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ART

	 วนัทีเ่รานดัหมายกนันัน้	 ถงึจะเป็นวนัหยุด	 แต่ทมีงานของ	 CAC	 ก็ยงัคง 
เขา้มาท�างาน	 แมอ้อฟฟิศของพวกเขาจะยงัไม่เรียบรอ้ยและเต็มไปดว้ยร่องรอย 
ของการตกแต่งภายในที่ยงัไม่เสร็จสิ้นก็ตามที	 เราเลอืกพื้นที่ใกลก้ระจกหนา้ต่าง 
ดา้นหนา้ออฟฟิศเป็นสถานทีใ่นการสนทนา	ก่อนทีค่ �าถามจะเริ่มตน้ขึ้น
	 สุทธิรตันเ์ล่าถงึความเป็นมาของ	 Asian	 Culture	 Station	 โดยอธิบาย 
ใหเ้ราฟังว่า	 โครงการด ังกล่าวเป็นโครงการของ	 JPF	 ที่วางแผนจะตั้ง	 
‘สถานีวฒันธรรม’	ขึ้นในพื้นที	่3	แห่งในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต	้ซึง่ประกอบไปดว้ย	
ย่างกุง้	ประเทศเมยีนมา,	โฮจมินิห	์ซติี้	ประเทศเวยีดนาม	และ	เชยีงใหม	่ประเทศไทย	
โดยโจทยข์อง	JPF	คอืเลอืกสถานทีท่ีไ่มใ่ช่เมอืงหลวง,	มอีงคก์รหรอืทมีงานส�าหรบั
ด�าเนินกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมต่างๆ	 และมีสถานที่ส �าหร ับเป็นแหล่ง 
รวบรวมขอ้มลู	ตดิต่อประสานงาน	และจดักจิกรรมทางศิลปวฒันธรรม

ASIAN CULTURE 
STATION : THE 
OPENING
เมื่อ Asian Culture Station เปิดสถานีที่เชียงใหม่

 กว่าที่ HIP ฉบับนี้จะถึงมือคุณผู้อ่าน Asian 
Culture Station ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกัน
ระหว่าง The Japan Foundation Asia  
Center (JPF) และ Chiang Mai Art  
Conversation (CAC) กเ็ปิดตวัอย่างเป็นทางการ
ไปแล้ว แต่ก่อนหน้านั้น ภายในออฟฟิศที่ก�าลัง 
เร ่งตกแต ่งให ้ เสร็จเรียบร ้อยก ่อนถึงวันเป ิด  
และท่ามกลางสมาชิกของ CAC ที่ยุ ่งอยู่กับการ 
เตรียมงานต่างๆ เราสนทนากบั สทุธริตัน์ ศภุปรญิญา 
Director ของ CAC ซึ่งรับหน้าที่เป็นทีมงาน 
ที่จะดูแลและด�าเนินงานต่างๆ ของที่นี่ ถึงความเป็นมา
ของโครงการดังกล่าว และส่ิงที่จะเกิดขึ้นในแวดวง
ศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม่ หลังจากที่ Asian 
Culture Station เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เรื่อง: ระพินทรนาถ ภาพ: ระพินทรนาถ,	Asian	Culture	Station
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	 “เมอืงทีท่าง	 JPF	 เลอืกทีจ่ะท�าโครงการจะไม่ใช่เมอืงหลวง	 แต่ก็เป็นเมอืง 
ทีม่คีวามเคลือ่นไหวทางดา้นศิลปวฒันธรรมอยู่พอสมควร	เช่นเดยีวกบัตอ้งมอีงคก์ร
ทีม่คีวามเคลือ่นไหวในการท�างานทางดา้นนี้มาอย่างต่อเนื่อง	 ขณะเดยีวกนัองคก์ร 
ทีว่า่กต็อ้งรูจ้กัและมเีครอืขา่ยทีเ่ชื่อมโยงกบัท ัง้ศิลปินในทอ้งถิน่	ในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต	้ และรวมไปถึงที่ญี่ปุ่ นดว้ย	 เพราะในการท�างานจะตอ้งมีการติดต่อ 
ประสานงานกบัท ัง้สามส่วนนี้ ในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 อนัเป็นหน่ึงในขอ้ตกลง 
ในการจดัต ัง้	Asian	Culture	Station	ขึ้น	
	 “ความตัง้ใจของเขาคืออยากใหท้ี่นี่เป็นสถานที่ที่คนท ัว่ไปสามารถเขา้มา 
ใชง้านไดโ้ดยง่าย	 มกีารจดักิจกรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องศิลปวฒันธรรม	 
และเป็นแหลง่ขอ้มลูเกี่ยวกบัเรื่องศิลปะในดา้นต่างๆ	ซึง่สิง่ที	่CAC	คุยกบัทาง	JPF	
ไวก้็คือ	 เราอยากใหท้ี่นี่เป็นแหล่งขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องศิลปวฒันธรรมในเชียงใหม	่
เพราะว่า	 CAC	 ก็ท �าแผนที่นิทรรศการศิลปะเชียงใหม่	 รวมท ัง้การท�าเว็บไซต ์
ทีร่วบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัศิลปะในเชยีงใหมอ่ยู่แลว้	 และในขณะเดยีวกนักเ็ชื่อมโยง
ไปถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละญี่ปุ่ นดว้ยตามขอ้ตกลง	 ถา้มาที่น่ีเราก็จะมี
อนิเตอรเ์น็ตใหใ้ชง้าน	มเีจา้หนา้ทีอ่ยู่ประจ�า	สามารถมาสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบัเรื่อง
ศิลปวฒันธรรมได	้ถา้เรารูอ้ะไร	สามารถแนะน�าอะไรไดก้จ็ะใหข้อ้มลูไป	แลว้	CAC	
กจ็ะรบัหนา้ทีใ่นการจดักจิกรรมต่างๆ	ของ	Asian	Culture	Station	ซึง่ในปีแรกน้ี
เรากเ็สนอกบัทาง	JPF	ไปแลว้วา่อยากจะท�าอะไรกนับา้ง”

	 สุทธิรตันก์ล่าวต่อไปว่า	 หลงัจากการเปิดตวั	 Asian	 Culture	 Station	 
ในวนัที	่26	สงิหาคมแลว้	กจิกรรมแรกทีจ่ะเกดิขึ้นกค็อืการจดัการสมัมนาใน	2	วนั
ต่อมา	(27-28	สงิหาคม)	ซึง่จะมกีารเชญิผูเ้ชี่ยวชาญท ัง้ภายในประเทศ	จากประเทศ
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต	้และจากญีปุ่่ นมาพดูคยุกนั	โดยเนน้ไปทีก่ารแลกเปลีย่น
ประสบการณใ์นการพฒันาและสรา้งความเคลือ่นไหวใหก้บัวงการศิลปะในทอ้งถิน่
ของแต่ละฝ่าย	 หลงัจากนัน้กิจกรรมอื่นๆ	 ที่วางแผนเอาไวจ้ะประกอบไปดว้ย 
การท�างานร่วมกบักลุม่ศิลปินสายศิลปะการแสดง	กลุม่ละครหุน่	และกลุม่นกัดนตร	ี
เพือ่ร่วมกนัจดังานแสดงต่อสาธารณะ	 ตามมาดว้ยการจดัเวริก์ช็อปดา้นการเขยีน
เกี่ยวกบังานศิลปะ	 เนื่องจากเหน็ว่าวงการศิลปะยงัขาดบุคคลที่มคีวามเชี่ยวชาญ 
ในส่วนนี้	จากนัน้กจ็ะเป็นการจดัเทศกาลภาพยนตรเ์ป็นล �าดบัสุดทา้ย
	 “แต่วา่ในระหวา่งทีเ่ตรยีมท�ากจิกรรมเหลา่นี้	เรากจ็ะมงีานอืน่ๆ	เกดิขึ้นไปดว้ย	
ท ัง้การเชญิศิลปินใหเ้ขา้มาใชพ้ื้นทีข่อง	Asia	Culture	Station	หรอือาจจะเป็นการ
น�าผลงานมาจดัแสดงก็ได	้ เพราะในพื้นทีข่องเราก็มส่ีวนของ	Wall	 Gallery	 อยู่	 
คือเราอยากจะใหท้ี่น่ีมีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหส้ถานที่เป็นที่รูจ้กั	 
ส่วนการทีเ่ราเลอืกสถานทีต่ ัง้ใหอ้ยู่ในบรเิวณนี้	(ย่านนมิมานเหมนิท)์	เพราะอยากให ้
เชื่อมโยงถงึคนในทอ้งถิน่ดว้ย	 ไม่อยากใหดู้เหมอืนว่าท�าเพือ่รองรบันกัท่องเที่ยว 
อย่างเดยีว	 แลว้ตรงนี้ก็อยู่ใกลก้บัมหาวทิยาลยัดว้ย	 อกีอย่างเราคดิวา่ทีน่ี่เดนิทาง 
มาไมย่าก	ไมไ่ดไ้กลจากตวัเมอืงมาก	แลว้พื้นทีเ่องกย็ดืหยุ่นต่อการท�างาน	คอืถา้เป็น
กิจกรรมเลก็ๆ	 เราสามารถจะใชพ้ื้นที่ตรงนี้ ในการจดักิจกรรมไดเ้ลย	 แต่ถา้เป็น
กจิกรรมทีใ่หญ่ขึ้น	เรากไ็ปใชส้ถานทีอ่ืน่ๆ	ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของงานนัน้ๆ”
	 ส�าหรบัการท�างานร่วมกนัระหว่าง	 CAC	 และ	 JPF	 ในการบริหารจดัการ	
Asian	Culture	Station	เป็นการท�างานกนัแบบปีต่อปี	เพยีงแต่ในกรณีของเชยีงใหม่
นัน้มคีวามพเิศษก็คือ	 ทาง	 JPF	 เป็นเจา้ภาพหลกัในการลงทนุท ัง้ในส่วนของการ
ปรบัปรุงและพฒันาพื้นที	่ และใหง้บประมาณในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ขณะที	่
CAC	มส่ีวนร่วมลงทนุในการปรบัปรุงพฒันาพื้นที	่และรบัผดิชอบในการด�าเนนิการ
ใหก้จิกรรมต่างๆ	เกดิขึ้นตามเป้าหมาย	“คอืทาง	JPF	เขามองหาองคก์รทีม่สีถานที่
อยู่แลว้	 แต่วา่ดว้ยความที	่ CAC	 ไมม่พีื้นทีข่องตวัเอง	 พอตกลงร่วมงานกนัก็เลย 
เป็นที่มาของการสรา้งพื้นที่ใหม่ขึ้นมา	 ส่วนกิจกรรมต่างๆ	 ที่บอกไปก่อนหนา้นี้ 	 
ทางเราเป็นฝ่ายเสนอวา่อยากจะท�าอะไรบา้ง	เพราะวา่เราเองกม็เีป้าหมายในการท�างาน
ที่อยากจะท�าใหเ้กิดขึ้นกบัแวดวงศิลปวฒันธรรมในเชียงใหม่อยู่ดว้ย	 ซึ่งเขาก็จะ 
ปล่อยใหเ้ราท�างานตามที่เราตอ้งการ	 โดยที่ถา้มีขอ้เสนอแนะอะไร	 ทาง	 JPF	 
กจ็ะใหค้วามเหน็หรอืแนะน�ามา”
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				 “ส่วนเรือ่งของความคาดหวงันัน้	ณ	วนัทีเ่ราคยุกนันี้	Asian	Culture	Station	
ยงัไม่ไดเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการ	 ยงัมีคนอีกเยอะที่ไม่รูว้่าเราก�าลงัท�าอะไร	 
เราเลยไม่รูว้่าเขาคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องน้ียงัไงบา้ง	 แต่เท่าที่ไดคุ้ยกบัคนส่วนหนึ่ง 
ในแวดวงศิลปะ	 เขาคาดหวงัว่าเราจะท�าหนา้ที่เชื่อมหลายๆ	 องค์กรใหเ้ขา้มา 
มส่ีวนร่วมตรงนี้	อกีอย่างคอืเขากค็าดวา่เราจะเริ่มท�ากจิกรรมหลายอย่างทีเ่คยคดิไว	้
ซึง่ก็ตอ้งรอดูกนัต่อไปว่าเราจะท�าไดด้มีากนอ้ยแค่ไหน	 แต่ความตัง้ใจของพวกเรา 
ในช่วงเริ่มแรก	 ก็คงจะเนน้ไปที่กิจกรรมต่างๆ	 ที่เราวางแผนเอาไวเ้ป็นหลกัก่อน	 
ส่วนโปรเจ็คทอ์ื่นๆ	 นอกเหนือจากนี้ เราคงเป็นแค่ตวัเชื่อม	 เป็นคนช่วยประสาน	 
ช่วยกระจายขา่ว	แต่ถา้จะใหเ้ป็นเจา้ภาพ	เป็นตวัหลกัอาจจะไมไ่หว	คดิวา่ขอโฟกสั
กบักจิกรรมทีเ่ราวางแผนไวใ้หอ้อกมาครบถว้นก่อนจะดกีวา่”
		 เมือ่เราถามว่า	 คิดว่าการเกิดขึ้นของ	 Asian	 Culture	 Station	 จะส่งผล 
อย่างไรบา้งต่อแวดวงศิลปวฒันธรรมในเชียงใหม่	 ค�าตอบของสุทธิรตัน์ก็คือ	 
เธอเชื่อวา่สิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นแน่ๆ	คอืการเขา้ถงึบคุคลและพื้นทีท่างศิลปะต่างๆ	ทีน่่าจะ
เพิ่มมากขึ้น	 เพราะว่ามีแหล่งขอ้มูลที่สามารถใหค้�าแนะน�าไดว้่าหากสนใจ 
ในเรื่องศิลปะแลว้ควรจะไปตรงไหนทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการนัน้ได	้“คอืถา้ใคร
ทีส่นเรื่องศิลปะแลว้มาเชยีงใหม	่แต่วา่ไมรู่ว้า่ควรจะเริ่มตน้จากตรงไหน	พื้นทีต่รงน้ี
สามารถช่วยได	้ เรามขีอ้มูลให	้ มาเอาแผนที่ก็ได	้ หรือสนใจเรื่องอะไรเป็นพเิศษ	 
ถา้เรารูเ้รากจ็ะช่วยแนะน�าใหว้า่ควรตอ้งไปตรงไหน	ไปเจอใคร	
	 “ขณะเดยีวกนัเราคดิวา่เป็นเรื่องทีด่ทีีศิ่ลปินในเชยีงใหมจ่ะมโีอกาสไดเ้จอกบั
คนทีท่ �างานดา้นนี้จากทีอ่ืน่ๆ	ท ัง้ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละญีปุ่่ น	ทีจ่ะเขา้มาร่วม
กิจกรรมกบัเราต่อจากน้ี	 คือบางคนน่ีก็ไม่ใช่ว่าจะไดเ้จอกนัง่ายๆ	 นะ	 ไดเ้ห็น 
การท�างานของเขา	 ไดร้บัรูว้่าคนที่ท �างานศิลปะในพื้นที่อื่นๆ	 เขาท�างานกนัยงัไง	 
ท�าอะไรกนัอยู่	 เขาก�าลงัสนใจเรื่องอะไรกนั	 เขามปีญัหาอะไรบา้ง	 ก็เป็นสิง่ทีศิ่ลปิน
ของเราสามารถจะเรยีนรูแ้ละเอามาประยุกตใ์ชไ้ด	้แลว้การไดรู้จ้กัคนเหลา่นี้กจ็ะช่วย
เพิ่มเครือข่ายในวงการศิลปะใหก้บัคนของเราดว้ย	 คือเขาไดป้ระโยชนแ์น่ๆ	 ล่ะ	 
แต่วา่กค็งจะตอ้งพาตวัเองมาร่วมกจิกรรมดว้ยนะ	เราเอางานมาใหถ้งึทีแ่ลว้”

	 	 	 	 หากดูจากแผนงานต่างๆ	 ทีว่างเอาไว	้ การเริ่มตน้ในปีแรกของ	 Asian	
Culture	Station	ดา้นหนึ่งกถ็อืวา่คกึคกัและน่าจะมคีวามเคลือ่นไหวอย่างต่อเนื่อง	
ซึ่งก็ตรงกบัเหตุผลที่สุทธิรตัน์อธิบายว่าไม่อยากใหส้ถานที่เป็นแค่แหล่งขอ้มูล 
เพยีงอย่างเดยีว	แต่อยากดงึดูดคนใหเ้ขา้มาสู่พื้นทีผ่่านกจิกรรมต่างๆ	ดว้ย	แต่ใน
อกีดา้นหนึ่ง	 การทีต่อ้งรบัผดิชอบท ัง้การพฒันาพื้นที	่ ด�าเนินการจดักจิกรรมต่างๆ	
รวมท ัง้ท �าความคุน้เคยกบัการร่วมงานกบั	 JPF	 ซึ่งจะตอ้งมกีารประสานงานกบั
ส�านกังานของ	JPF	ในกรุงเทพมหานครฯ	โดยตลอด	กเ็ป็นสิง่ทีถ่อืวา่หนกัไมน่อ้ย
ส�าหรบัทมีงานเลก็ๆ	ของ	CAC	แต่ถงึกระนัน้	สิง่ทีพ่วกเขาคาดหวงัจากการเขา้มา
ดูแลรบัผดิชอบ	 Asian	 Culture	 Station	 คืออยากจะมส่ีวนช่วยพฒันาแวดวง 
ศิลปวฒันธรรมในเชยีงใหมใ่นดา้นต่างๆ	เพราะพวกเขาเชื่อวา่	การเขา้มารบัผดิชอบ
ตรงจดุนี้	กม็	ี‘ความคาดหวงั’	จากผูค้นในแวดวงศิลปะต่อพวกเขาดว้ยเหมอืนกนั
	 “อย่างทีรู่ว้า่งานที	่CAC	ท�ามาคอืความพยายามทีจ่ะสรา้งเครอืขา่ยของศิลปิน
ในทอ้งถิน่	 แลว้ก็มเีรื่องอืน่ๆ	 ทีอ่ยากจะท�าอกีหลายอย่าง	 ซึง่เราก็ยงัท�าไดไ้มห่มด	 
แต่การเขา้มาดูแลรบัผิดชอบ	 Asian	 Culture	 Station	 มนัก็สอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของเราที่อยากสรา้งเครือข่ายของศิลปิน	 และยงัท�าใหเ้ครือข่ายที่ว่า 
มนักวา้งขวางขึ้นดว้ย	คอืจากในทอ้งถิน่	ในประเทศ	กจ็ะเชือ่มต่อออกไปสู่เพือ่นบา้น
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต	้กบัเชือ่มต่อไปสูญ่ีปุ่่ น	ซึง่จะเป็นประโยชนก์บัคนทีท่ �างาน
ในสายนี้แน่ๆ	แลว้กแ็น่นอนวา่กจิกรรมทีเ่ราคดิอยากจะท�าแต่วา่ยงัไมส่ามารถท�าได ้
ก่อนหนา้นี้ก็จะไดเ้ริ่มท�ากนัอย่างจริงจงั	 เพราะมคีวามพรอ้มมากขึ้นแลว้	 สิง่หนึ่ง 
ที่เราเรียนรูต้อนที่	 CAC	 ท�าแผนที่นิทรรศการศิลปะก็คือ	 เราไดรู้จ้กัแกลเลอรี่	 
ไดรู้จ้กัพื้นทีท่างศิลปะหลายๆ	แห่งเพิม่ขึ้น	แลว้ทีเ่หลา่นี้กส็นใจ	อยากจะมส่ีวนร่วม	
อยากจะสรา้งความร่วมมือกบัเราในการจดักิจกรรมต่างๆ	 แต่เนื่องจากเรา 
ยงัไม่มคีวามพรอ้มทีจ่ะท�ากิจกรรมไดอ้ย่างทีค่ิดไว	้ ความร่วมมอืเลยยงัไม่เกิดขึ้น	
แต่ในตอนนี้ เรามีความพรอ้มมากขึ้นแลว้	 ดงันัน้ในอนาคตความร่วมมือกบั 
แกลเลอรี่และพื้นทีท่างศิลปะในการจดักจิกรรมต่างๆ	 ทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์
กจ็ะขยายตวัขึ้นอย่างแน่นอน
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