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งานของเรามีค่านิยมหลักเป็นตัวก�าหนดทิศทาง 
เรายึดมั่นในการไม่ใช้ความรุนแรง ความเป็นอิสระ
ทางการเงิน การเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์ และ
พลังของการลงมือท�าร่วมกัน

กรีนพีซไม่รับเงินทุนทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจ และ
พรรคการเมืองใด ๆ กรีนพีซไม่เสาะแสวงหาและไม่รับ
เงินบริจาคใด ๆ ที่จะมีผลเป็นข้อผูกมัดที่ขัดต่อความ
เป็นอิสระ เป้าหมาย จุดประสงค์ หรือ ความเป็นหนึ่ง
เดียวกันขององค์กร กรีนพีซพึ่งพาเงินบริจาคโดย
สมัครใจจากผู้สนับสนุนที่เป็นปัจเจกชน และ เงินทุนให้
เปล่าจากมูลนิธิต่าง ๆ

เราเชื่อมั่นในพลังร่วมกันของประชาชน อนาคตของ 
สิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับคนนับล้านทั่วโลก ที่มีความเชื่อ
เช่นเดียวกับเรา
 
เมื่อเราร่วมกัน เราสามารถต่อกรปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
น�าเสนอทางออกของปัญหาได้

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายของกรีนพีซ คือการปกป้องความอุดมสมบูรณ์
ของโลกและทุกสรรพชีวิต 

กรีนพีซท�างานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2514 ปัจจุบัน กรีนพีซมีส�านักงานในระดับ
ประเทศและระดับภูมิภาค 26 แห่งใน 55 ประเทศทั่วโลก 

กรนีพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตัง้ข้ึนในปี พ.ศ. 2543 
โดยมีส�านกังานอยูใ่นประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และมาเลเซีย ขณะที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนใน  
เมียนมา สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขงตอนล่าง
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ผู้สนับสนุน

รายงานด้านการเงิน

สาส์นจาก
ผู้อ�านวยการบริหาร

งานรณรงค์ของเรา
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0 พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งความท้าทายของผู้คนทั่วโลกและส�าหรับ
กรีนพีซที่ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ร่วมกัน เช่นเดียวกับ
การด�าเนินงานภายใน ปี 2560 ถือเป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้นส�าหรับ
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเราได้ตั้งส�านักงานใหม่ใน
ประเทศมาเลเซีย หลังจากที่เราได้ท�างานมานานกว่าทศวรรษครึ่ง
ในประเทศฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย มาเลเซียถือว่าเป็นพื้นที่อัน
ส�าคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคและพวกเราก็ตื่นเต้น
ที่จะเริ่มการท�างานรณรงค์ในพื้นที่ใหม่นี้ การขยายตัวในครั้งนี้ใช้
เวลาเตรียมความพร้อมสามปี แต่สิ่งส�าคัญที่สุดที่นอกเหนือไปจาก
การเตรียมการก็คือ “บุคลากร” ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร ผู้สนับสนุน 
พนักงานที่เชื่อมั่นในพวกเรา ได้มาร่วมกันและยืนเคียงข้างเราตั้งแต่
วันแรก ๆ 
 
ส�าหรับผมแล้วนี่คือกรีนพีซ นี่คือชุมชนของผู้มีความเชื่อ ตลอด
ประวัติศาสตร์ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้เห็น
กลุ่มคนเช่นนี้มาร่วมกันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของ
เราและพื้นที่อื่นๆที่ไกลออกไป ด้วยความเชื่อมั่นที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ และเป็นกระบอก
เสียงให้กับธรรมชาติและผู้คน
 

เรามีความภูมิใจที่จะรายงานความคืบหน้าของงานรณรงค์ในปี 
พ.ศ. 2560 ที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน
 
ในฐานะองค์กรระดับโลก กรีนพีซพร้อมเสมอที่จะรับมือกับ
สถานการณ์อันหลากหลายในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่แตกต่างกัน 
งานของเราในสี่ประเทศได้ขยายตัวไปสู่ผู้คนนับแสนบนวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย เรายินดีกับการที่ชุมชนของพวกเราได้ยกระดับการ
ต่อสู้อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเพื่อจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ จน
ประสบความส�าเร็จในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความส�าเร็จที่ผ่านมา
ได้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราท�าและวิธีการท�างานของ
เรา (ที่ยึดมั่นในการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี) ยังคงมีพลัง

เราให้ค�ามั่นว่าจะท�างานรณรงค์ให้ดีขึ้น ก้าวต่อไปข้างหน้า และก้าว
ข้ามขีดจ�ากัด

สาส์นจากคณะกรรมการบริหาร         
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เรายินดีกับการที่ชุมชนของพวกเราได้ยกระดับ
การต่อสู้อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเพื่อจัดการกับ
อุปสรรคต่าง ๆ จนประสบความส�าเร็จ
ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
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ซูซี่ เป็นนักสิ่งแวดล้อม เป็นนักเคลื่อนไหว
ด้านสิง่แวดล้อม ผูส้นบัสนนุความเท่าเทยีม 
ทางเพศ ผู้ริ่เริ่มธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม นักอนุรักษ์ทางทะเล และ
ผู้น�าด้านธุรกิจยั่งยืน ซูซี่ยังเป็นผู้แทน
อย่างเป็นทางการประจ�าโครงการ 
Climate Reality ของอัล กอร์ อดีตรอง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

ซูซี่ ฮูโทโม

อเล็กซานดรา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารเมื่อปี 2558 เธอมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชี การเงิน การจัดการโครงการ 
การจัดการในภาวะวิกฤต การพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์ และการบริหารองค์กรสากล
ขนาดใหญ่ และในกรีนพีซสากล อเล็กซานดรา
ส�าเร็จหลักสูตรการบริหารธุรกิจด้านองค์กร
ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเจนีวา

อเล็กซานดรา ลาฟอรี-เยตส์

ดอกเตอร์โอภาส คือนักเคล่ือนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม เชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดล้อม
ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
เป็นผู้น�าด้านการพัฒนาการประยุกต์
วิธีวิทยาการเพ่ือชุมชนท้องถ่ิน เป็นต้น
ว่า การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่ง
ด่วน (RRA) และการจัดเก็บข้อมูลแบบมี
ส่วนร่วมด้วยภาพ (Photo Novella) และ
มานุษยวิทยา เชิงชาติพันธุ์วรรณา

ดอกเตอร์โอภาส ปัญญา

ดอกเตอร์ศศิวิมล เป็นนักสิ่งแวดล้อม นัก
จิตวิทยา และผู้น�าด้านการตลาดและการวิจัย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบการณ์กว้าง
ขวางด้านการจัดการธุรกิจและเป็นผู้ประกอบ
การที่แข็งขัน

ดอกเตอร์ศศิวิมล สมิตติพัฒน์ 

เมลเป็นทนายความอาชีพ และด�ารงต�าแหน่ง
ผู้จัดการโครงการวิจัยและการมีส่วนร่วม
ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ประจ�าองค์กร Verité 
Southeast Asia (www.verite.org) และ
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารอ�านวยการโครงการ 
SHAPE-SEA (www.shapesea.com)  
เมลเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายศึกษาสิทธิ
มนุษยชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAHRN) 
ประสบการณ์ของเมลด้านสิทธิมนุษยชน 
ยังครอบคลุมงานด้านแรงงานและคนงาน
ย้ายถิ่น ชนพื้นเมือง และสตรี

เมลิเซิล อซุนซิออง

นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และมีความ
เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีนิวมีเดีย
และดิจิทัล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง ไก ปิง มีประสบการณ์ยาวนาน
ในการสร้างขบวนการเคลื่อนไหวระดับ
รากหญ้า

ยอง ไก ปิง 

แฮร์รี่เป็นสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม ที่อุทิศ
ตัวช่วยเหลือและส่งเสริมชุมชนทั่วภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านส่ือมวลชนพลเมอืงและ CSR ของมลูนธิิ 
อโชกาในอินโดนีเซีย แฮร์รี่ได้ท�างานร่วมกับ 
โครงการผู้น�าในเอเชีย (ALFP) ที่ญี่ปุ่น 
และได้รับรางวัลการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมจากมหาวิทยาลัย
ควีนสแลนด์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้ความส�าคัญ
กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์

แฮร์รี่ เซอร์จาดี
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ส�าหรับกรีนพีซ ภารกิจของพวกเราคือการปกป้องโลกจากการ
ท�าลายสิ่งแวดล้อม ปกป้องชุมชนและผู้คนจากการถูกขูดรีด
ทรัพยากร และสร้างอนาคตที่ดีกว่าส�าหรับทุกคน

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา พวกเราได้สร้างชัยชนะมากมายให้กับ
โลก แต่ในทุก ๆ ปีที่ผ่านไป ขนาดของปัญหาในระดับโลกกลับดูจะ
เพิ่มมากขึ้น ความล้มเหลวที่เห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2560 ก็คือการที่ 
โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของประเทศ
สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากข้อตกลงปารีสที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พร้อมกับสถิติปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึก
มาและก�าลังเป็นทิศทางที่ส่งสัญญาณอันน่าหวาดกลัว วิกฤต
สภาพภูมิอากาศได้คุกคามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อคนนับล้านรวมถึงวิถีการด�ารงชีพของพวกเขา นี่
ยังเป็นปีที่สัญญาณเตือนจากปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลและ
ชายฝั่งได้ดังขึ้นทั่วโลก อีกทั้งปัญหาจากการตัดไม้ท�าลายป่ายัง
คงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับปัญหาที่กล่าวมา พื้นที่ทาง
ประชาธิปไตยในระดับโลกและระดับภูมิภาคก็ก�าลังลดลง ในขณะที่
การก่อการร้าย ความขดัแย้งของมนุษย์ และการละเมดิสทิธมินษุยชน
ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 
ถึงแม้ว่าความท้าทายเหล่านี้จะขยายตัว แต่การรับมือของเราก็จะ
ต้องเข้มข้นยิ่งขึ้น ในตอนนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่สุดแล้วที่จะต้องลุกขึ้น
มาเปิดโปงต้นตอของปัญหา ท�างานร่วมกับชุมชน และปกป้องสิทธิ
ของพวกเรา มีภาระที่มากขึ้นอยู่เบื้องหน้า และเราจะต้องออกจาก
ความเคยชินและเผชิญหน้ากับความไม่ถูกต้อง เราจะต้องก้าวข้าม
ขีดจ�ากัด
 
ในปี พ.ศ. 2560 เราขับเคลื่อนงานรณรงค์ให้ถึงที่สุด ก้าวข้าม
ขีดจ�ากัด และก่อผลสะเทือนในระยะยาว กรีนพีซเป็นที่รู้จักในเรื่อง
ปฏิบัติการตรงที่สร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
เราท�าวิจัยเชิงสืบสวนเพื่อเปิดโปงอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม 
ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เพียงค�าพูด และสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้คนในการเผชิญหน้ากับรัฐบาลและบริษัทขนาด
ใหญ่ ขณะเดียวกันเราท�างานเพื่อแสวงหาทางออก
 
ตลอดทั้งปี เราหยิบยกประเด็นมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินทีคุ่กคามสขุภาพและชวีติของผูค้นทัง้เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
เราได้สร้างทีมนักดับเพลิงขึ้นมาด้วยอาสาสมัครจากอินโดนีเซีย

และมาเลเซียเพื่อช่วยหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าพรุ เราใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ผ่านดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึง
ป่าเขตร้อน และเราได้เรียกร้องให้ยุติการสร้างขยะพลาสติกในทะเล
ผ่านงานศิลปะอันน่าประทับใจ เรายังได้ท�างานกับเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของโลกเพื่อปูทางไปสู่ระบบอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน 
ในภารกิจสู่ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ เราได้ยืนเคียงข้างชุมชน
ในการเรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษรายใหญ่แสดงความรับผิดชอบและ
ร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เราประสบผล
ส�าเร็จครั้งใหญ่จากการรณรงค์ระดับโลกที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมปลาทูน่ารายใหญ่ที่สุดในโลก ผลที่ได้ก็คือการปกป้อง
แรงงานที่ดีขึ้นและการประมงแบบท�าลายล้างที่ลดลง

ทั้งหมดนี้ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหากร่วมมือกันพวกเราก็จะสามารถ
ผ่านอุปสรรคอันเลวร้ายที่สุดและบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ร่วมกัน
ได้ ปีนี้เรายังสามารถขยายขอบเขตของเราด้วยการเปิดส�านักงาน
ใหม่ในประเทศมาเลเซีย  

ที่กรีนพีซ พวกเรามีความมุ่งหวังอันแรงกล้าที่จะท�าให้โลกของเรา
กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง (Make our earth great again)
 
นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกผู้สนับสนุนและอาสาสมัครของเราทุกคน
ที่มีความปรารถนาอย่างเดียวกัน หากไม่มีพวกคุณ พวกเราก็ไม่มี
วันที่จะก้าวข้ามขีดจ�ากัดได้ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะประสบ
ความส�าเร็จมากขึ้นจากงานรณรงค์ไปพร้อมคุณในปีที่จะมาถึง

 

เยบ ซาโน
ผู้อ�านวยการบริหาร
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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กเ
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เพ

ลิง
ฟ

อส
ซิล

สาส์นจากผู้อ�านวยการบริหาร   

ก้าวข้าม 
ขีดจ�ากัด

ถึงแม้ว่าความท้าทายเหล่านี้จะขยายตัว แต่
การรับมือของเราก็จะต้องเข้มข้นยิ่งขึ้น ใน
ตอนนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่สุดแล้วที่จะต้องลุกขึ้น
มาเปิดโปงต้นตอของปัญหา ท�างานร่วมกับ
ชุมชน และปกป้องสิทธิของพวกเรา 
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1,412,812 คน 
ติดตามในเฟสบุ๊ค

49,614 คน 
ติดตามทางอินสตาแกรม

501,354 คน 
สมัครรับจดหมายข่าว

ผู้สนับสนุนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

709 คน
ร่วมงานอาสาสมัคร

900,817 คน 
ติดตามทางทวิตเตอร์

51,453 คน  
บริจาคเงินให้แก่องค์กร

6,987 คน
ติดตามทาง YouTube

การท�าลายป่าไม้เหลือศูนย์

อินโดนีเซีย
กรนีพีซได้เปิดโปงธนาคารรายใหญ่หลายแห่ง
รวมถงึ HSBC ซ่ึงเป็นผู้ให้เงนิทนุสนบัสนนุ
หลายบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัไม้ท�าลายป่า 
เป็นบรเิวณกว้างใหญ่ไพศาล  ตามด้วยการ
รวบรวมรายชื่อจากผู้คนทั่วโลกจนท�าให้ 
HSBC ออกนโยบาย “ยตุกิารตดัไม้ท�าลายป่า 
ยตุกิารท�าลายป่าพร ุยตุกิารแสวงหาผลก�าไร
โดยไม่เป็นธรรม” 
 
ทีมป้องกันไฟป่าของกรีนพีซได้ท�างานใน
พื้นที่เพื่อป้องกันและระงับไฟป่าผ่านการ
ส�ารวจความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า การรณรงค์
สร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชน และดูแล 
การจัดการพื้นที่ป่าพรุ

กรีนพีซได้เปิดตัวรายงาน “Still Cooking 
the Climate” เพื่อน�าเสนอความคืบหน้าของ
การด�าเนินการตามนโยบาย “ยุติการตัดป่า” 
ของผู้ค้าน�้ามันปาล์ม รายงานได้เปิดโปงว่า
ผู้ค้าเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าวัตถุดิบ
ของพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับการท�าลายป่า
เขตร้อน

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

อินโดนีเซีย
กรีนพีซ กับองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร 
Walhi และ Jatam ได้ร่วมกันเรียกร้องครั้ง
ส�าคัญของชุมชนที่ต้องการให้รัฐบาลหยุด
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบาตังซึ่งจะเป็น
แหล่งก�าเนิดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคการผลิตไฟฟ้าของ
อินโดนีเซีย เรายังได้เปิดตัวแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์ชื่อว่า UdaraKita (แปลว่า อากาศ
ของเรา) ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คน
ทราบถึงคุณภาพของอากาศ
 
ไทย 
เราได้ท�างานร่วมกับกลุ่มชุมชนต่าง ๆ 
และองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อคัดค้าน
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เราเรียกร้องให้
รัฐบาลไทยยุติยุคถ่านหิน กรีนพีซยังได้ร่วม
จัดการเสวนาของชุมชนในหัวข้อ “พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และสันติภาพ: พูดความจริงกับ
อ�านาจ” นอกจากนั้นเราได้จัดเสวนาเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 

ฟิลิปปินส ์ 
กรีนพีซจัดชุมนุมที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัท 
San Miguel ซึ่งด�าเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ที่จังหวัดบาตัน พวกเราได้เดินขบวนเป็นระยะ
ทาง 60 กิโลเมตรเพื่อให้ผู้คนหันมาสนใจ
โครงการถ่านหินในปัจจุบันและที่ก�าลังจะเกิด
ขึ้นในเซบู

อาหารเพื่อชีวิต

ไทย 
กรีนพีซท�างานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย
ในการอบรมครูเพื่อพัฒนาโครงการอาหาร
กลางวันยั่งยืนในโรงเรียน ขณะนี้มีโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 55 แห่งจากสี่
จังหวัดทั่วประเทศ 

ฟิลิปปินส์
เราเดินขบวนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร  
ชาวประมง ผู้บริโภค สตรี เยาวชน กลุ่ม 
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ไปยังส�านักงาน
ของประธานาธิบดีเพื่อเสนอแผนให้จัดตั้ง
คณะท�างานระดับรัฐมนตรีเพื่อจัดการกับ
วิกฤติอาหาร และสนับสนุนเกษตรกรรม
เชิงนิเวศ 

ไฮไลท์

งานรณรงค์
ของเรา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ใน พ.ศ. 2560 กรนีพีซ เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
ได้ร่วมเป็นกระบอกเสียงให้แก่ชุมชนที่ต่อสู้
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เราได้ท�างานร่วม
กับกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมควบคู่ไปกับ
ศิลปินและนักกิจกรรมจากทั่วภูมิภาค เพื่อ
สร้างความรับรู้ให้กับสาธารณชนและกดดัน
ผูเ้ป็นตวัการของภยัคกุคามต่อการด�ารงอยู่
ของทุกคน 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีขนาดใหญ่มาก แต่เราไม่คิดจะยอมแพ้  
เป้าหมายของเราคือการก้าวข้ามขีดจ�ากัด
และเพื่อสร้างอนาคตที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และมีสันติภาพให้กับผู้คนนับล้านใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงผู้คนที่อยู่ 
บนโลกใบนี้ด้วย
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ไทย

อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย

ปกป้องมหาสมุทรของเรา

ไทย
งานรณรงค์ของเราบรรลุความส�าเร็จครั้ง
ส�าคัญหลังจากการตีพิมพ์รายงานเปิดโปง
การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายของ
เรือประมงไทย และการบังคับใช้แรงงาน
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ผลลัพธ์ที่
ได้คือ ไทยยูเนี่ยน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทูน่า
ยักษ์ใหญ่ได้ให้ค�ามั่นว่าจะจัดการกับประเด็น
เหล่านี้ ในขณะที่บริษัท Mars และ Nestlé 
ได้ประกาศว่าตลอดทั้งกระบวนการจัดหา
วัตถุดิบในธุรกิจอาหารสัตว์ของพวกเขาจะ
ต้องปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
การประมงผิดกฎหมาย 

ฟิลิปปินส์ 
กิจกรรม “Sustainable Seafood Week” 
ได้รับความสนใจจากโรงแรมหลายแห่ง  
และท�าให้โรงแรมให้ค�ามั่นที่จะหาวัตถุดิบ 
จากทะเลอย่างมีความรับผิดชอบ  
ในขณะเดียวกัน การเรียกร้องจาก 
ภาคประชาชนท�าให้นักลงทุนตัดสินใจยุติ
แผนการสร้างสวนใต้น�า้นิเคลโลเดยีนธีมพาร์ค 
ทีป่าลาวนั ซึง่ถือว่าเป็นพืน้ท่ีเชิงนเิวศสุดท้าย
ของฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ เราได้ผลักดัน 
การอนุรักษ์ปลาทูน่าและสัตว์น�้าระหว่าง 
การประชุมนานาชาติที่กรุงมะนิลา 

มลพิษจากพลาสติก

ฟิลิปปินส์ 
กรีนพีซได้กระตุ้นให้ชาติอาเซียนร่วมมือกัน
หยุดพลาสติกชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และให้
ความส�าคัญกับปัญหามลพิษจากพลาสติก
และมลพิษในทะเล พร้อมกันกับกรีนพีซ 
อินโดนีเซียที่ได้ร่วมตรวจสอบแบรนด์สินค้า
จากขยะพลาสติกครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโปง
บริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคจากพลาสติก

ไทย 
กรีนพีซได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์หลาย
กิจกรรมเพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากมลพิษจากพลาสติก เช่นงาน 
“Heart for the Ocean: Break free from 
plastic” ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณะที่จัดขึ้นที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ความเป็นธรรม 
ด้านสภาพภูมิอากาศ

ฟิลิปปินส ์ 
งานรณรงค์ของกรีนพีซบรรลุผลส�าเร็จ
หลงัจากทีค่ณะกรรมการด้านสทิธมินษุยชน 
ได้รบัรองขอบเขตอ�านาจของศาลทีจ่ะไต่สวน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากผู้สร้างคาร์บอนรายใหญ่  
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้ง
ผู้ที่ร่วมลงรายชื่อจากหลายประเทศเป็น
แนวหน้าในการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อผลักดันให้
บริษัทฟอสซิลเข้าสู่การไต่สวน 
 

งานรณรงค์อื่นๆ

ฟิลิปปินส ์
เราสนับสนุนเลขาธิการสิ่งแวดล้อม เรจินา 
ปาส โลเปซ ผู้ซึ่งถูกคุกคามจากผู้ประกอบ
การเหมืองและผู้ประกอบการอื่น ๆ ในความ
พยายามของเธอเพื่อปกป้องการท�าลาย
สิ่งแวดล้อม แต่สุดท้ายก็เป็นอีกครั้งที่ผล
ประโยชน์ส่วนตัวมีอ�านาจเหนือกว่า และ
โลเปซก็พ้นจากต�าแหน่งของเธอ แต่การขัด
ขวางการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีในครั้งนี้
กลับกระตุ้นให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้อง
สิทธิ สิ่งแวดล้อม และอนาคตของพวกเรา
มากยิ่งขึ้น 

อินโดนีเซีย 
กรีนพีซจัดกิจกรรม “MAKE SMTHNG 
WEEK” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในหลาย
ประเทศทั่วโลก กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ผู้คน
หันมาประดิษฐ์อะไรด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยน
วัฒนธรรมการบริโภคและสนับสนุนแนวคิด
ของเสียเหลือศูนย์ (zero waste) ร่วมท�า
อาหารที่มีพืชผักเป็นส่วนประกอบหลัก  
สร้างมลูค่าให้วสัด ุหรอื DIY อย่างสร้างสรรค์ 
ประดษิฐ์ ซ่อมแซมของทียั่งใช้ได้ และสนบัสนนุ
แนวคิดสโลว์แฟชั่น  
ที่จาการ์ตา เราได้จัดเวิร์กช็อปสวนคนเมือง
และจัดงานสร้างสรรค์ของนักประดิษฐ์ เชฟ 
ศิลปิน และนักออกแบบเพื่อสอนทักษะที่มี
ประโยชน์ให้กับบุคคลทั่วไปสร้างสิ่งต่าง ๆ 
ขึ้นมาแทนการซื้อ 

ขยายงานรณรงค์ในภูมิภาค 
 
มาเลเซีย
เราได้เปิดส�านักงานใหม่ที่กัวลาลัมเปอร์ใน
เดือนกรกฎาคม  และในปีแรก เรามีพนักงาน
ทั้งหมดสิบคน และมีกลุ่มอาสาสมัครเข้าร่วม
ท�ากจิกรรมรณรงค์ปกป้องผนืป่าของประเทศ 
เรารณรงค์เพ่ือการท�าลายป่าเป็นศูนย์ และ
เรียกร้องให้บริษัทปาล์มน�้ามันแสดงความ
รับผิดชอบ เรายังได้จัดค่ายอาสาสมัคร
กรีนพีซขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดอบรมการ
รณรงค์โดยสันติวิธี

ฟิลิปปินส์ 
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งานปกป้องผืนป่าของภูมิภาคได้มุ่งไปที่ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วง
เวลา 50 ปีที่ผืนป่าเขตร้อนมากกว่า 462.5 ล้านไร่ ได้ถูกตัด เผา 
และท�าลายลง

เพื่อหยุดยั้งหายนะทางส่ิงแวดล้อมจากการท�าลายป่า พวกเราได้
ติดตามการหมุนเวียนของเงินทุน ทีมวิจัยของเราพบว่า ธนาคาร 
HSBC ปล่อยสินเช่ือนับพันล้านให้แก่บริษัทหกแห่งที่เกี่ยวข้องกับ
การท�าลายผืนป่าซึ่งกินอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล 

เราจึงเริ่มต้นปีด้วยการส่งมอบชื่อที่รวบรวมจากผู้คนทั่วโลกไปยัง
ส�านักงานใหญ่ของธนาคาร HSBC ที่กรุงจาการ์ตา เพื่อเรียกร้อง
ให้ธนาคารปฏิบัติตามค�ามั่นสัญญาตามนโยบายการท�าลายป่าไม้
เหลือศูนย์ของพวกเขา ผู้คนร่วม 200,000 คน รวมถึงลูกค้านับ
พันคนจากทั่วโลกได้ส่งอีเมลตรงไปที่ซีอีโอของ HSBC และผลลัพธ์
ท่ีได้ก็แทบจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน 
HSBC ได้ตอบรับข้อเรียกร้องด้วยการออกนโยบาย “ยุติการตัด

ไม้ท�าลายป่า ยุติการท�าลายป่าพรุ ยุติการแสวงหาผลก�าไรโดยไม่
เป็นธรรม” พวกเขาไม่เพียงเห็นด้วยที่จะหยุดการสนับสนุนเงินทุน
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ท�าลายป่า แต่ธนาคารยังขอให้
ลูกค้าของพวกเขาน�าเสนอนโยบายปกป้องผืนป่าภายในกลางปี 
2560

เราได้เปิดส�านักงานใหม่ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกรกฎาคม และ
ได้เริ่มท�ากิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบ
จากการเผาป่าพรุและความจ�าเป็นที่จะต้องท�าให้การท�าลายป่าไม้
เหลือศูนย์ นอกจากนี้ อาสาสมัคร และผู้สนับสนุนได้ร่วมกันลงชื่อ 
เรียกร้องให้ธนาคารหยุดสนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท�าลายป่า 

 

ขยายงาน 
รณรงค์ปกป้องป่า

การท�าลายป่าไม้เหลือศูนย์

ทีมวิจัยของเราพบว่า HSBC เป็นหนึ่งในธนาคาร
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ปล่อยสินเชื่อนับพันล้านให้กับ
บริษัทหกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการท�าลายผืนป่า 
ซึ่งกินอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล

ซ้า
ย:

 พื้
นที่

สัม
ปท

าน
ปา

ล์ม
น�้า

มัน
ใน

กา
ลิมั

นตั
นต

ะวั
นต

ก 
 

กล
าง

: น
ักก

ิจก
รร

มก
รีน

พ
ีซย

ื่นร
าย

ชื่อ
 ณ

 ส
�านั

กง
าน

ให
ญ

่ 
HS

BC
 ที่

กร
ุงจ

าก
าร

์ตา
 

ขว
า:

 ค
ลอ

งใ
นเ

ขต
สัม

ปท
าน

 P
T 

M
PK

 ท
ี่กา

ลิมั
นตั

นต
ะวั

นต
ก

 



10

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

0

ต่อสู้ทุกวิถีทาง

ในขณะที่พวกเราท�างานเพื่อเปิดโปงความเชื่อมโยงในระดับสากล
ของการตัดไม้ท�าลายป่าที่อินโดนีเซีย พวกเราด�าเนินภารกิจในพื้นที่
ป่า และป่าพรุ โดยรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาร่วมทศวรรษเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการท�าลายป่าไม้เหลือศูนย์ 

ตลอดปี พ.ศ. 2560 ทมีป้องกนัไฟป่า“ทมิ เซกาห์ อาปิ” จากกรนีพีซ 
อินโดนีเซีย เป็นแนวหน้าที่ท�างานอย่างหนักในการขับเคลื่อนงาน
รณรงค์ใหม่ ที่ชื่อว่า “Forest Without Fire” งานน้ีมีเป้าหมาย
เพื่อป้องกันและระงับไฟป่า สนับสนุนความโปร่งใสของรัฐบาลใน
เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ และเรียกร้องให้มีธรรมาภิบาลและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ทีมนี้ประกอบด้วยอาสาสมัครซึ่งจ�านวนไม่น้อยเป็นผู้ที่อยู่ในบริเวณ
ที่มีไฟป่าและควันไฟทั้งในสุมาตราและกาลิมันตัน ทีมได้รับการ
อบรมและมีความพร้อมในการด�าเนินการส�ารวจความเสี่ยงที่จะเกิด
ไฟป่า การรณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชน และดูแลการ
จัดการพื้นที่ป่าพรุ 

ในเดือนกันยายน ทีมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เปิดตัวโครงการ
รวบรวมรายชื่อในระดับประเทศเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดี โจโก 
วิโดโด ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องป่า
และป่าพรุของประเทศ

 

สถานการณ์ท่ีไม่ยั่งยืน

ตลอดปีที่ผ่านมาเราได้แถลงการณ์หลายครั้งเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการจัดการที่ล้มเหลวในอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม ในเดือน
พฤศจิกายนเราได้จัดแถลงการณ์ครั้งส�าคัญขึ้นที่ RSPO (Round 
Table for Sustainable Palm Oil: มาตรฐานการผลิตน�้ามัน
ปาล์มอย่างยั่งยืน ) ที่บาหลี เพื่อเปิดตัวรายงาน “Still Cooking 
the Climate” และเปิดโปงการตัดไม้ท�าลายป่าและอุตสาหกรรม
น�้ามันปาล์ม

รายงานได้ตรวจสอบผู้ค้าน�้ามันปาล์ม 11 รายเพื่อพิจารณา
ความคืบหน้าของพวกเขาในการด�าเนินการตามนโยบาย “ยุติการ
ท�าลายป่าไม้” หลังจากที่ผู้ประกอบการธุรกิจน�้ามันปาล์มรายใหญ่
ที่สุดในโลกได้ยอมรับนโยบายนี้มาแล้วสามปี นักวิจัยไม่เพียงพบ
ว่านอกจากที่ผู้ค้าเหล่านี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าวัตถุดิบของ
พวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับการท�าลายป่าเขตร้อน เกือบทั้งหมดไม่
สามารถบอกได้ว่าเมื่อไรที่ห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาจะปลอดจาก
การตัดไม้ท�าลายป่า 

ส่งสัญญาณ SOS

เราจบปีด้วยกิจกรรม SOS (Save Our Sound) ซึ่งเป็นการท�างาน
ร่วมกันระหว่างดีเจ นินดา เฟลินา จากอินโดนีเซีย กรีนพีซ และ 
BBDO ซึ่งเป็นเอเจนซีโฆษณาจากสิงค์โปร์ เพื่อให้สาธารณชนได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของป่าไม้ของพวกเรา

โครงการนี้ได้รวบรวมเสียงอันเป็นเอกลักษณ์จากป่าเขตร้อนที่
ยังคงอุดมสมบูรณ์ในปาปัวตะวันตก ดีเจ นินดา ได้ผสมเสียงจาก
ธรรมชาตินี้ลงในอัลบัมใหม่ชื่อว่า “Bird of Paradise”เรายังได้น�า 
SOS มาร่วมแสดงในงาน Wonderfruit International Music 
Festival ที่ประเทศไทย

การท�าลายป่าไม้เหลือศูนย์

ตลอดปี พ.ศ. 2560 ทีมป้องกันไฟป่า“ทิม เซกาห์ 
อาปิ” จากกรีนพีซ อินโดนีเซีย เป็นแนวหน้าที่ท�างาน
อย่างหนักในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ใหม่ ที่ชื่อว่า 
“Forest Without Fire”
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วิทยาศาสตร์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าโลกของเราจ�าเป็นต้องเปลี่ยน
ผ่านขนานใหญ่ไปสูร่ะบบพลงังานหมนุเวยีน แต่อตุสาหกรรมเชือ้เพลิง
ฟอสซิลทั้งหลายก�าลังปฏิเสธที่จะปรับตัว และยังคงให้ความส�าคัญ
กับผลก�าไรมากกว่าผู้คนและโลก รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลก จะต้องให้
ค�ามั่นอันเชื่อถือได้ว่าจะยุติยุคถ่านหินเพื่อจ�ากัดการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เกิน  2 องศาเซลเซียส
 
ในปี พ.ศ. 2560 เราท�างานรณรงค์อย่างต่อเนื่องและได้เผชิญหน้า
กับอุตสาหกรรมถ่านหินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีจุดยืน
เป็นหนึ่งเดียวและท�างานร่วมกับชุมชนในการต่อสู้เพื่อยับยั้งโรง
ไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เราร่วมการ
เคลื่อนไหวของประชาชน และการต่อสู้ของคนในพื้นที่กับพลังงาน
สกปรก

ในเดือนมีนาคม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าร่วมการ
เคลื่อนไหวในระดับโลกชื่อว่า “Break Free” หรือ “ปลดแอกจากเชื้อ
เพลิงฟอสซิล” โดยมีกิจกรรมเกิดขึ้นกว่า 170 กิจกรรมใน 60 กว่า
ประเทศเพื่อส่งสาส์นว่าถ่านหิน น�้ามัน และก๊าซควรจะอยู่ในที่ที่ควร
จะอยู่ นั่นก็คือใต้ดิน
 
ในประเทศอินโดนีเซีย โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบาตังที่มี
การก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ก�าลังจะกลายเป็นตัวการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

เกษตรกรและชาวประมงในท้องถิ่นได้คัดค้านโครงการนี้มานาน
กว่าห้าปี และได้เผชิญกับการท�าลายวิถีชีวิต รวมถึงการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ข่าวร้ายคือโครงการนี้ยังคง
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
 
กรีนพีซ กับองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร Walhi และ Jatam ได้ร่วม
การประท้วงครั้งส�าคัญของชุมชนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหยุด
โครงการนี้ นักกิจกรรมของเราได้กางป้ายแบนเนอร์ขนาดยักษ์ที่
จุดก่อสร้างโรงไฟฟ้าในขณะที่สมาชิกนับร้อยจากชุมชนได้มาร่วม
ชุมนุมกันบนเรือของพวกเขา เรายังได้เข้าร่วมกับตัวแทน 
จากชุมชนและภาคประชาสังคมนับพันที่ไปชุมนุมที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบการทุจริต (KPK) เพื่อกดดันให้รัฐบาล
ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมถ่านหิน
 
ในประเทศฟิลิปปินส์ เราได้ร่วมชุมนุมกับกลุ่มชุมชนต่าง ๆ และ
หลายองค์กรไม่แสวงผลก�าไรที่บริเวณส�านักงานใหญ่ของบริษัท
ซานมิเกลในกรุงมะนิลา เนื่องจากบริษัทซานมิเกลเป็นผู้ด�าเนินการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เมืองบาตัน  ที่จังหวัดเซบู เราได้จัดกิจกรรม 
“เดินเพื่อสภาพภูมิอากาศ” เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตรเพื่อให้ผู้คน
ได้ตระหนักถึงโครงการถ่านหินในปัจจุบันและที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใน
พื้นที่ และท้ายสุดที่ทาโคลบัน เกาะเลย์เต เราได้เข้าร่วมกับชุมชน 
ในท้องถิ่นรวมถึงนักปั่นจักรยาน คนพายเรือ และศิลปิน ในการ 
เดินขบวนอย่างสันติเพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การค้นหา
ความจริง

เรามีจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวและท�างานร่วมกับ
ชุมชนในการต่อสู้เพื่อยับยั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินใน
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เราร่วม
การเคลื่อนไหวของประชาชน และการต่อสู้ของ
คนในพื้นที่กับพลังงานสกปรก
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ในประเทศไทย เราได้เข้าร่วมกับชุมชนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีเรือ
ประมงในแม่น�้ามูลมากกว่า 200 ล�าพร้อมด้วยสมาชิกชุมชนจาก 
50 หมู่บ้าน มาร่วมกันกางป้ายบนผิวน�้าเพื่อสื่อสารว่าประเทศไทย
จ�าเป็นจะต้องยุติพลังงานสกปรก ที่กรุงเทพฯ เราได้ฉายแสงไฟ
เป็นข้อความ เพื่อจุดความสนใจต่อประเด็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
 
ตลอดท้ังปีเราได้ร่วมรณรงค์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
อย่างเช่นที่กระบ่ี เขาหินซ้อน และเทพา ในการชุมนุมคัดค้านโรง
ไฟฟ้าถ่านหิน เราท�างานร่วมกันกับเครือข่ายปกป้องอันดามัน
จากถ่านหิน  ตือโละปัตตานี และเครือข่ายชุมชนที่เขาหินซ้อน
เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินทั้งหมด ในเดือนกันยายน กรีนพีซร่วมจัดเสวนาในหัวข้อ 
“พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสันติภาพ: พูดความจริงกับอ�านาจ” 
โดยเปิดพื้นที่ให้ชุมชนจากสงขลาได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ 
ทางเลือกพลังงานที่ยั่งยืนที่พวกเขาต้องการ

 
 
 

เรื่องสกปรกท่ีมองไม่เห็น  

ในระหว่างปี เราได้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายจากถ่านหิน 
เช่น มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ซึ่งก็คือ อนุภาค
ขนาดเลก็ทีพ่บในอากาศทีม่มีลพษิ สิง่น้ีเป็นสาเหตขุองความเจบ็ไข้
หรือความตาย ฝุ่นละอองเหล่านี้ส่วนมากถูกปล่อยมาจากการ
คมนาคมขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
กรีนพีซได้ท�างานเพื่อให้รัฐบาลทบทวนมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในภูมิภาคเพื่อเฝ้าระวังค่า PM 2.5 ที่มีประสิทธิผล และเพื่อลด
มลพิษดังกล่าว

ในประเทศอินโดนเีซีย เราได้เปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์ชือ่ว่า 
UdaraKita (อากาศของเรา) ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนทราบ
ถึงคุณภาพของอากาศโดยคิดจากความเข้มข้นของ PM 2.5 
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการรับรู้ที่มากขึ้นเกี่ยวกับมลพิษชนิดนี้ซึ่งท�าให้
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ทบทวนและเพิ่มความเข้มงวดกับ
มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในประเทศไทย เราได้จัดเสวนาสาธารณะเกี่ยวกับผลกระทบต่อ
สุขภาพของ PM 2.5 และได้น�าเสนองานวิจัยที่จัดอันดับห้าเมือง
ที่มีค่า PM 2.5 มากที่สุดในปี พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มแรงขับเคลื่อน
ในความพยายามที่จะท�าให้รัฐบาลยกระดับมาตรฐานการติดตาม
คุณภาพอากาศ
 
งานเพื่อยุติยุคถ่านหินของเรายังคงด�าเนินต่อไปในปี พ.ศ. 2561 
เนื่องด้วยชุมชนที่คัดค้านพลังงานฟอสซิลมีมากขึ้น และเพื่อ
เปิดโปงความจริงอันสกปรกเกี่ยวกับถ่านหินต่อไป

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซได้ท�างานเพื่อให้รัฐบาลทบทวนมาตรฐาน
คณุภาพอากาศในภมูภิาคเพ่ือเฝ้าระวงัค่า PM 2.5 
ที่มีประสิทธิผล และเพื่อลดมลพิษดังกล่าว
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นบ้านของคน 650 ล้านคน และคาด
การณ์ว่าจ�านวนประชากรจะเพิ่มขึ้นอีก 100 ล้านคนในปี พ.ศ. 
2578 การเตรียมโภชนาการให้เพียงพอกับประชากรที่ก�าลังเพิ่ม
มากขึ้นควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมคือสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง
ส�าหรับอนาคตของพวกเรา 

แต่ระบบอาหารของเราน้ันล้มเหลว การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม
ก�าลังท�าลายดินอันอุดมสมบูรณ์ ยาฆ่าแมลงก�าลังท�าให้น�้าของ
เราเป็นพิษ และความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณก็
ก�าลังสูญหายไป บริษัทขนาดใหญ่ก�าลังควบคุมเมล็ดพันธุ์และ
อาหารด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันคนในเมืองจ�านวนมากก็ก�าลัง
พึ่งพาอาหารส�าเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงน้อยนิด อีก
ท้ังยังไม่ทราบด้วยว่าอาหารของพวกเรามาจากที่ไหน แล้วในวัน
ข้างหน้าเราจะหล่อเลี้ยงผู้คนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
 

ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต

ในปี พ.ศ. 2560 เราได้สานต่องานของพวกเราเพื่อจุดประเด็น
อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน
ประเทศไทยเราได้ท�างานร่วมกับหลายสิบโรงเรียนผ่านโครงการ 
“We Grow” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงที่มาของอาหารด้วยการปลูก
ผักสวนครัวควบคู่ไปความส�าคัญของระบบอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
ปลอดภัย และย่ังยืน ซึ่งมาจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศ 
 
เราได้ท�างานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทยเพื่ออบรมครูทั่วประเทศ
เก่ียวกับระบบอาหาร ในเดือนพฤศจิกายนเราได้เปิดตัวโครงการ
อาหารกลางวันยั่งยืนร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทยที่จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันจากผลผลิตอินทรีย์ที่

เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและช้ัน
ประถม รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากการรับประทาน
อาหารที่มีพืชผักเป็นส่วนประกอบหลัก เสวนา กิจกรรม และการ
อบรมต่าง ๆ ถูกจัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้เราได้ท�ากิจกรรมร่วม
กับโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัด ขณะนี้เราได้ท�างานร่วมกับโรงเรียน
ทั้งหมด 55 โรงเรียนใน 4 จังหวัด
    

เมนูเพื่อการเปล่ียนแปลง

ในประเทศฟิลิปปินส์เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในเรื่อง
การเกษตรเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นไปที่ความจ�าเป็นของนโยบาย และ
การเรียกร้องให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจยกประเด็นวิกฤติการทาง
อาหารที่ก�าลังขยายตัวในประเทศ ในเดือนกันยายนเราได้เดิน
ขบวนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ชาวประมง ผู้บริโภค สตรี เยาวชน 
และกลุ่มสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ไปยังส�านักงานของประธานาธิบดี
เพื่อเสนอให้ใช้อ�านาจ (executive order) จัดตั้งคณะท�างานระดับ
รัฐมนตรีเพื่อจัดการกับวิกฤติ ข้อเสนอนี้ได้ถูกริเริ่มขึ้นโดยกรีนพีซ 
ควบคู่กันกับกลุ่ม People’s Food Movement และสมาคมเกษตร
อินทรีย์ในเขตเทศบาลและเมือง  

ในปี พ.ศ. 2561 เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อส่งเสริมทางออกที่จะ 
น�าเราไปสู่อนาคตของอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเปี่ยมด้วย
โภชนาการ เพาะปลูกอย่างยั่งยืน และทุกคนสามารถเข้าถึงได้

โภชนาการ 
ที่ยั่งยืน

อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ    
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ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระบบนิเวศอันหลากหลาย และเป็น
ที่อยู่อาศัยอันสมบูรณ์ของผู้คนนับร้อยล้านซึ่งต้องพึ่งพาอาหาร
และด�ารงชีวิต แต่ระบบนิเวศนี้ก�าลังเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการ
ประมงเกินขนาด มลพิษ และการท�าลายที่อยู่อาศัย ความเสื่อมโทรม
และการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ ท�าให้ระบบนิเวศ
ในท้องทะเลก�าลังสูญเสียความสามารถในการปรับตัวที่มีมาแต่เดิม  
ในปี พ.ศ. 2560 เราได้ขับเคลื่อนงานรณรงค์ต่อไปข้างหน้าเพ่ือ
ปกป้องมหาสมุทรของเราและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลจากการถูก
ท�าลายและการสูญพันธุ์

หลงัจากการรณรงค์อย่างต่อเนือ่งเป็นเวลาหลายปีเพ่ือสนบัสนุน
การจบัปลาทนู่าอย่างยัง่ยนืและการอนรุกัษ์ปลาทนู่าในประเทศไทย 
ในท่ีสดุ งานรณรงค์ของเราก็บรรลผุลส�าเรจ็ ไทยยเูน่ียนซึง่เป็นหนึง่
ในผู้ผลิตปลาทนู่ากระป๋องรายใหญ่ทีส่ดุในโลกได้ให้ค�าม่ันว่าจะจดัการ
กบัปัญหาการประมงอย่างผดิกฎหมายและการท�าประมงเกนิขนาด 
บรษิทัยกัษ์ใหญ่น้ียงัยนิยอมให้ผู้สงัเกตการณ์อสิระเข้าตรวจสอบและ
รายงานความเป็นไปได้เกีย่วกับการละเมดิสทิธแิรงงาน นอกจากนี้ 
ยงัตกลงทีจ่ะประชมุกับกรนีพซีทุกหกเดอืนเพือ่ประเมนิความคบืหน้า
ของการเปลีย่นแปลงทีพ่วกเขาได้ให้ค�ามัน่ไว้
 
การให้ค�าม่ันของบริษัทอาหารทะเลขนาดยักษ์เกิดขึ้นหลังจาก
ที่ Mars และ Nestlé ประกาศว่าจะท�าให้ห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร
ของพวกเขาปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการประมงที่
ผิดกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรีนพีซได้เสนอ
รายงานเพ่ือเปิดโปงการหลีกเลี่ยงข้อบังคับการประมงและการ
ละเมิดสิทธิแรงงานของเรือประมงไทย

อาหารทะเลยั่งยืน

ภารกิจเพื่อกระตุ้นการปกป้องมหาสมุทรของพวกเรายังเดินหน้า 
ที่ประเทศฟิลิปปินส์เช่นกัน ปีนี้เริ่มต้นด้วยการเพิ่มจ�านวนของ
โรงแรมท่ีมาเข้าร่วมงาน “Sustainable Seafood Week” ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีกรีนพีซเป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัด

โครงการดังกล่าวมุ่งไปที่การสร้างความตระหนักในประเด็นการ
จัดหาอาหารทะเลที่มีความรับผิดชอบ และการท�าให้อุตสาหกรรม
อาหารทะเลด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อหยุดการท�าลาย
ทรัพยากรทางทะเล

ปีนี้จบลงด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งระหว่างการประชุม
กรรมการประมงแห่งแปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิกกลางประจ�าปี
ครั้งที่ 14 ที่กรุงมะนิลา (Western and Central Pacific Fisheries 
Commission: WCPFC) ซึ่งเราได้เรียกร้องให้มีมาตรการสากลที่
เข้มแข็งในการอนุรักษ์และจัดการปลาทูน่า

ฉลาม รายชื่อ และ Dora the Explorer

กรีนพีซได้ท�างานร่วมกับกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และ
ชุมชนท้องถิ่นในปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหยุดการสร้างสวน
ใต้น�้านิเคลโลเดียนธีมพาร์คที่ปาลาวัน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เชิงนิเวศ
สุดท้ายของฟิลิปปินส์ จากการท�างานร่วมกันเราสามารถรวบรวม
รายชื่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ได้ถึง 260,000 รายชื่อ ผลที่ได้
ก็คือนายทุนตัดสินใจพับโครงการนี้

ที่กรุงมะนิลา ระหว่างการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติ (Conference of Parties: COP) วาระที่สิบสองเพื่อ
ลงนามรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
อพยพย้ายถิ่น (Migratory Species of Wild Animals: CMS) เรา
ได้เรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์คุ้มครองฉลามทุกสายพันธุ์ ไม่ใช่
เฉพาะปลาฉลามหางยาว และกระเบนปิศาจ ซึ่งในปัจจุบันได้รับการ
คุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

ปกป้องมหาสมุทรของเรา   

สร้างกระแส 
การเปลี่ยนแปลง
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ขวดน�้า กระเป๋า บรรจุภัณฑ์อาหาร ถ้วย จาน และหลอด คือบาง
ส่วนของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ถูกทิ้งลงมหาสมุทรของพวกเรา 
สิ่งเหล่านี้ก�าลังคุกคามอนาคตของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในทะเลไม่ว่า
จะเป็นนกขนาดเล็กตลอดจนถึงวาฬสีน�้าเงิน 

มากกว่า 80% ของขยะในทะเลคือพลาสติก ในทุก ๆ หน่ึงนาทีจะมี
ขยะปริมาณหนึ่งรถบรรทุกถูกทิ้งลงมหาสมุทร ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว
จะเป็นขยะพลาสติกนับล้านตันที่ถูกทิ้งลงมหาสมุทรในแต่ละปี ขยะ
พลาสติกมีอยู่ในทุกมหาสมุทรของโลก นอกจากนี้ ในหลุมฝังกลบ
จะพบปริมาณขยะพลาสติกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งพลาสติกในสัดส่วน
เพียงน้อยนิดเท่านั้นที่ถูกน�ากลับไปรีไซเคิล

กรีนพีซเชื่อมโยงปัญหาพลาสติกไปยังความรับผิดชอบของผู้ผลิต
และบริษัทต่างๆ ที่ต้องจัดการขยะที่มาจากผลิตภัณฑ์ของตน

ผสานความร่วมมือ

ท่ีฟิลิปปินส์ กรีนพีซได้เรียกร้องให้ผู้น�าอาเซียนให้ความส�าคัญกับ
ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเร่งด่วน เราได้ยื่นจดหมายเรียกร้องร่วม
กับอาสาสมัครพร้อมกับพลาสติกแมนและพลาสติกวูแมนขนาด
ยักษ์ท่ีสถานทูตอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม รวมถึง
กระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์  

เรากระตุ้นให้ชาติสมาชิกอาเซียนแบนการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้ง
เดียวท้ิงและหารือร่วมกันในประเด็นมลพิษจากพลาสติกและมลพิษ
ในทะเล เรายังเรียกร้องให้ผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมที่มาจากบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของ
พวกเขา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางท�าธุรกิจเพื่อสร้างห่วงโซ่
อุปทานที่สะอาดขึ้น 

หยุดพลาสติก

ในประเทศฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย กรีนพีซ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นแนวหน้าในสร้างกระแสยุติการใช้พลาสติก (Break 
Free From Plastic) ในภูมิภาค ความพยายามนี้รวมถึงการ
ร่วมจัดการตรวจสอบแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติกครั้งที่ 1 
เพื่อเปิดโปงบริษัทขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (Fast Moving 
Consumer Goods:  FMCG) ซึ่งโดยมากมักเป็นพลาสติกชนิดใช้
ครั้งเดียวทิ้ง

ในประเทศไทย เราได้เปิดตัว “Heart for the Ocean: Break 
free from plastic” ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณะที่จัดขึ้นที่หอศิลป-
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
ความรับรู้ถึงผลกระทบของมลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทรของ
พวกเรา ไฮไลท์ในงานนี้คืองานประติมากรรม “Blue Ocean,  
A Message From The Sea” โดยมีอาจารย์ป้อมซึ่งเป็นศิลปินเพื่อ
สิ่งแวดล้อมมาช่วยเป็นหัวหน้าทีม  นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการ
ภาพถ่ายที่สะท้อนถึงปัญหาขยะพลาสติกในเมือง ชายหาด และใต้น�้า

ในประเทศฟิลิปปินส์เราเก็บขยะและตรวจสอบแบรนด์ขยะพลาสติก
ที่ชายหาด เพื่อเปิดโปงผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ และส่งมอบผลที่
ได้ไปยังส�านักงานใหญ่ของบริษัทเหล่านี้ ในขณะเดียวกันที่ประเทศ
อินโดนีเซียเราได้จัดกิจกรรมเก็บขยะขึ้นบนเกาะซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง 

ปี 2561 เราจะยังคงเปิดโปงบริษัทต่อไปเพื่อให้พวกเขาหยุดยึดติด
กับพลาสติกชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และชักชวนทุกคนมาร่วมกันหา
ทางออก

พลาสติกที่ใช้ 
ครั้งเดียวทิ้ง และ 
ผลสะท้อนที่ตามมา

มลพิษจากพลาสติก

มากกว่า 80% ของขยะในทะเลคือพลาสติก  
ในทุก ๆ หนึ่งนาทีจะมีขยะปริมาณหนึ่งรถบรรทุก
ถูกทิ้งลงมหาสมุทร ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเป็น 
ขยะพลาสติกนับล้านตันที่ถูกทิ้งลงมหาสมุทร 
ในแต่ละปีซ้า
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รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนเมื่อปีที่แล้วพบว่ามากกว่า 70% 
ของก๊าซเรือนกระจกจากโลกที่ถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 มาจากผู้ประกอบการเพียง 100 บริษัท 

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มแรงกดดันไปยังบริษัทตัวการ
ขนาดใหญ่จ�านวนมาก ท้าทายให้บริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลเปลี่ยนวิธี
การด�าเนินธุรกิจท่ีสร้างผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ
 
ในการเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์ คณะกรรมการด้านสิทธิ
มนุษยชนของฟิลิปปินส์ได้รับรองขอบเขตอ�านาจของศาลในการ
ไต่สวนการละเมดิสทิธมินษุยชนในประเทศซ่ึงมเีหตุมาจากการกระท�า
ของผู้ผลติคาร์บอนรายใหญ่เหล่านี ้กรนีพซี เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
และผู้ลงชื่อสนับสนุนจากทั่วประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ที่น�าบริษัท
เชื้อเพลิงซากดึกด�าบรรพ์เข้าสู่การไต่สวน คณะกรรมการได้เรียก
ตัวแทนของบริษัทเหล่าน้ี อันประกอบด้วย ExxonMobil, Shell, 
BP, Chevron และ Total เพ่ือเข้าร่วมการพิจารณาเบื้องต้น ก่อนที่
จะเริ่มการไต่สวนในปี พ.ศ. 2561 

ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน  
ซึ่งเป็นพายุเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกได้สร้าง
ความเสียหายให้แก่ประเทศ หลังจากนั้นการต่อสู้เพื่อปกป้องสภาพ
ภูมิอากาศก็ขยายตัวขึ้น

พร้อมกับผู้ท่ีรอดชีวิตจากพายุ พวกเราได้ร่วมกันแสดงพลัง
กดดันในประเทศฟิลิปปินส์และต่างประเทศไปยังบริษัทเหล่านี้เพื่อให้
เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาและไต่สวน  

ในเดือนพฤษภาคมพวกเราได้ไปปรากฏตัวที่การประชุมผู้ถือหุ้น
ของ Shell ณ กรุงเฮก เพื่อเรียกร้องให้ Shell เข้าร่วมการไต่สวน 
และเรายังได้ส่งผู้รอดชีวิตจากพายุไห่เยี่ยนไปที่อาร์กติกเพื่อเรียก
ร้องให้นอร์เวย์ยุติการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ส่งสาส์น

ในการประชุมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP23) ที่ถูกจัดขึ้น ณ 
เมืองบอนน์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงบังเอิญตรงกับ
การครบรอบ 4 ปีของพายุไห่เยี่ยน ที่ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียน
กว่า 500 คนและสมาชิกจากชุมชนในท้องถิ่นได้ส่งข้อความภาพไป
ยังคณะผู้แทนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ

ตลอดทั้งปีเราได้ท�างานร่วมกับเยาวชนและศิลปินเพื่อให้แน่ใจว่า
ผู้น�าจากทั่วโลกและผู้มีอ�านาจตัดสินใจได้ยินข้อความของเรา เรา
ยังได้สนับสนุนเทศกาลหนังสั้นเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสภาพ
ภูมิอากาศซึ่งจัดเป็นครั้งแรกที่กรุงมะนิลา เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน
ต่าง ๆ ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและสร้าง
ความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการลงมือแก้ปัญหา
 
พ.ศ. 2561 ถือว่าเป็นปีประวัติศาสตร์ส�าหรับความเป็นธรรมด้าน
สภาพภูมิอากาศ เนื่องด้วยการสืบสวนที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน
เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนราย
ใหญ่ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศได้น�าไปสู่การไต่สวนสาธารณะ 

ความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ    

การปกป้องโลก

ตลอดทั้งปีเราได้ท�างานร่วมกับเยาวชนและศิลปิน
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้น�าจากทั่วโลกและผู้มีอ�านาจ 
ตัดสินใจได้ยินข้อความของเรา 
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 ผู้สนับสนุน  

Thank you for
inspiring us!

ซาราส เทวี

นักร้อง อาจารย์ปรัชญา และนักกิจกรรม
อินโดนีเซีย

ไมเคิล มิเกล

อาสาสมัคร ผู้บริจาค และผู้ประสานงานทีมเรือฟิลิปปินส ์
ฟิลิปปินส์

ผมมองเห็นความก้าวหน้าที่ท�าให้วิถีชีวิตของพวกเราสะดวกสบาย
มากขึ้น ผมจ�าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของพวกเราได้ มันเทอะทะและ
หนักมาก แต่ตอนนี้คุณสามารถมีมันอยู่ในมือได้ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีก�าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่มันมีอะไรที่เป็นขีดจ�ากัดของ
ทุกสิ่งไหม? ใช่ มันมี ซึ่งนั่นก็คือส่ิงแวดล้อม ส่ิงที่เป็นผลพลอยได้จาก
การพัฒนาก็คือความเส่ือมสลายของสภาพแวดล้อม มีพลาสติกอยู่
ทุกหนทุกแห่ง ฤดูกาลก�าลังเปล่ียนไป พายุและฝนที่ไม่เคยมีมาก่อน 
อาหารขยะ และพลังงานสกปรก ส่ิงเหล่านี้ควรจะหมดไปเสียที มากกว่า 
40 ปีแล้วที่กรีนพีซได้ล่ันระฆังส่งเสียงเตือน พวกเราจะหยุดตอนนี้ไม่ได้!

พวกเราก�าลังอยู่ในช่วงเวลาที่ส�าคัญอย่างย่ิง ส่ิงแวดล้อมของเรา 
ก�าลังอยู่บนขอบเขตของการสูญส้ินเน่ืองจากการกระท�าอันโง่เขลาและ 
ไร้จิตส�านึกของมนุษย์ กรีนพีซคือเสียงของเหตุผลและความเห็นอกเห็นใจ
ที่สะท้อนข้อความว่ามันเป็นหน้าที่ของคนทุกยุคสมัยที่จะต้องปกป้อง 
สิ่งแวดล้อม และสร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกคนเพ่ือมาร่วมกันเปล่ียน
หายนะอันเลวร้าย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการการปกป้องสิ่งแวดล้อม
เป็นที่สุด ความสมบูรณ์แห่งสุดท้ายต้ังอยู่ที่นี่ ส่ิงที่กรีนพีซได้ท�ามา คือ 
ความมุ่งม่ันติดตามการแสวงหาผลประโยชน์ทางส่ิงแวดล้อมของบริษัท
และได้สร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชน และความพยายามในการปกป้อง
ผืนป่าและมหาสมุทรของพวกเรา
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แซมแซม เฟียซานดี

นักเรียน และนักกิจกรรม
อินโดนีเซีย

มาโนช ศิริวัฒนกุล

อาสาสมัคร
ไทย

คริสโซโตโม เดลา คูเอสตา

อาสาสมัคร และผู้ประสานงานทีมปีนฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์

ประเด็นสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นสิ่งท่ีตรงใจผมมาก ผมเข้ามาเป็นอาสาสมัครของกรีนพีซในปี พ.ศ. 
2558 แล้วมันก็ได้เปิดโลกใบใหม่ให้กับผม ผมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 
สิ่งที่พิเศษมากๆ ก็คือตอนที่ผมได้รับแต่งต้ังให้เป็นกัปตันเรือระหว่าง
การรณรงค์เร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ชวากลาง กิจกรรมครั้งนั้นท�าให้
ผมรู้สึกว่าพวกเราสามารถสร้างความหวังให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและช่วย
รักษาระดับจิตวิญญาณของพวกเขาถึงแม้ว่าจะมีบางส่ิงเกิดขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมที่นั่น เสียงของพวกเราคือความอยู่รอดของโลกและพวก
เราก็จะต้องปกป้องมัน

ผมได้มาร่วมงานและเป็นอาสาสมัครของกรีนพีซมาหลายปีแล้ว  
ตอนแรกผมท�าเพราะผมอยากจะปกป้องส่ิงแวดล้อม แต่ระหว่างนั้น
ผมได้พบเพื่อนใหม่ ๆ จากทั่วโลก และส่ิงนี้เองที่ท�าให้ผมได้ซาบซึ้งกับ
วัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านมุมมองใหม่

ผมสนับสนุนกรีนพีซเพราะผมเชื่อว่าการรณรงค์โดยสันติวิธีสามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ พวกเราในฐานะอาสาสมัครได้เป็น
ประจักษ์พยานในส่ิงที่เกิดขึ้นกับโลกของเรา ผมเติบโตขึ้นท่ามกลาง
แปลงเกษตรของคุณปู่คุณย่า ได้ปีนต้นไม้ และว่ิงผ่านท้องทุ่ง ผมอยาก
ให้ลูกหลานของผมและคนรุ่นต่อไปได้สัมผัสกับส่ิงนี้เช่นกัน และเพื่อให้มัน
เกิดขึ้นพวกเราจะต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับโลกอันเปราะบางน้ี
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งานรณรงค์ของกรีนพีซด�าเนินไปได้เนื่องจากการสนับสนุนของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก
ปี 2560 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 51,453 คนจากทุกภาคส่วน เพราะผู้บริจาคเหล่านี้ ท�าให้เราสามารถรณรงค์เพื่ออนาคตของ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น ด้วยการสืบสวน บันทึก และโน้มน้าวผู้มีอ�านาจให้ปกป้องสภาพภูมิอากาศ มหาสมุทร แหล่งน�้าสะอาด และอาหารของเรา กรีนพีซเป็น
องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่ท�างานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก กรีนพีซไม่รับเงินทุนจากภาคเอกชนหรือภาครัฐ ความเป็นอิสระทางการเงินของ
กรีนพีซ ท�าให้เราท�างานรณรงค์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยการเปิดโปงอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและแก้ปัญหา ในช่วงปีน้ี เรา
ระดมทุนจากท้ังภูมิภาคได้ 146,222,000 บาท

เราก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับฐานของผู้สนับสนุนที่กว้างขวางขึ้น พร้อมกับนักกิจกรรมที่อุทิศตัว และพร้อมกับคุณและทุกคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ความส�าเร็จทั้งเล็กและใหญ่ล้วนเกิดขึ้นได้  ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมบริการผู้สนับสนุน ที่อีเมล:  
supporterservices.th@greenpeace.org 

ค�าอธิบายการบริหารงบการเงิน:
1. กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริหารจัดการเงินทุนตามมาตรฐาน

การรายงานการจัดการงบการเงินนานาชาติส�าหรับหน่วยงานขนาด
เล็กและกลาง (IFRS-SME) การจัดการงบการเงินตามมาตรฐาน 
IFRS-SME เป็นการใช้เกณฑ์คงค้างตามมาตรฐานบัญชีในการบันทึก
รายรับและรายจ่าย ตามล�าดับของการด�าเนินธุรกรรมเพื่อสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสุจริต

2. รายได้ส่วนใหญ่ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเงินอุดหนุน
ให้เปล่าจากกรีนพีซสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนสนับสนุนกรีนพีซ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะเป็นส�านักงานที่มีความส�าคัญในระดับ
ต้น ๆ และเป็นแนวหน้าอยู่ในภูมิภาคที่ต้องต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
รุนแรงท่ีสุดในโลก

3. กรีนพีซวางแผนอย่างเน้นคุณค่าในการด�าเนินการระดมทุนเพื่อ
เพิ่มรายรับและศักยภาพในอนาคต ตามแผนพัฒนาสามปี ระหว่างปี 
2560-2562 เพื่อขยายงานให้สัมฤทธิผล ความส�าเร็จจากการลงทุนนี้
จะเป็นท่ีประจักษ์ในอนาคต และจะมีผลให้ต้นทุนในการระดมทุนโดยรวม
ลดลงเรื่อย ๆ      
     

4. รายจ่ายของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกต้องตามระเบียบ 
ของนโยบายองค์กร กฎข้อบังคับ และเป็นไปตามขั้นตอน (ทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก) โดยมีคณะกรรมการบริหารของกรีนพีซ  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติงบประมาณประจ�าปี 
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมรณรงค์
ด้วยสันติวิธีและการรณรงค์ให้บรรลุเป้าหมาย ล�าดับความส�าคัญของ
การรณรงค์มีผลต่อรายจ่ายของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
การจัดสรรงบประมาณต่อกิจกรรมการรณรงค์ คือ ร้อยละ 42 ใช้จ่าย
ในการรณรงค์ปกป้องป่าไม้ ร้อยละ 20 เพื่อการรณรงค์ด้านพลังงาน 
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 13 เพื่อการรณรงค์
ความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 13 รณรงค์ปกป้อง
มหาสมุทร ร้อยละ 8 ใช้ในการรณรงค์อาหารเพื่อชีวิต  และร้อยละ 4 
เพื่อกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ เช่น งานรณรงค์ปลอดสารพิษ และการ
รับมือกับสถานการณ์วิกฤต รายรับที่นอกเหนือจากงานรณรงค์จะถูก
เก็บไว้เพื่อใช้ในงานรณรงค์หรือโครงการในอนาคต ตามนโยบายเงิน
ทุนส�ารองของกรีนพีซ 

รายงานด้านการเงิน  

งานรณรงค์อ่ืน ๆ

ปกป้องมหาสมุทร

อาหารเพื่อชีวิต

พลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ความเป็นธรรมด้าน
สภาพภูมิอากาศ

ป่าไม้

การจัดสรรงบประมาณ ปี 2560

42%

20%

13%

13%

8%
4%
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รายรับ

ค่าใช้จ่ายตามจริง

เงินช่วยเหลือจากสภาสมาคมกรีนพีซ
การระดมทุน
อื่นๆ

ปกป้องป่า
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ
ปกป้องมหาสมุทร
อาหารเพื่อชีวิต
ปลอดสารพิษ
อื่นๆ

การระดมทุน
การบริหารและการด�าเนินงานองค์กร

ส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทรัพย์สินสุทธิเริ่มต้นปี
ทรัพย์สินสุทธิ สิ้นปี

รายรับสุทธิ

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์

ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโครงการรณรงค์

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

รายงานด้านการเงิน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 373,172,000

273,064,988

 109,903,301

 382,968,289

226,950,000
146,222,000

-

115,498,355  
54,836,464
36,557,642 
34,797,974
21,680,814 

-
  9,693,739

 58,728,928
51,174,373

 (9,796,289)
 63,689,826
 53,893,537
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366,812,672

236,490,192

 162,423,937

398,914,129

(32,101,457) 
95,791,283 
63,689,826

194,427,089
161,403,589 

10,981,993

 108,639,101
 41,239,484
17,674,065
33,201,391
24,890,529

9,952,769
892,853

 108,270,308 
54,153,629
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โครงการรณรงค์ต่าง ๆ

นอกเหนือจากโครงการรณรงค์

บาท บาท



ประเทศมาเลเซีย
L6-12 เมนาตรา เซ็นทรัล วิสตา
150 ถนน สุลต่าน อับดุล ซาหมัด
บริคฟิลด์ 50470 กัวลาลัมเปอร์
โทร  +603 - 2276 2022
แฟกซ์ +603 - 2276 2025
supporterservices.my@greenpeace.org

ประเทศฟิลิปปินส์
ห้อง 201 อาคาร เจ จี เอส #30
ถนน สกาวท์ ทัวซอน
1103 เมืองเกซอน ประเทศฟิลิปปินส์
โทร  +63-2-3321807
แฟกซ์ +63-2-332-1806
info.ph@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

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

กระดาษ รีไซเคิล 100% ไม่เคลือบ
การพิมพ์ ระบบออฟเซ็ท ใช้หมึกถ่ัวเหลือง

www.greenpeace.org/seasia
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


