
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

รายงานประจำาปี 
2561

ไม่มีใคร 
จมสายรุ้งได้



"คุณแสดงให้เห็นว่าพลังมวลชนสามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง"

หน้า 03 - สาส์นจากผู้อำานวยการบริหาร 

“การสืบสวนของเราพบการละเมิดข้อบังคับ
จำานวนมาก รวมถึงการท้ิงและเผาขยะในท่ีโล่ง”

 
หน้า 18- มลพิษจากพลาสติก

“ในปี พ.ศ. 2561 เป็นครั้งแรกที่ชาว
มาเลเซียได้เข้าร่วมกิจกรรม  

MAKE SMTHNG Week”

หน้า 28 - งานรณรงค์พิเศษ

“เมื่อโลกป่วยไข้และใกล้ถึงจุดจบ ผู้คนจะลุก
ขึ้นมาเฉกเช่นนักรบสายรุ้ง…” 

หน้า 8 - การเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ 

“ประเทศไทยรวมค่า PM2.5 ในการรายงาน
คุณภาพอากาศ”

หน้า 22 - พลังงานและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

จากเชื้อเพลิงฟอสซิล) ยุติการใช้พลาสติกชนิดใช้
ครั้งเดียวทิ้ง และ #DietForClimate (อาหารเพื่อ
สภาพภูมิอากาศ) 

คุณได้ทำาให้เห็นว่าพลังมวลชนนั้นสร้างความ
เปลี่ยนแปลงได้จริง การรณรงค์ของกรีนพีซ
ได้ทำาให้วิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้ค้า
น้ำามันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกยอมจัดการกับ
ปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน และรัฐบาลจากประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้คำามั่น
ลดพลาสติก สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน และ
ปกป้องอากาศบริสุทธิ์

 แต่เรายังคงมีความหวังและทางออกที่พวกเรา
ในกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งมั่นที่จะแก้ไข 

ในปีท่ีผ่านมาได้มีเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจเกิด
ข้ึนหลายคร้ัง ไต้ฝุ่นมังคุดได้ถล่มเราอย่างหนัก 
อุณหภูมิโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเกิดข้ึนอย่างชัดเจนและ
ไม่อาจโต้แย้งได้ ผลการศึกษาจากหน่วยงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาช้ันนำาท้ังห้าพบว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 
เป็นต้นมาเราได้ผ่านห้าปีท่ีร้อนท่ีสุดเท่าท่ีมีการ
บันทึกไว้ โดยปี พ.ศ. 2561 เป็นปีท่ีร้อนท่ีสุดเป็น
อันดับส่ี 

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตระหนักว่า
ธรรมชาติไม่ได้อยู่อย่างแบ่งแยกจากมนุษย์ หายนะ 
ของธรรมชาติ ธรรมาภิบาลท่ีไม่เป็นธรรม การตักตวง 
ผลประโยชน์ของบรรษัท การก่อการร้าย และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
ในขณะที่ประชากรพรรณพืชและสัตว์ป่าลดลงถึง
ร้อยละ 60 สิ่งนี้เกิดขึ้นมากพอแล้ว เราไม่อยาก
นิ่งเฉย และเราเชื่อว่าคุณก็ไม่อยากเพิกเฉยเช่นกัน

กรีนพีซปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั่วโลก เราไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว และ
บทเรียนเหล่านั้นทำาให้เราเข้มแข็งและมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ปี พ.ศ. 2561 คุณได้แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ด้วย
การส่งเสียงเรียกร้องและใช้จินตนาการของคุณ
เพื่อสร้างสิ่งที่แตกต่าง พวกเราประสบความ
สำาเร็จในการผลักดันให้อุตสาหกรรมปลาทูน่า
กระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้คำามั่นว่าจะทำาธุรกิจ
ประมงอย่างย่ังยืน เรารณรงค์เพ่ือสร้างความรับรู้ 
เกี่ยวกับระบบนิเวศอันบอบบางในภูมิภาคผ่าน
ภาพเขียนและการแสดงออกทางศิลปะ เราได้ร่วม
รณรงค์ #breakfreefromfossilfuels (ปลดแอก

ไม่มีใคร 
จมสายรุ้งได้ 
เรากำาลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำาคัญ  
ณ ขณะนี้โลกของเรากำาลังป่วย 
ต้นไม้ค่อย ๆ หมดไป และพลาสติก
กำาลังกลายมาเป็นส่วนประกอบ 
อันถาวรในแหล่งน้ำา
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At Greenpeace, we’re on a mission to save the planet from 
environmental destruction, defend human communities from 
exploitation, and build a better future for all. Over the years, 
we’ve achieved many victories for the planet, but with each 
year that passes the scale of the world’s problems seems to 
intensify.

In 2017, U.S. President, Donald Trump announced the U.S. 
would be withdrawing from the Paris accord on climate 
change, striking a major blow to international efforts to keep 
global temperatures well below 2 degrees Celsius. 

The year then went on to become the hottest on record, 
maintaining a trend that is now strikingly alarming. Extreme 
weather continued to batter Southeast Asia, displacing 
millions and damaging livelihoods. The year also heard the 
global alarm bells ringing on plastic waste in the oceans 
and on land. Studies revealed that the number of intact 
forest landscapes globally plummeted, while the level of 
deforestation continued to rise. Amid all this, democratic 
space globally and in the region continued to shrink, while 
terror attacks, human conflict and human rights abuses have 
escalated.
 
We must mount a significant response to these growing 
challenges. It’s more important than ever to take a stand, 
exposing root causes, working with communities, and 
defending our rights. More is demanded of us - we need to 
go beyond our comfort zones and confront and challenge 
what is wrong. We need to break boundaries.
 
In 2017, we pushed the envelope in all our campaigns, 
breaking boundaries to change the world and create lasting 
impact. Greenpeace is known for its peaceful, high-profile 
creative actions meant to catalyse this transformation. We 
investigate environmental crimes, pursue action rather than 
just words, and inspire people to confront governments and 
corporations as we work to enable solutions.
 

Throughout the year, we raised the alarm on air pollution 
from coal power plants that were threatening the health 
and lives of people across Southeast Asia. Our own 
team of firefighters, with volunteers from Indonesia and 
Malaysia, continued its effort to help stop the destruction of 
peatland forests. We used creativity: electronic music raised 
awareness for our rainforests, and through a dramatic art 
installation, we called for an end to plastic pollution in our 
oceans. We also worked with young people, our planet’s
future, to pave the way for sustainable food and farming. 
In our quest for climate justice, we stood with communities 
in amplifying our call to hold big polluters accountable 
and helped rally the world to #breakfree from fossil fuels. 
We also achieved a significant victory: a global campaign 
that took on the world’s largest tuna company resulted in 
protecting seafood workers and reducing destructive fishing 
practices. 

All proof that if we push further, we can overcome even the 
most daunting challenge and achieve great things together. 
This year we also expanded our reach opening a new office 
in Malaysia.
 
At Greenpeace, we have a big, bold aspiration to make our 
earth great again.
 
This is a shout out to all our supporters and volunteers who 
share this aspiration. Without you, we would not have been 
able to break boundaries. We look forward to winning more 
campaigns with you in the coming years.

 

Yeb Saño
Executive Director
Greenpeace Southeast Asia
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Message from the Executive Director    

Breaking
Boundaries

We must mount a significant response 
to these growing challenges. It’s more 
important than ever to take a stand, 
exposing root causes, working with 
communities, and defending our rights.

เยบ ซาโน
ผู้อำานวยการบริหาร
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เราไม่ย่อท้อต่อ
ความล้มเหลว และ
บทเรียนเหล่านั้น
ทำาให้เราเข้มแข็ง
และมีความคิด
สร้างสรรค์

ความสำาเร็จในปี พ.ศ. 2561ได้ตอกย้ำาวิสัยทัศน์
ของพวกเรา นั่นคือ การรณรงค์อย่างสร้างสรรค์
จะไม่ถูกลืมเลือน และเราจะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อน
ต่อไป เพราะไม่มีใครจมสายรุ้งได้

เหมือนกับว่านี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะย้อนรำาลึกถึง
เรนโบว์ วอร์ริเออร์ ซึ่งเป็นเรือธงลำาแรกของ
กรีนพีซ ที่ถูกจมลงในปี พ.ศ. 2528 จากการวาง
ระเบิดโดยสายลับรัฐบาลฝรั่งเศส แต่เหตุการณ์
ครั้งนั้นไม่สามารถหยุดการรณรงค์ของกรีนพีซ
ได้ เรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้กลับมารณรงค์อีกครั้งใน
ปี พ.ศ. 2532 และสร้างขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2554 

ปี พ.ศ. 2561 เรนโบว์ วอร์ริเออร์ลำาที่สามได้มา
เยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ
เป็นครั้งแรก ระหว่างห้าเดือนของการมาเยือน 
เรือได้ทอดสมอเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกับผู้คนใน
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สิงค์โปร์ และ
ฟิลิปปินส์ ที่กำาลังเผชิญหน้ากับรัฐบาลและบริษัท
เพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิ่งแวดล้อมอันสมบูรณ์

สี่สิบปีหลังจากการเดินทางครั้งแรกของเรนโบว์ 
วอร์ริเออร์ในปี พ.ศ. 2521 พวกเรายังคงมีความหวัง 
ปณิธานของเรายังคงแรงกล้าและชัดเจน เราเชื่อ
เสมอว่าอนาคตที่เราต้องการนั้นเป็นไปได้ และพวก
เราจะไม่ท้อถอย การสนับสนุนและการลงมือทำา
ของคุณในทุกวันได้สร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง เราทราบดีว่ามีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำา 
และเราพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อม ๆ กับคุณ
ในปีที่จะมาถึง 

ขอให้จิตวิญญาณแห่งสายรุ้งอยู่กับเราทุกคน 

เนื้อหาในฉบับ

หน้า 34 - รายงานด้านการเงิน
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“คาดการณ์ว่าภาคเกษตรกรรมจะสร้าง 
ก๊าซเรือนกระจกมากถึง 52% ในอีกไม่ก่ี 

ทศวรรศข้างหน้า”

หน้า 30 - อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ 

“ศิลปินท้องถนนจากทั่วโลกได้ถ่ายทอด
ความงามอันเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาและความ
เปราะบางของระบบนิเวศผ่านงานศิลปะ”

หน้า 12 - การทำาลายป่าไม้เหลือศูนย์

32 รายงานประจำาปี 2561 : ไม่มีใครจมสายรุ้งได้

สาส์นจากผู้อำานวยการบริหาร เนื้อหา



ยืนหยัดร่วมกัน 

เราจะยังคงย้ำาเสมอว่า ตลอดหลาย
ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นผู้คนมากมาย
ทำางานร่วมกันในนามของสิ่ง
แวดล้อม มาเป็นกระบอกเสียงให้
แก่ผู้คนที่พยายามส่งเสียงของตน
ออกไปในวงกว้าง และในปีที่ผ่านมา
ก็ยังคงเป็นช่นนั้น

1. อเล็กซานดรา ลาฟอรี-เยตส์
อเล็กซานดรา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
เม่ือปี พ.ศ. 2558 เธอมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บัญชี การเงิน การจัดการโครงการ การจัดการ
ในภาวะวิกฤต การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และ
การบริหารองค์กรสากลขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึง
กรีนพีซสากล อเล็กซานดราสำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหลักสูตรการบริหารธุรกิจด้าน
องค์กรระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเจนีวา

2. เมลิเซิล อซุนชัน
เมลเป็นทนายความอาชีพ  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 
ผู้จัดการโครงการวิจัยและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำาองค์กร Verité 
Southeast Asia (www.verite.org) และ
ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการอำานวยการโครงการ 
SHAPE-SEA (www.shapesea.com) เมล
เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายศึกษาสิทธิ
มนุษยชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAHRN) 
ประสบการณ์ของเมลด้านสิทธิมนุษยชนยัง
ครอบคลุมงานด้านแรงงานและคนงานย้ายถิ่น 
ชนพื้นเมือง และสตรี

 จากการเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ 
ไปสู่โครงการอีกมากที่สร้างแรงบันดาลใจใน
ระดับภูมิภาคและมากกว่านั้น เรารู้สึกยินดีและ
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวในนาม 
กรีนพีซที่มีผู้สนับสนุนเช่นคุณอยู่เคียงข้าง  

กรีนพีซ คือการรวมตัวของผู้ที่มีความเชื่อ และใน
ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ
ทุกคนบนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ในการออกเดินทาง

ปณิธานของเรา
เพื่อยกมาตรฐาน
ปกป้องสิ่งแวดล้อม
ไม่ได้หยุดเพียงเท่าน้ี  
ยังคงมีความท้าทาย
อีกมากท่ีจะต้องฝ่าฟัน 
รวมถึงความจริง 
ที่ยากจะเผชิญ

3. ดอกเตอร์ศศิวิมล สมิตติพัฒน์
ดอกเตอร์ศศิวิมล เป็นนักสิ่งแวดล้อม นักจิตวิทยา 
ผู้นำาด้านการตลาดและการวิจัยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และมีประสบการณ์กว้างขวางด้านการ
จัดการธุรกิจรวมทั้งป็นผู้ประกอบการที่แข็งขัน

4. วะฮยู เดี๊ยดมิกา
วะฮยู เป็นบรรณาธิการบริหารของ Tempo ซึ่ง
เป็นสำานักพิมพ์ดิจิทัลของ Tempo Media Group 
(สำานักข่าวอิสระในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นที่
รู้จักดีในการรายงานข่าวการสืบสวน) เขายังเป็น
คณะกรรมการของ Alliance of Independent 
Journalists (AJI) และเลขาธิการสมาคมสื่อ
อินเทอร์เน็ตไซเบอร์แห่งอินโดนีเซีย (AMSI) ที่เขา
ทำางานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเสรีภาพของ
สื่อมวลชนของอินโดนีเซีย เขาสำาเร็จหลักสูตร 
Nieman Fellowship จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
ในปี พ.ศ. 2558

5. ซูซี่ ฮูโทโม
ซูซี่ เป็นนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สนับสนุน
ความเท่าเทียมทางเพศ ผู้ริเริ่มธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม นักอนุรักษ์ทางทะเล และผู้นำาด้าน
ธุรกิจยั่งยืน ซูซี่ยังเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการ
ประจำาโครงการ Climate Reality ของอัล กอร์ 
อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ

6. ยอง ไก ปิง
นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการใช้เทคโนโลยีนิวมีเดียและดิจิทัลเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ไก ปิง มี
ประสบการณ์ยาวนานในการสร้างขบวนการ
เคลื่อนไหวระดับรากหญ้า

เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมทำางานด้านสิ่งแวดล้อม
กับผู้คนมากมายที่เข้ามาช่วยเหลือตามกำาลัง
ความสามารถ พวกเราภูมิใจที่จะรายงานความ
คืบหน้างานรณรงค์ที่พวกเราร่วมกันสร้างขึ้นทั่ว
ทั้งภูมิภาคในปี พ.ศ. 2561 ปณิธานของเราเพื่อ
ยกมาตรฐานในการปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ได้จบ
ลงที่นี่ 

ยังคงมีความท้าทายอีกมากที่จะต้องต่อสู้และ
ความจริงที่ยากจะเผชิญ แต่ด้วยการเผชิญหน้า
อย่างสันติและสร้างสรรค์ เราจะเดินหน้าต่อไป 
พร้อมกับส่งเสียงอันหนักแน่นและเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ความร่วมมือกับทุกคนทำาให้ยืนหยัดได้
อย่างเข้มแข็ง 

ทั่วภูมิภาคครั้งแรกของเธอในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เรือธงลำานี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากผู้คนนับพัน และมีโอกาสได้ต้อนรับผู้มาเยือน
ในหลายประเทศอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย 
สิงค์โปร์ และฟิลิปปินส์ ผู้สนับสนุน บุคคลสำาคัญ 
องค์กรภาคประชาสังคม และตัวแทนจากภาครัฐ
ได้ขึ้นเรือเพื่อเข้าร่วมการเสวนา สนุกกับการแสดง
ศิลปะ และพูดคุยกับลูกเรือ

จากการเดินทางคร้ังแรกของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ 
ในปี พ.ศ. 2521 (ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานรณรงค์
ต่อต้านการล่าวาฬนอกชายฝั่งไอซ์แลนด์) เธอได้
ส่งผ่านข้อความรณรงค์เพื่ออนาคตที่ดีสำาหรับ 
ทุกคน ในปี พ.ศ. 2561 เรือได้มารณรงค์ประเด็น
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย เน้นย้ำาถึงความ
จำาเป็นสำาหรับการปกป้องผืนป่าในอินโดนีเซีย 
เธอเป็นเจ้าบ้านในงานเสวนาเรื่องพลาสติกใน
มาเลเซีย และพูดถึงความเป็นธรรมด้านสภาพ 
ภูมิอากาศที่สิงค์โปร์และฟิลิปปินส์ 
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คำาอธิบายภาพ: (หน้านี้)  กัปตันเฮตตี กีแนน 
และลูกเรือเต้นกับนักเต้นชาวปาปัวในกิจกรรม
ร่วมกับเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ท่ีท่าเรือมานอก
วารี ปาปัวตะวันตก

5

สาส์นจากคณะกรรมการบริหาร สาส์นจากคณะกรรมการบริหาร
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ผู้สมัครรับข่าวสาร 
ทางอีเมล

ผู้ติดตามใน  
Facebook

อาสาสมัครที่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสม่ำาเสมอ

ผู้บริจาค 

ชั่วโมงการทำางานของอาสาสมัคร

ผู้ติดตามใน  
Instagram

ผู้ติดตามใน 
Twitter

ผู้ติดตามใน  
Youtube 

951,752

2,188,292

759

57,091

21,528.5

106,169

939,441

16,294

มองกรีนพีซ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
ผ่านตัวเลข

คำาอธิบายภาพ: (หน้านี้) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
“Break Free” ที่ Sustainability fair หลัง
กิจกรรมเก็บขยะบนชายหาดที่ซานฮวน  
ลา ยูเนียนภา
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เรนโบว์  
วอร์ริเออร์ 
ในเอเชีย 
ตะวันออก
เฉียงใต้ 
ในปี พ.ศ. 2561 เรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้บรรลุภารกิจการเดินทาง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเดินทางเป็นระยะเวลา 5 เดือน
เพื่อทำาภารกิจปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วภูมิภาค

การเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

 ที่สิงค์โปร์ กรีนพีซได้นำาเสนอวิสัยทัศน์
เรื่องอนาคตที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีสันติภาพ 
โลกที่มีสภาพภูมิอากาศคงที่ ป่าไม้และสรรพ
ชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันได้รับการอนุรักษ์
และปกป้อง ที่มาเลเซีย เรนโบว์ วอร์ริเออร์
ได้กระตุ้นให้ผู้คนลงมือเพื่อต่อสู้กับวิกฤต
พลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำาลำาคลองและ
มหาสมุทร เปิดประเด็นพูดคุยเรื่องพลังงาน
หมุนเวียนที่ประเทศไทย เน้นย้ำาถึงความจำาเป็น
ที่จะต้องปกป้องผืนป่าที่อินโดนีเซีย และทำางาน
รณรงค์เรื่องความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิ
อากาศอีกครั้งที่ฟิลิปปินส์  

เรนโบว์ วอร์ริเออร์ถูกตั้งชื่อตามคำาพยากรณ์
ของชนพื้นเมืองเผ่าครีในอเมริกาเหนือ “...เมื่อ
โลกป่วยไข้และกำาลังสูญสิ้น ผู้คนจะลุกขึ้นมา
เฉกเช่นนักรบสายรุ้ง…” และเรือก็ได้ออกเดิน
ทางเป็นครั้งแรกไปยังไอซ์แลนด์เพื่อรณรงค์
ต่อต้านการล่าวาฬในปี พ.ศ. 2521

ข้ามมา 40 ปีให้หลัง เรนโบว์ วอร์ริเออร์ใน
ปัจจุบันคือเรือลำาท่ีสาม ลำาแรกจมลงจากการ
วางระเบิดของรัฐบาลฝร่ังเศสระหว่างการ
ประท้วงเพ่ือต่อต้านการทดลองระเบิดนิวเคลียร์
ในแปซิฟิค เรนโบว์ วอร์ริเออร์ในปัจจุบันเป็นเรือ
ลำาแรกท่ีถูกออกแบบและสร้างข้ึนเพ่ือกรีนพีซ
โดยเฉพาะ เธอยังเป็นเรือท่ีใช้พลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดลำาหน่ึงในน่านน้ำาสากล

“พวกเราจะต้อง
ทำาทุกอย่างท่ีทำาได้ 
เพื่อบรรเทา
ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับ
อนาคตของ 
ลูกหลานพวกเรา 
นี่คือเหตุผลว่า
ทำาไมผมยังอยู่ท่ีน่ี”

– ปีเตอร์ วิลค็อกซ์ 
กัปตันเรือเรนโบว์  
วอร์ริเออร์ผู้ที่อยู่ใน
เหตุการณ์เรือถูกโจมต ี
ในปี พ.ศ. 2528
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คำาอธิบายภาพ: (หน้าน้ี) เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์
ของกรีนพีซ พร้อมกับเรือประมงหลายสิบลำา
จากเกาะปารีได้ร่วมกันแสดงพลังเพื่อปกป้อง 
เกาะปารี ที่เธาซันด์ไอร์เเลนด์ จาการ์ตาเหนือ 
 
(หน้าตรงข้าม) นักเต้นเยาวชนชาวปาปัว
ต้อนรับเรนโบว์ วอร์ริเออร์ที่ท่าเรือไวไซ  
ราชาอัมพัต ปาปัวตะวันตก 
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“สำาหรับผมการทำางานร่วมกับกรีนพีซไม่ได้
เป็นเพียงแค่เพียงหน้าท่ี มันเป็นส่ิงสำาคัญท่ี
ต้องรีบลงมือทำา ผืนป่าหรือแม้แต่โลกของเรา 
ไม่ได้เป็นของเรา มันคือเราท่ีเป็นของโลก  
โลกนั้นเคยสมบูรณ์กระทั่งมีมนุษย์ขึ้นมา  
จริง ๆ แล้วพวกเราไม่ได้ปกป้องโลก พวกเรา
กำาลังปกป้องตัวเอง และทุกคนจะต้องร่วมมือกัน 
การปกป้องผืนป่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหา 
ส่ิงแวดล้อม มันเป็นเร่ืองของมนุษยธรรม”

อนันดา ซูการ์ลัน ผู้สนันสนุนจากอินโดนีเซีย 

ไทย
“Rainbow Warrior Ship Tour 2018 พลังงานหมุนเวียนเพื่อทุกคน” คือ 
ธีมการรณรงค์ในประเทศไทย เรือได้เทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่เพื่อ
ส่ือสารว่าการเปล่ียนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนไม่ได้เพียงแค่จะช่วยหลีกเล่ียง
หายนะอันรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจด้วยการสร้างงานและรายได้ 

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปิดตัวรายงาน “Krabi Goes Green” 
บนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์เพื่อนำาเสนอแผนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน
ภายในปี พ.ศ. 2569 รายงานระบุว่าสิ่งที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังกล่าว คือ เจตจำานงทางการเมือง นโยบายสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง การปลดล็อค
มาตรการที่ควบคุมพลังงานหมุนเวียน และการปฏิรูประบบการผลิตไฟฟ้า

มาเลเซีย
เรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้เทียบท่าท่ีพอร์ตกลาง เซลังกอร์ และทำากิจกรรมลด
มลพิษจากพลาสติกร่วมกับเครือข่ายท้องถ่ิน และผู้สนับสนุน การมาเยือนของ
เรือเป็นอีกหน่ึงในงานสำาคัญหลังจากการเปิดสำานักงานในปี พ.ศ. 2560  
การตัดสินใจเปิดสำานักงานในมาเลเซียน้ันสืบเน่ืองมาจากจุดยืนอันเข้มแข็ง
ของมาเลเซียในการสนับสนุนความตกลงพหุภาคีทางด้านส่ิงแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ มาเลเซียเป็นภาคีสมาชิกความตกลงพหุภาคีทางด้านส่ิงแวดล้อม
ระหว่างประเทศมากกว่า 10 ฉบับ ซ่ึงช่วยส่งเสริมและยืนยันเจตนารมณ์สู่ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนและการปกป้องส่ิงแวดล้อม 

ฟิลิปปินส์
ท่ีฟิลิปปินส์ เรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้กลายเป็นเวทีสำาหรับชุมชนท่ีกำาลังเผชิญกับ
ผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เช่น ชนพ้ืนเมือง เกษตรกร ชาวประมง 
ท่ีกรุงมะนิลา เราได้ร่วมกับผู้คนท่ีต่อสู้เพ่ือสิทธิในการเข้าถึงอาหารท่ีปลอดภัย 
มาจากระบบเกษตรกรรมเชิงนิเวศ สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และส่งผลดีต่อมหาสมุทร ท่ีกิมารัส เรือได้พูดถึงอนาคตที่
ขับเคลื่อนโดยพลังงานหมุนเวียนและความสามารถของภูมิภาคหากจะเลิก
พึ่งพาพลังงานจากถ่านหิน การเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้ส้ินสุดท่ี
ตาโคลบัน เลย์เต ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นโยลันดา  
(ไห่เยี่ยน) ในปี พ.ศ. 2556 (ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดจนทำาให้เกิด
ดินถล่ม) ชนพื้นเมือง วารัย-วารัย ได้ทวงสิทธิผ่านการเล่าเรื่องราวของ
พวกเขาและเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ก่อมลพิษรายใหญ่  

(หน้าน้ี) ผู้สนับสนุนกรีนพีซร่วมกิจกรรมกับ
เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ท่ีฟิลิปปินส์

อธิบายภาพ: (ด้านบน) ประชาชนเข้าชมเรนโบว์ วอร์ริเออร์ท่ีภูเก็ต  
 
(หน้าน้ี ขวา) คนในพ้ืนท่ีเข้าชมเรนโบว์ วอร์ริเออร์ น่ีคือการมาเยือนของ
เรือกรีนพีซเป็นคร้ังแรกท่ีมาเลเซีย หน่ึงปีหลังการเปิดสำานักงานท่ีกรุง
กัวลาลัมเปอร์ 

"ศิลปินส่วนมากกลัวท่ีจะเปล่ียนโลก ในขณะท่ี 
บางคนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำาเช่นนั้น  
บางคร้ังมันเป็นเร่ืองง่ายเช่นเดียวกับการ
แต่งเติมท่ีว่างให้สวยงามผ่านงานของ
พวกเขาเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีครอบครัว
สามารถมาอยู่ร่วมกัน หรือมิตรสหาย
สามารถมีบทสนทนาอย่างออกรส บางคร้ัง
งานของศิลปินคือการเปล่ียนท่ีว่างให้เป็น
บ้านของใครบางคน ในการทำางานร่วมกับ
กรีนพีซ พวกเราได้เขียนภาพสำาหรับบ้านท่ี
พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกัน บ้านเพียงหลัง
เดียวของพวกเรา ซ่ึงก็คือโลกใบน้ี มันเป็น
ประสบการณ์ท่ีลืมไม่ลงในการได้เป็นส่วนหน่ึง
ของการประมูลงานศิลปะบนเรนโบว์  
วอร์ริเออร์ เราเช่ือว่าศิลปะเป็นส่ิงสากล 
ศิลปะจะต้องกระจายความสุขและสร้างแรง
กระเพ่ือม เราได้รับเกียรติท่ีได้ทำาส่ิงน้ัน
ร่วมกับกรีนพีซบนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์"

ฮัลลี อาหมัด และบินตัง กมิลัง ผู้ก่อต้ัง Senimart 
จากอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย
ณ น่านน้ำาของหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้เทียบท่าที่
ปาปัว จาการ์ตา และบาหลี เพื่อสนับสนุนการต่อสู้เพื่อพลังงานหมุนเวียน 
อากาศสะอาด การอนุรักษ์ป่าไม้ และการลดพลาสติก ที่ผืนป่าแห่งปาปัว  
เรือได้รณรงค์ในประเด็นการตัดไม้ทำาลายป่าและขยะพลาสติกในมหาสมุทร 
ที่บาหลี เรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้ช่วยส่งเสียงเรียกร้องของประชาชนในการ
ต่อสู้กับการขยายตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ตะลูกัน บาวาง  ที่เมืองหลวง
เรือได้รณรงค์เพื่ออากาศสะอาดในจาการ์ตา และเพื่อการพัฒนาระบบการ
จัดการของเสียของอินโดนีเซีย

สิงค์โปร์
ที่สิงค์โปร์ กรีนพีซได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำาและการแสดงเปียโนบนเรือ
เรนโบว์ วอร์ริเออร์ ดนตรีที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะสำาหรับกรีนพีซ  
ถูกบรรเลงโดย อนันดา ซุคอาร์ลัน นักดนตรีผู้โด่งดัง อนันดา คือคน
อินโดนีเชียเพียงคนเดียวที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือ '2000 Outstanding 
Musicians of the 20th Century' และ 'The International Who's Who 
in Music' ที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เพลงของเขามีชื่อว่า 
'Rapsodia Nusantara No. 22', 'A Song For Papua' (บทเพลงเพื่อปาปัว) 
และดนตรียาว 50 นาที 'Tanah Airku (บ้านเกิดของฉัน): Variations' ซึ่ง
ดัดแปลงมาจากเพลงชาติอินโดนีเซียถูกนำามาแสดงเป็นครั้งแรกบนเรือ 
ลิขสิทธิ์การประพันธ์ถูกซื้อผ่านการประมูลเงียบบนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ 
โดยค่าลิขสิทธิ์นั้นได้มอบให้แก่กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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การเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์การเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์



ปกป้องผืนป่า
ปาปัว 

 หลังจากการทำาลายป่าไม้ที่บอร์เนียวและ
สุมาตรา อุตสาหกรรมปาล์มได้รุกเข้ามาถึง
พรมแดนสุดท้ายนั่นก็คือปาปัว

ผืนป่าปาปัว มีหลายสรรพชีวิตอาศัยและพึ่งพิง 
หน่ึงในน้ันคือนกปักษาสวรรค์อันงดงาม ขณะน้ี 
มีการค้นพบนกชนิดน้ีอยู่ 40 สายพันธ์ุ หลายคน 
จัดให้พวกมันอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่สวยงาม 
ที่สุดในโลก

การทำาลายล้างที่ขยายตัวมากขึ้นในผืนป่าปาปัว
อาจนำาไปสู่การสูญพันธุ์ของนกพวกนี้ นี่คือ
เหตุผลที่ศิลปินแนวสตรีทและอาสาสมัครจาก
ทั่วโลก ทั้งเมลเบิร์น ลอสแองเจลิส เวียนนา และ
กรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมรณรงค์ 

ภารกิจของพวกเขาคือสะท้อนความสวยงาม
ของนกปักษาสวรรค์ผ่านงานศิลปะที่มีสีสัน 
สาส์นจากงานศิลป์นี้เตือนให้เราตระหนักถึงภัย
คุกคามอย่างต่อเนื่องต่อสัตว์ป่าในอินโดนีเซีย
และถิ่นที่อยู่อาศัย 

การทำาลายล้างที่
ขยายตัวมากขึ้น
ในป่าของปาปัว
อาจนำาไปสู่การ
สูญพันธุ์ของ
นกปักษาสวรรค์ 
นี่คือเหตุผลที่
ศิลปินแนวสตรีท
และอาสาสมัคร
จากทั่วโลก 
ร่วมกันสร้างสรรค์ 
ผลงานด้วยมือ
ของพวกเขาเอง#WingsOfParadise

ป่าไม้ในอินโดนีเซียกำาลังตกอยู่ในอันตรายจากไฟป่า การสูญสลาย
ของพืชพรรณ และชุมชนผลัดถิ่น อุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันเป็นอีก
หนึ่งสาเหตุหลักที่ทำาให้ผืนป่าเสื่อมโทรมลง

การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ในระดับโลกนี้ได้เป็น
แรงบันดาลใจให้กับคนจำานวนมากร่วมแสดง
พลังเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมอันล้ำาค่า

ติดตามการเคลื่อนไหวจากทั่วโลกได้จาก 
แฮชแท็ก #WingsOfParadise  

อธิบายภาพ: (หน้าตรงข้าม) ภาพนกปักษา
สวรรค์ (หนึ่งในสายพันธุ์อันเป็นที่รู้จักมาก
ที่สุดของป่าปาปัวประเทศอินโดนีเซีย) กลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ที่กัวลาลัมเปอร์  
วิงส์ออฟพาราไดซ์ คืองานศิลปะบนท้องถนน
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อดึงดูดความสนใจมายัง
ประเด็นการทำาลายป่าไม้ภายใต้น้ำามือของ
อุตสาหกรรมน้ำามันปาล์มยักษ์ใหญ่ใน
อินโดนีเซีย
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ยุติการตัดไม้ทำาลายป่า



ได้ลงชื่อ 
ร่วมกับกรีนพีซ
เพื่อเรียกร้อง 
ให้ยุติการตัดป่าไม้
เพื่อปลูกปาล์ม
น้ำามัน

 หากแผนงานน้ีถูกดำาเนินการก็จะช่วยเปล่ียนแปลง
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันรายใหญ่แห่งน้ี ซ่ึงจัดหา
น้ำามันปาล์มมากถึงร้อยละ 40 ของท้ังโลก น่ีคือ
อีกก้าวหน่ึงสู่การหยุดย้ังการตัดไม้ทำาลายป่าใน
ห่วงโซ่อุปทาน

ความคืบหน้าน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการรณรงค์
อย่างเข้มข้นในระดับโลกของกรีนพีซ มีผู้คนมากกว่า 
1.3 ล้านคนได้ร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้ยุติการ 
ตัดไม้ทำาลายป่าเพื่อปาล์มน้ำามัน

งานรณรงค์นี้ยังรวมถึงการไปที่โรงกลั่นของ
วิลมาร์ที่อินโดนีเซีย นักกิจกรรมของกรีนพีซ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย สหราชอาณาจักร 
ฝร่ังเศส และออสเตรเลีย ได้ปีนข้ึนไปบนโซ่ผูกสมอ
ของเรือบรรทุกน้ำามันปาล์มเพื่อขัดขวางไม่ให้
เรือวิ่ง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้ขึ้นไปบนโรงกลั่นแล้ว
เขียนคำาว่า “DIRTY” เป็นตัวอักษรขนาด 5 เมตร 
นอกจากนี้ วงดนตรีร็อคของอินโดนีเซียชื่อว่า 
Boomerang ยังได้แสดงดนตรีบนถังเก็บน้ำามัน

อีกแรงผลักดันมาจากนักกิจกรรมที่ขึ้นไปยังเรือ
ขนส่งผลิตภัณฑ์จากน้ำามันปาล์มของวิลมาร์ที่
อ่าวรอตเตอร์ดัม กรีนพีซอิตาลีได้เข้าไปขวาง
โรงงาน Mondelez (เจ้าของ Oreo, Cadbury  
และ Ritz) ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของวิลมาร์  
นักกิจกรรมนำาภาพการทำาลายป่าไปยังสำานักงาน
ใหญ่ของ Mondelez ทั่วโลก การรณรงค์ปิดท้าย
ด้วยวิดิโอแอนิเมชั่นที่พากษ์เสียงโดยเอ็มม่า  
ทอมป์สัน เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ รัง-ตัง ลิงอุรังอุตัง
เด็กท่ีพบว่าตัวเองอยู่ในห้องของเด็กผู้หญิงคนหน่ึง
หลังจากที่สูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยให้กับปาล์มน้ำามัน 

ความพยายามที่เกิดจากความร่วมมือของทุกคน 
ไม่สูญเปล่า เราได้ต้ังคำาถามอย่างชัดเจน หนักแน่น
และรณรงค์อย่างสันติ ในที่สุดวิลมาร์ก็รับฟัง  
ในตอนน้ีกรีนพีซยุติงานการรณรงค์ต่อสาธารณะ
เพื่อเปิดโอกาสให้วิลมาร์ได้ดำาเนินการตาม
แผนการของตน

เรามีความคืบหน้าครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อผู้ค้าน้ำามันปาล์มรายใหญ่
ที่สุดในโลก วิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ตีพิมพ์รายละเอียดแผนงานที่จะ
ตรวจสอบผู้จัดหาวัตถุดิบทั้งหมดของพวกเขา

จัดการกับ 
ห่วงโซ่อุปทาน
ของน้ำามันปาล์ม

ผู้คนกว่า  
1.3  
ล้านคน

อธิบายภาพ: (หน้าตรงข้าม) นักกิจกรรม
ของกรีนพีซกางป้ายผ้าที่มีข้อความว่า 
“Drop Dirty Palm Oil Now” และเขียนคำาว่า 
“DIRTY” บนด้านข้างของไซโลที่โรงกลั่นน้ำามัน
ของวิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่บินตัง  
สุลาเวสีเหนือ
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ยุติการตัดไม้ทำาลายป่า



ผู้ค้าน้ำามันปาล์ม
รายใหญ่ที่สุด
ในโลก วิลมาร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
ได้ตีพิมพ์รายละเอียด
แผนการตรวจสอบผู้จัดหา
วัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน
ของพวกเขาทั้งหมด

อธิบายภาพ: (หน้าน้ี) ทีมป้องกันไฟป่าของกรีนพีซอินโดนีเซียถือ
ป้ายข้อความระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ พ.ศ. 2561 ท่ี 
ปาเล็มบัง สุมาตราใต้ กรีนพีซเรียกร้องการปกป้องป่าและป่าพรุ 
เพ่ืออากาศท่ีปราศจากควันพิษ 
 
(หน้าตรงข้าม) อาบู ฮาซัน โลบุบุน นักเต้นชาวปาปัว (กลาง) กำาลัง
เต้น #CendrawasihChallenge หน้าภาพเขียนนกปักษาสวรรค์บน
กำาแพงท่ีมังกาไร จาการ์ตาใต้

ป้องกันไฟป่า
ระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ พ.ศ. 2561 ทีมป้องกันไฟป่า  
“Tim Cegah Api” ของกรีนพีซ อินโดนีเซีย ได้มาที่ท้องถนนของปาเล็มบัง 
สุมาตราใต้ เพื่อเตือนถึงภัยร้ายจากควันพิษที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
ผู้คนและนักกีฬาท่ีเข้าร่วมงาน โลกร้อนและการทำาลายป่าส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึน 
ของจุดความร้อนในอินโดนีเซียท่ีมากกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 20 และมีส่ีจังหวัด
ในอินโดนีเซียที่อยู่ในช่วงเตือนไฟฉุกเฉิน  

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์เพื่อป้องกันและดับไฟป่าโดย
เรียกร้องให้ประธานาธิบดี โจโก วิโดโด ของอินโดนีเซียสนับสนุนความ
โปร่งใสของข้อมูลป่าไม้ นำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ และบังคับใช้มาตรการ
ที่เข้มงวดเพื่อปกป้องป่าและป่าพรุของประเทศ 

#CENDERAWASIHCHALLENGE
นักเต้นชาวอินโดนีเซีย อาบู ฮาซัน โลบุบุน จากปาปัวได้โชว์สเต็ปการเต้น 
ให้คนอื่น ๆ ร่วมแชร์ท่าเต้นในงานรณรงค์ปกป้องป่า โดยใช้แฮชแท็กว่า 
#CenderawasihChallenge งานนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง อาบู  
ฮาซัน โลบุบุน, กรีนพีซ และ Hutan Itu Indonesia

ผลักดันด้านความโปร่งใส
กรีนพีซ อินโดนีเซีย, Forest Watch Indonesia, Indonesia Corruption 
Watch และ PREDU Manokwari ได้ร่วมกันประท้วงที่หน้าสำานักงาน 
AASP/NLA ที่กรุงจาการ์ตา เพื่อผลักดันด้านความโปร่งใสในกระทรวง
กิจการการเกษตรและการวางแผนเชิงพื้นที่/สำานักงานที่ดินแห่งชาติ 
(AASP/NLA) ของอินโดนีเซีย 

เป็นเวลากว่าปีแล้วที่กระทรวงได้เพิกเฉยต่อคำาตัดสินของศาลสูงสุดของ
อินโดนีเซียในการเปิดเผยข้อมูลการกำาหนดสิทธิการใช้พื้นที่เพาะปลูกต่อ
สาธารณะ เอกสารเหล่านี้คือสิ่งจำาเป็นในการตรวจสอบการจัดการและ
การอนุญาตการปลูกปาล์มน้ำามันในป่าพรุของอินโดนีเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 
2556 - 2559 มีการถางที่ดินเพื่อการเพาะปลูกโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าง
ชัดเจนมากถึง 8.9 ล้านเฮกตาร์ หรือราว 55.6 ล้านไร่ 

“ฉันเห็นผลกระทบจากการตัดไม้ทำาลายป่า
เพื่อปาล์มน้ำามันด้วยตาของฉันเอง ฉันรู้ดี 
ว่าหากพวกเราไม่ลงมือทำาอะไรในตอนนี้  
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะได้รับผลกระทบอย่างเลวร้าย 
และนั่นก็ไม่ใช่โลกที่ฉันอยากจะส่งต่อให้กับ
คนรุ่นต่อไป หวังว่าเมื่อถึงวันนั้นก็อาจจะ
ไม่มีกรีนพีซแล้ว เพราะกรีนพีซจะไม่มีความ
จำาเป็นสำาหรับเราอีกต่อไป ฉันหวังว่าวันหนึ่ง
โลกของเราจะไม่จำาเป็นต้องมีนักกิจกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป”

วายา มาเวรู ผู้สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์

“แม่ของฉันเติบโตที่อินโดนีเซียในชุมชน
ของคนพื้นเมืองท่ามกลางธรรมชาติ  
เธอระลึกถึงสิ่งที่เธอต้องจากมาอยู่เสมอ 
ทั้งความรักที่มีต่อแผ่นดินอินโดนีเซีย
และผู้คน เธอถ่ายทอดเรื่องราวของเธอ
ให้พวกเราได้รับรู้ (ครอบครัวของเธอ
ในสวิตเซอร์แลนด์) เมื่อฉันได้ยินข่าว
เกี่ยวกับหายนะจากมลพิษทางอากาศ
ของอินโดนีเซียเมื่อหลายปีก่อน ฉันรู้ว่า
ฉันจะต้องช่วยเหลือโดยทันที ตอนนี้ฉัน
สนับสนุนโครงการที่กรีนพีซทำางานร่วม
กับชุมชนที่ปาปัว”

ซูซาน ไมเซอร์ ผู้สนับสนุนจากสวิตเซอร์แลนด์
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ยุติการตัดไม้ทำาลายป่ายุติการตัดไม้ทำาลายป่า



 ปีที่แล้ว มากกว่า 19 ประเทศส่งขยะพลาสติก 
“รีไซเคิล” มาทิ้งที่มาเลเซีย ความจริงคือ
เฉพาะระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม
ปี 2561 ประเทศนี้ได้นำาเข้าขยะพลาสติกมาก
ถึง 754,000 ตัน (เทียบได้กับน้ำาหนักของ
ช้างขนาดใหญ่ถึง 100,000 เชือก) จากหลาย
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ 
ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมนี สเปน สวีเดน และ 
สวิตเซอร์แลนด์

เราพบว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อ
โครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลของประเทศ 
การสืบสวนของกรีนพีซมาเลเซียได้เปิดโปง
การละเมิดข้อบังคับเป็นจำานวนมาก ซึ่งรวม
ถึงการนำามาทิ้ง และการเผาในที่โล่ง แม้ว่า
รัฐบาลมาเลเซียได้สั่งปิด “โรงงานรีไซเคิลขยะ
พลาสติก” 114 แห่ง กรีนพีซ มาเลเซียกลับ
ตรวจพบว่ามีโรงงานจำาพวกนี้อีกมากที่ยังคง
เก็บขยะพลาสติกจำานวนมหาศาลซึ่งนำาเข้ามา
จากต่างประเทศ

เราได้บันทึกภาพการเผาขยะบริเวณข้างถนนใน
ที่โล่ง การทิ้งขยะในพื้นที่ที่ไม่มีการควบคุมหรือมี
การควบคุมอย่างหละหลวมในบริเวณซึ่งอยู่ใกล้
แหล่งน้ำา พื้นที่เกษตร อาคารที่ถูกทอดทิ้ง หรือ
เพียงแค่ทิ้งเอาไว้ในที่เปิดเพื่อให้เสื่อมสภาพ

หลังจากที่ประเทศจีนได้แบนการนำาเข้าขยะพลาสติกเมื่อเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2561 ขยะพลาสติกก็ได้เข้ามายังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มากขึ้นโดยเฉพาะที่เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย 

พลาสติก 
ที่ล้นเกิน

“การสืบสวนของเราพบหลักฐานว่ามีการ
แปรรูปขยะพลาสติกที่เป็นอันตรายที่เมืองกลาง 
ซึ่งตั้งอยู่รอบนอกฝั่งทิศตะวันออกของ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเจนจารอมที่อยู่ทางทิศใต้”  
เฮง เกีย ชุน ผู้ประสานงานกิจกรรมมวลชน  
กรีนพีซ มาเลเซีย กล่าว 

ข้อมูลการค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน 
“The Recycling Myth” ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

ระหว่างเดือน
มกราคมถึง
กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561
มาเลเซียได้นำาเข้า
พลาสติกจาก 19 
ประเทศมากถึง
754,000ตัน

คำาอธิบายภาพ: (หน้านี้ และหน้าตรงข้าม)  
กรีนพีซ มาเลเซีย ได้ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนความ
ล้มเหลวของระบบการรีไซเคิลและผลกระทบต่อ
สังคมมาเลเซีย สิ่งที่พบนั้นน่าตกใจมากซึ่งก็
คือที่ “ทิ้งขยะ” พลาสติกแห่งใหม่ที่มาจาก 19 
ประเทศ เกือบท้ังหมดมาจากประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ใช้ประจำาวันในครัวเรือน
ถูกพบในสถานที่ซึ่งอยู่ติดกับโรงงานรีไซเคิล
ของ Westpack ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลชั้นนำาใน
มาเลเซีย
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มลพิษจากพลาสติก



ขับเคลื่อน
เรื่อง
พลาสติก

 อย่างไรก็ตามความพยายามไม่อาจมาจาก
ระดับชุมชนเพียงลำาพัง กรีนพีซและเครือข่ายภาย
ใต้การเคล่ือนไหว Break Free From Plastic จึง
เน้นไปท่ีความรับผิดชอบของบริษัทผู้ผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำาวัน (fast-moving 
consumer goods) เช่น Coca-Cola, Nestlé และ 
Unilever 

ในปี พ.ศ. 2561 มีการเก็บขยะและตรวจสอบ
แบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติก 239 คร้ัง ใน 
42 ประเทศ ใน 6 ทวีป ผลการตรวจสอบขยะ
กว่า 187,000 ช้ินพบว่าขยะส่วนมากคือภาชนะ
พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งนับพันแบรนด์  
สิ่งนี้สร้างมลพิษให้กับมหาสมุทรและแหล่งน้ำา
อย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบพบว่าบริษัท Coca-Cola, 
PepsiCo, Nestlé, Danone, Mondelez 
International, Procter & Gamble, Unilever, 
Perfetti van Melle, Mars Incorporated และ 
Colgate-Palmolive คือตราสินค้าท่ีพบมากท่ีสุด
ระหว่างการเก็บขยะโดยเรียงตามลำาดับ 
 

การเคลื่อนไหว Break Free from Plastic ยังคงดำาเนินต่อไปเพื่อต่อสู้กับ
ปัญหาพลาสติกในหลายระดับ ในระดับท้องถิ่น ผู้สนับสนุนของกรีนพีซและ
ประชาชนทั่วไปนับพันคนได้ร่วมกิจกรรมทำาความสะอาดชายหาดหลายแห่ง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี พ.ศ. 2561 

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับผลการตรวจสอบแบรนด์
สินค้าที่จัดทำาโดยกรีนพีซในปี พ.ศ. 2560  
 
#breakfreefromplastic คือการเคลื่อนไหวที่
ดำาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่ปราศจาก
มลพิษพลาสติก 

มีการเก็บขยะ
และตรวจสอบ
แบรนด์สินค้าจาก
ขยะพลาสติก

จาก 42 ประเทศ 
ใน 6 ทวีป 

239ครั้ง

Coca-Cola, 
PepsiCo, Nestlé, 
Danone, Mondelez 
International, 
Procter & Gamble, 
Unilever, Perfetti 
van Melle, Mars 
Incorporated และ 
Colgate-Palmolive 
คือตราสินค้าท่ีพบ
มากท่ีสุดระหว่างการ
เก็บขยะ

อธิบายภาพ: (หน้าน้ี และหน้าตรงข้าม)  
อาสาสมัครกรีนพีซตรวจสอบแบรนด์สินค้า
จากขยะพลาสติกท่ีหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี 
ประเทศไทย เน่ืองในวันทำาความสะอาดชายหาดโลก 
กิจกรรมน้ีเรียกร้องให้บริษัทผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ชนิด
ใช้คร้ังเดียวท้ิงแสดงความรับผิดชอบต่อมลพิษ
ท่ีพวกเขาเป็นต้นเหตุ

"สิ่งแวดล้อมไม่ใช่ประเด็นที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดในอินโดนีเซีย น้อยคนที่มีความสนใจ
มากพอที่จะพูดคุยในประเด็นนี้ แต่ในฐานะ
อาสาสมัคร ผมคิดว่าปี 2561 คือช่วงเวลา
ที่ดีที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง 
 
พวกเราได้จัดกิจกรรมเก็บขยะท่ียอกยาการ์ตา 
ซ่ึงมีสาธารณชนเข้าร่วมด้วย ระหว่างกิจกรรม
เราได้คุยกับผู้คนเกี่ยวกับประเด็นการเผาขยะ 
ปัญหาพลาสติก และวิธีเปลี่ยนพฤติกรรม
อันคุ้นเคยของพวกเขาเพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลง แต่บริษัทขนาดใหญ่ก็ต้องร่วม
รับผิดชอบด้วยเช่นกัน"

มัดดา ไอซา ผู้สนับสนุนจากอินโดนีเซีย
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มลพิษจากพลาสติกมลพิษจากพลาสติก



ฝุ่นพิษ PM2.5

 ผลงานศิลปะของเรืองศักด์ิช่วยเน้นย้ำาถึง
ความฉุกเฉินท่ีประเทศไทยต้องปรับปรุงดัชนี
คุณภาพอากาศ โดยให้รวมการเฝ้าระวังและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองท่ีมีขนาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอนด้วย ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ี
รู้จักกันในช่ือ PM 2.5 สร้างความเส่ียงร้ายแรงต่อ
สุขภาพผู้คน

งานศิลปะท้ังสองช้ินของเขา 'Memory' และ 
'Monolith Souvenir' สร้างข้ึนจากฝุ่นท่ีเก็บมา
จากหลายจังหวัดท่ัวประเทศ 

งานเปเปอร์มาเช่ท่ีช่ือว่า “Memory” เป็นการจัด
เรียงประติมากรรมรูปเด็ก แม่ และชายแก่ท่ีมีขนาด
เท่าของจริง แต่ละช้ินสะท้อนถึงแต่ละส่วนในสังคม
ท่ีต่างได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 

“Monolith Souvenir” สะท้อนถึงความไม่เป็นธรรม
ท่ีชุมชมผู้ตกเป็นเหย่ือของมลพิษทางอากาศได้เผชิญ 
งานน้ีนำาเสนอผลงานเรซิน 20 ช้ินท่ีหุ้มใบไม้และ 
พืชท่ีปนเป้ือนด้วยมลพิษ การจัดแสดงน้ีมีเป้าหมาย
เพื่อสะท้อนความเลวร้ายของระบบที่มาจากผู้ก่อ
มลพิษ

กิจกรรม 'Right to Clean Air–The Art Exhibition' ถูกจัดขึ้นที ่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
สาธารณะที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในงานได้นำาเสนอผลงานของ เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล

งานศิลปะ 
ทั้งสองชิ้น 
ที่ชื่อว่า 
'Memory' และ 
'Monolith 
Souvenir'  
สร้างขึ้นจาก
ฝุ่นที่เก็บมาจาก
หลายจังหวัด 
ทั่วประเทศ

ควบคู่ไปกับงานนิทรรศการ ยังมีงานเสวนา
ระหว่างผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับมลพิษทางอากาศและ
ทางออกท่ีเป็นไปได้ นอกจากน้ันยังมีนิทรรศการ
ภาพถ่ายเก่ียวกับผลกระทบและสาเหตุของมลพิษ
ทางอากาศ

จากการวิจัยของ World Bank ระบุว่ามลพิษทาง
อากาศเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควร
ของคน 50,000 คนในประเทศไทย ประชากรใน
ประเทศยังคงตกอยู่ภายใต้มลพิษทางอากาศท่ีสูง
กว่ามาตรฐานท่ีกำาหนดโดยองค์การอนามัยโลก 

อธิบายภาพ: (หน้าน้ี) การจราจรท่ีติดขัดใน
กรุงเทพฯ ภาคคมนาคมคือหน่ึงในตัวการ
สำาคัญของมลพิษทางอากาศของประเทศ 
 
(หน้าตรงข้าม) ผู้ร่วมงานกำาลังชมผลงานช่ือว่า  
Memory ซ่ึงจัดแสดงในนิทรรศการ Right to 
Clean Air - The Art Exhibition ของกรีนพีซ 
ผลงานนี้นำาเสนอประติมากรรมรูปเด็ก แม่ และ 
ชายแก่ที่มีขนาดเท่าของจริง ด้วยเทคนิค 
เปเปอร์มาเช่แล้วเคลือบผิวด้วยฝุ่นที่นำามาจาก
หลายพื้นที่ในประเทศไทย 

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ขออากาศดี
คืนมา

 ข้อเรียกร้องประกอบด้วย: 
  กำาหนดมาตรฐาน PM 2.5 และปรอทท่ีแหล่ง
กำาเนิด รวมถึงการวัดและรายงานค่า PM 2.5 
และปรอทท่ีมาจากปล่องควันจากของโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน
  ต้ังเป้าการลด PM 2.5 ในอากาศลง 30% 
ภายในปี พ.ศ. 2579 
  กำาหนดให้การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษ
ทางอากาศเป็นตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ 20 ปีของ
การจัดการคุณภาพอากาศ

   เฝ้าระวังและรายงานความเข้มข้นของ PM 2.5 
และมลพิษทางอากาศอ่ืน ๆ เช่น โพลีไซคลิกอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ท่ีเป็นภัยคุกคาม
ต่อสุขภาพประชาชน และเปิดเผยข้อมูลน้ีให้
สาธารณชนได้รับทราบ

แล้วงานรณรงค์น้ีก็สำาเร็จ! ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2561 กรมควบคุมมลพิษของประเทศไทยยอมนำา
ค่า PM 2.5 มาใช้ในการรายงานคุณภาพอากาศ 
เพ่ือยกระดับดัชนีคุณภาพอากาศ  

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นักกิจกรรมได้ส่งข้อความถึง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าประเทศได้มาถึงจุดวิกฤตแล้ว  
นาฬิกาทรายท่ีบรรจุด้วยฝุ่นซ่ึงเก็บมาจากพ้ืนหลายพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากท่ีสุด ถูกส่งมอบ
ให้กับตัวแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมกับจดหมายเปิดผนึกที่นำาเสนอแนวทาง
ปฏิบัติสำาหรับรัฐบาลเพื่อให้บรรลุแผน 20 ปีเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ของทุกคน 

กรมควบคุม
มลพิษ 
เห็นด้วย
ที่จะนำาค่า

อธิบายภาพ: (หน้านี้  และหน้าตรงข้าม) 
นักกิจกรรมกรีนพีซ มอบนาฬิกาทรายที่
บรรจุด้วยฝุ่นซึ่งเก็บมาจากหลายพื้นที่ใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากวิกฤตมลพิษทางอากาศให้กับ
ตัวแทนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ที่สำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

PM2.5
มาใช้ในการ
รายงาน 
คุณภาพอากาศ

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นักลงทุน 47 ราย (ผู้ผลิตคาร์บอนและซีเมนต์) เป็นตัวการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ บริษัทเหล่าน้ี
ประกอบด้วย Shell, BHP Billiton, BP, Chevron, ConocoPhillips, ENI, 
ExxonMobil, Glencore, OMV, Repsol, Sasol, Suncor, Total และ RWE 
การไต่สวนจะมีข้ึนท่ีฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซ่ึงจะมีการสรุปผลใน
ปลายปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการจะแถลงคำาตัดสินในปี พ.ศ. 2562 

ผู้คนและโลกต้องมาก่อนผลกำาไร
นักกิจกรรมกางแบนเนอร์ขนาดใหญ่มีข้อความว่า 'PEOPLE AND PLANET, 
NOT PROFIT' ที่หน้าโรงกลั่นน้ำามันของ Shell ที่บาทังกัส ประเทศฟิลิปปินส์ 
โดยต้องการส่งสารเตือน Shell ให้เข้าร่วมการไต่สวนเพื่อให้บริษัทเชื้อเพลิง
ฟอสซิลขนาดใหญ่แสดงความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นักกิจกรรมยังส่งจดหมาย
เรียกร้องให้ Shell เข้าร่วมการไต่สวน 

คล่ืนแห่งการต่อสู้
กลุ่มคนท้องที่ในจังหวัดลายูเนียนของฟิลิปปินส์ ได้มารวมตัวกันเพื่อเข้า
ร่วมกับชุมชนทั่วโลกจำานวนมากที่กำาลังเรียกร้องให้ปลดแอกจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล (#breakfreefromfossilfuels) คนกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 670 เมกกะวัตต์ในเมืองลูนา 

พวกเขาเดินขบวนไปตามถนนสายหลักในเมืองด้วยเท้าเปล่าเพื่อแสดงถึง 
“ความจำาเป็นที่ผู้คนจะต้องเข้าถึงและสัมผัสกับสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นในลายูเนียน” 
ยังมีการจัดงาน Break Free Sustainability Fair ขึ้นที่ซาน ฮวน โดยมีงาน
เสวนาประเด็นสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว พลังงาน การแสดงอะคูสติก และ
การฉายหนังส้ันเร่ือง “Before We Disappear” เป็นกรณีพิเศษก่อนเข้าฉายจริง 
หนังเรื่องนี้นำาแสดงโดย คาร์ลา ฮัมฟรีย์์, อเล็กซ์ เมดินา และโจเอล ตอร์เร่ 

อธิบายภาพ: (หน้านี้) นักกิจกรรมกรีนพีซกางป้ายผ้า
ขนาดใหญ่ที่มีข้อความว่า 'PEOPLE AND PLANET, 
NOT PROFIT' หน้าโรงกลั่นน้ำามันที่ตาบังกาว บาทังกัส 
 
(หน้าตรงข้าม บน) ผู้บรรยายกำาลังนำาเสนอข้อมูล
ระหว่างการเปิดตัวรายงาน "Coalruption" ที่จัดขึ้นโดย 
Bersihkan Indonesia coalition ณ กรุงจาการ์ตา 
 
(หน้าตรงข้าม ล่าง) นักกิจกรรมกรีนพีซและเรือเรนโบว์ 
วอร์ริเออร์ ประท้วงใกล้กับเรือขนถ่านหินจากเหมืองใน
กาลิมันตันไปยังโรงไฟฟ้าที่ชวา อินโดนีเซีย

"การเรียกร้องให้บริษัทและรัฐบาลหันมา
ดูหายนะจากการท่ีพวกเขากอบโกยผล
ประโยชน์จากโลกใบน้ีน้ันไม่เพียงพอ เราจะ
ต้องให้ความรู้กับพวกเขาและสาธารณชน
เก่ียวกับความสำาคัญของส่ิงแวดล้อมต่อ
การดำารงชีพของเรา โดยใช้หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นส่ิงสนับสนุนและให้คำาแนะนำา
ท่ีสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง พวกเขาจะต้อง
มีความเข้าใจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและปัญหา
ท่ีพวกเรากำาลังเผชิญอย่างลึกซ้ึงเพ่ือให้รู้ว่า
จะต้องทำาอะไรเพ่ือปกป้องส่ิงน้ี"

นันทิชา โอเจริญชัย (หลิง) นักกิจกรรม ประเทศไทย

กองทุนแสงอาทิตย์ 
ในปี พ.ศ. 2561 องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยได้จัดต้ังโครงการ
ระดมทุนช่ือว่า “กองทุนแสงอาทิตย์” เพ่ือขับเคล่ือนให้ประเทศไทยก้าวสู่การใช้
พลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด เงินบริจาคได้ถูกนำามาใช้เพ่ือติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์
บนหลังคาโรงพยาบาลในประเทศไทย 
 
เปิดโปงทุจริตถ่านหิน
กรีนพีซ อินโดนีเซีย ร่วมกับองค์กร Auriga, JATAM และ ICW ตีพิมพ์
รายงานชื่อว่า  'Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis 
Batubara' ที่เปิดโปงการทุจริตของนักการเมืองระดับสูงในอุตสาหกรรม
ถ่านหินของอินโดนีเซีย ลูหุต ปันใยทัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกิจการทางทะเล
เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา 

การต่อสู้เพ่ือหยุดย้ังถ่านหินบนเกาะ
กรีนพีซ ได้ต่อสู้ร่วมกับคนท้องถ่ินท่ีบูเลเล็ง บาหลี เพ่ือต่อต้านแผนการขยาย
โรงไฟฟ้าถ่านหินบนชายฝ่ังทางทิศเหนือของเกาะ มีการฟ้องร้องเพ่ือหยุดย้ัง 
โครงการน้ีเน่ืองจากไม่มีการหารือร่วมกับภาคประชาชนเก่ียวกับแผนการ
ขยายโดยปราศจากการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมตามข้อบังคับของ
กฎหมาย ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 คดีน้ีถูกยกฟ้องโดยคณะผู้พิพากษา
ของเดนปาซาร์

ร่วมรับฟังเพ่ือสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของฟิลิปปินส์ได้เปิดตัวการสืบสวนระดับชาติ 
หลังจากท่ีองค์กรด้านส่ิงแวดล้อม องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค และองค์กรภาคประชาชน 14 องค์กร พร้อมกับเกษตรกรรายย่อย 
ชาวประมง นักสิทธิมนุษยชน ผู้รอดชีวิตจากพายุ ศิลปิน และประชาชนท่ีมี
ความสนใจ 18 ราย ได้ร่วมกันรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอข้อเรียกร้องในปี  
พ.ศ. 2558 ในการไต่สวนเป็นคร้ังแรกของโลกเพ่ือพิจารณาว่า 
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พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



 กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งเวิร์คช็อปที่ให้ความ
สำาคัญกับความคิดสร้างสรรค์ในการรีไซเคิลและ
อัพไซเคิล และยังเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ประดิษฐ์
ของใช้ของตัวเอง เช่น สมุดบันทึก และกระเป๋า 
ในงานยังมีเวิร์คช็อปสอนการซ่อมกางเกงยีนส์ 
และการระบายสีนกปักษาสวรรค์ให้กับผู้ร่วมงาน
ที่มาเป็นครอบครัวและเด็ก ๆ

ในประเทศไทย กิจกรรม MAKE SMTHNG ถูก
จัดข้ึนท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
นักประดิษฐ์ คนรัก DIY และ Youtuber ได้มา
รวมกันจัดเวิร์คช็อปเพื่อส่งเสริมแนวคิดการ
ต่อชีวิตให้สิ่งของเพื่อลดพฤติกรรมแบบบริโภค
นิยม 

ในอินโดนีเซียกิจกรรม MAKE SMTHNG ได้
มุ่งความสนใจไปที่ปัญหาพลาสติก ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำาปุ๋ยหมัก การ
ตกแต่งอย่างสร้างสรรค์ และการทำาสบู่จาก
ธรรมชาติ ควบคู่ไปกับกิจกรรมยืดอายุให้กับ

สิ่งของ กรีนพีซ อินโดนีเซียได้เชิญบุคคลผู้
มีชื่อเสียงมาร่วมงานและกระจายข้อความ
สำาคัญออกไปในงานที่คิบาร์ จาการ์ตา 

พวกเรา 
ใช้ความคิด
สร้างสรรค์
เพื่อท้าทาย
กับวัฒนธรรม
บริโภคนิยมและ
สนับสนุนของเสีย
เหลือศูนย์ อาหาร
ท่ีมีพืชผักเป็นหลัก 
สโลว์แฟชั่น  
การยืดอายุส่ิงของ 
และ DIY

กิจกรรม MAKE SMTHNG Week ที่มาเลเซียในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2561 ถือเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง และท้าทายแนวคิดแบบบริโภคนิยมอันแพร่หลายของผู้คนใน
ช่วงวันหยุดปลายปี

ซื้อน้อย ใช้ซ้ำา  
ทำาเอง

"เป็นช่วงเวลาท่ีน่าภูมิใจสำาหรับผมเม่ือได้มาเป็นอาสาสมัคร
ของกรีนพีซ ผมได้เข้าร่วมการอบรมการรณรงค์ด้วยสันติวิธี 
และกิจกรรม Make SMTHNG ด้วย ผมยังได้อยู่บนเรือเรนโบว์ 
วอร์ริเออร์ระหว่างท่ีมีกิจกรรมในช่วงท่ีเรือเดินทางมารณรงค์
ในภูมิภาคน้ี ผมรู้ว่ากรีนพีซกำาลังต่อสู้เร่ืองอะไร น่ีคือส่ิง
เดียวกันกับส่ิงท่ีผมกำาลังต่อสู้อยู่ในฐานะมนุษย์คนหน่ึง"

อาทิฟ เฟอร์ฮัน บิน จัมซารี ผู้สนับสนุน ประเทศมาเลเซีย
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อธิบายภาพ: (หน้านี้) ผู้สนใจกำาลังเรียนการ
แปลงเสือ้ผา้เกา่ใหก้ลายเป็นทีแ่ขวนตน้ไมใ้นงาน 
“MAKE SMTHNG Week” ที่จัดโดยกรีนพีซ ที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
(หน้าตรงข้าม) สุภาพสตรีกำาลังโชว์กระเป๋า DIY 
ที่ทำาจากป้ายผ้าใช้แล้วในงาน MAKE SMTHNG 
Week ที่กรุงเทพมหานคร

28 รายงานประจำาปี 2561 : ไม่มีใครจมสายรุ้งได้

งานรณรงค์พิเศษ



 เมืองปาสิก และกรีนพีซ ฟิลิปปินส์  ได้ปูทาง
สู่อาหารเพื่อสุขภาพ โดยการเปลี่ยนเมนูใน
โรงอาหารของหน่วยงานและโรงเรียนของรัฐ
ให้มีตัวเลือกจากพืชผักด้วย
      ก่อนหน้านั้นสภาเมืองได้ผ่านระเบียบสภา
ว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพซึ่งส่งเสริม
อาหารที่ดีต่อสุขภาพและห้ามของที่หวาน เค็ม 
และมันจนเกินไป โดยเฉพาะพื้นที่รอบโรงเรียน
ของรัฐ 

พายุที่รุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้คุกคามความมั่นคงทางอาหารของฟิลิปปินส์ ผู้ผลิตอาหารและองค์กร
ภาคประชาสังคมผู้สนับสนุนได้หาแนวทางเพ่ือเปล่ียนระบบอาหารอันล้มเหลว
มาสู่ระบบที่มีความยั่งยืน

กินอย่างมีสติ
เพื่อหล่อเลี้ยง
ชีวิต

อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ

“สำาหรับผมการรณรงค์เพ่ือส่ิงแวดล้อมคือหน้าท่ีทางจริยธรรม
และจิตวิญญาณ ด้วยเหตุท่ีผมเป็นคนอิบาลอยซ่ึงเป็นชนพ้ืนเมือง
ของฟิลิปปินส์จึงทำาให้ผมคิดเช่นนั้น เพราะกลุ่มชนพื้นเมือง 
ส่วนมากมีความเชื่อมโยงกับผืนดินและโลก ผมเป็นอาสาสมัคร 
ในงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมเชิงนิเวศ เมนูเพ่ือสภาพภูมิอากาศ 
และ #IAmHampasLupa พวกเราคือกลุ่มคนหนุ่มสาวท่ีสนับสนุน
ระบบเกษตรกรรมที่มีความสามารถรับมือและฟื้นตัวจากวิกฤต
สภาพภูมิอากาศและการบริโภคอาหารอย่างมีสติ”

ไรอัน เบสเตอร์ อาสาสมัครจากฟิลิปปินส์

เมืองปาสิก 
ได้ปูทาง
สู่อาหาร
เพ่ือสุขภาพ
โดยการเปล่ียน
เมนูในโรงอาหาร
ของหน่วยงาน
และโรงเรียนของ
รัฐให้มีตัวเลือก
จากพืชผักด้วย
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อธิบายภาพ: (หน้านี้) ผู้เข้าเยี่ยมชมกำาลัง
สำารวจผักที่เติบโตด้วยการเพาะปลูกเชิงนิเวศใน 
Costales Nature Farms ที่มาเจย์เจย์ จังหวัด
ลากูนา 
 
(หน้าตรงข้าม) ผักและสมุนไพรที่เติบโตด้วย
การเพาะปลูกเชิงนิเวศใน Costales Nature 
Farms ที่มาเจย์เจย์ จังหวัดลากูนา

รายงานประจำาปี 2561 : ไม่มีใครจมสายรุ้งได้30



"โลกของเรากำาลังตกอยู่ในอันตราย แต่
ไม่ใช่แค่นั้น สุขภาพของเราก็น่าเป็นห่วง
เช่นกัน เราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ไลฟ์สไตล์เป็นอย่างมาก แม้ฉันจะเชื่อว่า
มันควรจะเริ่มต้นด้วยกระบวนการจาก
บนลงล่าง แต่เราก็ควรจะเป็นผู้บริโภคท่ีมีสติ
เช่นกัน เพราะถ้าพวกเขา (รัฐบาล) ไม่เริ่ม 
เราก็จะต้องเริ่มเอง ฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นใน
การทำาเป็นตัวอย่างและนั่นคือสิ่งที่พวกเรา
จะต้องทำา"

มารีญา พูลเลิศลาภ ผู้สนับสนุนจากประเทศไทย

อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ

 ประเมินกันว่าภาคการเกษตรสร้างก๊าซเรือน
กระจกมากถึงร้อยละ 52 จากการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษท่ีผ่านมา โดย
ร้อยละ 70 ของภาคเกษตรมาจากอุตสาหกรรม
เน้ือและนม นอกเหนือไปจากน้ันมีการกล่าวอ้าง 
ว่าการผลิตและบริโภคเน้ือสัตว์กำาลังนำาพวก
เราไปสู่ส่ิงท่ีองค์การอนามัยโลกเรียกว่า 
“ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับโลก”

เพ่ือตอบสนองกับผลกระทบท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
ปศุสัตว์ต่อสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และภูมิอากาศ 
กรีนพีซได้เปิดตัวงานรณรงค์ระดับโลกเพ่ือเรียกร้อง
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในรูปแบบการกิน
และการเกษตรของพวกเรา พวกเราเรียกร้องให้
ลดการผลิตและบริโภคเน้ือสัตว์และวัวนมลงร้อยละ 
50 และเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีพืชผักเป็น
ส่วนประกอบหลักภายให้ได้ในปี พ.ศ. 2593 

บันนี แมคดิอาร์มิด ผู้อำานวยการบริหารกรีนพีซ
สากล กล่าวว่า “ส่ิงท่ีเรากินไม่ว่าจะในระดับบุคคล
หรือในระดับสังคมโลก คือหน่ึงในเคร่ืองมือท่ี
ทรงพลังที่สุดของเราในการต่อสู้กับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการทำาลาย
ส่ิงแวดล้อม” 

ในปี พ.ศ. 2561 กรีนพีซสากลได้ตีพิมพ์รายงานชื่อว่า “ลด” เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรม “เพิ่ม” สุขภาวะที่ดีของมนุษย์และโลก  
เพื่ออธิบายว่าสิ่งที่เรากินนั้นส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอย่างไร

ลดเนื้อ  
เพิ่มผัก

เชฟกระทะผัก
เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองวันงดเน้ือสัตว์โลก นักเรียน
จากจังหวัดภูเก็ตและพังงาได้มาร่วมการแข่งขัน
ทำาอาหารจากเมนูพืชผักในกิจกรรมกับเรือ
เรนโบว์ วอร์ริเออร์ งานน้ีมีเชฟป้อม ธนรักษ์ ชูโต, 
เฮตตี กีแนน กัปตันเรือ และวิลลี เฟอเรอร์ พ่อครัว
ประจำาเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์มาร่วมเป็นกรรมการ
การแข่งขัน

อีกหน่ึงไฮไลท์ของงานคือการเสวนา “VEG Talk: 
Less Meat, More Veggies” ซ่ึงเป็นการพูดคุย
ถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงระบบอาหาร
ของเรา งานน้ีมารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์ส
ไทยแลนด์ 2560 ได้มาร่วมสะท้อนความคิด
ว่าการเปล่ียนแปลงอาหารท่ีเรากินสามารถนำาไป
สู่สุขภาวะท่ีดีของคนและโลกได้อย่างไร

จากสวนสู่จาน
“การฟื้นตัวหลังภัยพิบัติ” คือการสรุปนโยบาย
ที่นำาเสนอโดยกรีนพีซ ฟิลิปปินส์ นี่เป็นการนำา
บทเรียนจากการช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์จาก
เกษตรกรสู่เกษตรกร ซึ่งสนับสนุนโดยกรีนพีซ
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร องค์กรภาคประชาสังคม 
และหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น โครงการนี้ได้
ดำาเนินการใน 12 เขตเทศบาลซ่ึงระบบอาหารและ
เกษตรกรรมได้รับความเสียหายจากพายุและความ
แห้งแล้งระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559

ประเมินกันว่า
ภาคการเกษตร
สร้างก๊าซเรือน
กระจกมากถึง

52%

70%

จากการปลด
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นใน
หลายทศวรรษที่
ผ่านมา โดย

ของภาค
เกษตรมาจาก
อุตสาหกรรมเนื้อ
และนม

การกินอย่างมีสีสัน
เพ่ือระลึกถึงการยอมรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติในปี 
พ.ศ. 2532 กรีนพีซ ฟิลิปปินส์ ได้เปิดตัวหนังสือ 
'Paano Kumain ng Kulay' (เลือกกินให้ถูกสี)  
ซ่ึงเป็นหนังสือเด็กสีสันสดใสท่ีส่งเสริมโภชนาการ
ที่ดีเพื่อการเติบโตของเยาวชนตัวน้อย หนังสือ
เล่มนีจั้ดพิมพ์โดย Adarna House, Me & My 
Veg Mouth และกรีนพีซ ฟิลิปปินส์ ภายในเล่มมี
บทกลอนของมาบี ดาวิด เป็นภาษาตากาล็อกและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบอันสดใสจาก 
ยาส ดอกเตอร์ เพ่ือสอนให้ผู้อ่านตัวน้อยเข้าใจ
ว่าผักผลไม้ท่ีมีสีสันคือแหล่งวิตามินและแร่ธาตุท่ี
จำาเป็นและเราควรจะกินผักผลไม้ทุกวัน 
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บริโภคล้นเกิน โลกร้อนข้ึน
จากการศึกษาพบว่าการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
ทั่วโลกได้สร้างก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์ 
เครื่องบิน รถไฟ และเรือที่มีอยู่ทั้งหมดในโลก
รวมกัน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 กรีนพีซ 
ฟิลิปปินส์ ได้ทำาแบบสำารวจเพื่อให้เห็นว่าชาว
ฟิลิปปินส์มีความเข้าใจในประเด็นน้ีมากเพียงไรและ
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ของ
พวกเขา ผลของการศึกษาพบว่า เนื้อสัตว์ยัง

อธิบายภาพ: (หน้าตรงข้าม) นักเรียนจาก
โรงเรียนบ้านอ่าวมะขามแสดงทักษะระหว่าง
การแข่งขันทำาอาหารเมนูผักเนื่องในโอกาส
วันปลอดเนื้อโลก การแข่งขันเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องโดยกรีนพีซ
ระหว่างการมาเยือนประเทศไทยของเรือเรนโบว์ 
วอร์ริเออร์ซึ่งเป็นเรือธงขององค์กร

เป็นส่วนผสมหลักในมื้ออาหารโดยทั่วไปของคน
ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 5 ของผู้ท่ีทำาแบบสำารวจบริโภค
เนื้อสัตว์ทุกวัน และร้อยละ 46 บริโภคเนื้อสัตว์  
2 - 3 คร้ัง ต่อสัปดาห์ ซ่ึงเเสดงให้เห็นว่ายังมีงาน 
อีกมากท่ีต้องทำาเพ่ือเปล่ียนแปลงให้เกิดพฤติกรรม
การบริโภคพืชผักเป็นหลัก 
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รายงาน 
ด้านการเงิน

ปี พ.ศ. 2561  
เราระดมทุนจาก 
ทั้งภูมิภาคได้

 ปี พ.ศ. 2561 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีผู้บริจาคท้ังส้ิน 55,583 รายจากทุกภาคส่วน 
เพราะผู้บริจาคเหล่าน้ี ทำาให้เราสามารถรณรงค์เพ่ือ
อนาคตของส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน ด้วยการสืบสวน 
บันทึก และโน้มน้าวผู้มีอำานาจให้ปกป้องสภาพภูมิ
อากาศ มหาสมุทร แหล่งน้ำาสะอาด และอาหาร
ของเรา ในช่วงปีน้ีเราระดมทุนจากท้ังภูมิภาคได้ 
131,593,000 บาท 

คำาอธิบายการบริหารงบการเงิน:

1.  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริหาร
จัดการเงินทุนตามมาตรฐาน การรายงาน
การจัดการงบการเงินนานาชาติสำาหรับ
หน่วยงานขนาดเล็กและกลาง (IFRS-SME) 
การจัดการงบการเงินตามมาตรฐาน IFRS-
SME เป็นการใช้เกณฑ์คงค้างตามมาตรฐาน
บัญชีในการบันทึกรายรับและรายจ่าย ตาม
ลำาดับของการดำาเนินธุรกรรมเพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบได้โดยสุจริต 

2.  รายได้ส่วนใหญ่ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้คือเงินให้เปล่าจากกรีนพีซสากล ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของแผนสนับสนุนกรีนพีซ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะเป็นสำานักงานท่ีมี
ความสำาคัญในระดับต้น ๆ และเป็นแนวหน้าอยู่
ในภูมิภาคท่ีต้องต่อสู้กับปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ี
รุนแรงท่ีสุดในโลก

3.  กรีนพีซวางแผนอย่างเน้นคุณค่าในการดำาเนิน
การระดมทุนเพ่ือเพ่ิมรายรับและศักยภาพใน
อนาคต ตามแผนพัฒนาสามปี ระหว่างปี พ.ศ. 
2560-2562 เพ่ือขยายงานให้สัมฤทธิผล

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกที่ไม่รับเงินบริจาค
จากภาคธุรกิจและรัฐบาล ความเป็นอิสระทางการเงินได้ทำาให้เรามีความ
น่าเชื่อถือในการทำางานด้วยการเปิดโปงอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม และ
เรียกร้องความรับผิดชอบและการเยียวยา

ความสำาเร็จจากการลงทุนน้ีจะเป็นท่ีประจักษ์
ในอนาคต และจะมีผลให้ต้นทุนในการระดมทุน
โดยรวม ลดลงเร่ือย ๆ 

4.  รายจ่ายของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถูกต้องตามระเบียบของนโยบายองค์กร กฎ
ข้อบังคับ และเป็นไปตามข้ันตอน (ท้ังระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก) โดยมีคณะกรรมการ
บริหารของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติงบประมาณประจำาปี 

5.  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความ
สำาคัญกับกิจกรรมรณรงค์ด้วยสันติวิธีและ
การรณรงค์ให้บรรลุเป้าหมาย ลำาดับความ
สำาคัญของการรณรงค์มีผลต่อรายจ่ายของ
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดสรรงบ
ประมาณต่อกิจกรรมการรณรงค์ คือ ร้อยละ 
47 ใช้จ่าย ในการรณรงค์ปกป้องป่าไม้  
ร้อยละ 22 เพ่ือการรณรงค์ด้านพลังงานและ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 12 
เพ่ือการรณรงค์ด้านความเป็นธรรมด้าน
สภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 7 รณรงค์ปกป้อง
มหาสมุทร ร้อยละ 6 ใช้ในการรณรงค์ด้าน
อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ และร้อยละ 6 
เพ่ือกิจกรรมรณรงค์อ่ืน ๆ เช่น งานรณรงค์
ปลอดสารพิษ ยุติมลพิษพลาสติก และการ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านส่ิงแวดล้อม 
รายรับท่ีนอกเหนือจากงานรณรงค์จะถูกเก็บไว้
เพ่ือใช้ในงานรณรงค์หรือโครงการในอนาคต 
ตามนโยบายเงินทุนสำารองของกรีนพีซ

เราก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับฐานของผู้สนับสนุน
ท่ีกว้างขวางข้ึน พร้อมกับนักกิจกรรมท่ีอุทิศตัว 
และพร้อมกับคุณและทุกคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ความสำาเร็จท้ังเล็กและใหญ่ล้วนเกิดข้ึนได้ สำาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก
ที่อีเมล
supporterservices.th@greenpeace.org

การจัดสรร 
งบประมาณ  

ปี พ.ศ. 2561ป่าไม้

สารพิษ พลาสติก และการรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉิน

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความเป็นธรรม 
ด้านสภาพภูมิอากาศ

อาหารและ 
เกษตรกรรม 

เชิงนิเวศ

มหาสมุทร

47%

6%

22%
12%

6%

7%

2561 2560

รายรับ บาท บาท

เงินช่วยเหลือจากสภาสมาคมกรีนพีซ 261,194,000 226,950,000

การระดมทุน 131,593,000 146,222,000

รายรับสุทธิ 392,787,000 373,172,000

ค่าใช้จ่ายตามจริง

โครงการรณรงค์ต่าง ๆ

ปกป้องป่าไม้ 133,424,784 115,498,355

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 63,763,857 54,836,464

ความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ 33,794,242 36,557,642

ปกป้องมหาสมุทร 19,927,596 34,797,974

อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ 16,303,405 21,680,814

ปลอดสารพิษ 17,325,464 7,201,428

อื่น ๆ 392,233 2,492,311

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ 284,931,581 273,064,988

นอกเหนือจากโครงการรณรงค์ 

การระดมทุน 60,691,351 58,728,928

การบริหารและการดำาเนินงานองค์กร 45,107,068 51,174,374

ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโครงการรณรงค์ 105,798,419 109,903,301

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 390,730,000 382,968,289

ส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สิน 2,057,000 (9,796,289)

ทรัพย์สินสุทธิเริ่มต้นปี 53,893,536 63,689,826

ทรัพย์สินสุทธิ สิ้นปี 55,950,536 53,893,536

131,593,000 
บาท 
จากผู้บริจาคทั้งสิ้น 

55,583
ราย
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ประเทศไทย 

1371 ชั้น 1 แคปปิตอลแมนชั่น
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร +66-23571921 
แฟกซ์ +66-23571929
info.th@greenpeace.org
 

ประเทศอินโดนีเซีย 

อาคารเมก้า พลาซ่า ชั้น 5
เจไอ.เอชอาร์.ราซูน่า เซด คาฟ. ซี 3
คูนิกัน จาการ์ตา 12920 
อินโดนีเซีย
โทร +62-21-5212552 
แฟกซ์ +62-21-5212553 
info.id@greenpeace.org

ประเทศฟิลิปปินส์ 

ห้อง 201 อาคาร เจ จี เอส 
#30 ถนน สกาวท์ ทัวซอน 1103 
เมืองเกซอน ประเทศฟิลิปปินส์ 
โทร +63-2-332-1807
แฟกซ์ +63-2-332-1806
info.ph@greenpeace.org

ประเทศมาเลเซีย

L6-12 มีนารา เซ็นทรัล วิสตา
150 จาลัน สุลตาน อับดุล ซามัด
บริคฟิลด์ 50470
กัวลาลัมเปอร์
โทรl: +603-22762022
แฟกซ์: +603-22762025
info.my@greenpeace.org

greenpeace.org/seasia
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