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ASIAN CULTURE
STATION : THE
OPENING
เมื่อ Asian Culture Station เปิดสถานีที่เชียงใหม่
เรื่อง: ระพินทรนาถ ภาพ: ระพินทรนาถ, Asian Culture Station

กว่าที่ HIP ฉบับนี้จะถึงมือคุณผู้อ่าน Asian
Culture Station ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกัน
ระหว่ า ง The Japan Foundation Asia
Center (JPF) และ Chiang Mai Art
Conversation (CAC) ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ไปแล้ ว แต่ ก ่ อ นหน้ า นั้ น ภายในออฟฟิ ศ ที่ ก� ำ ลั ง
เร่ ง ตกแต่ ง ให้ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยก่ อ นถึ ง วั น เปิ ด
และท่ามกลางสมาชิกของ CAC ที่ยุ่งอยู่กับการ
เตรียมงานต่างๆ เราสนทนากับ สุทธิรตั น์ ศุภปริญญา
Director ของ CAC ซึ่งรับหน้าที่เ ป็นทีมงาน
ที่จะดูแลและด�ำเนินงานต่างๆ ของที่นี่ ถึงความเป็นมา
ของโครงการดังกล่าว และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแวดวง
ศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม่ หลังจากที่ Asian
Culture Station เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

วันทีเ่ รานัดหมายกันนัน้ ถึงจะเป็ นวันหยุด แต่ทมี งานของ CAC ก็ยงั คง
เข้ามาท�ำงาน แม้ออฟฟิ ศของพวกเขาจะยังไม่เรียบร้อยและเต็มไปด้วยร่องรอย
ของการตกแต่งภายในที่ยงั ไม่เสร็จสิ้นก็ตามที เราเลือกพื้นที่ใกลก้ ระจกหน้าต่าง
ด้านหน้าออฟฟิ ศเป็ นสถานทีใ่ นการสนทนา ก่อนทีค่ ำ� ถามจะเริ่มต้นขึ้น
สุทธิรตั น์เล่าถึงความเป็ นมาของ Asian Culture Station โดยอธิบาย
ให้เ ราฟัง ว่ า โครงการดัง กล่ า วเป็ นโครงการของ JPF ที่ ว างแผนจะตั้ง
‘สถานีวฒั นธรรม’ ขึ้นในพื้นที่ 3 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ประกอบไปด้วย
ย่างกุง้ ประเทศเมียนมา, โฮจิมนิ ห์ ซิต้ ี ประเทศเวียดนาม และ เชียงใหม่ ประเทศไทย
โดยโจทย์ของ JPF คือเลือกสถานทีท่ ไ่ี ม่ใช่เมืองหลวง, มีองค์กรหรือทีมงานส�ำหรับ
ด�ำ เนิ น กิ จ กรรมทางศิ ล ปวัฒ นธรรมต่ า งๆ และมีส ถานที่ส �ำ หรับ เป็ น แหล่ ง
รวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงาน และจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
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“เมืองทีท่ าง JPF เลือกทีจ่ ะท�ำโครงการจะไม่ใช่เมืองหลวง แต่ก็เป็ นเมือง
ทีม่ คี วามเคลือ่ นไหวทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยูพ่ อสมควร เช่นเดียวกับต้องมีองค์กร
ทีม่ คี วามเคลือ่ นไหวในการท�ำงานทางด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันองค์กร
ทีว่ า่ ก็ตอ้ งรูจ้ กั และมีเครือข่ายทีเ่ ชื่อมโยงกับทัง้ ศิลปิ นในท้องถิน่ ในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ และรวมไปถึง ที่ญ่ีป่ ุนด้ว ย เพราะในการท�ำ งานจะต้อ งมีก ารติด ต่ อ
ประสานงานกับทัง้ สามส่วนนี้ในการท�ำกิจกรรมต่ างๆ อันเป็ นหนึ่งในข้อตกลง
ในการจัดตัง้ Asian Culture Station ขึ้น
“ความตัง้ ใจของเขาคืออยากให้ท่ีน่ีเป็ นสถานที่ท่ีคนทัว่ ไปสามารถเข้ามา
ใช้งานได้โดยง่าย มีการจัดกิจกรรมต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปวัฒนธรรม
และเป็ นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องศิลปะในด้านต่างๆ ซึง่ สิง่ ที่ CAC คุยกับทาง JPF
ไว้ก็คือ เราอยากให้ท่นี ่ีเป็ นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมในเชียงใหม่
เพราะว่า CAC ก็ทำ� แผนที่นิทรรศการศิลปะเชียงใหม่ รวมทัง้ การท�ำเว็บไซต์
ทีร่ วบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะในเชียงใหม่อยู่แล ้ว และในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยง
ไปถึงเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และญี่ป่ ุนด้วยตามข้อตกลง ถ้ามาที่น่ีเราก็จะมี
อินเตอร์เน็ตให้ใช้งาน มีเจ้าหน้าทีอ่ ยู่ประจ�ำ สามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมได้ ถ้าเรารูอ้ ะไร สามารถแนะน�ำอะไรได้กจ็ ะให้ขอ้ มูลไป แล ้ว CAC
ก็จะรับหน้าทีใ่ นการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ Asian Culture Station ซึง่ ในปี แรกนี้
เราก็เสนอกับทาง JPF ไปแล ้วว่าอยากจะท�ำอะไรกันบ้าง”

สุทธิรตั น์กล่าวต่อไปว่า หลังจากการเปิ ดตัว Asian Culture Station
ในวันที่ 26 สิงหาคมแล ้ว กิจกรรมแรกทีจ่ ะเกิดขึ้นก็คอื การจัดการสัมมนาใน 2 วัน
ต่อมา (27-28 สิงหาคม) ซึง่ จะมีการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ ภายในประเทศ จากประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจากญีป่ ่ นุ มาพูดคุยกัน โดยเน้นไปทีก่ ารแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ในการพัฒนาและสร้างความเคลือ่ นไหวให้กบั วงการศิลปะในท้องถิน่
ของแต่ ละฝ่ าย หลังจากนัน้ กิจกรรมอื่นๆ ที่วางแผนเอาไว้จะประกอบไปด้วย
การท�ำงานร่วมกับกลุม่ ศิลปิ นสายศิลปะการแสดง กลุม่ ละครหุน่ และกลุม่ นักดนตรี
เพือ่ ร่วมกันจัดงานแสดงต่อสาธารณะ ตามมาด้วยการจัดเวิรก์ ช็อปด้านการเขียน
เกี่ยวกับงานศิลปะ เนื่องจากเห็นว่าวงการศิลปะยังขาดบุคคลที่มคี วามเชี่ยวชาญ
ในส่วนนี้ จากนัน้ ก็จะเป็ นการจัดเทศกาลภาพยนตร์เป็ นล�ำดับสุดท้าย
“แต่วา่ ในระหว่างทีเ่ ตรียมท�ำกิจกรรมเหล่านี้ เราก็จะมีงานอืน่ ๆ เกิดขึ้นไปด้วย
ทัง้ การเชิญศิลปิ นให้เข้ามาใช้พ้นื ทีข่ อง Asia Culture Station หรืออาจจะเป็ นการ
น�ำผลงานมาจัดแสดงก็ได้ เพราะในพื้นทีข่ องเราก็มสี ่วนของ Wall Gallery อยู่
คือเราอยากจะให้ท่ีน่ีมีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่ างต่ อเนื่องเพื่อให้สถานที่เ ป็ นที่รู จ้ กั
ส่วนการทีเ่ ราเลือกสถานทีต่ งั้ ให้อยู่ในบริเวณนี้ (ย่านนิมมานเหมินท์) เพราะอยากให้
เชื่อมโยงถึงคนในท้องถิน่ ด้วย ไม่อยากให้ดูเหมือนว่าท�ำเพือ่ รองรับนักท่องเที่ยว
อย่างเดียว แลว้ ตรงนี้ก็อยู่ใกลก้ บั มหาวิทยาลัยด้วย อีกอย่างเราคิดว่าทีน่ ่ีเดินทาง
มาไม่ยาก ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองมาก แล ้วพื้นทีเ่ องก็ยดื หยุน่ ต่อการท�ำงาน คือถ้าเป็ น
กิจกรรมเล็กๆ เราสามารถจะใช้พ้ นื ที่ตรงนี้ในการจัดกิจกรรมได้เลย แต่ถา้ เป็ น
กิจกรรมทีใ่ หญ่ข้นึ เราก็ไปใช้สถานทีอ่ น่ื ๆ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของงานนัน้ ๆ”
ส�ำหรับการท�ำงานร่วมกันระหว่าง CAC และ JPF ในการบริหารจัดการ
Asian Culture Station เป็ นการท�ำงานกันแบบปี ต่อปี เพียงแต่ในกรณีของเชียงใหม่
นัน้ มีความพิเศษก็คือ ทาง JPF เป็ นเจ้าภาพหลักในการลงทุนทัง้ ในส่วนของการ
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ และให้งบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ขณะที่
CAC มีสว่ นร่วมลงทุนในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ และรับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ให้กจิ กรรมต่างๆ เกิดขึ้นตามเป้ าหมาย “คือทาง JPF เขามองหาองค์กรทีม่ สี ถานที่
อยู่แล ้ว แต่วา่ ด้วยความที่ CAC ไม่มพี ้นื ทีข่ องตัวเอง พอตกลงร่วมงานกันก็เลย
เป็ นที่มาของการสร้างพื้นที่ใหม่ข้ นึ มา ส่วนกิจกรรมต่างๆ ที่บอกไปก่ อนหน้านี้
ทางเราเป็ นฝ่ ายเสนอว่าอยากจะท�ำอะไรบ้าง เพราะว่าเราเองก็มเี ป้ าหมายในการท�ำงาน
ที่อยากจะท�ำให้เกิดขึ้นกับแวดวงศิลปวัฒนธรรมในเชียงใหม่อยู่ดว้ ย ซึ่งเขาก็จะ
ปล่อยให้เราท�ำงานตามที่เราต้องการ โดยที่ถา้ มีขอ้ เสนอแนะอะไร ทาง JPF
ก็จะให้ความเห็นหรือแนะน�ำมา”
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    หากดูจากแผนงานต่างๆ ทีว่ างเอาไว้ การเริ่มต้นในปี แรกของ Asian
Culture Station ด้านหนึ่งก็ถอื ว่าคึกคักและน่าจะมีความเคลือ่ นไหวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็ตรงกับเหตุผลที่สุทธิรตั น์อธิบายว่าไม่อยากให้สถานที่เป็ นแค่ แหล่งข้อมูล
เพียงอย่างเดียว แต่อยากดึงดูดคนให้เข้ามาสู่พ้นื ทีผ่ ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วย แต่ใน
อีกด้านหนึ่ง การทีต่ อ้ งรับผิดชอบทัง้ การพัฒนาพื้นที่ ด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
รวมทัง้ ท�ำความคุน้ เคยกับการร่วมงานกับ JPF ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับ
ส�ำนักงานของ JPF ในกรุงเทพมหานครฯ โดยตลอด ก็เป็ นสิง่ ทีถ่ อื ว่าหนักไม่นอ้ ย
ส�ำหรับทีมงานเล็กๆ ของ CAC แต่ถงึ กระนัน้ สิง่ ทีพ่ วกเขาคาดหวังจากการเข้ามา
ดูแลรับผิดชอบ Asian Culture Station คืออยากจะมีส่วนช่วยพัฒนาแวดวง
ศิลปวัฒนธรรมในเชียงใหม่ในด้านต่างๆ เพราะพวกเขาเชื่อว่า การเข้ามารับผิดชอบ
ตรงจุดนี้ ก็มี ‘ความคาดหวัง’ จากผูค้ นในแวดวงศิลปะต่อพวกเขาด้วยเหมือนกัน
“อย่างทีร่ ูว้ า่ งานที่ CAC ท�ำมาคือความพยายามทีจ่ ะสร้างเครือข่ายของศิลปิ น
ในท้องถิน่ แลว้ ก็มเี รื่องอืน่ ๆ ทีอ่ ยากจะท�ำอีกหลายอย่าง ซึง่ เราก็ยงั ท�ำได้ไม่หมด
แต่ การเข้ามาดู แลรับผิดชอบ Asian Culture Station มันก็สอดคลอ้ งกับ
ความต้องการของเราที่อยากสร้างเครือข่ายของศิลปิ น และยังท�ำให้เครือข่ายที่ว่า
มันกว้างขวางขึ้นด้วย คือจากในท้องถิน่ ในประเทศ ก็จะเชือ่ มต่อออกไปสูเ่ พือ่ นบ้าน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเชือ่ มต่อไปสูญ
่ ป่ี ่ นุ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั คนทีท่ ำ� งาน
ในสายนี้แน่ๆ แล ้วก็แน่นอนว่ากิจกรรมทีเ่ ราคิดอยากจะท�ำแต่วา่ ยังไม่สามารถท�ำได้
ก่อนหน้านี้ก็จะได้เริ่มท�ำกันอย่างจริงจัง เพราะมีความพร้อมมากขึ้นแลว้ สิง่ หนึ่ง
ที่เราเรียนรู ต้ อนที่ CAC ท�ำแผนที่นิทรรศการศิลปะก็คือ เราได้รูจ้ กั แกลเลอรี่
ได้รูจ้ กั พื้นทีท่ างศิลปะหลายๆ แห่งเพิม่ ขึ้น แล ้วทีเ่ หล่านี้กส็ นใจ อยากจะมีส่วนร่วม
อยากจะสร้า งความร่ ว มมือ กับ เราในการจัด กิ จ กรรมต่ า งๆ แต่ เ นื่ อ งจากเรา
ยังไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะท�ำกิจกรรมได้อย่างทีค่ ิดไว้ ความร่วมมือเลยยังไม่เกิดขึ้น
แต่ ใ นตอนนี้ เ รามีค วามพร้อ มมากขึ้น แล ว้ ดัง นัน้ ในอนาคตความร่ ว มมือ กับ
แกลเลอรี่และพื้นทีท่ างศิลปะในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีน่ ่าสนใจและเป็ นประโยชน์
ก็จะขยายตัวขึ้นอย่างแน่นอน
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    “ส่วนเรือ่ งของความคาดหวังนัน้ ณ วันทีเ่ ราคุยกันนี้ Asian Culture Station
ยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ด ตัว อย่ า งเป็ น ทางการ ยัง มีค นอีก เยอะที่ไ ม่ รู ว้ ่ า เราก�ำ ลัง ท�ำ อะไร
เราเลยไม่รูว้ ่าเขาคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยงั ไงบ้าง แต่เท่าที่ได้คุยกับคนส่วนหนึ่ง
ในแวดวงศิ ลปะ เขาคาดหวังว่าเราจะท�ำหน้าที่เชื่อมหลายๆ องค์กรให้เข้ามา
มีสว่ นร่วมตรงนี้ อีกอย่างคือเขาก็คาดว่าเราจะเริ่มท�ำกิจกรรมหลายอย่างทีเ่ คยคิดไว้
ซึง่ ก็ตอ้ งรอดูกนั ต่อไปว่าเราจะท�ำได้ดมี ากน้อยแค่ไหน แต่ความตัง้ ใจของพวกเรา
ในช่วงเริ่มแรก ก็คงจะเน้นไปที่กิจกรรมต่างๆ ที่เราวางแผนเอาไว้เป็ นหลักก่อน
ส่วนโปรเจ็คท์อ่นื ๆ นอกเหนือจากนี้เราคงเป็ นแค่ตวั เชื่อม เป็ นคนช่วยประสาน
ช่วยกระจายข่าว แต่ถา้ จะให้เป็ นเจ้าภาพ เป็ นตัวหลักอาจจะไม่ไหว คิดว่าขอโฟกัส
กับกิจกรรมทีเ่ ราวางแผนไว้ให้ออกมาครบถ้วนก่อนจะดีกว่า”
เมือ่ เราถามว่า คิดว่าการเกิดขึ้นของ Asian Culture Station จะส่งผล
อย่ างไรบ้างต่ อแวดวงศิ ลปวัฒนธรรมในเชียงใหม่ ค�ำตอบของสุ ทธิรตั น์ก็คือ
เธอเชื่อว่าสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นแน่ๆ คือการเข้าถึงบุคคลและพื้นทีท่ างศิลปะต่างๆ ทีน่ ่าจะ
เพิ่ม มากขึ้น เพราะว่ า มีแ หล่ ง ข้อ มู ล ที่ส ามารถให้ค�ำ แนะน�ำ ได้ว่ า หากสนใจ
ในเรื่องศิลปะแล ้วควรจะไปตรงไหนทีจ่ ะตอบสนองความต้องการนัน้ ได้ “คือถ้าใคร
ทีส่ นเรื่องศิลปะแล ้วมาเชียงใหม่ แต่วา่ ไม่รูว้ า่ ควรจะเริ่มต้นจากตรงไหน พื้นทีต่ รงนี้
สามารถช่วยได้ เรามีขอ้ มูลให้ มาเอาแผนที่ก็ได้ หรือสนใจเรื่องอะไรเป็ นพิเศษ
ถ้าเรารูเ้ ราก็จะช่วยแนะน�ำให้วา่ ควรต้องไปตรงไหน ไปเจอใคร
“ขณะเดียวกันเราคิดว่าเป็ นเรื่องทีด่ ที ศ่ี ิลปิ นในเชียงใหม่จะมีโอกาสได้เจอกับ
คนทีท่ ำ� งานด้านนี้จากทีอ่ น่ื ๆ ทัง้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญีป่ ่ นุ ทีจ่ ะเข้ามาร่วม
กิจกรรมกับเราต่ อจากนี้ คือบางคนนี่ก็ไม่ใช่ ว่าจะได้เจอกันง่ายๆ นะ ได้เห็น
การท�ำงานของเขา ได้รบั รู ว้ ่าคนที่ทำ� งานศิลปะในพื้นที่อ่ืนๆ เขาท�ำงานกันยังไง
ท�ำอะไรกันอยู่ เขาก�ำลังสนใจเรื่องอะไรกัน เขามีปญั หาอะไรบ้าง ก็เป็ นสิง่ ทีศ่ ิลปิ น
ของเราสามารถจะเรียนรูแ้ ละเอามาประยุกต์ใช้ได้ แล ้วการได้รูจ้ กั คนเหล่านี้กจ็ ะช่วย
เพิ่มเครือข่ายในวงการศิลปะให้กบั คนของเราด้วย คือเขาได้ประโยชน์แน่ ๆ ล่ะ
แต่วา่ ก็คงจะต้องพาตัวเองมาร่วมกิจกรรมด้วยนะ เราเอางานมาให้ถงึ ทีแ่ ล ้ว”
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