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สีสันละลานตาบนเวท ี“สยามพารากอน บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล แฟชั่น วีค 
2008” 

ขาววันที่ 27 มีนาคม 2551 แหลงขาวจาก สยามรฐั 

 

                   
              สงตรงมาจากเวทีแคตวอลกระดับประเทศ “สยามพารากอน บางกอก อินเตอรเนชัน่แนล 
แฟชัน่ วีค 2008”   ที่ไดเปดฉากความตื่นตาอยางยิ่งใหญ ซึ่งจัดขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 4 วัน ระหวาง
วันที่ 20 - 23 มีนาคม ที่ผานมา ณ พารค พารากอน สยามพารากอน ภายใตความรวมมือของทั้ง 3 
ศูนยกลางแฟชั่นใจกลางเมือง สยามพารากอน  สยามเซน็เตอร  และด ิ เอ็มโพเรีย่ม โดยมี ศุภลกัษณ 
อัมพชุ, ชฎาทิพ จูตระกลู และเกรยีงศกัดิ ์ตนัตพิภิพ     เปนหัวเรือใหญ เพื่อสานฝนสรางกรุงเทพฯ 
ใหเปนศูนยกลางแฟชั่นที่สําคัญแหงเอเชีย  รวมดวยผูสนับสนุนหลักการจัดงาน ไดแก ธนาคารซิตี้

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ  ฉบับประจําวันท่ี  27   เดอืนมีนาคม   พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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แบงก, สิงห, เอ็มทีเอ็ม ออดี้, โนเกีย, ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล, ลอรีอัล ปารีส และเดอะ เนชั่น กรุป  
ที่ลวนเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมวงการแฟชั่นไทย  
              โดยระดม 11 โชวสุดอลังการจากกวา 40 สุดยอดแฟชั่นดีไซนเนอรระดับกูตูร ดีไซเนอรชั้น
นําของไทยระดับ  แนวหนา ดีไซนเนอรหนาใหม และดีไซเนอรรุนใหมมาใหหนุมสาวแฟชั่นนิสตา
ที่ตบเทาเขารวมงานกันอยางคับคั่ง ไดอัพเดรนดเทรนดแฟชั่นกันอยางเต็มอิ่ม ภายใตคอนเซ็ปต 
“Summer Colorful Collection”  ซึ่งชูสีสันความสนุกสนานแล ความมีชีวิตชีวาตอนรับสีสันแหงฤดู
รอน 
             เปดโชวแรก (20 มี.ค.) บนแกรนดรันเวยดวยแฟชั่นโชวเทรนดผมจาก ลอรอีลั โปรเฟสชัน่
แนล ในชื่อ คอลเลคชั่น “Extravaganza by L'Oreal Professionnel” นําเทรนดสีผมใหมลาสุดซีซั่น
สปริง-ซัมเมอร 2008 มาอัพเดท     ใหผูชมไดอินเทรนดกอนใคร โดยสดุยอดชางผมเมืองไทยฝมือ
ระดับปรมาจารย  เลก็-สายสุดา เชือ้ววิัฒน  และ ไก-สมพร ธรินิทร ที่รังสรรคผลงานอันเปยมดวย
จินตนาการและแรงบันดาลใจมาจากการเตน ไมวาจะเปน การเตนบัลเลต คาบาเรต และ การเตนแจส   
ดูแลวชวนหลงใหลเกินบรรยาย!!  รวมดวยเครื่องสําอางของ ลอรอีลั ปารสี ยังไดนําคอลเลคชั่น
ลาสุด “สตาร ซีเคร็ท” มาสรางกระแสแฟชั่นของเทรนดการแตงหนา พรอมแตงเติมความงามใหกับ
นางแบบตลอดทุกโชว 
                กบัคอลเลคชั่น “The Redefinition of Elegance” ใหสาวๆ สัมผัสถึงความโกเก สงางามและ
ดูทันสมัย ไมวาจะสวม วิญาณสาวมั่นในวันทํางาน มารวมสรางสีสันใหกับวงการแฟชั่นไดอยางนา
ทึ่ง  
          สวนโชวปดทายของวันแรก โดยขุนพลใหญ ศริชิยั ทหรานนท แหง Theatre (เธียเตอร) 
สรางสรรคไอเดีย แปลกใหมมาใหชมกันอยูเรื่อยๆ  มาคราวนี้ หยิบเอาวัฒนธรรมของชนเผาพื้นเมือง
ในแอฟริกามาผสมผสานกับสไตลของความเปนคนเมืองในปาคอนกรีต กับคอลเลคชั่น “Out of 
Africa” ในมาดหนุมสุดเทกับ Mencollection        วันถัดมา (21 มี.ค.) ชืน่ชมผลงานการออกแบบของ
ดีไซเนอรรุนเยาว จากกลุมนสิติจากคณะศลิปกรรมศาสตรมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ภายใตชือ่  
FASH by Srinakharinwirot University สรางสรรคโชวเตม็รูปแบบ โดยใชชือ่  คอลเลคชั่น “SWU 
STUDENT SHOWCASE : Trendless : In Out and Over”  กบัแฟชัน่เสือ้ผาดีไซนเก    
             ตอดวยโชวจากแบรนด Kunitar&8E88 (คูนิตา แอนด เอทอีเอทเอท) โดย ศรดุา – ชนิชาณ 
นิ่มพทิกัษณพงศ       กับโชวในบรรยากาศสนุกสนานไมเหมือนใคร ในคอนเซปต “Chic & Fun” ที่
นอกจากจะมีนางแบบชั้นนําแลว ยังได        เชื้อเชิญ ดารุณ ีกฤตบญุญาลยั สาวใหญคนดังในสังคม ที่
แมเวลานี้จะไดรับบาดเจ็บจนตองนั่งรถเข็น แตยงัโชวสปริตตอบรับคําเชิญรวมโชวบนแคทวอลกใน
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ครั้งนี้ดวย และยังระดมดารานักแสดงสุดอฮตกวา 40 ชีวิต ที่มาสรางความฮือฮาไดอยางทวมทน ไม
วาจะเปน กาย-นวพล ลําพูน ที่ควงคูมากับแพนเคก เขมนิจ จามิกรณ , เปย ปานวาด เหมณี, แปง-อรจิ
รา แหลมวิไล และอีกมากมาย ที่ตางมาในเสื้อผาโทนสีชมพูออนหวาน ที่เนนเนื้อผาบางเบา โทน
ขาว-ชมพู และดํา       ผสานความประณีตในการตัดเย็บและตกแตงดวยดอกไมอยางลงตัวจุดเดนที่
รูปทรงเลขาคณิตผสมผสานระหวางความโมเดิรนและความนารักหวานแหววเขากับเทรนดโรแมน
ติก ทั้งสวยงามและหวานจับใจที่สุด  
                  อีกวันถัดมา (22 มี.ค.) ยังมีผลงานของดีไซเนอรรุนใหญที่มารวมสรางปรากฏการณอยาง
ตอเนื่อง สําหรับครั้งนี้        ดีไซเนอรระดับกูตูร  พจิิตรา บณุยรัตพนัธ ุ แหง  P+ by PICHITA   ซึ่ง
หมายถึง Young + Second Line ของแบรนดหนึ่งใน Atelier PICHITA ดวยคอลเลคชั่น “จากทะเล
ขึ้นเขา หรือจากปาสูดอย” หรือ รีสอรต แวร     ตามติดดวยแบรนด  27 Nov. (ทเวนตี้-เซเวน โนเวม
เบอร) ของ ชนะชยั จรยีะธนา ก็ไมนอยหนา นําเสนอ  คอลเลคชั่นใหมเอาใจแฟชั่นนิสตา กับเสื้อผา
ที่สวมใสงายและเหมาะกับอากาศอยางบานเรา โดดเดนทั้งโครงเสื้อ สีสัน และลวดลายที่หลากหลาย 
ไมวาจะเปนเทา ขาว ดํา ฟา เหลือง ชมพู หรือ แดง โดยความพิเศษและโดดเดนของ  คอลเลคชั่นอยูที่
การ Mix & Match ที่เขาคูกันอยางเหมาะเจาะลงตัวและสวมใสไดจริง 
                   ตอดวย Greyhound by Nokia (เกรยฮาวนด บาย โนเกีย) โดย ภาณ ุองิคะวตั และ วชิชกุร 
โชคดทีวีอนนัต แบรนดที่โดนเสนหของสีขาวดํามาโดยตลอด และครั้งนี้ไดนําเสนอคอลเลคชั่น 
“Controlled Chaos” แรงบันดาลใจจาก  ไลฟสไตลของสังคมเมืองในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคสมัยของ
ความสับสน ปะปนสอดประสานกันอยางแตกแยกและกลมกลืน ที่เลนกับเสนสายของ cutting 
ใหมๆ รวมทั้งการปรับเชฟและแตงเติมโครงสราง โดดเดนดวยการผสมโครงสรางมาใชในการ
ออกแบบ อยางการตอโครงแจ็คเก็ตเขากับกางเกงขาสั้น กลายเปน Romper Suit ที่ดูสปอรต แตยังคง
สไตล Casual Chic  หรือตอโครงเสื้อเพิ่มมิติเปนเหลี่ยมมุม ทั้งนี้ ยังยืนอยูบน 80’s Silhouette ที่โครง
เสื้อบนใหญ Oversized แมทชกับทอนลาง ทั้งกางเกงหรือกระโปรงที่ลีบเรียว และเอวสูง ตลอดจน
ลวดลายกราฟฟก ทั้งลายพิมพผาและบนเสื้อ รวมทั้งการใชสีอยาง ขาว ดํา เทา และสอดแทรกดวย
หลากสีสด อยางชมพู เหลือง ฟา ที่ไมนาเขากันไดแตก็ลงตัว  
               ในวันสุดทาย (23 มี.ค.) ประเดิมความเซ็กซี่ รอนแรงทุกองศากับ Tops & Bottoms by 
Phuket Mermaids       (ท็อปส แอนด บอททอมส บาย ภูเก็ต เมอรเมด) โดย นูเรยี สจวต นําเสนอชุด
วายน้ําคอนเซ็ปตใหม คอลเลคชั่น “Margarita” สะทอนความหวานซอนเปรี้ยว ใหความรูสึกสดชื่น
ริมสระน้ําหรือชายหาด กับหลากหลายลวดลาย สีสัน และแพทเทิรน มุงเนนความสนุกสนานของชีวิ
ติสระ ผลิตจาดผาไลคราที่มีคุณภาพ เทคนิคการตัดเย็บชั้นเยี่ยม เนนความเรียบโกสงางามแฝงดวย
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ความเยายวน ที่เห็นแลวตองรอง...อูฮู   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


