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Fashion Week ที่ 4 เมืองมหานครแหง่แฟชั่นอยา่งนิวยอรก์ 
ลอนดอน มิลาน และปารสี กลายเป็นจดุหมายปลายทางของ
แฟชั่นนิสตา้ ดารา เซเลป สื่อ บายเยอร์ และคนในวงการแฟชั่น
ทั่วโลกเดินทางเพ่ือไปชมคอลเลก็ชั่นใหม่ๆ ของแบรนดด์งั ท าให ้
Fashion Week เป็นมากกวา่สถานที่จดัแสดงเสือ้ผา้ แต่อาจ
เรยีกไดว้า่เป็นแหลง่ก าเนิดเทรนดใ์หม่ของโลก แหลง่ธุรกิจชัน้ดี 
รวมถึงสถานที่แจง้เกิดของทัง้ดีไซเนอรห์นา้ใหม่ นางแบบหนา้
ใหม่อีกดว้ย

https://www.jeab.com/author/pongstorn
https://www.jeab.com/category/style-beauty/style






Fashion Week ถูกจัดคร้ังแรกเมือ่ 73 ปีก่อน
Fashion Week ครัง้แรกถกูจดัขึน้ท่ีนิวยอรก์ในปี 1943 โดย Eleanor Lambert

ครัง้นัน้เรยีกวา่ “Press Week” ท่ีจะใหแ้ฟชั่นดีไซเนอรช์าวอเมรกินัไดโ้ชวผ์ลงาน ซึง่
การจดังานในครัง้นัน้ อีกนยัหนึ่งก็เพ่ือช่วงชิงความสนใจจากสื่อทั่วโลกใหม้าชม
ผลงานของดีไซเนอรช์าวอเมรกินัแทน จากท่ีก่อนหนา้เมืองแหง่แฟชั่นท่ีแทจ้รงิอยูท่ี่
ฝรั่งเศส แตอ่ยูใ่นช่วงสงคราม

หลงัจากการจดังานครัง้นัน้ประสบความส าเรจ็ มหานครแหง่แฟชั่นอื่นๆ ก็เริม่มี
การจดังานใหดี้ไซเนอรเ์อาผลงานมาน าเสนอ ซึ่งมีมากจนใชเ้วลาเป็นสปัดาหใ์นการ
โชว์ ค  าว่า Fashion Week จงึถกูน ามาใช่อยา่งถาวร โดยที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศสเริม่
โชว์ Haute Couture ในปี 1945 และท าเป็น Fashion Week อยา่งเตม็รูปแบบในปี
1973 สว่นท่ีมิลาน ประเทศอิตาลี เริม่เม่ือปี 1958 และลอนดอน ประเทศองักฤษ เริม่
เม่ือปี 1984





Fashion Week หลักของโลกจัดขึน้ที ่4 เมืองใหญ่
อาจจะมีแฟชั่นวีคเกิดขึน้ทั่วโลก แตอ่ีเวนทห์ลกัของโลกถกูจดั

ขึน้ที่ 4 เมืองใหญ่ที่เรยีกวา่ “Big 4” โดยเริม่จากนิวยอรก์
ลอนดอน มิลาน และปิดทา้ยดว้ยปารสี ซึง่จะเป็นการจดัโชว์
เสือ้ผา้ของผูห้ญิงที่เรยีกวา่ Ready-To-Wear Fashion Week
นอกจากนีย้งัมีแฟชั่นวีคใหญ่ๆ อีกหลายช่วง ไดแ้ก่ Menswear
Fashion Week ที่จะแสดงเสือ้ผา้ของผูช้าย Paris Haute Couture
Fashion Week ที่โชวเ์ฉพาะเสือ้ผา้โอตก์ตูรูท์ี่จดัเฉพาะปารสี โดย
แตล่ะอีเวนตมี์ 2 ครัง้ตอ่ปี KIDS WEAR FW , INNOVATION FW





ตารางแฟชั่นโชวห์ลกัๆ ของโลกจงึเป็นดงันี ้
• ต้นเดอืนมกราคม Menswear Fashion Week คอลเล็กช่ัน Fall/Winter

• ปลายเดอืนมกราคม Paris Haute Couture Fashion Week Spring/Summer (เน่ืองจาก
เสือ้ผา้ Haute Couture เป็นสินคา้เฉพาะกลุม่ จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการขายและ
โฆษณาประชาสมัพนัธ)์

• เดอืนมนีาคม Ready-To-Wear Fashion Week คอลเลก็ชั่น Fall/Winter (เป็นช่วงที่คอล
เลก็ชั่น Spring/Summer ท่ีโชวไ์ปก่อนหนา้วางขายในรา้น)

• ต้นเดอืนกรกฎาคม Menswear Fashion Week คอลเลก็ชั่น Spring/Summer

• ปลายเดอืนกรกฎาคม Paris Haute Couture Fashion Week Fall/Winter

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

นอกจากนีแ้บรนดย์กัษใ์หม่มกัจะมีแคปซลูคอลเลก็ชั่น หรอืคอลเลก็ชั่นพิเศษท่ีออกมา
คั่นกลางระหวา่งคอลเลก็ชั่นหลกั ท่ีเรยีกว่า Resort, Cruise Collection วางขายช่วงเดือน
มกราคม-กมุภาพนัธ ์ส่วนคอลเลก็ชั่น Pre-Fall จะวางขายช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม



Haute Couture 











แฟชั่นโชวเ์ผยโฉมแตล่ะคอลเลก็ชั่นจะถกู
จดัขึน้ลว่งหนา้ก่อนวางขายจรงิราวๆ

3-6 เดือน นั่นหมายความวา่ดีไซเนอรต์อ้ง
ท างานลว่งหนา้อย่างนอ้ย 

1 ปีก่อนถึงฤดกูาลจรงิ







Fashion Week 
เป็นเพยีงการแสดงผลงานคอลเล็กช่ันล่วงหน้า

การนบัซีซั่นของแฟชั่นโชว์ : ปกตคิอลเล็กชั่นหลกัของแบรนดต์า่งๆ จะ
มี 2 คอลเลก็ชั่นตอ่ปี ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ส  าหรบัฤดใูบไมผ้ลิและฤดรูอ้น
(Spring/Summer) และเสือ้ผา้ส  าหรบัฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาว
(Fall/Winter) ซึง่เวลาจดัแฟชั่นโชว์ มกัจะจดัลว่งหนา้ประมาณ 6 เดือน
เพื่อจะไดมี้เวลาจดัเตรยีมการประชาสมัพนัธ์ จดัเตรยีมรา้น วางแผนการ
ขาย ผลิตสต็อกสินคา้ ฯลฯ เพราะฉะนัน้การจดัแฟชั่นโชวจ์งึน าคอลเลก็ชั่น
ท่ีจะวางขายอีก 6 เดือนขา้งหนา้มาโชวใ์หด้กู่อน และคอ่ยจดัท าแนวทาง
หรอืแผนการตลาดอ่ืนๆ ตอ่ไปเพ่ือการขายสนิคา้





แต่มบีางแบรนดท์ีจ่ัดโชวแ์บบชนซซ่ัีน
การเขา้มาของเทคโนโลยีท าใหค้นทั่วโลกไดเ้หน็คอลเลก็ชั่นใหมล่า่สดุเพียงแค่

คลิกเดียวบนอินเตอรเ์น็ต ท าใหเ้กิดผลกระทบหลายอยา่งตอ่แบรนด์ ไมว่า่จะเป็นตวั
ผูซื้อ้เองไมมี่ความต่ืนเตน้หรอืคิดวา่คอลเลก็ชั่นท่ีจะวางขายอีก 6 เดือนขา้งหนา้คือ
“คอลเลก็ชั่นใหม”่ ซึง่แตกต่างจากในอดีตท่ีคนทั่วไปกวา่จะไดเ้หน็เสือ้ผา้ของแบรนด์
ตา่งๆ ก็ตอนท่ีตีพิมพใ์นนิตยสารช่วงใกลว้างขายแลว้ อีกปัจจยัหลกัท่ีท าใหก้ารจดั
แฟชั่นเปลี่ยนไปคือเป็นช่องวา่งท่ีท าใหเ้กิดการก็อปป้ีไดง้่าย และบางชิน้ถกูก็อปป้ี
และวางขายหลงัโชวจ์บเพียงไมก่ี่สปัดาห์

ทางออกท่ีดีท่ีสดุของปัญหานีคื้อการจดัแฟชั่นโชวต์รงซีซั่น หรอืเรยีกว่า “See
Now, Buy Now” ซึง่หลงัจากจบโชว์ เสือ้ผา้เหลา่นัน้ก็จะถกูวางขายทัง้ทางออนไลน์
และหนา้รา้นทนัที ซึง่มีหลายแบรนดด์งัท่ีไดท้  าตามกลยทุธนี์ ้



นอกเหนือจากเสือ้ผ้าแล้ว ส่ิงทีค่นตา่งรอคอยดู
จากแบรนดด์ัง คอื “โชว”์

สิ่งท่ีถกูคาดหวงัจากคนดนูอกเหนือจากเสือ้ผา้แลว้ คือลกูเลน่ตา่งๆ
ในแฟชั่นโชว์ ไม่วา่จะเป็นสถานท่ี ฉาก แสง สี เสียง นางแบบ ซึง่แตล่ะ
แบรนดต์า่งจดัเตรยีมกนัลว่งหนา้ไมแ่พก้ารเตรยีมเสือ้ผา้ การจดัแฟชั่น
โชวแ์ตล่ะครัง้ จะใชง้บประมาณอยา่งต ่าประมาณ $200,000 โดยเว็ป
ไซต์ Independent ขององักฤษรายงานวา่แคทวอรก์ของ Chanel คอล
เลก็ชั่น Cruise 2014-15 ท่ีจดัขึน้ท่ีดไูบ ใชง้บประมาณไปถงึ 1.4 ลา้น
ปอนด์ เพื่อสรา้งอาคารหลงัใหม่ท่ีใชเ้วลาถึง 2 เดือน หรอืโชวข์อง Louis
Vuitton Fall/Winter 2012 ท่ีลงทนุซือ้รถไฟราคา $8 ลา้นเหรยีญเพ่ือ
น ามาประกอบแฟชั่นโชว์













ซซ่ัีน” หรือฤดกูาลในอุตสาหกรรมแฟช่ันคอืการใช้เส้นแบ่งทาง
เวลาเป็นตัวก าหนดทศิทางของคอลเล็กช่ันและการวางจ าหน่าย เป็นที่
ยอมรับในระดบัสากลจนกลายเป็นมาตรฐานการท างานของดไีซเนอร์
ทั่วโลก เหตุผลทีต่อ้งมีซซ่ัีนก็คดิตามหลักงา่ยๆ ว่ามนุษยเ์รา
ปรับเปล่ียนลักษณะการแตง่ตวัไปตามสภาพอากาศ การเลือกสวม
เสือ้ผ้าในหน้าร้อนและหน้าหนาวย่อมแตกตา่งกันไป แน่นอนว่า
แบรนดแ์ฟช่ันในฐานะผู้ประกอบการย่อมแปรผันไปตามผู้บริโภค พวก
เขาออกแบบเสือ้ผ้าเพือ่ตอบโจทยต์ามความตอ้งการของลูกค้าในแตล่ะ
ฤดกูาล การแบ่งซซ่ัีนจงึเร่ิมขึน้จากหลักการงา่ยๆ ทีว่่า “ร้อนใส่บาง 
หนาวใส่หนา” จนเกิดเป็น 2 ฤดกูาลหลักคอื Spring/Summer 
(ฤดใูบไม้ผลิ/ฤดรู้อน) และ Autumn/Winter หรือ 
Fall/Winter (ฤดใูบไม้ร่วง/ฤดหูนาว)



- “ซซ่ัีน” หรือ “ฤดกูาล” ในอุตสาหกรรมแฟช่ันแบ่งเป็น 2 ฤดกูาล
หลักคือ Spring/Summer และ 
Autumn/Winter หรือ Fall/Winter

- นอกจากซซ่ัีนหลักแล้วยังมีซีซ่ันค่ันเวลาปีละ 2 คร้ังคือ 
Pre- Spring และ Pre-Fall

- Pre-Spring มีชื่อเรียกอกี 2 แบบทีรู้่จักเป็นสากลคอื 
Cruise และ Resort แล้วแตแ่บรนดจ์ะก าหนด



Resort Collection หรือ Cruise Collection คอล
เล็กช่ันค่ันระหว่างฤดใูบไม้ร่วง/ฤดหูนาว และฤดใูบไม้ผลิ/ฤดู
ร้อน เป็นเสือ้ผ้าส าหรับใส่ในช่วงวันหยุดหน้าร้อน ทีจ่ะเร่ิมวาง
จ าหน่ายในช่วงพฤศจกิายน แรกเร่ิมเจาะกลุ่มลูกค้าเป็นเจต็
เซต็เตอร์ (คนร ่ารวยทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วแบบหรูหราด้วย
เคร่ืองบนิเจต็) FYI จากคนวงในระดบัโลกว่า รีสอรต์คอลเล็ก
ช่ันขายได้มากกว่าคอลเล็กช่ันหลักเสียอีก!

DIOR  CURISE2021



THE CRUISE 
COLLECTION

SHOWCASED IN 
THAILAND 2018/19





Capsule collection เหมือนเป็นคอลเล็กช่ัน
เฉพาะกจิ ทีด่ไีซเนอรผ์ลิตไอเทม็ชิน้เบสิกเพยีงไม่กีชิ่น้ ที่
สามารถใส่ไดต้ลอดเวลาและอยู่เหนือเทรนด์ เน้นฟังกช่ั์นและ
ดไีซนท์ีค่ลาสสิก ครอบคลุมเสือ้เชิต้ เสือ้ยดื เสือ้เบลาส์ เสือ้
คลุม แจก็เกต็ กางเกงขายาว กระโปรง เดรส กระเป๋า และ
รองเทา้ LOEWE x KEN PRICE CAPSULE COLLECTION 2020 – 2021

https://www.glitzmagazines.com/?p=17106



Haute couture โอต กูตรู์ ภาษาฝร่ังเศส คอืศิลปะ
แฟช่ันเสือ้ผ้าชั้นสูง ตดัเยบ็อย่างพถิพีถัินดว้ยมือและใช้เนือ้ผ้า
คุณภาพสูง ผ่านขั้นตอนการประดดิประดอยขั้นสุด งานทีก่ิน
เวลานานและสนนราคาประเมินไม่ได้ (ราคาหลักล้าน!) และมี
เพยีงแฟช่ันเฮ้าสไ์ม่กี่แหง่ทีส่ามารถเรียกตวัเองว่าเป็น Haute 
Couture ไดจ้ริงๆ เพราะตอ้งผ่านเกณฑอ์ันเคร่งครัดจาก
สมาพันธห์อ้งเสือ้ชั้นสูงของฝร่ังเศส เช่น ออกแบบและตัดชุด
ใหกั้บลูกค้าแบบตวัตอ่ตวั ตอ้งมีการฟิตติง้อยู่เป็นระยะๆ ในอะ
เตอลิเย่ร์ (ทีท่ างาน) ทีมี่ลูกมืออย่างน้อย 15 คน มีช่างเทคนิค
อย่างน้อย 20 คนประจ า และออกคอลเล็กช่ันปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ
ไม่ต ่ากว่า 50 ชุด - - ตอ้งมีชื่อของ Chanel, Dior, 
Givenchy, Jean Paul Gaultier, Valentino และ 
Elie Saab



Elie Saab Spring Summer 2019 Haute Couture Collection - Paris

Rahul Mishra's AW2020 Haute Couture collection pays homage to his artisans | Designer & Labels News India

ChristianDior Fall/Winter 2021 Haute Couture Collection

Iris van Herpen inspired by fungi for 
haute couture collection S/S2021



แม้งบประมาณในการจัดแฟช่ันโชวจ์ะสูง แต่
นางแบบส่วนใหญ่ไม่ได้ค่าจ้างจากการเดนิ
แบบ

คา่ตวัของนางแบบในการเดนิแบบ 1 โชวจ์ะอยูท่ี่ $0 – $20,000 ซึง่ขึน้อยู่
กบัแบรนดแ์ละความดงัของตวันางแบบเอง ถา้หากเป็นซเูปอรโ์มเดลระดบั
โลก อาจจะท าเงินไดส้งูถึง 5 หลกัเพียงเดนิแฟชั่นโชวเ์ดียว แตส่  าหรบั
นางแบบหนา้ใหมส่ว่นใหญ่มกัจะไมไ่ดร้บัตอบแทนเป็นตวัเงิน แตจ่ะถกูจ่าย
คา่ตอบแทนเป็นสนิคา้ของแบรนดน์ัน้ๆ และสิ่งท่ีไดม้านอกเหนือจากเงินหรอื
สนิคา้คือโปรไฟลท่ี์ดีท่ีสามารถน าไปตอ่ยอดสูง่านอ่ืนๆ ได้ จงึไมต่อ้งแปลกใจ
ท่ีจะมีนางแบบจากทั่วโลกเขา้มาแคสติง้กบัแบรนดด์งัๆ กวา่หลายพนัคน
เพ่ือใหไ้ดเ้ดินแฟชั่นโชวแ์ละรบักระเป๋ากลบับา้น









การจดัแสดงงานอีเวน้ท์ หรอื งานนิทรรศการท่ีเป็นหนึ่งใน
กลยุทธก์ารตลาดยอดฮติตลอดกาล การเริม่มองหาช่องทาง
การตลาดในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากที่สดุเพือ่สร้างความ
จดจ าของแบรนด์ และ เพือ่ใหลู้กค้าไดท้ าความรู้จักกับ
สินค้าของเราไดง้า่ยมากกวา่การเขา้ถึงช่องทางออนไลนเ์พียง
อย่างเดียว เพือ่เพิม่ช่องทางการขาย และ ส ารวจความ
ตอ้งการของลูกค้าใหม่ๆ จงึสามารถแยกแนวทางการจดังาน
อีเวน้ทไ์ด้ 4 ขัน้ตอนในการเตรยีมตวัจดังานอเีวน้ท์ และ งานจดั
แสดงสินคา้ ไดด้งันี ้



1. เตรียมงบประมาณ และ ส ารวจสถานที่
ก่อนจดังานอีเวน้ท์ หรอื งานแสดงสินคา้นัน้ การเตรยีมงบประมาณ

ไวอ้ยา่งถ่ีถว้นเป็นเรือ่งท่ีส  าคญัเป็นอยา่งมาก เพื่อใหแ้น่ใจวา่คณุจะไมใ่ช้
จ่ายเกินงบสว่นนี้ และ อยา่ลืมส ารวจสถานท่ีการจดังานแสดงสินคา้ของ
คณุทัง้เรือ่งความสะดวก ความปลอดภยั และ การใชไ้ฟฟา้ของสถานท่ี
นัน้ๆ เพราะหากคณุไม่สามารถใชอ้ินเตอรเ์น็ต หรอื เสียปลั๊กท าอยา่งอ่ืน
ได้ นั่นอาจจะเป็นปัญหาภายหลงั ฉะนัน้อยา่ลืมอา่นสญัญาการเช่าอยา่ง
ละเอียด รวมถึงรายละเอียดสว่นตา่ง ๆ ขอ้สญัญาและการตกลงระหว่างผู้
เช่าและผูใ้หเ้ช่า สถานท่ีตอ้งมีความเหมาะสมในเรือ่งของขนาดพืน้ท่ีและ
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ตอ้งเหมาะสมและรองรบัการท างานดา้น
ตา่งๆได้

















NAGARA

PICHITA

KAI BOTIQUE PASAYA

MAE FAHLUANG

HEAD QUATER
TUBE GALLERY









2. ลิสตช์ื่อแขกส าคัญ หรือ คนส าคัญทีเ่กีย่วข้องกับงานของ
คุณ และ ส่ือมวลชน การท าการด์เชิญและLOOK BOOK
ผลงาน 

งานอีเวน้ท์ และ งานจดัแสดงสนิคา้นัน้เป็นการไดรู้จ้กับคุคล
ผูท้รงคณุวฒิุที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของคณุอีกหลายคนอย่างมากมาย
ซึง่นั่นเป็นเรือ่งที่ดีในการสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจ เพราะฉะนัน้
สิ่งส  าคญัเราตอ้งลิสตช่ื์อตา่งๆ ลงบนแพลนเนอรข์องคณุ ตอ้งทราบ
ถงึแขกหรอืคนส าคญัท่ีเราตอ้งการเชิญมารว่มงาน ใหต้รงตาม
จดุประสงคข์องการจดังานนัน้ๆ หากคณุตอ้งการเรยีกสื่อมวลชนมา
งานของคณุเพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ ควรเตรยีมหนงัสือเชิญ
สื่อมวลชนตา่งๆ หรอืแขกบคุคลอื่นๆ ไวใ้หเ้รยีบรอ้ย









3. ออกแบบสถานที ่และ เลือกอุปกรณต์กแต่งงาน
ของคุณและคนควบคุมการจัดงาน ออรแ์กนไนซ์

เมื่อคณุตัง้งบประมาณ พรอ้ม ลิสตจ์ านวนแขกเรยีบรอ้ย
แลว้ ขัน้ตอนท่ีเราจะมาออกแบบงานใหเ้ขา้กบัแบรนด์ หรอื สิ่งท่ี
คณุตอ้งการน าเสนอในงานอาจเป็นการ แนะน าแบรนดห์รอื
การแนะน าสินคา้ตวัใหม่ ใหร้า่งคอนเซป็ตอ์อกมาในกระดาษ
จากนัน้เริม่หาอกุรณต์า่งๆที่คณุตอ้งการ เพื่อใหไ้ดร้าคาถกูที่สดุ
คณุสามารถตอ่รองหรอืแลกเปลี่ยนขอ้เสนอกบัทางผูเ้สนอขาย
ได้ เพราะหากคณุไม่ตอ้งการใหง้บคณุเกินแตต่อ้งการเพ่ิมประ
สิทธฺภาพในงานใหต้รงตามวตัถปุระสงค์







































4. ประชาสัมพนัธเ์พิม่เตมิส่ือออนไลน ์และ ส่ือส่ิงพมิพ์
ภายในงาน

การใชส้ื่อมวลชนเป็นเครือ่งมือประชาสมัพนัธห์ลกัอาจไม่
เพียงพอ เพราะฉะนัน้อยา่ลืมประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบังานคณุ
เพิ่มเติมหนา้เพจเฟสบุ๊ค หรอื การสรา้งกิจกรรมกบัลกูเพจของคณุ
ณ วนังาน ทัง้นีเ้พื่อใหแ้ขกผูเ้ขา้งานไดรู้กิ้จกรรมภายในงานและ
จดจ าคณุไดด้ีมากย่ิงขึน้ อย่าลืมบอกเลา่ประวตัิของคณุ หรอื
รายละเอียดตา่งๆ ภายในงานลงบนแผ่นพบั หรอื ใบปลิว เพ่ือวาง
ไวท้ี่ประตทูางเขา้งาน เพื่อเป็นการแนะน าตวัคณุเพ่ือสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัผูท้รงคณุวติุ และสิ่งที่คณุขาดไม่ไดน้ั่นก็คือ
นามบตัร!





RUNWAY LOOKS จากแฟช่ันโชว ์‘Onitsuka Tiger 2019 Spring / Summer Global 
Collection’ คร้ังแรกทีโ่ตเกียว ณ หอประชุมโอคุมะ มหาวทิยาลัยวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่น
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