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 (https://www.banmuang.co.th/home)

  (https://www.facebook.com/Banmuangonline)

การตลาด

ห้างเซ�นทรัล และโรบินสัน จับมือศิลปินสตรีทอาร์ตช่ือดังท่ัวประเทศ
วนัศกุร ์ที� 16 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.45 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

หา้งเซน็ทรัล และโรบนิสนั จับมอืศลิปินสตรทีอารต์ชื�อดงัทั�วประเทศ
สรา้งปรากฏการณส์แปลชความสขุตอ้นรับสงกรานต์

ผา่นผลงาน Sculpture สดุอารต์ แลนดม์ารค์ใหมท่ี�ตอ้งเชค็อนิ!
 
 
สงกรานตน์ี� หา้งเซน็ทรัล และโรบนิสนั ชวนมารว่มสมัผัสประสบการณส์ดุพเิศษที�เต็มไปดว้ยสสีนัและความสนุกผา่นผล
งานศลิปะ กบัแคมเปญ “Central Happy Songkran” และ “Robinson สาดสขุสงกรานต”์ ครั �งแรก! กบัการจับมอืศลิปิน
สตรทีอารต์ชื�อดงั Alex Face และ Ano พรอ้มดว้ยศลิปินสดุคลูทั�วประเทศ สรา้งปรากฏการณส์แปลช
ความสขุตอ้นรับสงกรานต ์ผา่นผลงาน Sculpture สดุอารต์เแลนดม์ารค์ใหมท่ี�ตอ้งเชค็อนิ! ทั �งกรงุเทพฯ และตา่งจังหวดั
ไมว่า่จะเป็น หา้งเซน็ทรัล แอท เซน็ทรัลเวลิด ์หา้งโรบนิสนั พระราม 9 หา้งเซน็ทรัลอดุรธาน ีหา้งเซน็ทรัลภเูกต็ หา้ง
เซน็ทรัลเชยีงใหม ่หา้งโรบนิสนั พษิณุโลก โรบนิสนัไลฟ์สไตล ์สระบรุ ีโรบนิสนัไลฟ์สไตล ์ตรัง พรอ้มจัดเต็มดว้ยกจิกรรม
และโปรโมชั�นตลอดเทศกาลสงกรานต ์ตั �งแตว่นัที� 7 เม.ย. 64 - 20 เม.ย. 64 นี� 
 
เริ�มดว้ยไฮไลทผ์ลงาน Sculpture สดุปัง! ที� หา้งเซน็ทรัล แอท เซน็ทรัลเวลิด ์กบัผลงานที�มชีื�อวา่ “Colour Splash” โดย
Alex Face (อเล็ก เฟส) - พัชรพล แตงรื�น ศลิปินสตรทีอารต์ชื�อดงัเจา้ของผลงานกระตา่ยสามตาสดุเกท๋ี�แสดงผลงานมา
แลว้กวา่ 25 ประเทศทั�วโลก กลา่วถงึผลงานนี�วา่ “รูส้กึยนิดมีากครับที�ไดเ้ป็นสว่นหนึ�งในการสง่ความสขุ ความสนุกสนาน
ในชว่งเทศกาลสงกรานต ์ผา่นผลงาน Sculpture ที�ผมออกแบบ สําหรับผลงานของผมชิ�นนี�สรา้งสรรคข์ึ�นโดยใชเ้ทคนคิ
พน่ดว้ยสสีเปรยซ์ ึ�งเป็นเทคนคิที�ผมถนัด โดยคอนเซป็ตค์รั �งนี�ไดแ้รงบนัดาลใจมากจากตอนที�ผมนกึถงึบรรยากาศความ
สนุกสนานและความสดใสของเทศกาลสงกรานต ์แตใ่นปีนี�เราไมส่ามารถสาดนํ�าเลน่กนัไดเ้หมอืนปกต ิการสาดสลีงบนผนื
ผา้ใบหรอืผนังกน่็าจะเป็นความสนุกอกีแบบหนึ�งที�สนุกสนานไมแ่พก้นั” 
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(https://www.banmuang.co.th/news/ma
บเีวลฯเปิดตวั “กลฟั คณาวฒุ”ิ ปลกุดื�มรงันก
เพื�อสขุภาพ
(https://www.banmuang.co.th/news/ma
18:30 น.

ซพีเีอฟ สง่ความหว่งใยทมีแพทยแ์ละผูป่้วย มอบ
อาหารจากใจ รว่มตา้นภยัโควดิรอบใหม่
(https://www.banmuang.co.th/news/marketing
09:01 น.

ซพีเีอฟสง่ตอ่ความหว่งใยหนุนจดุบรกิารปชช.ใน
เสน้ทางหลกั
(https://www.banmuang.co.th/news/marketing
08:41 น.

สงิหอ์าสา สนับสนุนนํ�าดื�มให ้3 โรงพยาบาล สู ้
โควดิ-19 ระลอกใหม่
(https://www.banmuang.co.th/news/marketing
07:37 น.

BEAUTY แตง่ตั �ง ตวัแทนจําหน่ายรา้นคา้ปลกีราย
ใหญภ่าคเหนอืตอนบน
(https://www.banmuang.co.th/news/marketing
14:46 น.
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ถดัมากบัผลงานสสีนัสดใส เรยีกสายตาทกุคนที�เดนิผา่น บรเิวณดา้นหนา้หา้งโรบนิสนั พระราม 9 ของANO (อะโนะ) –
อโณทยั นริตุตเิมธ ีศลิปินสตรทีอารต์สาวสวยที�มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั กบัผลงาน “Splash Love To Life” ที�ไดแ้รงบนัดาล
ใจของการออกแบบผลงานชิ�นนี�จากความสนุกและตอ้งการสง่ตอ่พลงัความสดชื�นใหก้บัทกุคนที�พบเห็น “สําหรับผลงาน
Sculpture ของเนะชิ�นนี�ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการที�เนะอยากกระจายความสขุผา่นสสีนัตา่งๆ เพราะเชื�อวา่สทํีาใหเ้กดิ
ความรูส้กึดีๆ  และพลงังานดา้นบวก ที�สามารถเปลี�ยนแปลงไปไดต้ามงานศลิปะ เนะอยากแชรค์วามสขุใหก้บัทกุคนที�เดนิ
ผา่น หรอืไดเ้ห็นผลงานชิ�นนี� โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานตใ์นปีนี�ที�ทกุคนไมส่ามารถเดนิทางทอ่งเที�ยวไปไกลๆ ได ้ก็
อยากใหผ้ลงานชิ�นนี�ไดม้าสรา้งสสีนั สรา้งพลงั ใหท้กุคนสดชื�นมชีวีติชวีา มคีวามสขุในชว่งเทศกาลสงกรานตน์ี�ดว้ยกนัคะ่”
 
ในสว่นของผลงาน Sculpture จากศลิปินสตรทีอารต์ในแตล่ะภมูภิาคกน่็าสนใจไมแ่พก้นั เริ�มจากหา้งเซน็ทรัลภเูกต็ กบัผล
งานการออกแบบโดยกลุม่ SKPJ ที�นําสถานที�ทอ่งเที�ยวซึ�งเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงภเูกต็ มาใสล่งในตวัอกัษร เพื�อสื�อให ้
เห็นถงึสถานที�สําคญัตา่งๆ ของจังหวดัภเูกต็ โดยเลอืกใชส้สีนัสดใส สะดดุตา พรอ้มใสล่กูเลน่ของการสาดนํ�าเขา้ไปในผล
งาน เพื�อใหม้กีลิ�นอายของกจิกรรมในชว่งเทศกาลสงกรานต์
 
ดา้น หา้งเซน็ทรัลอดุรธาน ีผลงาน Sculpture สรา้งสรรคโ์ดยอาจารย ์พสษิฐ ์เอี�ยมพานชิกลุ อาจารยว์ทิยาลยัอาชวีศกึษา
อดุรธาน ีซึ�งไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการรวบรวมอตัลกัษณแ์ละเรื�องราวของจังหวดัอดุรธาน ีไมว่า่จะเป็น ศาลหลกัเมอืง
พระอนุสาวรยีพ์ลตรพีระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงประจักษ์ศลิปาคม หอนางอสุา รวมถงึสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดฮติ อยา่ง
ทะเลบวัแดง บงึหนองหานกมุภวาปี และเป็ดเหลอืงแลนดม์ารค์หนองประจักษ์ อดุรธาน ีซึ�งถอืเป็นสญัลกัษณแ์หง่
สนัตภิาพ และความสามคัค ีเพื�อใหช้าวอดุรไดแ้วะไปเชค็อนิถา่ยรปูกนั
 
สําหรับชาวเชยีงใหม ่หา้มพลาดไปเชค็อนิกนัที� หา้งเซน็ทรัลเชยีงใหม ่กบัผลงานโดยทมีนักศกึษา จากคณะศลิปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา สรา้งสรรคข์ึ�นจากแนวความคดิการเลอืกใชส้แีบบคอ
นทราสต ์ดา้นหนา้เลอืกใชโ้ทนสรีอ้น สื�อถงึความสนุกในงานประเพณีสงกรานต ์สว่นดา้นหลงัใชโ้ทนสเีย็น สื�อถงึจติสํานกึ
ที�อยูใ่นคนรุน่ใหมท่ี�ยงัเคารพในคณุคา่วฒันธรรมประเพณีคนรุน่เกา่ โดยมกีารเพิ�มสญัลกัษณข์องตงุลา้นนา ที�เกี�ยวขอ้งกบั
วถิเีชยีงใหมเ่ขา้ไปอกีดว้ย
 
ถดัมาที� หา้งโรบนิสนั พษิณุโลก กบัผลงานที�มาจากแนวความคดิ ความสนุกสนานของเมอืงพษิณุโลก นําคาแรคเตอรจ์าก
สตัวแ์ละสิ�งของที�เป็นสญัลกัษณป์ระจําจังหวดั อาท ิหมาบางแกว้ ไกช่น กลองมงัคละ มาออกแบบใหม้ชีวีติชวีา เต็มไป
ดว้ยความสขุสนุกสนาน มสีสีนัสดใส ออกแบบโดยอาจารยแ์ละนสิติสาขาออกแบบสื�อนวรรตกรรมชั �นปีที� 2 มหาวทิยาลยั
นเรศวร         
 
โรบนิสนัไลฟ์สไตล ์สระบรุ ีสรา้งสรรค ์โดยครจูรัินธชั สนิพลจันทร ์ครสูาขาวชิาออกแบบ วทิยาลยัอาชวีะศกึษาสระบรุ ีมา
พรอ้มกบัแนวคดิ สาดสขุ นําเสนอความสขุของการไดใ้ชช้วีติอสิระ ไดเ้ลน่ ไดทํ้าในสิ�งที�เป็นตวัตน สิ�งที�ชื�นชอบ ทั �ง เกมส์
กฬีา ดนตร ี ศลิปะ การไดแ้สดงออก และการไดรั้บความรัก ถา่ยทอดลงบนผลงาน Sculpture เพื�อสรา้งสสีนัและสรา้ง
พลงั ใหก้บัชาวสระบรุี
 
สดุทา้ยกบัผลงานจากชมรมสรา้งศลิป์ถิ�นตรัง สมัฤทธิ� ยงประเดมิ ที� โรบนิสนัไลฟ์สไตล ์ตรัง มาพรอ้มกบัแนวความคดิ
“บายจัง ตรัง บา้นเรา” ออกแบบโดยการนําสญัลกัษณต์า่งๆ ที�เป็นเอกลกัษณส์ื�อถงึจังหวดัตรัง มาวาดลงบนชิ�นงาน ไมว่า่
จะเป็น ดอกสตีรัง, รถตุก๊ตุก๊หวักบ, พะยนู และหอนาฬกิาตรัง ที�นํามาผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั
 
รว่มเชค็อนิถา่ยรปูกบัผลงาน Sculpture จากหลากหลายศลิปิน พรอ้มสมัผัสประสบการณส์ดุพเิศษกบัแคมเปญ “Central
Happy Songkran” และ “Robinson สาดสขุสงกรานต”์ ที�หา้งเซน็ทรัลและหา้งโรบนิสนัทกุสาขา (ยกเวน้หา้งเซน็ทรัล
ป่าตอง และหา้งโรบนิสนั จังซลีอน ป่าตอง) ที�มาพรอ้มพรเีมยีมลมิเิต็ดเอดชิั�น และบตัรของขวญั “Central & Robinson
Gift Cards” ที�ออกแบบโดย 2 ศลิปิน Alex Face และ Ano พรอ้มกจิกรรมและโปรโมชั�นลดสงูสดุ 40% ตลอดเทศกาล
สงกรานต ์ตั �งแตว่นัที� 7 - 20 เม.ย. 64 และสามารถเลอืกชอ้ปไดท้ั �งหนา้รา้นและออนไลน ์พรอ้มมั�นใจดว้ยมาตรการ
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรัสโควดิ-19 ที�จะทําใหค้ณุชอ้ปไดอ้ยา่งสบายใจปลอดภยัไรก้งัวล หรอืสามารถเลอืก
ชอ้ปผา่น Central App  ครบครันเหมอืนยกหา้งเซน็ทรัลมาไวบ้นมอืถอื เว็บไซต ์www.central.co.th และ
www.robinson.co.th ชอ้ปสะดวกตลอด 24 ชั�วโมง Central / Robinson Chat & Shop แชตและชอ้ปสนิคา้ผา่นไลน์
@centralofficial และ @Robinson Central / Robinson Call & Shop โทรชอ้ปสนิคา้ที�เบอร ์1425 และบรกิารใหม่
ลา่สดุ! Personal Shopper ผูช้ว่ยชอ้ปสว่นตวั โทร.1425 กด 3 บรกิารพเิศษที�จะคอยใหคํ้าแนะนําขอ้มลูตา่งๆ อยา่งครบ
ครัน Central / Robinson Facebook Live และ Facebook Inbox ชอ้ปผา่น Inbox  และ Live
ที�www.facebookcom/CentralDepartmentStore   และ  www.facebook.com/RobinsonDepartmentStore

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

 (https://www.banmuang.co.th/home)

การเมอืง (https://www.banmuang.co.th/news/politic) | อาชญากรรม
(https://www.banmuang.co.th/news/crime) | เศรษฐกจิ
(https://www.banmuang.co.th/news/economy) | ยานยนต์
(https://www.banmuang.co.th/news/auto) | บนัเทงิ
(https://www.banmuang.co.th/news/entertain) | กฬีา

(https://www.banmuang.co.th/news/sport) | การศกึษา (https://www.banmuang.co.th/news/education) | กทม-สาธารณสขุ
(https://www.banmuang.co.th/news/bangkok) | ภมูภิาค (https://www.banmuang.co.th/news/region) | ตา่งประเทศ (https://www.banmuang.co.th/news/inter) |
สงัคม-สตร ี(https://www.banmuang.co.th/news/social) | นโยบายการใชง้าน (https://www.banmuang.co.th/policy) | ลงโฆษณา
(https://www.banmuang.co.th/ads) | ตดิตอ่ (https://www.banmuang.co.th/contact) | รว่มงานกบัเรา (https://www.banmuang.co.th/career) |

ตดิตามบา้นเมอืง :  (https://www.facebook.com/Banmuangonline) (http://twitter.com/banmuangonline) 

กรรมการบรษัิทฯ, กรรมการผูม้อํีานาจ ไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการนําเสนอขา่ว /ภาพ/ ขอ้มลูใดๆในเว็บไซตท์ั �งสิ�น

 

ชอ็ก! หญงิเรร่อ่นพรอ้มลกูซื�อบา้นราคา 14 ลา้นบาท
เพราะ...
(https://code.yengo.com/click/?
x=Md9132qu6XIxmpQjjhTDqFZvbo3xTDoaKyIoio
jYPSPUSQYS14Qu3tVDgeYcQ9F9Yk1nTIwEf-
NjiGkvpSX7lLWNcncgCi4Chorr7BOy4hmwLa_DdO
4bpeXL9vEvDgn28C1d-
Ic9VXSdlTZxi60K0s5gGo54E7FeZX2j_8rXUtBXxY0

(https://www.yengo.com/text/why_show?
dp_adaptive_mode_a&ad=adp_172758&lang=th)
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https://www.banmuang.co.th/career
https://www.facebook.com/Banmuangonline
http://twitter.com/banmuangonline
https://code.yengo.com/click/?x=Md9132qu6XIxmpQjjhTDqFZvbo3xTDoaKyIoiojU3sOcKCLGIbSGtnOkyHV5EYvvABQQt8c2tw-jYPSPUSQYS14Qu3tVDgeYcQ9F9Yk1nTIwEf-NjiGkvpSX7lLWNcncgCi4Chorr7BOy4hmwLa_DdOtEh50_wn8MvrxpYVwfxLydnESjSWBSvNNsc3PdC1A1cPnFW3nZ5iDsEre04xseV9SMWzbm4Tzvd5viAJtlNodQLdyXjnoAh2bHQ_gEKxw3vLRGf-4bpeXL9vEvDgn28C1d-Ic9VXSdlTZxi60K0s5gGo54E7FeZX2j_8rXUtBXxY0zsMC8DhL8J84V8rjgQ3HSqKaxixbaDcZyuLGLR4
https://www.yengo.com/text/why_show?source=yengo.com&medium=adp&campaign=adp_adaptive_mode_a&ad=adp_172758&lang=th

