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นอนโรงแรมไม่ปัง
เช่าบ้านทั้งหลังเลยเป็นไง !

อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายสำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท.

เวลา

จะไปเทีย่ วต่างประเทศ นอกจากเรือ่ งตัว๋ ก็ตอ้ งเรือ่ งทีพ่ กั
นีแ่ หละครับทีท่ ำ� เอาปวดเศียรเวียนเฮดสุดๆ มันมีปจั จัย
ในการพิจารณาเยอะพอๆ กับการเอาเงินฝากไปซือ้ กองทุนเลยก็วา่ ได้
คือ มันต้องปลอดภัย มันต้องใกล้แหล่งคมนาคมทีส่ ะดวก มันต้องใกล้
แหล่งช็อปปิง้ (ส�ำหรับบางคน) มันต้องถูก มันต้อง... ฯลฯ เงือ่ นไขเยอะ
มาก ยิง่ ใครที่ “เยอะ” อยูแ่ ล้วก็จะทวีคณ
ู เงือ่ นไขเหล่านีเ้ ข้าไปอีกหลาย
เท่าตัว ที่พักประเภทแรกๆ ที่เราจะจองกันก็มักจะเป็นโรงแรม （ホテ
ル） จะเอากี่ดาวกี่ดวงก็ว่ากันไป เหมาะส�ำหรับสายหรู อยู่สบาย
เอนกายในจากุชชี่ มีไดร์เป่าผม หรือจะเป็นสาย Backpacker （バッ
クパッカー） อาศัยอ้างแรมซุกหัวนอนตามโฮสเทล （ホステル）ก็ยง
ิ่ เพิม่
ความคูลไปอีก แต่มันมีบริการอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ แต่ก็
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ต้องแลกมาด้วยความหวาดระแวงถึงขีดสุด นั่นก็คือบริการเช่าบ้าน
เป็นหลังๆ นั่นเอง
บริการเช่าบ้านเป็นที่พักส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ว่านี้ก็จะมีเจ้าดังๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่หลายเจ้า คล้ายๆ กับเป็น
เว็บไซต์นายหน้าที่รวบรวมเอาคนในพื้นที่ที่อยากจะปล่อยบ้านซึ่งถ้า
มีไว้กค็ งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร (บ้านทัง้ หลังเลยนะ มีโรงจอดรถ) หรือ
แบ่งห้องบางห้องในบ้านให้นักท่องเที่ยวมาเช่าพักกัน ก็จะเพิ่มความ
ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่นั้นๆ เข้าไปอีก โดยราคาของบ้านหรือห้อง
เหล่านี้ก็เหมือนจงใจมาปาดหน้าเค้กกับโรงแรมทั่วๆ ไปมากๆ เพราะ
เอาเข้าจริงนี่ถูกกว่าโรงแรมเยอะ แถมได้บ้านทั้งหลังเลย เหมาะกับ
แก๊งเพือ่ นเฮไหนเฮนัน่ หรือครอบครัวทีจ่ ะเดินทางท่องเทีย่ ว แต่อยาก
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ได้เอกสิทธิเ์ หนือระดับ สามารถให้คนทัง้ คณะเข้าไปได้ แต่ชา้ แต่...ถ้า
มันจะดีเลิศเลอเว่อร์วังขนาดนั้นจะมีแต่ท�ำไมใช่ไหมครับ ในความดี
ก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควร อย่างแรกเลยคือ เราได้เห็นสภาพบ้าน
ผ่านเว็บไซต์ ความสวยงาม ความกว้างขวางโอ่อา่ ทัง้ หมดอาจจะไม่ใช่
เรื่องจริงก็ได้ ! ไม่มีใครรับประกันได้ แล้วนิสัยใจคอของเจ้าของบ้าน
ล่ะเป็นยังไง (จริงๆ แล้วเจ้าของบ้านจะแนะน�ำเกี่ยวกับตัวเอง และ
บ้านไว้ในเว็บไซต์คร่าวๆ อยู่แล้ว) ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าไปแล้วไม่มีบ้าน
นัน้ อยูจ่ ริงๆ จะท�ำยังไง หรือบ้านหลังนัน้ ขึน้ ทะเบียนแบบไม่ได้ถกู ต้อง
ตามระเบียบจะท�ำยังไง...แต่ตอ้ งบอกเลยนะครับว่า ทุกอย่างทีพ่ ดู มา
เราต้อง “เสี่ยง” เอาล้วนๆ เลย วัดกันที่หน้างาน
ส่วนตัวเคยได้มโี อกาสใช้บริการเช่าบ้านแบบนีเ้ หมือนกันครับ
เมื่อครั้งที่แท็กทีมกับกลุ่มเพื่อนชั่วไปถล่มเกาะคิวชูดูคุมะมง ทีแรกที่
ตัดสินใจจะใช้บริการก็เพราะถูกกว่าโรงแรมมากมาย ท�ำเลก็ดี แถม
ได้บา้ นทัง้ หลังเลย เหมาะกับการรวบตึงพวกปากล�ำโพงอย่างพวกเรา
ไว้ในที่ที่เดียวมากๆ ก็เลยติดต่อกับเจ้าของบ้านไป หลังจากที่ท�ำการ
โอนเงินเสร็จสรรพ ก็ได้เวลาทักทายเจ้าของบ้านเพือ่ เป็นการรับประกัน
(ชั้นแรก) ว่ามีคนดูแลจริงๆ ไม่ใช่บ้านผีสิง เจ้าของบ้านหลังนั้นตอบ
ไวมาก ไวเหมือนแชทไลน์ แถมให้คำ� แนะน�ำชนิดทีเ่ รียกได้วา่ แทบจะ
อุ้มเราไปส่งที่จุดหมายเลยทีเดียว แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่
กิน ร้านกาแฟเก๋ๆ ฯลฯ และที่สนุกที่สุดของบริการนี้คือ การเดินทาง
ไปทีบ่ า้ นหลังนัน้ ด้วยความทีเ่ จ้าของบ้านออกตัวว่าจะไปต่างประเทศ
ในช่วงเวลาที่เราไปเที่ยวกัน ก็เลยจัดแจงท�ำแผนที่ (ซึ่งก็คงมีไว้อยู่
แล้ว) ให้ พร้อมกับฝากฝังโค้ดลับ และธรรมเนียมปฏิบตั มิ าว่า “กุญแจ
บ้านอยูใ่ นกระถางต้นไม้รปู กบนะ หน้าบ้านมีจอคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้การ
ไม่ได้อยู่ 1 จอ เข้าบ้านไปแล้วก็อย่าเสียงดัง เพราะชุมชนแถวนัน้ ค่อน
ข้างเงียบ กุญแจห้องชั้นบนอยู่ในกระปุกน�้ำตาลบนเตาแก๊ส...” ฟังดู
เหมือนล่าขุมทรัพย์โจรสลัดยังไงไม่รู้ ตื่นเต้นสุด แต่มันยากตรงอย่า
เสียงดังนี่แหละครับ เพราะแต่ละคนนี่ไม่หลับไม่เลิกพูด...เมื่อเท้าย�่ำ
ลงบนผืนแผ่นดินคิวชู เราก็ต้องรีบบึ่งไปที่บ้านก่อนเพื่อเก็บของ การ
เดินทางเสาะหาตามลายแทงทีไ่ ด้มามันสนุกจริงๆ ครับ พอเจอตัวบ้าน
แล้วก็อดข�ำไม่ได้ เพราะมันเป็นแบบทีเ่ จ้าของบ้านเคยบอกไว้ไม่มผี ดิ
แถมตอนเปิดประตูเข้าไปก็เจอ Welcome Message พร้อมขนมถุง
จ�ำนวนหนึ่งรอไว้อยู่แล้ว และก็ยังไม่ลืมที่จะมีโน้ตแนบไว้ว่า “ฟรีจ้ะ”
อยากจะระเบิดหัวเราะให้สาสมก็ไม่กล้า กลัวจะโดนเจ้าถิน่ เผาไล่ทเี่ อา
ตลอดทริปของเราเต็มไปด้วยความสะดวกสบายครับ เพราะ
บ้านเช่าอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า แหล่งช็อปปิ้ง (อันนี้มารู้อีกทีตอน
หลัง) ร้านสะดวกซื้อ และการคมนาคมที่สะดวก ถ้าจะมีอะไรติก็อาจ
จะเป็นเรือ่ งความกว้างของบ้าน เพราะก็อย่างทีท่ ราบอะนะครับ บ้าน
ญี่ปุ่นไม่ได้ใหญ่แบบบ้านทรายทอง ถึงจะมี 2 ชั้นก็เถอะ และ

โครงสร้างก็ค่อนข้างเก่าอยู่เหมือนกัน เดินแล้วก็กลัวจะร่วงลงไปชั้น
ล่างจริงๆ แล้วก็เรือ่ งการแยกขยะ ซึง่ อันนีต้ อ้ งยอมรับว่าโง่เอง แยกไม่
ถูก...หลังจากที่กลับมาแล้วเขาก็จะมีอีเมลแจ้งมาให้เราเข้าไปให้
คะแนนเจ้าของบ้าน รวมถึงเขียนรีวิวสั้นๆ คอมเมนต์ต่างๆ ไว้ให้
เจ้าของบ้านอ่าน และก็ยงั คงท็อปฟอร์มเช่นเคย โพสต์ปบุ๊ เจ้าของบ้าน
อ่านปั๊บ มาขอบคุณเราแทบจะทันที กลัวนะ บอกตรงๆ ...ก็นับว่าเป็น
อีกบริการทีน่ า่ สนใจนะครับ ส�ำหรับใครทีต่ อ้ งการเช่าทีพ่ กั ส�ำหรับการ
เดินทางต่างประเทศแบบที่ค่อนข้างส่วนตัว และเหมาะกับท่านที่มา
เป็นคณะ แต่ก็ต้องเช็กข้อมูลกันดีๆ นะ ไม่อย่างนั้นอาจจะแจ็คพอต
แตกได้ (เพือ่ นทีไ่ ปเวลาไล่เลีย่ กันเจอเจ้าของบ้านหลอนๆ มีเสียงกึกกัก
ตลอดคืน สยองไปอีก)
รูปประกอบ 4Rooms_vulcanpost.com
เครดิต vulcanpost.com

Small Tips

ส�ำหรับคนไหนที่ภาษาญี่ปุ่นไม่คล่องหรือไม่ได้เลย ไม่
ต้องเป็นห่วงครับ เพราะเจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะสื่อสารภาษา
อังกฤษได้ เพราะต้องรับรองแขกต่างชาติอยู่เป็นประจ�ำ แถม
เว็บไซต์แนวนีจ้ ะมีแอพพลิเคชัน่ ไว้บริการด้วย สะดวกมากๆ และ
เวลาไปพักบ้านเขาก็จงท�ำตัวเป็นแขกบ้านแขกเมืองทีด่ ี ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนร�ำคาญให้คนในชุมชน รวมถึงรักษาความสะอาด
ด้วยนะครับ อย่าให้เขาด่าไล่หลังเราได้
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