
บทความจากนิตยสาร : 7 เร่ืองทีค่วรรู้เกีย่วกับ Fashion Week 
SEPTEMBER 8, 2018 by UPSTERRR!   10039 VIEWS  STYLE From : JEAB.COM 

ที่มา : https://www.jeab.com/style-beauty/style/7-facts-of-fashion-week 

เขา้สูเ่ดือนกนัยายน เทศกาลประจ าซีซั่นที่คนทัง้โลกตา่งจบัจอ้งคือ Fashion Week ที่ 4 เมืองมหานครแหง่แฟชั่นอยา่งนิวยอรก์ ลอนดอน มิ
ลาน และปารสี กลายเป็นจดุหมายปลายทางของแฟชั่นนิสตา้ ดารา เซเลป สือ่ บายเยอร ์และคนในวงการแฟชั่นทั่วโลกเดินทางเพื่อไปชมคอล
เล็กชั่นใหม่ๆ  ของแบรนดด์งั ท  าให ้Fashion Week เป็นมากกวา่สถานที่จดัแสดงเสือ้ผา้ แตอ่าจเรยีกไดว้า่เป็นแหลง่ก าเนิดเทรนดใ์หมข่องโลก 
แหลง่ธุรกิจชัน้ดี รวมถึงสถานที่แจง้เกิดของทัง้ดีไซเนอรห์นา้ใหม ่นางแบบหนา้ใหมอี่กดว้ย เรามี 10 เรือ่งเก่ียวกบัแฟชั่นวีคมาน าเสนอ บางเรือ่ง
อาจจะท าใหค้ณุตอ้งอึง้ 

1. Fashion Week ถกูจดัคร้ังแรกเม่ือ 73 ปีก่อน  

 Fashion Week ครัง้แรกถกูจดัขึน้ท่ีนิวยอรก์ในปี 1943 โดย Eleanor Lambert ครัง้นัน้เรียกวา่ 
“Press Week” ท่ีจะใหแ้ฟชั่นดีไซเนอรช์าวอเมริกนัไดโ้ชวผ์ลงาน ซึ่งการจดังานในครัง้นัน้ อีกนยัหนึ่งก็เพ่ือ
ชว่งชิงความสนใจจากส่ือทั่วโลกใหม้าชมผลงานของดีไซเนอรช์าวอเมรกินัแทน จากท่ีก่อนหนา้เมืองแหง่
แฟชั่นท่ีแทจ้รงิอยูท่ี่ฝรั่งเศส แตอ่ยูใ่นชว่งสงคราม 

 หลงัจากการจดังานครัง้นัน้ประสบความส าเรจ็ มหานครแหง่แฟชั่นอ่ืนๆ ก็เริ่มมีการจดังานใหดี้ไซ
เนอรเ์อาผลงานมาน าเสนอ ซึ่งมีมากจนใชเ้วลาเป็นสปัดาหใ์นการโชว ์ค  าว่า Fashion Week จงึถกูน ามาใช่
อยา่งถาวร โดยท่ีปารีส ประเทศฝรั่งเศสเริ่มโชว ์Haute Couture ในปี 1945 และท าเป็น Fashion Week 
อยา่งเตม็รูปแบบในปี 1973 สว่นท่ีมิลาน ประเทศอิตาลี เริ่มเม่ือปี 1958 และลอนดอน ประเทศองักฤษ เริ่ม
เม่ือปี 1984 
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2. Fashion Week หลักของโลกจดัขึน้ที ่4 เมืองใหญ่ 

 อาจจะมีแฟชั่นวีคเกิดขึน้ทั่วโลก แตอี่เวนทห์ลกัของโลกถกูจดัขึน้ท่ี 4 เมืองใหญ่ท่ีเรียกวา่ “Big 4” 
โดยเริ่มจากนิวยอรก์ ลอนดอน มิลาน และปิดทา้ยดว้ยปารีส ซึ่งจะเป็นการจดัโชวเ์สือ้ผา้ของผูห้ญิงท่ี
เรียกวา่ Ready-To-Wear Fashion Week นอกจากนีย้งัมีแฟชั่นวีคใหญ่ๆ อีกหลายช่วง ไดแ้ก่ Menswear 
Fashion Week ท่ีจะแสดงเสือ้ผา้ของผูช้าย Paris Haute Couture Fashion Week ท่ีโชวเ์ฉพาะเสือ้ผา้โอต์
กตูรูท่ี์จดัเฉพาะปารีส โดยแตล่ะอีเวนตมี์ 2 ครัง้ตอ่ปี 

3. Fashion Week เป็นการแสดงผลงานคอลเล็กชั่นล่วงหน้า 

 หากคณุยงังงกบัการนบัซีซั่นของแฟชั่นโชว ์ฟังทางนี ้ปกติคอลเล็กชั่นหลกัของแบรนดต์า่งๆ จะมี 2 
คอลเล็กชั่นตอ่ปี ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ส าหรบัฤดใูบไมผ้ลิและฤดรูอ้น (Spring/Summer)  และเสือ้ผา้ส าหรบัฤดู
ใบไมร้ว่งและฤดหูนาว (Fall/Winter) ซึ่งเวลาจดัแฟชั่นโชว ์มกัจะจดัลว่งหนา้ประมาณ 6 เดือน เพ่ือจะไดมี้
เวลาจดัเตรียมการประชาสมัพนัธ ์จดัเตรียมรา้น วางแผนการขาย ผลิตสต็อกสินคา้ ฯลฯ เพราะฉะนัน้การ
จดัแฟชั่นโชวจ์งึน าคอลเล็กชั่นท่ีจะวางขายอีก 6 เดือนขา้งหนา้มาโชวใ์หด้กู่อน 

ตารางแฟชั่นโชวห์ลกัๆ ของโลกจงึเป็นดงันี ้



 ต้นเดอืนมกราคม  Menswear Fashion Week คอลเล็กชั่น Fall/Winter 

 ปลายเดอืนมกราคม  Paris Haute Couture Fashion Week Spring/Summer (เน่ืองจากเสือ้ผา้ 
Haute Couture เป็นสินคา้เฉพาะกลุม่ จงึไมจ่  าเป็นตอ้งมีการวางแผนการขายและโฆษณา
ประชาสมัพนัธ)์ 

 เดอืนมีนาคม  Ready-To-Wear Fashion Week คอลเล็กชั่น Fall/Winter (เป็นชว่งท่ีคอลเล็กชั่น 
Spring/Summer ท่ีโชวไ์ปก่อนหนา้วางขายในรา้น) 

 ต้นเดอืนกรกฎาคม Menswear Fashion Week คอลเล็กชั่น Spring/Summer 

 ปลายเดอืนกรกฎาคม Paris Haute Couture Fashion Week Fall/Winter 

 เดอืนกันยายน Ready-To-Wear Fashion Week คอลเล็กชั่น Spring/Summer (เสือ้ผา้ท่ีจดั
แสดงจะวางขายเดือนมีนาคมปีถดัไป) 

 นอกจากนีแ้บรนดย์กัษใ์หมม่กัจะมีแคปซูลคอลเล็กชั่น หรือคอลเล็กชั่นพิเศษท่ีออกมาคั่นกลาง
ระหวา่งคอลเล็กชั่นหลกั ท่ีเรียกวา่ Resort, Cruise Collection วางขายชว่งเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ ์สว่น
คอลเล็กชั่น Pre-Fall จะวางขายชว่งเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

4. แตมี่บางแบรนดท์ีจ่ดัโชวแ์บบชนซซีั่น 

 การเขา้มาของเทคโนโลยีท าใหค้นทั่วโลกไดเ้ห็นคอลเล็กชั่นใหมล่า่สดุเพียงแคค่ลิกเดียวบน
อินเตอรเ์น็ต ท าใหเ้กิดผลกระทบหลายอยา่งตอ่แบรนด ์ไมว่า่จะเป็นตวัผูซื้อ้เองไมมี่ความต่ืนเตน้หรือคิดว่า
คอลเล็กชั่นท่ีจะวางขายอีก 6 เดือนขา้งหนา้คือ “คอลเล็กชั่นใหม่” ซึ่งแตกตา่งจากในอดีตท่ีคนทั่วไปกว่าจะ
ไดเ้ห็นเสือ้ผา้ของแบรนดต์า่งๆ ก็ตอนท่ีตีพิมพใ์นนิตยสารชว่งใกลว้างขายแลว้ อีกปัจจยัหลกัท่ีท าใหก้ารจดั
แฟชั่นเปล่ียนไปคือเป็นชอ่งว่างท่ีท าใหเ้กิดการก็อปป้ีไดง้่าย และบางชิน้ถกูก็อปป้ีและวางขายหลงัโชวจ์บ
เพียงไมก่ี่สปัดาห ์

 ทางออกท่ีดีท่ีสดุของปัญหานีคื้อการจดัแฟชั่นโชวต์รงซีซั่น หรือเรียกว่า “See Now, Buy Now” ซึ่ง
หลงัจากจบโชว ์เสือ้ผา้เหลา่นัน้ก็จะถกูวางขายทัง้ทางออนไลนแ์ละหนา้รา้นทนัที ซึ่งมีหลายแบรนดด์งัท่ีได้
ท าตามกลยทุธนี์ ้



  

5. นอกเหนือจากเสือ้ผ้าแล้ว ส่ิงทีค่นตา่งรอคอยดจูากแบรนดด์งั คือ “โชว”์ 

 สิ่งท่ีถกูคาดหวงัจากคนดนูอกเหนือจากเสือ้ผา้แลว้ คือลกูเลน่ตา่งๆ ในแฟชั่นโชว ์ไมว่า่จะเป็น
สถานท่ี ฉาก แสง สี เสียง นางแบบ ซึ่งแตล่ะแบรนดต์า่งจดัเตรียมกนัลว่งหนา้ไมแ่พก้ารเตรียมเสือ้ผา้ การ
จดัแฟชั่นโชวแ์ตล่ะครัง้ จะใชง้บประมาณอยา่งต ่าประมาณ $200,000 โดยเว็ปไซต ์Independent ของ
องักฤษรายงานว่าแคทวอรก์ของ Chanel คอลเล็กชั่น Cruise 2014-15 ท่ีจดัขึน้ท่ีดไูบ ใชง้บประมาณไปถึง 
1.4 ลา้นปอนด ์เพ่ือสรา้งอาคารหลงัใหมท่ี่ใชเ้วลาถึง 2 เดือน หรือโชวข์อง Louis Vuitton Fall/Winter 2012 
ท่ีลงทนุซือ้รถไฟราคา $8 ลา้นเหรียญเพ่ือน ามาประกอบแฟชั่นโชว ์

6. แม้งบประมาณในการจดัแฟชั่นโชวจ์ะสูง แตน่างแบบส่วนใหญ่ไม่ได้
ค่าจา้งจากการเดนิแบบ 

 คา่ตวัของนางแบบในการเดินแบบ 1 โชวจ์ะอยูท่ี่ $0 – $20,000 ซึ่งขึน้อยูก่บัแบรนดแ์ละความดงั
ของตวันางแบบเอง ถา้หากเป็นซูเปอรโ์มเดลระดบัโลก อาจจะท าเงินไดส้งูถึง 5 หลกัเพียงเดนิแฟชั่นโชว์
เดียว แตส่  าหรบันางแบบหนา้ใหมส่ว่นใหญ่มกัจะไมไ่ดร้บัตอบแทนเป็นตวัเงิน แตจ่ะถูกจา่ยคา่ตอบแทน
เป็นสินคา้ของแบรนดน์ัน้ๆ และสิ่งท่ีไดม้านอกเหนือจากเงินหรือสินคา้คือโปรไฟลท่ี์ดีท่ีสามารถน าไปตอ่
ยอดสูง่านอ่ืนๆ ได ้จงึไมต่อ้งแปลกใจท่ีจะมีนางแบบจากทั่วโลกเขา้มาแคสติง้กบัแบรนดด์งัๆ กวา่หลายพนั
คนเพ่ือใหไ้ดเ้ดนิแฟชั่นโชวแ์ละรบักระเป๋ากลบับา้น 



  

7. ก้าวใหม่ของแบรนดด์งั 

การยา้ยเขา้ ยา้ยออกของเหลา่ดีไซเนอรก์บัแบรนดด์งั กลายเป็นปรากฏการณท์ี่สั่นสะเทือนวงการแฟชั่นมาตัง้แตต่น้ปี ซึง่คอลเล็กชั่นที่ก  าลงัจะ
โชวใ์นไมก่ี่วนัขา้งหนา้นี ้ถือเป็นคอลเลก็ชั่นแรกที่จะพิสจูนฝี์มือของดีไซเนอรช์ื่อดงัหลายคนที่เพ่ิงกระโดดเขา้มารบัต  าแหน่งใหมก่บัแบรนดด์งั 
ซึง่มีอยา่งนอ้ย 6 แบรนดท์ี่คณุควรจบัตามอง ไดแ้ก่ 

– Burberry ที่ได ้Riccardo Tisci มาเป็นครเีอทีฟไดเรก็เตอร ์พรอ้มการโปรโมตสดุอลงัการ 



  
– Celine กบั Hedi Slimane ผูท่ี้เคยตดั Yves ออกจาก Saint Laurent จนประสบความส าเรจ็ มาดกูนัวา่
บา้นใหมห่ลงันี ้Hedi จะท าไดอี้กมัย้ 

 

 


