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ของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ  ทำาสำาเนา  ถ่ายเอกสาร  หรือนำาไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและ 
เครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่าน้ัน
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‘ธากา รักพาไป’

“หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เป็นไกด์บุ๊คท่องเที่ยวเท่านั้น

แต่เป็นหนังสือพาเที่ยวที่มีวิญญาณ และมีแรงบันดาลใจแฝงอยู่”

 ทำาหนังสือพาเที่ยวเล่มแรก ก็เลือกเป็นกรุงธากา

 ถ้าถามว่าทำาไมไม่เป็น ปารีส โรม เวียนนา หรือแม้แต่ โตเกียว ?

 คำาตอบก็คือ ที่อื่นๆ มีคนมาเจาะกันไปเยอะแล้ว  แต่กับ ธากา 

ยังสดใหม่ และดูขลัง พร้อมกับมนต์เสน่ห์ มีกลิ่นโรแมนติกในดินแดนที่มี

อดีตพันๆ ปี ซึ่งหลังได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดในเรื่องที่จะเล่าจากคุณผักแว่น 

(ผู้เขียน) โปรเจ็กต์นี้ก็เดินหน้าทันที

 โดยส่วนตัวแล้ว ผมมีความเช่ือมาเสมอ ว่าการเดินทางท่องเท่ียว 

คือส่วนหนึ่งของความสำาเร็จ เวลามีคนมาถามผมว่าตอนนี้ทำางานอะไร 

ผมชอบจะตอบขำาๆ ว่าทำางานเป็นนักท่องเที่ยว คือเอาเที่ยวมาก่อน 

แล้วงานจะตามมาเอง การเดินทางไกลทุกทริปล้วนมีเสน่ห์ เปิดโลก 

และสร้างแรงบันดาลใจ ผู้คนแปลกหน้าเดินผ่านไปผ่านมา บวกกับสถานท่ี 

ที่ไม่คุ้นตา  ทำาให้เกิดความคิดที่แตกต่างจากที่เคยได้ เวลากลับเมืองไทย 

มักจะหิ้วไอเดียใหม่ๆ มาใช้งาน  พร้อมๆ กับการตั้งหน้าตั้งตาทำางาน

สร้างผลงาน ส่วนหนึ่งก็เพื่อหาเงินหยอดกระปุก สะสมเพื่อเที่ยวทริปต่อไป

f~wgKv
คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
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ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา

สำานักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
email, facebook: piyaphan@stock2morrow.com
fanpage: www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion

 แล้วถ้ายิ่งได้เที่ยวแบบเจาะลึก ยิ่งสนุกกันใหญ่ !!

ลึกแบบได้ลงไปสัมผัสคนท้องถิ่น ได้พูดคุย ได้ร่วมคลุกคลีศึกษานิสัย

ใจคอ ความเป็นอยู่กัน  นั่นถึงอาจจะได้ค้นพบบางสปิริตที่ซ่อนไว้อยู่

 ผักแว่น บอกแต่ตอนต้นเลยว่า หนังสือเล่มนี้ขอให้ชื่อ 

‘ธากา รักพาไป’ เป็นเรื่องเล่าโดยบัดดี้สองสาว กับเรื่องราวที่ใช้ใจนำาทาง 

... พาเที่ยว พาซึ้ง พาทึ่ง และมีเรื่องให้ได้ลุ้น แทรกไปกับรูปสวยๆ 

ของดินแดนที่ยังไม่ค่อยมีคนไทยได้ผ่านตากันนัก ให้ความรักพาไป 

ให้เห็นภาพสวยๆ และเรื่องเล่าดีๆ น่าติดตาม

 มนต์เสน่ห์ ของ ธากา  อาจจะพาให้ใครสนใจแวะเวียนไปให้

สัมผัสบ้าง หรืออย่างน้อยก็ทำาให้รู้จักเมืองเมืองนี้มากขึ้น ในมุมแตกต่าง

ที่หาโอกาสไม่ง่ายนัก เพราะใช้ความรักพาไป ความสดใส ความสุข และ

ความสนุกจึงอบอวล
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 ถ้าบอกว่า ผู้หญิงคนหน่ึง ‘ผักแว่น’ จะพาคุณไปเท่ียวในประเทศหน่ึง 

หลายคนอาจนึกถึงประเทศสวยๆ งามๆ อาจเป็นยุโรป หรือไม่ก็ญี่ปุ่น 

แต่น้อยคนจะคิดถึงประเทศอย่าง-สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

ประเทศที่แม้จะอยู่ใกล้กับไทย แต่ก็คล้ายไกลกันนัก เพราะเรารู้เรื่องราว

ของบังกลาเทศน้อยกว่าน้อย ยิ่งการได้เข้าไป ‘สัมผัส’ กับบังกลาเทศ

แบบถึงเนื้อถึงตัวอย่างที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ทำา ก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่

 หนังสือเล่มน้ีให้ข้อมูลเก่ียวกับชีวิตและความงามของบังกลาเทศ 

ด้วยภาษาและมุมมองเฉพาะตัว อ่านแล้วคุณจะได้พบกับบังกลาเทศ

ในแบบท่ีสนิทชิดเช้ือมากกว่าท่ีเคย ท้ังผู้คน ความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม 

และแม้กระทั่งศรัทธาและความรัก

โตมร ศุขปรีชา
ตวั
อย
า่ง
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 การท่องเที่ยวนั้น เป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ 

เราได้ไปเห็นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ได้เห็นวัฒนธรรมของแต่ละสังคมของ

เมืองต่างๆ นั้น เราสามารถที่จะนำาข้อดีหรือข้อเสีย มาใช้ในชีวิตของเราได้ 

 การท่องเที่ยวนั้น มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน

หรือการหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ให้กับตัวเอง 

 เราไปท่องเที่ยวนั้น มีสองประเภท คือ การเก็บประสบการณ์

ไว้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือเขียนบันทึกไว้ให้ตัวเองจดจำา 

และอีกประเภทหนึ่งของการท่องเที่ยว คือ เก็บประสบการณ์มาเขียน

ให้คนอื่นที่ไม่เคยไปหรือเคยไปก็ตาม ให้มีความรู้สึกร่วมกับการเดินทาง

ของเราด้วยนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราต้องทั้งเขียนและบันทึกรูปภาพ

ให้มีความสนุกตื่นเต้น และเสมือนได้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน 

 ‘ธากา รักพาไป’ เป็นคู่มือท่องเที่ยวอีกเล่ม ที่จะนำาท่านผู้อ่าน 

ได้ไปสัมผัสการเดินทาง เวลา วัฒนธรรม วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม 

และงานดีไซน์ต่างๆ ของเมืองหลวงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

อย่างสมบูรณ์แบบเล่มหนึ่งเลยครับ 

กาจบดินทร์ สุดลาภา 

บรรณาธิการบริหาร Daybeds Magazine
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“ไปเที่ยวบังกลาเทศมา สวยไหม” 

ทุกคนที่ฉันรู้จักถามฉันด้วยประโยคเดียวกันนี้

และโดยไม่ต้องคิด แอมส่ายหน้าและตอบทันที “ไม่สวย”

ถ้าคนฟังหันหน้าหนีทันที เขาจะต้องเสียใจที่ไม่อยู่ฟังแอมพูดต่อ 

“แต่สนุก”

f~wgKv
คำ�นิยม
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 “ไม่สวย แต่สนุก”  ...คำาถาม-คำาตอบนี้ไม่ได้ทำาให้เราเห็นภาพ

ของประเทศบังกลาเทศที่ชัดเจน แต่เชื่อแน่ว่าจะทำาให้เรารู้สึกสนใจขึ้นมา

ในทันใด  ว่าประเทศน้ีต้อง ‘มีดี’ อะไรให้เราได้เรียนรู้มากกว่าความสวยงาม 

ของบ้านเมือง  เสน่ห์ของผู้คน หรือ ความงดงามของวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ออกไปจากบ้านเมืองของเราแน่ๆ

 เรื่องเล่าในหนังสือเล่มนี้ พาเราไปค้นพบแง่มุมใหม่ๆ ของการ

เดินทาง การพูดคุยกับสถาปนิก  การแลกเปลี่ยนทัศนคติกับผู้คนที่ได้พบ

การมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว การสังเกตความแตกต่างโดยไม่ตัดสิน  

ช่วยทำาให้การเดินทางที่น่าจะเต็มไปด้วยปัญหาที่ขลุกขลักและไม่สะดวก

กลายเป็นความสนุกและน่าสนใจ

 “การเดินทางไม่ได้ทำาให้เราค้นพบ การยอมรับต่างหาก

ที่ทำาให้เราเข้าใจ”

 จะความรัก หรือ การเดินทางท่องเที่ยว การทำางาน หรือแม้แต่

การใช้ชีวิต

 ถ้าเราเข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่เป็นอย่างที่เป็นจริงๆ คงไม่ยาก

ที่จะสัมผัส ‘ความงาม’ ที่มีนั้นได้

 บังกลาเทศอาจเป็นหนึ่งในประเทศที่คุณไม่เคยนึกถึง 

ไม่ได้อยู่ในลิสต์เหมือนเมืองใหญ่ที่โด่งดัง อย่าง นิวยอร์ก ปารีส โตเกียว 

ลอนดอน ฮ่องกง หรือเซี่ยงไฮ้  ฯลฯ  

 แต่เชื่อเถอะครับ ว่าสองสาวนักท่องเที่ยวและนักเดินทางคู่นี้  

จะพาคุณไปพบกับ ‘ความงาม’ ของบังกลาเทศได้อย่างแน่นอน

        

กะว่าก๋า
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ภัคภร ไม้สนธิ์ 
ปริญญาโท นิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวารสารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
wansjourney@gmail.com
facebook: Wansjourney

 เคยผ่านงานนักข่าวการเมืองที่หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

เริ่มต้นเป็น ‘นักเขียน’  ที่นิตยสารคอมพิวเตอร์ จนถึงตอนนี้ที่นิตยสาร

เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง

 มีผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คในนามนักเขียนร่วม กับ คุณมงคล ลุสัมฤทธ์ิ

ผู้เขียน ‘อยากรวย ผมช่วยคุณได้’ ท่ีมีช่ือเสียง ล่าสุด เป็นบรรณาธิการและ 

นักเขียนอิสระ บริษัท Stock2morrow เพื่อทำาหนังสือท่องเที่ยวและดีไซน์ 

 ทุกวันนี้ผักแว่นผนวกการทำางานกับการเดินทาง ให้เป็น

การท่องเที่ยวที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและทำางานได้อย่าง

มีสมดุลและความสุข 

 พร้อมนำาเร่ืองราว ‘ระหว่างการเดินทาง’ มาแบ่งปัน เพ่ือการเดินทาง 

ของผักแว่น จะเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ออกเดินทางตามความชอบ

ของคุณเอง

เกี่ยวกับผู้เขียน

‡jL‡Ki 
Mí
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ดวงกมล จันทร์เนตร์ 
am_junnet@yahoo.com
IG: itisamm

 เรียนมาทางด้านขีดๆ เขียนๆ โดยตรง ไม่หลงออกนอกเส้นทาง

ไปไหน เริ่มตั้งแต่เป็นกองบรรณาธิการให้สำานักพิมพ์แห่งหนึ่ง เปลี่ยนไป

เป็นก๊อบปี้ไรท์เตอร์อยู่สักพัก ระหว่างนั้นก็เริ่มขีดๆ เขียนๆ ลงบล็อกของ

ตัวเอง ทั้งบันทึกภาพถ่าย การเดินทาง และแง่คิดชีวิต ทิ้งบล็อกร้างไป 

แต่ยังคงทำางานเขียนอยู่เรื่อยมา 

 ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการประจำานิตยสารแจกฟรีแนวท่องเที่ยว

และไลฟ์สไตล์ พร้อมๆ กับรับงานก๊อบปี้ไรท์เตอร์ พิสูจน์อักษรและงานแปล 

และขาดไม่ได้คือการออกเดินทางและการถ่ายภาพ นอกจากบอกเล่า

เรื่องราวผ่านงานเขียน ยังสะท้อนความคิด ความรู้สึกลงในภาพถ่าย 

 รักการเดินทาง ชอบการเขียน  สนุกกับการถ่ายภาพ และมี

ความสุขทุกครั้งที่ได้แบ่งปันบันทึกการเดินทางและภาพถ่ายกับเพื่อนๆ

ตวั
อย
า่ง
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 ผักแว่นไปเจอเมืองใหญ่เมืองหนึ่งมา ทั้งเมืองเต็มไปด้วยผู้คนที่

ครำ่าเคร่ง เร่งรีบทำามาหากิน แต่ขณะเดียวกันพวกเขาเป็นมิตร ร่าเริง 

รักงานศิลปะ ชอบพบปะสิ่งใหม่ ชอบการสังสรรค์ ชอบดนตรี และรักการ

สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นรอบตัว   

 ตัวเมืองมีความวุ่นวาย อึกทึกจากเสียงรถรา จอแจด้วยผู้คน 

สัตว์ สิ่งของ บนท้องถนนเดียวกัน  มวลอากาศรึก็หนัก เต็มไปด้วยฝุ่น 

ทั้งจากการก่อสร้างและควันจากรถรา 

 แต่บ้านเรือน บ้านเมืองกลับเต็มไปด้วยสีสัน สถาปัตยกรรม

โดดเด่นสวยงาม เป็นดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรม  มีมุมเงียบสงบน่ิงด่ัง

สายนำา้แผ่ออกไป ไม่ไกลจากเมืองหลวง มีพุทธสถานที่พระพุทธเจ้า

เคยเสด็จมาใช้ชีวิตเพ่ือเผยแผ่คำาสอน ท่ีมนุษย์สามัญอย่างเราๆ ก็สามารถ

เอ้ือมหัวใจ และศรัทธาสัมผัสได้

 ฟังแล้วก็ยังคงแปลกใจกันอยู่ดี ว่าจะไปเมืองแบบนี้ทำาไม 

 หลายคำาถามเกิดข้ึน มีเหตุผลมากมายท่ีขอเล่าให้ฟังนับจากน้ี 

 ถึงเมืองที่มีกลิ่นอายของอารยธรรมเก่าแก่แห่งชมพูทวีป 

ที่มีเสน่ห์ชื่อ ‘ธากา’ 

 ที่ผักแว่นตกหลุมรักมาแล้ว...

ภัคภร ไม้สนธิ์

คำ�นำ�นักเขียน
f~wgKv

ตวั
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า่ง
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 กรุงธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศ อาจจะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมี

ใครอยากไป เพราะไม่รู้ว่ามีอะไรน่าเท่ียว บางคนรู้สึกกลัว แอมเองก็ไม่เคย 

นึกถึงประเทศนี้เสียด้วยซำ้า กระทั่งพี่สาวคนหนึ่งเอ่ยปากชวน    

 ครั้งแรก ไปแบบป่วยๆ สนุกตามประสาคนได้ออกเดินทาง 

ได้เที่ยวไปที่ใหม่ๆ แต่ไม่ค่อยมีความสุข อยู่แค่บนรถเช่า กับได้เดินเล่น

รอบโรงแรมอีกนิดหน่อย ภาพความทรงจำากลับมามีแค่เสียงแตรรถที่ดัง

ทั้งวัน กับฝุ่นที่คละคลุ้งไปทั้งเมือง 

 ไปแล้วดูเหมือนจะไม่ได้ความประทับใจกลับมา แต่ถึงอย่างนั้น 

พอพี่สาวคนเดิมเอ่ยปากชวนว่าไปอีกไหม แทนที่จะปฏิเสธ ฉันกลับไม่

ลังเลที่จะตอบว่า ไป

 ไปครั้งที่ 2 ไปแบบแข็งแรง อาศัยความซุกซน ใจกล้านิดๆ 

โอย... เมืองอะไรก็ไม่รู้ สนุกมาก เที่ยวด้วยรถเช่าบ้าง รถสามล้อถีบบ้าง 

รถแท็กซี่บ้าง เดินบ้าง ได้ไปแทบทั่วทุกมุม 

 แม้ผู้คนหน้าตาไม่ยิ้มแย้ม ดูจริงจังกับการทำามาหากิน แต่ใจดี 

บ้านเมืองท่ีหน้าตาดูข้ีเหร่ แต่มีตึกสวยๆ ซ่อนอยู่เพียบ เขามีทุกอย่างท่ีแอม 

ไม่คิดว่าจะมี บางอย่างมีมากกว่าและดีกว่าที่จะทันนึกถึงเสียด้วยซำ้า

 ถ้าคุณยังไม่มีแผนจะเดินทางไปธากา แต่คุณพร้อมจะเก็บกระเป๋า 

 แอมหวังว่า การผจญภัยเล็กๆ ของแอมกับพ่ีสาวคนเดิม ในเมืองใหญ่ 

ที่หลายคนกรอกหูเสมอว่า เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองอันตรายของโลก 

แต่เพราะด้วยความรักและความรู้สึกดีๆ นำาพาให้เราได้ค้นพบสถานที่อัน

สวยงาม เพื่อนใหม่ที่น่าทึ่ง จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าออกเดินทาง 

กล้าฉีกกฎความกลัว เพ่ือไปพบความมหัศจรรย์ของเมืองและผู้คน 

 หากแอมมีโอกาสได้ไปครั้งที่ 3 เราจะได้ส่งยิ้มให้กันที่

ธากา...บังกลาเทศ

ดวงกมล จันทร์เนตร์

ตวั
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า่ง
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(1) เล่นไปรอบๆ

(2) โลกแห่งความรัก

(3) Bangladeshi Style

(4) เขย่าสุข 

(5) ภาพลวงตา 

(6) สาลวันวิหาร

(7) Rafiq Azam

(8) ตกหลุมรัก 

(9) ให้มวลอากาศโอบกอด

(10) ความรักที่หลุมศพ

(11) Nasrin A. Lina

(12) Dhaka Cafe

(13) อาหารเข้าใจ 

(14) ศรัทธาและความรัก

20-25

26-31

32-39

40-47

48-57

58-65

66-77

78-83

84-91

92-99

100-107

108-117

118-125

126-133

ส�รบัญ
m~Px

ตวั
อย
า่ง
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(15) โมงยาม

(16) อาหารเข้าทาง

(17) ในความโกลาหล 

(18) ข้ามครึ่งฟ้า

(19) การรู้คู่การเที่ยว

(20) ฮิปๆ ในเมืองหนวกหู

(21) เยือนถิ่นถั่ว

(22) Safety Heart

(23) ที่เที่ยวมีชีวิต 

(24) Bangla Only

(25) เช่ารถ เช่าคน

(26) ความสุข

(27) Upcycling

(28) ไม่สวย แต่สนุก

134-141

142-149

150-159

160-167

168-177

178-185

186-191

192-199

200-209

210-217

218-227

228-235

236-245

246-253

ตวั
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แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยการออกเดินทางทั้งเมืองไกลและใจตน 
ล้วนมีสิ่งให้คนค้นหา เพราะเราเป็นของโลก ...และโลกก็เป็นของเรา

- วิสูตร แสงอรุณเลิศ- 

ตวั
อย
า่ง
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