BLACK BOX

สีสันและตัวตน
Text : Puttichart Wanichat

ราวๆ สองสามปที่ผานมามีพ็อกเก็ตบุคเลมหนึ่งออก
วางตลาดในชื่อ “Why Do Architects Wear Black?”
ผูแตงคือ คอรดูลา เรา (Cordula Rau) ใชความอุตสาหะ
รวบรวมคําตอบนับรอยจากคําถามที่ชวนสงสัยวา “ทําไม
สถาปนิกจึงใสชุดสีดํา?” โดยคําตอบสวนใหญนั้นมาจากทั้ง
สถาปนิกและดีไซเนอรชื่อดัง และอยางที่คาดเอาไว คําตอบ
เหลานั้นมีทั้งเชิงปฏิเสธ ขําขันรวมไปถึงคําตอบที่ชวนงุนงง
ไปกันใหญ ไมวาจะเปน “ผมไมไดใสสีดํา” ของกูรูใหญแหงวง
การสถาปตยอยาง ปเตอร ไอเซนมาน (Peter Eisenman)
หรือ “ผมไมรู ผมใสเสื้อสี” ของปเตอร ซุมธอร (Peter
Zumthor) ไปจนถึงคําตอบที่ดูเปนเหตุเปนผลอยาง “สี
ดํานั้นเปนกลางและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องตลกราย (Black
Humor)” ของไมนราด มอรแกน (Meinrad Morger)
สถาปนิกชาวสวิส และแหลมคมแบบบทกวี “สีดํานั้นเปนอมตะ
เหมือนอยางที่สถาปตยกรรมควรจะเปน” ของไมนฮาด ฟอน
แกรคึ่น (Meinhard Von Gerken) สถาปนิกเยอรมัน หรือ
ออกกวนๆ อยาง “เพราะฉันดํา” (“Cuz I iz black” กรุณา
ออกเสียงแบบเด็กแรปดวยถึงจะไดอารมณ) ของ บิยารเค
อิงเกลส (Bjarke Ingles)
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เรื่ อ งที่ น  า สนใจนั้ น ไม ใ ช คํ า ตอบจากบรรดา
สถาปนิกคนดังแตเพียงอยางเดียว แตเปนการตั้ง
คํ า ถามถึ ง อั ต ลั ก ษณ แ ละตั ว ตนของสถาปนิ ก หรื อ
ดีไซเนอรจากมุมมองของคนนอกวงการดวย และไม
วาคําตอบจะเปนอยางไร ก็คงตองยอมรับวา 'สีดํา'
นั้นผูกติดกลายเปนโลโกอยางหนึ่งของวงการนี้อยาง
ไมอาจปฏิเสธได คอสตูม 'สีดํา' ของสถาปนิกและ
ดีไซเนอรกลายเปน 'ความแตกตาง' ที่ถูกสรางจน
กลายเปนอัตลักษณอยางหนึ่ง เชนเดียวกับ 'สีเขียว' ที่
หมายถึงทหาร หรือ 'สีกากี' หมายถึงตํารวจในบานเรา
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ดวยเหตุทปี่ จ จุบนั 'อัตลักษณ' กลายเปนเครือ่ งมือ
สําคัญที่ถูกนํามาใชสรางความ 'แตกตาง' ทั้งในแง
สังคม เศรษฐกิจและการตลาด (แนนอนวา 'ความ
แตกตาง' นั้นมีมูลคาอยางยิ่งในเชิงธุรกิจ) ดีไซเนอร
จากเนเธอรแลนดอยาง คูน ฟาน แฮม (Coen van
Ham) ผูกอตั้ง “คูน!” (COEN!) ดีไซนเอเจนซี่ จึง
มองเห็นชองวางและโอกาสที่จะทําใหองคกรของเขา
กลายเปนหนึ่งในผูเชี่ยวชาญเรื่อง 'อัตลักษณองคกร'
ท า มกลางดี ไ ซเนอร จํ า นวนมากในตลาดที่ มุ  ง เน น
'ดีไซนเพื่อดีไซน' นั้น คูน ฟาน แฮม กลับวางตัวตน
ของ 'คูน!' ในรูปแบบของดีไซนเอเจนซี่แบบครบวงจร
มากกวาเปนดีไซเนอรธรรมดาที่ไดรับโจทยมาแลวก็
แคออกแบบกลับไป แต 'คูน!' นั้นใหบริการออกแบบ
และวิเคราะห ตลอดจนสรางสรรคอัตลักษณ ใหแก
องคกรเพื่อการประชาสัมพันธไปพรอมๆ กัน อธิบาย
แบบงายๆ ก็คือการเอาเอเจนซี่โฆษณามารวมเขากับ
สํานักงานออกแบบนั่นเอง
และอยาเขาใจผิดวาเมื่อนําเอางานออกแบบไป
ผนึกเขากับการตลาดและโฆษณาแลวผลงานออกแบบ
จะแยลง คูนนั้นรูดีวาการตลาดสามารถทําลายคุณคา
ของงานดีไซน ไดขนาดไหน แตในทางตรงกันขามถา
ดีไซเนอรมีความเขาใจในดานการตลาดในระดับเดียว
กับที่เอเจนซี่โฆษณามีและสามารถทําหนาที่ดานการ
ตลาดไดดวย การตลาดก็สามารถพลิกผันจากผูราย
กลายเปนพลังสําคัญในการทําใหเกิดงานออกแบบดีๆ
ไดเชนกัน กลาวโดยสรุปยอ ถางานออกแบบแยเพราะ
ดีไซเนอรปลอยใหนักการตลาดแยๆ เขามาบงการ
(หมายความวาดีไซเนอรนั้นตอง 'มือถึง' ดวย ไมใช
ไรฝมือแตหลงตนเองแลวไปตําหนินักการตลาดลูก
เดียว) และถาดีไซเนอรอยากใหผลงานออกมาดี ก็ควร
หานักการตลาดดีๆ มารวมงาน ซึ่งถาทําไมได ก็ควร
ทําตัวเองใหเปนนักการตลาดและนักโฆษณาเสียเอง
แนนอนวาทางเลือกสุดทายคือที่มาของ 'คูน! ดีไซน
เอเจนซี่' แหงนี้
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1 Coen Portrait: คูน ฟาน แฮม (Coen van Ham) ผูกอตั้ง COEN!
2-3 งานออกแบบตกแตงภายในใหกับสถาบันฝกสอนดานสื่อ (Media) เปนอาคารเกาที่ถูกบูรณะ ตั้งอยูที่อุทยานสื่อ (Media Park) ในฮิลเฟอซัม (Hilversum) จากขอจํากัดดังกลาวทําใหคูนใชแนวคิดที่เรียกวา 'ภูมิทัศนพิกเซลหลากสี' (Colourful Pixel Landscape) เพื่อสะทอนใหเห็นถึง
กิจกรรมแกผูมาเยือน แทนการตกแตงที่อาจไปทําลายอาคารเดิม
4 คูนไปเยือนเซี่ยงไฮในป 2010 ความประทับใจในประเด็นดิจิตอลปะทะอนาล็อกของเมืองนี้ ทําใหเขากลับมาทํางานชิ้นนี้ เทคนิคการตีความ
'ตัวตนของเซี่ยงไฮ' เปลี่ยนเปน 'สี' และ 'ภาพลักษณ' ถูกนํามาประยุกตใชอยางเห็นไดชัด
5-7 ชั้นวางนิตยสารที่ออกแบบโดยเริ่มจากการตระหนักวา หนาที่ของการโชวนิตยสารหรือโบรชัวรตางๆ สําคัญกวาการออกแบบใหดูหวือหวา
คูนเลือกที่จะใชแนวทางแบบ Minimalism โดยทําใหชั้นวางนั้นดูชัดเจน เรียบงาย มีประสิทธิภาพ โดยการใชวัสดุเหล็กชิ้นเดียว เจาะเปนแทนวาง
พับไปมาเลียนแบบกระดาษหรือโบรชัวร
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จากแนวทางดังกลาว ผลงานของคูนจึงครอบคลุม
ในหลายสาขา ไมวาจะเปนกราฟกดีไซน มัลติมีเดีย
โฆษณาโทรทัศน ผลิตภัณฑ ไปจนถึงงานออกแบบ
ตกแตงภายในและสถาปตยกรรม โดยทุกวันนี้ คูน!
ใหบริการแกลกู คาทัง้ เอกชนและรัฐ ไมวา จะเปนสถานี
โทรทัศน สถานศึกษา พิพิธภัณฑ ฯลฯ กวาสี่สิบแหง
ทั้งหมดนี้ยังไมนับรวมไปถึงงานเวิรคช็อปและอบรม
แนะแนวเกี่ยวกับการสราง 'อัตลักษณ' ใหแกองคกร
ตางๆ อีกตางหาก
คูน ฟาน แฮม นั้นเปนศิษยเกาของเซนตลูกัส
(Sint Lucas) ในบ็อกซเตล (Boxtel) ซึ่งเปนโรงเรียน
ทีม่ ชี อื่ เสียงในดานเปนสถานทีบ่ ม เพาะและฝกฝนความ
คิดสรางสรรคใหแกนักศึกษาโดยผนวกความเขาใจทั้ง
ในดานการสื่อสาร การตลาดและโฆษณาควบคูกันไป
ขณะที่ ส ถาบั น การออกแบบเอนโดเฟอ (Design
Academy Eindhoven) ซึ่งคูนไดไปศึกษาตอในระดับ
สูงนั้น ก็มีการสอนและปรัชญาที่เนน 'แนวความคิด
ในการออกแบบภายใตบริบท' (Conceptual Design
in Context) ซึ่งไดดีไซเนอรชื่อดังอยางไคส บักเกอร
(Gijs Bakker) มาเปนหัวหอกสําคัญ
และอย า งที่ ไ คส บั ก เกอร ก ล า วเอาไว ว  า นั ก
ออกแบบในยุคนี้ไมสามารถทํางานอยางโดดเดี่ยวได
หรือจะทําตัวเปนนักแกปญหาก็ไมเพียงพอ (เพราะ
ปญหาหลายอยางในปจจุบันซับซอนเกินกวามุมมอง
จากนักออกแบบเพียงฝายเดียวจะแกไหว) สงผลให
ปรัชญาของสถาบันการออกแบบเอนโดเฟอเนนไปที่
การเรียนและทํางานแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) หรือเรียกอีกอยางวา 'การขามสาย' ทั้งในแง
ความรูและการทํางาน ตลอดจนรับฟงและผนวกเอา
ขอดีจากสาขาตางๆ มาใช กลาวแบบกําปน ทุบดินก็คอื
ปฏิเสธ 'ดีไซนเพื่อดีไซน' นั่นเอง
คําขวัญของ 'คูน! ดีไซนเอเจนซี่' อยาง “งาน
ดีไซนที่ดีตองขายตัวมันเอง” (Good design sells
itself) สะทอนใหเห็นวาทั้งเซนตลูกัสและสถาบันการ
ออกแบบเอนโดเฟอมีสวนอยางยิ่งในการหลอหลอม
ดัตชดีไซเนอรผูนี้ เปนที่แนชัดวาคูนใหความสําคัญ
กับมิตทิ างการตลาดและการสือ่ สารไปพรอมๆ กับเนน
ในดานความคิดสรางสรรคทเี่ กิดขึน้ ภายใตขอ จํากัดสิง่ แวดลอม สังคม เศรษฐกิจและดานเทคนิค หรือทีเ่ รียก
วายอๆ วา 'บริบท' นั่นเอง
ถึงกระนั้นก็ตามขอกลาวหาวางานตลาดๆ สวน
ใหญนั้นดีไซนแยหรือไมมีดีไซน ขาดความคิด ก็ยัง
มีอยู สวนงานออกแบบดีๆ สรางสรรคนั้นกลายเปน

ของชั้นสูง หรือไมก็แกตัวในทํานองคนทั่วไปไมเขาใจ
บาง แตสําหรับคูนและดัตชดีไซเนอรสวนใหญซึ่งมี
มุมมองแบบสัจนิยม (Realism) กลับมองวาปญหาไมได
อยูที่การตลาดหรือทุนนิยมวาเปนตัวการทําลายงาน
ออกแบบที่ดี ปญหาอยูที่ดีไซเนอรไมทํางานออกแบบ
ดีๆ และขายไดดวยออกมาตางหาก
คูนมองวาดัตชดไี ซนนนั้ มีจดุ แข็งอยูต รงการสราง
'แนวคิด' หรือ 'คอนเซปต' (Concept) ที่สามารถ
เปลี่ ย นเป น 'ภาพลั ก ษณ ' (Image) ซึ่ ง สามารถ
'สื่อสาร' ไดอยางชัดเจน จุดแข็งดังกลาวบวกกับ
แนวคิดแบบสัจนิยม (ไมนั่งฝน และมุงมั่นทําใหเปน
จริง) ดัตชดีไซนจึงสามารถประยุกต 'คอนเซปต' ซึ่งดู
ยุงยากซับซอนสําหรับคนทั่วไป ใหกลายเปนสิ่งที่จับ
ตองและเขาถึงไดงาย ตลอดจนนําเสนอใหสิ่งครั้งหนึ่ง
ลูกคามองขามหรือมองไมเห็นกลับกลายมาเปนสิ่งที่
สําคัญ แนนอน 'คอนเซปต' ที่วากลายเปนมูลคาเพิ่ม
ใหแกผลิตภัณฑหรือองคกรในที่สุด
คอนเซปตทคี่ นู มักนํามาใชจนกลายเปนเอกลักษณ
ในงานออกแบบก็คือ 'สี' ซึ่งปจจุบันคือหนึ่งในเครื่องมือสรางอัตลักษณหรือตัวตนใหแกองคกรและบริษัท
ตางๆ เปนที่ยอมรับกันในวงกวางวาการสราง 'อัตลักษณดวยสี' นั้นสงผลกระทบทั้งในแงพฤติกรรม
สังคมและจิตวิทยาอยางไมอาจปฏิเสธได สีนั้นไมได
เปนแคสแี ตผกู ติดอยูก บั ความหมายในแตละสังคมตาม
มาดวย เพราะฉะนั้นการใชสีนั้นตองประกอบความ
เขาใจอยางยิ่งเพื่อไมใหการสื่อสารนั้นผิดเปาหมาย
เชน สีแดงและดํานัน้ เชือ่ มโยงไปในเรือ่ งของเซ็กสและ
ความยั่วยวน (จึงมักถูกใชในเว็บโป) สีขาวหมายถึง
ความเย็นและความสะอาด (จึงมักถูกใชในโรงพยาบาล)
สีเหลืองนัน้ ใหความรูส กึ สดชืน่ ราเริง (มีรายงานวาบาน
ทีท่ าสีเหลืองออนๆ บวกกับสวนดอกไมจะขายออกเร็ว
กวาบานสีอื่นๆ) สีแดงและสมนั้นกระตุนใหผูบริโภค
กินอาหารเร็วขึ้นและไมอยากอยูที่นั่นนาน (แนนอนวา
มันมักถูกใชในรานอาหารจานดวนทั้งหลาย)
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ความแตกต า งในงานของคู น นั้ น อยู  ที่ ก ารไม
ไดนําเอา 'สี' มาใชอยางตื้นๆ เชน ทาสีเขียวใหแก
หองทํางานขององคกรสิ่งแวดลอม แตคูนมักเลนกับ
'พิกเซล' ของสีโดยการใชโครงสีเดียวกันแตมีความ
ออนแกหลายระดับ เพื่อสรางความหลากหลายและ
ไมใหเกิดความนาเบื่อจําเจ หรือบางครั้งก็ใชเทคนิค
เดียวกับภาพเขียนของศิลปนอิมเพรสชั่นนิสม สีเขียว
นั้นเกิดจากการวางสีนํ้าเงินและเหลืองในระยะประชิด
กัน เปนตน นอกเหนือจากนี้คูนยังใชเทคนิคที่เรียกวา
'ชัน้ ของตัวตน' (Identity Layer) ในการสรางอัตลักษณ
ของงาน โดยเริ่มจากการวิเคราะห 'ตัวตน' ของลูกคา
แบรนด องคกร ซึ่งคูนเชื่อวาลวนแตกตางกันออกไป
ดีไซเนอรทีมของคูน! นั้นเริ่มทํางานอยางใกลชิดกับ
ลูกคาโดยทําเวิรกชอปรวมกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในภาพลักษณขององคกร ซึ่งมีหลายระนาบ หลาย
มิติ หลายชั้น อาทิเชน ความใฝฝน ทัศนคติ ความ
ปรารถนา ฯลฯ ทั้งหมดนี้ถูกสะทอนออกมาเปนชั้นๆ
เหมือนกับระนาบของตัวตน ซึ่งสรุปออกมาเปน 'จิต
วิญญาณ' ขององคกร ซึ่งเมื่อคนพบแลวจึงคอยมา
เปลี่ ย นแปลงแก ไ ขรู ป โฉมภายนอกหรื อ 'อิ ม เมจ'
(Image) ใหสอดคลองและสนับสนุนสิ่งที่เรียกวา 'อัตลักษณ' ที่วาอีกทีหนึ่ง โดย 'อิมเมจ' ดังกลาวที่จะ
ถูกปรับเปลี่ยนนั้นนับตั้งแต โลโก กราฟกในเอกสาร
ตางๆ นามบัตร เว็บเพจ เฟอรนเิ จอร ไปจนถึงอินทีเรีย
ดีไซนเลยทีเดียว
ในโลกยุคแคมฟรอกและเฟซบุคอยางทุกวันนี้
มนุษยผลิต 'ตัวตน' ขึ้นก็เพื่อ 'สื่อสาร' กับผูอื่น ตัวตน
ที่วานี้ถูกสรางขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวาเราแตกตางหรือ
เหมือนกับผูอื่นเพียงใด และกลไกการผลิต 'ตัวตน'
ดังกลาวไดถูกพัฒนาขึ้นอยางซับซอนเสริมสรางดวย
คุณลักษณะเฉพาะ เชน มี 'ฉายา' มี 'อุดมการณ' และ
มี 'สี' เปนของตนเอง จริงๆแลว 'ตัวตน' เหลานี้ไมกอ
ใหเกิดโทษอันใด ตราบเทาทีผ่ คู นไมไดเขาไปยึดถือและ
บูชามัน ตอเมื่อผูบริโภค 'อัตลักษณ' เหลานั้น ติดพัน
กลายเปนสาวกและนําไปสูความเชื่อที่วา 'ตัวตน' หนึ่ง
อยูเหนือ 'ตัวตน' อื่นๆ หรือ 'สี' หนึ่งถูกตองกวาอีก 'สี'
หนึ่ง และหลงลืมไปวา 'ตัวตน' หรือ 'สี' เหลานั้นลวน
ถูกผลิตขึน้ เปนเพียง 'ของสมมติ' เรื่องนาเสียดายก็คือ
บางครั้งความขัดแยงดังกลาวก็ลุกลามบานปลายจน
ตองสังเวยชีวติ จริงๆ บางทีภมู ติ า นทานโรคระบาดทาง
อัตลักษณ คือการรูเทาทันไมวาจะเปนเหลือง แดง
นํา้ เงินหรือหลากสี วาทัง้ หมดนีเ้ ปนเพียง 'ภาพลักษณ'
ที่ถูกผลิตขึ้นดวยวิธีเดียวกับการสรางแบรนดอยาง
แอปเปล แมนยูฯ และสบูตรานกแกว ฯลฯ สุดทาย
อาจสรุปไดวา 'อัตตา' นั้นเสพได (แบบมีสติ) แตคอย
ระวังอยาใหเขาเสนก็เปนพอ
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8-11 รานเครื่องประดับเพชร “Kameleon” วาจางใหคูนทําการออกแบบตกแตงรานใหม คูนมีแนวคิดวา 'กิ้งกา' นั้นมีความสามารถพิเศษในการ
เปลี่ยนสี จึงทําการปรับปรุงโดยสรางแถบสีครอบคลุมทั่วทั้งพื้นและผนัง สรางบรรยากาศและดึงดูดความสนใจใหกับราน ขณะที่ทําใหเพดานเปน
สีดําและตูโชวตลอดจนเฟอรนิเจอรเปนสีขาว เพื่อจะไดไมรบกวนการชมเครื่องประดับของลูกคา
12-13 งานซึ่งผูออกแบบภูมิใจมากที่สุดชิ้นหนึ่ง คูนไดรับงานจากโบสถคาทอลิกใหออกแบบโลโกใหมที่เกิดขึ้นจากรูปไมกางเขน การบรรจบกัน
ระหวางโลกแหงวัตถุ (Material) ซึ่งจับตองได และโลกแหงจิตวิญญาณ (Spiritual) ที่สัมผัสไดเพียงภายในจิต ถูกถายทอดออกมาเปนงานชิ้นนี้
ไดอยางชาญฉลาด
14-16 ในป 2006 คูนรับงานออกแบบภาพทดสอบสําหรับออกอากาศทางโทรทัศนของ National Broadcasting Channel โดยเปลี่ยนมันจนคลาย
งานศิลปะมากกวาภาพที่คุนชิน และดวยขอจํากัดดานงบประมาณ คูนยังใชเทคนิคเดียวกันนี้ในการนําไปตกแตงภายในสํานักงานใหญของสถานี
โทรทัศนชองนี้จนลวดลายพิกเซล 16 สี นี้กลายเปนอัตลักษณขององคกรในที่สุด
17-20 งานออกแบบสํานักงานซึง่ ประกอบไปดวยสององคกรทีท่ าํ งานรวมกัน ในการดูแลการศึกษาของทัง้ สองนิกายคือ คาทอลิกและโปรเตสแตนท
ในเนเธอรแลนด เทคนิค 'ชั้นของตัวตน' (Identity Layer) ถูกนํามาใชเพื่อเชื่อมโยงเปาหมายของทั้งสององคกรใหปรากฏขึ้น คูนใช 'พระคัมภีร'
เปนอุปมาอุปมัย ถอดออกมาเปนสี โครงสรางของกราฟก (ในรูป Golden Section) ถอยคํา รหัส วิวรณ ตัวอักษร และ DNA
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