


FASTFASHION
ช้อปล้างโลก VS ช้อปช่วยโลก

แปลงมวิเซียม ให้เป็นช้อปปิ้งมอลล์





FASTFASHION
ช้อปล้างโลก VS ช้อปช่วยโลก
ใช้ Window Displays เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อความ เล่าเรื่อง





FASTFASHION
ช้อปล้างโลก VS ช้อปช่วยโลก
ผู้ชมคือผู้บริโภค หรือนักช้อปตัวยง
consumers / shoppers





โลก
เรา
people

planet

แฟชั่นสุดฮิต แต่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ตัวตน
Self

โลกร้อน
Global Warming

เราจะเลือกอะไร ระหว่างเรา กับโลก



FASTFASHION
ช้อปล้างโลก VS ช้อปช่วยโลก
Small actions do lead to big changes
เริ่มที่ตัวเรา เปลี่ยนที่ตัวเราก่อน
เราจะมีส่วนในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?



Utilitarian Function
เสื้อผ้า เป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่ม ตามฤดูกาล
Aesthetic Function
ตอบสนองสัญชาติญาณมนุษย์ที่ชอบแต่งตัวให้สวยงาม
Our Chosen Skins
Social Function
เสื้อผ้าใช้แสดงตัวตน
แสดงอัตลักษณ์และสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่

แสดงตัวตน ผ่าน
เสื้อผ้าจากคนดัง



ช้อปปิ้งเสื้อผ้า
สร้างความมั่นใจ
สร้างความสุข
สร้างการยอมรับ



ช้อปปิ้งเสื้อผ้า = ซื้อความมั่นใจ
การแต่งตัวตามแฟชั่น
สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง 
ถือเป็นคนทันสมัย ตามติดเทรนด์
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า = รางวัลให้กับชีวิต
การช้อปปิ้งเสื้อผ้า สร้างความสุข ชุบชูจิตใจ
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า = ยังไม่เต็ม จึงต้องตะโกน
คนที่กังวลในสถานะทางสังคม มักใช้จ่ายกับ
เสื้อผ้า เพื่อสร้างการยอมรับ



FASTFASHION
ช้อปล้างโลก



FASTFASHION
ช้อปล้างโลก
ผลิตมาก + ในเวลารวดเร็ว + ราคาถูก
mass production + quickly + cheap





FASTFASHION
ช้อปล้างโลก
ความเฟื่องฟูของธุรกิจแฟชั่น



ธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มีมูลค่า 2.6 ล้านล้าน US$
เนื่องจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง ในจีน อินเดีย
แต่ละปีมีการผลิตเสื้อผ้า 150,000 ล้านชิ้นทั่วโลก
มียอดซ้ือราว 80,000 ล้านชิ้น
การผลิตเพ่ิม ยอดซ้ือเพิ่ม

ธุรกิจแฟชั่น



สื่อโฆษณา

สื่อโฆษณา ช่วยกระตุ้นยอดขาย
ให้กับแบรนด์ Fast Fashion
Zara / H&M / Topshop / Mango 
Forever21 / Shein / Uniqlo / Gap



FASTFASHION
ช้อปล้างโลก
How Fast
มาไว ไปไว keep buying



ธุรกิจ Fast Fashion
Zara คือผู้ปฏิวัติวงการแฟชั่นเสื้อผ้าส าเร็จรูปของโลก
ใช้โมเดลธุรกิจใหม่ ก็อปแบรนด์หรูจากรันเวย์
โดยใช้เวลาเพียง 15 วัน ในการออกแบบ ตัดเย็บ จน
กระทั่งวางขาย จึงเกาะกระแสได้ทัน หรูหรา ราคาถูก
ออกคอลเลคชั่นบ่อยมาก ราวปีละ 52 ครั้ง
กระตุ้นให้คนช้อปทุกวีค Keep Buying

FAST
FASHION
industry



วิ่งตามแฟชั่น เสพย์ติดแฟชั่น
กระแสแฟชั่นหมุนไว ปรับเปลี่ยนรวดเร็วตลอดเวลา
ใช้ได้ไม่นานกต็กรุ่นแล้ว
ต้องซื้อใหม่ตลอด เพื่อตามเทรนด์ให้ทัน
ก็ของมันต้องมี
วงจรเสื้อผ้าจึงสั้นลง สวมใส่เพียงไม่กี่ครั้ง ก็ทิ้ง

IN–OUT
มาไว ไปไว
เบื่อง่าย หน่ายเร็ว
keep buying



แฟชั่น มาไว ไปไว
ขอเสนอให้ท ารางล าเลียงเสื้อผ้า
แบบที่มักใช้กันในโรงงานผลิตเสื้อผ้า
ในราวมีเสื้อแขวนอยู่ 52 ตัว วิ่งวนไป
แทนความถี่คอลเลคชั่นของ Zara ใน 1 ปี

ราง
ล าเลียง

https://www.youtube.com/watch?v=wnBvijg9er0



https://www.youtube.com/watch?v=wnBvijg9er0

รางล าเลียงนี้
อาจติดตั้งที่ด้านนอกห้องนิทรรศการ
ในบริเวณที่มีเพดานสูงหน่อย
เช่นที่ โถงบันไดกลาง



FASTFASHION
ช้อปล้างโลก
บริโภคเกินความจ าเป็น over-consumption
Fast Fashion = New Plastic
ไม่ต่างจากพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง





FASTFASHION
ช้อปล้างโลก
ซื้อ > ใช้  over purchase, under use
ผลิต > ขาย over supply, under demand



ทั่วโลกสูญเงิน 50,000 ล้าน US$
จากการผลิตเสื้อผ้าออกมา
แล้วไม่ได้ถูกใช้งาน
เสื้อผ้าไม่ถูกใช้งานเพิ่มขึ้น 36%
ใน UK คนอังกฤษมีเสื้อผ้าเฉลี่ย 115 ตัว
ไม่ถูกใช้งาน 50% = 57 ตัว
ใน USA เสื้อผ้าในตู้ราว 50% ไม่ถูกใช้งาน
ประมาณการว่า ทั่วโลก เสื้อผ้าที่ซื้อไปแล้ว
ไม่ได้ใช้ อยู่ที่ 40%

ซื้อไปไม่ใส่



อุตฯ แฟชั่นสร้างขยะสิ่งทอจ านวนมหาศาล
เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ มากถึง 73% ถูกทิ้งใน
หลุมฝังกลบ
ปล่อยก๊าซ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศของโลก
มากถึง 1.2 พันล้านตัน/ปี
มากกว่า carbon footprint ของการบิน
ระหว่างประเทศและการขนส่งชิ้ปปิ้งรวมกัน
โลกร้อนขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะ
เสื้อผ้าที่เราไม่ได้แล้วใช้นี่แหละ!!!

ขยะเสื้อผ้า



Art Installation
โดยใช้เสื้อผ้าที่ทิ้งแล้วจริงๆ
จ านวนมากกองเป็นภูเขา
แนะให้ใช้บริเวณโถงบันไดกลาง
สูงขึ้นไปตลอดปล่องทั้ง 3 ชั้น

art 
installation
ประติมากรรม
ขยะเสื้อผ้า



FASTFASHION
ช้อปล้างโลก
เสื้อผ้าวงจรสั้น ใส่ไม่กี่ครั้ง
ก็ทิ้ง



กางเกงช้าง
เป็นแฟชั่นที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อมา
สวมใส่ขณะเที่ยวเมืองไทย
มีลายช้าง แสดงอัตลักษณ์ไทย
ราคาถูก ใช้ผ้าคุณภาพต่ า ตัดเย็บชุ่ย
ใช้ไม่เท่าไหร่ ตะเข็บก็หลุดแล้ว

เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้าน
ก็มักจะทิ้งกางเกงช้างนี้ไว้ ให้ maid 
ท าความสะอาดห้องพัก ไว้ดูต่างหน้า
ถือเป็นแฟชั่นวงจรสั้นอีกชนิด



FASTFASHION
ช้อปล้างโลก
เส้นใยเสื้อผ้า
ฝ้าย 26% โพลีเอสเตอร์ 63%



เส้นใยธรรมชาติ
ฝ้ายเป็นพืชหิวน้ า คือใช้น้ าในการปลูกมาก
ทุ่งฝ้ายทั้งโลก ใช้น้ าถึง 93 พันล้าน m2/ปี

เสื้อผ้าฝ้าย 1 ตัว
ใช้น้ าปลูกถึง 2,700 ลิตร
คือน้ าที่เราดื่ม 3 ปี 8 เดือน

ยีนส์ 1 ตัว
ใช้น้ า 10,000 ลิตร
คือน้ าที่เราดื่ม 13 ปี 8 เดือน

ฝ้าย



ฝ้าย



เส้นใยสังเคราะห์
โพลีเอสเตอร์ / ไนล่อน / สแปนเด็ก / ไลคร่า
= พลาสติก นั่นเอง
ได้จากน้ ามันปิโตรเลียม
ผ่านกระบวนการทางเคมี ในความดันสูง อุณหภูมิสูง
ใช้น้ ามันปิโตรเลียมถึง 342 ล้านบาเรล/ปี
ย่อยสลายไม่ได้
ใช้เวลา 200 ปีในการย่อยสลาย
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวนมาก
มากกว่าฝ้ายถึง 2 เท่า

โพลี



เส้นใยน้ าหนักเบา ไม่ยับง่าย
ยืดหยุ่น ทนทาน ท าความสะอาดง่าย
ราคาถูก
มักใช้ท าแจ็กเก็ตกนัน้ า เสื้อกันหนาว
ชุดออกก าลังกาย ชุดว่ายน้ า

โพลี





ผสมพลาสติกสังเคราะห์ขนาดเล็ก
(Microplastic Fiber)
ขนาดเล็กมาก บางกว่าเส้นผมเรา
มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ย่อยสลายไม่ได้ในน้ า

โพลี





เวลาซักเครื่อง
ไมโครพลาสติกจะหลุดออกมาจาก
เสื้อผ้าใยสังเคราะห์
ลงมาปนเปื้อนน้ า ลงสู่ทะเล
ซักผ้า 1 โหลด ปล่อยไมโครไฟเบอร์
ร่วม 9 ล้านชิ้น

โพลี





35% ของพลาสติกในทะเล
มาจากไมโครไฟเบอร์
จากการซักเสื้อผ้าใยสังเคราะห์
ไมโครไฟเบอร์จะดูดซับสารพิษไว้
เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสัตว์ทะเล
จากแพลงตอน สู่ปลา สู่คน
25% ของอาหารทะเลที่เรากิน
มีไมโครพลาสติก

โพลี



FASTFASHION
ช้อปล้างโลก
ป้ายบอกอะไร?
What do tags and lables tell?





อุตสาหกรรม Fast Fashion
ไล่ล่าหาเข็มและจักรไปทั่วโลก
เพื่อค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
เปลี่ยนฐานการผลิตไปยังประเทศที่
ค่าแรงถูกกว่า
แนห่ล่ะ
ล้วนเป็นประเทศด้อยพัฒนา

sweatshop





บังคลาเทศมีคนงานราว 4 ล้านคน
ในโรงงาน 5 พันโรง
สภาพโรงงานแย่ ไม่ปลอดภัย
คุณภาพชีวิตต่ า ไม่มีสวัสดิการ
แรงงานราคาถูก
จ่ายค่าแรงต่ ากว่าแรงงานขั้นต่ า

sweatshop







ไทยมคีนงานราว 1 ล้านคน
มบีริษัทอุตฯ เสื้อผ้า 2 พันบริษัท
มักใช้แรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ า
มักตั้งโรงงานที่ชายแดนกัมพูชา
เพื่อใช้แรงงานเขมรข้ามแดนมา
และที่แม่สอด เพื่อใชแ้รงงานพม่า

sweatshop





FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
Sustainable Fashion
เส้นใยธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ฝ้ายออร์แกนิค



FolkCharm



ฝ้ายออร์แกนิค

ทอมือ

เข็นฝ้ายด้วยมอื

ย้อมสีธรรมชาติ

ช่างเย็บพื้นถิ่น

ป้ายบอกแหล่งที่มา
ใครเป็นผู้ย้อม ใครเป็นผู้ทอ
ใครเป็นผู้เย็บ
แต่ละคนได้ค่าจ้างเท่าไหร่?



ภูคราม







กัญชง





กัญชงเป็นมิตรกับธรรมชาติที่สุด
ใช้น้ าในการปลูกน้อยมาก
ใช้พื้นที่ปลูกน้อย
ให้ผลผลิตมากกว่าฝ้าย 2 เท่า
ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง
แถมคืนสารอาหารให้กับดินด้วย



กัญชง
เส้นใยแข็งแรงทนทาน
ใส่อุ่นเมื่อหนาว ใส่เย็นเมื่อร้อน
ป้องกัน UV
ยิ่งซักย่ิงนุ่ม



ไผ่

Monocel
เส้นใยจากเยื่อไผ่

ต้นไผ่โตเร็ว ไม่ต้องเพาะ
ไม่ต้องใช้ปุ๋ย ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง
เส้นใยนุ่ม ระบายอากาศได้ดี
ยืดหยุ่นกว่าฝ้าย



กล้วย





เยื่อไม้



Tencel
ระบายอากาศได้ดี
ดูดซับน้ าได้ดีกว่าฝ้าย
เหมาะกับชุดกีฬา
กันแบคทีเรีย กันกล่ิน



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
Slow Fashion
Reduce your consumption



Buy less,Choose well,Make it last.
Vivienne Westwood



ลดพฤติกรรมการซื้อ
โดยการซื้อเสื้อผ้าให้น้อยลง
และใช้ของที่มีอยู่ให้คุ้มค่าก่อน
เพื่อช่วยลดจ านวนเสื้อผ้าในตู้ลง
ให้การซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นทางเลือกสุดท้าย

ปฏิรูปวัฒนธรรมการช้อป



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
ReWear ใส่ซ้ า
#wearวนไป



การใส่เสื้อผ้าซ้ าควรเป็นเรื่องปกติได้แล้ว
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จ านวนครั้งที่เราใส่เสื้อแต่ละตัว 
ลดลงเรื่อยๆ ราว 36% อายุใช้งานของเสื้อผ้าลดลง
เด็กรุ่นใหม่ ใส่เสื้อผ้าแต่ละตัวแค่ 1-5 ครั้งเท่านั้น

เสื้อยืดควรใส่ราว 22 ครั้งใน 1 ปี หรือราว 2 ครั้ง ต่อเดือน
แค่ใส่เสื้อให้ถึง 9 เดือน
ก็ช่วยลดผลต่อสิ่งแวดล้อมได้แล้ว 20-30%

ใส่ซ้ าไม่ใช่เรื่องผิด



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
Circular Fashion
ใช้หมุนเวียนไป ไม่เหลือเป็นขยะ





FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
ใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุด ไม่มีเหลือทิ้ง



ใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุด
ไม่มีเหลือทิ้ง
เสื้อคลุมสมัยโบราณ
วางแพทเทิร์นเป็นรูปเรขาคณิต
จึงตัดเย็บโดยแทบจะไม่มีผ้าเหลือทิ้งเลย

เศษผ้าที่เหลือจากการตัดเสื้อ เอามาท าของ
กระจุกกระจิก accessories ต่างๆ

More Loop ตัวกลางเอาเศษผ้าเหลือจาก
โรงงาน น าไปใช้ท าประโยชน์ต่อ



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
Size doesn’t matter.
ออกแบบเสื้อผ้าให้ปรับขนาดได้ตามรูปร่าง



ทรงไหนก็ใส่ได้
ไม่มีทิ้ง

นุ่งผืน ห่มผืน
เสื้อผ้าที่ปรับขนาดได้ตามรูปร่าง
จะทรงเล็ก หรือทรงใหญ่ ใส่ได้หมด

ออกแบบเสื้อผ้าให้ปรับขนาดได้ตามรูปร่าง
อ้วนขึ้น เอวใหญ่ขึ้น ก็ยังใส่เสื้อผ้าเดิมได้
ถ้าใชเ้อวยางยืด



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
Repair & ReUse
หมุนเวียน ใช้ซ้ า ปรับปรุงใหม่



ตัวไหนใส่ไม่ได้แล้ว อย่างทิ้ง ให้เอามาแก้
จะปรับขนาด ตัดขา เปลี่ยนทรง ท าได้หมด
จะเป็นลุงป้าถีบจักรริมถนน
หรือจะตามห้างก็มีให้เลือกใช้บริการ

ใส่ไม่ได้แล้ว
เอามาแก้สิ



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
Upcycle คืนชีวิตใหม่ให้เสื้อผ้ามือสอง
เดินหน้ากับแฟชั่นที่ยั่งยืน
โดยไม่ลืมความสนุกของการสร้างสรรค์





DIY by Pannida



Dry Clean Only



La Rocca Studio



Renim Project

คืนชีวิตใหม่
ให้เดนิม
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ช้อปช่วยโลก
ReUse แบ่งปัน
บริจาคให้ผู้ยากไร้ Donation



บริจาค

บริจาคเสื้อผ้าไม่ใช้แล้วให้ผู้ยากไร้

ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนกรุงกับ
คน ตจว มีมาก
คน ตจว มีโอกาสน้อยมากในการ
เข้าถึงเสื้อผ้ามือหนึ่งคุณภาพดี
ตจว จึงเป็นที่รองรับเสื้อผ้ามือสอง
ที่บริจาคมาจากเมืองกรุง



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
ReSell ขายต่อ
ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง และร้านค้าออนไลน์





เสื้อผ้ามือสอง

เปิดท้ายขายของ ช่วงฟองสบู่แตกปี 40
ร้านเสื้อผ้ามือสอง ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ จากญี่ปุ่น
ตลาดโรงเกลือ ตลาดนัด
ร้านเสื้อผ้ามือสอง ก าลังเป็นที่นิยม
อีก 10 ปีข้างหน้า คาดว่ามูลค่าตลาดสินค้ามือสอง
จะสูงกว่าตลาด Fast Fashion ถึง 2 เท่า





เอฟมือสองออนไลน์

กลุ่มคนรุ่นใหม่ (gen Z และ gen ME)
นิยมซื้อเสื้อผ้ามือสองกัน
เพราะมีราคาถูก
โดยเป็นการ “เอฟ” ทางการขายออนไลน์
ไม่ว่าจะทาง Facebook หรือ Instagram
นับเป็นธุรกิจใหม่
ที่กลายมาเป็นปรากฏการณ์ของโลก



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
ร้านเช่า Rental



ร้านเช่าชุด

เสื้อผ้าบางประเภท นานๆ ใส่ที
เป็น Single Use
เช่นชุดราตรี ใส่ไปงานแต่ง
ถ้าจะต้องซื้อ ก็เป็นการสูญเปล่า 
เพราะอาจใช้เพียงหนเดียว
ร้านบริการเช่าชุดจึงเป็นทางเลือก



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
Recycle หมุนเวียน



รีไซเคิล เสื้อผ้าถูกน ามารีไซเคิลเพียง 1% เท่านั้น
เพราะอะไร?
เพราะมันยาก!!!
กระบวนการรีไซเคิลผ้า สร้างความเสียหายให้กับเส้นใยสิ่งทอ
เราจะต้องฉีกเยื่อของผ้าออกเป็นแผ่นบางๆ
แล้วน ามาย่อยใหม่อีกครั้ง
มีต้นทุนในการผลิตสูง
ไม่คุ้มเมื่อเทียบกับการใช้เส้นใยที่ผลิตขึ้นมาใหม่
เส้นใยรีไซเคิล มักน ามาท าเป็นผ้าไฟเบอร์ หรือฉนวนที่นอน



รีไซเคิล

ยาก

แต่ใช่
จะท าไม่ได้



รีไซเคิล

จากเศษผ้าเก่า
น ามาย่อยสลาย
ปั่นเป็นเส้นด้ายใหม่
เส้นด้ายรีไซเคิล



รีไซเคิล SC Grand แสงเจริญแกรนด์
เติบโตมาจากธุรกิจรีไซเคิลสิ่งทอมาร่วม 50 ปี
จากการรับซื้อเศษผ้าเหลือจากโรงงาน
เพื่อน าไปขายต่อ ตปท

สู่รุ่นที่สอง ที่น าเศษผ้ามาย่อยสลาย
แลว้ปั่นเป็นด้ายรีไซเคิล ป้อนโรงงานทอผ้า

จนรุ่นที่สาม หันมาทอผ้าเอง ส่งแบรนด์ต่างๆ
รวมถึงผลิตสินคา้เองภายใต้แบรนด์ Circular
รีไซเคิล 100% ไม่ใช้สีย้อมผ้า



รีไซเคิล
โพลีเอสเตอร์ ก็คือเส้นใยพลาสติก
มีการน าขวดพลาสติก PET มารีไซเคิลท าเป็นเสื้อผ้า
ใช้ผลิตผ้า Fleece (ผ้ากันหนาว เส้นใยที่ทออย่างหลวมๆ)
ของแบรนด์รักษ์โลกอย่าง Patagonia

ของไทย เอามาทอเป็นจีวรพระ หรือผ้าบังสุกุล

แต่เพราะยังคงเป็นเส้นใยใยสังเคราะห์อยู่
เวลาซักเครื่องจึงปล่อยไมโครไฟเบอร์ออกมากับน้ า







ECONYL

Eco + Nylon คือไนล่อนรีไซเคิล
โดยน าแหไนล่อนที่ทิ้งเป็นขยะใน
ทะเลมารีไซเคิลเป็นเส้นใยใหม่
คุณภาพดี
เทียบเท่าไนล่อนที่ผลิตใหม่
แต่เพราะยังเป็นเส้นใยสังเคราะห์ 
จึงยังคงปล่อยไมโครไฟเบอร์อยู่



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก
รีไซเคิลไม่ได้ ก็เผาเป็นพลังงานทดแทน





เผา

เสื้อผ้าถ้าจะต้องทิ้ง เพื่อไปสู่หลุมฝังกลบแล้วหล่ะก็
ส่งไปเผาเป็นพลังงานทดแทนยังดีเสียกว่า
พวกพลาสติกแข็ง PP ที่รีไซเคิลไม่ได้
หรือเสื้อชั้นในเก่าๆ ที่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร
ส่งไปเผาเลย ที่ N15 Technology



ตัวตน
Self

โลกร้อน
Global Warming

ตอบได้หรือยัง ว่าจะเลือกอะไร ระหว่างเรา กับโลก



โลก
เรา
people

planet

แฟชั่นสุดฮิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้



FASTFASHION
ช้อปล้างโลก VS ช้อปช่วยโลก
Small actions do lead to big changes
เริ่มที่ตัวเรา เปลี่ยนที่ตัวเราก่อน
คุณพร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่?



FASTFASHION
ช้อปช่วยโลก

FIN
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