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บทที่1
บทนา
ความสาคัญและความเป็ นมาของปั ญหา
สภาวะสังคมในยุคปัจจุบนั นีม้ ีโครงสร้างทางสังคมที่สลับซับซ้อน ทาให้ผคู้ นที่อาศัยอยู่
ในเมืองนัน้ มีชีวิตประจาวันที่ตอ้ งมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆมากมาย รวมถึง
การพบปะสังสรรค์กนั ด้วย จากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึน้ ทาให้การจราจรที่มีอยูใ่ นทุกวันนีม้ ี
ความแออัด จานวนของผูใ้ ช้รถใช้ถนนที่เพิ่มตามอย่างไม่จากัด การเดินทางจึงกลายเป็ นเรื่องที่ตอ้ ง
มีการวางแผนเพื่อให้ได้ไปถึงยังปลายทางตามเวลาที่นดั หมายได้อย่างตรงเวลา
จากเหตุผล
ดังกล่าวทาให้เครื่องแต่งกายจึงต้องมีความเหมาะสมตามสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป แต่อย่างไร
ก็ตามเสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกายก็ยงั มีความสาคัญในการบ่งบอกถึงสถานภาพและบทบาททางสังคม
การแต่งกายที่ดีจงึ ไม่ได้จากัดไว้เพียงแค่ความงามแต่ยงั หมายถึงการแต่งกายที่เหมาะสมตาม
โอกาสการใช้สอยอีกด้วย
เครื่องแต่งกายปาร์ตแี ้ วร์ สาหรับสตรีวยั ทางานตอนต้นที่มีขายอยูใ่ นท้องตลาดทุกวันนี ้
ผูผ้ ลิตต่างได้ออกแบบไว้อย่างเหมาะสมตามวาระโอกาสการใช้สอย อยูท่ ่ีผบู้ ริโภคจะเลือกซือ้ สินค้า
ตามความต้องการและรสนิยมที่แตกต่างกันออกไปเช่นไร โดยกลุม่ สตรีวยั ทางานตอนต้นเป็ น
กลุม่ ผูบ้ ริโภคหนึ่งที่ผวู้ ิจยั เล็งเห็นว่ามีผลกระทบอย่างเห็นได้ชดั ต่อปั ญหาสภาวะสังคมที่ได้กล่าว
มาข้างต้น รวมถึงการเข้าสังคมและการพบปะสังสรรค์ดว้ ย ซึ่งก็เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึน้ ที่จาก
เดิมการพบปะสังสรรค์อาจอยูใ่ นเฉพาะกลุม่ เพื่อน แต่เมื่อเข้าสูว่ ยั ทางาน การพบปะสังสรรค์เพื่อ
ธุรกิจและการทางานจึงเป็ นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาในการดารงชีวิต โดยเฉพาะกลุม่ อาชีพที่ตอ้ งมีการ
เข้าสังคมและมีงานสังสรรค์บอ่ ยครัง้ เช่น ดารา นักแสดง นางแบบ ศิลปิ น ประชาสัมพันธ์ และ
ออร์แกนไนเซอร์ เป็ นต้น คนกลุม่ นีใ้ ห้ความสาคัญต่อการแต่งตัวเพื่อเข้าสังคมอย่างมาก เพราะ
เป็ นกลุม่ อาชีพที่ตอ้ งใช้ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพต่าง ๆ เพื่อการเป็ นที่ยอมรับและสร้างความ
ประทับใจต่อคนที่พบเห็นในสังคม และจากปัญหาสภาวะสังคมดังกล่าว ที่ผคู้ นต้องอยูใ่ นสังคมที่

เร่งรีบและการจราจรที่ติดขัด ทาให้ชว่ งเวลาในการแต่งกายตามโอกาสต่างๆของสตรีวยั ทางาน
ตอนต้นกลุม่ นีน้ อ้ ยลงไปด้วย ดังนัน้ เสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกายที่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้ใช้ได้
หลากหลายรูปแบบการใช้สอยน่าจะเป็ นสิ่งจาเป็ นที่สตรีวยั ทางานตอนต้นกลุม่ นีค้ วรจะมี เพราะ
สามารถช่วยให้การดารงชีวิตที่เร่งรีบมีความสะดวกสบายมากขึน้ และอีกทัง้ เพิ่มความคุม้ ค่าในการ
ซือ้ เสือ้ ผ้าอีกด้วย เพราะเสือ้ ผ้าหนึ่งชุด สามารถสวมใส่ได้ 2 รูปแบบ ซึ่งได้แก่ ชุดปาร์ตลี ้ าลอง ซึ่ง
สามารถสวมใส่ไปทางานและไปงานปาร์ตใี ้ นช่วงกลางวันได้ และ ชุดปาร์ตหี ้ รูหราสง่างาม ที่ใช้
สวมใส่งานกลางคืนหรืองานที่เป็ นทางการที่มีรูปแบบงานที่เน้นความหรูหรา
โดยใช้การ
ปรับเปลี่ยนรูปทรง การซ่อน หรือการตกแต่งรายละเอียด เข้าไปผสมผสานกับตัวชุดจนเกิดรูปแบบ
ความน่าสนใจใหม่ ๆ ขึน้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เครื่องแต่งกายที่สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้ตามโอกาสการใช้สอย จึงน่าจะเป็ นที่สนใจสาหรับสตรีกลุม่ นี ้ ที่ตอ้ งมีการเข้าสังคมหรือ
มีการพบปะสังสรรค์กนั เสมอ ๆ อีกทัง้ ความสะดวกสบายที่ไม่ตอ้ งเดินทางเพื่อกลับไปเปลี่ยนชุดที่
บ้าน โดยต้องผ่านสภาพการจราจรที่แออัด
ไม่วา่ สภาวะสังคมในยุคปัจจุบนั นีจ้ ะมีความยุง่ ยากและสลับซับซ้อนมากขึน้ เพียงใด ชีวิต
ของคนเราก็ยงั ไม่สามารถหลีกหนีเรื่องราวของธรรมชาติไปได้ เพราะธรรมชาติตา่ งอยูร่ อบ ๆ ตัว
เราและดาเนินชีวิตไปควบคูก่ บั เรา
นักศิลปะตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ได้ให้ความสาคัญของ
ธรรมชาติวา่ มีบทบาทต่อการสร้างสรรค์งานของมนุษย์ทกุ แขนงในฐานะเป็ นต้นแบบ เป็ นแหล่งดล
ใจทางความคิด จนมีผกู้ ล่าวเสมอว่าธรรมชาติเปรียบเสมือน บิดา มารดาของศาสตร์ ทัง้ นีก้ ็เพราะ
มนุษย์เกิดมาก็ได้พบเห็น และได้ยินสิ่งที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติอยูแ่ ล้ว1
ศิลปะคือการลอกเลียนแบบธรรมชาตินนั้
นับว่าเป็ นทฤษฎีเก่าแก่ทฤษฎีหนึ่งของพวก
กรีกโบราณ โดยกล่าวยืนยันว่าการลอกเลียนแบบวัตถุธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์จดั ว่าเป็ นสิ่งที่
สวยงามที่สดุ รวมถึง ทฤษฎีของ อริสโตเติล ( Aristotle ) ที่กล่าวว่า มนุษย์เรานัน้ เป็ นนัก
เลียนแบบโดยสัญชาตญาณ การเลียนแบบนัน้ ก็ปรากฏออกมาในศิลปวัตถุ ทัง้ รูปลักษณ์ สี พืน้ ผิว
และลักษณะการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ มนุษย์มีความสามารถดัดแปลงวัตถุจนดูนา่ เชื่อ หรือ
แสดงลักษณะที่น่าสนใจบางประการที่ดคู ล้ายของจริงออกมาได้ ดังนัน้ เขาจึงเชื่อได้ว่าเป็ นผูแ้ สดง
พืน้ ฐานทางจิตวิทยาของศิลปะประเภท การลอกเลียนแบบธรรมชาติ ( Respresentation ) 2 ซึ่ง
เสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกายก็ถือได้วา่ เป็ นศิลปะประยุกต์แขนงหนึ่งที่บอ่ ยครัง้ ได้มีการนาเอาวิธี
การ
ลอกเลียนแบบธรรมชาติมาใช้เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานอีกด้วย
ธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ในโลกหรือจักรวาลที่เกิดขึน้ มีอยูแ่ ละดับไปด้วยตัวของมัน
สามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายประเภท เช่น คน สัตว์ ภูเขา แม่นา้ ทะเล ป่ าไม้ เป็ นต้น หรือสรุป
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ได้วา่ สิ่งที่ไม่ใช้มนุษย์ทาขึน้ ถือว่าเป็ นธรรมชาติน่นั เอง ธรรมชาติทกุ ประเภทต่างก็มีแบบฉบับของ
ความงามในรูปแบบของตนเองที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งในผลงานวิจยั ฉบับนีผ้ วู้ ิจยั ได้มีการ
นาเสนอความงามในธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง ที่หลายคนอาจไม่เคยได้สมั ผัสกับมันนัก นัน้ คือ
ความงามทางธรรมชาติของดอกไม้ทะเลและปะการัง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาเรื่องนีม้ าเป็ นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าความงามของดอกไม้ทะเลที่ลอ่ ให้ปลาเข้ามา
แหวกว่ายนัน้ ก็เปรียบเสมือนหญิงสาวที่ตอ้ งการสื่อความงามให้เป็ นที่สนใจต่อเพศตรงข้ามเช่นกัน
จากปัญหาสภาวะสังคมที่เร่งรีบในการดารงชีวิตปัจจุบนั กับ ทฤษฎีการลอกเลียนแบบ
ธรรมชาติของอริสโตเติล ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้นาไปสู่การหาเอกลักษณ์ทางการออกแบบ ดังนัน้
ผลงานวิจยั ฉบับนีจ้ งึ มุง่ เน้นที่จะศึกษาหาแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ตแี ้ วร์สาหรับ
สตรีวยั ทางานตอนต้นที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายการใช้สอย
โดยใช้วิธีการ
ปรับเปลี่ยนรูปทรง การซ่อน หรือการตกแต่งรายละเอียด ( Detail ) เข้าไปผสมผสานกับตัวชุดจน
เกิดรูปแบบความน่าสนใจใหม่ ๆ ขึน้ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบนีจ้ ะอยูใ่ นสัดส่วน 60% ของการ
ออกแบบทัง้ หมด
จากทฤษฎีสนุ ทรียศาสตร์เรื่องของการลอกเลียนแบบธรรมชาติ ของ
อริสโตเติล
เพื่อให้ผบู้ ริโภคเห็นถึงคุณค่าความงามทางธรรมชาติจนเกิดแรงผลักดันให้เกิด
จิตสานึกในการอนุรกั ษ์ขนึ ้
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจะเป็ นแนวทางที่สามารถพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกาย ให้เกิด
เป็ นภาพลักษณ์ใหม่ท่ีมีความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุด
ปั ญหาของงานวิจัย
1. ทาอย่างไรถึงจะนาหลักสุนทรียศาสตร์ เรื่องการลอกเลียนแบบธรรมชาติ ของ
อริสโตเติล มาประยุกต์ใช้กบั การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีปาร์ตแี ้ วร์ได้อย่างเหมาะสม
2. ทาอย่างไรจึงจะสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีปาร์ตแี ้ วร์ให้เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมายนักแสดง นางแบบ และ กลุม่ สตรีวยั ทางานตอนต้นที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากปารตีล้ าลองไปเป็ นปาร์ตหี ้ รูหร่าสง่างามได้
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อหาแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ตแี ้ วร์สาหรับสตรีวยั ทางานตอนต้นที่
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายการใช้สอย โดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนรูปทรง การซ่อน
หรือการตกแต่งรายละเอียด ( Detail ) เข้าไปผสมผสานกับตัวชุดจนเกิดรูปแบบความน่าสนใจใหม่
ๆ ขึน้ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบนีจ้ ะอยู่ในสัดส่วน 60% ของการออกแบบทัง้ หมด จากทฤษฎี
สุนทรียศาสตร์เรื่อง การลอกเลียนแบบธรรมชาติ ของ อริสโตเติล

2. เพื่อเป็ นแนวทางเลือกหนึ่งของการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ตแี ้ วร์สาหรับสตรีวยั
ทางานตอนต้น และตอบสนองความต้องการของกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่มีสไตล์ท่ีโดดเด่น มีความเป็ น
ตัวเองสูง หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งชอบการแต่งกายที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม

3. เพื่อที่จะนาเสนอสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายปาร์ตแี ้ วร์สาหรับสตรีวยั ทางาน
ตอนต้น ที่มีลกั ษณะเป็ นดีไซน์เนอร์แบรนด์ และมีความแตกต่างจากตลาดในปัจจุบนั ในเรื่องของ
รูปแบบที่แปลกใหม่ รวมถึง ความคุม้ ค่าของโอกาสการใช้สอยที่เครื่องแต่งกายสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้หลากหลายการใช้สอย
4. เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้คนเห็นคุณค่าความงามอันลา้ ค่าของ ดอกไม้ทะเลและ
ปะการังจนทาให้เกิดการรณรงค์และการอนุรกั ษ์กนั มากขึน้
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ศึกษาสุนทรียศาสตร์ความงาม ตามแนวคิด ทฤษฎีของ อริสโตเติล ที่วา่ ด้วยเรื่อง
ของ การลอกเลียนแบบธรรมชาติ
2. ศึกษา ลักษณะ รูปทรงที่หลากหลายของดอกไม้ทะเล รวมถึง สีสนั และองค์ประกอบ
อื่น ๆ ที่นา่ สนใจเพื่อนามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
3. ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของเครื่องแต่งกายปาร์ตีแ้ วร์สาหรับสตรี ที่มีขายใน
ตลาดเสือ้ ผ้าไทยปัจจุบนั รวมถึง ลักษณะรูปแบบของงานออกแบบดีไซน์เนอร์เสือ้ ผ้าในระดับสากล
4. ศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาธุรกิจเสือ้ ผ้าประเภทดีไซน์เนอร์แบรนด์ ซึ่งต้องคานึงถึง
เป้าหมาย การขาย การตลาด ต้นทุน และคูแ่ ข่ง รวมถึงการตัง้ ราคาเพื่อให้สอดคล้องและมี
ความเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมาย ที่ตอ้ งการหลีกหนีจากความจาเจ
แบบเก่าและความคุม้ ค่าในการบริโภคสินค้า
5. ศึกษาเทรนด์ ( Trend ) สปริง – ซัมเมอร์ ( Spring – Summer ) 2009 ของ เนลลี ้
โลดี ้ ( Nelly Rodi ) เพื่อใช้ในการกาหนดทิศทางในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาสุนทรียศาสตร์ความงาม ตามแนวคิด ทฤษฎีของ อริสโตเติล ที่วา่ ด้วยเรื่องของ
การลอกเลียนแบบธรรมชาติ
2. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะ รูปทรงที่หลากหลายของดอกไม้ทะเล รวมถึง
สีสนั และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่นา่ สนใจจากหนังสือ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

3. ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของเครื่องแต่งกายปาร์ตีแ้ วร์สาหรับสตรี ที่มีขายใน
ตลาดเสือ้ ผ้าไทยปัจจุบนั รวมถึง ลักษณะรูปแบบของงานออกแบบดีไซน์เนอร์เสือ้ ผ้าในระดับสากล
จากหนังสือ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
4. ศึกษาและทดลองหาเทคนิค การสร้างพืน้ ผิวบนผ้า ในลักษณะต่าง ๆ โดยประยุกต์
มาจากรูปแบบที่หลากหลายของดอกไม้ทะเล
5. ศึกษาทฤษฎีสีและองค์ประกอบศิลป์ เพื่อให้เกิดความสมดุลและความงามในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
6. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ทาการศึกษา เพื่อทาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ปาร์ตีแ้ วร์สตรีวยั ทางานตอนต้นจานวน 1 คอลเล็คชั่น ทัง้ หมด 7 ชุดโดยมีชดุ ความคิดสร้างสรรค์
1 ชุดและชุดที่สามารถสวมใส่ได้จริงอีก 6 ชุด
7. สรุปผลการวิจยั
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ได้แนวทางใหม่ของการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ตแี ้ วร์สาหรับสตรีวยั ทางาน
ตอนต้นที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายการใช้สอย โดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนรูปทรง
การซ่อน หรือการตกแต่งรายละเอียด ( Detail ) เข้าไปผสมผสานกับตัวชุดจนเกิดรูปแบบความ
น่าสนใจใหม่ ๆ ขึน้ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบนีจ้ ะอยูใ่ นสัดส่วน 60% ของการออกแบบทัง้ หมด
จากทฤษฎีสนุ ทรียศาสตร์เรื่องของ การลอกเลียนแบบธรรมชาติ ของ อริสโตเติล
2.
ได้อีกแนวทางเลือกหนึ่งของการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ตแี ้ วร์สาหรับสตรีวยั
ทางานตอนต้น และตอบสนองความต้องการของกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่มีสไตล์ท่ีโดดเด่น มีความเป็ น
ตัวเองสูง หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งชอบการแต่งกายที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม
3.
เกิดแบรนด์สินค้า เครื่องแต่งกายปาร์ตแี ้ วร์สตรีวยั ทางานตอนต้น ประเภท
ดีไซน์เนอร์แบรนด์ ( Designer Brand )ที่มีแนวทางในการออกแบบที่แปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว อีกทัง้ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากแบ
รนด์ อื่น ๆ ในปัจจุบนั ได้ เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริโภค
4.
เพื่อก่อให้เกิดการรณรงค์และการอนุรกั ษ์ของดอกไม้ทะเลกันมากขึน้ และเป็ น
แนวคิดให้กบั ดีไซน์เนอร์รุน่ ใหม่ ที่หนั มาสนใจในการทาเสือ้ ผ้าที่ชว่ ยกระตุน้ ให้คนรูจ้ กั การอนุรกั ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นิยามศัพท์
- เครื่องแต่งกายที่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบได้หลากหลายการใช้สอย
หมายถึง เสือ้ ผ้าเครื่องนุง่ ห่ม เช่น เสือ้ กางเกง หรือ กระโปรง ที่สามารถสวมใส่ได้หลากหลาย
รูปแบบโดยในที่นีห้ มายถึงเสือ้ ผ้าหนึ่งชุด สามารถสวมใส่ได้ 2 รูปแบบ ซึ่งได้แก่ ชุดปาร์ตลี ้ าลอง
( Party Casual ) ซึ่งสามารถสวมใส่ไปทางานและไปงานปาร์ตใี ้ นช่วงกลางวันได้ และ ชุดปาร์ตี ้
หรูหราสง่างาม ( Party Elegance ) ที่ใช้สวมใส่งานกลางคืนหรืองานที่เป็ นทางการที่มีรูปแบบงาน
ที่เน้นความหรูหรา
- วัยทางานตอนต้น อายุระหว่าง 22 – 30 ปี เป็ นวันที่มีพฒ
ั นาการทางกายเจริญเต็มที่
เป็ นระยะทดลองเพื่อหาแนวทางชีวิตที่ตนต้องการและพอใจสืบเนื่องมาจากวัยรุน่ เช่น อาชีพ
เพื่อน คูค่ รอง และ อื่น ๆ
- เสือ้ ผ้าปารตีแ้ วร์ ( Party Wear ) เสือ้ ผ้าที่สวมใส่ออกงาน เพื่อการเข้าสังคมพบปะ
สังสรรค์หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
- เสือ้ ผ้าปาร์ตลี้ าลอง ( Party Casual ) เสือ้ ผ้าที่สวมใส่ไปงานสังสรรค์ ที่ไม่เป็ น
ทางการมากนัก หรืออาจสวมใส่ไปทางานได้ ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบงานและความเหมาะสม
- เสือ้ ผ้าปาร์ตหี้ รู หราสง่างาม ( Party Elegance ) เสือ้ ผ้าที่สวมใส่ไปงานสังสรรค์ ที่
เป็ นทางการ เป็ นงานที่มีการจัดรูปแบบงานอย่างหรูหรา และผูไ้ ปงานต้องมีการ สวมใส่ชดุ ที่มี
ความสง่างามและเป็ นที่ยอมรับต่อผูพ้ บเห็น โดยชุดอาจมีการตัดเย็บที่ประณีตและรายละเอียดที่
สวยงาม
- สุนทรียศาสตร์ ( Aesthetic ) การว่าด้วยเรื่องความงาม สิ่งที่งาม ทัง้ ในทางศิลปะ
และในธรรมชาติ โดยศึกษาถึงบ่อเกิดของความงาม คุณค่าทางความงาม และมาตรฐานแห่ง
คุณค่าในการตัดสินเกี่ยวกับศิลปะ
- ดีเทล ( Detail ) รายละเอียด , ข้อปลีกย่อย , การค้นคว้ารายละเอียด
- แบรนด์ ( Brand ) ตราประทับ , ยี่หอ้ , เครื่องหมายการค้า
- ดีไซน์เนอร์ ( Designer ) นักออกแบบ
- เอกลักษณ์ ( Unique ) รูปแบบหรือแบบฉบับเฉพาะ ที่มีความโดดเด่น และอยากที่
จะเสมอเหมือน
- เทรนด์ ( Trend ) ทิศทาง , แนวโน้ม
- สปริง ( Spring ) ฤดูใบไม้ผลิ
- ซัมเมอร์ ( Summer ) ฤดูรอ้ น

