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เก้าอี้ผู้กํากับสีแดงและขาวเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความรับผิดชอบที่จะดูแลโลกของเรา ตัวเรา และดูแลซึ่งกันและกัน  
เก้าอี้ตัวนี้เดินทางไปทั่วแคนาดาและไทย  เก้าอี้ตัวเดียวนี้หลอมรวมพวกเราเข้าด้วยกัน

ภาพถ่าย ๙,๐๐๐ ภาพ การเดินทางไกลด้วยเท้า เครื่องบิน เรือที่นับครั้งไม่ถ้วน และการนั่งรถตุ๊กตุ๊กอีกมากกว่าสองสามต่อ Take Your Seat 
ไปด้วยกัน สํารวจความงามอันน่าอัศจรรย์ของแคนาดาและไทย และเชื่อมโยงให้เห็นว่า บางครั้งความงามเหล่านี้สัมพันธ์กันในรูปแบบ
ที่คาดไม่ถึง แม้จะมีทั้งความแปลกใหม่และสิ่งที่ทําให้ประหลาดใจ แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้ต่างกัน
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วัดโพธิ์ 



ออตตาวา

ในขณะที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศแคนาดาและประเทศไทย บรรดาภาพในหนังสือภาพเล่มนี้เตือนพวกเรา ทั้งชาวไทยและ
ชาวแคนาดาว่าเราต่างโชคดีอย่างยิ่งที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความหลากหลายและความงามทางธรรมชาติอย่างมาก แม้ว่าความห่างทางภูมิศาสตร์และความต่างทางสภาพภูมิอากาศ
จะแยกเราจากกัน แต่มีสิ่งที่อยู่ในค่านิยม ทัศนคติ และจิตวิญญาณของเรา ซึ่งเชื่อมโยงผู้คนของประเทศของเรา ที่มีความโอบอ้อมอารี เด็ดเดี่ยว สามารถปรับตัวในสถานการณ์ยากลําบาก 
และเอาใจใส่ผู้อื่น

ในช่วงหกทศวรรษนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนั้น มีการขยายตัวที่น่าทึ่งของการหลั่งไหลของผู้คน การค้า และแนวความคิด ซึ่งได้ช่วยทําให้สายสัมพันธ์ที่มีพลวั
ระหว่างประเทศของเรานั้นแข็งแกร่ง  ประเทศแคนาดามีความภูมิใจที่ได้เป็นหุ้นส่วนของประเทศไทยในด้านการพัฒนา และเรายังคงรักษาความเป็นหุ้นส่วนของเรากับประเทศไทย เพ่ือแสวงหา
แนวทางการดําเนินการในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่จะตอบสนองผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของประชาชนและโลกของพวกเราต่อไป  ในขณะที่เราฉลองมิตรภาพะหว่างประเทศและประชาชนของเราที
ได้พัฒนาเติบโตตลอดช่วงเวลากว่า 6 ทศวรรษ  ขอให้เราทํางานร่วมกันเพ่ือเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในยุคสมัยของพวกเราต่อไป

ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย



วัดเบญจมบพิตรพระนครศรีอยุธยา

สําหรับผม ในฐานะเอกอัครราชทูตประจําแคนาดา การเดินทางผ่านภาพถ่ายครั้งนี้ 
นอกจากจะช่วยให้ผมหยุดคิดและย้อนมองอดีตแล้ว ยังช่วยให้ผมนึกถึงอนาคตของ
ความสัมพันธ์ที่มีแต่จะเเน่นแฟน้ยิ่งขึ้นไปในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะก้าวสู่ทศวรรษใหม่
ของความสัมพันธ์

การเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ
แคนาดาในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นโอกาสอันดีให้เราได้ย้อนมองความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง
สองประเทศ ซึ่งกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยเฉพาะในระดับประชาชนได้เป็น
สะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟน้มากยิ่งขึ้น
ถึงแม้จะห่างไกลกันทางภูมิศาสตร์

หนังสือภาพเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่กล่าวมาข้างต้น โดยเป็นการร้อยเรียง
เรื่องราวให้ผู้อ่านได้เดินทางผ่านภาพถ่ายที่สวยงามของภูมิทัศน์ที่หลากหลาย สถานที่
ต่าง ๆ และประชาชนจากทุกส่วนของสองประเทศ

นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา



แอลเบอร์ตา



ป่าแฝดที่ตรังและบริติชโคลัมเบีย ต้อนรับเราด้วยเสียงประสานอันอ่อนโยน 
ให้กล้องของเราได้ยิน  แม้ว่าจะอยู่ห่างกันหลายหมื่นกิโลเมตร แต่เก้าอี้ของ
เราข้ามผ่านภูมิประเทศ  ธรรมชาติโอบกอดเราเช่นเดียวกันในทั้งสองทวีป



ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมบนยอด ณ ทะเลสาบแคธลีน มองมาอย่างเงียบงัน
ขณะที่ผลึกนํ้าแข็งร่ายรําไปกับคลื่นที่ซัดสาดขึ้นลงเสียงแผ่วเบา
เราได้ยินเพียงเสียงแห่งความกลมกลืนของสรรพสิ่ง
และเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่พวกเราหลอมรวมเข้ากับทํานองของบทเพลงที่ธรรมชาติ
ประพันธ์ขึ้น



เรากําลังเดินทางกลับเกาะมุกหลังจากการถ่ายภาพตลอดทั้งวัน เราสะดุดตากับเรือหาปลา
ที่ลอยอยู่อย่างโดดเดี่ยว เราลืมความเหนื่อยล้าทันทีที่ความคิดหนึ่งกระตุกประสาทสัมผัส
ของเรา บรรดาชาวประมงร่วมมือด้วยการส่งยิ้มมา ขณะที่พระอาทิตย์อัสดง ช่างภาพสองคน
ทํางานสอดประสานกันเพ่ือจับภาพที่งดงามในท้องทะเลอันดามัน



กระแสนํ้าในแม่นํ้ายูคอนเป็นสีเขียวมรกต
อุทยานแห่งชาติเขาสกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีนํ้าสีเดียวกันและ
งดงามเสมอกัน เราลื่นไหลไปตามกระแสนํ้าแห่งความเป็นไปได้ 
เชื่อมโยงผืนแผ่นดิน และเชื่อมโยงกันและกัน



เรามองหมีสีดําเดินเชื่องช้าอยู่ข้างถนน  เราดูกวางมูสตัดสินใจว่าจะข้ามถนนดีหรือไม่
ใจเราจดจ่ออยู่กับสัตว์ป่าในแมนิโทบา เก้าอี้ของเราพบสถานที่เงียบ ๆ ท่ามกลางดงไม้
เพ่ือพิจารณาว่า เราหลงลืมธรรมชาติไปได้อย่างไร เรารู้สึกขอบคุณสําหรับสิ่งเตือนใจนี้



ขณะนี้เวลา ๕.๓๐ น. ฟา้มืดมิดแต่กําลังใจเราไม่ขุ่นมัว  ชาวแคนาดาสองคนและ
ชาวไทยสี่คนออกเดินทางเพ่ือปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ขณะที่เราพยายามจะตรึงเก้าอี้ไว้
บนเกาะที่มีโขดหินขรุขระอย่างทุลักทุเล สีสันยามใกล้รุ่งเฉิดฉายไปทั่วขอบฟา้
เรือลําหนึ่งทอดเงาทับเก้าอี้  เรืออีกลําทอดเป็นแนวตรงกับพระอาทิตย์ที่กําลังขึ้น
พวกเราพลันเงียบในขณะที่เร่งรัวชัตเตอร์อย่างตื่นตาตื่นใจ ความพยายามอย่าง
ตื่นเต้นของพวกเรา ทําให้ได้ภาพนี้มา



แวนคูเวอร์



ไม่ว่าเราจะนับถือเทพเจ้าองค์เดียวหรือหลายองค์ใด ความศรัทธาร่วมกัน 
ในสิ่งที่สูงส่งกว่าตัวเราเอง ทําให้เราอิ่มเอมใจ



 นิวบรันสวิก

กระแสนํ้าที่ขึ้นสูงและลงตํ่าที่สุดในโลก ทําให้เรามีเวลาเพียงหกชั่วโมงก่อนที่ระดับนํ้าจะเพ่ิมสูงขึ้น
อีกสิบห้าเมตร ขณะที่เราเดินอยู่บนพ้ืนผิวที่จะกลายเป็นพ้ืนมหาสมุทรในอีกไม่ช้า เราตระหนักได้ว่า
ความเร่งรีบนี้ทําให้เรามีชีวิตชีวาอย่างไร  เรารู้ว่า เรามีเวลาสั้นนักที่นี่ และเราไม่ควรปล่อยให้เวลา
ล่วงเลยไปอย่างสูญเปล่า



วัดมหาธาตุวชิรมงคลแม้มีชื่อที่ยาว แต่ก็มีความงามที่วิจิตรตระการตา
เราถอดรองเท้า และสละความคิดทางโลกเพ่ือสํารวจลานวัดที่ขัดจนขึ้นเงา
เป็นทางยาวไปจนถึงเจดีย์ รายละเอียดที่ไร้ที่ติและเสาที่ปิดทองแต่ละเสา
ทําให้เราตระหนักได้ว่า เราโชคดีเพียงใดที่ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้



 ซัสแคตเชวัน

เราปีนทางลาดชันขึ้นไปสูงเสียดฟา้ ทิวเขายื้อแย่งให้เราหันมาพินิจ
พระอาทิตย์เปล่งแสงเจิดจ้ากันเมฆออก เพ่ือจะได้จรัสแสงได้เต็มที่
เราถ่ายรูปกันสี่ชั่วโมงจนกระทั่งพระอาทิตย์และกล้องโรยแรงในที่สุด



ตลาดนาคา



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



นิวฟนัด์แลนด์เต็มไปด้วยคนจิตใจโอบอ้อมอารีที่รอต้อนรับเรา 
แม้ว่าจะมีพยากรณ์สภาพอากาศอันเลวร้าย แต่พระอาทิตย์ฉายแสง
ตามติดเราให้ความอบอุ่นเหมือนกับที่เราได้รับจากคนท้องถิ่น
เราออกจากเกาะพร้อมกับข้อเตือนใจว่า โลกเราก็เป็นสถานที่
ที่ดีมากแห่งหนึ่ง 



เรามาถึงซุ้มประตูทางเข้าเยาวราชเป็นครั้งที่สอง ความพยายามครั้งแรกนั้น
ไม่บรรลุผล ครั้งนี้เรามาพร้อมกับคุณเติ้ง เขาต่อรองเพ่ือให้พวกเราเข้าถึง
จุดที่มองเห็นมุมกว้างจากอาคารที่จอดรถ ซึ่งลึกลับจนเราต้องนั่งรถแท็กซี่ไปจนถึง
ชั้นบนสุด ชาวไทยและชาวแคนาดาต่างได้ถ่ายภาพไปด้วยกัน



ฟา้สางอีกวันในชนบทของออนแทรีโอ อนาคตของพลังงานสะอาดที่เต็มเปี่ ยมด้วย
ความเป็นไปได้ เข้าปกคลุมวันใหม่วันนี้  เราเป็นผู้ตัดสินใจว่า โลกของเราจะเป็น
อย่างไรในอนาคต เมื่อหมอกจางลง หวังว่าเราได้ตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้อง



« »สนามฟุตบอลหรือสนามมวย ทั้งเวทีมวยราชดําเนินและบีเอ็มโอฟลิด์ 
เฝ้ารอคอยแฟนกีฬาอย่างอดทน  ไม่ว่าจะที่แคนาดาหรือไทย ที่นั่งที่ดี
ที่สุดเป็นของคุณ



เกาะกระดาน



« »

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



ศาลท้าวมหาพรหมสถิตอยู่ตรงมุมที่ทั้งวุ่นวายและเงียบสงบ รถไฟฟา้แล่นอยู่เหนือศาลฯ
ยานพาหนะอื่น ๆ วิ่งวนไปไม่รู้จบสิ้น ทางเดินลอยฟา้เป็นเส้นทางของทั้งผู้มาจับจ่ายซื้อของ
และผู้มาสักการะ เมื่อนกกระจอกถูกปล่อยและธูปถูกจุดขึ้น ศาลนี้ก็เปิดโอกาสให้เก้าอี้ของเรา
ได้หยุดพักเพ่ือทบทวน



ขณะที่กระแสนํ้าไหลแรงพาดผ่านนํ้าตกอเล็กซานดรา 
แสงอาทิตย์เต้นระยิบระยับเหนือยอดคลื่น

เราสะกดความอยากที่จะเต้นไปด้วย
จากระยะที่อยู่ใกล้กับนํ้าที่ไหลแรงราวเสียงคําราม



คอเราเคล็ดหลังจากต้องแหงนมองผืนป่าริมโขดผาที่เขาสก เก้าอี้ของเรา
เล็กจิ๋วเมื่อเทียบกับภูมิทัศน์กว้างใหญ่รอบตัวเรา  เราทึ่งและอิ่มเอมใจ



นํ้าสีนํ้าเงินอมเขียวโอบกอดแนวชายฝ่ังที่เต็มไปด้วยโขดหินของ
อ่าวจอร์เจียนและทะเลอันดามัน โดยไม่สนใจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
สิ่งที่น่าประหลาดใจในที่แห่งหนึ่ง เป็นที่ถูกคาดหวังในที่อีกแห่งหนึ่ง
พระอาทิตย์ดวงเดียวกันสะท้อนให้เห็นสีสันที่ตราตรึงใจในทั้งสองประเทศ



เมื่อกวาดตาดูที่ราบทุนดราแถบอาร์กติก เรารับรู้ได้ทันทีว่า นี่คือพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าของแคนาดา
ที่น้อยคนนักจะได้เห็น  เมื่อแนวไม้เริ่มเลือนลาง ความคาดหวังของเราปรากฏชัดเจน เราข้ามไปยังนูนาวุต
โดยใช้เพียงพิกัดจีพีเอสและสัญชาตญาณของนักบินนําทาง



เหล่านักต่อราคาแวะร้านแล้วร้านเล่าในตลาดนัดรถไฟรัชดาในกรุงเทพฯ เก้าอี้ของเราซ่อนอยู่ท่ามกลางเต็นท์สีสด
หลากสีรอให้ใครสักคนมาค้นพบ บรรยากาศอบอวลด้วยการสอดประสานกันของกลิ่นหอมและคํามั่นสัญญา
นักท่องเที่ยวและชาวไทยต่างคิดเหมือนกันว่า ถึงเวลากินแล้วสินะ !



ทะเลสาบซูพีเรียร์



อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงเรากับเมืองแห่งหนึ่งเข้าด้วยกัน ?
กรุงเทพฯ และโทรอนโต มีคําตอบร่วมกันมากมาย
เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอนว่า
ณ ที่แห่งนี้ สิ่งใดก็เป็นไปได้



ภูป่าเปาะคือความเงียบสงบ



ความมหัศจรรย์จับคู่ยอดเขาในป่าของจังหวัดตรังกับเทือกเขาร็อกกี้ในแอลเบอร์ตา 
เข้าด้วยกัน ความเงียบสงบหลอมรวมแหล่งนํ้าในเมืองร้อนกับทะเลสาบนํ้าแข็ง
ธรรมชาติสร้างความประทับใจที่เป็นหนึ่งเดียวและยืนยาวโดยไม่ได้ตั้งใจ



บนไหล่เขาที่ไร่ชาในเชียงใหม่
เราค้นพบว่า ยามรุ่งอรุณสามารถคงอยู่ตราบชั่วชีวิต



โนวาสโกเชีย



เก้าอี้ของเราพบสถานที่น่าตื่นเต้นสองแห่ง สําหรับการเพลิดเพลินไปกับ
ศูนย์การค้าที่มีคนมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ              
การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกและไทยอย่างกลมกลืน
ของไอคอนสยามเป็นสิ่งเตือนใจเราว่า ในขณะที่ประเทศไทยมีธรรมเนียม
ประเพณีที่มีรากฐานมายาวนาน แต่ก็พร้อมเปิดรับความทันสมัยได้อย่างดี



 ทะเลบัวแดง

เรือไม้ล่องผ่านพรมที่มีชีวิตนําพาหัวใจเราไปพร้อม ๆ กับเก้าอี้ของเรา  เฉกเช่น
เดียวกับดอกบัวสุดคณานับที่แหงนหน้าหาแสงอาทิตย์ เราก็อาบแสงแดดอบอุ่น
แห่งความเป็นไปได้เช่นกัน



กิจกรรมที่มากมายหลากหลายดึงดูดความสนใจของเราในกรุงเทพฯ 
และโทรอนโต  ความงดงามของกิจวัตรประจําวันปรากฏตัวตรงหน้า
เลนส์กล้องของเรา  ผู้คนใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง
ของแสงสว่างแห่งมนุษยชาติที่ส่องสว่างให้พวกเราทั้งหมด
ลองจินตนาการดูว่า ถ้าพวกเรามองโลกแบบนี้ได้ตลอดไปจะเป็นเช่นไร ?



พระอาทิตย์ดวงเดียวกันขึ้นและตกเหนือศีรษะของพวกเรา เพียงแต่ในบางที่
พระอาทิตย์ก็อ้อยอิ่งนานกว่าสักหน่อย และฉายแสงเจิดจ้ากว่าเล็กน้อย         
ริวิแยร์ดูลูปในควิเบกนั้นก็เชื้อเชิญให้เก้าอี้ของเราอยู่ต่ออีกนิด



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



บริติชโคลัมเบีย



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







inside back cover

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 เราขอเชิญให้ท่านนั่งพินิจ
ไปด้วยกัน


