


 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ – ไลฟ์สไตล์ 

22 เมษายน 2557 
 

ราชประสงค์โชว์แฮพเพนน่ิงความสนุกครัง้ใหม่ 

“ลีฟวิ่ง อาร์ต เฟสตวัิล ครัง้ที่ 2 แอท ราชประสงค์” งานอาร์ตแห่งปี...ที่คนเมืองห้ามพลาด 
 

4กรุงเทพฯ – การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราช

ประสงค์ (RSTA) บริษัท นันท์นภัส พับลิชเชอร์ จํากัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 

จํากัด (มหาชน)(บีทีเอส)เตรียมโชว์สตรีทอาร์ตใจกลางเมืองปี 2 ดึง 31 ศิลปินไทย-ต่างชาต ิ

ระเบิดจินตนาการกลางกรุงกับผลงานภาพวาด 3 มิติ, 4 มิติ, การแสดงปฏิมากรรมมีชีวิต พร้อม

ตื่นตาตื่นใจแบบสุดๆ กับปรากฏการณ์ครัง้ใหม่ งานแสดงศิลปะแบบ “เทปอาร์ต” ท่ีจะทาํให้คุณ

ได้อึง้และทึ่งในความมหัศจรรย์ของงานศิลป์ พร้อมเปิดให้ชมฟรีแบบเต็มอิ่มกับทุกขัน้ตอน 4

ตัง้แต่การสร้างสรรค์ผลงานในวันท่ี 2 พฤษภาคม จนชิน้งานเสร็จสมบูรณ์ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 

2557 – 8 มิถุนายน 2557 นี ้4 ณ ย่านราชประสงค์ เดอะ ฮาร์ท ออฟ แบงค็อก 4 ศูนย์กลางแห่งย่าน

เศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพมหานคร 
 

4นางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์ ผู้อํานวยการฝ่ายส่ือสารการตลาด สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราช

ประสงค์ กล่าวว่า “ 4ด้วยความสําเร็จของแคมเปญ ลีฟว่ิง อาร์ต เฟสติวัล แอท ราชประสงค์ ในปีท่ีผ่านมา ท่ี 4

นําเสนอปรากฏการณ์งานศิลป์รูปแบบ 4 มิติครัง้แรกในประเทศไทย จนสร้างช่ือเสียงและไ 4ด้รับผลตอบรับจาก

นกัท่องเท่ียวทัง้4ชาวไทยและชาวตา่งชาติเป็น4อย่างมาก จนเกิดเป็น 4กระแสโซเชียลเน็ตเวิร์คบนโลกออนไลน์ 4 ในปีนี ้

สมาคมฯ จึงได้ต่อยอดสร้างสรรค์งานศิลป์ปีท่ี 2 ใน “ลีฟวิ่ง อาร์ต เฟสติวัล ครั้งที่  2 แอท ราชประสงค์ - 

Living Arts Festival 2014 @Ratchaprasong” โดยร่วมมือกบัสมาชิกของสมาคมฯ และพนัธมิตรสําคญั ได้แก่ 4

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 4(ททท.) บริษัท นันท์นภัส พับลิชเชอร์ จํากัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ จํากดั (มหาชน) (บีทีเอส)4 เตรียมความมหศัจรรย์และแฮพเพนน่ิงรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสร้างความต่ืนตาต่ืน

ใจให้กบัผู้ เข้าชม ทัง้ในส่วนของภาพวาด 3 มิติ 4 มิติ และการแสดงโชว์อ่ืนๆ อีกมากมายตลอดเดือนพฤษภาคม 

ถงึต้นมิถนุายนนี”้   

 

“โดยใช้งบลงทุนสร้างสรรค์กว่า 50 ล้านบาท รวมทัง้เชิญศิลปินชัน้นําระดบัโลกรวม 31 คน มาร่วมสร้างสรรค์

ศิลปะภายใต้คอนเซป็ต์ “Treasure Hunting หรือ ตะลุยขุมทรัพย์กลางกรุง” ใจกลางกรุงเทพมหานครบนพืน้ท่ี

กวา่ 120,000 ตารางเมตร ได้แก่  บริเวณศนูย์การค้าเกษร, ด้านหน้ากรูฟ แอท เซน็ทรัลเวิลด์, ด้านหน้าศนูย์การค้า

อัมรินทร์ พลาซ่า, ด้านศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และทางเดินสกายวอล์กตัง้แต่บริเวณสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม ถงึบริเวณวดัปทมุวนาราม โดยแคมเปญ “ลีฟว่ิง อาร์ต เฟสติวลั ครัง้ท่ี 2 แอท ราชประสงค์ - 

Living Arts Festival 2014 @Ratchaprasong” ได้เตรียมพร้อมความพิเศษสุดให้นกัท่องเท่ียวได้เร่ิมสมัผัส



 

ประสบการณ์งานศิลป์แบบสตรีทอาร์ตกลางกรุงได้ตัง้แตข่ัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงานในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 

จนเสร็จสมบูรณ์ ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม  – 8 มิถุนายน ศกนี ้ซึง่มัน่ใจว่า4จะมีนกัท่องเท่ียวและประชาชนเข้ามา

เท่ียวชมงานศิลปะมากถงึ 300,000 คนตอ่วนั4 นอกจากนีท้างสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ได้จดัโปรโมชัน่พิเศษ

ร่วมกบัแคมเปญครัง้นีใ้นช่ือกิจกรรม “สแน็ป – แท็ก – แชร์ (SNAP – TAG – SHARE)” ด้วยการเล่นเกมออนไลน์ 

ผ่านเฟซบุค We Love Ratchaprasong และแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ชิงรางวัลมากมายมูลค่ารวมกว่า 

500,000 บาท  โดยสามารถร่วมสนุกได้ตัง้แต่วนัท่ี 8 - 25 พฤษภาคม 2557 หรือติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ท่ี 

4www.facebook.com/HeartOfBangkok” 

 

4นายยุทธ วาณิชชานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท นันท์นภัส พับลิชเชอร์ จํากัด บริษัทผู้ดูแลการจัดกิจกรรม 

กลา่ววา่ “ในปีนีไ้ด้นํารูปแบบของงานสตรีทอาร์ตท่ีเต็มไปด้วยความสนุก ต่ืนเต้น ของทุกงานศิลปะและงานแสดง

โชว์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่แก่ผู้ ชม โดย 4ศิลปินท่ีร่วมงานครัง้นีล้้วนเป็นผู้ มีช่ือเสียง และมีผลงาน

แพร่หลายในระดบัโลก อาทิ ศิลปินสตรีทอาร์ตช่ือดงัอย่าง  เทรซี่ ลี สตมั (Tracy Lee Stum) – สหรัฐอเมริกา, จูลี 

เคิร์ก เพอร์เซลล์ (Julie Kirk Purcel)  – สหรัฐอเมริกา, ฟิลิป มราเวลจ์ (Filip Mrvelj) – โครเอเชีย,  มาริอง รูธาร์ด 

(Marion Ruthardt)  – เยอรมนี, เกรเกอร์ วอซิก (Gregor Wosik) – เยอรมนี  และ เช ชวาลา – ประเทศไทย และ

ร่วมแฮพเพนน่ิงไปกบังานศิลป์เทรนด์ใหมส่ดุเท่ท่ีกําลงัได้รับความนิยมจากทัว่โลกอย่าง “เทปอาร์ต” พร้อมต้อนรับ

การเดินทางมาไทยครัง้แรกของสดุยอดศิลปิน แมกซ์ ซอร์น (Max Zorn) – เนเธอร์แลนด์ , เอริก้า ดธ่ีู และ สตรวน 

แอชบี ้(Erica Duthie and Struan Ashby) – นิวซีแลนด์ และ ดาเนียล คอนเนลล์ (Daniel Connell) – ออสเตรเลีย 

นอกจากนี ้ยังเพ่ิมการแสดงโชว์รูปแบบต่างๆ จากทีมศิลปินมืออาชีพ อาทิ การแสดงโชว์ท่ีสุดแห่งปฏิมากรรมมี

ชีวิต (Living statues) ท่ีได้รับรางวลัระดบัโลกมากมายมาการันตี อาทิ  มนษุย์หิน (Stone hearted) โดยกลุม่เทอร์

รา เอกซเทนเดต (Terra Extended) และ แควกเกอร์ (Quacker) จากเนเธอร์แลนด์  , บลงัโก (Blanco) จาก

เยอรมนี และ เดอะบตัเลอร์และมิสเตอร์ดอลล์ (The butler & Mr. Doll) จากออสเตรเลีย เป็นต้น” 

 

“สําหรับ 4แคมเปญลีฟว่ิง อาร์ต เฟสติวัล ครัง้ท่ี 2 แอท ราชประสงค์ - Living Arts Festival 2014 

@Ratchaprasong นบัเป็นแคมเปญประจําปีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของย่านราชประสงค์ ซึง่เป็นการเติมเต็มอีกหนึ่งไลฟ์

สไตล์ด้านศิลปะวฒันธรรมของนักท่องเท่ียว เพ่ือให้ย่านราชประสงค์เป็นย่านหวัใจหลกัเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ 

หรือเดอะ ฮาร์ท ออฟแบงค็อก ท่ีตอบโจทย์ลูกค้าและนักท่องเท่ียวได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่ีสุดใจกลาง

กรุงเทพมหานคร และนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของย่านราชประสงค์แล้ว ยังเป็นการโปรโมท

กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าท่องเท่ียวในระดบัโลกอีกด้วย4” นางสาวกรกฎ กล่าวสรุป 

 

4เตรียมพบความสนุกครัง้ใหม่กับแคมเปญ “ลีฟวิ่ง อาร์ต เฟสตวัิล 2014 แอท ราชประสงค์” ที่พร้อมสร้าง

ปรากฏการณ์ความต่ืนตาต่ืนใจกับงานศิลปะรูปแบบใหม่ให้กับผู้ชมพร้อมกัน ตัง้แต่ขัน้ตอนการ



 

สร้างสรรค์ผลงานในวันที่  2 พฤษภาคม 2557 จนชิน้งานเสร็จสมบูรณ์ ในวันที่  8 พฤษภาคม – 8 

มิถุนายน 2557 โดยสามารถติดตามการร่างและการสร้างสรรค์ผลงานของทัง้ 31 ศิลปินผ่านทาง 

www.thelivingartsfest.com www.facebook.com/HeartOfBangkok หรือดูรายละเอียดเก่ียวกับแคมเปญ

เพิ่มเตมิได้ที่ www.heartofbangkok.com หรือ Ratchaprasong แอพพลิเคช่ัน 

### 

 
 

4สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เวิรฟ :  

4สภุาณี เอ่ียมช่ืน (เปา) โทร: 0-2204-8214 มือถือ 08-6348-9440, ประสิทธ์ิ กฤษฎาอริยชน โทร: 0-2204-8236 มือถือ 08-1586-2813  

4และศรุตยา มหากายี (โอ)๋ โทร: 0-2204-8224 มือถือ 089-665-6819 



 

Press Release – Lifestyle  
22 April 2014  
 

A new stroke of fun with paintings and happening shows in  
“Living Arts Festival 2014”, an art festival in Ratchaprasong  

 
Bangkok – Tourism Authority of Thailand (TAT), Ratchaprasong Square Trade Association 
(RSTA), Nannapas Publisher Co., Ltd. and Bangkok Mass Transit System Pcl. (BTSC) will 
continue their artistic phenomenon with their annual art festival at Ratchaprasong, the 
heart of Bangkok. 31 artists from around the globe will be invited to show their talents in 3 
D and 4 D street arts, living statues, as well as “Tape Art”, a new trend in the world of 
artisanal craftsmanship. Tourists and shoppers can be at every exhibition area to see 
shows, complete works or even progress of each artist’s creation at Ratchaprasong 
Square, the heart of business and lifestyle in the center of Bangkok, from 2 May to 8 June 
2014. 
 
 
On this occasion, Ms. Korakot Srivikorn, RSTA’s Marketing Communication Director, says 
that “‘Living Arts Festival 2014 @Ratchaprasong’ is a major campaign that is held in our area 
for two years in a row now. Last year’s event was greatly welcomed by tourists and even netizens 
from around the world. In this year, our side and our kind partners –Tourism Authority of Thailand 
(TAT), Nannapat Publisher Limited and Bangkok Mass Transit System Public Company Limited 
(BTSC) - decided to organize the art festival again in this year. We truly hope that visitors will be 
amazed with breathtaking shows and remarkable paintings in 3D and 4D from this May until early 
June.”  
 
“With total exhibition area of 12 hectare in the center of Rathchaprasong Square and organizing 
budget of 50 million baht, this year’s event which is themed under “Treasure Hunt” will be held at 
many locations namely the yards of Gaysorn Shopping Centre, Groove@CentralWorld and 
Platinum Fashion Mall as well as Ratchaprasong Skywalk from Chid Lom BTS Station to 
Pathumwanaram Temple. The exhibition will open its door to public from 8 May to 8 June but our 
invited artists will start creating their paintings from 2 May so visitors are more than welcome to 
see progress of each work.Throughout the event, we expect to welcome more than 300,000 
visitors daily” continues Ms. Korakot. “To increase engagement during this event, RSTA and 
every member also would like to present exclusive promotions named ‘SNAP – TAG – SHARE’ in 
which everyone with Instagram account can join from 8 to 25 May. Lucky winners in this 
campaign will be awarded with prizes worth 500,000 THB in total. Further information regarding 
this campaign can be referred at www.facebook.com/HeartOfBangkok.”  
As the representative of event organizer, Mr. Yuth Wanichanont, Nannapas Publisher Ltd.’s 
Advisor, adds that “As the organizer, we would like to ensure visitors’ impressions with a variety 
of street arts and shows. Selected artists in this year such as Tracy Lee Stum and Julie Kirk 
Purcell from the US, Filip Mrvelj from Croatia, Marion Ruthardt and Gregor Wosik from Germany 
as well as local names like Che Cavala are well-known street artists with many decent pieces of 
paintings. Some of them including Max Zorn from the Netherlands, Erica & Struan from New 
Zealand and Daniel Connell from Australia will also be in Thailand and show their talents in 
Ratchaprasong for the first time. Moreover, we also would like to fill Ratchaprasong Square with 
other artistic shows including Tape Art – the new wave or modern art creation, live music on 
streets, and many world-class living statues shows performed by professional teams around the 
world including Stone hearted and Quacker from the Netherlands, Blanco from Germany and The 
Butler & Mr. Doll from Australia.” 
 
“As a landmark of tourism and commerce with solutions for all possible demands of tourists and 

http://www.facebook.com/HeartOfBangkok


 

shoppers, we organize Living Arts Festival 2014 @Ratchaprasong - the biggest campaign in this 
area - to promote our district as a tourist spot and fulfill cultural aspect of tourists in our square. 
Furthermore, we also hope that our art festival will become an outstanding key to promote 
Bangkok in international tourism arena as well” ends Ms. Korakot.  
 
Prepare for a spectacular experience with avant-garde art pieces in “Living Arts Festival 
2014 @Ratchaprasong” from 2 May to 8 June 2014. Updates on progress of each work can 
be checked online at www.thelivingartsfest.com and www.facebook.com/HeartOfBangkok. 
Further information on this campaign can be obtained at www.heartofbangkok.com and 
“Ratchaprasong” mobile application.  
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