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BIFW2022 ยาํปรากฏการณ์แฟชันวคีระดบัโลก เปิดแกรนด์รันเวย์ขับเคลือน  
Soft Power แฟชันไทยสู่เวทีสากล 

 

 
 
 เปิดรันเวย์แล้วสําหรับงาน“Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 

2022” (BIFW2022) ที สุดแห่งเวทีแฟ ชันระดับโลก สยามพ ารากอน ตอกยําความเป็น  World Class 

Fashion Destination ศูนย์กลางแฟชันระดับโลกผู้สร้างปรากฏการณ์แฟชันวีคขับเคลือนวงการแฟชันไทยมา

ยาวนาน อวดโฉมผลงานคอลเลคชันล่าสุดของ 15 สุดยอดดีไซเนอร์ไทยและดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาแรง พร้อมเดินหน้าพันธกิจ

ส่งเสริมและประกาศศักยภาพแฟชันไทยสู่สากล ต่อยอดยุทธศาสตร์ภาครัฐในการผลักดันอุตสาหกรรมแฟชันไทย ซึงถือเป็น 

Soft Power อันทรงพลังในการขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ งานจัดขึนระหว่างวันที 21-25 กันยายน 2565 ณ 

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพแนวหนาออนไลน ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว 180,000.- 
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 ธณ พ ร ตันติยานน ท์ ผู ้บ ริห ารห น่วยธุรกิจ  ส ยามพ าราก อน  กล่ าวว่า Siam Paragon Bangkok 
International Fashion Week 2022 (BIFW2022) เป็นการผนึกกาํลงัของ 3 โกลบอลเดสติเนชนัระดับ

โลกและศูนยก์ลางแฟชนัของเมืองไทย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคฟัเวอรี สร้างปรากฏการณ์แฟชนัวคีระดบั

โลก โดยรังสรรค์แกรนด์รันเวยใ์ห้ดีไซเนอร์ชนันําของเมืองไทยร่วมนาํเสนอผลงานคอลเลคชนัใหม่ ล่าสุด รวมถึงสนับสนุน

เยาวชนไทยและดีไซเนอร์คลืนลูกใหม่ไดใ้ชเ้วทีแห่งนีในการบ่มเพาะองคค์วามรู้และแสดงศกัยภาพดา้นแฟชนั เพือกา้วขึนมา

เป็นพลงัสาํคญัของวงการแฟชนัไทยต่อไป และยงัเป็นการเชือมโยงสู่เทรนดโ์ลกอีกดว้ย 
 “เรามีเจตนารมณ์มุ่งมนัทีจะส่งเสริมผลกัดนัแบรนด์แฟชนัไทยสู่ระดบัสากลอย่างต่อเนืองมาโดยตลอด ด้วยความ

เชือมนัในศกัยภาพของดีไซเนอร์ไทยทีไม่แพช้าติใดในโลก การจดั BIFW2022 ในปีนีนับเป็นการสานต่อความสําเร็จ

อย่างยิงใหญ่อีกครัง เพือเป็นก้าวสําคญัทีจะทาํให้อุตสาหกรรมแฟชนัไทยมีความแข็งแกร่งและเติบโตสู่ความสําเร็จในระดบั

โลกตอ่ไป” 
 สยามพารากอน ตอกยาํปรากฏการณ์แฟชันวีคระดับโลกบนแกรนด์รันเวย ์ตลอด 5 วนัเต็ม นําเสนอคอลเลคชัน

ล่าสุดของแบรนด์ไทยระดบัแนวหนา้ และแบรนด์ดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาแรง ทงัหมดถึง 15 โชว ์ไดแ้ก่ Absolute Siam 
presented by ZEPETO : Sculpture Studio x Waterandother x Fill in the Bag, 
ASAVA, FLYNOW, FRI27NOV., GREYHOUND ORIGINAL, ISSUE presented 
by TAT, KLOSET, LEISURE PROJECTS, NAGARA, PAINKILLER Atelier 
presented by Seiko 5 Sports, POEM Presented by Purra, TandT, VATANIKA 
presented by Lexus, VICKTEERUT และ VVON SUGUNNASIL ซึงแต่ละแบรนด์ต่างเตรียม

ผลงานคอลเลคชนัสุดพิเศษมาเปิดตวัทีเวทีแฟชนัแห่งนีเป็นครังแรก โดยมีเหล่านางแบบ-นายแบบชนันาํร่วมดว้ยศิลปินดารา

แถวหนา้ร่วมงานตลอดแฟชนัวคี 

 สยามเซ็นเตอร์ พร้อมเดินหนา้ส่งเสริม Young Thai Designer อย่างต่อเนือง เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้

แสดงศกัยภาพอย่างไม่สินสุด โดยร่วมกบัสํานักงานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น เปิดเวที “Visionary Stage” สนับสนุน

พลงัสร้างสรรค์ผลงานนิสิต-นกัศึกษา จากกว่า 10 สถาบนัทวัประเทศ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี, มหาวิทยาลยักรุงเทพ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จ.สงขลา, วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลยัขอนแก่น,มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร และ สถาบนัออกแบบนานาชาติชนาพฒัน์ไดใ้ชเ้วทีแห่งนีแสดงศกัยภาพนาํเสนอผลงานออกแบบแฟชนั รวมถึง

ผลงานทีรังสรรค์จากภูมิปัญญาผา้ทออีสานซึงนอกจากจะได้แสดงผลงานบนเวทีแล้ว ยงัจะได้จัดแสดงผลงานในร้าน 

Absolute Siam ณ สยามเซ็นเตอร์ และสามารถจบัจองผ่าน ONESIAM SuperApp อีกดว้ย นอกจากนี ยงัมี

แบรนด์ดังในสยามเซ็นเตอร์ อาทิ ALAND, Boy London และ Frank Garcon ร่วมแสดงคอลเลคชนัล่าสุด

บนเวที Fashion Visionary Stage อีกดว้ย 

 สยามดิสคัฟเวอรี ดิ เอ็กซ์ พลอราทอเรียม พร้อมโชว์เทรนด์แฟชนั“Siam Discovery The Future of 
Fashion” พบกับกูรูแฟชันทีจะมาเผยคอลเลคชันพิเศษทีซีซันนีห้ามพลาด พบกับแบรนด์ชนันําระดบัโลกมากมายจาก 

Club21 พรีเมียมแบรนด์ ตังแต่ COMME des GARGONS, DIESEL, PAUL SMITH, A|X 
ARMARNI EXCHANGE และ Club21 Multi-label Store ทีรวบรวมหลากหลายแบรนด์ยอดนิยม
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จากทวัทุกมุมโลก เพอืตอบสนองไลฟ์สไตลข์องแฟชนันิสตา้ เรียกไดว้า่เป็นแล็ปทีรวบรวมแบรนด์ใน Club21 สุดยิงใหญ่

มาให้ยลโฉมเลยทีเดียว รวมทงัแฟชนัอิมพอร์ตสเปเชียลเฉพาะทีสยามดิสคฟัเวอรี กบั Discovery Selection ทีจะทาํ

ใหลุ้คผูช้ายและผูห้ญิงมีสไตล์ทีน่าคน้หาไม่เหมือนใคร 
 การจดังาน BIFW2022 ครังนียงัเป็นการผนึกกาํลงัครังสาํคญัจากทงัภาครัฐและภาคเอกชน ไดแ้ก่ การท่องเทียว

แห่งประเทศไทย (TAT),รถยนต์เลกซัส (Lexus), นาฬิกาไซโก (Seiko), นําแร่ธรรมชาติเพอร์ร่า (Purra), 
แอปพลิเคชัน Tiktok, นิตยสารฮาร์เปอร์สบาซาร์ (Harper’s Bazaar), ดิจิทัล แฟชัน วีค สิงคโปร์ (Digital 
Fashion Week Singapore), แอปพลิเคชัน ZEPETO, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมดาวิเนส (Davines) และ

เครืองสําอางแมค (M.A.C Cosmetics) สามารถติดตามความเคลือนไหว และรับชมแฟชันโชวต์ลอดการจดังานไดท้ี 

www.siamparagon.co.th หรือ Facebook Siamparagonshopping หรือ ONESIAM หรือชม

รายละเอียดเพิมเติมไดที้ www.siamparagon.co.th/bifw2022 

 
เหล่าดีไซเนอร์ไทยชนันาํทีร่วมแสดงผลงานใน BIFW2022 

 

 

 


