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สยามเซ็นเตอร์ เปิดรันเวย์ Visionary Stage ผลกัดันดีไซเนอร์รุ่นใหม่ 
 
 สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียทีลาํเทรนด ์ตอกยาํการเป็นศูนยก์ลางแห่งงานสร้างสรรคท์ุกแขนง และยงัเป็นศูนย์

รวมของเทรนดสุ์ดลาํในทุกยคุสมยั เปิดรันเวย ์“Visionary Stage” ใหเ้ป็นเวทีสําหรับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ โดยร่วมกบั 

สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น หนุนพลงัสร้างสรรคผ์ลงานนิสิต-นกัศึกษา และ ดีไซน์เนอร์คลืนลูกใหม่โดยคดัเลือก

ผลงานดีไซน์ของนิสิตนกัศึกษาจาก 10 สถาบนัชนันาํทวัประเทศไทยใหไ้ดมี้โอกาสในการร่วมนาํเสนอผลงานบนเวทีแฟชนั

โชวร์ะดบัโลก Bangkok International Fashion Week 2022(BIFW) ตอกยาํภาพของพนืทีแห่ง

การเปิดกวา้งทางความคิดและต่อยอดไอเดียสร้างสรรคที์ไม่รู้จบ 
 Bangkok International Fashion Week 2022 หรือ BIFW คือ งานแฟชนัวีคระดับโลก

ฝังเอเชียทีจดัขึนมาอย่างต่อเนือง ตอกยาํการเป็นศูนยก์ลางแฟชันของกลุ่มวนัสยาม ทงั สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ

สยามดิสคฟัเวอรีประกอบดว้ยแฟชนัอีเวน้ท์หลากหลาย ทงัแฟชนัโชว์จากแบรนด์แฟชนัระดบัโลก แบรนด์ดีไซเนอร์ไทยชนั

นาํ รันเวยส์าํหรับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ และงานแฟชนัพรีเซนเตชนั เพือนาํเสนอคอลเลคชนัใหม่ล่าสุด ให้เหล่าคนรักแฟชนัไดช้ม

และพร้อมช้อปในเวลาเดียวกนั สําหรับเวที “Visionary Stage” ทีจัดขึนใน สยามเซ็นเตอร์ ในปีนีนําเสนอแฟชัน

โชวจ์ากผลงานออกแบบของนิสิต-นกัศึกษาในคอนเซปต์ทีแตกต่างกนัอออกไป แสดงให้เห็นถึงคาแรกเตอร์และจุดเด่นทีเป็น

เอกลกัษณ์ของแต่ละสถาบนั  
 ไฮไลท์สําคญัของแฟชันโชว ์“Visionary Stage” สยามเซ็นเตอร์  ได้ร่วมกับ สํานักงานพาณิชยจ์งัหวดั

ขอนแก่น มอบโจทยใ์นการออกแบบสร้างสรรค์ให้กบัเหล่าดีไซเนอร์ โดยให้สร้างสรรค์ผลงานจากผา้ทออีสานเป็นวสัดุหลกั

ในการออกแบบให้เป็นเสือผา้ทีสามารถใส่ไดใ้นชีวิตประจาํวนัภายใตแ้นวคิด “Freedom” ทีเปิดโอกาสให้ยงัดีไซเนอร์ 

และนิสิตนกัศึกษานาํเสนอผลงานรังสรรคเ์สือผา้ทีแสดงถึงอสิรภาพทางความคิดและการเปิดกวา้งต่อความหลากหลายแสดงถึง

การผสมผสานอย่างลงตวัระหว่างงานหัตกรรมทอ้งถินและความร่วมสมัยนับเป็นการนําอตัลกัษณ์เฉพาะตวัและมรดกทาง

วฒันธรรมทอ้งถินมาต่อยอดเพิมคุณค่าและมูลค่า นอกจากเป็นการแสดงถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรคข์องยงัดีไซ

เนอร์ผูอ้อกแบบผลงานแล้ว ยงัแสดงถึงศักยภาพของผูป้ระกอบการผา้ทอในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในฐานะผูผ้ลิตผา้ทอ

คุณภาพทีตอบโจทยต์ลาดและสอดรับกบัเทรนด์โลก นับเป็นอีกหนึงความพยายามของสํานักงานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น ที

ช่วยยกระดบังานหตัถศิลป์ไทย สร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของงานศิลปหตัถกรรมไทย สร้างโอกาสการตลาด สร้างรายได ้ใช้

ผา้ทออีสานไทยเป็นสือกลางเชือมโยงเครือข่ายธุรกิจ และสร้างการจดจาํให้เป็นทียอมรับระดบัสากล และเป็นโอกาสในการ

ประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์และศกัยภาพผลิตภณัฑ์จากผา้ทออีสานมาต่อยอดเพิมมูลค่าและสืบสานให้ยงัคงมีอยู่ต่อไปด้วย

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพแนวหนาออนไลน ฉบับประจำวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 หนา  มูลคาขาว  180,000.- 



 

 10/5/2022 6:07:11 AM 

2

ไอเดียของคนรุ่นใหม่ เพือเป็นการผลกัดนัจาก “Local Heroes” สู่  Global Heroes”อย่างสง่างามบนเวที

ระดบัสากล ตามแนวทางและวิสัยทศัน์ของกลุ่มบริษทัสยามพิวรรธน์ทียดึมนัมาโดยตลอด 
 โดยสถาบนัทีผลงานไดรั้บการคดัเลือกให้แสดงแบบบนเวทีไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา,มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา, วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์  ผลงานของนิสิต

นักศึกษาทัง 10 สถาบัน  จะได้ร่วมแส ดงบนเวที  Visionary Stageณ  สยามเซ็นเตอร์ เวที ระดับประเทศที

เปรียบเสมือนพืนทีเปิดกวา้งสําหรับไอเดียใหม่ๆไม่รู้จบ พร้อมทงัสนับสนุนผลงานดีไซน์ทุกแขนงและแจง้เกิดดีไซเนอร์คลืน

ลูกใหม่ให้เจิดจรัสในแวดวงแฟชนัอย่างต่อเนืองมาแลว้มากมายกว่า 15 ปีโดยในปีนีผลงานทีไดรั้บคดัเลือก นอกจากจะได้

แสดงแบบบนเวทีแลว้ ยงัจะไดจ้ดัแสดงทีร้านAbsolute Siamภายในสยามเซ็นเตอร์อีกดว้ย 
 นอกจากนี ยงัมีแบรนด์ดงัภายในสยามเซ็นเตอร์ ทีร่วมแสดงแฟชันโชวส์คอลเลคชนัล่าสุดบนเวที Visionary 
Stage ได้แก่  ALAND ไลฟ์สไตล์สโตร์แอนด์คัลเจอร์สเปซ (Lifestyle Store & Culture Space) ชือ

ดังทีส่งต่อเทรนด์แฟชันจากเกาหลี ครบครันทังสินค้าแฟชัน เสือผา้แคชชวลและสตรีทสไตล์ ทีมีความยูนีค ไม่ซําใคร, 
Frank Garcon มลัติแบรนด์ไลฟ์สไตลส์โตร์ชือดงัจากสยามสแควร์ พร้อมให้ทุกคนเขา้มาสัมผสัและกลบัไปพร้อมแรง

บนัดาลใจ ทีมาเปิดร้านทีสยามเซ็นเตอร์ และ Boy London แบรนด์ Street Fashionทีวางจาํหน่ายทงัในเอเชียและ

ยโุรป ไดรั้บความนิยมจากนกัแสดงและเซเลบริตีจากหลากหลายประเทศ 
 และเพือตอกยาํการก้าวเขา้สู่อิสรภาพแห่งการเขา้ถึงไลฟ์สไตลท์ุกรูปแบบอย่างแทจ้ริง ผลงานทีไดรั้บคดัเลือกยงัจะ

ไดน้าํเสนอผ่านช่องทางออนไลน์แบบ ‘Shop off the runway’กล่าวคือเมือชมแฟชนัโชวบ์นเวทีหรือสินคา้จากแบ

รนด์ในศูนย์แล้วหากสนใจสินค้า ผู ้ชมย ังสามารถเข้าไปสังซือสินค้าได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน  ONESIAM 
SuperAppในรูปแบบพรีออเดอร์นับเป็นการผสานเชือมโยงโลกจริงและโลกเสมือนจริงเข้าดว้ยกนัแบบไร้รอยต่อ ใน

แบบ O2O 
 พิเศษสุดสําหรับปีนี นอกจากการจดัแฟชนัโชวบ์นรันเวยแ์ล้ว ยงัมีการจัดปาร์ตีบนโลก Metaverse หรือโลก

เสมือนอย่างเต็มรูปแบบ โดยสยามพิวรรธน์ ได้ร่วม Collaboration & Co-Creation กับ ZEPETO ซึงเป็น 

Multiverse แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที มี ผู ้ เ ล่ น ทั ว โ ล ก ก ว่า  300 ล้าน ค น   โด ย  ONESIAM ไ ด้ ร่ว ม งาน  Global 
Collaboration เป็นครังแรกตงัแต่เดือนเมษายนทีผา่นมากบัแคมเปญเทศกาลสงกรานต ์ในครังนีไดเ้ปิดโอกาสให้ผูส้นใจ

ไดร่้วมส่งผลงานออกแบบเสือผา้ในธีม Beach wear ซึงดีไซน์ทีชนะเลิศจะไดรั้บการรังสรรคเ์ป็นผลงานเพืออวดโฉมบน

รัน เวย์ BIFW2022 ใน โล ก จริง ใน โช ว์ Absolute Siam Presented by ZEPETO : Sculpture 
Studio x WaterandOther x Fill in the Bagขณะเดียวกันได้นําชุดจากแฟชันโชว์ Absolute Siam 
Store ทีร่วมเดินในรันเวยม์าแปลงเป็นชุดสําหรับอวตาร์บน ZEPETO ซึงผูร่้วมเล่นสามารถเลือกซือชุดแลว้แต่งอวตาร์

ในคอลเลคชันล่าสุดของ Absolute Siam Store ได้เช่นเดียวกับบนโลกจริงและร่วมเอนจอยไพรเวทปาร์ตีไปกับ

ศิลปินชือดงัจากดูมนัดิ ภายในห้อง ONESIAM บนพืนทีของ ZEPETOนีคือปรากฏการณ์ทีนาํเสนอทงัแฟชนัโชวท์ี

สัมผสัไดจ้ริงบนรันเวยไ์ปพร้อมกบัการเปิดไพรเวทปาร์ตีใน Metaverse ทีมีผูร่้วมชมจากทวัโลก 



 

 10/5/2022 6:07:11 AM 

3

พบกับ Visionary Stage และผลงานจากเหล่ายงัดีไซเนอร์หน้าใหม่ไฟแรงเปียมไปด้วยพลังแห่งความคิด

ส ร้างส รรค์ ที พ ร้อ ม เจิด จ รัส  เพิ ม สี สั น ใ ห้ กับ ว งก ารแ ฟ ชัน ไท ย แ ล ะ ต่ อ ยอ ด สู่ ระ ดับ อิ น เต อ ร์ใ น  Bangkok 
International Fashion Week 2022ระหว่างวนัที 22-25 กนัยายน 2565 ณ เอเทรียม1 สยามเซ็นเตอร์

และผา่นทางแอปพลิเคชนั ONESIAM SuperApp 
#BIFW2022 #FASHIONVISIONARY #SIAMCENTERTHEIDEAOPOLIS 

 

 
  

  


