
เสียงทีคุ่ณได้ยินต้ังแต่ก้าวเท้าเข้ามาในห้องนิทรรศการ คงเปน็เสียงทีไ่ม่คุ้นเคย ทีฟั่งแล้วไม่เข้าใจ
ถึงความหมาย แต่ทว่า เสียงเหล่านีเ้ปน็คําทักทาย ต้อนรับ 

และถามถึงสารทุกข์สุขดิบจากกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธ์ุในประเทศไทยนีเ่อง

“ความหลากหลาย” ทีว่่านี ้หลายๆ คร้ังถูกมองเปน็ “ความแตกต่าง”
ทีพ่่วงด้วยสารพัดคําถาม ไม่ว่าจะเปน็ เขาเปน็ใคร มาจากไหน อาศัยอยู่ทีไ่หน 

และหลายๆ คร้ังก็มาพร้อมกับความรู้สึก “ห่างไกล” 
ไม่คุ้นชิน ไม่วางใจ เกิดเปน็เส้นแบ่งระหว่าง “เขา” กับ “เรา”

“เขา” กับ “เรา” คําง่ายๆ ทีทํ่าให้เกิดระยะห่างทีม่องไม่เห็นแต่รู้สึกได้
ทีแ่ม้ถิน่ทีอ่ยู่ของผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ุ

จะไกลห่างกันด้วยระยะทางในความเปน็จริง 
แต่หากผู้คนเปดิโอกาสและเปดิใจเพ่ือจะเรียนรู้ถึงความต่างน้ัน

เส้นบางๆ หรือระยะห่างทีว่่า
ก็เปน็เพียงพ้ืนทีที่ยั่งมีเรือ่งราวอีกมากมาย

ทีล้่วนเปน็เรือ่งราวทีมี่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ
ทีอ่าจรอให้เราได้ทําความรู้จักกันและกันให้มากยิง่ข้ึน เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

และมองเห็นกันได้ด้วยมุมมองใหม่ๆ ทีเ่ปดิกว้างยิง่ข้ึน 

นิทรรศการ Sound of the Soul ได้คัดสรรถ้อยคําจากพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธ์ุ 
ผู้เอ่ยเล่าถึงความคิดบอกเราถึงความรู้สึก และเราได้จัดวางถ้อยคําเหล่าน้ันไว้ในพ้ืนทีแ่ห่งนี ้

เพ่ือให้เปน็พ้ืนทีข่องการได้ฟังถึงเสียงของชีวิต
และเพ่ิมโอกาสในการรับฟังเรือ่งราวทีอ่าจไม่เคยได้ยินมาก่อน

ลองเปดิหูและเปดิใจของเราเพ่ือรับฟังกัน ...

ทุกๆ เสียงดนตรี เสียงบรรยากาศ เสียงธรรมชาติจากต้นน้ํา
รวมถึงเสียงถ้อยคําของผู้คนต้นทางในนิทรรศการนี้

เปน็เสียงจากผู้คนในพ้ืนทีแ่ละสถานทีจ่ริง 

ท้ังหมดนีเ้ปน็เสียงแห่งตัวตน เปน็มนุษย์ทีมี่จิตวิญญาณ ร่างกาย และหัวใจไม่ต่างกันกับเรา
และเมือ่เราลองเปดิใจรับฟัง เรียนรู้เรือ่งราวทีไ่ม่คุ้นชิน 

เราอาจจะได้เรียนรู้ว่าเส้นบางๆ ระหว่าง “เขา” กับ “เรา” ไม่มีอยู่จริง
เราอาจตระหนักได้ว่าเราน่าจะชืน่ชมยินดีกับวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของกลุ่มชาติพันธ์ุทีห่ลากหลาย

และสามารถมองเห็นโอกาสในการเชือ่มโยงเข้าหากันและกัน
เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนได้

เพียงปรับมุมมอง เปดิใจ และก้าวเข้าหาโอกาสในการทําความรู้จักกัน  

หวังว่าจากนีเ้สียงจากตัวตนของใครก็ตาม จะเปน็ทีย่อมรับ
และสามารถเอ่ยเล่าเรื่องราวของตนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

และมีผู้คนทีค่อยรับฟังเสียงเหล่าน้ันได้โดยปราศจากอคติ 

และเราจะมีความหวังกับวันแบบน้ันเสมอ 

“เม - ศิรษา บุญมา” และ “รักษ์ - ปานสิตา ศศิรวุฒิ”
ผู้ก่อต้ัง Hear & Found ท่ีเช่ือในการเปล่ียนแปลงสังคมด้วยการส่ือสารท่ีสร้างสรรค์

เมและรักษ์มุ่งหวังท่ีจะลดการแบ่งแยก การมองเปน็อ่ืนต่อกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย เพราะท้ังสองคน
เช่ือว่า สังคมท่ีน่าอยู่ คือสังคมท่ีเคารพในความแตกต่างและเปดิรับความหลากหลาย โดยท้ังสองคน
ต้ังใจท่ีจะสร้างเปน็พ้ืนท่ีส่งเสียงความหลากหลายทางวัฒนธรรม บอกต่อของดีชุมชนให้คนท่ัวไปเข้าถึง
และเข้าใจได้ง่าย ผ่านการใช้ความถนัด น่ันก็คือ “เสียง ดนตรี และการส่ือสาร” เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดความเข้าใจในสังคมมากข้ึน และส่งเสริมให้เกิดรายได้จากทักษะและความสามารถของคนในชุมชน 

การทํางานออกแบบเสียงในนิทรรศการ Sound of the Soul

นิยามการทํางานนิทรรศการน้ี คือเช่ือมโยงและเล่าเร่ืองของคนหลากหลายกลุ่มผ่านเสียงและดนตรี
โดยการทํางานหลักๆ ของทีม คือการเดินทางไปหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ (เท่าท่ีทีมจะมีกําลัง)
โดยไปอยู่บ้าน กินอาหาร เดินป่า และทํากิจกรรมต่างๆ กับพ่ีน้องชาติพันธ์ุ เพ่ือเรียนรู้ความเปน็อยู่และ
วิถีชีวิต รวมถึงทําความเข้าใจความหมายของดนตรี ก่อนจะบันทึกเสียงต่างๆ เพ่ือนํามาเล่าในรูปแบบ
ท่ีสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปนิท่านอ่ืนๆ โดยทุกๆเสียงท่ีถูกคัดสรรและออกแบบมานําเสนอน้ัน นอกจาก
จะคํานึงถึงข้อจํากัด บทบาทของดนตรีของแต่ละกลุ่ม และได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสียงแล้ว
ยังผ่านการพูดคุย ระดมความคิด และพัฒนาผลงานร่วมกับภัณฑารักษ์และศิลปนิท่านอ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย 

ด๊ักยูนิต ก่อต้ังข้ึนช่วงป ี2005 ผลงานในช่วงแรกมีท้ังการออกแบบเวทีคอนเสิร์ตควบคู่ไปกับงานศิลปะ
ของวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ซ่ึงเปน็ผู้ก่อต้ัง  ด้วยความสนใจท่ีหลากหลาย และชอบท่ีจะสํารวจ
ความเปน็ไปได้ งานออกแบบของด๊ักยูนิตจึงมีพ้ืนฐานจากการทดลอง หาความเปน็ไปได้ในความสัมพันธ์
ของส่ือต่างๆ ท้ังภาพเคล่ือนไหว แสง และพ้ืนท่ี โดยผลงานของด๊ักยูนิตครอบคลุมต้ังแต่เวทีคอนเสิร์ต
ละครเวที ศิลปะจัดวางแสง รวมไปถึงงานศิลปะการแสดง  ในช่วงปหีลังด๊ักยูนิตเร่ิมสนใจและ
ทดลองระบบจักรกลเพ่ือนํามาใช้เปน็ส่วนหน่ึงในงานศิลปะจัดวาง และยังคงพัฒนาความสนใจต่อเน่ือง
ในศาสตร์อ่ืนๆ ต่อไป

ศิลปนิพูดถึงนิทรรศการ Sound of the Soul

การถูกโอบล้อมด้วยทิวเขา ต้นไม้ และธรรมชาติรอบตัว เปน็บรรยากาศท่ีเรารับรู้ได้ทุกคร้ังท่ีเดินทาง
ออกห่างจากเมือง ไปอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่คุ้นเคย

แต่การออกห่างจากเมือง แล้วได้สัมผัสกับคนท่ีแตกต่างจากเราท้ังภาษา การใช้ชีวิต อาหารการกิน 
รวมถึงความเช่ือในหลายๆ ด้าน ถึงแม้จะยังอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตาม 
กลับทําให้ความห่างน้ันท่ีนอกจากระยะทางแล้ว ยังมีแผ่นบางๆ หลายๆ ช้ันคอยก้ันให้ไม่เข้าใจ 
ไม่เห็น ไม่อยากเข้าใจ หรือกระท่ังบางคร้ังกลายเปน็เข้าใจผิดด้วยซ้ํา

แต่เม่ือเราลองมองดูหรือเข้าไปสัมผัสจริงๆ แล้ว ความเช่ือ ภาษา หรืออะไรก็ตามท่ีแตกต่างกันน้ี 
จริงๆ คงเปน็แค่ภายนอกท่ีทําให้รู้สึกแตกต่าง แต่แก่นแท้ของความเปน็ส่ิงมีชีวิต
ท่ีอาศัยอยู่ในธรรมชาติร่วมกัน คงไม่ได้มีความต้องการอะไรท่ีแตกต่างกันไปมากนัก

ถ้าเราวางตัวอยู่ตรงกลาง บางทีก็ทําให้ไม่อาจตัดสินได้ว่า ส่ิงท่ีเรา(คนเมือง)เปน็ หรือส่ิงท่ีคนอ่ืนๆ
ท่ีแตกต่างจากเราเปน็ อย่างไหนคือส่ิงท่ีแปลกปลอมออกจากธรรมชาติมากกว่ากัน

นิทรรศการน้ีถูกออกแบบให้เราได้รับรู้ถึงบรรยากาศของพ้ืนท่ี และผู้คนท่ีแตกต่างจากเราออกไป
ให้เราได้ลองมอง ฟัง เข้าใจ และเปดิใจเพ่ือรับความแตกต่างท่ีมีอยู่มากมาย 
หากเรารู้จักและเข้าใจกันมากข้ึน 
ความแตกต่างก็อาจจะเปน็แค่เร่ืองธรรมดาท่ีมีอยู่ในทุกส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติก็เปน็ได้

เรืองฤทธ์ิ สันติสุข
DuckUnit

เรียนภาพยนตร์แต่ทํางานภาพน่ิงมาต้ังแต่แรก เพราะชอบทํางานคนเดียวหรือกับคนกลุ่มเล็กๆ 
ทํางานพอร์ทเทรทเปน็หลักจากการทํางานนิตยสาร  สนใจความเปน็มนุษย์และเล่าผ่านภาพน่ิง
ส่วนใหญ่เปน็งานฟิล์มขาวดํา ชอบทํางาน on location เพราะเช่ือว่าสถานท่ีเปน็ส่ิงสะท้อนบุคลิกและ
เร่ืองราวของแต่ละคน ต่อมาเขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพ่ือเล่าเร่ืองท่ีภาพถ่ายทําไม่ได้ 
และต่อมาทําสารคดีภาพเคล่ือนไหวเพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

ปัจจุบันทํางานตามความอยากรู้อยากเห็นผ่านภาพน่ิง ความเรียง และภาพเคล่ือนไหว
สนใจความเปน็ไปของชีวิตท่ีหลากหลาย

ศิลปนิพูดถึงนิทรรศการ Sound of the Soul

เม่ือวันก่อนผมถามพะต่ีเอ้หลังจากเดินข้ึนเขาไปดูป่าต้นน้ําว่า พรุ่งน้ีเช้าพะต่ีจอนิจะมาท่ีสวนไหม 
แล้วจะมาประมาณก่ีโมง เพราะผมอยากไปดักรอถ่ายภาพแกไว้ 
พะต่ีเอ้บอกว่า มันเปน็เร่ืองของวันพรุ่งน้ี จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถึงพรุ่งน้ีก็จะรู้เอง

เช้าก่อนหน้าน้ันหน่ึงวันขณะด่ืมกาแฟอยู่ท่ีโฮมสเตย์ ผมเห็นพะต่ีจอนิข่ีจักรยานไปสวน ผมดูนาฬิกา
ประมาณ 8 โมงเช้า และต้ังใจว่าเช้าวันใดวันหน่ึงผมจะไปดักรอถ่ายรูป 

เช้าวันน้ี 7:30 ผมไปดักรอพะต่ีท่ีสวน เตรียมตัวและอุปกรณ์ให้พร้อมท่ีจะถ่ายวิดีโอ จินตนาการว่า
แกจะข่ีจักรยานมาตามทางลาดของถนน แต่แกจะมาไหมไม่รู้ 

อีกฝ่ังของถนน วัยรุ่น 3 คนเดินหยอกล้อกันมา หน่ึงในน้ันถามว่า มาทําอะไรครับ 
มารอพะต่ีจอนิ แกจะมาไหม ผมถาม 
เด๋ียวก็มาครับ 
ผมก็หวังว่าอย่างน้ัน 

8 โมง อย่างเงียบๆ จักรยานคันหน่ึงว่ิงลงมาตามเนิน พอหมดแรงส่ง พะต่ีลงจากจักรยาน
แล้วจูงข้ึนเนินต่อมา 

เช้าวันน้ันผมเดินตามผู้เฒ่า ฟังเร่ืองท่ีแกเล่า 

ในขณะหน่ึงคําถามผุดข้ึนมาในใจพร้อมๆ กับภาพป่าต้นน้ําเม่ือวันก่อน นึกถึงหนังเร่ืองเมทริกซ์ในขณะท่ี
ชีวิตมนุษย์กําลังถูกชักจูงให้ก้าวสู่โลกเสมือน จักรวาลสมมติ  เราถูกเสียบปล๊ักท่ีท้ายทอยเพ่ือเก็บเก่ียว
พลังงานท่ีเกิดจากภาพลวง อาจจะเปน็การมองโลกในแง่ร้าย แต่ใครเล่าจะบอกได้ว่าชีวิตจะไม่เปน็แบบน้ัน
ชีวิตท่ีตกเปน็ทาสของบางส่ิง 

ฟังเร่ืองเล่าของพะต่ีจอนิ ฟังเสียงแมลง รู้สึกถึงความร้อนและความช้ืน หายใจลึกๆ
พะต่ีท้ังสองคนพาเราเดินออกจากความลวงช่ัวขณะ ช่วงเวลาเช้าน้ันทําให้ตระหนักอีกคร้ังว่า
อะไรคือส่ิงสําคัญของชีวิต หากไม่ใช่น้ําสะอาด อากาศบริสุทธ์ิ ชีวิตท่ีเปน็อิสระ 
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