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ASEAN Art Update

จาก GMS สู่ ASEAN: การขยายความเป็นไปได้
ทางศิลปะวัฒนธรรม? 
สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา

เมื่อสบิปีก่อนหลายโครงการศลิปะวฒันธรรมระหว่างชาติ

ในประเทศไทยที่มจีดุประสงค์จะสร้างความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศในแถบลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง หรอื GMS- Greater Mekong 

Subregion ล้วนได้รบัทนุสนบัสนนุทั้งจากรฐัและเอกชน ทนุจาก

ต่างประเทศ ทั้งญี่ปุ่นและสหรฐัอเมรกิา ภูมภิาค GMS ประกอบ

ด้วย ประเทศไทย เขมร ลาว เมยีนมาร์ เวยีดนาม มณฑลยูนนาน 

และเขตปกครองตนเองกวางสใีนประเทศจนี ความสมัพนัธ์ทาง

ศลิปะวฒันธรรมที่ได้เริ่มสร้างร่วมกนันั้นมไิด้เกดิมาอย่างบงัเอญิ 

แต่เกดิจากการรเิริ่มความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุูมภิาคลุ่ม

แม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation) 

ตั้งแต่ปี 2535 (ค.ศ.1992) โครงการนี้ได้รบัเงนิอดุหนนุจาก ธนาคาร

เพื่อการพฒันาแห่งเอเชยี หรอื ADB ในการพฒันาสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน แต่ก็

รวมถงึระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย 

การปลกุความสนใจทางศลิปะวฒันธรรมในลุ่มแม่น�้าโขงเหน็

ได้ชดัเจนมากในช่วงระหว่างปี 2544-2551 (ค.ศ.2001-2008) ภาย

หลงักองทนุที่เคยสนบัสนนุกเ็ริ่มเปลี่ยนความสนใจไปเรื่องอื่นๆ 

เช่น กองทนุรอ็กกี้ เฟลเลอร์ หนัไปสนบัสนนุโครงการทางสิ่ง

แวดล้อมเมื่อทั้งโลกมกีารตื่นตวัเรื่องโลกร้อน แต่กย็งัมกีองทนุ

ย่อยของกองทนุนี้ คอื เอเชี่ยน เคลเจอราล เคาน์ซลิ ที่สนบัสนนุ

โครงการวฒันธรรมระหว่างประเทศเอเชยีและสหรฐัอเมรกิา

อยู่ อย่างไรกต็าม แม้จะลดการสนบัสนนุลง แต่การเชื่อมความ

สมัพนัธ์ได้เกดิขึ้นแล้ว เรื่องราวต่างๆ ที่เคยถูกกดทบัเอาไว้ตั้งแต่

ยคุอาณานคิม ซึ่งแยกผนืดนิของภูมภิาคนี้ออกเป็นประเทศต่างๆ 

ได้ถูกถ่ายทอดต่อกนัในรูปศลิปะแบบต่างๆ อย่างเช่น งานทศัน-

ศลิป์ ศลิปะการเต้นร�า การแสดง ดนตร ีและวรรณกรรม

กองทนุต่างประเทศอกีแห่งที่ยงัสานต่อความสมัพนัธ์ระหว่าง

ภูมภิาคเอาไว้กค็อื กองทนุฟอร์ดและเอเชี่ยน เคลเจอราล เคาน์

ซลิ ซึ่งสนบัสนนุอาร์ท เนต็เวริ์ค เอเชยี ในการให้ทนุขนาดกลาง

และขนาดเลก็ในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างคนท�างานด้าน

วฒันธรรมในเอเชยี องค์กรนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542 (ค.ศ.1999) และ

ยงัด�าเนนิการมาจนถงึปัจจบุนั มสี�านกังานอยู่ที่ประเทศสงิคโปร์ 

โครงการที่อยู่ในความสนใจของกองทนุนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกบั

ความร่วมมอืระหว่างประเทศภูมภิาคเอเชยีอาคเนย์รวมทั้งประเทศ

จนี

ผลงาน Monument of Round Trays โดยศลิปินเวยีดนาม 
Ly Hoang Ly ที่เข้าร่วมนทิรรศการ Identity Versus 

Globalization? ในปีพ.ศ. 2547

ทันศิลป์
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กรอบความร่วมมอืระหว่างชาตทิี่ยดึตามภูมศิาสตร์ลุ่มน�้า

โขงดูเหมอืนจะเริ่มจางลงไป แต่ถูกขยายความร่วมมอืให้กว้าง

ขึ้นด้วยการรวมตวัของประชาคมอาเซยีน โดยม ี2 นทิรรศการ

ใหญ่ที่อาจจะเป็นการส่งท้ายแนวทางนี้ อนัได้แก่ UNDERLYING: 

Contemporary Art Exhibition from the Mekong Sub-Regionในปี 

2550 (ค.ศ.2007) มมีหาวทิยาลยัศลิปากรเป็นเจ้าภาพ และได้

รบัการสนบัสนนุโดยกองทนุรอ็กกี้ เฟลเลอร์ โดยมสีถาบนัเกอเธ่ 

สนบัสนนุในส่วนกจิกรรมทางการศกึษา โดยเป็นนทิรรศการที่เดนิ

ทางไปแสดงใน 4 ประเทศในกลุ่ม “อษุาคเนย์แผ่นดนิใหญ่” อกี

งานหนึ่งคอื งานนทิรรศการนานาชาตริายสามปี เอเชยีแปซฟิิก 

ไทรอเนยีล ครั้งที่ 6 ที่มกีารจดัแสดงผลงานกลุ่มศลิปินที่มาจาก 

ลุ่มแม่น�้าโขง ที่หอศลิปะควนีส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลยี ใน

ปี2552 (ค.ศ.2009)

แม้ว่าการพูดถงึเรื่องการร่วมมอืทางวฒันธรรมระหว่าง

ภูมภิาคเอเชยีอาคเนย์จะยงัไม่ชดัเจนนกัในทศวรรษที่แล้ว แต่การ

เกดิขึ้นของนทิรรศการศลิปะIdentities Versus Globalization? ก็

เป็นหมดุหมายส�าคญัในการรวมศลิปิน และผลงานที่โดดเด่นของ

ภูมภิาคอษุาคเนย์ทกุประเทศเป็นครั้งแรก และยงัเป็นครั้งเดยีวใน

ประวตัศิาสตร์ นทิรรศการนี้จดัโดย มูลนธิไิฮรคิช บอลล์ ซึ่งเป็น 

กองทนุจากพรรคเขยีว ประเทศเยอรมน ีซึ่งในขณะที่จดันทิรรศการ

ขึ้นในปี 2547 (ค.ศ. 2004) นั้น ส�านกังานใหญ่ยงัตั้งอยู่ในจงัหวดั

เชยีงใหม่ จงึเริ่มเปิดแสดงครั้งแรกที่เชยีงใหม่ ตามด้วย กรงุเทพฯ 

และกรงุเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมน ีศลิปินทั้งที่มชีื่อเสยีงและหน้า

ใหม่ของแต่ละประเทศได้มโีอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความเหน็ซึ่ง

กนัและกนั คณุจอมเพท็ คสุวดิานานโต ศลิปินชาวอนิโดนเีซยี ผู้

ซึ่งปัจจบุนัมชีื่อเสยีงมากท่านหนึ่งในเอเชยี เคยบอกกบัผู้เขยีนว่า 

นทิรรศการนี้ท�าให้เขาได้ร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศเป็นครั้ง

แรก

ต่อมา หลงัจากที่ผู้น�าอาเซยีน10 ประเทศ ได้ลงนามรบัรอง

กฎบตัรอาเซยีน (ASEAN Charter)ในปี 2550 (ค.ศ. 2007) อนัมี

ผลให้อาเซยีนเป็นองค์กรที่มสีถานะเป็นนติบิคุคลในฐานะที่เป็น

องค์กรระหว่างรฐับาล กฎบตัรอาเซยีนกลายเป็นหลกัการของการ

สร้างประชาคมอาเซยีนด้วยข้อผูกมดัของข้อตกลงทางกฎหมาย

ร่วมกนั โดยมกีารวางแผนให้มกีารรวมตวัของประชาคมอาเซยีน

ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ความเคลื่อนไหวของการร่วมมอืทาง

ด้านวฒันธรรมในภูมภิาคกเ็ริ่มก่อตวัชดัเจนขึ้น การศกึษาในหลาย

สถาบนัเริ่มเปลี่ยนจากสถาบนัไทยศกึษา และแม่โขงศกึษา มา

เป็นอษุาคเนย์ศกึษา หรอื Southeast Asian Studies เกดิกจิกรรม

เทศกาล หรอื นทิรรศการที่มาจากภูมภิาคมากขึ้น 

ในปี 2555 (ค.ศ. 2012) สถาบนัเกอเธ่ในภูมภิาคร่วมกนัจดั

โครงการ Riverscape in Flux ซึ่งท�างานร่วมกบัภณัฑารกัษ์ และ

ศลิปินจากประเทศต่างๆ สร้างผลงานศลิปะและนทิรรศการ

เกี่ยวกบัแม่น�้าขึ้น มนัท�าให้เราได้เหน็ภาพชวีติ ความเป็นอยู่และ

สถานการณ์ปัจจบุนัของแม่น�้าในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

นทิรรศการนี้เดนิทางไปแสดงในประเทศ เวยีดนาม ไทย เขมร 

ฟิลปิปินส์ และ อนิโดนเีซยี 

หลงัจากนั้นอกีหนึ่งปีโครงการรเิริ่มโดย เจแปนฟาวด์เดชั่

น เนื่องในโอกาสครบรอบ40 ปี ความร่วมมอืญี่ปุ่น-อาเซยีน 

ส�านกังานใหญ่ที่โตเกยีวกไ็ด้เชญิภณัฑารกัษ์รุ่นเยาว์จากประเทศ

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ไปอบรมปฏบิตักิารที่โตเกยีวพร้อมทั้ง

ผสานความร่วมมอืในการจดันทิรรศการทางด้านสื่อใหม่ขึ้นมา

ผลงาน Misconception 
โดยศลิปินมาเลเซยี 
Zaid Omar ที่เข้าร่วม
นทิรรศการ Identity 
Versus Globalization? ใน
ปีพ.ศ. 2547

พธิเีปิดนทิรรศการ 
Riverscape In Flux ที่ 
Metropolitan Museum of 
Manila ประเทศฟิลปิปินส์ 
ในปีพ.ศ. 2556
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โดยใช้ชื่อว่า Media/ Art Kitchen: Reality Distortion Field โดยแต่ละประเทศได้เชญิศลิปินรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นผลติผลงานใหม่ รวมทั้งคดั

เลอืกผลงานสื่อศลิปะจากศลิปินญี่ปุ่นมาร่วมแสดงด้วยนทิรรศการนี้เน้นการมสี่วนร่วมของศลิปินและผู้ชมผ่านกจิกรรมย่อยต่างๆ ทั้งยงั

มกีจิกรรมต่อเนื่องอื่นๆ หลงัจากนทิรรศการจบไปแล้ว เช่นการเชญิศลิปินที่ร่วมโครงการไปมปีระสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่นในลกัษณะ

ศลิปินในสถานพ�านกัเป็นต้น ยทุธศาสตร์ในการประสานความสมัพนัธ์ทางศลิปะวฒันธรรมของญี่ปุ่นมชีั้นเชงิที่มหีลากหลายระดบัและ

เป็นมอือาชพีมาก เนื่องจากได้คณุ โอกามูระ เคโกะ ภณัฑรกัษ์มากประสบการณ์จาก มวิเซยีมภาพถ่ายมหานครโตเกยีว มาเป็นหวัหน้า

ใหญ่ของโครงการ

นอกจากนี้ ยงัมนีทิรรศการที่จดัแสดงผลงานศลิปินที่มาจากภูมภิาคอษุาคเนย์โดยองค์กรในประเทศในช่วงเวลาเดยีวกนัอกีคอื 

“ร่องรอย” ที่หอศลิป์บ้านจมิทอมป์สนั ในปี 2555 และ “มโนทศัน์ บรบิท การต่อต้าน: ศลิปะและส่วนรวมในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้” 

ที่หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร ในปีถดัมา

ความรเิริ่มใหม่อกีครั้งได้เกดิขึ้นที่ประเทศไต้หวนั ในปี 2555 กลุ่มศลิปินไทยและไต้หวนัได้รเิริ่มสร้างโครงการแลกเปลี่ยนศลิปินทั้ง

สองประเทศ โดยกลุ่มศลิปินไต้หวนัสบิกว่าชวีติหมนุเวยีนกนัมาอาศยัที่กรงุเทพฯ ในเวลาทั้งหมด6 เดอืน สร้างกจิกรรมและความร่วม

มอืต่างๆ กบัศลิปินไทยและลงท้ายด้วยนทิรรศการร่วมกนั ในทางกลบักนัศลิปินไทยกไ็ด้มโีอกาสเดนิทางไปประเทศไต้หวนัเช่นกนัใน

เวลาถดัมา ทั้งหมดแสดงผลงานร่วมกนัอกีครั้งที่เมอืงไทเป โดยใช้ชื่อโครงการว่า Thaitai: A Measure of Understanding

นอกจากนั้น การรวมตวัของภณัฑารกัษ์และคนท�างานทางศลิปะอื่นๆ ที่มพีื้นฐานเป็นนกัจดัการซึ่งใช้ชื่อกลุ่มว่า เดอะเอาท์ไซต์ 

เดอร์แฟคทอรี่ ซึ่งมปีรชัญาในการท�างานที่น่าสนใจมากคอืมุ่งเน้นการแนะน�าศลิปะร่วมสมยัที่ไม่ใช่แบบตะวนัตก และช่วยศลิปินไต้หวนั

ไปสู่เวทโีลกโดยใช้เวลาและร่วมกระบวนการการผลติกบัศลิปินแล้วหาความเป็นไปได้ในการควิเรทนทิรรศการศลิปะเช่นเดยีวกบักลุ่ม

แรก พวกเขาเริ่มท�างานกบัศลิปินเวยีดนามในปี 2555 และวางแผนจะขยายไปประเทศอนิโดนเีซยี ผู้อ�านวยการของกลุ่ม คณุโนบโุอะ 

ทาคาโมร ิได้ให้ความเหน็ไว้อย่างน่าฟังว่า “ญี่ปุ่นนั้นเป็นอดตีของไต้หวนั (เนื่องจากเคยเข้ามาปกครอง) แต่ประเทศเอเชยีอษุาคเนย์

ผลงานบางส่วนของนทิรรศการ Riverscape In Flux ที่ Metropolitan Museum of 
Manila ประเทศฟิลปิปินส์ ในปีพ.ศ. 2556



B ECO M IN G / 57B ECO M IN G / 57

คอือนาคตของเรา” คนกลุ่มเลก็ๆ เหล่านี้ได้สร้างความตื่นตวัต่อวฒันธรรมของประเทศทางทศิใต้ ทั้งสองโครงการเป็นจดุเริ่มของความ

สมัพนัธ์ทางด้านศลิปะวฒันธรรมของไต้หวนัและภูมภิาคอกีครั้ง ก่อนที่กระทรวงวฒันธรรมไต้หวนั จะได้รบัแรงกระเพื่อมในการเปิดให้

สมคัรทนุเฉพาะเพื่อเชญิผู้เชี่ยวชาญทางด้านวฒันธรรมจากประเทศในอษุาคเนย์ มาท�ากจิกรรมในประเทศได้ในวงเงนิไม่เกนิ 500,000 

NT หรอืประมาณ ห้าแสนกว่าบาทต่อโครงการ

เมื่อเดอืนสงิหาคมที่ผ่านมา ฉนัได้รบัเชญิไปร่วมสมัมนา ทางอื่น หรอื Alternative Route ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศลิปะ โคกา

เนโจบาซ่าร์ เมอืงโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งฉนัได้เคยเข้าร่วมในฐานะศลิปินเมื่อปี 2554 (ค.ศ. 2011) แล้วหลงัจากนั้นกเ็ป็นภณัฑา-

รกัษ์ร่วม ใน 2 และ 3 ปีถดัมา การสมัมนาได้เริ่มจดัขนานกนัไปกบัเทศกาลตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว โดยเน้นการร่วมงานกบัองค์กรทางเลอืก

ทางศลิปะขนาดเลก็แต่เป็นลกัษณะท�างานร่วมกบัชมุชนในประเทศแถบตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นหลกั โดยมอีงค์กรจาก เชยีงใหม่ ยอกยา

การ์ตา โฮจมินิห์ซติแีละมะนลิา เสรมิไปกบั องค์กรจากไต้หวนั และจนี ในปีนี้แม้จะมอีงค์กรจากกรงุโซล ประเทศเกาหล ีเข้าร่วมด้วย 

แต่ไฮไลท์หลกัๆ กย็งัอยู่ที่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยเหน็ได้จากจ�านวนศลิปินที่ถูกเชญิมาร่วมแสดง และการกล่าวเปิดตวัสมัมนาวนั

แรก ที่ชื่อว่า เอเชยี บทิส์ โดยให้คณุอนัตารคิซานกัวจิยัจากศูนย์วฒันธรรมศกึษาคนุจ ิแห่งเมอืงยอกยาการ์ตา มาเล่าผลงานวจิยัของ

เขาที่เกี่ยวกบัศลิปะอนิโดนเีซยีในช่วงการยดึครองของญี่ปุ่นบนอาณาจกัรอนิโดนเีซยีช่วงปี 1940’s ซึ่งมนัท�าให้เหน็ มมุมองด้านบวกต่อ

ญี่ปุ่นว่าได้หยบิยื่นการศกึษาศลิปะให้ในขณะที่ปกครอง และพื้นฐานความคดิเรื่องการท�างานโดยการรวมกลุ่มที่ท�างานร่วมกบัชมุชนที่

เป็นรากวฒันธรรมเดมิของอนิโดนเีซยีนั้นตอบรบัความคดิแบบ Genba-shugi ของญี่ปุ่นได้อย่างมนียัส�าคญั ส่วนการเสนองานวจิยัของ 

ดร. มาซาโตะ คาราชมิะ จากมหาวทิยาลยัควนัไซ กาคอุนิ กม็คีวามน่าสนใจ เขาพูดถงึการพฒันาความสมัพนัธ์ของวฒันธรรมและ

เศรษฐกจิของญี่ปุ่นกบัประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้หลงัสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงสงครามเยน็ญี่ปุ่นได้กลายเป็นคนกลางระหว่าง

สหรฐัอเมรกิาและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เกดิสามเหลี่ยม US-JAPAN-SEA ขึ้น เพื่อป้องกนัการก่อตวัของคอมมวินสิต์ แต่นั้นกไ็ด้ย�้า

เตอืนความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างญี่ปุ่นและอนิโดนเีซยีให้โดดเด่นอกีครั้ง

วฒันธรรมยงัถูกใช้เป็นการเชื่อมไมตรทีี่เป็นมติรอย่างละมนุละม่อม ทั้งกระตุ้นความสนใจคลั่งไคล้ แปรประวตัศิาสตร์ และสร้าง

ภาพใหม่ให้กบัความสมัพนัธ์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในกรอบ GMS หรอื ASEAN และประเทศอื่น การเข้าใจบรบิทต่างๆ ที่แวดล้อมของ

การเข้ามาของวฒันธรรมใหม่นี้ น่าจะท�าให้เราเข้าใจความผนัแปรของสงัคมโลก เพื่อปรบัตวัไปกบัความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลงัจะมาถงึ

ผลงานบางส่วนของเทศกาลศลิปะ 
โคกาเนโจบาซ่าร์ ผลงานชื่อ An 
Attempt โดยศลิปิน อนิโดนเีซยี ยา
ย่า ซงุ


