
13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทือง  ครองอภิรดี

แปลและขยายความโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทือง  ครองอภิรดี

ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DROOG DESIGN: DUTCH DESIGN

เรียบเรียงจากนิตยสาร FAME Vol.37
คอลมัน ์ “ Reality  Check ”

บทคัดย่อ

กล่าวถึงแนวทางการออกแบบทีนิ่ยมแพร่หลายของกลุ่ม DROOG ประเทศเนเธอร์แลนด์
ซึ่งปฏิวัติแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโลกยุคหลังโมเดอร์น (Post Modern)
ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์  จนทั่วโลกรับรู้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของ
การออกแบบประจำชาติเนเธอร์แลนด์ หรือ “DUTCH DESIGN” และนำเสนอสาเหตุ
แหง่การเปลีย่นแปลงแนวคดิของ DUTCH DESGN จากแนวแรกเริม่  ซ่ึงไม่เน้นการขาย
แต่ปัจจุบันหันมาคำนึงถึงความเป็นจริงทางการตลาดมากขึ้น

บทความ

ต้องยอมรับว่าแนวโน้มในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้  โดยเฉพาะนักออกแบบ
รุ่นใหม่ ๆ ได้รับอิทธิพลของนักออกแบบจากประเทศเนเธอร์แลนด์ (Dutch Design)
ค่อนข้างมาก
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คำจำกัดความของ  “Dutch Design”   คือ เป็นงานที ่เน้นแนวคิดเป็นสำคัญ
(Conceptual) สดใหม่ (Fresh) และแฝงอารมณ์ขัน (Humorous) Dutch Design
เริม่มาจากกลุม่นกัออกแบบชาวดทัช ์ ท่ีชือ่ DROOG  แตทุ่กวนันีค้ำวา่ Droog Design
กับ Duth Design มักจะถูกใช้แทนกันจนกลายเป็นคำเดียวกันไปแล้ว

ย้อนไปในปี 1993 วงการออกแบบโลกต้องตะลึงกับงานออกแบบของกลุ่ม DROOG
ใน งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ Milan di Salone  ซึ่งถือเป็นตู้โชว์หลักของงานออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งบ้านระดับโลกงานหนึ่ง ในปีนั้นงานของกลุ่ม DROOG
ท่ีชอ็ควงการ  เชน่  เก้าอี ้Rag Chair  ออกแบบโดย Tejo Remy  และงาน 85  Lamps
Chandelier โดย Rody Graumans ซึง่เอาหลอดไฟ 85 หลอดมามดัรวมเปน็พวงงา่ยๆ
ให้เป็นโคมระย้าหรือแชนเดอเลียร์ เป็นงานที่ทำเพื่อให้สะใจตนเอง คล้ายศิลปิน fine
art และเหมอืนจะตัง้คำถามเชงิกบฏ (anti-design) นดิๆ วา่ “นกัออกแบบยงัตอ้งการ
ออกแบบอะไรใหม่ๆ อยู่อีกทำไม ในเมื่อโลกนี้มีทุกอย่างที่ได้รับการออกแบบมา
หมดแล้ว ?!” เป็นคำถามที่สั่นสะเทือนวงการออกแบบมหาศาลผ่านสื่อมวลชน

DROOG  สร้างจดุยนืใหม ่ คือ  “สนับสนนุใหนั้กออกแบบละทิง้ความหรหูราฟุม่เฟอืย
ความสะดวกสบายและราคาที่แพงเกินจริง  มองและวิพากษ์วิจารณ์โลกและอาชีพ
ของตนเองด้วยอารมณ์ขัน” แล้วยืนหยัดแนวของตนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา

งานของกลุ่ม DROOG เป็นที่ชื่นชอบและต้องการของสื่อมวลชน  โดยเฉพาะนิตยสาร
ท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ  และพพิธิภัณฑ ์ เพราะเปน็งานทีมี่สีสัน สอดรบักบัการตลาด
สมัยใหมท่ี่หิวโหยหา  ความใหม ่  และใหมก่ว่า  ผลท่ีตามมาของความโดง่ดัง  คือถูก
ลอกเลียนแบบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งในประเทศเนเธอร์แลนด์เองและทั่วโลก
Renny Ramakers  ผู้ก่อตั้งกลุ่ม DROOG กล่าวว่า  “DROOG isn’t about Product.
DROOG is a way of thinking”

งานของกลุ่ม  DROOG มีลักษณะเรียบง่าย  ใช้วัสดุพื ้นๆ ที่หาได้ง่าย  และใช้
กรรมวธีิผลติโบราณ  ยกตวัอยา่ง  เชน่  milk  bottle  chandelia  โดย Tejo  Remy
ใชข้วดนมปากกวา้งมาเปน็โปะ๊ไฟ  หรอืงานตู ้  Scrap-Wood  Cupboad  ของ  Piet
Heim  E.ek  ซึ่งทำจากเศษไม้มาปะติดปะต่อกันงานเหล่านี้ จุดประกายความนิยม
ความงามแบบทำเอง  (DIY aesthetic)  นักวิจารณ์บางคนชื่นชมงานของกลุ่มนี้
ในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพราะเป็นการส่งเสริมแนวคิดให้นำของเก่ามาใช้ใหม่
(Reuse)  แต่กลุ่ม DROOG ไม่เคยกล่าวอ้างในแง่นี้เลย พวกเขาใช้ของเก่าเพราะ
ชอบลักษณะของวัสดุเก่า  หรือชอบสิ่งที่หาพบได้ง่าย (found objects) เท่านั้นเอง



15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทือง  ครองอภิรดี

งานออกแบบของ DROOG มิได้มีแรงดลใจจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเลย  แต่เกิดจาก
ความต้องการทำสิ่งที่แปลกกว่าธรรมดา (otherness) และหายาก (rarity) โดยหัน
กลบัไปสำรวจเทคโนโลยเีก่าแก ่และนำกลบัมาใช ้  เชน่ knoted chair  ของ  Macel
Wander ผลติโดยใชเ้ทคนคิการถกัเชอืกผกูปม (machrame’)  ซึง่เปน็เทคนคิแมบ่า้น
โบราณ แลว้ชบุดว้ย epoxy  resin  หรอืงานของ  Maarten  Baas  ท่ีเอา  chandelier
ไม้และเก้าอ้ี  Baroque  มาพ่นไฟฟู่ให้ดูไหม้เกรียมเป็นจ้ำๆ และส่วนท่ีไหม้ไม่หมด ก็ทาสี
หนังสือพิมพ์ทั ่วโลกชมเชย  แม้กระทั ่ง Philippe Stark  นักออกแบบสุดฮิต
ในความเปร้ียวเก๋ (Cool) ยังส่ังเก้าอ้ีของ Baas หลายตัวมาแต่งในโรงแรม (Hip Hotel)
ที่เขาออกแบบ

ความจรงิประการหนึง่ก็คอื เบือ้งหลงัความโดง่ดงัของ Droog  นัน้  คอืการสนบัสนนุ
จากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์  อย่างไรก็ตาม  เร็วๆ นี้ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ จาก
ชาวดัทช์กันเองว่า  “งานในแนวของ DROOG ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เนเธอร์แลนด์มาโดยตลอดเป็นเวลา 10 ปีแล้วนั้น โด่งดังไปทั่วโลกก็จริง แต่มันเป็น
งานออกแบบที ่ดี (Good Design) หรือไม่?”  หลักการของการออกแบบ ซึ ่ง
นักออกแบบอุตสาหกรรมของดัทช์รุ ่นแรกๆ อย่าง Wim Gilles  เคยตั้งไว้ถูกลืม
ละเลยหมด  Wim Gilles บอกว่า “Making a Prototype is not indusrtial design.
Reproducing the prototype is industrial design”

งานของ Droog  โดยมากจะเป็นการทำต้นแบบชิ้นเดียว (Prototype)  และบางกรณี
ก็ผลิตในจำนวนจำกัด (small batches) ไม่มีจุดประสงค์ท่ีจะผลิตแบบ mass production  เลย
ดังนั้น งานของ Droog จึงผลิตขึ้นเพื่อโชว์ เพื่อสร้างชื่อเสียง สร้างดารานักออกแบบ
(Designs Celeb.) เพื่อพิพิธภัณฑ์การออกแบบ (Design museums) จะซื้อไว้เป็น
“Collection”  เพื่อนิตยสารการออกแบบจะได้มีรูปเก๋ๆ ลง  แต่มิใช่เพื่อขายใน
department  stores โดยเกา้อ้ีเหล่าน้ันมีไว้โชวมิ์ได้มีไว้น่ัง  ตู้มีไว้ดูไม่ได้มีไว้ใช้  มันไม่ใช่
เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ แตมั่นมีความ  “เรา้ใจ”  แนน่อน

เคยมีคำถามจากสื่อหนังสือพิมพ์ชาวดัทช์ว่า  “คุ้มไหม? ที่รัฐบาลดัทช์ส่งเสริม
การออกแบบแนวนี้ ซึ่งขายได้ในจำนวนจำกัด” (ซึ่งแน่นอน มักจะขายแพงกว่า
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป เพราะกระเดียดไปทางงานศิลปะและผลิตเพียงน้อยชิ้นเท่านั้น)
แต่ชรอยรัฐบาลของดัทช์คงเห็นว่าคุ้ม (ไม่เน้นรวยแต่เน้นดัง) จึงยังคงสนับสนุน
ให้ค้นคว้าทดลองแนวออกแบบแนวนี้ต่อไป โดยไม่ต้องคำนึงถึงอุตสาหกรรม และ
ไม่มุ่งเน้นการผลิตเป็นจำนวนมาก DROOG Design ซึ่งกลายเป็นคำพ้องกับ Dutch
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Design ก็โด่งดังไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  ส่งอิทธิพลถึงนักออกแบบรุ่นใหม่มาจนถึง
ทุกวันนีนั้บเปน็เวลากวา่ 10 ปีแลว้

ถ้าคิดในแง่การประชาสัมพันธ์ประเทศ ก็นับว่ารัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ประสบ
ความสำเร็จมาก ที่ทำให้ดัทช์โดดเด่นในวงการศิลปะอีกครั้ง หลังจากที่ศิลปินสกุล
ชา่งดทัชใ์นอดตี เชน่ Rembrant Vermeer และนกัออกแบบกลุม่ De Stijl  เชน่  Gerrit
Rietveld  และ Piet Mondrian เคยทำไว ้คณูุปการทีส่ำคญัอนัหนึง่ของ DROOG  คอื
ทำให้เป็นการแข่งขันกันให้เกิดผลิตภัณฑ์แนวใหม่ที่พิเศษนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์
แนวเน้นประโยชน์ใช้สอย (functiomal objects) แข่งกับงานศิลป์ (art) และยังลบ
เส้นแบง่ระหวา่งศลิปะบรสุิทธ์ิหรอืศลิปะชัน้สงู (high art) กับศลิปะประยกุต ์ซึง่มักจะ
ถูกบรรดาศิลปินเหยียดว่าเป็นศิลปะชั้นต่ำ (low art) ให้เลือนลางลงไป

จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบัน เราจะเห็นบรรดาศิลปินจิตรกรรมหลายคนทั้งไทยและ
ต่างประเทศพยายามทำงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์บ้าง งานพาณิชย์ศิลป์ และตกแต่ง
ภายในบ้าง ซึ่งเป็นงานที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเหยียดว่าเป็นศิลปะชั้นต่ำ (low art) นั่นเอง

เมื่อ DROOG  กลายเป็นสถาบันและจัดตั้ง โรงเรียนสอนการออกแบบของตนขึ้นมา
ก็มุ่งหวังจะผลิตนักออกแบบที่เน้นแนวคิด (Conceptual) ได้ออกมาทั้งรุ่น แต่ใน
ความเป็นจริงก็ คือ มีนักศึกษาบางส่วนเท่านั้นที่ทำงานแบบ “Conceptual”  ได้ถึง
ขั ้นยอดเยี ่ยม นอกนั้นก็กลายเป็นพวกเน้นแสดงอัตตาของตนซึ่งเป็นแนวศิลปะ
นักเรียนเหล่านี้วันๆ เอาแต่ฝันหา “ไอเดีย” และฝึกฝนฝีปากการวิจารณ์ให้จัดจ้าน
คมคาย และไม่ยอมทำงานให้สำเร็จเป็นเร่ืองเป็นราว และโดยมากก็จบลงท่ี  “prototype”
ไม่สามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมได้จริง

DROOG  เริ ่มต้นโดยการฉีกแนวออกมาทำงาน  “นอกกระแส” และโจมตีงาน
“ในกระแส”  (Modish) แต่ทุกวันนี้ นักออกแบบรุ่นใหม่ทั่วโลกพากัน เดินตาม จน
DROOG  กำลังกลายเปน็งาน  “ในกระแส”  เสียเองแลว้

ล่าสุดขณะนี้โรงเรียนการออกแบบของดัทช์กำลังปรับตัวใหม่ นอกเหนือจากการ
ยดึหลกัพืน้ฐานของการออกแบบทีรู่้ๆ  กัน คอื การใชส้อย (Functionality) ความงาม
(Aesthetics) และเอื้อต่อการผลิต (Manufacturability) แล้ว  ยังเน้นด้านวัสดุ
เทคโนโลยีการผลิต  และเกี่ยวโยงกับธุรกิจของอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น  แทนที่จะใช้
เทคโนโลยีเก่าแก่  เพื่อจะผลิตเป็นสินค้าพิเศษในจำนวนน้อยชิ้น ก็เปลี่ยนเป็นใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งอาจลดการแสดงอัตตา (self-expression) ให้น้อยลงไปด้วย
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ผลงานของนกัออกแบบชาวดทัช ์ปจัจบุนัยงัคงนา่ตืน่ตาเสมอ แมบ้างชิน้ไมใ่ชข่อง กลุม่
DROOG   งานของ Wander ขายดีมาก งานของ Jongerius, และ Jergen Bey
กำลังแสดงให้เห็นว่างาน แบบ “Conceptual”  สามารถคิดให้สอดคล้องกับการผลิต
ทางอุตสาหกรรมได้

ถ้างานของดัทช์สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง 2 ด้าน คือรักษารูปลักษณ์จากจินตนาการ
ท่ีโดดเดน่ขณะเดยีวกนักใ็ชด้ ีผลติงา่ย และขายคลอ่งแลว้ ก็นา่จะมผู้ีชืน่ชมทีก่วา้งขวาง
ขึ้น ไม่ใช่ชื่นชมกันเองเฉพาะในวงการออกแบบ

ดูละครแล้วย้อนมาดูตัวเรา นักออกแบบหรือครูสอนการออกแบบในบ้านเรา ผู้ใด
เริ่มเบื่อความเป็นจริงในด้านการใช้สอยการตลาดและการผลิต และสนุกสนานกับ
การออกแบบแนว “Conceptual” แบบ DROOG ในยุคแรกเริ่มที่มีความเป็นศิลปิน
(“ติส”) สุดโต่ง กรุณารับทราบด้วยว่า Dutch Design เจ้าตำรับเองกำลังปรับแนว
ลดความเป็น “ติส” ลงไป ทราบแล้ว....เปลี่ยน ก็ยังไม่สายเกินไป   ในที่สุดแล้ว
งานออกแบบที่ไม่สุดโต่งทางด้านใดด้านหนึ่ง  ทั้งแปลกใหม่น่าสนใจด้วยและขาย
ได้กำไรดีด้วย  ก็น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ดี “ทางสายกลาง” ไม่เคยล้าสมัย

ภาพที่ 1: Rag Chain จากเศษพรมมัดรวมกัน โดย Tejo Remy
ภาพที่ 2: 85’ Lamps Chandelier โดย Rody Graumans

1 2
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DROOG DESIGN:
DUTCH DESIGN

6 7

ภาพที่ 6: เก้าอี้ โดย Maarten Baas
ภาพที่ 7: Knoted chair โดย Marcel Wander

3 4 5

ภาพที่ 3: Scrap-wood cupboard โดย Piet Heim E.ek
ภาพที่ 4: Chandelier ไม้พ่นไฟให้ไหม้เกรียม โดย Maarten Baas
ภาพที่ 5: Milk Bottle Chandelier โดย Tejo Remy


