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Hear Here เสียง เสียง  

นิทรรศการจัดวางเสียง 

 

ในโลกท่ีมีจังหวะและทวงทํานองของชีวิตท่ีทับซอนกันเปนมหาสมุทรของเสียงท่ียิ่งใหญ แตเปนท่ีนาประหลาดใจ 

วาเรามักจะมองขามความสําคัญของการรับรูเสียง ในฐานะของความงาม และความสมดุลยของการเปนอยู มนุษย

เกิดมาพรอมกับความสามารถท่ีจะรับรูเสียงผาน ความถ่ี แรงสั่นสะเทือน และความเคลื่อนไหว ท่ีอยูรอบตัว 

หากแตทุกวันนี้เรามักจะใหความสําคัญตอเสียง เม่ือเกิดรวมมากับประสบการณอ่ืนของการรับรู เราดูภาพยนตร 

เราดูคอนเสิรต เรารับประทานอาหารพรอมกับฟงเพลง แตนอยครั้งนัก ท่ีเราจะอยูนิ่งๆ หลับตา และเปดให

ประสาทสัมผัสทางเสียงของเรารับรูความเคลื่อนไหว และชีวิตของโลกผานหูและจินตนาการ 

  

ประสบการณ เสียง เสียง มีแนวคิดท่ีจะสะกิดหูผูคน ใหรับรูถึงจักรวาลของเสียงท่ีอยูรอบตัว ท้ังเสียงท่ีมี

ความหมาย เสียงท่ีหลบซอน เสียงท่ีรุกล้ํา เสียงท่ีไมเคยไดยิน และสิ่งสําคัญท่ีสุดคือการใหเรา ไดเรียนรู

ประสบการณใหมๆ จากเสียงเดิมๆ ท่ีกรอกหูเราอยูทุกวัน เสียงอยูท่ีนี่เพ่ือใหไดยิน และการท่ีถูกไดยินคือการสราง

ความเปนอยูของสิ่งนั้นๆ ข้ึนมา นิทรรศการเสียง เสียง หรือ Hear Here คือการนําเสนอประสบการณและ

เรื่องราวของเสียงท่ีถูกจัดวาง ในพ้ืนท่ีเฉพาะเพ่ือสรางการรับรูหลากหลายรูปแบบ ศิลปนในนิทรรศการนี้ใชเสียง

เพ่ือสื่อสารในแบบของตน ตั้งแตเสียงท่ีฟงแลวนาตระหนกใจ เสียงของอวัยวะภายในท่ีไมเงียบในตัวเรา เสียงพึมพํา

ของเมือง เสียงคํารามของถนน หรือแมแตเสียงท่ีเกิดข้ึนของตัวสถานท่ีท่ีเราไมมีโอกาสไดฟงอยางตั้งใจ อยาง

ภายในหอศิลปฯ   

  

 



 

เสียงดวยตัวของมันเองจึงเปนไดท้ังเครื่องมือในการประกอบข้ึนเพ่ือชวยสรางอารมณ ความรูสึกและเหตุผล  และ

เพ่ือชวยคนหาความเปนไปไดในมุมมองท่ีเก่ียวของกับประสบการณตางๆ นิทรรศการ”เสียง เสียง” จึงเปน

นิทรรศการเพ่ือขยายการรับรูเก่ียวกับเสียงธรรมดาท่ีไมธรรมดา เพ่ือผูชมไดต้ังขอสังเกตุ ทําความเขาใจ และสราง

ทรรศนะใหมเก่ียวกับเสียงในชีวิตประจําวัน เพ่ือการตระหนักรูนี้ ผูชมสามารถสรางการรับรูใหมท่ี สามารถ

ประกอบข้ึนเองไดอีกครั้งในชีวิตประจําวัน ในอนาคต ในประสบการณของตนท่ีเก่ียวกับเสียง 

  

ภัณฑารักษ พิชญา ศุภวานิช 

ภัณฑารักษรับเชิญ อโณทัย นิติพน 

  

ศิลปน 

ฌอง-ดาวิด ไกยูเอต 

สรวิศ อินทรศิริพงษ 

ประทีป เจตนากูล 

วรเมธ มาตุธรรมธาดา 

วรงค ราชปรีชา และ พรอมวุฒิ อัศวโสภณกุล 

สรัญรัตน แสงชัย 

จิรเดช และ ปรินดา เสตะพันธุ 

ภัทรพงศ ศรีปญญา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ออกแบบกราฟฟกโดย 

จักรกฤษณ อนันตกุล 

  

นิทรรศการริเริ่มและดําเนินงานโดย ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
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Hear Here : A Sound Installation Exhibition 

 

Date : 09 December - 10 February 2013 

Location: Ramp 7th - 9th floor 

 

Hear Here : A Sound Installation Exhibition 

In the world teem with rhythms and melodies of lives that have been overriding and forming 

into the vast ocean of sound, it is quite amazing that we usually fail to notice the importance of 

sound perception as the aesthetic beauty and the balance of existence.  Man was born with the 

ability to perceive sounds through frequencies, vibrations, and movements surrounding him. But 

these days we emphasize the importance of sound when it occurs together with another 

sensory experiences. We watch movies. We go to the concert. We listen to music while we are 

dining. But we hardly sit still, close our eyes, and allow our auditory perception to be aware of 

movements and lives through our ears and imagination.    

  

The concept of Hear Here experience is whispering to people’s ears to make them perceive the 

cosmos of sounds encircling them that are the meaningful, the latent, the intruding, and the 

unheard.  The most important aim is to open them to new experiences from the same old 

sounds that keep striking against us.  Sound are here to be heard.  And by being heard, such 

things is contructed. Hear Here exhibition is to portray experiences and stories of sounds that 

are installed in the given space in order to create the various ways of perception. Artists of this 

exhibition employ different types of sound to symbolically communicate.  Sounds are varied 

such as the frightening sound, the sound of organs quietly work in our body, the murmur of 

towns, the roaring to roads or even the sound of place itself that we never attentively listen to 

like in Bangkok Art and Culture Centre.  

 



 

The sound per se could be an instrument that assists both in constructing feelings and reasons 

and in searching for possibility of feelings and reasons concern with human experiences.  Hear 

Here exhibition thus is to amplify the perception of ordinary sounds in extraordinary ways and 

to make its audience to make an observation, understand and refresh their attitude towards the 

sounds in daily life. This awareness could form new perception that they, hereafter, can retrieve 

on their own pertaining to their daily life and sound experiences.   

  

Curator: Pichaya Suphavanij 

Guest Curator: Anothai Nitibhon 

  

Artists: 

Jean-David Caillouët  

Sorrawis Insiriphong  

Prateep Jattanakul 

Woramet Matutamtada 

Warong Rachapreecha and Promwut Assawasoponkul 

Saranrat Sangchai 

Jiradej and Prinda Setabundhu 

Pattarapong Sripanya 

  

 

Graphic by 
Jackkrit Anantakul 

  
  



 

 

An exhibition by BACC Exhibition Dept. 

Bangkok Art and Culture Centre 
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