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"Green Please" พลังความคิดอิสระเยาวชน ชวย "ลดโลกรอน"
โดย วงจันทร ตั้งทรงศักดิ์

2-3 ปที่ผานมานี้ "ภาวะโลกรอน" เปนเรื่องที่ทั่วโลกตางใหความ
สนใจ และหยิบมาเปนวาระแหงชาติที่ตองดําเนินการแกไขอยาง
เรงดวน
การรียูสและรีไซเคิล เปนอีกวิธีของการชวยลดขยะ ชะลอการเพิ่ม
มลภาวะ "วัน ทู คอล" จึงเปดเวทีอิสระสําหรับใหเยาวชน นิสิต
นักศึกษา ไดถายทอดความคิดชวยรณรงคแกไขปญหาโลกรอนผาน
การออกแบบเสื้อผา โดยนําวัสดุที่ใชแลวมาสรางสรรคเปนงานดีไซน
ในแบบของตน กับ งาน "One - 2 - Call! iD Showcase ครั้งที่ 4"
ซึ่งจะมีขึ้นทุกวันศุกรสิ้นเดือน ตลอดทั้งป 2551 ที่สยามสแควร ซอย
3
เปดงานดวย "Nature live" ผลงานการออกแบบเสื้อผาที่ไดรับแรง
บันดาลใจจากความสัมพันธของมนุษยกับการผันแปรของฤดูกาล ฝมือการออกแบบของ วิชัย สวัสดิ์จีน
นิสิตชั้นปที่ 4 ภาควิชานาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหา วิทยาลัย
วิชัยเลาถึงที่มาของเสื้อผาคอลเลค ชั่นนี้วา มีพื้นฐานแนวคิดจากสภาวะโลกรอนมาผสานกับการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้ง 3 ของไทย และเพิ่มรายละเอียดที่สามารถถายทอดเรื่องราวความ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ใหออกมา โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ ทั้งผาสานจากหญาแหง เสื่อกก เชือกปอ
เชือกกลวย ใบไม ดอกไม และลูกไมแหง
สวน "บัตรเติมเงิน" นั้น วิชัยบอกวา บังเอิญเห็นบัตรเติมเงินที่ขูดเสร็จแลววางทิ้งอยู จึงลองนํามาปรับ
ใชเปนเครื่องประดับ โดยใชบัตรเติมเงินแบบกระดาษ เพราะสามารถเอามาตัดแตงเปนรูปตางๆ เชน รูป
ผีเสื้อ ฯลฯ เพื่อใหเขากับธีมของเสื้อผาทั้งสามชุด
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ทางดาน พิทักษ เกตุแกว นิสิต หนุมไฟแรงจากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาเอกนาฏศิลปสากล ชั้นป ที่ 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เจาของรางวัล
เชิดชู เกียรตินักกิจกรรมดีเดน ประจําปการศึกษา 2550 ของ
มหาวิทยาลัย, รางวัล The Best Creativity Award และ
รางวัล The Best Choreography Award ในงาน The 4th
International Youths dance Festival - Celebrating the
1.ชุด North Culture 2.กระเปาทําจาก
Joy of nature 2007 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
ฟลม X-ray 3.ชุด Pollution 4. ชุด
เลาถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน "North
Nature Live
Culture" วา
"ผมมองเห็นถึงความสําคัญของโลกรอนและความเรียบงาย
ของวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่มีเอกลักษณเฉพาะของเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ ที่เนนความโปรงสบายของผาฝาย และเครื่องประดับที่ทํามาจากเครื่องเงิน แลวผมก็นํามา
ผสานรวมกัน
"แลวเพิ่มจุดเดนใหกับการออก แบบโดยเนนการใชวัสดุรีไซเคิลและหางายมาสรางสรรคผลงานใหเกิด
ความสมดุล โดยการนําเอากระดาษทีเ่ หลือใชมาสานใหเกิดลวดลาย นําเอาชอน สอม ฝาเบียรที่ทํามา
จากโลหะนํามาดัดแปลงเปนเครื่องประดับใหเกิดความคลายคลึงกับเครื่องประดับเงิน อีกทั้งยังนําเอา
กระดาษนิตยสารที่มีลวดลายมาใชแทนเม็ดลูกปดพลาสติค โดยดัดแปลงใหเกิดความโคงและนํามา
เรียงรอยเปนสรอย"
ซึ่งผลงานการออกแบบทั้ง 3 ชุด จะมีลูกเลนและการตกแตงที่แตกตางกันออกไป "ชุดผูหญิง 2 ชุด
กระโปรงตัวหนึ่งจะทํามาจากกระดาษนิตยสาร สานเปนลวดลายแลวขึงดวยโครงลวดแข็ง และ
กระโปรงอีกตัวทํามาจากการพับและจับจีบกระดาษ หนังสือพิมพ นอกจากนี้ ผมยังไดตกแตงเสื้อผา
ฝายดวยฝาเบียรทุบและดัดเปนรูปรางตางๆ
"สวนเครื่องประดับทั้งสรอยคอ ตางหู และเครื่องประดับบนศีรษะของผู
แสดงแบบก็ทําจากบัตรเติมเงินทั้งบัตรพลาสติคและบัตรกระดาษ
"สําหรับชุดผูชายใชลูกเลนการเย็บหลอดกาแฟติดกับเสื้อผาฝาย สวนอีก
ดานหนึ่งจะใชเทคนิคเย็บปะติด โดยนําเอาบัตรเติมเงินพลาสติคมาเย็บ
สลับยึดติดกับกระดาษ โดยคุมโทนสีเสื้อผาใหอยูในเฉดสีเขียว-น้ําตาล ซึง่
สื่อถึงความรูสึกถึงความเรียบงายและเขาถึงธรรมชาติ" พิทักษกลาวเสริม

ฤดูหนาวดอกไมบาน
สะพรั่ง

เสื้อผาเซ็ตสุดทาย "Pollution" ออกแบบโดย จาตุรณ แรเพชร นิสต
ิ
ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเอกออกแบบเพื่อการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร วิโรฒ ประสานมิตร โดยใชถุงพลาสติคสีดําเปนวัสดุหลักในการ
ถายทอดเรือ
่ งราวและสื่อถึงความรูสึกรอนและอึดอัด อันเนื่องจาก
มหันตภัยโลกรอนที่กําลังคุกคามเรา

จาตุรณไดเลารายละเอียดเพิ่มเติมวา "ชุดแรกใชเทคนิคการตัดหนังสือ
พิมพ และนํามาเรียงเปนบล็อค เปนภาพตัวตึกและอาคาร เนนสีดําและ
พื้นผิวของถุงพลาสติคที่มีความแข็ง ความกระดาง เพื่อใหรูสึกถึงความวุนวายและอึดอัดของชุมชน
เมือง สวนชุดที่ 2 ชายกระโปรงใชเทคนิคการตีเกล็ดถุงพลาสติค และใชแกวพลาสติคตัดตอเปนทรง
กลมครอบศีรษะ สื่อถึงปรากฏ การณเรือนกระจกและมลภาวะที่ทวีความรุนแรงปกคลุมตัวชั้น
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บรรยากาศมากยิ่งขึ้น
"ชุดที่ 3 จะเปนบทสรุปของภาวะโลกรอน มีความพิเศษตรงที่การรวมเอาเทคนิคการตัดเย็บของวัสดุที่
มีความแตกตางกันมาตอเปนเนื้อเดียว กัน โดยเสื้อคลุมจะใชบัตรเติมเงินกระดาษและหลอดกาแฟมา
เย็บตอตัวชุดที่เปนถุงพลาสติคและผาสีดํา"
นอกจากนี้ ยังมีอีกไอเดียหนึ่งที่นาสนใจ คือ ผลงาน "กระเปาฟลม X-ray" ผลงานลดโลกรอนของ
กิตติ เติมมธุรพจน หรือ นองบิ๊ก และ "Fadil Foondun" นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร ชั้นปที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําวัสดุ "แผนฟลม X-ray" จากโรงพยาบาล ซึง่ เฉพาะเขต
กรุงเทพมหานคร ปหนึ่งมีจํานวนกวา 1 ลานแผนที่จะถูกทําลายทิ้ง มาทําเปน กระเปาสุภาพสตรี มีทั้ง
กระเปาใสเอกสาร กระเปาสะพายหลัง และเสื้อ กระเปาสะพายขาง กระเปาสะพายของผูหญิง
ไดรับความรวมมือจากนิสิตคณะคหกรรมศาสตร เปนผูตัดเย็บแผนฟลม โดยไดมีการทดสอบลาย
ตะเข็บการเย็บ ซึ่งสามารถเย็บไดมากกวา 6 ลาย ซึ่งสามารถเพิ่มความสวยงามและลูกเลนใหกับ
แผนฟลม
ภายในงานยังมีบรรดาของเกๆ อีกมากมายที่บรรดานักศึกษานํามาขาย เชน ถุงผา สมุดโนตที่ทําจาก
กระดาษรีไซเคิล โปสการด ที่สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพทางความคิดสรางสรรคสิ่งดีๆ รวมกันสราง
ความตระหนักใหแกทุกคนในการที่จะชวยกันคนละมือคนละไม เพื่อลดภาวะโลกรอน
ดังคอนเซ็ปทของงานที่บอกวา "Green Please" !
หนา 21
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