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โครงการ “หลังคาเขียวฯ” สานต่ อจิตสานึกรั กษ์ โลก ชวนคนไทยบอกต่ อเพิ่มจานวนอาสาฯ
พร้ อมเปิ ดตัวทูตโครงการฯ ด้ วยแนวคิด “เพื่อนชวนเพื่อน”
โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยความร่ วมมือของมูลธินิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย บริ ษัท เต็ดตรา แพ้ ค (ประเทศไทย) จากัด และ บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) เปิ ดตัวโครงการฯ ปี ที่สอง มุ่งสานต่ อจิตสานึกรั กษ์ โลกอย่ างต่ อเนื่อง พร้ อมเปิ ดตัวทูตประจาโครงการฯ
คนที่สอง“หลุ ยส์ สก๊ อตต์ ” ด้ วยแนวคิด “เพื่อนชวนเพื่อน” ร่ วมรณรงค์ โครงการฯ คู่กับ “อนั นดา เอเวอร์ ร่ ิ งแฮม”
เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่ วม “แกะ-ล้ าง-เก็บ” กล่ องเครื่ องดื่มใช้ แล้ ว นามาบริ จาคที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ
เพื่อนาไปรี ไซเคิลผลิตเป็ น “แผ่ นหลังคา” มอบให้ กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นาไปช่ วยผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ โดยมีผ้ ูร่วมสนั บสนุ น ได้ แก่ กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และศูนย์ รีไซเคิลกล่ องเครื่ องดื่ม โดย
บริษัท ไฟเบอร์ พัฒน์ จากัด
ศาสตราจารย์ กิ ตติ คุณ นายแพทย์ ด ารง เหรี ย ญประยู ร รองประธานมู ล นิ ธิ อาสาเพื่ อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ มีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
ในพระดาริ ของพระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ และพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าพัชรกิติ
ยาภา ได้ ดาเนินการมาถึงปี ที่สองจากความร่ วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความมุ่งมัน่ ในปณิธานเดียวกันในการช่วยเหลือ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม “มูลนิ ธิฯ ขอขอบคุณผูร้ ่ วมบริ จาคกล่องเครื ่ องดื ม่ บริ โภคแล้วผ่านโครงการหลังคาเขี ยวฯ เพื อ่ นาไปรี
ไซเคิ ล ผลิ ตเป็ นแผ่นหลังคาสาหรับช่วยเหลื อผู้ประสบภัยธรรมชาติ จากสถานการณ์ ภยั พิ บตั ิ ในขณะนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นการ
เปลี ่ยนแปลงของสภาพภู มิอากาศในหลายพื ้นที ่ หรื อสถานการณ์ น้ าท่วมในเขตภาคใต้ของประเทศที ่กาลังเกิ ดขึ้ น เป็ น
สัญญาณเตือนที เ่ ราทุกคนควรจะตระหนักและให้ความสาคัญในการเตรี ยมความพร้ อมรับมื อผลกระทบที ่จะเกิ ดขึ้นตามมา
หนึ่งในภารกิ จหลักของมูลนิ ธิฯ คื อการให้ความช่วยเหลื อด้านที ่พกั อาศัยแก่ผูท้ ี ่ได้รับผลกระทบหลังจากเกิ ดภัยธรรมชาติ
โดยทางมูลนิ ธิฯ จะทยอยส่งแผ่นหลังคาจากโครงการหลังคาเขี ยวฯ ให้กบั ผู้ที่ประสบภัยในพื ้นที ่ต่างๆ พร้ อมทัง้ รณรงค์ ให้
ความรู้กบั ชุมชนในพืน้ ที ่เรื ่ องการรี ไซเคิ ลกล่องเครื ่ องดื ม่ และสนับสนุนให้มีการตัง้ จุดรับกล่องเครื ่ องดื ม่ ในพื น้ ที ่ที่ได้รับมอบ
แผ่นหลังคา ขยายผลเป็ นความร่ วมมื อร่ วมใจของทุกคน เพื อ่ ให้เกิ ดการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื อ่ ง
เกิ ดเป็ นแนวทางการจัดการอย่างยัง่ ยื น”
นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อานวยฝ่ ายสื่อสารองค์ กรและสิ่งแวดล้ อม บริ ษัท เต็ดตรา แพ้ ค (ประเทศไทย) จากัด
กล่าวว่า “ในฐานะผู้ดาเนินโครงการฯ เต็ดตรา แพ้ ค ยังคงมุ่งมัน่ ในการสร้ างจิตสานึกเรื่ องสิ่งแวดล้ อม การรี ไซเคิล รวมถึง
การรณรงค์ให้ ความรู้ เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิจริ งในการจัดเก็บกล่องเครื่ องดื่มใช้ แล้ วอย่างถูกต้ อง สาหรับโครงการฯ ในปี ที่ สอง
นี ้ เริ่ มด้ วยแนวคิดการขยายผลของโครงการฯ คือ “เพื่อนชวนเพื่อน” ซึ่งมีภารกิจหลัก ของโครงการฯ คือ การเชิญชวน

ประชาชนและหน่วยงานต่างๆให้ เข้ าร่ วมเป็ น “อาสาหลังคาเขียวฯ” กับโครงการฯ โดยสามารถเข้ าร่ วมเป็ นอาสาหลังคา
เขี ยวฯ ได้ ทัง้ อาสาเก็บกล่ อง อาสาตัง้ กล่ อง อาสาเครื อข่ าย เพื่ อขยายเครื อข่ายรี ไซเคิล อีกทัง้ ยังจัดให้ มี กิจกรรม
“หลังคาเขียวสัญจร” เดินสายในจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ และขยายเครื อข่ายสมาชิก รวมถึงกิจกรรม “อาสามา
แชร์ ” ในปลายปี ซึง่ เป็ นเวทีที่จดั ขึ ้นเพื่อให้ เหล่าอาสาหลังคาเขียวฯ ได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่างๆ ให้ แก่กนั และเพื่อเป็ น
การขอบคุณที่ให้ การสนับสนุนโครงการฯ มาโดยตลอด สาหรับการสื่อสารกับอาสาหลังคาเขียวฯ ยังใช้ ทงสื
ั ้ ่อกระแสหลักและ
สื่ อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โซเชี ย ลเน็ ท เวิ ร์ ค อาทิ เฟสบุ๊ค (www.facebook.com/thaigreenroof) และ เว็ บ ไซต์ ข อง
โครงการฯ (www.greenroof.in.th) ในการเผยแพร่ ข้อมูล ติดตามผล และรายงานการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง”
นางสาวจริ ย า จิ ราธิ วั ฒน์ รองประธานฝ่ ายการตลาดและการสื่ อสาร บริ ษั ท บิ๊ก ซี ซู เ ปอร์ เซ็ น เตอร์ จากั ด
(มหาชน) ในฐานะผู้ดาเนินโครงการร่ วม กล่าวว่า “รู้ สกึ ยินดีที่โครงการหลังคาเขียวฯ ได้ รับการตอบรับ เป็ นอย่างดี เห็นได้
จากจานวนกล่องเครื่ องดื่มใช้ แล้ วที่มีผ้ นู ามาส่ง ณ จุดรับกล่องที่บิ๊กซีสาขาต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยในปี นี ้ เรายังร่ วมสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง ด้ วยการจัดตังจุ
้ ดรับกล่องเครื่ องดื่มใช้ แล้ วในบิ๊กซีทุกสาขา พร้ อมทังรวบรวมกล่
้
องเครื่ องดื่มที่ทงหมดส่
ั้
งเข้ าสู่
กระบวนการรี ไซเคิลต่อไป นอกจากนี ้ ทางโครงการฯ ยังใช้ พื ้นที่บิ๊กซีสาขาต่างๆ ในการจัดกิจกรรม “หลังคาเขียวสัญจร” ใน
บางจังหวัด และบิ๊กซียงั ได้ จดั ส่งตัวแทนพนักงานจากสาขาต่างๆ เข้ าร่ วมกิจกรรมรณรงค์การจัดเก็บกล่องเครื่ องดื่มอย่างถูก
วิธี และประชาสัมพันธ์โครงการหลังคาเขียวฯ ให้ แก่ชมุ ชนผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของบิ๊กซีอีกทางหนึง่ ด้ วย”
อนันดา เอเวอร์ ร่ ิ งแฮม นายแบบและนั กแสดง ผู้รับหน้ าที่ทูตประจาโครงการหลังคาเขียวฯ คนแรกเล่าว่า “ในปี แรกที่
ผ่านมา ผมได้ มีโอกาสทากิจกรรมร่ วมกับโครงการฯ หลายกิจกรรม ทาให้ ผมได้ เห็นว่า จากกล่องเครื่ องดื่มธรรมดาที่แปรรู ป
มาเป็ นแผ่นหลังคาเขียว สามารถนาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติได้ จริ ง และทุกๆ คนก็ช่วยกันนากล่องเครื่ องดื่มใช้ แล้ ว
มาบริ จาคกันอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ต้ องขอขอบคุณกาลังสาคัญของโครงการฯ นี ้ คือ เหล่าอาสาหลังคาเขียวฯ ทุกท่านมากๆ ครับ
สาหรั บโครงการฯ ในปี ที่สองนี ้ ผมอยากเห็นจานวนอาสาหลังคาเขียวฯ เพิ่มมากขึน้ ง่ายๆ ด้ วยแนวคิด “เพื่อนชวนเพื่อน”
เหมือนอย่างที่ผมชวนเพื่อนรั ก หลุยส์ สก๊ อตต์ มาร่ วมทาความดีด้วยกัน ใครมี เพื่อนมาก ก็ชวนกันมามากๆ อยากให้ บอก
ต่อๆ กันไปเพราะทาดีมากคน ก็ได้ ผลมากขึ ้น ชวนกันมากขึ ้น ก็ช่วยโลกได้ มากขึ ้น ทังได้
้ ช่วยคนและสิ่งแวดล้ อมพร้ อมๆ กัน
เลยทีเดียวครับ”
ส่วน หลุ ยส์ สก๊ อตต์ นั กแสดงหนุ่ ม ที่ขันอาสามารั บหน้ าที่ทูตประจาโครงการฯ ร่ วมกับอนั นดา เอเวอร์ ร่ ิ งแฮม
กล่าวว่า “รู้ สึกดีใจที่ ได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการหลังคาเขียวฯ ต้ องขอบคุณอนันดาที่แนะนาและชวนผมมาร่ วมทา
กิจกรรมกับโครงการดีๆ แบบนี ้ โดยส่วนตัวผมชอบโครงการเพื่อสิ่งแวดล้ อมอยู่แล้ ว โดยเฉพาะเมื่อเราสามารถมองเห็นผลได้
อย่างชัดเจน และสามารถต่อยอดให้ เกิดประโยชน์กบั คนส่วนรวมได้ ด้วย ซึง่ โครงการหลังคาเขียวฯ ตอบโจทย์ทุกอย่างของ
การทากิ จ กรรมเพื่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อมจริ งๆ ครั บ อยากให้ ทุก คนได้ มีส่วนช่วยรั ก ษาสิ่งแวดล้ อม ลดภาวะโลกร้ อน
เหมือนกับผม ด้ วยวิธีการง่ายๆ เพียงแค่ แกะ-ล้ าง-เก็บ กล่องเครื่ องดื่มใช้ แล้ ว นามาบริ จาคเพื่อผลิตเป็ นแผ่นหลังคาเขียว

ร่ วมเป็ นอาสาหลังคาเขียวฯ ช่วยทาสิ่งๆ ดีให้ กบั โลกของเรากันนะครับ ยิ่งมากคน ก็ยิ่งมากความร่ วมมือ แล้ วคุณจะรู้ ว่าการ
ทาความดีแบบมีกนึ๋ นันไม่
้ ยากอย่างที่คิดครับ”
ทังนี
้ ้ จากความสาเร็ จในการรวบรวมกล่องเครื่ องดื่มในปี แรกได้ มากถึง 7.2 ตันหรื อ 7 ล้ าน 2 แสนกล่อง สามารถผลิตแผ่น
หลังคาเขียวได้ 3,600 แผ่น โครงการหลังคาเขียวฯ ปี ที่สอง ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายการเก็บรวบรวมกล่องเครื่ องดื่มใช้ แล้ ว ไว้ ที่ 20
ล้ านกล่อง หรื อ 200 ตัน ซึ่งจะนาไปผลิตเป็ นแผ่นหลังคาได้ มากถึง 10,000 แผ่น ภายในสิ ้นปี นี ้ โดยจะทาการรณรงค์กับ
ประชาชนทัว่ ประเทศและหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้
ผู้บริ โภคที่สนใจร่วมโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สามารถนากล่องเครื่ องดื่มที่บริ โภคแล้ ว ไปบริ จาค ณ จุดรั บ
กล่ องเครื่องดื่มใช้ แล้ ว ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ หรื อจุดรั บกล่ องที่มีโปสเตอร์ ของโครงการฯ ติดแสดงอยู่ สนใจเข้ าร่วมเป็ นอาสาหลังคา
เขียวฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.greenroof.in.th หรื อร่ ว มเป็ นแฟนใน www.facebook.com/thaigreenroof สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ ศูน ย์ข้อมูล โครงการฯ
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