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โครงการ “หลังคาเขียวฯ” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เดินหน้าติดตั้งหลังคาเขียว
ให้แก่ “บ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” อาเภอเขาพนม ณ จังหวัดกระบี่
โครงการหลั ง คาเขี ย วเพื่ อ มู ล นิ ธิ อ าสาเพื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก โดยความร่ ว มมื อ ของมู ล นิ ธิ อ าสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านห้วยน้าแก้ว อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ด้วยการติดตั้งหลังคาเขียวให้กับบ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในโครงการ “บ้านชีวิตใหม่” บ้านถาวรเพื่อ
ผู้ป ระสบภัย ก้า วสาคัญในการช่ วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็ นอยู่ให้แก่ ชาวบ้ าน โดยมีทูตประจ า
โครงการทั้งสอง “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และ หลุยส์ สก๊อตต์” ร่วมลงพื้นที่
ศาสตราภิ ช าน นายแพทย์ พิชิต สุว รรณประกร รองประธานมู ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย กล่ า วว่ า “มู ล นิ ธิ ฯ มี ค วามยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ โครงการหลั ง คาเขี ย วเพื่ อ มู ล นิ ธิ อ าสา
เพื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก ในพระด าริ ข องพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ และ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ดาเนินการมาถึงปีที่สองจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่น
ในปณิธานเดียวกันในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และขอขอบคุณผู้ร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มบริโภคแล้วไปรีไซเคิล
นาไปผลิตแผ่นหลังคาสาหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติผ่านโครงการหลังคาเขียวฯ โดยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ
ได้เริ่มทยอยลงพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัย ในเขตภาคใต้ โดยได้ดาเนินการสร้าง
ที่อยู่ อาศัย ภายใต้ โครงการ “บ้ านชี วิตใหม่ บ้ านถาวรเพื่อผู้ ป ระสบอุท กภั ย ” ในสามจั งหวัด ที่ ไ ด้รั บผลกระทบจากภั ย
ธรรมชาติอย่างหนัก อันได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎ์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 150 หลัง และบ้าน
ชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ทุกหลังจะใช้ “แผ่นหลังคาเขียว” ในการติดตั้ง โดยหลังจากกิจกรรมลงพื้นที่ในครั้งนี้เสร็จสิ้น มูลนิธิ
ฯ จะยังคงทยอยส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับ
ชุมชนเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ขยายผลเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคน เพื่อให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน”
นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อานวยการผ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จากัด
กล่าวว่า “สาหรับการลงพื้นที่ประสบภัย ณ หมู่บ้านห้วยน้าแก้ว อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นการนาแผ่นหลังคาเขียว
ส่งมอบและติดตั้งให้กับบ้านชีวิตใหม่ฯ ซึ่งเป็น บ้านถาวรสาหรับผู้ประสบภัย หลังจากที่พื้นที่นี้ ได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยโครงการฯ จะจัดส่งแผ่นหลังคาจานวน 8,170 แผ่น ให้กับบ้านชีวิตใหม่ฯ ในจังหวัดกระบี่ จังหวัด
สุราษฎ์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ดาเนินโครงการหลังคาเขียวฯ เต็ดตรา แพ้ค มีความยินดีที่ได้เห็นการนา

“แผ่นหลังคาเขียว” ที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการส่งกล่องเครื่องดื่มมารีไซเคิลผ่านโครงการนี้”
“ในปีแรกของการดาเนินโครงการ (2553) โครงการฯ สามารถเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้ 72 ตัน หรือ 7.2 ล้าน
กล่อง ผลิตแผ่นหลังคาขนาด 1 x 2.40 เมตรได้ประมาณ 3,600 แผ่น ส่วนในปี 2554 นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน เก็บ
รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้กว่า 100 ตัน หรือประมาณ 10 ล้านกล่อง นาไปรีไซเคิลผลิตเป็นหลังคาเขียวได้มากกว่า
5,000 แผ่น โดยในปีที่สองของโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไว้ที่ 20 ล้านกล่อง หรือ 200
ตัน ซึ่งจะนาไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาได้มากถึง 10,000 แผ่น” นางกลอยตากล่าว
นายเขมชาติ สังข์รอด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านห้วยน้าแก้ว อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เล่าว่า “เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่าน
มาเกิดเหตุน้าป่าไหลหลากจนเป็นเหตุให้ดินโคลนถล่มไหลบ่าเข้าสู่ พื้นที่อาเภอเขาพนม สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านใน
พื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดลง เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่เข้ามาช่วยฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย สร้างบ้าน
ชีวิตใหม่ฯ ที่ใช้หลังคาเขียว ในการติดตั้ง ซึ่งแผ่นหลังคาเขียวที่ใช้นั้น โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกแปลกใจ เพราะไม่คิดมาก่อนว่ากล่อง
เครื่องดื่ม จะนากลับมาผลิตเป็นแผ่นหลังคาเขียวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และยิ่งรู้สึกดีใจและประทับใจที่แผ่นหลังคาเขียว
เหล่านั้น มาจากการบริจาคกล่องเครื่องดื่มบริโภคแล้วของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ผมต้องขอขอบคุณโครงการหลังคาเขียวฯ
และมูลนิธิฯ ที่ได้มาช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่”

อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ทูตประจาโครงการหลังคาเขียวฯ คนแรก เล่าว่า “ความรู้สึกแรกที่ได้ ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บอกตรงๆ ว่ารู้สึกหดหู่มากครับ เพราะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมาก ชาวบ้านบางครอบครัว
เดือดร้อนมากเพราะสูญเสียที่อยู่อาศัย แต่ที่ทาให้ผมรู้สึกดีขึ้น เป็นเพราะทุกความช่วยเหลือได้ถูกทยอยส่งมายังพื้นที่
รวมถึง “แผ่นหลังคาเขียว” จากโครงการหลังคาเขียวฯ ของเรา ที่ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยได้หลายพื้นที่ ผมดีใจมากที่วันนี้
ได้มาเห็นการนาหลังคาเขียวมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และได้มามีส่วนร่วม
ในการติดตั้งหลังคาเขียวให้กับบ้านชีวิตใหม่ฯ ที่จังหวัดกระบี่นี้ ซึ่งสิ่งที่ทาให้ทุกอย่างสาเร็จตามเป้าหมาย เป็นใครไม่ได้
นอกจากเหล่าอาสาหลังคาเขียว ที่ร่วมมือร่วมแรง “แกะ-ล้าง-เก็บ” กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ส่งให้กับโครงการฯ จนสามารถ
ผลิตเป็นหลังคาเขียวได้เป็นจานวนมาก ขอขอบคุณอาสาหลังคาเขียวทุกท่าน และอยากให้ช่วยกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ
ช่วยกันบอกต่อ เชิญชวนมาเป็นอาสากันเยอะๆ นะครับ ทาดีมากคน ก็ได้ผลมากขึ้นแน่นอนครับ”
ด้าน หลุยส์ สก๊อตต์ ทูตประจาโครงการฯ ร่วม บอกว่า “หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทูตประจาโครงการฯ มาครึ่งปี ยอมรับ
ว่าประทับใจในพลังของคนไทยจริงๆ ครับ ที่ช่วยกันส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมาที่โครงการฯ เพื่อนากลับไปรีไซเคิลผลิต
เป็นหลังคาเขียว และกิจกรรมในวันนี้เองที่เป็นเหมือนการยืนยันให้ทุกคนได้เห็นว่า สิ่งที่ทุกคนช่วยกันรวมพลังได้ถูกส่งถึงมือ
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ณ บ้านห้วยน้าแก้วแห่งนี้ ทุกความช่วยเหลือและกาลังใจที่คุณได้หยิบยื่นให้กับพวกเขา ได้ถูกผูก

ติดไปกับแผ่นหลังคาเขียวอย่างแน่นอน ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ ที่นาวัสดุเหลือใช้มาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่
มีประโยชน์อย่างแผ่นหลังคาเขียว ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง ทั้งทนทาน ไม่ แตกง่าย ที่สาคัญคือไม่ดูดซับความร้อน
เนื่องจากมีอลูมิเนี่ยมฟอยล์เป็นส่วนผสม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันนากล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปส่งที่บิ๊กซี หรือจุดรับกล่องที่
มีโปสเตอร์ของโครงการฯ ติดแสดงอยู่ เพียงแค่นี้ คุณก็สามารถร่วมสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนที่ขาดที่พักอาศั ยได้อีกหลายสิบ
ครอบครัว ง่ายๆ แค่นี้ ลองดูกันนะครับ ขอบคุณครับ”
ผู้บริโภคที่สนใจร่วมโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สามารถนากล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว ไปบริจาค ณ จุดรับ
กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ หรือจุดรับกล่องที่มีโปสเตอร์ของโครงการฯ ติดแสดงอยู่ สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาหลังคา
เขียวฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.greenroof.in.th หรือร่ว มเป็นแฟนใน www.facebook.com/thaigreenroof สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูน ย์ข้อมูล โครงการฯ
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