เครือโรงแรม 137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ร่วมมือกับเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค ในจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือ พร้อมปลูกจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ชา้ ง และฟื ้ นฟูผืนป่ าสีเขียว

“ช้าง” สัญลักษณ์คู่บา้ นคู่เมืองของไทย เป็ นสัตว์ใหญ่ที่มีพละกาลังมหาศาล มีความซื่อสัตย์ อดทน และเฉลียวฉลาด ช้างดารงอยู่คู่กับ
ประเทศไทยมาเป็ นเวลานาน มีความเชื่อหนึ่งที่ว่าถ้าใครได้ลอดใต้ทอ้ งช้าง ก็จะรอดพ้นอุปสรรคปั ญหาต่างๆ และยังนามาซึ่งความโชคดี
ตามความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับความสาคัญของช้าง ตัง้ แต่อดีตจนปัจจุบนั อิงอยู่กบั คติทางพระพุทธศาสนา เฉกเช่นเมื่อครัง้ ทีพ่ ระมารดา
ของพระพุทธเจ้าทรงพระสุบินเห็นช้างเผือกนาดอกบัวมาถวายหนึ่งวันก่อนที่พระพุทธเจ้าประสูติ ช้างเผือกจึงถือว่าเป็ นสัตว์มงคล และยังเป็ น
สัตว์ค่บู ารมีของพระมหากษัตริยไ์ ทย
ศูนย์บริบาลช้าง หรือเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค ตัง้ อยู่ที่อาเภอแม่แตง ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2539 โดยคุณแสงเดือน ชัยเลิศ
ผูอ้ านวยการศูนย์ และประธานมูลนิธิอนุรกั ษ์ชา้ งและสิ่งแวดล้อม คุณแสงเดือนได้รบั การยกย่องว่าเป็ นผูท้ ี่มีความรูแ้ ละความเข้าใจในช้าง
เป็ นอย่างดี เธอได้ท่มุ เท และอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือช้างจากการถูกทารุณทุกประเภท จึงทาให้ปัจจุบนั ศูนย์บริบาลช้างแห่งนี ้ มีชา้ งในความ
ดูแลถึง 105 เชือก ตัง้ แต่วยั แรกเกิดไล่เรียงไปจนถึงช้างทีม่ ีอายุมาก และยังรวมไปถึงสุนขั แมว ควาย และสัตว์อื่นๆที่ถกู ทอดทิง้ อีกมากมาย
นอกเหนือจากการช่วยเหลือ และอนุรกั ษ์ชา้ งแล้ว การปลูกและฟื ้ นฟูสภาพป่ าก็เป็ นอีกหนึ่งพันธกิจทีท่ างศูนย์ได้กระทาอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่
เริ่มก่อตัง้ เอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค โดยรอบศูนย์แห่งนีเ้ ต็มไปด้วยพันธุไ์ ม้นาๆชนิดที่ถกู ปลูกขึน้ กว่า 100,000 ต้น ซึ่งเป็ นไม้ยืนต้นถึง 13 ชนิด
อาทิ ต้นจามจุรีทอง ต้นมะเดื่อ ต้นไทร และต้นกระถิน
การร่วมมือกันระหว่างเครือโรงแรม 137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค เริ่มต้น ขึน้ จากการที่คุณแอน แอโร่สมิต
ผูจ้ ดั การใหญ่ เครือโรงแรม 137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้รบั การติดต่อจากรายการโทรทัศน์ยอดนิยม “The Today Show with Hoda
and Jenna” ที่ออกอากาศช่วงเช้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้นาเสนอแง่มมุ ที่น่าสนใจ และมีเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็ นหนึ่ง
ในตอนที่กล่าวถึงประเทศไทย คุณแอนได้เลือกนาเสนอศูนย์บริบาลช้างแห่งนี ้ เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ และเป็ นศูนย์ที่ไม่อนุญาตให้มีการ
ขึน้ ขี่บนหลังช้าง ซึ่งในตอนแรกจะเป็ นเพียงการเข้าไปขอถ่ายทาวิดีโอสัน้ แต่หลังจากที่คณ
ุ แอนได้สมั ผัสกับประสบการณ์อนั น่าประทับใจ ได้
ใกล้ชิดกับโขลงช้าง และได้สมั ภาษณ์คุณแสงเดือนซึ่งเป็ นหนึ่งในการถ่ายทาวิดีโอในวันนั้น ทาให้คุณแอนเกิดความคิดที่ อยากจะบอกเล่า
เรื่องราวอันทรงคุณค่า และมีความหมายเหล่านีใ้ ห้แก่แขกที่เข้าพักภายในโรงแรมฯทัง้ ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ได้รบั ฟั ง และเพื่อก่อให้เกิด
ความร่วมมือขึน้ ในระยะยาว คุณแอนจึงได้เริ่มระดมทุนเพื่อนาเงินไปสนับสนุนโครงการที่คุณแสงเดือน และทีม งานได้ท่มุ เททัง้ แรงกาย และ
แรงใจให้กบั การดูแลช้าง และสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ภายในศูนย์แห่งนี ้
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โครงการนีไ้ ด้เปิ ดตัวไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันช้างโลก ทางโรงแรมฯ เปิ ดโอกาสให้แขกที่เข้าพักได้ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
ดีๆ โดยสามารถเลือกบริจาคได้ตงั้ แต่จานวนเงิน 100 บาท 300 บาท หรือ 700 บาทต่อคืน หรือสามารถบริจาคได้มากกว่าจานวนเงินที่ระบุ
ไว้ สาหรับบุคคลที่ไม่ได้เข้าพักกับทางโรงแรมฯ ก็สามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินได้เช่นกัน เงินบริจาคจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน โดย
90% ของยอดบริจาคจะถูกนาไปช่วยเหลือโครงการอนุรกั ษ์ชา้ ง และอีก 10% จะนาเข้าโครงการอนุรกั ษ์ และฟื ้ นฟูผืนป่ า โดยผูบ้ ริจาคจะ
ได้รบั ใบเสร็จรับเงินและใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยศูนย์บริบาลช้างเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค
บ้านไม้สักที่ตั้งอยู่ที่โรงแรม 137 พิลลาร์ เฮาส์ เชียงใหม่ ในอดีตเคยเป็ นที่ ตั้งของสานักงานใหญ่ของบริษัทบอร์เนียว จากัดของประเทศ
อังกฤษ ที่เข้ามาทาธุรกิจค้าไม้สกั อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย จึงทาให้มีการใช้ชา้ งจานวนมากเพื่อเคลื่อนย้ายไม้สกั ออกจากป่ า ซึ่งใน
ปั จจุบนั การค้าไม้สกั และการใช้แรงงานช้างถือเป็ นเรื่องที่ไม่สมควรเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็ นที่น่าเสียใจที่ธุรกิจและการกระทานีไ้ ม่เพียงแต่ได้รบั
การยอมรับในเวลานัน้ แต่กลับได้รบั การสนับสนุนและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
“ทีมผูบ้ ริหาร และพนักงานของเรามีความตัง้ ใจและมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการทางานของเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์คอย่าง
เต็มที่ และเพื่อให้การสนับสนุนนีเ้ กิดขึน้ ได้ในระยะยาว ทางเราจึงได้เริ่มระดมทุนผ่านการรับบริจาค เพื่อนาเงินไปช่วยเหลือด้านการอนุรกั ษ์
ช้าง และร่วมรณรงณ์การสร้างจิตสานึกในการดูแล และปกป้องโลก ด้วยการช่วยฟื ้ นฟูและอนุรกั ษ์ผืนป่ าสีเขียว ณ ศูนย์บริบาลช้างแห่งนี”้
กล่าวโดย คุณแอน แอโร่สมิต
ทางโรงแรมฯ ได้จดั ทาหนังสือคู่มือที่บรรจุขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเครือโรงแรม 137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และศูนย์
บริบาลช้าง เอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค รวมถึงเรื่องราวของช้างสองเชือกที่เพิ่งได้รบั ความช่วยเหลือ และข้อมูลการทางานภายในศุนย์แห่งนี ้
ก็จะถูกบอกเล่าผ่านหนังสือคู่มือเล่มนี ้ ที่จะถูกวางอยู่ภายในห้องสวีททุกห้องของโรงแรม 137 พิลลาร์ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งแขก
สามารถนากลับไปเป็ นของที่ระลึกได้
สาหรับท่านที่สนใจการท่อ งเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ ศูนย์บริบาลช้างแห่งนี ้ เป็ นสถานที่ที่ควรค่าแก่การไปเยือ น เพื่อ สร้างประสบการณ์อันน่า
ประทับใจ ซึ่งท่านจะได้สมั ผัส กับ ช้า งอย่ า งใกล้ชิด และยัง ได้เ รีย นรู เ้ รื่อ งราวของพวกเขาเหล่ า นั้น แพคเกจกิจ กรรมมีใ ห้เ ลือ ก ทั้ง ใน
รู ปแบบครึ่งวัน และเต็มวัน ในราคาเริ่มต้น ที่ 3,500 บาทต่อ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน และราคา 1,750 บาทสาหรับเด็ กอายุร ะหว่ าง 2-11 ปี
แพคเกจกิ จกรรมที่ศู นย์บ ริบ าลช้า งเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค
● ชมช้า งใช้ชี วิ ต อย่ า งอิส ระจากบนสกายวอล์ก : โขลงช้า งที่ ไ ด้ร ับ การช่ ว ยเหลือ จากทางศูน ย์ จะสามารถกิ น เดิน เที่ย วเล่ น และ
ดารงชีวิต ท่ า มกลางธรรมชาติโดยปราศจากการล่ามโซ่ ภายในปางมีบริเวณอันกว้างใหญ่ มีแม่นา้ ใสสะอาด และบ่อ โคลนที่ ส ร้า งขึ น้
เพื่อ ให้ช้างได้ผ่อ นคลายระหว่ างวัน
● เรี ยนรู ้วิ ถีชีวิตของโขลงช้า ง: เดิน ชมบรรยากาศรอบๆปางช้าง และเรีย นรู ้ก ารใช้ชีวิ ตอยู่ร่ว มกัน ภายในโขลง รวมไปถึง การรับ ฟั ง
เรื่อ งราว และวิวัฒ นาการของช้า งแต่ละเชือ ก
● รับ ประทานอาหารกลางวัน : อิ่ มอร่อ ยกับ เมนูมัง สวิร ัต ที่มี ให้เลื อ กทั้ง สไตล์เอเชี ย และตะวัน ตก
● ชมการอาบนา้ ช้าง: ติด ตามมัคคุเ ทศก์ และควาญ เพื่อ พาช้างตัว ใหญ่ ใ จดี ไ ปยัง แม่ นา้ ที่ล้อ มรอบบริเ วณอัน กว้างใหญ่ ข องปาง
ช้าง พร้อ มนั่ง ชมช้างเพลิดเพลิ น กับ การเล่ น นา้ และใช้ง วงพ่ นนา้ ใส่กัน จากบริเ วณริมแม่นา้
●เรีย นรู ้ก ารเข้า สัง คมของช้า ง: ชมการมี ป ฏิส ัม พัน ธ์กัน ระหว่ า งช้า งในโขลง บ้างก็พากันลงเล่นในบ่อโคลน และพอกตัวด้วยทราย
หลังจากลงอาบนา้ ในแม่นา้
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● เยี่ยมสัตว์ที่ไ ด้ร ับ การช่ ว ยเหลือ จากทางศูนย์ : เยี่ยมชมโครงการช่ ว ยเหลือ และอุป การะสุนัข อาณาจัก รแมวที่ ได้ร ับ การช่ ว ยเหลื อ
จากทางศูนย์ พร้อ มฟั งเรื่อ งราวของพวกเขาเหล่ านั้น รวมไปถึงสัตว์ชนิดอื่ นๆอี กจานวนมาก ซึ่งรวมถึง ม้า และควาย
● สิ่ง ที่ต ้อ งนาติด ตัว มาในวัน ทากิจ กรรม: หมวก ครีม กัน แดด รองเท้า ที่ ใ ส่ส บายไม่มีส ้น เสปรย์พ่น กัน แมลง กล้อ งถ่า ยรู ป กระติก
นา้ ดื่มแบบพกพา (เสือ้ คลุมกันฝน ระหว่างเดือ นพฤษภาคม - เดือ นตุลาคม )
● สิ่ง ที่คุณ จะได้ร ับ จากแพคเกจ:มือ้ กลางวันแบบมังสวิร ัต รถรับ -ส่งจากที่พัก ค่ าเข้า ชมปางช้างพร้อ มทากิจ กรรม และค่ า
มัคคุเทศก์สาหรับคอยดูแ ลตลอดทริป
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมลู ค่าเพิ่มอีก 7%
หนังสือคู่มือ – กดที่ลิง้ ค์เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ https://anyflip.com/nzjow/kdnv/
สาหรับท่านทีส่ นใจร่วมบริจาคโครงการอนุรักษ์ช้าง และฟื้ นฟูผืนป่ าสีเขียว สามารถกดทีล่ งิ้ ค์ด้านล่าง:
http://spot.fund/137PillarsENP
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สารองห้องพัก หรือร่วมบริจาค กรุณาติดต่อ:
โรงแรม 137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
โทร: 053 249 339
อีเมล: stay@137pillarshotels.com
เว็บไซต์: www.137pillarshotels.com
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:
จรียา สุธาพร ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์
137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
โทร :02 079 7000
อีเมล: Jareeya.su@137pillarshotels.com

NO.59/1 SUKHUMVIT SOI 39 (PHROM PHONG), SUKHUMVIT ROAD, KLONGTON – NUA, WATTANA, BANGKOK 10110, THAILAND
T: +66 (0)2 079 7000 F: +66 (0)2 079 7024 137
WWW.137PILLARSHOTELS.COM

