
ฉายา 'ตัวแสบแหงวงการออกแบบดัตช' (The Bad Boy of Dutch Design) ของ บาส ฟาน 
บีค (Bas van Beek) ที่บรรดาสื่อมวลชน ดีไซเนอร นักวิจารณมอบใหนั้น ดูเปนสิ่งที่ไมเกินเลย 

เมื่อเทียบกับการเอาคัมภีรไบเบิ้ลทางสถาปตยกรรมชื่อดังสามเลม อันประกอบไปดวย SMLXL ของ 
เรม คูลฮาส (Rem Koolhaas), Farmax ของ เอ็มวีอารดีวี (MVRDV) และ MOVE ของ เบน 
ฟาน เบเกล (Ben van Berkel) มาเผาในงานนิทรรศการที่ Rotterdam Museum Night 

เมื่อป 2003 ยิ่งไปกวานั้น เขายังถือวาการเผาตําราหนาเตอะทั้งสามเลมเปนงานศิลปะในชื่อ 
'Bas van Beek bids farewell to Architecture' อีกตางหาก

1

เมื่อก็อปปคือดีไซน เมื่อวายรายเปนฮีโร
Text : Puttichart Wanichat

120

BL
AC

K 
BO

X 

black.indd   120 8/8/2011   11:41:34 AM



บาส ฟาน บคี นัน้มสีถานะเปนทัง้ฮโีรและวายราย

สําหรับสื่อมวลชนและดีไซเนอรรุนใหมๆ เขาเปรียบ

เสมือนฮีโรอยาง 'แบทแมน' ที่ไมพูดพลามทําเพลง 

มาถงึก็ไลถลมเจาพอและเหลาลกูสมนุ ซึง่ครอบครอง

อํานาจมาชานานโดยวิธีเหี้ยมโหดดิบเถื่อน โดย

ปราศจากหมายศาล ในอีกสถานะหนึ่งเขาคือตัวปวน 

แถมยังมีพฤติกรรมเกรียนสุดๆ (ตามภาษาวยัรุนยคุนี้) 

วธิกีารทาํงานของเขาแหกคอก เลนนอกกฎและมทีาที

วพิากษอยางเผด็รอน ทาํใหดไีซเนอรหลายคนประกาศ

ตัวเปนศัตรูกับเขาอยางโจงแจง สําหรับอุตสาหกรรม

การออกแบบดัตชแลว เขาเปนเสมือนวายรายอยาง 

'โจกเกอร' มีอุปนิสัยที่คาดเดาไมถูก ชอบวางระเบิด

ทิง้ไวตามจดุตางๆ เพือ่กอกวนระบบ ทาทายความเชือ่

ของสังคม แถมยังนั่งหัวเราะอยางยียวนยามมีคนไป

เหยียบมัน

แมวา บาส ฟาน บีคจะเปนตัวแสบท่ีแทบไมมี

ใครคบ (ยกเวนพรรคพวก แฟนคลบัและสานศุษิยของ

เขา) มานับสิบป แตคําพังเพยท่ีวาผลงานพิสูจนมา 

กาลเวลาพิสูจนคนยังใชไดเสมอ ในงาน The Copy 

Culture Symposium ซึ่งจัดขึ้นโดย DMY ที่เบอรลิน 

บาส ฟาน บีค ตองขึ้นเวทีปาฏกถารวมกับหนึ่งใน

ผูทรงอิทธิพลของวงการออกแบบดัตช ลูกัส เฟอรวเอ

(Lucas Verweij) ซึ่งผันตัวเองไปเปนดีไซเนอร 

สถาปนิกและอาจารยแหงสถาบันศิลปะแหงไวเซนซี 

(Kunsthochschule Weißensee) ประเทศเยอรมนี

(สาเหตุท่ีสองคนนี้ขัดแยงกันเพราะบาสไปเอาแจกัน

ที่ออกแบบโดย เฮลลา ยองเกริอุส (Hella Jongerius) 

ดีไซเนอรชื่อดังและยังเปนภรรยาของเฟอรวเอ มา

กอ็ปปแลวหัน่ออกครึง่หนึง่ โดยบาสอางวาเพือ่จะทาํให

มนัใชงานไดดขีึน้ ทีแ่สบสดุกค็อืเขาขายมนัในราคาแค

ครึ่งเดียว) จากบุรุษผูเคยประกาศตนเปนฝายตรงขาม

กับบาสอยางชัดเจนในระดับไมขอยืนอยู บนเวที

เดียวกัน เฟอรวเอไดขึ้นกลาวนําปาฏกถาทามกลาง

ผูฟงจํานวนมากโดยยอมรับถึงความผิดพลาดในอดีต 

ลงทายดวยการยกยองและจับมือกับศัตรูคนสําคัญ 

สําหรับสื่อมวลชนแลว นี่คือการสงบศึกอันยืดเยื้อของ

สองบ๊ิกเนมแหงวงการออกแบบดัตช ในอีกแงหน่ึง

มันคือการยืนยันความสามารถของบาส และสรางขอ

พสิจูนทีว่า ถาจะกวนคนอืน่ ตวัเองกต็องเกงจรงิ ถาจะ

เกรียนทั้งที ก็ตองเกรียนเทพเทานั้น 

ในป 1997 บาส ฟาน บีค เพิ่งเรียนจบปริญญาตรี

ดานสถาปตยกรรมภายใน และแทบจะทนัท ีเขาตดัสนิใจ

เรียนตอดานสถาปตยกรรมภายใน ที่สถาบันวิเลม

เด คูนนิ่ง (Willem de Kooning Academie) แหง

รอ็ตเตอดาม จนจบปรญิญาโทในปถดัมา เขาแสดงออก

ถึงทัศนคติของตัวเองอยางตรงไปตรงมาและออกตัว

แรงตั้งแตสมัยเรียน ดวยผลงานวิทยานิพนธจาก

การสแกนสามมิติใบหนาของตนเอง นําเสนอพรอม

บทความซ่ึงบรรยายถึงสิ่งที่เขากินมาทั้งหมดในวัน

กอนหนาท่ีจะไปสแกนสามมิติ และใหคอมพิวเตอร

สรางรูปทรงสถาปตยกรรมออกมา แนนอนทุกคน

สามารถดาวนโหลดไปใชไดอกีดวย ทัง้หมดนีแ้สดงถงึ

ทัศนวิพากษกระบวนการใชคอมพิวเตอรเพื่อสราง-

สรรครปูทรงทางสถาปตยกรรม เขากลาววา “สถาปนกิ

มักกลาววาพวกเขาใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใน

การคนหารูปทรงใหมๆ ทั้งๆ ที่ทุกคนก็รูวาพวกเขา

แอบสรางรูปทรงเอาไวใตโตะอยู แลว” (บาสคิดวา

กระบวนการทางคอมพวิเตอรในการสรางรปูทรงเหลา-

นัน้ถกูสรางมาเพือ่บงัหนา ทาํใหกระบวนการออกแบบ

ดูมีเหตุมีผล แทที่จริงสถาปนิกนั้นรูอยูแลววาอยากได

รูปทรงอยางไร และพวกเขามักจะเลือกเอารูปทรงที่ 

'โดน' กบัสิง่ทีพ่วกเขาคดิหรอืใกลเคยีงกบัสิง่ทีพ่วกเขา

วาดภาพเอาไวในใจอยูแลว เพราะฉะนั้นวิธีทํางานที่

ดูเปน 'ภววิสัย' อยางกระบวนการสรางฟอรมดวย

คอมพวิเตอร กถ็กูใชเพือ่หลอกคนอืน่และตวัเอง จรงิๆ

แลวมันเปน 'อัตวิสัย' ที่ถูกฉาบทับดวยกระบวนการ

แบบ 'ภววิสัย' เทานั้น)

แนวทางขางตนของบาสมีความชัดเจนและแนว-

แนไมเปลี่ยนแปลงแมจะเรียนจบออกมาทํางานแลว

กต็าม กระทัง่ในปจจบุนัซึง่บาส ฟาน บคีดาํรงตาํแหนง

เปนอาจารยและหวัหนา DesignLab ของสถาบนัรทีเฟล

(The Rietveld Academy) ทีอ่มัสเตอรดมั เขากย็งัสอน

โดยยึดแนวทางการใชงานออกแบบเปนเครื่องมือใน

การวพิากษ หรอืในทางกลบักนัใชการวพิากษมาสราง-

สรรคงานดีไซนนั่นเอง

1 บาส ฟาน บีค ดัตชดีไซเนอรผูใชการวิพากษเปนเครื่องมือใน
การออกแบบ
2-3 บาสก็อปป งานออกแบบของดีไซเนอรทั้งที่มีชื่อเสียงโดงดัง
และไมดัง ทั้งหมดเอามาผลิตใหมเปนเซรามิค ในกรรมวิธีและ
ราคาท่ีถูกลง วางขายคละกัน ดูแลวไมตางกัน แถมมีใหเลือกตาม
สี CMYK เขาอธิบายวาตองการโจมตีอุตสาหกรรมการออกแบบที่ทํา
แตงานชั้นสูง และอางวาของตองมีราคาแพงดวยความซับซอนใน
การผลิต ซึ่งไมเปนความจริงแตอยางใด ทั้งหมดนี้บาสเรียกวากลยุทธ
แบบประชาธิปไตย
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เรื่องที่นาสนใจก็คือ ทัศนคติเชิงวิพากษอันโดด-

เดนของเขาไมใชแคเปลือกนอกของที่ทําใหดูเท แต

แทจริงเขมขนในระดับแกนแกน แถมอุดมไปดวย

สวนผสมทางปญญาที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน

ทาทีลอเลียนเสียดสีแบบดัตชดีไซน แนวคิดของนัก

ปรัชญาชาวฝรั่งเศส ฌอง โบดริยารด (Jean Baudril-

lard) ปญหาเชิงภววิสัยและอัตวิสัยของกระบวนการ

ออกแบบในยุคคอมพิวเตอร การตลาดและการสราง

แบรนดในวฒันธรรมกอ็ปป ลทัธบิรโิภคนยิมกบัเทรนด

และอุตสาหกรรมการออกแบบ ประวัติศาสตรศิลปะ

และสถาปตยกรรม ไปจนถึงสารพัดอุปลักษณในโลก

ภาพยนตร 

ขอวิจารณท่ีนารับฟงประเด็นหนึ่งของบาสก็คือ 

เม่ือเทียบกับฮอลลีวูดแลว ดัตชดีไซเนอรเอาแตทํา

หนงัโรแมนตกิคอเมดี ้(การทีบ่าสเปรยีบงานดตัชดไีซน

เปนแนวโรแมนตกิคอเมดี ้เพราะเปนแนวทางทีถ่กูจรติ

กับชนชั้นกลาง ดวยพล็อตเรื่องงายๆ ตอบสนอง

อุดมการณทางชนชั้น ตัวเอกตองตอสูเพื่อเอาชนะ

อุปสรรค ฟนฝาเพื่อรักแท ยกยองการมองโลก

แงบวกอยางมีอารมณขัน สอดคลองกับงาน

ดัตชดีไซนที่มักมีมุมมองเชิงบวกตอปญหา 

เชื่อในการแกไขดวยปญญาและอารมณขัน 

มีทาทีประนีประนอม ตอบสนองตอความ

ฝนและอุดมการณบริโภคนิยม ที่สําคัญคือ 

'เสพ' ไดงาย)  ทั้งๆ ที่มีหนังอีกหลายแนว (Genre) 

ไมวาจะเปนเขยาขวัญ สารคดี ดรามา ไปจนกระทั่ง

หนงัเกรดบ ีสิง่ทีเ่ขาทาํกค็อืลองสรางหนงัในแนวอืน่ๆ 

ก็เทานั้น (หากมองในแงนี้งานของบาสก็เหมือนกับ

หนังเรื่อง Kick-Ass ที่ลอเลียนหนังซูเปอรฮีโรอยาง

แบทแมน สไปเดอรแมนดวยทาทีจริงจัง แตแทรก

ดวยอารมณขันแบบเลือดสาด หรือไมก็หนังเด็กแนว 

สะใจคอซาดิสมอยาง Kill Bill ขณะที่ดัตชดีไซเนอร

คนอื่นๆ มัวแตทําหนังอยาง Notting Hill ไมก็ Four 

Weddings and a Funeral)  

4-7 จดุเริม่ตนของความขดัแยงอนัอือ้ฉาว บาส ฟาน บคีจดัแสดงงาน
ที่แกลเลอรี บินเนน (Gallerie Binnen) ในอัมสเตอรดัม 
ด วยการเอาแจกันท่ีออกแบบโดย เฮลลา ยองเกริอุส
 (Hella Jongerius) มากอ็ปปแลวหัน่ออกครึง่หนึง่ ซึง่เขาบอกวา

มันจะใชงานไดดีขึ้น ที่แสบสุดคือเขาวางขายมันในราคาหาสิบ
เปอรเซ็นตของราคาจริง ไมใชแคนั้นเขายังทําเชนเดียวกันกับเกาอี้ที่
ออกแบบโดย ริชารด ฮุตเตน (Richard Hutten) และอิเนเก ฮานส 
(Ineke Hans) อีกดวย 
8 เกาอี้ไรนาม (Untitled Chair) บาสเอาเกาอี้สํานักงานมาแปะติดกับ
ขาเกาอ้ีอันโดงดังท่ีออกแบบโดยชาลสและเรย อีมส (Charles and 
Ray Eames) และเรยีกมนัวาดไีซนแบบอลัเทอเนทฟี ปจจบุนัวางขาย
ที่พิพิธภัณฑโบเอจมันส ฟาน บิวนิงเกน (Boijmans van Beuningen)
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กลาวโดยสรุป งานออกแบบของเขาเปนการ

วิพากษหรือลอเลียนผลงานของผูอ่ืน (ไมเวนแมแต

ตัวเขาเอง) จะดูเปนศิลปะก็ยังได แถมใชงานดีอีก

ตางหาก (บางทีดีกวาตนแบบอีกดวย) งานของเขา

สวนใหญเปนการ 'ก็อปป' งานชาวบานเขามาอีกที 

แตเอามาดัดแปลง ผสม ตัดตอพันธุกรรม แลวติด

แบรนดกลายเปนงานของตัวเอง ถึงกระนั้นก็ตามนัก

วิจารณและดีไซเนอรหลายๆ คนกลาววาเขามีสวนใน

การยกระดับงานก็อปปใหเขาขั้นศิลปะ ไมใชงานก็อป

ดาดๆ ไรความคิด เพราะแมกระทั่งเฟอรวเอ (ผูเคย

เปนปฏิปกษ) ก็ยังยกยองเขาในภายหลังวาเปน 'นัก

ก็อปปที่ดีที่สุดในโลก'  

ตองยอมรับวา Simulacra and Simulation ของ

ฌอง โบดริยารด ซึ่งถือเปนคัมภีรของเหลาโพสตโม-

เดิรนนิสตในยุคคอมพิวเตอรครองโลกนั้น สามารถ

อางอิงโดยตรงกับแนวคิดของบาส ฟาน บีค ไดอยาง

ไมขดัเขนิ (แนนอนวาบาสเองกอ็างถงึโบดรยิารดอยาง

เปดเผย) ในโลกที่การก็อปปกลายเปนวัฒนธรรมของ

การบริโภค ของเทียมเปนที่ตองการดุจงานตนแบบ 

สัญญะมากอนการใชสอย งานของบาสที่อาศัยการ 

'ก็อปป' งานคนอื่นมาดัดแปลงคือ 'ของแท' เชนเดียว

กับ 'หอคอยโตเกียว' ที่ญี่ปุน ก็อปป 'หอคอยไอเฟล' 

จากฝรั่งเศส (แตสรางใหสูงกวา) ถนนราชดําเนินที่

กรุงเทพฯ ก็อปป ถนนฌองเซลิเซ จากฝรั่งเศส (ของ

เรารถติดกวา) ไอโฟนจีน ก็อปป ไอโฟนจอบส (พัง

งายกวา)  

โบดริยารดกลาววา 'ของเทียม' หรือ 'ความจริง

เสมอืน' (Simulacrum) นัน้ เปน 'ของแท' หรอื 'ความจรงิ'

ในตวัของมนัเอง และทีส่าํคญั 'ของเทยีมหรอืความจรงิ

เสมือน' นั้นไมไดทําหนาที่บดบัง 'ความจริงแท' ใดๆ 

ในทางตรงกันขามมันเปน 'ความจริงแท' ที่บดบังหรือ

กีดกันสิ่งอื่นๆ ออกไปตางหาก โบดริยารดยกตัวอยาง

สาํคญัอนัไดแก ดสีนยีแลนด ซึง่เปน 'ดนิแดนเทยีม' ใน

มมุมองจากภายนอก แตเมือ่มองจากภายในแลวดสินยี-

แลนดเปน 'ดินแดนจริง' หรือโลกแหงความฝนท่ี

ดํารงอยูจริง การประสบผลสําเร็จของมันเกิดจากการ

กีดกัน “โลกของผูใหญหรือโลกแหงความจริงอีกใบ” 

ออกไปตางหาก

นอกจากนี้เขายังแบงวิวัฒนาการของ 'ความจริง

เสมือน' เอาไวเปนลําดับ โดยขั้นที่หนึ่งนั้น รูปจําลอง

หรือของเทียมยังเปนภาพสะทอนของความจริง ใน

ขั้นนี้ยังมีการปรากฏตัวของความจริงหรือตนแบบยัง

ดํารงอยูอยางชัดเจน ผูคนยังแยกแยะและเขาใจได 

และใหความสําคัญตอของแทมากกวาสิ่งจําลอง ขั้น

ที่สอง 'ความจริงเสมือน' ปดบังและเปลี่ยนแปลง

ลักษณะของความจริง ในขั้นนี้ความจริงยังปรากฏตัว

อยูอยางเลือนราง แตลดบทบาทลงไปมาก ขั้นที่สาม 

ของเทยีมปดบงัของแท หรอืทาํประหนึง่วาของแทนั้น

ไมมอียู ในขัน้นีร้ปูจาํลองทาํเสมอืนตวัมนัเองคอืความ

จริง ขั้นสุดทายรูปจําลองหรือของเทียมกลายเปน

ของแทโดยสิ้นเชิง ไมมีความเกี่ยวของกับความจริง

ไมมีการปรากฏตัวใดๆ ของตนแบบ มีเพียงรูปจําลอง

ท่ีไรตนแบบเทานั้น มองในมุมนี้สิ่งที่บาส ฟาน บีค

พยายามทําอยู คือการทําใหการก็อปปกาวไปถึงขั้นที่

สามและที่สี่ของวิวัฒนาการของความจริงเสมือนตาม

นัยของโบดริยารด กลาวคือทําใหก็อปปกลายเปนงาน

ดีไซนตนแบบไปในที่สุด

เรือ่งเหลานี้ไมใชสิง่ไกลตวั พวกเราเปนโฮโมซา-

เป ยนซึ่งตื่นนอนขึ้นมาในรุ งอรุณของเศรษฐกิจ

ยุคใหม ผูคนรอบๆ ตัวบริโภคสัญญะแทนของจริง ทุก

วนันีอ้วตารในเฟซบคุทาํหนาทีแ่ทนตวัตนทางกายภาพ 

เคลื่อนตัวไปในไซเบอรสเปซ ขณะที่ปลอยใหสังขาร

ขันธหาเนาเปอยคาเกาอี้ เราอาศัยอยูในโลกที่ของ

สมมติเหลานี้เปนสิ่งสําคัญ และควรยึดถือเสียยิ่งกวา

ความจริง (ใครๆ ก็บูชาเงินตรา ทั้งๆ ที่ทุกคนก็รูกันวา

มนัเปนของสมมต)ิ สาํหรบับาสแลวในเมือ่กอ็ปปกลาย

เปนของจรงิ งานของเขา (ซึง่ถกูกวาหาสิบเปอรเซ็นต) 

คอืการประชดประชนัและบอนทาํลายทนุนยิมในวงการ

ออกแบบ ซึ่งมุงผลิตงานดีไซนที่เสพไดเฉพาะชนชั้น

สูงหรือกระฎมพี คําถามที่ตามมาก็คือวา เขาคือ

ฮีโรในภารกิจปลดปลอยดีไซนจากการผูกขาดทาง

อุตสาหกรรมการออกแบบ หรือเปนวายรายซอนรูปที่

กําลังสถาปนาโครงสรางอํานาจใหมกันแน 

All images courtesy of Bas van Beek

9-12 บาสซือ้โตะมาจากรานขายของการกศุล จากนัน้กท็าํการเลือ่ยหัน่
และประกอบขึ้นใหม ทั้งหมดนี้ทําโดยปราศจากกรรมวิธีออกแบบโดย
ทั่วไป ไมวาจะเปนการเขียนแบบ แบบจําลองหรืออื่นๆ
13-17 แนวคดิไฮบรดิหรอืการผสมขามสายพนัธ ุถกูนาํมาทาํใหเปนจรงิ
ในงานเซรามิคของบาส เขาสรางงานโดยก็อปปชิ้นงานอื่นหลายๆ ชิ้น 
โดยมีท่ีมาจากหลายๆ แหงแตกตางกนัไป มาผสมพนัธุ ตดัตอ ออกมา
เปนงานใหม เรียกวาอลหมาน สนุกสนานดีแท
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