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ELEPHANT PARADE BANGKOK 2015
โรงแรม รีสอร์ท และสปา เครืออนันตรา เตรียมเคลื่อนขบวน Elephant Parade® ซึ่งเป็นงาน
แสดงนิทรรศการรูปปั้นช้างเพ้นท์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สู่กรุงเทพฯ ในปีพ.ศ. 2558 โดยจะนำ�
นิทรรศการนี้มาจัดแสดง ณ สถานที่ 3 แห่ง ในใจกลางกรุงเทพฯ (สยามพารากอน เอเชียทีค และ
สวนลุมพินี)
รูปปั้นช้างเพ้นท์ Elephant Parade แต่ละตัวนับเป็นผลงานศิลปะอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับ
การสร้างสรรค์โดยศิลปินและเหล่า เซเลบริตี้ชื่อดังจากทั่วโลก ซึ่งหลังจากการจัดแสดงในแต่ละครั้ง
รูปปั้นช้างจำ�นวนหนึ่งจะได้รับการนำ�ไปประมูลเพื่อหารายได้สมทบทุนงานด้านการอนุรักษ์ช้างเอเชีย
ต่อไป โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ได้เช่นเดียวกัน
รายละเอียด
นิทรรศการ Elephant Parade® Bangkok จะเริ่มต้นขึน้ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นระยะ
เวลา 3 เดือน และปิดท้ายด้วยงานกาล่าดินเนอร์ประมูลการกุศล
รูปปัน้ ช้างเพ้นท์ขนาดใหญ่เท่ากับลูกช้างจำ�นวน 88 ตัว ซึง่ สร้างสรรค์โดยศิลปิน เหล่าเซเลบริต้ี นัก
ออกแบบ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงรูปปั้นช้างที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ
จะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้
รายได้สุทธิจากการประมูลจะมอบให้กับมูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์ (Golden
Triangle Asian Elephant Foundation)
กรุงเทพฯ นับเป็นเมืองที่ 16 ที่ได้รับเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการ Elephant Parade® ต่อจากเมือง
ใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน มิลาน โคเปนเฮเกน สิงคโปร์ และฮ่องกง
แบรนด์ชั้นนำ�กว่า 200 แบรนด์ได้มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนนิทรรศการ Elephant Parade®
ที่ผ่านมา อาทิ เฟอร์รารี่ (Ferrari) แอสตัน มาร์ติน (Aston Martin) แอร์ฟรานซ์ (Air France)
การบินไทย (Thai Airways International) พอล สมิธ (Paul Smith) วานิตี้ แฟร์ (Vanity Fair)
แทงส์ (Tangs) สไวร์ พร็อพเพอร์ตี้ (Swire Properties) สวนสัตว์สิงคโปร์ (Singapore Zoo)
และ ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล (L’Oreal Professional) เป็นต้น

HELLO ELEPHANT PARADE FRIENDS!

A MESSAGE FROM BILL HEINECKE

เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำ�นิทรรศการ Elephant Parade Bangkok 2015 มาสู่กรุงเทพฯ

ในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง ผมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสัตว์ประจำ�ชาติไทย ผมจึงได้ก่อตัง้ มูลนิธิ
โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์ ขึ้นในปีพ.ศ. 2549 เพื่อช่วยพัฒนาสภาพชีวิตอันเลวร้ายของช้าง
ไทยให้ดีข้นึ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ยังได้ขยายขอบข่ายของงานให้ครอบคลุมโครงการเพื่อสังคม วัฒนธรรม และ
การอนุรักษ์ ในแง่มุมที่กว้างขึ้นอีกด้วย

การดำ�เนินการของ Elephant Parade เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่เราได้พบลูกช้างที่ประสบอุบัติเหตุ
เหยียบกับระเบิด ช้างน้อยเชือกนี้มีชื่อว่า โม่ชะ เราเจอเธอที่โรงพยาบาลของมูลนิธิเพื่อนช้าง (Friends of
the Asian Elephant) ในจังหวัดลำ�ปาง ในปี พ.ศ. 2549 โม่ชะ ยังคงเป็นสัญลักษณ์ แรงบันดาลใจ และ
เป็นเหตุผลที่ทำ�ให้เราก่อตั้ง Elephant Parade ขึ้นมา
Elephant Parade มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ�อย่าง ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (Minor International) ผ่านกลุ่มโรงแรมอนันตรา และมูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน
เอเลเฟนท์ ซึ่งเราต่างอุทิศตนและเล็งเห็นความสำ�คัญในการป้องกันไม่ให้ช้างเอเชียสูญพันธุ์
เราได้เดินทางไปทั่วโลกพร้อมกับ Elephant Parade และครั้งนี้เรารู้สึกราวกับว่าเรากำ�ลังจะได้เดินทางกลับ
บ้านพร้อมกับงานที่กำ�ลังจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปีหน้า
ผมเชือ่ ว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้จะเป็นงานที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีสีสันที่สุดของเราเท่าที่เคยมีมา
ผมขอเชิญชวนท่านมาร่วมกันสร้างอนาคตอันสดใส และผมหวังว่าทุกท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้
ไมค์ สปิตส์ (Mike Spits)
ผู้ก่อตั้ง Elephant Parade

จนถึงปัจจุบัน เราได้ช่วยชีวิตช้างเร่ร่อนบนท้องถนนมาแล้วกว่า 40 เชือก โดย ณ ขณะนี้เราได้ให้การดูแล
ช้างจำ�นวน 20 เชือก พร้อมกับครอบครัวควาญช้างผู้เป็นเจ้าของภายในพื้นที่ท่ตี ิดกับโรงแรมอนันตรา
สามเหลี่ยมทองคำ� ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งยังคงสภาพป่าอันสมบูรณ์ นอกเหนือจากการช่วยช้างเร่ร่อนให้
ออกจากท้องถนนแล้ว ทางมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทย และอีกหลายองค์กรในการสนับสนุนโครง
การอื่นๆ ในภาพกว้างอีกด้วย
ในฐานะองค์กร เราเฝ้ามองหาพันธมิตรที่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกับเรา ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการช่วยช้าง
เอเชีย ซึ่ง Elephant Parade เป็นองค์กรที่รู้จักกันดีในฐานะองค์กรที่พยายามผลักดันการอนุรักษ์ช้างใน
ประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้เราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการร่วมมือที่เหมาะ
สมที่สุด
ยิ่งเราสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้คนถึงสภาพความเป็นอยู่อันเลวร้ายของช้างบ้าน และช้างปา่ ใน
ประเทศไทยได้มากเท่าไหร่ โอกาสที่สัตว์เหล่านี้จะสามารถดำ�รงอยู่ได้ก็มีมากเท่านั้น ผมไม่สามารถนึกถึง
วิธีท่จี ะช่วยสร้างการรับรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นที่ดีไปกว่าการนำ�นิทรรศการศิลปะกลางแจ้งเพื่อสนับสนุนช้าง
เอเชียที่ใหญ่ท่สี ุดมายังกรุงเทพฯในปีพ.ศ. 2558 นี้ได้
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบท่านที่งานครั้งนี้
วิลเลียม อี. ไฮเน็ค (William E. Heinecke)
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

AMBASSADORS
นิรุตติ์ ศิริจรรยา
นักแสดง

เป้ อารักษ์
นักแสดง

“ช้างต้องการการคุ้มครองจากเรา มนุษย์ฆ่าช้างเพื่อเงิน ฆ่าเพื่อเอา
งาไปขาย คำ�ว่า ไอวอรี่ หรืองาในภาษาอังกฤษ เป็นคำ�ที่สวยงาม ซึ่ง
ถ้าหากเราเทียบว่างาเป็นกระดูก มนุษย์ถงึ กับฆ่าช้างเพียงเพือ่ ต้องการ
กระดูกของมัน มนุษย์ยังฆ่าช้างเพื่อต้องการที่ดินที่ช้างอาศัยมาปลูก
พืชผล ที่ดินซึ่งไม่ใช่ของพวกเขา แต่เป็นแผ่นดินของชาติ และช้างก็
ไม่ใช่ของพวกเขาเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่มีใครมีสิทธิ์ฆ่าช้างเพื่อแย่งที่ดิน
แรงบันดาลใจในการดีไซน์ช้างของผมจึงสะท้อนความจริงเหล่านี้ เรา
ต้องปกป้องช้าง ผมจึงวาดสัญลักษณ์แห่งการปกป้องบนรูปปั้นช้าง
ของผม ซึ่งผมต้องการสะท้อนให้เห็นว่าช้างต้องการอยู่ร่วมกับมนุษย์
ผมหวังว่ามนุษย์จะหยุดล่าช้าง และช้างจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า”

“ช้างเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยมาช้านาน ปรากฎอยู่ในทุกบททุก
ตอนของประวัติศาสตร์ชาติไทย แต่ก็เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น ช้าง
ถูกนำ�มาเป็นเครื่องมือหากิน ในหลายๆทาง เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจ
เสมอๆกับช้าง ไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือช้างที่ถูกเลี้ยงมา บางทีบางอย่าง
เราอาจจะดูว่าเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดา เพราะพบเห็นอยู่ทั่วไปใน
ชีวิตประจำ�วัน แต่หากเราช่วยกันลดละเลิกการทารุณกรรมช้าง รวม
ถึงดูแลช้างไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใด สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานี้
คงจะได้ชูคอชูงวงอย่างภาคภูมิใจในสังคมไทย”

ซินดี้ บิชอพ
มิสไทยแลนด์เวิลด์ นางแบบ นักแสดง
“ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นหนึ่งในศิลปินผู้
สร้างสรรค์ผลงาน เอเลเฟนท์ พาเหรด ซึ่งฉันคิดว่างานศิลปะนี้เป็น
วิธีที่สร้างสรรค์ท่ชี ่วยทำ�ให้ผู้คนได้พูดถึงและหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง
ช้างถือเป็นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ประจำ�ชาติไทย แต่ปจั จุบนั คนกลับนำ�ช้างไป
เร่ร่อนขายอาหารขอเงินตามท้องถนนอันแสนจะวุ่นวายและอันตรายใน
เมืองใหญ่ ดิฉันหวังว่านิทรรศการเอเลเฟนท์ พาเหรด อันสวยงามนี้
จะช่วยสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้เราทุกคนหันมาช่วยกัน
อย่างจริงจังเพื่อสวัสดิภาพและความอยู่รอดของช้าง”

โทนี่ จา
นักแสดง ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้
“ในชีวิตของผม ผมมีโอกาสได้คลุกคลีกับช้างมาโดยตลอด ผมเติบโต
มาในครอบครัวควาญช้าง และเริม่ ต้นอาชีพในวงการภาพยนตร์โดยมี
ช้างเป็นนักแสดงร่วม ดังนั้นผมจึงอยากขอบคุณทุกๆ คน และองค์กร
ต่างๆที่สละเวลา รวมถึงกำ�ลังกายและกำ�ลังทรัพย์เพื่อช่วยกันปกป้อง
ช้างทั้งในประเทศไทย และในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก”

California Surpher
by Alan Nowell

Nello T. (figlio di Mara) by Ferrari Design

Watch!
by Gudrun Hauser

Billy B
by Cristiano Cascelli

Mason
by Lucy Fergus

Belgium Fruits
by Paisarn Jen-arn

Candy
by Isaac Mizrahi

Amazing Lotus
by Narin Khanthawong

Angelique
by Kritaramrueng Panu

Crowned for Freedom
by Wilhelmien Nijboer

Wrapping an Elephant
by Andrea Rovatti

Greetings from the Jungle
by Gemma Cumming

Futuro
by Alfredo Futuro

HELP!
by Angela Connor

Wild London
by Patricia Shrigley

Ridderelefanten
by H.K.H. Prinsgemalen

Nello T.
by Ferrari Design

Mosha in Italy
by Nipapat Yaimali

The Blue Macaw
by Jirawan Suwanaklang

Pilgrim
by Martin Proctor

Kiku
by Chris Chun

Heaven’s Haathi
by Abu Jani Sandeep Khosla

Jewel-Ele
by Tarun Tahliani

Gentle Guardian
by Johanna Enriquez

Spirit
by Alex Jones with Mercy Delta

Ancient Circles
by Santhi Thakaew

Pearl of the Orient
by Diana Francis

CAN Carpet
by CAN Family

Adamava
by Adamava

Delightfully Durian
by Nat Posilla

Project Zambi
by Donna Goes, Hasbro, Inc.

I Brought my Own Snorkel
by Wyland

Shockraphant
by Chor Boogie

Beauty in Pink
by Noppawan Nuansiri

Bobby
by Thammakit Thamboon

Beady
by David Nguyen

Censor
by Penluk Rueang-Rabeab

A glimpse of humanity
by Leif Sylvester

Bamboophant
by Sansak Keawdam

Airavat
by Thiti Suwan

Isi Khulu (the great one)
by Robert McLean

Tree of Love
by Kesorn Mueanpang

Kung FuPhant
by Nipon Kaewkumdee

Carnival
Elephant for the Polder Kingdom
by Cherdsak Wangprachanont
by Sven koekstra

Epiphany
by Ashley Keene

Fish and Chips
by Thammakit Tamboon

Gaj Mani
by Yodsaran Chaidungkaew

Lantern Festival
by Narin Kantawong

LET’S PAINT A BRIGHTER FUTURE!
Elephant Parade® เป็นนิทรรศการจัดแสดงศิลปะรูปปั้นช้างเพ้นท์ที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก ซึง่ รูปปัน้ ช้าง
เพ้นท์ Elephant Parade® แต่ละตัวนับเป็นผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการสร้างสรรค์
โดยศิลปินและเหล่าเซเลบริต้ชี ่อื ดัง รูปปั้นช้างที่มีขนาดเท่ากับลูกช้างได้รับการจัดแสดงในหลากหลายเมือง
ทั่วโลก โดยจะนำ�รูปปั้นช้างส่วนหนึ่งไปประมูลเพื่อระดมรายได้หลังจากการจัดแสดง
ผลงานช้างปูนปัน้ ทีจ่ ดั แสดงบางส่วนยังได้รบั การจำ�ลองในรูปแบบช้างปูนปัน้ เพ้นท์มอื ขนาดย่อส่วน
ในจำ�นวนจำ�กัด ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ โดยนำ�รายได้สุทธิจากการประมูลการกุศล และกำ�ไรสุทธิ
จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ Elephant Parade® ไปบริจาคให้กับมูลนิธิ โกลเด้น
ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์ (Golden Triangle Asian Elephant Foundation)
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานกุศลครั้งนี้กันเถอะ

HOW IT ALL BEGAN
Elephant Parade® ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยพ่อลูก มร. มาร์ค และ ไมค์ สปิตส์ ในขณะที่เดิน
ทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมาร์คได้พบลูกช้างชื่อ โม่ชะ ซึ่งสูญเสียขาจากการเหยียบกับระเบิด
และโม่ชะก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้มาร์คและไมค์ก่อตั้ง Elephant Parade® ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2550 นิทรรศการ Elephant Parade® ได้รับการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกทีเ่ มืองรอตเตอร์ดัม
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยโรงพยาบาลของมูลนิธิเพื่อนช้างซึ่งเป็นบ้านเกิดของโม่ชะในจังหวัดลำ�ปาง เป็น
หนึ่งในองค์กรแรกๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Elephant Parade® และยังคงได้รับการสนับสนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูโม่ชะอย่างต่อเนื่อง โดยโม่ชะยังเป็นลูกช้างเชือกแรกของโลกที่ได้รับขาเทียมอีกด้วย

A WORLDWIDE SUCCESS
จนถึงปัจจุบันมีศิลปินมากกว่า 800 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ Elephant Parade® โดย
ได้สร้างสรรค์รปู ปัน้ ช้างเพ้นท์มากกว่า 1,000 ตัว ซึง่ แต่ละชิน้ ต่างเป็นผลงานศิลปะทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยส่วนหนึ่งของศิลปินและผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ อาทิ แจ็ค เวททริอาโน (Jack Vettriano)
โรนัลด์ เวนทูรา (Ronald Ventura) พอล สมิธ (Paul Smith) เจ้าชายเฮนริกแห่งเดนมาร์ก นักร้อง
เคที เพอร์รี (Katy Perry) ไดแอน วอน เฟอร์สเต็นเบิร์ก (Diane von Furstenberg) ซาราห์ ดัชเชส
แห่งยอร์ก (Sarah - Duchess of York) คาริม ราชีด (Karim Rashid) รวมถึง ลีโอนา ลูว์อิส (Leona
Lewis)
มูลค่าสูงสุดตัง้ แต่ทม่ี กี ารประมูลรูปปัน้ ช้างเพ้นท์สงู ถึง 155,000 ปอนด์ ซึง่ ผลงานชิน้ เอกนีส้ ร้างสรรค์ขน้ึ โดย
แจ็ค เวททริอาโน โดยทำ�ขึน้ เพือ่ จัดแสดงในงาน Elephant Parade® ณ กรุงลอนดอน ในปีพ.ศ. 2553

ANANTARA HOTELS, RESORTS & SPAS
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ตามธรรมเนียมไทยกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมา คน
ไทยจะตั้งหม้อน้ำ�ดื่มไว้หน้าบ้านเพื่อคอยต้อนรับ
ผูท้ ส่ี ญ
ั จรไปมาให้ได้ดบั กระหาย คำ�ว่า “อนันตรา”
มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต ซึง่ มีความหมายว่า
“ไม่มีท่สี ิ้นสุด” ซึ่งสะท้อนถึงแนวความคิดในการ
แบ่งปันน้ำ�ดื่มและการต้อนรับจากใจ ซึ่งเป็น
ปรัชญาการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้มาเยือน
ในแบบอนันตรา

จวบจนปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตรา
ได้เปิดให้บริการแล้วมากกว่า 30 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในหลากหลายภูมิประเทศที่มีความงดงามตาม
ธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ทีส่ งู บนภูเขา ริมหาดสวย
ทะเลทราย ไปจนถึงใจกลางเมืองอันทันสมัย
ทั้งในประเทศไทย มัลดีฟส์ บาหลี เวียดนาม จีน
กัมพูชา โมซัมบิก และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยมีโครงการจะขยายโรงแรมเพิ่มทั้งใน จีน
ศรีลังกา มอริเชียส ลาว กาตาร์ และโอมาน

THE GOLDEN TRIANGLE
ASIAN ELEPHANT FOUNDATION
มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์
(Golden Triangle Asian Elephant Foundation
- GTAEF) เป็นส่วนงานเพื่อการกุศลที่ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2548 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพ
ความเป็นอยู่ของช้างในประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยต่อ
มาทางมูลนิธิฯยังได้ขยายขอบเขตการทำ�งานไป
ยังโครงการช่วยเหลือสังคมอื่นๆ ซึ่งประสบความ
สำ�เร็จเกินความคาดหมาย

ไทย และกลุ่มองค์กรต่างๆในโครงการอื่นๆ อาทิ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับช้าง โครงการคลีนิคซึ่งนำ�
ช้างมาช่วยในการบำ�บัดเด็กออทิสติก การจัดหา
อุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลช้างแห่งแรกในจังหวัด
กระบี่ บริจาคขาเทียมให้กับช้างพิการ และจัดหา
รถพยาบาลสำ�หรับช้างให้แก่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
(Thai Elephant Conservation Centre - TECC)
เป็นต้น

ในปัจจุบัน ทางมูลนิธิได้ให้การดูแลช้างเร่ร่อน
จำ�นวน 25 เชือก พร้อมครอบครัวควาญช้างผู้
เป็นเจ้าของ โดยได้จัดที่พักอาศัย พร้อมให้การ
ดูแลในเรื่องอื่นๆ อาทิ การสอนภาษาอังกฤษแก่
ควาญช้างและแม่บ้าน สนับสนุนการศึกษาของ
บุตรหลาน และส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อจัด
จำ�หน่าย ณ ร้านจำ�หน่ายของที่ระลึกของรีสอร์ท
โดยครอบครัวควาญช้างได้รับผลกำ�ไรทั้งหมด
จากการขาย

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดสร้างศูนย์วิจัย
ซึ่งทำ�งานวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดและพฤติกรรม
ของช้างแห่งเดียวในโลกอีกด้วย เช่นเดียวกับบริษัท
แม่ ซึ่งได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์
ได้ทำ�งานร่วมกับพันธมิตรจากนานาประเทศ และ
ตั้งแต่ปี 2556 ยังได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ในการปกป้องผืน
ป่าซึ่งเป็นแนวรั้วธรรมชาติในบริเวณเทือกเขาคาร์
ดามอม (Cardamom) พื้นที่กว่า 18,000 เอเคอร์
อีกด้วย ผลจากโครงการ ทำ�ให้สัตว์ป่ารวมถึงช้าง
ป่ากลับมาใช้ป่าผืนนี้อีกครั้ง

นอกเหนือจากการช่วยเหลือช้างเร่ร่อนออกจาก
ท้องถนนแล้ว มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน
เอเลเฟนท์ ยังได้ทำ�งานร่วมกับหน่วยราชการ

มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์ ได้รับ
การสนับสนุนและตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ อนันตรา
สามเหลี่ยมทองคำ� แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท และโฟร์
ซีซันส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคำ�
www.helpingelephants.org

DON’T WASTE ANY TIME!
คอนเซ็ปต์

งานเปิดตัว
สถานที่และวันเวลาจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการศิลปะรูปปั้นช้างเพ้นท์กลางแจ้งที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก
ครั้งที่ 16
จัดแสดงรูปปั้นช้าง ประมาณ 88 ตัว ซึ่งระบายสีและตกแต่งอย่าง
สวยงามโดยศิลปินและบุคคลผูม้ ชี อ่ื เสียง ให้บคุ คลผูส้ นใจได้ชมในหลาย
สถานที่ในกรุงเทพฯ
สยามพารากอน - 1 ธันวาคม 2558
สยามพารากอน - 1 – 18 ธันวาคม 2558
เอเชียทีค – 20 ธันวาคม 2558 – 11 มกราคม 2559
สวนลุมพินี – 18 – 29 มกราคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสนับสนุนงาน Elephant Parade Bangkok
2015 กรุณาติดต่อ
มร. ทิม โบด้า
โรงแรม รีสอร์ท และสปา เครืออนันตรา
อีเมล: tboda@minor.com

คลิกเพื่อดูวิดีโอ

Watch! by Gudren Hauser

LET’S
PAINT A
BRIGHTER
FUTURE!
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