
ไปตามวัฒนธรรม เช่น โซนยุโรปจะมีแฮมกับชีส หรือ 
ในประเทศญี่ปุ่นก็จะมีซุปมิโสะให้บริการด้วย 

ข้าวของเครื่องใช้
บริการที่มักพบในโฮสเทลหลายๆ ที่คือ ล็อกเกอร์ 
เนื่องจากการเข้าพักกับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักนิสัย
ใจคอ อาจเสี่ยงต่อการถูกขโมยสิ่งของมีค่าได้ การให้
บริการล็อกเกอร์ช่วยป้องกันการสูญหายได้อีกทางหนึ่ง 
นอกจากนี้บางที่ยังให้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ 
ไดร์เป่าผม หรอืแม้กระทัง่เตารดี โฮสเทลบางทีย่งัเตรยีม
ผ้าเช็ดตัว มีสบู่ ยาสระผมให้ด้วยล่ะ แต่ใช่ว่าจะมีบริการ
แบบนี้กันหมดทุกที่เสียทีเดียว ต้องเช็กข้อมูลก่อนนะ 

พ้ืนที่ส่วนกลาง
การไม่ได้มีห้องของตัวเอง และต้องแบ่งสันปันส่วนพื้นที่
กับผู้เข้าพักคนอ่ืนๆ เป็นเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของโฮสเทล ซึง่ท�าให้การเข้าพักโฮสเทลสนกุและแตกต่าง 
พ้ืนที่ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว ห้องน�้า หรือห้อง 
นั่งเล่น เป็นมุมที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน สนทนา
กับผู้ที่มาเข้าพักในช่วงเดียวกัน ส�าหรับคนที่มาคนเดียว
ไม่ต้องกลัวเหงา เพราะการพบปะกันในพ้ืนที่ส่วนกลาง 
อาจท�าให้เกดิมิตรภาพดีๆ ได้แลกเปล่ียนข้อมูลกนัในหมู่
นักเดินทาง อาจท�าให้ได้เที่ยวในราคาที่ถูกลง มีอ�านาจ
การต่อรองเพ่ิมขึน้ หรอืได้รูจ้กัสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
 พ้ืนที่เช่นนี้เองเป็นพ้ืนที่ที่น่าหลงใหลส�าหรับ 
นักเดินทางที่ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ นักเดินทาง
มากมายได้รู้จักเพ่ือนใหม่ระหว่างการเดินทางในพ้ืนที่
แบบนี ้เป็นเสน่ห์อีกแบบทีเ่ราไม่ได้พบในความเป็นส่วนตวั
ของโรงแรม อย่าลืมกล่าวสวัสดีเพ่ือนร่วมห้องของคุณ 
ด้วยล่ะ

Public

Area!

Laundry

Break-
fast

Com-
puter
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COVER STORY
เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

มากกว่า
การนอนพัก
คือ กิจกรรม
อันหลากหลาย 

ปฏเิสธไมไ่ดว้า่กลุม่ผูท้ีม่าพักโฮสเทลกลุม่ใหญคื่อนักทอ่งเทีย่ว
ชาวต่างชาติ ส่ิงจ�าเปน็พ้ืนฐานทีผู่้พักโฮสเทลคาดหวังก็คงจะ
หนีไม่พ้นที่พักที่สามารถอ�านวยความสะดวกและต้องมีความ
ปลอดภัยเปน็หลัก แต่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการหลายคนทีเ่ข้า
มาจบัธรุกจิโฮสเทลมกีารสรา้งทางเลอืกใหก้ลุม่ผูเ้ข้าพักมากขึ้น 
มีส่ิงอ�านวยความสะดวก รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความบันเทิงที่
ให้บริการแบบฟรีๆ แก่ผู้ที่มาเข้าพัก หลายโฮสเทลพยายาม
สร้างความแตกต่าง โดยการน�าเสนอเอกลักษณ์บางอย่างให้
แตกตา่งจากทีอ่ืน่ๆ เชน่ น�าเสนอศิลปะความเปน็ไทย น�าเสนอ
ความเปน็พ้ืนถิน่ทีเ่ชือ่มโยงกับทีต่ั้งของโฮสเทล ฯลฯ 
 ส่ิงเหลา่นีช้ว่ยขยายขอบเขตและค�าจ�ากดัความของโฮสเทล
ในความหมายใหม่ๆ การมาพักโฮสเทลจึงไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่
ความหมายที่ว่า ‘เพ่ือมานอนพัก’ เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป  
แต่ยังมีกิจกรรมอันหลากหลายที่โฮสเทลพยายามจัดเพ่ือให้ 
ผู้เข้าพักมีปฏิสัมพันธ์กับคนอืน่ๆ ทีม่าพัก รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์
กับชุมชนข้างเคียงโฮสเทลอีกด้วย

Activi-
ties
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กิจกรรมยอดฮิตของคนพักโฮสเทล 
คงจะหนีไม่พ้นการพักผ่อนชิลล์ๆ  
ในสเปซส่วนรวมที่โฮสเทลจัดไว ้  
แทบทกุแห่งจะมีเกมกระดานจัดไว้ให้
เพ่ือให้ผู้เข้าพักได้เล่นเพ่ือลับสมอง 
เช่น หมากรกุ หมากฮอร์ส บอร์ดเกม 
ฯลฯ นอกจากนี้ผู้ที่มาพักยังสามารถ
อ่านหนังสือหรือนิตยสารที่โฮสเทล
จัดไว้ให้ส�าหรับเวลาที่ต้องการความ 
เป็นส่วนตวัหรอืเวลาทีต้่องการความ
สงบอีกด้วย 
 นอกจากนัน้เสน่ห์อย่างหนึง่
ของการมาพักโฮสเทลคือ การได้แชร์
ประสบการณ์เรื่องราวระหว่างการ
เดินทาง แลกเปลีย่นเรือ่งเล่าระหว่าง
ผู้ที่มาเข้าพัก เพราะต่างคนต่างมา
จากหลายสถานที่ กิจกรรมยอดฮิต 
ในโฮสเทลทีค่นมาเข้าพักมักจะท�าคือ
การนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว 
ซ่ึงกันและกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่

พ้ืนที่ส่วนรวมของโฮสเทลจะอ้ืออึง 
ไปด้วยเสียงคนพูดคุยกันตลอดเวลา 
 โฮสเทลบางแห่งจัดทริป
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาพักได้เข้าไป
รู้จักกับชุมชนรอบข้างโฮสเทล อย่าง 
Once Again Hostel มีการจัดทริป
ทัวร์ชุมชนอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้ 
นักท่องเที่ยวได้มารู้จักการท�าบาตร
แบบดั้งเดิมในชุมชนบ้านบาตร หรือ
การเย็บจีวรพระของชุมชนวังกรม
พระสมมตอมรพันธ์ ซ่ึงเป็นชุมชนที ่
ติดกับโฮสเทล ท�าให้ได้รู้จักวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่นและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน 
โดยรอบอีกด้วย
 การเข้าพักโฮสเทลในยคุนี้
จึงไม่ได้หมายถึงการ ‘นอนพัก’ ใน
ความหมายเดิมๆ อีกต่อไป แต่คือ
กิจกรรมอันหลากหลายที่กลายเป็น
เสน่ห์ที่หาไม่ได้จากที่พักประเภทอื่น 

Once
Again
Hostel
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เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าพัก เวลาเลือกจองโฮสเทลผ่านเว็บไซต์ โฮสเทล
แต่ละแห่งจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ พร้อมมีภาพตวัอย่างห้องพักให้ดู  
ควรสังเกตรูปภาพอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะห้องน�้า ว่าเป็นแบบรวม 
ชายหญิงหรือแยกเพศ หรือบางที่ห้องน�้าอาจไม่มีประตูปิด เพราะใน
แต่ละประเทศนัน้กมี็วฒันธรรมต่างกนัไป จงึต้องศกึษาและสอบถาม
ข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ ไม่เช่นนั้นอาจจะกลับล�าไม่ทันนะ
 นอกจากนีก้อ็าจมีเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ทีไ่ม่สะดวกสบายเท่าไร 
เช่น ไม่มีลิฟต์ ขนาดของห้องไม่เหมาะสมกบัจ�านวนคน จนรูส้กึแออัด  
หรือขนาดเตียงที่แคบเกินไปจนอึดอัด  ผนังห้องบาง ท�าเลที่ตั้ง 
ติดถนนเกินไปจนได้ยินเสียงรถวิ่งตลอดเวลา 
 ปัญหาปลัก๊ไฟไม่พอกเ็ป็นเรือ่งขดัใจล�าดับต้นๆ ทีน่กัเดินทาง
มือใหม่ผู้พกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเยอะต้องเผชิญ ดังนั้นอย่าลืมเตรียม
ปลั๊กสามตาและปลั๊กแปลงไฟไปเอง แต่ถ้าไม่มีจริงๆ อาจจะต้องใช้
ปลัก๊ทีห้่องโถงส่วนกลาง หรอืต้องหยบิยมืของเพ่ือนร่วมห้อง

มีดีก็ย่อมมีร้าย 
เตรยีมตวั เตรียมใจ
พรอ้มพักใน Hostel 
การเขา้พักในโฮสเทล แม้จะมีขอ้ดีหลายอยา่ง
ตามที่กล่าวมาตั้งแต่แรก แต่ขณะเดียวกัน 
ในด้านดีกย่็อมมดีา้นไมดี่อยูเ่ชน่กนั ดงัน้ันกอ่น
แบกเป้คู่ใจเข้าไปพักในโฮสเทล ควรเตรยีมตวั 
เตรยีมใจพรอ้มรบัมือกบัปัญหานอ้ยใหญ่ทีอ่าจ
เกิดขึ้น ดังที่เราอยากจะยกตัวอย่างให้ทราบ
ดังต่อไปนี ้

สภาพของทีพั่ก

!
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เม่ือเลือกคนทีจ่ะพักร่วมห้องเดียวกนัไม่ได้กส็ดุแล้วแต่บญุกรรมทีท่�า
มาล้วนๆ ปัญหามีตั้งแต่คนที่กลับดึกแล้วท�าเสียงดัง หรือนอนกรน  
สิ่งที่ท�าได้ก็คือ พกที่อุดหูไปด้วย นอกจากนี้ก็อาจเจอกล่ินแปลกๆ 
ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเท้าหรือกลิ่นตัว ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมีสเปรย์ดับกลิ่น
ติดกระเป๋าไว้ แต่ถ้าไม่ได้พกอะไรไปเลยก็จงพกความอดทนไปด้วย
 มาถึงเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษเม่ือต้องอยู่รวมกับคน 
หมู่มากทีไ่ม่รูท้ีม่าทีไ่ป การระวงัทรพัย์สนิจึงเป็นสิง่ส�าคัญ ดังนัน้เวลา
ไปไหนควรเอาของมีค่าไว้กับตัว แต่ปัจจุบันโฮสเทลส่วนใหญ่มักมี
ล็อกเกอร์ให้บริการด้วย ก็อย่าลืมล็อกให้เรียบร้อย และการทะเลาะ
เบาะแว้งกเ็ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้ เพราะบางคนอาจปาร์ตีจ้นเมามายกลบัมา
แล้วสร้างปัญหา จึงต้องมีสติ ระวังโดนลูกหลงด้วย อีกทั้งอันตราย
ทางเพศกเ็ป็นเรือ่งทีอ่าจเกดิขึน้ได้เช่นกนั ควรป้องกนัและดูแลตวัเอง
ไม่ให้อยูใ่นสถานการณ์สุม่เสีย่ง โดยเฉพาะผูห้ญิง การเลือกพักห้อง
ส�าหรับหญิงล้วนจะปลอดภัยกว่านะ
 และสุดท้าย เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดส�าหรับใครหลายๆ คน 
ซ่ึงก็คือพลังงานบางอย่าง สิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพความเก่าแก่ของ 
โฮสเทลบวกกับจินตนาการของแต่ละคนแล้วล่ะ
 การพักโฮสเทลถอืเป็นอีกรสชาตขิองการพักผ่อนทีมี่เสน่ห์
แตกต่างหลากหลาย การบริการครอบคลุมในระดับที่น่าพึงพอใจ  
แม้ไม่ดีเลิศเหมือนโรงแรมหรู แต่สถานที่แห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์รวม
ของนกัเดินทางทีเ่ป้าหมายไม่ใช่เพ่ือการท่องเทีย่วพักผ่อนเพียงอย่าง
เดียว แต่เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์และสร้างมิตรภาพระหว่าง
ทางด้วยเช่นกัน นี่แหละคือสีสันในโฮสเทล

เพ่ือนร่วมห้อง
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 247/3 หมู่ 2 ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง 
 จังหวดักระบี ่ห่างจากชายหาด 80 เมตร 
 ตรงข้าม The Palace Aonang 
 ก่อนถงึสถานตี�ารวจ
 (+66)89-4731704
 550
 เตียงแคปซูลสองชั้นในห้องพักหญิงล้วน 
 12 เตียง ห้องน�้าแยก

 เปน็แหง่เดยีวในอา่วนางทีบ่รกิารทีพั่ก
เฉพาะสตรี มีคาเฟ่เล็กๆ ชื่อ Lion&Shark 
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มส�าหรับลูกค้า
ที่ไม่ใช่แขกของโฮลเทลเช่นกัน ช้ันสามของ
โฮสเทลจะพบกับ Rooftop ที่เห็นวิวของ
ชายหาดในมุมที่กว้างขึ้น พนักงานให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี โฮสเทลแห่งนี้เป็นอีก
หน่ึงทางเลือกส�าหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการ
เดินทางมาชมความงามของทะเลอันดามัน

- เอม่อน

เป็นโฮสเทลทีท่�ำใหอ้ยำกมำอีก

 10/6  ถนน นมิมานเหมินท์ ซอย 17 
 ต�าบลสเุทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่
 (+66)85-0297540
 450
 เตียงสองชั้นในห้องพักรวมชายหญิง 
 แบบ 8 เตียง

 การตกแต่งจากภายนอกเป็นสไตล์ 
Loft ที่เน้นพ้ืนที่สีขาวกับปูนเปลือย ให้ความ
รู้สึกเรียบง่าย มีดาดฟ้าเปิดเป็นพ้ืนที่โล่ง  
3 ระดับ สามารถเหน็ววิรอบตวัเมอืงเชียงใหม่
แบบ 360 องศา ถ้าตื่นมาตอนเช้าๆ เราจะ
เห็นหมอกบางๆ ปกคลุมดอยสุเทพด้วย

- นฤพล เปาอินทร์

พนักงำนที่นี่งำมแต้ๆ 
(เชิญพิสูจน์เองกับตำที่ 
The Pause Hostel)
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 6/15 ถนนนเรศวร ต�าบลประตชูยั 
 อ�าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
 (+66)92 835 0035
 330
 เตียงสองชั้น 10 เตียง ห้องน�้ารวม 

 อบอุ่นเหมือนไปเทีย่วบ้านเพ่ือน มีมุม
ผ่อนคลายหลายมุม การตกแต่งของโฮสเทล 
ที่นี่น�าเอาของขึ้นชื่อของอยุธยามาเป็นของ 
ตกแต่ง อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายแห่ง  
เดินจากที่พักไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้
สะดวก ใกล้ตลาด มีร้านค้าหลายร้าน เรียกว่า
ส่ิงอ�านวยความสะดวกครบ

- จุ๊บแจง

อบอุน่เหมอืนไปนอนบำ้นเพ่ือน

 13-5 ซึบากโิจ, นากามูระ,
 นาโกย่า, ประเทศญ่ีปุ่น 
 (+81)52-451-8380
 ~600 (2000 เยน)
 เตียงสองชั้นแบบ Capsule Room 
 ห้องน�้าแยกจากห้องนอน

 ห่างจาก Nagoya Station ไม่ถึง 
300 เมตร นอกจากจะมีชา กาแฟ น�้าผลไม ้
ใหบ้รกิารแลว้ ยงัมซีปุมิโสะใหก้นิกนัฟรีๆ  ดว้ย 
นอกจากนีย้ังมีจักรยานให้เช่า ท�าเลก็ดี มีร้าน
สะดวกซือ้ ร้านอาหารเรียงราย ส�าหรับใครที่
ชอบความเปน็ส่วนตัว แต่ไม่ชอบความอึดอัด
และอยากประหยดังบ ทีน่ีน่า่จะตอบโจทย์ทีสุ่ด

- ไอซ์เอง

Capsule Room สุดคลู อบอุน่ 
ครบครนั ทนัสมัย ใจกลำงเมอืงนำโกย่ำ

mae
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จากจติวญิญาณ
นักผจญภัย
สู่โฮสเทลที่เข้าใจ
นักเดินทาง 
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Adventure Hostel คือโฮสเทลในย่าน
สะพานควาย ที่โดดเด่นด้านการออกแบบให้
สัมผัสถึงความเป็นเมืองกรุง รวมไปถึงการ
บริการที่เข้าใจนักเดินทางเป็นอย่างดี ท�าให้
โฮสเทลแห่งนี้ก�าลังเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก 
ในหมู่นักเดินทางทั้งไทยและชาวต่างชาติ 
 บุญชัย เทียนวัง คือเจ้าของโฮสเทลที่มี
เบือ้งหลังชีวิตอันน่าสนใจ กว่า 16 ปีในวงการ
สถาปนิก ก่อนจะตัดสินใจใช้ความคุ้นเคย 
ในการออกแบบและประสบการณ์ดีๆ ทีไ่ด้รับ 
เมื่อครั้งผจญภัยท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ  
แปรเปลีย่นให้ออกมาเปน็โฮสเทลในฝัน 
 เราจะไปพูดคุยกับเขาถึงจุดเริ่มต้นของ
แรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบ 
รวมไปถึงการบริหารงานในยุคที่โฮสเทลเปน็
ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงให้ถูกใจนักเดินทาง
จากทั่วโลก 

MAY  
THE 
SPIRIT 
OF
ADVEN-
TURE 
BE 
WITH YOU
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ท�าไมถึงมีความฝันอยากท�าโฮสเทล
ความฝันนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ไปเรียนที่เยอรมนี ตอนอายุ 
28 ผมได้ท่องเทีย่วหลายประเทศในยโุรป ทัง้อัมสเตอร์ดัม 
ฮัมบร์ูก เวนสิ โรม และฝรัง่เศส ด้วยความทีเ่ป็นนกัศกึษา
ก็ไม่ได้มีเงินมาก เลยต้องไปพักอยู่โฮสเทล จริงๆ แล้ว
วฒันธรรมโฮสเทลทีเ่ยอรมนถีอืว่าเป็นทีแ่รกๆ เลยกว่็าได้ 
ซ่ึงการพักโฮสเทลกท็�าให้ได้เหน็ความมีชวีติชวีาของเมือง  
ได้พบเพ่ือนต่างชาตมิากมาย ได้เล่นสนกุ ได้ออกไปดูงาน
ตามสถานทีต่่างๆ ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ แลกเปลีย่น
ความคิดเหน็และความฝันด้วยกนั โฮสเทลจึงเป็นสถานที ่
ที่ท�าให้เราได้มีโอกาสได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ มาก
พอสมควร เป็นความทรงจ�าทีดี่มากๆ เลยรูส้กึว่า น่าจะดี 
ถ้าเราจะมีธุรกิจอย่างนี้

อะไรทีท่�าให้จากความฝันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป
ตอนกลับมาจากเยอรมนี ผมก็มาเปิดออฟฟิศออกแบบ 
ซ่ึงตอนนัน้กไ็ม่ได้มีเวลามากนกั จนกระทัง่ผ่านไปร่วม 10 ปี 
ช่วงปี 2558 ถึงได้มาเจอน้องชายที่เป็นลูกชายของอา 
เป็นเพ่ือนสนทิกนัตอนเด็กๆ เลยมาลองคุยเรือ่งนีด้้วยกนั 
เขาก็สนใจที่จะท�าธุรกิจนี้ แล้วก็ลงมือท�าโฮสเทลด้วยกัน
จนถึงทุกวันนี้

ท�าไมถึงเลือกท�าเลที่ต้ังของโฮสเทลเป็นท่ี
สะพานควาย
หลักการเลอืกทีต่ัง้โฮสเทล เราต้องเลอืกสถานทีท่ี่มีความ
เป็นแม่เหล็กสูง เป็นแม่เหล็กดึงดูดชาวต่างชาติ เช่น 
ใครมากรุงเทพฯ อันดับ 1 ต้องไปวัดพระแก้ว ต้องไป 
Culture Center อย่างเกาะรัตนโกสินทร์ แต่ก็อาจจะมี
คนบางจ�าพวกที่มาเพื่อช็อปปิ้ง พวกนี้ก็อาจจะเลือกที่จะ
อยูท่ีส่ขุมุวทิ สยาม หรอืสลีม ส่วนเราทีเ่ลือกทีส่ะพานควาย
มีเหตผุลสองอย่างคือ หนึง่ ใกล้จตจัุกรและตดิกบับทีเีอส  
สอง ได้ค่าเช่าทีเ่หมาะสม ซ่ึงจตจุกัรมีความเป็นแม่เหลก็
ที่ดึงดูดชาวต่างชาติจ�านวนมากให้มาอยู่ย่านนี้อยู่แล้ว  
ในขณะเดียวกันก็มีบีทีเอสที่สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ 
ในกรงุเทพฯ อย่างสะดวก ก่อนหน้าทีจ่ะเลอืกทีน่ีก่เ็คยไป
ดูประมาณ 50 ที ่บางทีท่�าเลดี แต่พ้ืนทีเ่ล็กไปบ้าง ค่าเช่า
แพงไปบ้าง ทรุดโทรมเกินไปบ้าง เราก็รู้ว่ามันไม่คุ้มที่จะ
ลงแรง จึงมาลงตัวตรงนี้ด้วยค่าเช่าราคาไม่แพง และมี
แนวโน้มที่จะท�าก�าไรได้

ท�าไมถึงใช้ชื่อว่า Adventure Hostel
ตอนทีต้่องตัง้ชือ่ อยู่ๆ  กน็กึถงึประโยคหนึง่ขึน้มา ‘May  
the spirit of adventure be with you’ แปลว่า ‘ขอให้
จิตวญิญาณแห่งการผจญภัยสถติอยูก่บันกัเดินทางทกุคน’ 
ประโยคนี้เป็นประโยคที่อยู่บนโปสต์การ์ดที่แปะอยู่บน
ก�าแพงของโฮสเทลในบาเซโลน่า ประเทศสเปน พอได้อ่าน
แล้วรู้สึกว่ามันคลิก แล้วเราจ�าอะไรบางอย่างของที่นั่นได้ 
ทั้งค�าพูดของคนที่สะกิดใจ บรรยากาศที่ประทับใจ ซ่ึง
ตอนนัน้เรากเ็ป็นนกัท่องเทีย่วอยูด้่วย มาตอนนีเ้ราอยูใ่น

ฐานะของคนที่เป็นเจ้าของโฮสเทลแล้ว เราก็อยากมอบ
ความรู้สึกดีๆ ให้กับนักเดินทางเช่นกัน จนได้มาเป็นชื่อ 
Adventure Hostel สะท้อนถงึการผจญภัยทีมี่ในจิตวญิญาณ
ของนักเดินทางทุกคน

คอนเซปต์การออกแบบโฮสเทลได้แรงบนัดาลใจ 
มาจากไหน
หลังจากที่ท่องเที่ยวมาในระดับหนึ่งก็พบว่า จริงๆ แล้ว
สิง่ทีมั่นตดิตาตรงึใจเรามากทีส่ดุ เวลาเดินทางท่องเทีย่ว 
มักจะไม่ใช่สถานที ่Must See ว่าเราจะต้องไปทีน่ัน่ทีน่ีน่ะ 
อย่างไปปารีสก็ต้องไปหอไอเฟล หรือมากรุงเทพฯ ก็ต้อง
ไปวัดพระแก้วนะ มันไม่ใช่ จริงๆ แล้วสิ่งที่ท�าให้เรา
ประทับใจในเมืองเมืองหนึ่งมันกลับเป็นบรรยากาศบน
ท้องถนน หรือสถานที่ที่คนท้องถิ่นไปใช้ชีวิตกัน อย่างไป
ปารีสเราก็ประทับใจกับลาตินควอเตอร์ (Latin Quarter) 
ซ่ึงเป็นสถานที่ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเขามากันเยอะๆ 
บรรยากาศของเมืองที่คนพ้ืนที่นั้นๆ เขาไปกัน นั่นคือ 
สิ่งที่เราประทับใจมากกว่า จึงคิดว่าน่าจะเอาบรรยากาศ
บนท้องถนนของกรงุเทพฯ มาเป็นคอนเซปต์ตกแต่งภายใน 
โฮสเทล อย่างห้องแท็กซี่ก็มี 4 เตียง ห้องบีทีเอส 
กมี็ 10 เตยีง ห้องรสบสักมี็ 8 เตยีง ห้องตุก๊ตุก๊กมี็ 6 เตยีง 
คือลดหลัน่กนัไป พร้อมกบัมีวอลล์เปเปอร์หรอืงานศลิปะ
ทีส่ือ่ถงึการโดยสารรถสาธารณะหรอืบรรยากาศบนท้องถนน
ของกรงุเทพฯ จรงิๆ ตอนแรกเคยลองพยายามเอารถเมล์
จริงๆ มาให้คนเข้าไปนอนในรถเลย แต่พอลองสืบเสาะ
หาซากรถเมล์แล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้และกย็ากเกนิไป 
สุดท้ายก็เลยเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้ 

ด้วยความท่ีเป็นสถาปนิกอยูแ่ล้ว มกีารวางแผน
ในการออกแบบให้พิเศษกว่าโฮสเทลท่ัวไป
อย่างไร  
คือเราเป็นสถาปนิกอยู่แล้ว แต่ว่าเม่ือมาเป็นโฮสเทล 
จึงแตกต่างกันออกไปจากที่งานเราเคยท�า ตอนแรกคือ 
มีแบบอยูใ่นใจอยูแ่ล้วว่าต้องกัน้ห้องกีห้่อง ได้เตยีงกีเ่ตยีง 
เนื่องจากเราไม่ค่อยคุ้นเคยนักก็เลยท�าให้มีวิวัฒนาการ
มาเรื่อยๆ ระหว่างก่อสร้าง ตอนที่ท�าแบบแปลนเสร็จ 
กถ็กูปรบัแก้เป็นสบิรอบเลย ถงึแม้เราจะได้ไปพักโฮสเทล 
มากมาย แต่นั่นเราก็พักอยู่ในฐานะนักท่องเที่ยว ไม่เคย 
ได้เข้าไปดูจริงจังว่ามันถูกออกแบบและลงรายละเอียด 
วิธีการใช้งานอย่างไร เราไม่ได้แม่นขนาดนั้น ก็เลยท�าให้
ช่วงที่ออกแบบผมต้องลองไปพักตามโฮสเทลท่ีดังๆ  
ในกรุงเทพฯ หลายที่ แล้วเอาข้อดีข้อเสียของแต่ละที่มา
ปรับใช้ เช่น ตอนแรกไม่ได้มีห้องแม่บ้านเพราะเรานึกว่า 
แม่บ้านจะไปกลบั แต่ปรากฏว่า จรงิๆ แล้วแม่บ้านต้องอยู่
พักในโฮสเทล จึงต้องเพ่ิมห้องแม่บ้านเข้ามา หรือต้อง 
มีโซนทีเ่อาไว้ตัง้เครือ่งซักผ้า ซึง่ตอนแรกกไ็ม่มี แต่กต้็อง
เพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้เป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เรื่องพวกนี้ผมก็ค่อยๆ 
เรยีนรูไ้ประหว่างก่อสร้าง ท�าให้ต้องปรบัแบบตามไปด้วย 
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วันแรกของการเปิดโฮสเทล เป็นอย่างไรบ้าง
 เปิดวนัแรกมีคนมาเลย กอ็ย่างทีบ่อกว่าทีน่ีมั่น
ใกล้กับสวนจตุจักร เพราะฉะนั้นมันก็มีปลามามากมาย 
ทอดแหไปยังไงก็ต้องได้ปลา (หัวเราะ) แม้ฝูงปลาอาจจะ 
ไม่ได้ใหญ่เท่าปลาแถวๆ วัดพระแก้ว แต่ก็อย่าลืมว่า 
แถววัดพระแก้วก็มีชาวประมงทอดแหอยู่หลายร้อยคน 
เหมือนกนั แต่ขณะทีต่รงจตจัุกรมีชาวประมงอยูแ่ค่สบิคน 
ทอดแหไปยังไงก็ได้ แม้ฝูงไม่ใหญ่เท่า แต่ก็จับได้บ้าง 

จากคนท่ีเรียนจบและท�างานเป็นสถาปนิก 
มาตลอด เมื่อลองมาท�าธุรกิจเอง มีอุปสรรค
อย่างไรบ้าง 
 เรื่องธุรกิจก็ลองเรียนรู้ด้วยตัวเองระหว่างท�า
อยู่ตลอด อย่างไรก็ตามเราก็มีน้องชายที่เขามีทักษะ 
ด้านธุรกิจที่ดีกว่าเรา ก็เลยช่วยประคับประคองกันไป  
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ยากเกินกว่าจะ 
เรียนรู้ ค่อยๆ ท�าไป เรียนรู้ไป เรียกว่าเป็นกระบวนการ
ลองผิดลองถูก ซึ่งธุรกิจนี้ก็ไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีความสลับ
ซับซ้อนอะไรมากมายนกั สามารถเรยีนรูไ้ปและท�าไปด้วย
ได้ อย่างตอนตอนน�้าท่วมโฮสเทลช่วงตุลาคมปี 2560 
สร้างความเสียหายให้กับข้าวของของแขกที่มาพัก เรา
ต้องเรียนรู้ในการเจรจา แก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือ 
และยืน่ข้อเสนอ อย่างตอนท่อประปาแตกท�าให้น�า้ไม่ไหล  
แขกอาบน�้าไม่ได้ กดส้วมไม่ได้ เราก็ต้องไปซื้อน�้ามาจาก
เซเว่น และต้องออก Voucher เพือ่ให้เขากลับมาพกัใหม่
ได้ฟรี ก็แก้ปัญหาไป ท�าให้ไม่มีแขกคนไหนเขียนต�าหนิ 
ในเว็บไซต์เลย และก็กลับมาพักใหม่กันทุกคน

ประทบัใจช่วงเวลาไหนในการท�าโฮสเทลมากท่ีสดุ 
 มันก็ประทับใจทุกช่วง ตั้งแต่ตอนก่อสร้างอยู ่
ก็มีความประทับใจในช่วงเวลานั้น ทั้งเรื่องของช่าง เรื่อง
ของการสือ่สารตอนท�างาน ตอนทีค่วบคุมงบประมาณได้ 
เรือ่งวธิคิีดทีแ่ตกต่างกนัของคนในหลายๆ ระดับทีเ่ราเจอ 
ชาวบ้านหรอืช่างบางคนทีอ่าจจะมีความรูไ้ม่สงูนกั แต่เขา
กมี็ทกัษะในการท�างานทีเ่ก่งกว่าเรา สามารถทกัท้วงงาน
ของเราได้ ทั้งๆ ที่เราท�างานมาเป็น 10 ปีแล้ว แต่พอมา
เจอช่าง หลายเรื่องเขาก็รู้ดีกว่าเรา ซึ่งก็ต้องฟังเขา หรือ
จะเป็นความประทับใจของคนที่มาพักจากทั่วทุกมุมโลก 
ตัง้แต่ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซีย สงิคโปร์ ไปจนถงึ 
ยุโรป หลายๆ คนที่เราพบเจอมีวิธีคิดไม่เหมือนเรา เรา
เลยขอให้เขาแบ่งปันประสบการณ์ของเขาให้ฟัง ไม่ว่า 
จะเป็นสาวเสร์ิฟทีห่นสีงครามมา ช่างสกั นกัฟุตบอลอาชพี 
นักวิ่งระดับโลก บางคนขี่จักรยานรอบโลกมา ส่วนใหญ่
ถ้าประทับใจใครก็ขอเลี้ยงข้าวและขอคุยด้วย

คดิว่าอะไรคอืความยากทีส่ดุของการท�าโฮสเทล 
 เราจะต้องแข่งขนักบัคู่แข่งทีล่งทนุมากกว่าเรา
เยอะแยะมากมาย และตอนนีโ้ฮสเทลในความรูส้กึของเรา
มันค่อนข้างจะ Oversupply คือ มีมากจนไม่สมดุลกับ
ความต้องการ อย่างโรงแรมห้าดาวทนุหนาทีอ่ยากเข้ามา

แบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด หลายอย่างของเขาก็ต้อง 
ดีกว่าเราโดยปรยิายอยูแ่ล้ว ท�ายงัไงดีถงึจะไปสูก้บัเขาได้  
นีคื่อความยากในการท�า เราคิดว่าการท�าอะไรทีใ่ช้เงินเยอะ
แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ซ่ึงถ้าเรา 
ใช้เงินน้อย แต่ว่าเราสามารถที่จะพลิกแพลงมันออกมา
ให้สู้กับคนที่ใช้ทุนเยอะได้ น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
มากกว่า 

มีแพลนที่จะสร้างโฮสเทลแห่งอื่นเพิ่มไหม
 ตอนนีค้งต้องดูตลาดก่อน สมมตว่ิาในกรงุเทพฯ 
มีนกัท่องเทีย่ว 10,000 คน แต่มีโฮสเทลอยู่ถึง 1,000 
แห่ง ก็หมายความว่าที่หนึ่งรับได้ 10 คนต่อวัน ในความ
เป็นจริงแต่ละที่ก็มีความสามารถในการดึงดูดลูกค้าได ้
ไม่เท่าเทียมกัน ถามว่าถ้าคิดอยากจะท�าต่อไหม ก็คิดว่า 
คงต้องขอรอดูท่าทีและพัฒนาการของนักท่องเที่ยว 
ในปัจจุบนักบัตวัโฮสเทลก่อน เพราะตอนนีมั้นมีแนวโน้ม
ว่าจะ Oversupply อยู่บ้าง และก็ถ้าท�าก็คงต้องหาจุดที่
มีความแตกต่างให้ได้ 

รู ้สึกอย่างไรกับความฝันในการท�าโฮสเทล
ที่เป็นจริง
 เราก็มีความภูมิใจที่เราท�ามันได้ แต่หลายครั้ง
ความฝัน พอได้มันมาก็ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้ว มัน
เป็นความจริง หลายอย่างก็แตกต่างไปจากตอนที่เราฝัน 
เพราะมีปัญหาต่างๆ เข้ามาด้วย เหมือนการที่มีผู้หญิง
คนหนึง่ทีเ่รารูส้กึว่า โอ้โห คนนีเ้ป็นนางในฝันของเรา แต่
พอเราได้ครอบครองหรือเป็นแฟนกันแล้วเรากจ็ะเหน็เขา
ในมุมมองที่ต่างจากที่เราฝันก่อนหน้านี้ ซึ่งบางอย่างมัน
กไ็ม่ได้เป็นอย่างทีเ่ราฝันซะทกุอย่าง มีปัญหาให้เราต้องแก้  
ต้องอยู่กับมันอย่างเข้าใจ มันไม่ได้มีเรื่องดีอย่างเดียว
หรอกนะชีวิต แต่ถ้าถามถึงอนาคตของโฮสเทลก็คงต้อง
บอกว่า ตอนนีข้อหยดุอยูเ่ท่านีก่้อน แล้วกร็อดูท่าทเีกีย่วกบั 
เรือ่งของสถานการณ์ทางเศรษฐกจิต่างๆ ความฝันต่อไป
ของเราก็อาจไม่ได้อยู่ที่กิจการ อาจเป็นเรื่องสัมพันธภาพ
กบัเรือ่งอ่ืนๆ และเม่ืออยากจะได้อะไร เรากต้็องลงมือท�า
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1. โฮสเทล เป็นที่พักเพื่อการพบปะและสังสรรค์
ระหว่างนักเดินทางด้วยกัน การออกแบบและ
สร้างบรรยากาศของพื้นที่ Communal Space  
ที่ให้นักเดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วม
กนั จึงเป็นหวัใจของการออกแบบ ส่วนจะออกแบบ
อย่างไร ก็แล้วแต่จะพิจารณา
2. การดัดแปลงอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างโฮสเทล 
จะต้องท�าโดยสร้างภาระเพ่ิมเตมิให้กบัโครงสร้าง
อาคารเดิมให้น้อยที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ควรใช้
อิฐมวลเบาในการก่อก�าแพงกัน้ห้อง และหากเป็น
ก�าแพงห้องน�้าและกังวลเรื่องความชื้นในพ้ืนที่
ข้างเคียง ให้ใช้ Cement Based Waterproof 
ระบบทา เพื่อป้องกันแทน
3.  วธิง่ีายๆ ในการค�านวณหาจ�านวนเตยีง (โดย
สังเขป) ที่น่าจะสามารถใส่เข้าไปได้ในอาคาร
หนึ่งๆ คือ พื้นที่โครงการทั้งหมด (ตร.ม.) /10  
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอาคารเดิมมีพ้ืนที่ทั้งหมด 
ประมาณ 400 ตร.ม. สามารถใส่เตียงสองชั้น 
เข้าไปได้ทั้งหมดประมาณ 20 เตียง (2 ชั้น = 40 
เตียง)
4. พ้ืนที่ส่วนกลางส�าหรับใช้งานร่วมกันส�าหรับ
โฮสเทลแห่งหนึง่ (ห้องน�า้/ห้องอาหาร/ห้องนัง่เล่น/ 
ทางเดิน) โดยทัว่ไปอยูท่ีป่ระมาณ 40% ของพ้ืนที่
ทั้งหมด

5. ส่วน Service Quarter เช่น ห้องแม่บ้าน / ห้อง
เกบ็ของ/ห้องเกบ็กระเป๋า/ห้อง Laundry/ทีต่ากผ้า  
กินพื้นที่ประมาณ 15-20% ของพื้นที่ทั้งหมด
6. เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด  
ควรออกแบบห้องน�้าให้แยกชิ้นกันให้ได้มากที่สุด  
ไม่รวมสขุภัณฑ์เข้าด้วยกนัในห้องๆ เดียว เช่น แยก
อ่างล้างหน้า/ส้วม/ห้องอาบน�้า ออกจากกัน 
7. จ�านวนสุขภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องเตรียม ควรมี
อัตราส่วนไม่เกิน 1:10 เช่น ถ้ามีเตียง 40 เตียง 
ควรมีห้องส้วม/ห้องอาบน�้า/อ่างล้างหน้า ทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่าอย่างละ 4 ชุด
8. ค่าไฟ คิดเป็นค่าใช้จ่ายไม่ต�่ากว่า 10% ของ 
ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน และไม่ต�่ากว่า 75% ของ 
ค่าไฟ มาจากเครื่องปรับอากาศ
9. เพื่อความปลอดภัย และไม่เป็นการรบกวนแขก 
ล็อกเกอร์เก็บของ ควรติดตั้งไว้นอกห้อง และมี 
CCTV ส่องให้เห็นอย่างชัดเจน
10. หลงัจากเดนิทางมานานนบัเดือน กลิน่ตวัและ
กล่ินเท้าแรง เป็นอาการปกติของนักเดินทางทุก
ชนชาต ิไม่ว่าจะหน้าตาน่ารกัจ้ิมล้ิมขนาดไหน ดังนัน้ 
จึงควรแยกพ้ืนทีต่่างหากให้นกัเดินทางทกุคนถอด
รองเท้าก่อนเข้าห้องนอนรวม เพ่ือลดปัญหาด้าน
กลิ่นภายในห้องพักรวม

กฎเบือ้งต้น 10 ประการ ในการออกแบบโฮสเทล 
โดย บุญชัย เทียนวัง
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 7 ถนนมัครา หมู่บ้านวดัด�านาค ย่านตลาดเก่า 
 เสยีมราฐ ประเทศกมัพูชา
 (+85)5 70 235 168
 ~100 (3 USD)
 เตียงสองชั้นในห้องพักรวมชายหญิง 
 แบบ 6 เตียง

 โดยรวมที่พักหาง่ายมาก ใกล้แหล่ง
ชุมชน มสีระน�้าใหล้งเลน่ คนทีม่าพักส่วนใหญ่
เป็นแบ็กแพ็กเกอร์ คนเอเชียค่อนข้างน้อย  
ทีโ่รงแรมมีบริการจองทริปให้ไปเทีย่วนครวัด 
ไดง้า่ย แตห่ากอยากประหยดักวา่แนะน�าใหห้า
เพ่ือนร่วมทริปแถวๆ นั้น

- khaikung

เดินทำงสะดวก 
เหมำะกับกำรมำพักช่วงเวลำส้ันๆ

 2/7 ซอยมหาราช 10 ต�าบลปากน�้า 
 อ�าเภอเมือง จงัหวดักระบี่
 (+66)75 656 201
 600
 เตยีงสองชัน้ในห้องพักรวมชายหญิง 
 แบบ 8 เตียง

 โฮสเทลทีม่ธีีมคลา้ยๆ โรงเรยีนพ่อมด 
แม่มดที่เรารู้จักกันดี อาจไม่มีของประดับ
ตกแต่งเหมือนในหนังมากเท่าไร แต่โทนสี 
ก็ให้ความรู้สึกคุ้นเคย อยู่ไม่ห่างจากแหล่ง 
ทอ่งเทีย่วในตัวกระบี ่ขอ้ดคืีอเงยีบและมคีวาม
เปน็ส่วนตัวมาก

- khaikung

แฟนคลบัพ่อมดนอ้ย
ต้องแวะมำสักครัง้
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 374 ซอย 19 ชายโขง ต�าบลเชยีงคาน 
 อ�าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย 
 (+66)85-0297540
 500
 ห้องส่วนตัว ห้องน�้าแยก

 ชอบตรงที่เจ้าของที่พัก (ป้าเป๊ะ)  
มีความเป็นกันเองสมกับชื่อที่พัก ให้บริการ 
ด้วยความรักและใส่ใจ ท�าให้เวลาแนะน�าใคร
ให้ไปพักทีน่ีก่็จะมีแต่คนชอบ

- Peace Story

หำกมำพักที่น่ี 
คุณจะมีเพ่ือนเพ่ิมข้ึนมำอีกหน่ึงคน

 ซอยส�าราญราษฎร์ แขวงส�าราญราษฎร์
  เขตพระนคร จังหวดักรงุเทพมหานคร
 (+66)92620 5445
 420
 เตียงสองชั้นในห้องพักรวมชายหญิง 
 แบบ 12 เตียง

 เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโฮสเทลที่ม ี
ชือ่เสียงมากๆ ในประเทศไทย เริม่ต้นไอเดีย 
จากความต้องการให้ที่พักอาศัยเป็นมิตรกับ
ชุมชนในระแวกนั้น และการตกแต่งโดยการ
เอาฝาบาตรมาประดับร้านเป็นไอเดียที่เก๋ดี  
อยู่ใกล้แหล่งของกินยอดนิยมอย่างผัดไทย 
ประตูผี เสาชิงช้า หรือถ้าเดินไปอีกหน่อย 
ก็สามารถไปถึงถนนข้าวสารได้ แต่ตัวอาคาร 
ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างสงบ และอุปกรณ์
อ�านวยความสะดวกครบครนั ดังน้ันหากอยาก
ลองหาที่พักย่านเสาชิงช้า ที่นี่เป็นอีกหนึ่ง 
ตัวเลือกทีน่่าสนใจ

- khaikung

        
โฮสเทลทีเ่ป็นมำกกว่ำทีพั่กอำศัย
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  Agoda
คงไม่ต้องมีค�าบรรยายใดๆ มากมายให้ลึกซ้ึง ส�าหรับ 
แอปพลิเคชันจองห้องพักชื่อดังเจ้านี้ ด้วยความสามารถ
ทีมี่ในการค้นหาห้องพักได้ทนัใจและจบการจองได้ภายใน
เวลาไม่เกนิห้านาท ีจะเลือกหกัเงินค่าทีพั่กจากบตัรเครดิต 
หรอืจะเดินไปช�าระเงิน ณ ทีพั่กกไ็ด้ไม่ว่ากนั สามารถเลอืก
ห้องพักที่ตรงกับลักษณะที่เราต้องการได้ เลือกช่วงราคา
ให้เหมาะกับงบประมาณ และสามารถเลือกสถานที่พัก 
โดยจ้ิมจากแผนที่ได้เลย เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่มี 
ผู้ใช้งานมาก ท�าให้ระบบการรีวิวมีประโยชน์มากพอต่อ
การตัดสินใจ อย่าเชื่อห้องพักเพียงภาพถ่าย หลายรีวิว
ช่วยให้ตัดสินใจอะไรๆ ได้ง่ายขึ้น จะโรงแรมหรือโฮสเทล 
ก่อนตัดสินใจเข้าพักที่ไหน ให้แอปนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือก
ก็ดีเหมือนกัน

แอปพลเิคชนัคูใ่จ
นกัเดนิทางขาลุย
ปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยวา่ในยคุสมยันี ้แทบจะ 100% 
ของนักเดินทางต่างมีสมาร์ตโฟนเปน็อุปกรณ์
พกพาที่ขาดเสียไม่ได้ อาจไม่จ�าเป็นต้องใช ้
เพ่ือโทรทางไกลระหว่างประเทศเสมอไป  
แอปพลิเคชันหลายตัวในสมาร์ตโฟนเปรียบ
เสมือนการย่อโลกทั้งใบ พกพาเพ่ือนฝูง
มากมายให้ออกเดินทางไกลไปไหนกับเราได้
เสมอ
 ลองนึกภาพตาม เมือ่คุณเริม่ตน้การเดนิทาง 
คุณหยิบสมาร์ตโฟนข้ึนมาตรวจสอบเที่ยวบิน
หรือเช็กเวลารถทัวร์ออก ดูสภาพการจราจร
เพ่ือค�านวณเวลาในการเดินทางที่เหมาะสม  
หลังจากถึงทีห่มาย คุณเดินทางไปยังห้องพัก
ที่ได้จองไว้ผ่านแอปพลิเคชัน เก็บข้าวของ
เรียบร้อย คุณเปิดเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม 
ขึ้นมาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้เพ่ือนๆ ได้ 
รับรู้ ก่อนจะออกไปค้นหาร้านอาหารอร่อยๆ  

ในแหล่งท่องเที่ยวย่านนั้นตามค�ารีวิวของ 
ผู้เดินทางก่อนหน้า และคุณอาจจะไปรับรถ 
ทีจ่องไวผ้า่นแอปพลเิคชัน หรอือยา่งนอ้ยทีสุ่ด 
ระหว่างคุณก�าลังเดินทาง หากมีใครสักคน
ต้องการติดต่อ (หรอืตามงาน) ด่วนๆ คุณกย็งั
มสีมารต์โฟนไวเ้พ่ือตอบกลบัขอ้ความเหลา่นั้น
ได้ทันควัน
 ท่ามกลางแอปพลิเคชันนับร้อยนับพัน 
ที่ช่วยให้การเดินทางของเราเป็นเรื่องง่าย 
แต่ละคนอาจมีแอปพลิเคชันโปรดในดวงใจ
แตกตา่งกนัไปตามความถนดั ส่วนนกัเดินทาง
มือใหม่หรือนักเดินทางคนไหนยังลังเลใจ  
ไม่รู้ว่า การเดินทางครั้งต่อไปจะดาวน์โหลด 
แอปพลิเคชันอะไรตดิเครือ่งไวด้ ี เราขอเสนอ  
7 แอปพลเิคชนัทีจ่ะชว่ยใหก้ารเดนิทางของคณุ
เปน็เรือ่งง่ายขึ้น 

7
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  Airbnb
เม่ือไม่กี่ปีก่อน คุณคงรู้สึกแปลกๆ หากจะแบ่งปันห้อง
ว่างๆ สกัห้องในบ้านให้นกัเดินทางขาจรมาพักอาศยั แต่
ไม่น่าเชือ่ว่าในปัจจบุนั แอปพลเิคชนัและเวบ็ไซต์ Airbnb 
ได้กลายมาเป็นหนึง่ในตวัเลอืกของนกัเดินทางทีต้่องการ
หาประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเข้าพักอาศยั การจองห้องพัก 
ในโรงแรมหรอืโฮสเทลอาจหาได้ในแอปพลเิคชนันีเ้ช่นกนั 
แต่ที่พเิศษออกไปคือการพกัอาศัยในบ้านของคนท้องถิ่น
ในเมืองนัน้ๆ นอกจากว่าอาจจะได้ราคาทีถ่กูกว่า เผลอๆ 
คณุอาจจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมบางอย่างจากเจ้าของบ้าน
ด้วย นับเป็นประสบการณ์ดีๆ แถมมาด้วยอีกหนึ่งอย่าง 
หรือถ้าบ้านตอนนี้มีห้องว่างไม่ได้ใช้ อยากลองปล่อยให้
ใครๆ หรือนักเดินทางเข้ามาพักบ้างก็น่าสนใจนะ

  Couchsurfing
ข่าวดีส�าหรบันกัเดินทางกระเป๋าเบา เราขอแนะน�าแอปฯ นี้ 
ให้ลองใช้ ด้วยคอนเซปต์การพักบ้านคนแปลกหน้า อาจจะ 
ดูคล้ายๆ กับ Airbnb แต่แปลกกว่าที่ว่า ส่วนใหญ่จะให้
เราเข้าพักได้ฟร!ี แต่ความฟรกีใ็ช่ว่าจะพักได้ทกุทีเ่สมอไป 
เนือ่งจากผูใ้ช้งานแต่ละคนจะมีคะแนนรวีวิเป็นของตวัเอง 
ซ่ึงหากเราอยากไปพักทีไ่หนแล้วคะแนนรวีวิต�า่ๆ กมี็สทิธิ์
ทีเ่จ้าของห้องพักจะปฏเิสธได้ กลบักนั หากเรามีห้องเหลือ
ในบ้าน จะเปิดไว้ให้เป็นสถานทีพั่กส�าหรบันกัเดินทางกไ็ด้ 
โดยภายในเว็บไซต์จะมีคอมมูนิตี้เล็กๆ ไว้คอยให้เหล่า
นักเดินทางทั้งหลายแลกเปล่ียนช่วยเหลือกัน หรือหาก
ใครไม่ได้มาขอพักอาศัย แต่อยากได้ที่พักระหว่างทางไว้
เพ่ือด่ืมน�้าท่า หรือขอใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวก็สามารถ
ท�าได้เหมือนกัน มีแอปพลิเคชันนี้ติดไว้ไม่เสียหาย ไม่แน่
อาจได้เพื่อนใหม่ๆ เป็นก�าไรอีกด้วยนะ 

  Meetup
สายกิจกรรมห้ามพลาดกันเลยทีเดียวกับแอปพลิเคชันนี้ 
แม้ดูจากชื่ออาจจะเอะใจว่า เอ๊ะ! นี่มันเป็นหนึ่งในแอปฯ  
หาเพ่ือนรึเปล่า จะว่าแบบนั้นก็ไม่ผิดเสียทีเดียว เพราะ
เพ่ือนทีคุ่ณก�าลงัจะหาต่อไปนีจ้ะมากนัเป็นหมู่คณะเลยล่ะ 
ลองคิดเล่นๆ ว่าหากคุณไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วไม่รู ้ว่า 
ตืน่มาพรุง่นีจ้ะท�าอะไรดี ลองกดเข้าไปดูที ่Meetup เลือก
ความสนใจของคุณ จากนั้นแอปพลิเคชันจะค้นหางาน 
อีเวนต์เล็กๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง เรียง
ล�าดับตามวันเวลาและความสนใจซ่ึงหลากหลายเสีย
เหลือเกิน มีทั้งชมรมอ่านหนังสือ นัดกินข้าว นัดกันมา 
นัง่คุย หรอืชวนกนัมาดูหนงักมี็ให้เลอืก แค่ลองกดเล่นๆ 
ตอนอยู่กรุงเทพฯ ก็มีอีเวนต์มากมายให้ไปแจมได้ทุกวัน
แล้ว 

  Worldpackers
นักเดินทางคนไหนชอบแสวงหาเรื่องราวเจ๋งๆ ระหว่าง 
การเดินทาง ชื่นชอบงานอาสาสมัคร อยากลองท�างาน 
แลกทีพั่ก เราขอแนะน�าให้ลองแอปฯ นีดู้ Worldpackers 
จะชวนคณุมาเป็นอาสาสมคัรระหว่างที่คณุก�าลังเดนิทาง  
ไม่ต้องกังวลไปหากคุณมีเวลาไม่กี่วัน อาจมีงานง่ายๆ 
ให้คุณท�าได้ เช่น ไปรับคนมายังที่พัก ช่วยเก็บพืชผล 
ในฟาร์ม หรือแม้แต่เป็นครูสอนภาษาให้เด็กอนุบาลก็มี  
โดยในแอปพลิเคชันจะบอกรายละเอียดชัดเจนว่า ถ้าคุณ
กด Join กบัเรา คุณจะได้อะไรเป็นของตอบแทนบ้าง ทีพั่ก 
อาหารเช้า รถรับส่ง หรืออ่ืนๆ ตามแต่ที่มีคนลงงานไว้ 
เดินทางคราวหน้า หากไม่มีสถานทีห่รอืกจิกรรมใดอยาก
ท�า ลองกดเข้าไปดูในนี้ อาจมีกิจกรรมที่ถนัดให้เข้าไป 
แจมก็ได้

  TakeMeTour
แอปพลิเคชันจากคนไทยแอปฯ นี้จะช่วยให้คุณหาทัวร์ 
ในแบบทีคุ่ณสนใจ โดยไม่จ�าเป็นต้องไปสถานทีย่อดนยิม
เสมอไป อาจเป็นทัวร์ด่ืมกาแฟ หรือทัวร์บาร์ยอดนิยม 
รวมไปถงึการพาไปยงัสถานทีลึ่กลบัซึง่มีเพียงคนท้องถิน่
เท่านั้นที่รู้ วิธีใช้ก็แสนจะง่ายดาย เข้าแอปพลิเคชัน กด
เลือกทัวร์ที่น่าสนใจ ดูรายละเอียดและราคาก่อนบุ๊กทัวร์ 
จากนั้นก็รอถึงวันเวลาที่นัดหมายแล้วเตรียมผจญภัยได้
เลย เสียดายที่แอปพลิเคชันนี้ส่วนมากจะเจาะตลาด 
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาไทยมากกว่า จึง
อาจไม่เจอทัวร์มากนักเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศ 
แต่ไม่เป็นไร หากคุณถนัดภาษาและอยากท�าทัวร์บ้าง  
คุณสามารถเข้าไปสร้างทัวร์ของคุณ และเป็นไกด์ได้เลย 
เผื่อเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมในวันสบายๆ   

  Tourism 
  Thailand
แอปพลเิคชนัจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยนีมี้ดีกว่า
ทีเ่ราคิด เมนหูลกัๆ คือ การรวีวิทรปิท่องเทีย่วของผูใ้ช้งาน  
ไปไหนมาบ้าง ใช้เวลาเท่าไร รวบรวมข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่ว
ในไทย รวมไปถึงข้อมูลของฝาก ของที่ระลึก โดยจับจาก
โลเคชันใกล้ตัว นอกจากนี้ในแอปพลิเคชันยังมีความรู้
เกีย่วกบัเมืองไทยในขนาดทีว่่า เราเป็นคนไทยแท้ๆ บางที
เรายังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน หากใครมีวันหยุดสั้นๆ ไม่รู้จะ
เดินทางไปที่ไหนดี ลองเข้าแอปพลิเคชันนี้ แล้วดูสถานที่
เที่ยวในไทยเจ๋งๆ ก็ดีเหมือนกันนะ
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รถบ้าน
ประวัติ - การนอนในรูปแบบของรถบ้านนั้นมีมาตั้งแต่ 
ปี ค.ศ. 1810 ที่ได้รับการพัฒนามาจากรถคาราวานของ
ชาวยิปซีและคณะละครสัตว์ที่จะต้องย้ายที่อยู ่เสมอ  
จนกลายมาเป็นรถบ้านเหมือนในปัจจุบัน

ลักษณะ - ลักษณะการนอนในรถบ้านของสมัยใหม่จะมี
สิ่งอ�านวยความสะดวกตามแต่เจ้าของจะติดตั้งอย่างไร 
แน่นอนว่าครบครันแทบไม่ต่างจากบ้าน เพราะฉะนั้น
ความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถงึ เรยีกได้ว่าสบายหายห่วง

บรรยากาศ - ให้บรรยากาศไม่ต่างอะไรกบัการอยูใ่นบ้าน
ของตัวเอง แบบที่เปิดประตูมาก็เจอจุดหมายปลายทาง
อยู่ตรงหน้าแล้ว 

เต็นท์ 
ประวัติ - เต็นท์เป็นอุปกรณ์ที่เริ่มมีการใช้มาตั้งแต่ยุค
เหล็ก ด่ังที่ได้กล่าวไว้ในบทปฐมกาล 4:20 ในคัมภีร์
ไบเบิล ที่กล่าวไว้ถึงการเล้ียงแกะและแพะโดยการนอน
เตน็ท์ อีกทัง้กองทพัโรมันกใ็ช้เตน็ท์ทีท่�าจากหนงัสตัว์เป็น
ที่พักในยามเคลื่อนทัพ

ลักษณะ - เต็นท์เป็นอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาเรื่อยมาให้
สะดวกขึ้น ง่ายต่อการพกพายิ่งขึ้น แต่โดยส่วนมากแล้ว
จะเป็นผ้าที่มีโครงเป็นเหล็ก อาจป้องกันความหนาวบน
ยอดดอย หรือความร้อนจากแสงแดดได้ไม่ดีนัก แต่ก็
ป้องกันสัตว์ แมลง และน�้าค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ รวมถึงรักษาความปลอดภัยยามเราหลับตาได้
เป็นอย่างดี

บรรยากาศ - เนื่องจากเต็นท์เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการ
พกพาและมักจะถูกกางในสถานที่ที่เป็นพ้ืนดิน เพราะ
ฉะนัน้บรรยากาศการนอนเตน็ท์จะได้ความรูส้กึถกูโอบล้อม
ไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง 
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นอกจากบ้าน โรงแรม หรือโฮสเทลแล้ว รู้หรือไม่ว่า ยังมีที่หลับที่นอนอีก 
หลากหลายรูปแบบ ไม่ได้ถูกจ�ากัดว่าต้องเป็นเพียงห้องส่ีเหลี่ยมเท่านั้น ซึ่ง 
ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในเว็บไซต์หรือไกด์บุ๊กแนะน�าที่พัก บางที่อาจให้ความรู้สึก 
ทีไ่ม่เหมือนทีไ่หนๆ บางทีอ่าจนอนไมส่บายกายแตก่ลับอุน่ใจ บางทีอ่าจเหมอืน
อ้างว้าง แต่สัมผัสได้ถึงความใจกว้างของผู้คน แต่ทีเ่หล่านีก้็ให้ประสบการณ์
ในการนอนทีค่วรค่าแก่การได้สัมผัสสักครั้งในชีวิต ถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ เราจะ
พาไปรู้จักกับสถานทีพั่กอีกแบบ จนต้องอุทานว่า “แบบนีก้็มีด้วย!” 

ท่ีซกุหวันอนและอืน่ๆ
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ภาพจาก Chillpainai.com, Aroundmay.com, Travel.trueid.net, 
Blog.reviewthailand.net, Propeller-island.de 

รถไฟ
ประวัติ - รถไฟเป็นเครื่องจักรที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย
ปฏิวัติอุสาหกรรม การเดินทางโดยรถไฟโดยส่วนใหญ่ 
จะเป็นเส้นทางระยะไกลและใช้เวลานานเป็นวัน หรือ 
บางครัง้อาจนานเป็นสปัดาห์ จึงมีการผลติโบกีส้�าหรบันอน
ขึ้นมา เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับคนเดินทางไกล

ลกัษณะ - การนอนบนรถไฟส่วนใหญ่เป็นเตยีงแบบพับได้ 
โดยระหว่างวันจะเป็นเก้าอ้ีนั่งและกลางคืนจะปรับเป็น
เตียงนอน แบ่งออกเป็น 2 เตียง คือ เตียงบนและเตียง
ล่าง มีขนาดเท่าผู้ใหญ่นอนได้หนึ่งคนพอดี

บรรยากาศ - การนอนบรถไฟนัน้ให้ความรูส้กึโคลงเคลง 
บ้าง ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของรถไฟ และหากเป็น 
ขบวนเก่าๆ กจ็ะได้ยนิเสยีงเครือ่งจักรท�างานอย่างชดัเจน 
ส่วนใหญ่จะมีหมอนกับผ้าห่มไว้อ�านวยความสะดวก แต่
ลักษณะเตียงที่แคบอาจไม่สะดวกสบายเท่าไรนักส�าหรับ
คนตวัสงูหรอืคนตวัใหญ่ แต่การนอนแล้วมองววิข้างทาง
ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ก็เป็นอีกประสบการณ์ที่ควรค่า 
แก่การได้ลองสัมผัสสักครั้ง

 

เม่ือเราต้องเดินทางไกล เราต่างเลือกที่พักค้างคืน
อย่างโรงแรมหรือโฮสเทลเป็นตัวเลือกแรกๆ แต่ถ้าเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจนหาที่พักไม่ได้ แล้วเราจะหา 
ที่หลับที่นอนได้จากที่ไหน เราจึงรวบรวมที่พักที่ไม่น่าจะ
เป็นที่พักได้ จนต้องอุทานว่า “แบบนี้ก็ได้เหรอ?”

ป้อมต�ารวจ 
“บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว” 
อาจเป็นสโลแกนที่เราได้เห็นได้ยินจนชินหู แต่ใครจะรู้
บ้างล่ะว่า เราสามารถขอทีพั่กจากญาตคินนีไ้ด้จรงิๆ กบั
ป้อมต�ารวจทั่วประเทศที่มีไม่น้อยกว่าพันแห่ง ซ่ึงเรา
สามารถขออนุญาตเข้าไปพักผ่อนได้จริง มีห้องน�้าพร้อม 
แต่ข้อเสียของที่นี้ก็คืออาจได้เสียงรบกวนจากรถท่ีวิ่งไป
วิ่งมาทั้งคืน

สถานีอนามัย 
มีชือ่เรยีกอย่างเป็นทางการว่า โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต�าบล มีอยู่ทุกต�าบลในประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งสถานที่
ที่สามารถขอเข้าพักได้ นอกเหนือจากการเข้าไปหาหมอ 
โดยต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาท�าการ 
08.00 - 16.00 น. 

โรงเรียน 
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะนึกถึงเวลามาเป็นหมู่คณะ 
ด้วยพ้ืนที่ที่กว้างขวางและห้องมากมาย ซ่ึงต้องติดต่อ 
ขออนุญาตผู ้อ�านวยการหรือครูในโรงเรียนเสียก่อน  
มีข้อดีคือปกตจิะมีครเูข้าเวรอยูท่ัง้คืน เพราะฉะนัน้ไม่ต้อง
ห่วงเรื่องความปลอดภัย

อบต. 
องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ราชการ
ของชุมชนที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง โดยต้องขออนุญาตจาก
ผูใ้หญ่บ้านหรอืคนดูแลก่อนเข้าพัก โดยในต�าบลเลก็ๆ ที่
ห่างไกลจะขออนญุาตเข้าพักง่ายกว่าต�าบลใหญ่ๆ ทีเ่จรญิแล้ว
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อ่านมามาถึงตรงนี้แล้ว ส�าหรับใครที่ยังลังเลใจว่าจะพักโฮสเทลดีไหม หรือยังลังเลใจอยาก
ได้การเปรียบเทียบเพ่ิมเติม เราจึงลองสร้างสถานการณ์สมมติของนักเดินทางสองคนที่ต้อง
เดินทางไปยังสถานทีเ่ดยีวกนั มกีารทอ่งเทีย่วเหมอืนกนั ตา่งกนัเพียงแค่ทีพั่ก ระหวา่งโรงแรม
กบัโฮสเทล เพ่ือเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึความแตกต่าง ทั้งในเรือ่งของประสบการณ์และค่าใชจ่้าย 

SIMPLE TRIP 
ลองดกูอ่นออกเดนิทาง

เดินท�งไปเชียงใหม่ด้วยรถทัวร์จ�กสถ�นีขนส่งหมอชิต

ถึงเชียงใหม่ นั่งรถแดงไปย่�นนิมม�นเหมินท์

เข้�พักยังโรงแรมที่จองไว้

พักผ่อนก่อนจะออกไปรับประท�นอ�ห�รเย็นคนเดียว 

เรียกรถขึ้นไปจนถึงดอยปุย 

เรียกรถแดงกลับลงม�ช่วงเย็นๆ เข้�ที่พัก

ตกดึกเรียกรถแดงออกไปถนนคนเดิน  

เรียกรถแดงกลับม�ยังที่พัก

ตื่นแต่เช้�เพื่อนั่งรถแดงจ�กโรงแรมกลับสน�มบิน

~600 
   40 

~450
~100
~90

~130
~30
~30
~50 

บาท

TRIP 1

= 1,520 
(ไม่รวมค่�ชอ็ปป้ิงและค่�เครือ่งบินข�กลับ)
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เดินท�งไปเชียงใหม่ด้วยรถ ป.1 จ�กสถ�นีขนส่งหมอชิต

ถึงเชียงใหม่ นั่งรถแดงไปย่�นนิมม�นเหมินท์  

เข้�พักยังโฮสเทลที่จองไว้  

พักผ่อนก่อนจะออกไปรับประท�นอ�ห�ร และในระหว่�งนั้น
ได้เจอกับนักท่องเที่ยวซึ่งม�พักห้องเดียวกัน คุยกันถูกคอ
จึงชวนกันออกไปห�อะไรกินด้วยกัน 

ส�ยๆ วันต่อม� โชคดีว่�มิตรสห�ยท่�นนั้นเช่�รถมอเตอร์ไซค์ 
และแพลนไว้ว่�จะขึ้นไปดอยปุย จึงติดรถไปด้วยกัน
ข�กลับลงม�ก่อนถึงที่พักก็ช่วยออกค่�นำ้�มันให้ 

 
ตกดึกเรียกรถแดงออกไปยังถนนคนเดิน 

เรียกรถแดงกลับม�ยังที่พัก  

ตื่นเช้�เพื่อนั่งชัตเติ้ลบัสที่ท�งโฮสเทลจองไว้
แล้วเดินท�งไปสู่สน�มบินพร้อมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ 

TRIP 2

ทั้งสองเหตุการณ์มองเผินๆ อาจไม่แตกต่างกันมาก
เท่าไร แต่สิ่งส�าคัญคือการได้พบเจอกับเพ่ือนร่วมทาง
ใหม่ๆ ซ่ึงอาจได้แลกเปลีย่นเรือ่งราวดีๆ รวมไปถงึการ
ได้หารค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ รวมกัน ซ่ึงอาจเป็น
ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้ระหว่างทางก็เป็นได้ 

หมายเหตุ: อันที่จริงทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงของ 
ผูเ้ขยีนเอง ซ่ึงเกดิขึน้ตอนไปท�าธรุะทีเ่ชยีงใหม่ ในช่วงเวลาห่างกนั
ราวๆ 3 เดือน

~600 
   40 

~250

~100

~100

~30
~30

~30

บาท

= 1,180 
(ไม่รวมค่�ชอ็ปป้ิงและค่�เครือ่งบินข�กลับ)
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 สุดทา้ยในทกุการเดนิทางยอ่มสร้างประสบการณ ์
ใหม่ๆ  ไดเ้สมอ ตอ่ให้เราจะเขา้พักโฮสเทลหรือเขา้พัก
ทีไ่หน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเปน็ส่ิง
ที่อยากให้นักเดินทางทุกคนดูแลตัวเองด้วยความ
ไม่ประมาท หรือถึงแม้โฮสเทลจะได้ชื่อว่าเป็น 
ตัวเลือกราคาย่อมเยาส�าหรับนักเดินทาง แต่ใน 
ยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกคนได้แบบนี้ ลอง
เอะใจสักนดิ อยา่ให้ราคาถกูแสนถกูมาเปน็ตวัเลอืก
หลักในการตัดสินใจ ลองคลิกอ่านรีวิวและความ
คิดเห็นของผู้เข้าพักก่อนหน้าเสียก่อน เพ่ือให้การ
เดินทางของเราพบเจอแต่ประสบการณ์ดีๆ ทีไ่ม่มี
วันลืม
 ขอให้มีความสุขกับการผจญภัย
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แก่นแท้พื้นฐ�นของจิตวิญญ�ณมนุษย์คือคว�มหลงใหลในก�รผจญภัย

– Jon Krakauer, Into the Wild –
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ผู้ที่ไม่ออกเดินท�งจะไม่รู้คุณค่�ของมนุษย์

– Moorish Proverb –
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Tk voice
เรื่อง/ภาพ: อธิชา ไชยจิโรจ

นุรฟัจรีน 
อายุ 21 ปี 
อาชีพ นักศึกษา

 เลือกที่พักแบบโฮสเทล 
เพราะสะดวกกว่าในด้านการ
เดินทาง ค่าใช้จ่ายไม่แพง 
และยังได้ท�าความรู ้จักกับ
เพื่อนรูมเมตด้วย

โปรดปราน 
อายุ 39 ปี 
อาชีพ พนักงานบริษัท

 เลือกที่พักแบบโรงแรม
เพราะเรามีลูก ต้องไปเป็น
ครอบครัว อีกทั้งยังสะดวก 
มีสิง่อ�านวยความสะดวกครบ 
และมีบรกิารดีอย่างทีต้่องการ

ถา้สมมติได้ไปเทีย่ว
จะเลือกทีพั่กระหวา่ง
โรงแรมหรอืโฮสเทล

?

VS
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บุญธรรม 
อายุ 31 ปี
อาชีพ ฟรีแลนซ์

 เลือกที่พักแบบโฮสเทล 
เพราะงบน้อย จากทีเ่คยไปมา 
จะสะดวกตรงที่ที่เราไปพัก 
มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆ

ธัญพร  
อายุ 60 ปี 
อาชีพ เกษียณ

 เลือกที่พักแบบโฮสเทล 
เพราะชอบแบ็กแพ็กไปเอง  
แค่ได้นอน ตืน่มากอ็อกไปเทีย่ว
ต่อข้างนอกได้สบาย ขอแค่ 
ให้สะอาดและปลอดภัยกพ็อ

ชินวัฒน์ 
อายุ 27 ปี 
อาชีพ ฟรีแลนซ์ 

 เลือกที่พักแบบโฮสเทล 
เพ ร า ะ ช อบที่ จ ะ ไ ด ้ เ ห็ น
บ ร ร ย าก าศขอ งที่ นั้ นๆ 
มากกว่าการไปอยูแ่บบโรงแรม

อาริษา
อายุ 24 ปี 
อาชีพ นักศึกษา

 เลือกที่พักแบบโรงแรม 
เพราะในชีวิตปกติไม่ค่อยได้
ไปพักในทีแ่บบนีม้ากนกั เลย
อยากลองไปพักดูบ้าง
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My space
เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์ 
ภาพ: เกียรติศักดิ์ พลพิทักษ์ชัย
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แนวผนังปูนเปลือยภายนอก ‘ล้ง 1919’ ให้บรรยากาศ
คล้ายวิหารศักด์ิสิทธิ์หรือราชวังโบราณของจีน สิ่งแรกที่
เหน็บรเิวณทางเข้าคือภาพวาดของหญิงสาวอมยิม้น้อยๆ 
วาดด้วยเทคนคิลายเส้นแบบพู่กนัจีนขนาดสงูเท่าก�าแพง
คล้ายก�าลังเชื้อเชิญผู้มาเยือนให้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศ
ด้านใน
 เดิมทีสถานที่ตั้ง ‘ล้ง 1919’ เป็นท่าเรือ จุ่ง ล้ง 
มาก่อน ซ่ึงท่าเรือแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้าขายทางน�้าในช่วงยุคทองของการค้าระหว่างไทย-จีน
ในสมัยรชักาลที ่4 ปัจจุบนัเป็นทีดิ่นส่วนบคุคลของตระกลู 
หวั่งหลี แม้ตึกคอนกรีตและอาคารไม้ภายในจะได้รับการ
บรูณะซ่อมแซมเกอืบทัง้หมด แต่กระนัน้กย็งัคงทิง้หลักฐาน
ให้เหน็ร่องรอยประวตัศิาสตร์ทีย่งัคงอบอวลและแทรกซึม
อยู่ในทุกตารางเมตร 
 ปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้ได้รับการพลิกโฉมไปเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์รมิแม่น�า้เจ้าพระยาทีบ่อกเล่า
ประวตัศิาสตร์ไทย-จีน ผ่านสถาปัตยกรรม ภาพวาดสไตล์
จีน ท่าเรือเก่า และศาลเจ้าแม่หม่าโจ้วที่มีอายุมากกว่า 
167 ปี ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็น 
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีน รวมถึงผู้ศรัทธา
ได้มากราบไหว้ขอพร



 ส่วนจุดท่ีเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของที่นี่คือ 
อาคารไม้ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ได้รับการ
อนรุกัษ์และซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพเกอืบสมบรูณ์ ลักษณะ
ของอาคารเป็นอาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกัน 3 ด้าน เป็นผัง
รูปทรงตัว U มีพ้ืนที่ว่างตรงกลางระหว่างอาคารทั้ง
สามหลังเป็นลานอเนกประสงค์ การซ่อมแซมอาคารไม้
สามหลังนี้เป็นการบูรณะเชิงอนุรักษ์ที่ยึดหลักการรักษา
โบราณสถานให้คงสภาพตามเดิม และใช้วิธีการบูรณะ 
โดยใช้วัสดุที่ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด เช่น ภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังบริเวณรอบวงกบประตูและหน้าต่าง  
ก็บูรณะโดยการค่อยๆ ใช้สีลงทับที่เดิมให้ชัดขึ้น โดย 
ไม่ได้ใช้สสีมัยใหม่เข้าไประบายทบัหรอืวาดเพ่ิมเตมิ ส่วน
การบูรณะผนังอิฐ ก็คงสภาพที่แตกร่อนไว้เช่นเดิม และ
บูรณะเพ่ิมเติมโดยใช้ปูนจากธรรมชาติแบบโบราณมา
ซ่อมแซมรอยทีแ่ตกเพ่ือไม่ให้ปูนหลดุร่อนไปมากกว่าเก่า 
ส�าหรับโครงสร้างไม้มีการบูรณะส่วนที่ช�ารุดประกอบกับ
น�าไม้จากส่วนอ่ืนๆ ของอาคารมาต่อเติม โดยที่ยังคง
โครงสร้างเดิมเอาไว้ ท�าให้อาคารยาวสองชั้นกลายเป็น
สัญลักษณ์ที่ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

 ภายในท่าเรอืเก่าแห่งนีมี้การจดัสรรโซนต่างๆ 
อย่างเป็นระเบยีบ ตัง้แต่อาคารจดังานอีเวนต์สงูตระหง่าน
ริมน�้าเจ้าพระยา และเป็นพ้ืนที่ส�าหรับจัดเลี้ยงสังสรรค์ 
นอกจากนี้บริเวณริมน�้ายังมีร้านอาหารและร้านกาแฟ
บรรยากาศดีหลายร้าน ให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งพักผ่อน
ชิลล์ๆ ชิมอาหารรสเด็ด และยังมีที่นั่งพักผ่อนบริเวณ
ระเบียงริมแม่น�้าเจ้าพระยาจัดไว้ให้ผู ้มาเยือนอีกด้วย  
ถดัเข้ามาเป็นลานกจิกรรมกลางแจ้งทีมี่ม้านัง่ไม้เตรยีมไว้
ให้นั่งพักผ่อนบริเวณสนามหญ้าเทียม 
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Tips: หากใครจะแวะไปเยี่ยมชม ขอแนะน�าให้ไปเวลา 
17.00 น. เป็นต้นไป เพราะจะเริ่มมีการเปิดไฟโคมแดง 
ที่ประดับอยู่รายล้อมอาคารทั้งสามหลัง รับรองว่าได้
บรรยากาศแบบจีนเตม็ๆ และถ่ายรปูออกมาได้สวยสดุๆ

รายละเอียดสถานที่
เวลาเปิดบริการ: ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 22.00 น.
ทีต่ัง้: 248 ถนนเชยีงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
โทร: 081 994 4597

 ด้านใต้อาคารไม้ถูกดัดแปลงเป็นคูหาเล็กๆ 
ส�าหรบัร้านค้าทีเ่กีย่วกบัศลิปะและการออกแบบ เป็นพ้ืนที่
ปล่อยของให้แก่แบรนด์งานฝีมือทีน่่าจับตามองหลายต่อ
หลายแบรนด์ ทั้งจากศิลปินรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่ไฟแรง  
บางร้านมีการจดักจิกรรมเวร์ิกชอ็ปงานฝีมือให้แก่ผูส้นใจ 
ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปตัดเย็บเครื่องหนัง เวิร์กช็อปท�า
เครือ่งประดับ ฯลฯ รวมถงึร้านค้าผลติภัณฑ์ดีไซน์หลายร้าน
ที่อัดแน่นอยู่ในพื้นที่แห่งนี้

 ล้ง 1919 (LHONG 1919) เกิดขึ้นมาด้วย
เจตนารมณ์ที่จะรักษามรดกของบรรพบุรุษให้คงอยู ่  
และในขณะเดียวกันก็เปิดพ้ืนที่ส�าหรับการทดลองใหม่ๆ  
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา เปล่ียนโฉมพ้ืนที่ท่าเรือเก่าให้เป็น
สถานที่แฮงก์เอาต์ใหม่ของคนเมือง แต่คงไว้ซ่ึงความ 
เก่าแก่และคลาสสิกเหนือกาลเวลา 
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Review
เรื่อง: สิรวิชญ์ สิงหาพล

กล่องไปรษณีย์สีแดง 
เขียนโดย อภิชำติ เพชรลีลำ
กล่องไปรษณีย์สแีดง คือสารคดีท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัรางวลัพิเศษประเภทสารคดี 
จากเวทีนายอินทร์อวอร์ด เล่าเรื่องการเดินทาง และวิถีชีวิตในสุราษฎร์ธานี 
ของชายหนุม่เมืองกรงุทีเ่พ่ิงจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระยะทาง
กว่า 1,500 กิโลเมตร จากภูเขาสู่ทะเล หากรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ดูคุ้นๆ ก็ไม่ใช่
เรื่องแปลกอะไร เพราะหนังสือเล่มนี้เคยถูกดัดแปลงไปเป็นภาพยนตร์เรื่อง 
เพื่อนสนิท ที่โด่งดังมาแล้ว
 กล่องไปรษณีย์สีแดง เป็นสารคดีที่เล่าเรื่องผ่านจดหมายของ 
ไข่ย้อย ที่เขียนจดหมายถึง ดากานดา หญิงสาวเพ่ือนสนิทที่เพ่ิงหักอกตน  
ไข่ย้อยระหกระเหิน หอบจิตใจที่บอบช�้าออกเดินทางไปสัมผัสกับลมทะเล  
ลงใต้สูจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีแม้ว่าเรือ่งราวจะเป็นเรือ่งของชายช�า้รกัทีอ่อกเดิน
ทางเพ่ือรักษาแผลใจ แต่ภาพที่สะท้อนออกมาจากเนื้อความในเรื่อง จาก
จดหมายของไข่ย้อยถึงดากานดา ได้สะท้อนภาพวิถีชีวิตและธรรมชาติท่ี
สวยงามของหมู่เกาะทางใต้ไว้ นบัว่าเป็นสารคดีทีไ่ด้สลดัรปูแบบของการเล่า
ตามขนบของสารคดีแบบเดิมๆ จนเกดิเป็นรปูแบบการเล่าแบบใหม่ทีไ่ม่ค่อย
ได้เห็นบ่อยนัก
 แม้หนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ใช่หนังสือใหม่ แต่ยังคงหาอ่านได้ง่าย 
และถกูพิมพ์ซ�า้เม่ือไม่นานมานี ้นอกจากนี ้อภิชาต ิเพชรลีลา ยงัได้เขยีนนยิาย
บทต่อของเรื่องราวที่ถูกทิ้งไว้ให้ได้ด�าเนินต่อไปในเรื่อง ไข่ย้อย	 ดำกำนดำ  
อีกด้วยRE
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Review
เรื่อง: 



Stardust 
เขียนโดย Neil Gaiman
Stardust เล่าเรือ่งของเด็กหนุม่ ทรสิทนั ธอร์น ผูเ้ลอืดร้อน ปรารถนาจะพิสจูน์
ความรักของตนเองแก่หญิงสาวที่ตนหลงรักอย่าง วิคตอเรีย ฟอเรสเตอร์  
เม่ือเธอบอกกับเขาว่าอยากได้ดวงดาวที่ร่วงหล่นลงไป ทริสทันจึงตัดสินใจ 
ละเมิดข้อห้ามของหมู่บ้าน ข้ามช่องว่างของก�าแพง กระโจนเข้าสู ่โลก 
อันพิลึกพิล่ันที่ก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นต่อไป ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือ 
สิ่งที่หัวใจเขาปรารถนา
 นวนิยายแฟนตาซีเรื่องนี้ แม้จะเล่าเรื่องของการเดินทางของ 
ตัวละครเอกที่มุ่งหวังสิ่งหนึ่ง และออกเดินทางเพ่ือให้ได้มันมา เพียงแต ่
ในเรื่องนี้ จะได้เห็นว่าไม่ได้มีเพียงคนเดียวที่ต้องการ ผู้คนทุกคนต่างมี 
แรงปรารถนาของตนเอง ทั้งความรัก อ�านาจ เงินตรา ความเยาว์ อิสรภาพ  
ไม่ต่างกัน 

The Shannara Chronicles
สร้ำงสรรค์โดย Alfred Gough 
และ Miles Millar
ซีรส์ีแฟนตาซีดัดแปลงจากนยิายชดุ Shannara ของ Terry Brooks หลังจาก
ความส�าเร็จของ The Lord of The Rings และความโด่งดังอย่างต่อเนื่อง
ของ Game of Thrones ความพยายามทีจ่ะน�ามหากาพย์แฟนตาซีมาสูจ่อเงิน
กลับมาอีกครั้งโดยช่อง MTV 
 ความน่าสนใจและแปลกใหม่ของซรีส์ี The Shannara Chronicles 
คือการเล่าเรือ่งโลกของทีเ่ราในอนาคตทีไ่กลออกไปในชือ่ โฟร์แลนด์ ดินแดน
บนโลกหลังการล่มสลายของอารยธรรมของมนษุย์ ทีเ่ตม็ไปด้วยเรือ่งราวของ
เวทย์มนตร์ พ่อมด ผู้กล้า และเจ้าหญิง เม่ือสงครามและมลภาวะที่มนุษย์
สร้างขึ้นได้กัดกินโลก โดยมีฉากหลังที่ยังคงซากของอารายธรรมโลกเอาไว้ 
และได้เหน็ความเปลีย่นไปสูก่ารก�าเนดิขึน้ของเอล์ฟ โนม คนแคระ ทีก่ลายพันธุ์
ไปจากมนุษย์ ผสมผสานกับเวทย์มนตร์ และความเชื่อโบราณในบรรยากาศ
ของแฟนตาซียุคกลาง
 ปัจจุบัน The Shannara Chronicles ได้ฉายไปทั้งหมด 2 ซีซั่น 
โดยในซีซั่นที่ 2 ถูกย้ายผังจากช่อง MTV มาฉายยัง Spike TV แทน
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ค�าถามนี้ผุดขึ้นในใจ ระหว่างที่ผมก�าลังขี่มอเตอร์ไซค ์
ออโตเมตกิรุน่ยอดนยิมสมัยเม่ือเกอืบสบิปีก่อนขึน้ไปตาม
ไหล่เขา โดยจุดเริ่มต้นจากตีนดอยสุเทพ แม้ในตอนแรก
จุดหมายยงัไม่แน่ชดั แต่ภายในใจลกึๆ ต้องการขึน้ไปให้
ถึงขุนช่างเค่ียน เพียงเพราะเปิดดูจากเว็บไซต์รีวิว
เชียงใหม่แล้วเห็นว่ามีหมู่บ้านม้ง “มันคงสวยดี” ผมคิด
ในใจ หลังจากแวะไหว้พระธาตุเอาฤกษ์ ขอพรเพ่ือให้ 
อุ่นใจ หลงเสน่ห์นักท่องเที่ยวชาวเอเชียอยู่นานจนพอจะ
รูต้วัว่าน่าจะได้เวลาไปต่อ ผมออกมาหาอะไรกนิบรเิวณนัน้  
เปิดแอปพลิเคชันค้นหาจุดหมาย ไม่นาน มันตอบสนอง
ผมด้วยหน้าจอแสดงแผนที่ที่แจ้งไว้ว่าอีก 50 นาที คือ
หน่วยระยะห่างระหว่างจุดที่ผมอยู่ตอนนี้ไปถึงจุดหมาย 

เส้นทางดอยสเุทพ-พระต�าหนกัภูพิงคราชนเิวศน์-ดอยปุย 
คงเป็นเส้นทางคุ้นชินสายหลักของนักท่องเที่ยวไปเสีย
แล้ว ย้อนกลับไปสมัยสามปีก่อน ผมเองกเ็คยใช้เส้นทางนี ้
เพ่ือเข้าไปสมัผสักบัความงามของธรรมชาตเิช่นกนั เพียง
แต่ในครัง้นีอ้าจแตกต่างไปสกัหน่อย อย่างน้อยเป้าหมาย
ในใจก็คือ อยู่สูงขึ้นไปมากกว่าดอยปุย ไม่รู้ท�าไม ผมแค่
ต้องการลุยขึ้นไปให้สูงกว่านั้น เหนือขึ้นไปให้สุดเท่าที่ 
เส้นทางจะตัดผ่านถึง ผมได้ยินเรื่องความสวยงามของ
ซากุระเชียงใหม่ผ่านหูผ่านตาจากหน้านิตยสารมาบ้าง 
และครั้งหนึ่งในชีวิตลึกๆ ถ้ามีโอกาส ผมเองก็อยากเห็น
มันด้วยตาสักครั้ง 

“มันไม่น่าจะเหลือแล้วมัง้น้อง นี่มนัตั้งเดือนสองแล้วนะ”

พ่อค้าขายไส้อ่ัวหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพบอกกับผม 
เม่ือถามระยะทางจากจุดนั้นขึ้นไป คงจริงอย่างที่เขาว่า  
เพียงแต่มันอาจจะเป็นผมเองก็ได้ที่แอบเชื่อในใจว่า 
อย่างไรเสยี อากาศหนาวเยน็ขนาดนี ้ต้นนางพญาเสอืโคร่ง
น่าจะพอเบ่งบานให้เห็นสีชมพูอยู่ประดับอยู่บ้าง ผมเชื่อ
เช่นนั้น และเท่านั้นคงเพียงพอแล้วให้ผมตัดสินใจขี่
มอเตอร์ไซค์ต่อไป

ทางขึ้นไปถึงบ้านม้งดอยปุยว่ายากแล้ว เส้นทางไปยัง 
ขนุช่างเค่ียนเองกย็ากพอๆ กนั ทางลาดชนัลดหลัน่บงัคับ
ให้ต้องใช้สติประคับประคองรถเอาไว้มากกว่าช่วงเวลา
ปกติ บางทีต้องก�าเบรกจนเมื่อยมือ บางทีต้องปล่อยให้
รถวิ่งเอื่อยไปตามแนวโค้งสันเขา แต่ก็นั่นแหละ ตราบที่
ยงัมีเส้นทางย่อมหมายความว่าต้องมีปลายทาง หลงัจาก
ผ่านความสมบุกสมบัน แวะจอดทุกๆ จุดชมวิว เพื่อพูด
คุยกับพ่อค้าแม่ค้า ผมก็มาถึงจนได้ 

เป็นจริงอย่างที่ผมเชื่อ ซากุระเชียงใหม่ยังไม่หายไปจาก
ต้นเสียทีเดียว ยังคงมีที่ค้างอยู่กับกิ่งบ้าง ราวกับเป็น 
ไม้ผลัดสดุท้ายรอต้อนรบันกัเดินทางทีม่าเยีย่มชมช้ากว่า 
คนอ่ืน แม้จะไม่บานสะพรั่ง แต่อย่างน้อยผมก็ม่ันใจว่า
เรามาถูกทาง เอาเข้าจริง การมาถึงขุนช่างเค่ียนแล้ว 
ไม่เห็นดอกนางพญาเสือโคร่งบานก็คงเหมือนกับการไป
ทะเลในวันฝนตก ทะเลก็ยังเป็นทะเลอยู่อย่างนั้น เพียง
แต่สภาพอากาศและเหตุปัจจัยหลายอย่างอาจไม่เอ้ือ
อ�านวยให้สัมผัสความงามได้อย่างชุ่มปอด 

ผมไปถึงที่นั่นประมาณสี่โมงกว่าๆ ความที่ว่าวันนี้เป็น 
วันจันทร์ และเวลาช่วงนั้นคงเป็นเวลาเดียวกันกับที่เด็ก
นักเรียนบนดอยแห่งนั้นเลิกเรียนพอดี นักท่องเที่ยว
บางตา แม้ระยะทางที่ผ่านมาผมจะสวนทางหรือพบกับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติบ้าง (โดยเฉพาะชาวจีน) แต่ทุกคน
ก็ดูเหมือนจะพาตัวเองมาสุดเพียงแต่หมู่บ้านม้งดอยปุย 
คงไม่มีใครบ้าจะขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าจะได้เจออะไรอย่างที่
หวังหรือเปล่า 

Release me
เรื่อง: ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

จะเมืองหรือจะม้ง 
สุดท้ายแล้วเราก็คงไม่ต่างกัน
      ท�าไมเราตอ้งดิน้รนขีร่ถ
เป็นชั่วโมงเพ่ือไปยุ่งเรื่อง
ของชาวบา้นเขาด้วยวะ
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ผมนึกถึงชาวม้งที่ดอยปุย ในหมู่บ้านนั้นชาวม้งแต่งกาย
ด้วยชุดประจ�าเผ่า ชุดที่เราพบเห็นยากในวิถีชีวิตทั่วไป  
ชุดที่ถักด้วยลายเส้นแปลกตาและเครื่องประดับเสียง 
กรุ๊งกริ๊งเป็นตัวเร่งเร้าอุปกรณ์ถ่ายภาพในมือ ไม่นาน 
หากรู้ว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยว เด็กตัวเล็กๆ แก้มแดง 
จะมาทักทายคุณด้วยประโยคที่แทบจะไม่ต่างกันเลยกับ 
เม่ือสองปีก่อน “ถ่ายรูปกับหนูม้ัยคะ หนูขอเงินเป็นทุน
การศกึษา...” ก่อนจะพาเราไปยงัต�าแหน่งทีต่ัง้เอาไว้ โดย
อนมุานไปว่านีคื่อความสวยงามเพียงพอให้คุ้มค่าจ�านวน
เงินที่เสียไป ถ่ายเพียงไม่กี่ภาพ เด็กน้อยกลุ่มนั้นก็จาก
เราไปเพื่อทักทายนักเดินทางคนอื่น ไม่ผิดหรอกหากนั่น
คืออาชีพของเขา อาชีพที่เอาลักษณะเด่นของตัวเองมา
เปลี่ยนเป็นเม็ดเงิน 
 
ในขณะที่ม้งบนขุนช่างเค่ียนที่ผมเห็นในวันนี้แทบจะไม่มี
ใครเลยทีแ่ต่งชดุประจ�าเผ่า เป็นไปได้ว่าอากาศหนาวเยน็
บนดอยคงไม่ค่อยเอ้ืออ�านวยให้แต่งชุดแบบนั้นมากนัก 
ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนแต่งตัวกันอย่างเรียบง่าย
ตามสมัยนิยม

ในร้านกาแฟสดแห่งเดียวบนดอย ผมคุยกับเจ้าของร้าน
ซึ่งสนทนาเป็นภาษาไทยได้ แม้จะติดขัด แต่ยังพอจับใจ
ความได้ เราพูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป จนท�าให้ผมได้รู้ว่า 
นี่ก็คือหมู่บ้านธรรมดาหมู่บ้านหนึ่ง ซ่ึงอาจจะโชคดีที่มี
ถนนตัดผ่าน จึงสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้กลายๆ 
ในตอนนีส้ตรอว์เบอร์รีอ่อกผลดี จึงเป็นแหล่งของรายได้
ให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน 

ระหว่างทีผ่มนัง่คุย จู่ๆ  กมี็เด็กๆ เดินมาดูผมเป็นระยะๆ 
บางคนพยายามจะคุยกบัผม แต่ด้วยความต่างของภาษา 
ผมคงไม่อาจเข้าใจ

ผมหยิบกล้องมาถ่ายรูปพวกเขาเป็นที่ระลึก เขายิ้มให้ 
และบอกว่า ไว้เอารปูมาให้บ้าง ค�าพูดนัน้ท�าให้ผมเหลือบ
มองไปรอบๆ 

บ้านของเขาไม่มีรูปครอบครัวประดับไว้เลย

น่าเศร้า ในขณะทีม้่งเป็นชนเผ่าทีมี่นกัท่องเทีย่วแวะเวยีน
มาถ่ายรปูมากเป็นอันดับต้นๆ แต่รปูภาพเหล่านัน้ไม่เคย
ย้อนกลับมาถึงพวกเขาซึ่งเป็นบุคคลในภาพเลย

ผมนกึถงึครอบครวัหนึง่ซ่ึงเคยไปพักอาศยักบัเขาหนึง่คืน
ที่เมืองซาปา ประเทศเวียดนาม บ้านไม้ของเขาก็ไม่มี 
รูปถ่ายครอบครัวติดไว้สักใบเช่นกัน 

ในขณะที่ใครต่อใครอยากศึกษาชีวิตของวิถีชนเผ่าม้ง
เพราะเรารู้สึกว่าเขาแปลก ในบางขณะตอนนั้น กลับเป็น
ผมเองที่รู้สึกแปลกมากกว่า สมาชิกในหมู่บ้านเขาก็ใช้
ชีวิตของเขาไปแบบนั้น ผู้ชายออกไปท�างาน ผู้หญิงและ
เด็กเล็กๆ ก็อยู่ในหมู่บ้าน ท�างานเกื้อกูลกันตามกิจวัตร
และธรรมเนยีมปฏบิตั ิผมนีส่ ิเป็นใครกไ็ม่รู ้เดินดุ่มๆ เข้า
มาในหมู่บ้านพวกเขา แถมยงัเอากล้องถ่ายรปูพวกเขาอีก 

จรงิๆ แล้ว พวกเขามีวถิชีวีติอะไรต่างจากพวกเราง้ันหรอื 
ตื่นนอน ท�างาน หาเลี้ยงครอบครัว แต่งงาน สืบพันธุ์  
แล้วก็ลาจากโลกนี้ไป อาจต่างเพียงสถานที่ แต่รูทีนชีวิต
ใครสักคนมันก็คงมีเพียงเท่านี้ 

แลว้เรามาท�าอะไรทีน่ีว่ะ...

ผมคิดอีกครั้งในใจ ก่อนจะจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวให้กับ
หญิงสาวแม่ค้าในหมู่บ้าน ก่อนยกขาคร่อมมอเตอร์ไซค์ 
คันเดิมกับที่พาตัวเองขึ้นมา และลาจากหมู่บ้านนั้นย้อน
กลับไปยังเส้นทางเดิม
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