เสี ยงทีค
่ ุณได้ยินตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในห้องนิทรรศการ คงเป็นเสี ยงทีไ่ ม่คุ้นเคย ทีฟ
่ ั งแล้วไม่เข้าใจ
ถึงความหมาย แต่ทว่า เสี ยงเหล่านีเ้ ป็นคําทักทาย ต้อนรับ
และถามถึงสารทุกข์สุขดิบจากกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ในประเทศไทยนีเ่ อง

“ความหลากหลาย” ทีว่ ่านี้ หลายๆ ครั้งถูกมองเป็น “ความแตกต่าง”
ทีพ
่ ่ วงด้วยสารพั ดคําถาม ไม่ว่าจะเป็น เขาเป็นใคร มาจากไหน อาศัยอยู่ทไี่ หน
และหลายๆ ครั้งก็มาพร้อมกับความรู้สึก “ห่างไกล”
ไม่คุ้นชิน ไม่วางใจ เกิดเป็นเส้ นแบ่งระหว่าง “เขา” กับ “เรา”

“เขา” กับ “เรา” คําง่ายๆ ทีท
่ ําให้เกิดระยะห่างทีม
่ องไม่เห็นแต่รู้สึกได้
ทีแ
ิ่ ทีอ
่ ม้ถน
่ ยู่ของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์
จะไกลห่างกันด้วยระยะทางในความเป็นจริง
แต่หากผู้คนเปิดโอกาสและเปิดใจเพื่ อจะเรียนรู้ถึงความต่างนั้น
เส้ นบางๆ หรือระยะห่างทีว่ ่า
ก็เป็นเพี ยงพื้ นทีท
ี่ ังมีเรือ
่ ย
่ งราวอีกมากมาย
ทีล
่ ้วนเป็นเรือ
่ งราวทีม
่ ีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
ทีอ
่ าจรอให้เราได้ทําความรู้จักกันและกันให้มากยิง่ ขึ้น เพื่ อสร้างความเข้าใจ
และมองเห็นกันได้ด้วยมุมมองใหม่ๆ ทีเ่ ปิดกว้างยิง่ ขึ้น

นิทรรศการ Sound of the Soul ได้คัดสรรถ้อยคําจากพี่ น้องกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้เอ่ยเล่าถึงความคิดบอกเราถึงความรู้สึก และเราได้จัดวางถ้อยคําเหล่านั้นไว้ในพื้ นทีแ
่ ห่งนี้
เพื่ อให้เป็นพื้ นทีข่ องการได้ฟังถึงเสี ยงของชีวิต
และเพิ่ มโอกาสในการรับฟั งเรือ
่ งราวทีอ
่ าจไม่เคยได้ยินมาก่อน

ลองเปิดหูและเปิดใจของเราเพื่ อรับฟั งกัน ...

Hear & Found
The Sound Designer

“เม - ศิรษา บุญมา” และ “รักษ์ - ปานสิ ตา ศศิรวุฒิ”
ผู้ก่อตั้ง Hear & Found ที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงสั งคมด้วยการสื่ อสารที่สร้างสรรค์
เมและรักษ์ มุ่งหวังที่จะลดการแบ่งแยก การมองเป็นอื่นต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพราะทั้งสองคน
เชื่อว่า สั งคมที่น่าอยู่ คือสั งคมทีเ่ คารพในความแตกต่างและเปิดรับความหลากหลาย โดยทั้งสองคน
ตั้งใจที่จะสร้างเป็นพื้นที่ส่งเสี ยงความหลากหลายทางวัฒนธรรม บอกต่อของดีชุมชนให้คนทั่วไปเข้าถึง
และเข้าใจได้ง่าย ผ่านการใช้ความถนัด นั่นก็คือ “เสี ยง ดนตรี และการสื่ อสาร” เพื่อผลักดัน
ให้เกิดความเข้าใจในสั งคมมากขึ้น และส่ งเสริมให้เกิดรายได้จากทักษะและความสามารถของคนในชุมชน
การทํางานออกแบบเสี ยงในนิทรรศการ Sound of the Soul
นิยามการทํางานนิทรรศการนี้ คือเชื่อมโยงและเล่าเรื่องของคนหลากหลายกลุ่มผ่านเสี ยงและดนตรี
โดยการทํางานหลักๆ ของทีม คือการเดินทางไปหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ (เท่าที่ทีมจะมีกําลัง)
โดยไปอยู่บ้าน กินอาหาร เดินป่ า และทํากิจกรรมต่างๆ กับพี่น้องชาติพันธุ์ เพื่อเรียนรู้ความเป็นอยู่และ
วิถีชีวิต รวมถึงทําความเข้าใจความหมายของดนตรี ก่อนจะบันทึกเสี ยงต่างๆ เพื่อนํามาเล่าในรูปแบบ
ที่สร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆ โดยทุกๆเสี ยงที่ถูกคัดสรรและออกแบบมานําเสนอนั้น นอกจาก
จะคํานึงถึงข้อจํากัด บทบาทของดนตรีของแต่ละกลุ่ม และได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสี ยงแล้ว
ยังผ่านการพู ดคุย ระดมความคิด และพัฒนาผลงานร่วมกับภัณฑารักษ์ และศิลปินท่านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

ศุ ภ ชั ย เกศการุ ณ กุ ล
Visual Performance Artist

เรียนภาพยนตร์แต่ทํางานภาพนิ่งมาตั้งแต่แรก เพราะชอบทํางานคนเดียวหรือกับคนกลุ่มเล็กๆ
ทํางานพอร์ทเทรทเป็นหลักจากการทํางานนิตยสาร สนใจความเป็นมนุษย์และเล่าผ่านภาพนิ่ง
ส่ วนใหญ่เป็นงานฟิล์มขาวดํา ชอบทํางาน on location เพราะเชื่อว่าสถานที่เป็นสิ่ งสะท้อนบุคลิกและ
เรื่องราวของแต่ละคน ต่อมาเขียนความเรียงและสั มภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้
และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหวเพราะอยากได้ยินนํ้าเสี ยงของผู้คน
ปั จจุบันทํางานตามความอยากรู้อยากเห็นผ่านภาพนิง่ ความเรียง และภาพเคลื่อนไหว
สนใจความเป็นไปของชีวิตที่หลากหลาย
ศิลปินพู ดถึงนิทรรศการ Sound of the Soul
เมื่อวันก่อนผมถามพะตี่เอ้หลังจากเดินขึ้นเขาไปดูป่าต้นนํ้าว่า พรุ่งนี้เช้าพะตี่จอนิจะมาที่สวนไหม
แล้วจะมาประมาณกี่โมง เพราะผมอยากไปดักรอถ่ายภาพแกไว้
พะตี่เอ้บอกว่า มันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถึงพรุ่งนี้กจ
็ ะรู้เอง
เช้าก่อนหน้านั้นหนึ่งวันขณะดื่มกาแฟอยู่ที่โฮมสเตย์ ผมเห็นพะตี่จอนิขี่จักรยานไปสวน ผมดูนาฬิ กา
ประมาณ 8 โมงเช้า และตั้งใจว่าเช้าวันใดวันหนึ่งผมจะไปดักรอถ่ายรูป
เช้าวันนี้ 7:30 ผมไปดักรอพะตี่ที่สวน เตรียมตัวและอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะถ่ายวิดีโอ จินตนาการว่า
แกจะขี่จักรยานมาตามทางลาดของถนน แต่แกจะมาไหมไม่รู้
อีกฝั่ งของถนน วัยรุ่น 3 คนเดินหยอกล้อกันมา หนึ่งในนั้นถามว่า มาทําอะไรครับ
มารอพะตี่จอนิ แกจะมาไหม ผมถาม
เดี๋ยวก็มาครับ
ผมก็หวังว่าอย่างนั้น
8 โมง อย่างเงียบๆ จักรยานคันหนึ่งวิง่ ลงมาตามเนิน พอหมดแรงส่ ง พะตี่ลงจากจักรยาน
แล้วจูงขึ้นเนินต่อมา
เช้าวันนั้นผมเดินตามผู้เฒ่า ฟั งเรื่องที่แกเล่า
ในขณะหนึ่งคําถามผุดขึ้นมาในใจพร้อมๆ กับภาพป่ าต้นนํ้าเมื่อวันก่อน นึกถึงหนังเรื่องเมทริกซ์ในขณะที่
ชีวิตมนุษย์กําลังถูกชักจูงให้ก้าวสู่ โลกเสมือน จักรวาลสมมติ เราถูกเสี ยบปลั๊กที่ท้ายทอยเพื่อเก็บเกี่ยว
พลังงานที่เกิดจากภาพลวง อาจจะเป็นการมองโลกในแง่ร้าย แต่ใครเล่าจะบอกได้ว่าชีวิตจะไม่เป็นแบบนั้น
ชีวิตที่ตกเป็นทาสของบางสิ่ ง
ฟั งเรื่องเล่าของพะตี่จอนิ ฟั งเสี ยงแมลง รู้สึกถึงความร้อนและความชื้น หายใจลึกๆ
พะตี่ทั้งสองคนพาเราเดินออกจากความลวงชั่วขณะ ช่วงเวลาเช้านั้นทําให้ตระหนักอีกครั้งว่า
อะไรคือสิ่ งสํ าคัญของชีวิต หากไม่ใช่น้าํ สะอาด อากาศบริสุทธิ์ ชีวิตที่เป็นอิสระ

DuckUnit
The Experience Designer

ดั๊กยูนิต ก่อตั้งขึ้นช่วงปี 2005 ผลงานในช่วงแรกมีทั้งการออกแบบเวทีคอนเสิ ร์ตควบคู่ไปกับงานศิลปะ
ของวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง ด้วยความสนใจที่หลากหลาย และชอบที่จะสํ ารวจ
ความเป็นไปได้ งานออกแบบของดั๊กยูนิตจึงมีพ้ืนฐานจากการทดลอง หาความเป็นไปได้ในความสั มพันธ์
ของสื่ อต่างๆ ทั้งภาพเคลื่อนไหว แสง และพื้นที่ โดยผลงานของดั๊กยูนิตครอบคลุมตั้งแต่เวทีคอนเสิ ร์ต
ละครเวที ศิลปะจัดวางแสง รวมไปถึงงานศิลปะการแสดง ในช่วงปีหลังดั๊กยูนิตเริ่มสนใจและ
ทดลองระบบจักรกลเพื่อนํามาใช้เป็นส่ วนหนึ่งในงานศิลปะจัดวาง และยังคงพัฒนาความสนใจต่อเนื่อง
ในศาสตร์อ่ืนๆ ต่อไป
ศิลปินพู ดถึงนิทรรศการ Sound of the Soul
การถูกโอบล้อมด้วยทิวเขา ต้นไม้ และธรรมชาติรอบตัว เป็นบรรยากาศที่เรารับรู้ได้ทุกครั้งที่เดินทาง
ออกห่างจากเมือง ไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย
แต่การออกห่างจากเมือง แล้วได้สัมผัสกับคนที่แตกต่างจากเราทั้งภาษา การใช้ชีวิต อาหารการกิน
รวมถึงความเชื่อในหลายๆ ด้าน ถึงแม้จะยังอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตาม
กลับทําให้ความห่างนั้นที่นอกจากระยะทางแล้ว ยังมีแผ่นบางๆ หลายๆ ชั้นคอยกั้นให้ไม่เข้าใจ
ไม่เห็น ไม่อยากเข้าใจ หรือกระทั่งบางครั้งกลายเป็นเข้าใจผิดด้วยซํ้า
แต่เมื่อเราลองมองดูหรือเข้าไปสั มผัสจริงๆ แล้ว ความเชื่อ ภาษา หรืออะไรก็ตามที่แตกต่างกันนี้
จริงๆ คงเป็นแค่ภายนอกที่ทําให้รู้สึกแตกต่าง แต่แก่นแท้ของความเป็นสิ่ งมีชีวิต
ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติร่วมกัน คงไม่ได้มีความต้องการอะไรที่แตกต่างกันไปมากนัก
ถ้าเราวางตัวอยู่ตรงกลาง บางทีก็ทําให้ไม่อาจตัดสิ นได้ว่า สิ่ งที่เรา(คนเมือง)เป็น หรือสิ่ งที่คนอื่นๆ
ที่แตกต่างจากเราเป็น อย่างไหนคือสิ่ งที่แปลกปลอมออกจากธรรมชาติมากกว่ากัน
นิทรรศการนี้ถูกออกแบบให้เราได้รับรู้ถึงบรรยากาศของพื้นที่ และผู้คนที่แตกต่างจากเราออกไป
ให้เราได้ลองมอง ฟั ง เข้าใจ และเปิดใจเพื่อรับความแตกต่างที่มีอยู่มากมาย
หากเรารู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น
ความแตกต่างก็อาจจะเป็นแค่เรื่องธรรมดาที่มีอยู่ในทุกสิ่ งมีชีวิตในธรรมชาติก็เป็นได้
เรืองฤทธิ์ สั นติสุข
DuckUnit

ทุกๆ เสี ยงดนตรี เสี ยงบรรยากาศ เสี ยงธรรมชาติจากต้นนํ้า
รวมถึงเสี ยงถ้อยคําของผู้คนต้นทางในนิทรรศการนี้
เป็นเสี ยงจากผู้คนในพื้ นทีแ
่ ละสถานทีจ
่ ริง

ทั้งหมดนีเ้ ป็นเสี ยงแห่งตัวตน เป็นมนุษย์ทม
ี่ ีจิตวิญญาณ ร่างกาย และหัวใจไม่ต่างกันกับเรา
และเมือ
่ เราลองเปิดใจรับฟั ง เรียนรู้เรือ
่ งราวทีไ่ ม่คุ้นชิน
เราอาจจะได้เรียนรู้ว่าเส้ นบางๆ ระหว่าง “เขา” กับ “เรา” ไม่มีอยู่จริง
เราอาจตระหนักได้ว่าเราน่าจะชืน
ี่ ลากหลาย
่ ชมยินดีกับวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของกลุ่มชาติพันธุ์ทห
และสามารถมองเห็นโอกาสในการเชือ
่ มโยงเข้าหากันและกัน
เพื่ อร่วมกันสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้
เพี ยงปรับมุมมอง เปิดใจ และก้าวเข้าหาโอกาสในการทําความรู้จักกัน

หวังว่าจากนีเ้ สี ยงจากตัวตนของใครก็ตาม จะเป็นทีย
่ อมรับ
และสามารถเอ่ ย เล่ า เรื่ อ งราวของตนได้ อ ย่ า งน่ า ภาคภู มิ ใ จ
และมีผู้คนทีค
่ อยรับฟั งเสี ยงเหล่านั้นได้โดยปราศจากอคติ

และเราจะมีความหวังกับวันแบบนั้นเสมอ

