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9,000 photographs, countless hikes, ﬂights, boats, and more than a few tuk-tuks later, Take Your Seat, together
explores the incredible beauty of Canada and Thailand and then connects them in sometimes unexpected ways.
Despite the exotic and the surprising, it turns out we’re not so different after all.
A red and white director’s chair serves as a symbol of both our joy and responsibility to take care of our planet,
ourselves, and each other. One chair journeyed throughout Canada and Thailand. One chair now unites us all.

ภาพถ่าย ๙,๐๐๐ ภาพ การเดินทางไกลด้วยเท้า เครื่องบิน เรือที่นับครั้งไม่ถ้วน และการนั่งรถตุ๊กตุ๊กอีกมากกว่าสองสามต่อ Take Your Seat
ไปด้วยกัน สํารวจความงามอันน่าอัศจรรย์ของแคนาดาและไทย และเชื่อมโยงให้เห็นว่า บางครั้งความงามเหล่านี้สัมพั นธ์กันในรูปแบบ
ที่คาดไม่ถึง แม้จะมีทั้งความแปลกใหม่และสิ่งที่ทําให้ประหลาดใจ แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้ต่างกัน
เก้าอี้ผู้กํากับสีแดงและขาวเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความรับผิดชอบที่จะดูแลโลกของเรา ตัวเรา และดูแลซึ่งกันและกัน
เก้าอี้ตัวนี้เดินทางไปทั่วแคนาดาและไทย เก้าอี้ตัวเดียวนี้หลอมรวมพวกเราเข้าด้วยกัน

Le projet « Take Your Seat, together » représente une mosaïque de 9000 photos ramenées de contrés proches et
lointaines, après un voyage entre terre, air et mer, ponctués des incontournables tuk tuks. « Take Your Seat, together
» est une ode à la beauté glorieuse tantôt du Canada et tantôt celle de la Thaïlande, et un pont qui réunit ce qui unit
nos deux pays, parfois de manière inattendue. Malgré exotisme et surprises, il s’avère que nous ne sommes après
tout pas si différents des uns des autres.
Une chaise de réalisateur rouge et blanche symbolise à la fois notre joie et notre responsabilité de prendre soin de
notre planète, de nous-mêmes et des uns des autres. Notre chaise a parcouru le Canada et la Thaïlande. Désormais,
cette chaise nous unit tous.
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วัดโพธิ์ | Wat Pho

As we celebrate the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Canada and the Kingdom of Thailand, the images in this
photobook remind us that we are extremely fortunate, Thais and Canadians alike, to inhabit countries of tremendous natural diversity and beauty.
Despite the geographic distance and different climates that separate us, there is much—in our values, outlook and spirit—that unites the hospitable,
determined, resilient and caring people of our countries.
The six decades since our ofﬁcial relations were established have seen a remarkable expansion in the ﬂow of people, commerce and ideas, which has
helped forge dynamic ties between our countries. Canada has been a proud partner in Thailand’s development, and we continue to embrace our
partnership with Thailand in the search for regional and global approaches that will serve the best interests of our peoples and our planet. As we celebrate
the friendship that has grown over six decades between our countries and peoples, let us continue to work together to face the challenges of our time.

Alors que nous célébrons le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Canada et le Royaume de Thaïlande, les images de ce
livre photo nous rappellent que nous sommes extrêmement chanceux, Thaïlandais et Canadiens, d’habiter des pays d’une immense diversité naturelle et
d’une grande beauté. Malgré la distance géographique et les climats différents qui nous séparent, il y a beaucoup de choses, que ce soit nos valeurs, nos
perspectives et notre état d’esprit, qui unit les gens hospitaliers, déterminés, résilients et bienveillants de nos deux pays.
Les six décennies écoulées depuis l’établissement de nos liens ofﬁciels ont vu une expansion remarquable du ﬂux de personnes, du commerce et d’idées,
ce qui a contribué à forger des liens dynamiques entre nos pays. Le Canada a été un ﬁer partenaire dans le développement socio-économique de la
Thaïlande, et nous continuons d’embrasser notre partenariat avec la Thaïlande dans la recherche d’approches régionales et mondiales qui serviront les
intérêts fondamentaux de nos peuples et de notre planète. Célébrons donc cette amitié qui s’est développée au cours de six décennies entre nos pays et
nos peuples, et continuons à travailler ensemble pour relever les déﬁs de notre temps.

ในขณะที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพั นธ์ทางการทูตระหว่างประเทศแคนาดาและประเทศไทย บรรดาภาพในหนังสือภาพเล่มนี้เตือนพวกเรา ทั้งชาวไทยและ
ชาวแคนาดาว่าเราต่างโชคดีอย่างยิ่งที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความหลากหลายและความงามทางธรรมชาติอย่างมาก แม้ว่าความห่างทางภูมิศาสตร์และความต่างทางสภาพภูมิอากาศ
จะแยกเราจากกัน แต่มีสิ่งที่อยู่ในค่านิยม ทัศนคติ และจิตวิญญาณของเรา ซึ่งเชื่อมโยงผู้คนของประเทศของเรา ที่มีความโอบอ้อมอารี เด็ดเดี่ยว สามารถปรับตัวในสถานการณ์ยากลําบาก
และเอาใจใส่ผู้อื่น
ในช่วงหกทศวรรษนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพั นธ์อย่างเป็นทางการนั้น มีการขยายตัวที่น่าทึ่งของการหลั่งไหลของผู้คน การค้า และแนวความคิด ซึ่งได้ช่วยทําให้สายสัมพั นธ์ที่มีพลวั
ระหว่างประเทศของเรานั้นแข็งแกร่ง ประเทศแคนาดามีความภูมิใจที่ได้เป็นหุ้นส่วนของประเทศไทยในด้านการพั ฒนา และเรายังคงรักษาความเป็นหุ้นส่วนของเรากับประเทศไทย เพื่ อแสวงหา
แนวทางการดําเนินการในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่จะตอบสนองผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของประชาชนและโลกของพวกเราต่อไป ในขณะที่เราฉลองมิตรภาพะหว่างประเทศและประชาชนของเราที
ได้พัฒนาเติบโตตลอดช่วงเวลากว่า 6 ทศวรรษ ขอให้เราทํางานร่วมกันเพื่ อเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในยุคสมัยของพวกเราต่อไป

H.E. Dr. Sarah Taylor
Canadian Ambassador to Thailand
Son Excellence la Dr. Sarah Taylor
Ambassadrice du Canada au Royaume de Thaïlande
ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย

Ottawa | ออตตาวา

การเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพั นธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ
แคนาดาในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นโอกาสอันดีให้เราได้ย้อนมองความสัมพั นธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง
สองประเทศ ซึ่งกล่าวได้ว่าความสัมพั นธ์ดังกล่าวโดยเฉพาะในระดับประชาชนได้เป็น
สะพานเชื่อมโยงความสัมพั นธ์และมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
ถึงแม้จะห่างไกลกันทางภูมิศาสตร์
หนังสือภาพเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่กล่าวมาข้างต้น โดยเป็นการร้อยเรียง
เรื่องราวให้ผู้อ่านได้เดินทางผ่านภาพถ่ายที่สวยงามของภูมิทัศน์ที่หลากหลาย สถานที่
ต่าง ๆ และประชาชนจากทุกส่วนของสองประเทศ
สําหรับผม ในฐานะเอกอัครราชทูตประจําแคนาดา การเดินทางผ่านภาพถ่ายครั้งนี้
นอกจากจะช่วยให้ผมหยุดคิดและย้อนมองอดีตแล้ว ยังช่วยให้ผมนึกถึงอนาคตของ
ความสัมพั นธ์ที่มีแต่จะเเน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะก้าวสู่ทศวรรษใหม่
ของความสัมพั นธ์

The 60th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations
between the Kingdom of Thailand and Canada in 2021 is an
opportune time for us to look back on the close and cordial ties
between our two countries. And it is our amicable ties, especially at
the people-to-people level, that have bridged the vast geographical
distance between us over the years.
This photobook, Take Your Seat, together, in many ways captures the
spirit of this special connection and takes us all on a meaningful visual
journey through photographs and stories of our diverse landscapes,
cities, and people.

Le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques
entre le Royaume de Thaïlande et le Canada, que nous célébrerons en
2021, est une occasion en or de méditer sur les liens étroits et
cordiaux qui unissent nos deux pays. Ce sont surtout ces liens d’amitié,
qui privilégient l’humain avant-tout, qui ont rapproché nos deux pays
au ﬁl des années, au-delà des distances qui nous séparent.
Cet album photo, « Take Your Seat, together », exprime à bien des
égards l’âme de cette relation spéciale et nous invite à profondément
méditer sur ce spectacle visuel que nous offrent photographies et
histoires, peignant des portraits de nos divers paysages, villes et les
humains qui les animent.
En tant qu’ambassadeur de Thaïlande au Canada, ce voyage visuel me
donne l’occasion d’une réﬂexion et de célébrer notre amitié qui se
renforcera, je l’espère, alors que nos deux pays entament une nouvelle
décennie de relations diplomatiques.

นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

H.E. Mr. Kallayana Vipattipumiprates
Ambassador of Thailand to Canada
Son Excellence monsieur Kallayana Vipattipumiprates
Ambassadeur du Royaume de Thaïlande au Canada

As the Ambassador of Thailand to Canada, this visual journey allows
me to pause, reﬂect, and think about our future ties that will surely
deepen as our two countries move forward to the next decade of
diplomatic relations.

Ayutthaya | พระนครศรีอยุธยา

Marble Temple | วัดเบญจมบพิ ตร | Le Temple de marbre

Alberta | แอลเบอร์ตา

Twin forests in Trang and British Columbia welcome us in a
shared voice that speaks softly to our camera. Thousands of
kilometres apart, our chair transcends geography.
Nature embraces us alike on both continents.

ป่าแฝดที่ตรังและบริติชโคลัมเบีย ต้อนรับเราด้วยเสียงประสานอันอ่อนโยน
ให้กล้องของเราได้ยิน แม้ว่าจะอยู่ห่างกันหลายหมื่นกิโลเมตร แต่เก้าอี้ของ
เราข้ามผ่านภูมิประเทศ ธรรมชาติโอบกอดเราเช่นเดียวกันในทั้งสองทวีป

Les forêts jumelles de Trang et de la Colombie-Britannique nous accueillent
d’une voix commune qui attire doucement notre appareil photo. Malgré les milliers
de kilomètres de distance, notre chaise ne se laisse pas intimidée par la géographie.
Peu importe les continents, la nature est là pour nous accueillir.

Kathleen Lake’s snow-capped mountains watch in silent union
as ice crystals dance to the ebb and ﬂow of gentle waves.
Their harmony is all that we hear.
Once again, we are in tune with Nature’s song.

ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมบนยอด ณ ทะเลสาบแคธลีน มองมาอย่างเงียบงัน
ขณะที่ผลึกนํ้าแข็งร่ายรําไปกับคลื่นที่ซัดสาดขึ้นลงเสียงแผ่วเบา
เราได้ยินเพี ยงเสียงแห่งความกลมกลืนของสรรพสิ่ง
และเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่พวกเราหลอมรวมเข้ากับทํานองของบทเพลงที่ธรรมชาติ
ประพั นธ์ขึ้น

Les montagnes enneigées du lac Kathleen unissent leurs
regards dans un silence sacré, alors que les cristaux de glace
dansent au rythme de la douce course des vagues.
L’harmonie qui s’y dégage brise les murs du silence.
Et une fois de plus, le rythme de la ballade que nous
chante Dame nature nous ramène à elle.

เรากําลังเดินทางกลับเกาะมุกหลังจากการถ่ายภาพตลอดทั้งวัน เราสะดุดตากับเรือหาปลา
ที่ลอยอยู่อย่างโดดเดี่ยว เราลืมความเหนื่อยล้าทันทีที่ความคิดหนึ่งกระตุกประสาทสัมผัส
ของเรา บรรดาชาวประมงร่วมมือด้วยการส่งยิ้มมา ขณะที่พระอาทิตย์อัสดง ช่างภาพสองคน
ทํางานสอดประสานกันเพื่ อจับภาพที่งดงามในท้องทะเลอันดามัน

Nous repartons vers notre refuge à Koh Mook après une journée de
tournage intense. Un bateau de pêche isolé captive notre attention.
La fatigue se dissipe alors que nos esprits sont ravivés par une soudaine
inspiration. Les pêcheurs sourient. Ils ont tout compris. Au coucher du
soleil, deux équipes unissent leurs efforts pour saisir la photo idyllique
qui dévoilera l’âme de la mer d’Andaman.

We are on our way back to Koh Mook after a long day of shooting.
A lone ﬁshing boat catches our eye. Tired is forgotten as an idea awakens
our senses. The ﬁshermen cooperate with smiles. As the sun sets,
two crews work as one to capture an idyllic shot on the Andaman Sea.

กระแสนํ้าในแม่นํ้ายูคอนเป็นสีเขียวมรกต
อุทยานแห่งชาติเขาสกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีนํ้าสีเดียวกันและ
งดงามเสมอกัน เราลื่นไหลไปตามกระแสนํ้าแห่งความเป็นไปได้
เชื่อมโยงผืนแผ่นดิน และเชื่อมโยงกันและกัน

Le ﬂeuve Yukon se pavane dans sa robe vert émeraude.
Le lac Khao Sok de Surat Thani nous offre un spectacle haut en
couleur et émerveillement. Reliés à la terre et les uns aux autres,
les courants de possibilités nous entraînent.

The Yukon River ﬂows an emerald green.
Surat Thani’s Khao Sok Lake shares both colour and wonder.
We are carried along a current of possibilities,
connected to the land and to each other.

We see a black bear ambling along the roadside. We watch a moose
consider a crossing. Manitoba’s wildlife has our rapt attention.
Our chair ﬁnds a quiet place among the trees to consider how Nature
is often forgotten. We are grateful for the reminder.

Nous voyons un ours noir déambuler au bord de la route.
Nous regardons un orignal envisager traverser la route. La faune du
Manitoba commande toute notre attention. Notre chaise choisit un
endroit calme dans les arbres pour contempler la solitude dans
laquelle nous délaissons la nature. Merci pour le rappel.
Nous en sommes reconnaissants.

เรามองหมีสีดําเดินเชื่องช้าอยู่ข้างถนน เราดูกวางมูสตัดสินใจว่าจะข้ามถนนดีหรือไม่
ใจเราจดจ่ออยู่กับสัตว์ป่าในแมนิโทบา เก้าอี้ของเราพบสถานที่เงียบ ๆ ท่ามกลางดงไม้
เพื่ อพิ จารณาว่า เราหลงลืมธรรมชาติไปได้อย่างไร เรารู้สึกขอบคุณสําหรับสิ่งเตือนใจนี้

ขณะนี้เวลา ๕.๓๐ น. ฟ้ามืดมิดแต่กําลังใจเราไม่ขุ่นมัว ชาวแคนาดาสองคนและ
ชาวไทยสี่คนออกเดินทางเพื่ อปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ขณะที่เราพยายามจะตรึงเก้าอี้ไว้
บนเกาะที่มีโขดหินขรุขระอย่างทุลักทุเล สีสันยามใกล้รุ่งเฉิดฉายไปทั่วขอบฟ้า
เรือลําหนึ่งทอดเงาทับเก้าอี้ เรืออีกลําทอดเป็นแนวตรงกับพระอาทิตย์ที่กําลังขึ้น
พวกเราพลันเงียบในขณะที่เร่งรัวชัตเตอร์อย่างตื่นตาตื่นใจ ความพยายามอย่าง
ตื่นเต้นของพวกเรา ทําให้ได้ภาพนี้มา

It is 5:30am. Darkness rules the sky but not our spirits.
Two Canadians and four Thai embark on a shared mission.
As we scramble in a concerted effort to secure our chair atop
a jagged island, the colours of an imminent morning streak across
the horizon. One boat shadows the chair. A second aligns our island
perch with the rising sun. A hush falls over the team as we excitedly
click away. Only together do our frenzied efforts capture the shot.

Il est 5h30 du matin. L’obscurité règne sur le ciel, mais nos esprits
tiennent encore bon. Deux Canadiens, quatre Thaïlandais, une mission.
Alors que nous nous précipitons d’un effort commun pour placer notre
chaise au sommet de l’île, les couleurs d’une matinée pleine de
promesses irriguent l’horizon. Un bateau fait de l’ombre à notre
chaise. Un autre s’éclipse entre notre repère insulaire et le soleil levant.
Nous nous enthousiasmons d’appuyer sur la gâchette de l’appareil
photo. Ce n’est qu’en unissant nos efforts que prendra naissance la
photo tant désirée.

Vancouver | แวนคูเวอร์

Peu importe le Divin que nous adorons, une croyance universelle
en quelque chose qui nous dépasse nous inspire tous.

ไม่ว่าเราจะนับถือเทพเจ้าองค์เดียวหรือหลายองค์ใด ความศรัทธาร่วมกัน
ในสิ่งที่สูงส่งกว่าตัวเราเอง ทําให้เราอิ่มเอมใจ

Regardless of which deity or deities we worship, a communal
belief in something beyond ourselves uplifts us all.

Le ﬂux et reﬂux des plus redoutables marées du monde nous rappellent que
le barrage qui nous sépare de quinze mètres d’eau ne mesure que 360
minutes. En marchant sur ce qui sera bientôt le fond de l’océan, nous
ressentons le paradoxe que peut provoquer l’exaltation lorsque mêlée à un
sentiment d’urgence. Nous sommes conscients que notre temps ici nous est
compté. Nous apprenons à le savourer, tout en le respectant.

The ebb and ﬂow of the world’s highest tides means we have just six hours
before ﬁfteen metres of water rises up. As we walk on what soon will be
ocean ﬂoor, we realize how exhilarating a sense of urgency can be.
Here, we know our time is short. We do not take our time for granted.

กระแสนํ้าที่ขึ้นสูงและลงตํ่าที่สุดในโลก ทําให้เรามีเวลาเพี ยงหกชั่วโมงก่อนที่ระดับนํ้าจะเพิ่ มสูงขึ้น
อีกสิบห้าเมตร ขณะที่เราเดินอยู่บนพื้ นผิวที่จะกลายเป็นพื้ นมหาสมุทรในอีกไม่ช้า เราตระหนักได้ว่า
ความเร่งรีบนี้ทําให้เรามีชีวิตชีวาอย่างไร เรารู้ว่า เรามีเวลาสั้นนักที่นี่ และเราไม่ควรปล่อยให้เวลา
ล่วงเลยไปอย่างสูญเปล่า

Nouveau-Brunswick | New Brunswick | นิวบรันสวิก

วัดมหาธาตุวชิรมงคลแม้มีชื่อที่ยาว แต่ก็มีความงามที่วิจิตรตระการตา
เราถอดรองเท้า และสละความคิดทางโลกเพื่ อสํารวจลานวัดที่ขัดจนขึ้นเงา
เป็นทางยาวไปจนถึงเจดีย์ รายละเอียดที่ไร้ที่ติและเสาที่ปิดทองแต่ละเสา
ทําให้เราตระหนักได้ว่า เราโชคดีเพี ยงใดที่ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้

Wat Mahathat Watchiramongkhon est aussi beau que son nom
est imprononçable. Nous chassons nos pensées profanes avec
nos chaussures que nous enlevons, aﬁn d’explorer la cour,
côté jardin, qui mène au Chedi. Chaque détail immaculé,
chaque colonne dorée, nous rappelle que nous en sommes
des témoins privilégiés.

Wat Mahathat Watchiramongkhon is as beautiful as its name is
long. We remove our shoes and our secular thoughts to explore
the polished courtyard leading to the Chedi. Every immaculate
detail, each gilded column, reminds us that we are blessed.

We climb a steep slope straight up into the sky.
Rolling hills and valleys compete for our attention.
The sun is on her best behaviour. She has corralled a
few clouds to show off her rays. We shoot for four hours
until both sun and cameras have ﬁnally fatigued.

Nous escaladons une pente raide qui mène vers les cieux.
Les collines et les vallées se disputent notre attention.
Le soleil est au rendez-vous. Il joue, caché entre les nuages,
ne dévoilant que quelques-uns de ses rayons.
Nous faisons des prises pendant quatre heures jusqu’à
ce que le soleil et les caméras n’en peuvent plus.

เราปีนทางลาดชันขึ้นไปสูงเสียดฟ้า ทิวเขายื้อแย่งให้เราหันมาพิ นิจ
พระอาทิตย์เปล่งแสงเจิดจ้ากันเมฆออก เพื่ อจะได้จรัสแสงได้เต็มที่
เราถ่ายรูปกันสี่ชั่วโมงจนกระทั่งพระอาทิตย์และกล้องโรยแรงในที่สุด

Saskatchewan | ซัสแคตเชวัน

ตลาดนาคา | Nakha Market

Nous nous engageons dans une chasse à vaches. Aux abords de Trang,
nichés parmi les hévéas et hautes herbes, nous les repérons. Sur les routes
transcanadiennes de la campagne saskatchewanaise, on se rencontre de nouveau.
Les bovins des deux pays, parlant la même langue, s’étaient approchés de notre
chaise. La curiosité est effectivement un sentiment partagé, universel.

เราตามหาฝูงวัว แล้วเราก็พบพวกมันอยู่ท่ามกลางต้นยางและต้นหญ้าสูง
แถบชานเมืองตรัง เราได้พบฝูงวัวอีกครั้งที่ทางหลวงทรานส์-แคนาดา
ในชนบทของซัสแคตเชวัน ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน เหล่าวัวของทั้งสอง
ประเทศเดินมาที่เก้าอี้ของเราอย่างช้า ๆ ความอยากรู้อยากเห็นเหมือน ๆ กัน
ทําให้เราเชื่อมโยงกันได้

We are searching for cows. On the outskirts of Trang,
nestled among rubber trees and tall grasses, we ﬁnd them.
Off of the Trans-Canada Highway in rural Saskatchewan,
we discover them again. With equal purpose, bovines in both
countries amble toward our chair. A shared curiosity connects us all.

Terre-Neuve regorge de gens biens qui ne
demandent qu’à partager leur hospitalité avec nous.
Malgré l’avertissement de mauvais temps, le soleil
nous accompagne avec la même bienveillance que
nos hôtes. Nous quittons ce monde insulaire en étant
convaincu que notre planète regorge de ces lieux où
habite la bienveillance.

Newfoundland abounds with good folk just waiting
to share their hospitality with us. Despite the severe
weather warning, the sun follows us with the same
warmth as the locals. We leave the island reminded
that our world can be a very good place.

นิวฟันด์แลนด์เต็มไปด้วยคนจิตใจโอบอ้อมอารีที่รอต้อนรับเรา
แม้ว่าจะมีพยากรณ์สภาพอากาศอันเลวร้าย แต่พระอาทิตย์ฉายแสง
ตามติดเราให้ความอบอุ่นเหมือนกับที่เราได้รับจากคนท้องถิ่น
เราออกจากเกาะพร้อมกับข้อเตือนใจว่า โลกเราก็เป็นสถานที่
ที่ดีมากแห่งหนึ่ง

เรามาถึงซุ้มประตูทางเข้าเยาวราชเป็นครั้งที่สอง ความพยายามครั้งแรกนั้น
ไม่บรรลุผล ครั้งนี้เรามาพร้อมกับคุณเติ้ง เขาต่อรองเพื่ อให้พวกเราเข้าถึง
จุดที่มองเห็นมุมกว้างจากอาคารที่จอดรถ ซึ่งลึกลับจนเราต้องนั่งรถแท็กซี่ไปจนถึง
ชั้นบนสุด ชาวไทยและชาวแคนาดาต่างได้ถ่ายภาพไปด้วยกัน

We arrive at the Gate of Yaowarat for the second time. Our ﬁrst
attempt futile, this round we bring Khun Turng. He negotiates access
to a parking garage vantage point that mysteriously must include a
cab ride to the top. Canadian and Thai get the shot, together.

Nous nous retrouvons pour la deuxième fois à la porte de Yaowarat.
Notre première tentative ayant été vaine, nous avons appelé Khun Turng
en renfort. Il négocie dur l’accès à l’aire de stationnement au sommet
qui nous servira de point d’observation, mais nous devrons quand même
accepter la mystérieuse proposition d’y inclure le trajet en taxi.
Canadien et Thaïlandais s’associent pour ne pas manquer la photo.

Dawn unveils another new day in rural Ontario.
This particular one blankets the future of clean energy in a mist
of possibilities. We decide how our planet fares. When the fog
lifts, hopefully we’ll have made the right decisions.

L’aube accouche dans ces campagnes ontariennes, promesse
d’un jour nouveau. Celle-ci devient lumière et illumine l’avenir
énergétique de vertes possibilités. Il nous appartient de décider
de la santé de notre planète. Quand le brouillard se lèvera,
nous espérons que de bonnes décisions auront été prises.

ฟ้าสางอีกวันในชนบทของออนแทรีโอ อนาคตของพลังงานสะอาดที่เต็มเปี่ ยมด้วย
ความเป็นไปได้ เข้าปกคลุมวันใหม่วันนี้ เราเป็นผู้ตัดสินใจว่า โลกของเราจะเป็น
อย่างไรในอนาคต เมื่อหมอกจางลง หวังว่าเราได้ตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้อง

สนามฟุ ตบอลหรือสนามมวย ทั้งเวทีมวยราชดําเนินและบีเอ็มโอฟิลด์
เฝ้ารอคอยแฟนกีฬาอย่างอดทน ไม่ว่าจะที่แคนาดาหรือไทย ที่นั่งที่ดี
ที่สุดเป็นของคุณ

Soccer pitch or ring, both Rajadamnern Stadium and
BMO Field patiently await their fans. Whether Canada
or Thailand, the best seat in any house is yours.

Le ring de boxe Rajadamnern et le terrain de soccer du « BMO Field »
attendent tous deux patiemment l’arrivé des partisans pour commencer la partie.
Que ce soit au Canada ou en Thaïlande, le meilleur fauteuil est toujours chez soi.

เกาะกระดาน | Koh Kradan

1,755 kilometres have created a distance between us and home. Canada, this extraordinary country
of ours, feels unknown at times but so familiar at others. As we stand together on Prince Edward
Island’s ocean shore, it feels good to be ‘home’.

๑,๗๕๕ กม. คือระยะทางที่ขวางกั้นระหว่างเรากับบ้าน ประเทศแคนาดาที่ดีงามของพวกเรา บางครั้งก็รู้สึกว่าแปลกที่
แต่บางคราก็รู้สึกว่าคุ้นเคย ขณะที่เรายืนอยู่ด้วยกันที่ชายฝั่งทะเลของเกาะพรินซ์เอ็ดเวิร์ด เรารู้สึกดีที่ได้อยู่ "บ้าน"

1,755 kilomètres nous séparent de notre chez nous. Le Canada, pays extraordinaire, nous semble
quelquefois inconnu à nous et en même temps si familier à d’autres. Longeant les côtes de
l’Île-du-Prince-Édouard, nous sommes épris du bonheur d’être « chez soi ».

ศาลท้าวมหาพรหมสถิตอยู่ตรงมุมที่ทั้งวุ่นวายและเงียบสงบ รถไฟฟ้าแล่นอยู่เหนือศาลฯ
ยานพาหนะอื่น ๆ วิ่งวนไปไม่รู้จบสิ้น ทางเดินลอยฟ้าเป็นเส้นทางของทั้งผู้มาจับจ่ายซื้อของ
และผู้มาสักการะ เมื่อนกกระจอกถูกปล่อยและธูปถูกจุดขึ้น ศาลนี้ก็เปิดโอกาสให้เก้าอี้ของเรา
ได้หยุดพั กเพื่ อทบทวน

Bangkok’s Erawan Shrine lives happily on the corner of chaos and tranquility.
Skytrains whistle overhead. Vehicles encircle endlessly. Elevated walkways
carry shoppers and worshippers alike. As sparrows are released and incense lit,
the shrine affords our chair a welcome pause for reﬂection.

Le sanctuaire d’Erawan à Bangkok joue à l’équilibriste au carrefour du chaos
et de la sérénité. Nous entendons sifﬂer les trains aériens. Des véhicules
roulent dans une spirale inﬁnie. Des passerelles surélevées transportent
sans discrimination acheteurs et dévots. Alors que les moineaux volent vers la
liberté et que l’encens est allumé, le sanctuaire offre une pause méditation.

Alors que les chutes Alexandra enfantent un déluge,
les vagues se laissent caressées par le soleil.
Notre désir de nous joindre à la danse est intense,
mais la force des eaux calme nos ardeurs.

As a deluge cascades over Alexandra Falls,
the sun dances atop the crests of waves.
We stiﬂe our urge to dance, too,
given the proximity of roaring water.

ขณะที่กระแสนํ้าไหลแรงพาดผ่านนํ้าตกอเล็กซานดรา
แสงอาทิตย์เต้นระยิบระยับเหนือยอดคลื่น
เราสะกดความอยากที่จะเต้นไปด้วย
จากระยะที่อยู่ใกล้กับนํ้าที่ไหลแรงราวเสียงคําราม

คอเราเคล็ดหลังจากต้องแหงนมองผืนป่าริมโขดผาที่เขาสก เก้าอี้ของเรา
เล็กจิ๋วเมื่อเทียบกับภูมิทัศน์กว้างใหญ่รอบตัวเรา เราทึ่งและอิ่มเอมใจ

Nous attrapons presque un torticolis tellement la splendeur
du spectacle fait tourner les têtes. Bienvenue dans les
jungles suspendues de Khao Sok. Notre chaise s’éclipse en
toute humilité devant l’apparence inﬁnie de ce paysage qui
nous berce. Nous restons bouche-bée.

Our necks are stiff from staring up at the cliffside jungles
of Khao Sok. Our chair is dwarfed by the enormity of the
landscape surrounding us. We are blissfully in awe.

Turquoise waters caress a rocky shoreline in Georgian Bay
and the Andaman Sea, unaware of geography.
Surprising in one, expected in another,
the same sun reﬂects a memorable colour in both countries.

นํ้าสีนํ้าเงินอมเขียวโอบกอดแนวชายฝั่งที่เต็มไปด้วยโขดหินของ
อ่าวจอร์เจียนและทะเลอันดามัน โดยไม่สนใจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
สิ่งที่น่าประหลาดใจในที่แห่งหนึ่ง เป็นที่ถูกคาดหวังในที่อีกแห่งหนึ่ง
พระอาทิตย์ดวงเดียวกันสะท้อนให้เห็นสีสันที่ตราตรึงใจในทั้งสองประเทศ

Les eaux turquoises caressent les rivages rocheux de la baie
Georgienne et de la mer d’Andaman, ces derniers étant
méconnaissant de la géographie. Inattendu ici, anticipé là-bas,
le soleil, notre ami en commun, colorie l’imaginaire des deux pays.

Skimming over the Arctic tundra, we are acutely aware that this is a Canadian
wilderness few get to see. As the tree line fades, our anticipation snaps into focus.
We cross into Nunavut guided only by GPS coordinates and our pilot’s instincts.

เมื่อกวาดตาดูที่ราบทุนดราแถบอาร์กติก เรารับรู้ได้ทันทีว่า นี่คือพื้ นที่รกร้างว่างเปล่าของแคนาดา
ที่น้อยคนนักจะได้เห็น เมื่อแนวไม้เริ่มเลือนลาง ความคาดหวังของเราปรากฏชัดเจน เราข้ามไปยังนูนาวุต
โดยใช้เพี ยงพิ กัดจีพีเอสและสัญชาตญาณของนักบินนําทาง

La toundra arctique nous rappelle constamment sa nature sauvage, trésor canadien
que peu d’entre nous sont amenés à admirer. À mesure que la limite forestière
s’estompe, notre anticipation se focalise. Nous traversons le Nunavut par
coordonnées GPS et les seuls instincts de notre pilote.

เหล่านักต่อราคาแวะร้านแล้วร้านเล่าในตลาดนัดรถไฟรัชดาในกรุงเทพฯ เก้าอี้ของเราซ่อนอยู่ท่ามกลางเต็นท์สีสด
หลากสีรอให้ใครสักคนมาค้นพบ บรรยากาศอบอวลด้วยการสอดประสานกันของกลิ่นหอมและคํามั่นสัญญา
นักท่องเที่ยวและชาวไทยต่างคิดเหมือนกันว่า ถึงเวลากินแล้วสินะ !

A throng of bargain hunters scours booth after booth in Bangkok’s Ratchada Night Market.
Our chair hides among the myriad of brightly coloured tents waiting to be discovered.
The air is ﬁlled with a symphony of aromas and promise. Tourist and Thai are of one mind:
time to eat!
Une armée de chasseurs de soldes parcourent les kiosques du marché de nuit de Ratchada.
Notre chaise se cache parmi la myriade de tentes aux couleurs vives qui ne demandent
qu’à être découvertes. L’air est parfumée d’une symphonie d’arômes et de promesses.
L’ailleurs et l’ici fusionnent de nouveau. Bon appétit!

Lac Supérieur | ทะเลสาบซูพีเรียร์ | Lake Superior

อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงเรากับเมืองแห่งหนึ่งเข้าด้วยกัน ?
กรุงเทพฯ และโทรอนโต มีคําตอบร่วมกันมากมาย
เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอนว่า
ณ ที่แห่งนี้ สิ่งใดก็เป็นไปได้

Qu’est-ce qui nous lie à un lieu?
Nos villes, comme Bangkok et Toronto, ont leur mot à dire.
Être le centre du monde? Cette conviction, inébranlable,
qu’ici, tout est permis.

What connects us to a city?
Bangkok and Toronto share an abundance of answers.
Towering over all? An unwavering conviction that here,
anything is possible.

Phu Pra Pah Mountain is tranquility.

ภูป่าเปาะคือความเงียบสงบ

La montagne Phu Pra Pah est la tranquillité incarnée.

Des sommets de la jungle de Trang aux montagnes Rocheuses de l’Alberta,
merveilleux est ce mot qui pend à nos lèvres. Nous assistons à l’union sereine
entre l’eau des tropiques et l’eau du lac gelé. La nature nous propose tout à coup
d’admirer son portrait, mémorable et harmonieux.

Wonder pairs Trang’s jungle peaks with Alberta’s Rocky Mountains.
Serenity marries tropical water with a frozen lake.
Nature unexpectedly shares a uniﬁed and lasting impression.

ความมหัศจรรย์จับคู่ยอดเขาในป่าของจังหวัดตรังกับเทือกเขาร็อกกี้ในแอลเบอร์ตา
เข้าด้วยกัน ความเงียบสงบหลอมรวมแหล่งนํ้าในเมืองร้อนกับทะเลสาบนํ้าแข็ง
ธรรมชาติสร้างความประทับใจที่เป็นหนึ่งเดียวและยืนยาวโดยไม่ได้ตั้งใจ

บนไหล่เขาที่ไร่ชาในเชียงใหม่
เราค้นพบว่า ยามรุ่งอรุณสามารถคงอยู่ตราบชั่วชีวิต

Sur une colline de Chiang Mai où ﬂeurissent
des champs de thé, nous sommes éblouis
par un soleil levant qui se dresse vers l’inﬁnie.

On the hillside of a tea plantation in Chiang Mai,
we discover that a sunrise can last a lifetime.

Nova Scotia | Nouvelle-Écosse | โนวาสโกเชีย

เก้าอี้ของเราพบสถานที่น่าตื่นเต้นสองแห่ง สําหรับการเพลิดเพลินไปกับ
ศูนย์การค้าที่มีคนมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ
การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกและไทยอย่างกลมกลืน
ของไอคอนสยามเป็นสิ่งเตือนใจเราว่า ในขณะที่ประเทศไทยมีธรรมเนียม
ประเพณีที่มีรากฐานมายาวนาน แต่ก็พร้อมเปิดรับความทันสมัยได้อย่างดี

Our chair ﬁnds two dramatic places to enjoy one of Bangkok's
most visited shopping complexes. Icon Siam’s harmonious
blend of western and Thai architecture reminds us that Thailand
is steeped in tradition, but also well-versed in modernity.

Notre chaise identiﬁe deux lieux d’extravagance pour proﬁter
de ce qu’offre un des centres commerciaux les plus populaires
de Bangkok. La rencontre harmonieuse entre architecture
occidentale et thaïlandaise, imaginée par Icon Siam, nous
rappelle que la Thaïlande a un pied dans la tradition et
l’autre dans la modernité.

เรือไม้ล่องผ่านพรมที่มีชีวิตนําพาหัวใจเราไปพร้อม ๆ กับเก้าอี้ของเรา เฉกเช่น
เดียวกับดอกบัวสุดคณานับที่แหงนหน้าหาแสงอาทิตย์ เราก็อาบแสงแดดอบอุ่น
แห่งความเป็นไปได้เช่นกัน

Un bateau en bois glisse sur un tapis d’eau et fait tanguer tant nos
cœurs et notre chaise. À l’image de ces innombrables ﬂeurs de lotus
qui se tournent en direction du soleil, nous baignons dans la chaude
lumière des possibilités qui s’ouvrent à nous.

A wooden boat glides across a living carpet transporting our hearts
alongside our chair. Like the countless lotus ﬂowers reaching for the
sun, we too bask in the warm light of possibilities.

Red Lotus Lake | Lac des Lotus rouges | ทะเลบัวแดง

Une myriade d’activités humaines à Toronto et à Bangkok
éveillent nos sens. Et voilà que la splendeur du quotidien déﬁle
devant notre objectif. Nous vivons nos vies dans l’inconscience
d’avoir été marqués du sceau de la lumière de l’humanité qui
brille en chacun de nous. Imaginez un seul instant que nous
puissions en permanence regarder ainsi le monde?

กิจกรรมที่มากมายหลากหลายดึงดูดความสนใจของเราในกรุงเทพฯ
และโทรอนโต ความงดงามของกิจวัตรประจําวันปรากฏตัวตรงหน้า
เลนส์กล้องของเรา ผู้คนใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง
ของแสงสว่างแห่งมนุษยชาติที่ส่องสว่างให้พวกเราทั้งหมด
ลองจินตนาการดูว่า ถ้าพวกเรามองโลกแบบนี้ได้ตลอดไปจะเป็นเช่นไร ?

A myriad of activity captures our attention in Toronto and Bangkok.
The beauty of the everyday unfolds in front of our lens.
People go about their lives unaware that they are part
of the light of humanity that illuminates us all.
Imagine if we could always see the world this way?

C’est le même soleil qui se lève et se couche sur nos têtes.
Sauf que dans certains lieux, il traîne un peu plus longtemps,
et brille un peu plus longuement. La Rivière-du-Loup au Québec
convainc notre chaise de s’attarder, juste pour un instant.

พระอาทิตย์ดวงเดียวกันขึ้นและตกเหนือศีรษะของพวกเรา เพี ยงแต่ในบางที่
พระอาทิตย์ก็อ้อยอิ่งนานกว่าสักหน่อย และฉายแสงเจิดจ้ากว่าเล็กน้อย
ริวิแยร์ดูลูปในควิเบกนั้นก็เชื้อเชิญให้เก้าอี้ของเราอยู่ต่ออีกนิด

The same sun rises and sets over all of us. In some places though,
she lingers just a little longer and shines just a little brighter.
Québec’s Rivière-du-Loup entices our chair to linger.

เรามาถึงที่จอดรถของวัดสมเด็จ ซึ่งมีรถโรงเรียนว่างเปล่าจํานวนมาก
ความเงียบชั่วขณะนั้นถูกแทนที่อย่างรวดเร็ว เมื่อเด็ก ๆ กลับมาอย่าง
กระตือรือร้น เช่นเดียวกับบรรดารถโดยสาร เก้าอี้ของเราที่ครั้งหนึ่ง
เคยว่างเปล่า ตอนนี้เปี่ ยมล้นไปด้วยความตื้นเต้น ทุกคนมีแต่ความยิ้มแย้ม

We arrive at Wat Somdet to a parking lot of empty school
buses. The momentary silence is quickly overrun as kids
enthusiastically return. Like the buses, our chair, once empty,
now overﬂows with excitement. Everyone smiles!
Nous approchons Wat Somdet, vers le parking désert des
bus scolaires. Le silence paisible n’est que de courte durée,
envahi par le cri des enfants qui courent avec enthousiasme.
Comme ces bus, notre chaise, une fois vidée, déborde de vie.
Tout le monde sourit!

British Columbia | Colombie-Britannique | บริติชโคลัมเบีย

เก้าอี้ของเรารองรับคลื่นมนุษย์ที่หลั่งไหลอยู่ตามท้องถนนของกรุงเทพฯ
และโทรอนโต เพื่ อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ณ เวลานี้ อดีตถูกลบเลือนไป
'สวัสดีปีใหม่ ! Happy New Year (แฮปปี้ นิวเยียร์) ! Bonne année
(บอนนานเน่) !' ไม่ว่าจะภาษาไหน เสียงความยินดีปรีดาดังก้องเสมอ !

Our chair surfs a human wave that ﬂoods the streets
of Bangkok and Toronto to usher in the new year.
In this moment, the past is washed away.
Happy New Year! Sawasdee pi mai! Bonne année!
In any language, sheer joy speaks ever so loudly!

Notre chaise surfe la vague humaine qui inonde les rues de
Bangkok et de Toronto pour inaugurer une nouvelle année.
À ce moment précis est emporté à jamais le passé. « Bonne
année! Sawasdee pi mai! Happy New Year! » Peu importe la
langue, les sons de la joie ne sont jamais silencieux!

inside back cover

We sincerely hope that the photographs and stories shared here have opened your eyes and your heart to the
wonders of Canada and Thailand. Take Your Seat, together is as much about how this book came to be as it is
about unity. Ambassadors and boatmen alike brought our chair’s journey to life. To each of you we say, Thank you!
Khop khun khrap! Merci beaucoup! All languages combined, only begin to express our gratitude.
We are all of one people and one planet. It is up to each of us to celebrate, respect, and appreciate those around
us and this world we are so privileged to call home. In this wonderful human spirit then, embraced by both Thai
and Canadians alike, we invite you to take your seat.

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพถ่ายและเรื่องราวของเราที่นํามาแบ่งปันในหนังสือภาพนี้ จะช่วยเปิดตาและเปิดใจท่านให้เห็นความงดงาม
ของประเทศแคนาดาและประเทศไทย Take Your Seat ไปด้วยกัน เป็นทั้งการบอกเล่าว่าหนังสือเล่มนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร และเรื่องราวของ
ความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งเอกอัครราชทูตของทั้งสองประเทศและคนแจวเรือ ต่างทําให้การเดินทางของเก้าอี้ของเราเกิดขึ้นได้
เราขอแสดงความซาบซึ้งใจของเราผ่านทุกภาษา ขอบคุณครับ ! Thank you (แทงค์กิ้ว) ! Merci beaucoup (แมร์คซี่ โบกู) !
พวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกันและอยู่ในโลกใบเดียวกัน ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนที่จะยกย่อง เคารพ และชื่มชมสิ่งรอบตัวเรา และโลกใบนี้
ที่พวกเราได้รับอภิสิทธิ์ให้เรียกว่าเป็น "บ้าน" ด้วยเจตคติอันแรงกล้าของมนุษย์ ทั้งของชาวไทยและชาวแคนาดา เราขอเชิญให้ท่านนั่งพิ นิจ
ไปด้วยกัน

Nous espérons sincèrement que nos photos et nos histoires vous ont donné un avant-goût des merveilles du
Canada et de la Thaïlande. « Take Your Seat, together » parle autant de la réalisation du livre que d’unité.
Ambassadeurs et lamaneurs sont les deux faces d’une pièce, donnant vie aux aventures de notre chaise. À chacun
d’entre vous, merci du fond du cœur! Khop khun khrap! Thank you! La confusion des langues ne sont que des
expressions de gratitude.
Nous formons tous un grand peuple se partageant une seule planète. Il appartient à chacun d’entre nous de
célébrer, de respecter et d’apprécier ceux qui nous entourent et cette terre sur laquelle nous avons le privilège de
demeurer. Portés par cet élan d’humanité, partagé par les Thaïlandais aussi bien que les Canadiens, nous vous
invitons à prendre place, ensemble.

Randy VanDerStarren
Spencer VanDerStarren
TakeYourSeatOnline.com

