รู ปนีถ้ ่ายทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช กรุงเทพมหานคร

This picture of a pig was taken near Siriraj hospital in Bangkok.

เป็ นภาพทีเ่ ราไม่คดิ ว่าจะเจอบนถนนในกรุงเทพฯ

This shows the unexpected side of Bangkok's streets. The pig

หมูนา่ จะตามพระออกมาเพราะอยู่ในวัดและออกมากับพระ

was supposedly following the monks because it lives in the

แต่วนั นีค้ งเดินตามพระไม่ทนั เลยถูกปล่อยให้เดินอยู่

temple and goes out with them. But here, it couldn't catch up,

แถวๆทางเท้ามันรู ท้ างกลับวัดและคงอยากเดินกลับเองทีหลัง

so it was left wandering around the sidewalk, though it knew the

ผูห้ ญิงในภาพทางานอยู่ทโี่ รงพยาบาลศิรริ าชดูแปลกใจพอเห็

way back to the temple and would indeed go back by itself later

นลูกศิษย์วดั ตัวนี ้ สุภาพสตรีทา่ นนีค้ อื แม่ฉนั เอง

on. The woman in the picture works at Siriraj hospital and was
obviously surprised when she saw the monks’ fellow. This is
actually my mother!
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รถสองแถวคืออะไร
ภาพสวยงามทีเ่ ห็นนีถ้ อื เป็ นสัญลักษณ์ของการคมนาคมขนส่งวัฒนธรรม
เอเชีย โดยเป็ นพาหนะทีส่ าคัญยิ่งเรียกกันว่า “สองแถว ”ซึ่งแปลตามตัว
อักษรก็คอื รถทีม่ แี ถวสองแถว เป็ นรถทีใ่ ช้ในประเทศไทยและลาวเป็ นหลัก
ในประเทศไทย ใช้เป็ นรถโดยสารของนักท่องเทีย่ วและนามารับส่งผูโ้ ดย
สารทั่วไปเพราะมีทใี่ ห้นง่ ั สองแถว นักท่องเทีย่ วในเชียงใหม่ชอบนัง่ เวลา
เดินทาง รถชนิดนีจ้ ริงๆแล้วดัดแปลงมาจากรถกระบะต่อเติมหลังคาและ
เพิม่ ทีน่ ง่ั สองแถว อย่างไรก็ตามในชุมชนเอเชียของเรามีรูปแบบการ
คมนาคมแบบทีส่ องซึ่งเป็ นทีร่ ูจ้ กั มากมีชอื่ เรียกว่า วินมอเตอร์ไซด์
เราเห็นได้ว่ามีคนขีม่ อไซค์คนหนึ่งนัง่ บนรถสองแถว ซึ่งเราอาจตัง้ คาถาม
ว่าทาไมเขาไม่เดินทางโดยใช้มอเตอร์ไซด์ของเขาเอง นีเ่ ป็ นตัวอย่างของ
การคมนาคมขนส่งในพืน้ ภาคเอเชียของเรา

What is a “SongTaew” ?
As you can see from this splendid artwork, this image represents a
symbol of transportation in the Asian culture. This is an important vehicle
that belongs to the Asian community that is named “Song Taew”, which
literally means that this vehicle possesses two rows. It is mainly used in
Thailand and Laos.In Thailand it is a vehicle used as a taxi for tourism.
furthermore, it was instigated as a vehicle for transporting passengers
hence the two rows. In Chiang Mai it is a popular car for tourists to use
while traveling. It is a pickup truck that was modified by adding a roof
and making the rear of the car a two-seated row. However, in our Asian
community, there is a second mode of transport which is very
recognized due to its practicality named motorcycle taxi. In this imposing
artwork, we can acknowledge that a certain motorcycle rider has
subsided on the vehicle known as Songtheaw which may question our
beliefs on how efficient it truly is, how ironic. This is a quintessential of
our Asian community transport.
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ภาพทีเ่ ห็นเป็ นภาพรถขายเครือ่ งจักสานและไม้กวาด
โดยรถนีเ้ ป็ นรถเร่ หมายความว่าขับไปทีไ่ หนก็ได้
ทีฉ่ นั เลือกภาพนีเ้ พราะรู ส้ กึ ว่ามันสะดุดตาตรงที่
รถคันนีข้ นของได้เยอะมากในคราวเดียว ฉันไม่ค่อย
เห็นรถแบบนีแ้ ล่นบนถนนและน่าจะขับยาก พ่อค้า
คนนีเ้ ก่งทีบ่ งั คับรถได้ดี

La photo montrée est un engin motorisé à partir duquel le
propriétaire vend de l'osier et des balais. Ce véhicule est celui
d’un colporteur, donc on peut le conduire n'importe où. J'ai
choisi cette photo car elle avait attiré mon attention. Cette moto
peut transporter beaucoup de choses à la fois. Je vois rarement
une moto comme celle-ci sur la route et cela doit être difficile à
conduire. Ce marchand est sûrement doué pour la contrôler.
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สิ่งทีส่ ะดุดตาหนูบนถนนสายนีค้ อื รู ปปั้นม้าลายหลายตัวทีอ่ ยู่บนทางเท้า ม้าลายมีหลายสี หลายขนาด
ใครเป็ นคนเอามาวางไว้บอกไม่ได้แต่นา่ จะเกีย่ วข้องกับการขอพร
ม้าลายเหล่านีน้ า่ จะเป็ นของแก้บนเพราะบริเวณนีม้ ีศาลทีค่ นชอบมาขอลูกและศาลนีอ้ ยูใ่ นศูนย์รกั ษาผูท้ มี่ ีบตุ รยาก
The thing that caught my eyes on this road is the statues of multiple zebras on the sidewalk. These zebras
come in many colors and sizes. I do not know who put these zebras here but I think it is related to praying
and wishing. These zebras are probably votive offerings since around here there is a shrine, where people
come to pray for a child. The shrine is part of an infertility treatment center.
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รู ปสะพานทีฉ่ นั ถ่ายมาจากแถวสุขมุ วิทเป็ นสะพานทีฉ่ นั คิดว่า This is a picture that I took of a bridge in the center of Bangkok
มีเอกลักษณ์และยากมากทีจ่ ะเจอสะพานรุ่นเก่าแบบนีใ้ จกลา around the Sukhumvit area. It's really unique and rare for me to
see this kind of old structure in the center of Bangkok which has
งกรุงเทพฯ เพราะสุขมุ วิทถือเป็ นย่านทีส่ ่งิ ปลูกสร้างได้รบั
การพัฒนามานานแล้ว ภาพนีย้ งั ทาให้นกึ ย้อนไปถึงวันวาน been a developed city with upgraded infrastructure for years.
Moreover, this picture represents a flashback to the olden days.
สมัยทีค่ นเดินถนนมักใช้สะพานร่วมกับรถ ทาให้เห็นว่า
Pedestrians usually walk across the bridge but it can support a
สะพานแข็งแรงทนทาน ตอนฉันลองเดินครัง้ แรกกลัวว่า
car as well. Thus, it shows how well built the bridge is. When I
สะพานจะหักเพราะมันเก่าแล้ว แต่พอเดินต่อไปพบว่า
first walked on it, I felt scared and worried as if it might break
สะพานมั่นคงดี ทาให้ฉนั มั่นใจเดินต่อไปจนถึงอีกฝั่ง
and crack beneath my feet due to its old age. However, as I
proceeded, I felt how sturdy the bridge was and I regained my
confidence to reach the other side.
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ชายคนนีม้ ีถงั บรรจุนา้ มันอยู่หลังรถบรรทุก เขาสูบนา้ มันจากถังไปเติมให้เรือหลายลา
ในฝรั่งเศสจะทาเช่นนีไ้ ม่ได้ถือว่าอันตรายมากเพราะเสีย่ งต่อการติดไฟ
ทีผ่ มต้องถ่ายภาพนีไ้ ว้เพราะไม่เคยเห็นแบบนีใ้ นฝรั่งเศสและแทบจะไม่เคยเห็นในประเทศอืน่ ๆ
ชายคนนีไ้ ม่มีการป้องกันอันตรายใดๆขณะเติมนา้ มันซึ่งค่อนข้างน่าเป็ นห่วง

This man has some gasoline stored in iron barrels on a truck. With the strength of his arm, he then
sends this gasoline into the tanks of several boats. This practice is not allowed in France, considered too
dangerous because there is a risk of inflammation. I think it was important to photograph this moment,
because we do not see this in France, and rarely elsewhere. This man has no protection to work with
gasoline, and I think it is quite worrying for him.
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