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อีฟส แซ็งต ลอร็องต (Yves Saint Laurent) ประกาศลางมือในอางทองคํ าเมื่อ 
วนัที ่ 7 มกราคม 2545 อํ าลาธุรกิจการออกแบบและตัดเย็บแฟชั่นเครื่องแตงกาย หลังจากใชชีวิต
อยูในธรุกจินีน้านกวา 40 ป ผูคนในวงการแฟชั่นพากันอาดูร ในขณะที่ชาวฝรั่งเศสพากันอาลัย 
ภาวะการจํ าจากของแซ็งต ลอร็องตมิไดมีความหมายแตเพียงการจบภาระธุระของนักออกแบบ
เครื่องแตงกายผูยิ่งใหญคนหนึ่งเทานั้น หากยังอาจหมายถึงการปดมานของ haute couture  
สํ านกัออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสํ าหรับชนชั้นสูงอีกดวย

อีฟส แซ็งต ลอร็องตเปนชาวฝรั่งเศส ถือกํ าเนิด ณ เมือง Oran ประเทศอัลยีเรีย 
ในป พ.ศ. 2479 ครอบครัวมีฐานะคอนขางดี บิดาเปนผูบริหารเครือขายโรงภาพยนตร แซ็งต  
ลอร็องตสนใจการออกแบบเครื่องแตงกายมาแตวัยเยาว และสามารถชนะการแขงขันการออกแบบ
เครือ่งแตงกาย อันเปนใบเบิกทางเขาไปทํ างานในสํ านัก Christian Dior ณ นครปารีส ประเทศ 
ฝร่ังเศส ขณะมีอายุเพียง 17 ป ในป 2500 คริสเตียน ดิออรถึงแกกรรมโดยกะทันหัน อีฟส แซ็งต 
ลอร็องตไดรับเลือกใหเปนผูออกแบบเครื่องแตงกายสํ านัก Christian Dior ขณะมีอายุเพียง 21 ป 
หนังสือพิมพบางฉบับถึงกับพาดหัวขาววา แซ็งต ลอร็องตชวยกูชาติฝร่ังเศส ดวยการสืบทอด 
ภารกิจของ Christian Dior

ชวีติการทํ างานของแซ็งต ลอร็องตในสํ านัก Christian Dior มไิดสดใส เพราะ 
แนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบเครื่องแตงกายของแซ็งต ลอร็องตแตกตางจากผูบริหารสํ านัก 
จงึถกูใหออกจากงานในป 2503 ภายหลังจากที่ออกแบบเครื่องแตงกายไดเพียง 6 Collections  
ในเวลานั้น แซ็งต ลอร็องตถูกเกณฑทหาร ชีวิตทหารเกณฑสรางแรงกดดันจนเปนโรคประสาท 
และตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

แตการถูกใหออกจากสํ านัก Christian Dior เปดโอกาสใหแซ็งต ลอร็องตจัดตั้ง
สํ านักของตนเอง Yves Saint Laurent Haute Couture House กอเกิดในป 2505 ดวยการจัดการ
ของปแอร แบรเจ (Pierre Berge) ผูที่แซ็งต ลอร็องตพานพบในงานศพคริสเตียน ดิออรต้ังแตป 
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2500 แบรเจระดมทุนเพื่อใหแซ็งต ลอร็องตประกอบธุรกิจแฟชั่น ทั้งสองกลายเปนหุนสวนชีวิต  
โดยทีใ่นบางชวงเวลาเปนคูรัก

หากโลกแหงแฟชั่นในชวงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ 20 ตกอยูใตอิทธิพลของ 
โคโค ชาแนล (Coco Chanel, 1883-1971)  และทศวรรษ 2490 เปนทศวรรษของคริสโตบอล  
บาเลนซิอากา (Cristobal Balenciaga, 1895-1972)  และคริสเตียน ดิออร (Christian Dior, 
1905-1957) คร่ึงหลังของคริสตศตวรรษที่ 20 ตองถือเปนยุคของแซ็งต ลอร็องตโดยแท

บทบาทและอิทธิพลของแซ็งต ลอร็องตที่มีตอธุรกิจแฟชั่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
haute couture ในประเทศฝรั่งเศสปรากฏใหเห็นโดยเดนชัด แตแซ็งต ลอร็องตมิไดมีอิทธิพลจํ ากัด
เฉพาะประเทศผรัง่เศสเทานั้น หากมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการแตงกายในขอบเขต
ทัว่โลก  ทั้งนี้เปนผลจากการเติบใหญทางธุรกิจของแซ็งต ลอร็องตเอง  เมื่อ Yves Saint Laurent  
ถบีตัวขึน้มาเปนยักษใหญในธุรกิจแฟชั่น  และ YSL กลายเปนยี่หอระดับโลก (Global Brand)  
ผลงานการออกแบบของแซ็งต ลอร็องตยอมเขาสู กระบวนการสากลานุวัตร โดยที่มีการ 
ปลอมแปลงสินคายี่หอ YSL ในประเทศตางๆดวย  หากกระแสสากลานุวัตรที่พัดพา YSL  
เชีย่วกรากมากเพียงใด อิทธิพลของแซ็งต ลอร็องตที่มีตอวฒันธรรมการแตงกายของพลโลกยอมมี
มากเพียงนั้น

อีฟส แซ็งต ลอร็องต เปนนักออกแบบเครื่องแตงกายผูมากอนกาล แซ็งต ลอร็องต
ยึดแนวความคิดเสรีนิยมในการออกแบบเครื่องแตงกาย ดวยเหตุที่เขาเปนลูกชาวบาน แซ็งต  
ลอร็องตจึงพยายามผสมผสานวัฒนธรรมการแตงกายของชาวบานเขากับวัฒนธรรมการแตงกาย
ของชนชั้นสูง  แมวา haute couture จะออกแบบและตัดเครื่องแตงกายสํ าหรับขายผูมีอันจะกิน  
แตแซ็งต ลอร็องตก็นํ าพื้นฐานความคิดในการแตงกายของชาวบานและชาวนามาใชในการ 
ออกแบบเครือ่งแตงกายสํ าหรับชนชั้นสูง ความคิดแหวกแนวดังกลาวนี้เปนเหตุใหแซ็งต ลอร็องต
ถกูใหออกจากสํ านัก Christian Dior ในป 2503

ผลงานการออกแบบในยุคแรกของแซ็งต ลอร็องตที่เปนมรดกในวงการแฟชั่น 
ในเวลาตอมา ไดแก เสื้อคอเตา (Turtleneck) เสื้อแจก็เก็ตสํ าหรับข่ีรถจักรยานยนต และ Bubble 
Skirts เมื่อเขาสูยุคการปฏิวัติวฒันธรรมในทศวรรษ 2500 ซึ่งนํ าโดยชนรุนที่เรียกกันวา The Beat 
Generation แซ็งต ลอร็องตออกแบบเครื่องแตงกายที่มีลักษณะ Beat Look

ความงามและความสงาของสตรีเปนหัวใจในการออกแบบเครื่องแตงกายสตรี  
ในดานหนึ่ง แซ็งต ลอร็องตเสริมความสงาใหสตรีดวยเครื่องแตงกายบุรุษ ดังเชนการออกแบบ
Tuxedo และกางเกงสํ าหรับสตรี ภาพสตรีสวมกางเกงไปทํ างานดวยทาทางอันกระฉับกระเฉง 
เปนภาพคุนตาในปจจุบัน ทั้งนี้เปนผลจากอิทธิพลการออกแบบของแซ็งต ลอร็องต แตภาพเชนนี้
ยงัไมปรากฏในทศวรรษ 2500 แมในป 2511 เมื่อแนน เคมปเนอร (Nan Kempner) สาวสังคม
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อเมริกันเดินเขาภัตตาคารเริดหรูในนครนวิยอรคโดยสวมกางเกง YSL ยงัถกูหามเขาราน แตเมื่อ
คุณเธอถอดกางเกงออก กลับเดินเขารานอยางสบาย นักวิเคราะหแฟชั่นเสนอบทวิเคราะห
พัฒนาการของแฟชั่นวา โคโค ชาแนลชวยปลดปลอยรางกายสตรีใหเปนอิสระ ในขณะที่แซ็งต  
ลอร็องตเสริมอํ านาจสตรีดวยเครื่องแตงกายบุรุษ  ในภาพยนตรเร่ือง Bell de Jour ซึง่ออกฉาย 
ในป 2510 แซ็งต ลอร็องตออกแบบเครื่องแตงกายใหแคธเธอรีน เดอนูฟ (Catherine Deneuve) 
ในรูปแบบที่ใกลเคียงกับเครื่องแตงกายทหาร

ในอีกดานหนึ่ง แซ็งต ลอร็องตออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อเสริมความงามของ
สตรี และเปดโอกาสใหสตรีสามารถโชวความงามของเรือนรางได การปลดปลอยสตรีจากเสื้อชั้นใน 
ดวยการออกแบบชุด See Through ในป 2511 นับเปนจุดเปลี่ยนผานสํ าคัญอีกจุดหนึ่งใน 
ประวัติศาสตรแฟชั่น

แซ็งต ลอร็องตมไิดจํ ากัดการออกแบบเฉพาะเครื่องแตงกายสตรีเทานั้น หากยัง
ออกแบบเครื่องแตงกายบุรุษดวย ในการออกแบบเครื่องแตงกายสตรี แซ็งต ลอร็องตพยายาม
ท ําใหสตรีมีความเปนบุรุษ แตในการออกแบบเครื่องแตงกายบุรุษ แซ็งต ลอร็องตกลับพยายาม
ทํ าใหบุรุษมีความเปนสตรี ดังเชนการใชผากํ ามะหยี่ในการตัดเครื่องแตงกายบุรุษ การใชผาไหม
หลากสีเปนผาพันคอ การสวมรองเทาบูตที่สูงเกือบถึงเขา ฯลฯ กระบวนการทํ าใหสตรีเปนบุรุษ 
และกระบวนการทํ าใหบุรุษเปนสตรีนํ าไปสูการออกแบบเครื่องแตงกายที่ไมจํ าแนกเพศ (Uni-sex 
Dress)

พื้นฐานความคิดเสรีนิยมทํ าใหแซ็งต ลอร็องตริเร่ิมใหนางแบบผิวดํ าเดินแฟชั่น
โชว  นบัเปนการทํ าลายปราการเหยียดผิวในธุรกิจแฟชั่นอยางสํ าคัญ

ในดานธุรกิจ แมวา YSL เร่ิมตนดวยการจัดตั้ง Haute Couture House ซึ่ง 
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสํ าหรับผูมีอันจะกินเพื่อสวมใสในการออกงานสังคม หรือ
สํ าหรับดารานักแสดงในละครและภาพยนตร แตในไมชา แซ็งต ลอร็องตก็ประจักษแกใจวา  
การขยายฐานธุรกิจของ Haute Couture House ท ําไดดวยความยากลํ าบาก เนื่องจากตลาด 
มขีนาดจํ ากัด ในป 2509 YSL จงึจัดตั้ง Rive Gauche เพือ่ผลิตและจํ าหนายเสื้อผาสํ าเร็จรูป 
(Ready-to-wear Boutique) จากนัน้จงึขยายธุรกิจไปผลิตเครื่องสํ าอางและนํ้ าหอม โดยที่นํ้ าหอม
ยี่หอ Opium ออกสูตลาดในป 2520  เมื่อ YSL ติดตลาด แซ็งต ลอร็องตจึงใชยี่หอ YSL ปะไปกับ
สินคาหลากหลายชนดิ ไมวาจะเปนแวนตา ผาหม และบุหร่ี แตไมยอมใหใชเปนยี่หอยางรถยนต  
ดวยเหตุดังนี้  YSL จงึท ําหนาที่ผลิตสินคาวฒันธรรม (Cultural Products) และมีบทบาทสํ าคัญ 
ในการขับเคลื่อนระบบทุนวฒันธรรม (Cultural Capitalism)
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ในป 2532 แซ็งต ลอร็องตรวมกับแบรเจนํ า YSL เขาสูตลาดหลักทรัพย คร้ันในป 
2536 YSL ขายธุรกิจสวนที่ผลิตเครื่องแตงกายสํ าเร็จรูป นํ้ าหอม และเครื่องสํ าอางใหแก  
Elf Aquitaine ในราคา 614 ลานดอลลารอเมริกัน  Elf Aquitaine เปนรัฐวิสาหกิจประกอบธุรกิจ 
นํ ้ามนัและพลังงานของฝรั่งเศส  Elf Aquitaine ตองการผนวก YSL เขากับ Elf-Sanofi บริษัทลูก 
ทีป่ระกอบธุรกิจเครื่องสํ าอางและนํ้ าหอม  ผลิตภัณฑของ Elf-Sanofi ไดแก Oscar de le Renta
และ Van Cleef and Arpels  โดยที่ถือหุนใน Nina Ricci ดวย  ตามขอตกลงการซื้อขาย YSL  
แบรเจจะยังคงมีอํ านาจจัดการ YSL Haute Couture House จนถึงสิ้นป 2544 สวนแซ็งต ลอร็องต
อยูถึงป 2559 เมื่ออายุครบ 80 ป

การที่ Elf Aquitaine ตัดสินใจซื้อ YSL ในป 2536 กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณ
ในฝรั่งเศสเปนอันมากวา มิไดเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของ Elf Aquitaine หรือแมแต 
Elf-Sanofi ทัง้ๆที่ Elf Aquitaine หาไดมฐีานะการเงินอันมั่นคงไม ดวยเหตุที่ Loik Le Floch-
Prigent กรรมการผูจัดการใหญ Elf Aquitaine เปนเพื่อนสนิทของแบรเจ การซื้อ YSL จงึถกูโจมตี
วา เห็นแกประโยชนของเพื่อนมากกวาผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม (The Economist, 
January 30, 1993)

ในป 2542 Elf Aquitaine ประกาศขาย Elf-Sanofi รวมทั้ง YSL ทัง้นีต้ามนโยบาย
การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) ของรัฐบาลฝรั่งเศส  YSL ตกเปนของกลุม 
Gucci ของฟร็องซัวส ปโนต (Francois Pinault) ซึง่ซือ้ในราคาประมาณ 1,000 ลานดอลลาร
อเมริกนั และเขามาบริหารจัดการนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนมา  ยี่หอ YSL ถูกแยก
ออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งคือ Yves Saint Laurent ภายใตการบริหารจัดการของกลุม Gucci  
อีกสวนหนึ่งคือ Yves Saint Laurent Haute Couture ภายใตการบริหารจัดการของแบรเจและ
แซ็งต ลอร็องต หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา แซ็งต ลอร็องตกลายเปน The King Without 
Kingdom

การประกาศลางมือในอางทองคํ าของแซ็งต ลอร็องตในเดือนมกราคม 2545  
สวนหนึ่งเปนผลจากความไมพอใจการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของธุรกิจเครื่องแตงกายในฝรั่งเศส
โดยปราศจากขอกังขา ยุคของ haute couture จบส้ินลงแลว ผูคนที่ยินดีจายเงินมากกวา 20,000 
ดอลลารอเมริกันเพื่อแลกกับเครื่องแตงกายหนึ่งชุดมีจํ านวนอันนอยนิด YSL Haute Couture 
ขาดทนุปละประมาณ 1 ลานดอลลารอเมริกัน ดวยเหตุนี้เอง Gucci จงึมไิดสนใจซื้อ ปลอยใหเปน
อาณาจักรสวนตัวของแซ็งต ลอร็องตและแบรเจ  การจบชีวิตของ haute couture ถอืเปนการ
จบชีวิตของวฒันธรรมการแตงกายของฝรั่งเศส  ตอแตนี้ไปเปนยุคของ Jeans and Nike
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ในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมานี้ โฉมหนาของธุรกิจการออกแบบแฟชั่น 
เครือ่งแตงกายเปลี่ยนแปลงไปมาก แซ็งต ลอร็องตมีบทบาทสํ าคัญในการผลักดันให YSL เปนยี่หอ
ระดับโลก แตพลวัตรของระบบทุนนิยมโลกกลับทํ าใหแซ็งต ลอร็องตสูญเสียอาณาจักรของตน 
กลุมทุนที่มีพลานุภาพทางการเงินเหนือกวาพากันตบเทาเขาไปยึดกุมยักษใหญในธุรกิจแฟชั่น 
ทีละบริษัทสองบริษัท นักออกแบบเครื่องแตงกายมีความเปนยุโรปนอยลง ในประการสํ าคัญ 
มคีวามเปนฝร่ังเศสนอยลง ทอม ฟอรด (Tom Ford) แยงกี้จากเทก็ซสัเปนผูอํ านวยการออกแบบ
ของ Gucci จเูลียน แม็กโดนัลด (Julien MacDonald) จากองักฤษเปนผูอํ านวยการออกแบบของ
Givenchy จอหน กลัลิยาโน (John Galliano) จากอังกฤษยึดครอง Christian Dior

พลวัตรของระบบทุนนิยมโลกยังทํ าใหผลผลิตที่มีลักษณะ Ready to Wear เปน
ฐานสํ าคัญของธุรกิจแฟชั่นเครื่องแตงกาย การผลิตในลักษณะประดิดประดอยดังเชน haute 
couture มิอาจดํ ารงอยูได ในทายที่สุด จุดหมายปลายทางของธุรกิจแฟชั่นเครื่องแตงกายยอม 
ไมพน Mass Production  นัน่หมายความวา  ตลาดมีบทบาทสํ าคัญในการชี้เปนชี้ตายธุรกิจนี้

งานแฟชั่นโชวคร้ังสุดทายของ YSL Haute Couture จบลงอยางอลังการ  
ณ Centre Georges Pompidou Art Gallery นครปารสี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2545 นับเปนการ
จบภาระธรุะของนักออกแบบเครื่องแตงกายผูยิ่งใหญคนหนึ่งของโลก

สํ าหรบัประชาชนคนไทย ทานควรจะคิดถึงอีฟส แซ็งต ลอร็องตเมื่อทานสวมชุด 
Safari หรือชุดแจก็เก็ตหนังสีดํ า
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