FAD 2107 วัสดุและเทคนิคทางการออกแบบบแฟชั่น
เอกสารประกอบการสอนเรื่องผ้ าและเส้ นใย รายวิชา วัสดุและเทคนิคทางการออกแบบแฟชั่น
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DECONSTRUCTION
DECON. คือแนวคิดแบบใหม่ เทคนิคคือการฉีกรื อ้ รูปทรงของสิ่งใดๆ (รวมถึงรูปทรงทางความคิด
และภาษา) ออกมาดูกนั ใหม่ (ที่จริงเขาใช้ คาว่า displace คือการเลื่อนที่ หรื อย้ ายตาแหน่ง ขยับ
ใหม่) ซึง่ เป็ นการท้ าทายหรื อฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์การออกแบบเดิมๆ โดยเข้ าใจว่าการคิดรื อ้ ย้ าย
ดังกล่าว จะได้ รูปทรงใหม่ที่มีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น แปลกกว่าเดิมๆ

Deconstruction

นันใช้
้ วิธีการขยับรื อ้ กฏเกณฑ์เดิมของการคิดเดิมทังหลาย
้
เช่นการย้ ายหมุน
การซ้ อนทับ ด้ วยการเบี่ยงแกนหรื อแนวในแต่ละชัน้ (layers) ตลอดเวลา ทาให้ ได้ รูปทรงภายนอกที่
แปลก ซับซ้ อนกว่าเดิมโดยไม่คานึงถึงบริ บทที่คงที่ของที่ตงแต่
ั ้ จะสนองการโยกย้ ายเปลี่ยนแปลง
เสมอๆ แม้ แต่คณ
ุ ค่าสถาปั ตยกรรมแต่เดิมเพื่อการอยู่อาศัยหรื อการใช้ สอยนัน้ Derrida แย้ งว่า
น่าจะเป็ นคุณค่ารอง
และสถาปั ตยกรรมน่าจะเป็ นเรื่ องการสนองตอบทางการเสพปัญญาและ
อารมณ์ของมนุษย์ด้วย
ไม่ ใช่ แค่ การปฏิเสธสิ่งที่เป็ นอยู่เท่ านัน้
…แต่ แย้ งกฎระเบียบและวิธีการทา
แบบเดิมให้ แตกต่ าง..รือ้ ทิง้ แล้ วจัดแจงใหม่
ในปั จจุบันแนวทางนีย้ ังไม่ ไปถึงจุดสิน้ สุด
ตามแนวปรัชญาที่ว่าไว้ เพราะเมื่อเราจับต้ องสิ่งที่เป็ นแก่ นของการมองที่เปลี่ยน บนราก
ของสิ่งที่เป็ นอยู่ เรายังไม่ สามารถจะ start at zero degree ได้ จริง ๆ อาจจะต้ องรือ้ ระบบ
การคิด (ไม่ ใช่ แค่ รูปแบบการออกแบบ) ในวิธีการเดิม ๆ ไปเลย จึงจะสามารถหาสิ่งใหม่
ได้ จริง ๆ และท้ ายที่สุดอาจจะกลับมาที่จุดเดิมก็เป็ นได้ (ไม่ ร้ ู จริง ๆ) …อาจยอมถึงการรือ้
การคิดแบบเดิมๆก็ได้

1990 Koizumi Sangyo Building Tokyo

Marqués de Riscal: Ciudad del Vino
ผลงานการออกแบเสือ้ ผ้ า ของ Anne-Valerie HashHoute Couture 2002
( แฟชั่นโชว์ ฤดูใบไม้ ร่วง 2002 ณ กรุ งปารี ส )
นักออกแบบสาวฝรั่ งเศสวัย 30 ปี Anne-Valerie Hash ในการมีโชว์ เต็มรู ปแบบเช่ นนี ้ กับ
เสือ้ ผ้ าแบบDeconstruction ดีไซเนอร์ มาแรงรายนี ้ ทางานมาหลายแบรนด์ แล้ ว รวมถึง
Chanel, Lacroix และ Dior ไม่ พอ เธอยังเคยทางานด้ านสิ่งพิมพ์ ให้ กับ Karl Lagerfeld จน
ปั จจุบันนีเ้ ธอได้ มีแบรนด์ ท่ เี ป็ นของตัวเองเต็มตัวสักทีAnne-Valerie Hash เธอปฏิวัติ
โครงสร้ างเสือ้ ผ้ าใหม่ ตัง้ แต่ พนื ้ ๆ อย่ างเอาชุดแบบผู้ชาย สไตล์ Moroccan มาทาเป็ นชุด
ผู้หญิง จนถึงการลองใช้ แบบเสือ้ แจ๊ คเก็ต มาทาเป็ นกางเกง โดยมีปกมาอยู่ส่วนเอว และ
แขนเสือ้ ก็กลายมาเป็ นขากางเกง แถมบางที ก็ใส่ กลับหัวกลับหางคอลเลคชั่นนีเ้ ธอใช้ สี

คลาสสิค อย่ างดาและขาวใช้ ผ้าตัดสูทแบบตะวันตก มาทาชุด, กางเกงแบบพืน้ เมือง หรือ
แทนที่เชิต้ ธรรมดา ด้ วยผ้ าโปร่ งใสเหมือนกระเบือ้ งเนือ้ ดี

ลักษณะผลงานของ DESIGNER ที่หยิบโครงสร้ าง อาคารและงานสถาปั ตยกรรมต่ าง ๆ
มาเป็ นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

Foreign office architects _ Yokohama

Foreign office architects _ Yokohama / Junya Watanabe _ CDG

Shigeru Ban /

Hussein Chalayan

มูลนิธิ แม่ ฟ้าหลวง ( ดอยตุง )
กฤษณ์ เย็นสุดใจ ดีไซน์ เนอร์ เบือ้ งหลังความสาเร็จของดอยตุง บาย แม่ ฟ้าหลวง เสือ้
แบรนด์ ไทยแต่ ไอเดียสากล
จุดเด่นในงานออกแบบเสื ้อผ้ าของดอยตุงนัน้
คือการถ่ายทอดความงดงามของการ
ออกแบบ และการตัดเย็บ ได้ เทียบเท่ากับนักออกแบบระดับชันแนวของโลกแล้
้
ว รวมถึงยังคงยึด
ความเป็ น "ธรรมชาติ" ด้ วยการนาผ้ าที่ทอมือด้ วยเส้ นใยธรรมชาติ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของแม่ฟ้า
หลวงมาร่วมผสมผสานในการดีไซน์ และการตัดเย็บเสื ้อผ้ าสมัยใหม่ได้ อย่างเก๋ไก๋ และสวยงาม

