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กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ียงใตกอตั้งข้น
ในป  เพื่อปกปองสิ่งแวดลอมที่เสื่อม
โทรมลงจากการพั นาที่ รขีดจำกัดใน
ภูมิภาคนี้

เรามีอายุยางปที่  แลวในป  ซ่ง
เปนโอกาสที่จะทบทวนการทำงานรณรงค
ของเราเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่ดีให
เกิดข้นกับสิ่งแวดลอมในภูมิภาค

ชวงสิบหาปที่ านมา เรา ลักดัน ูมีอำนาจ
ตัดสินใจในภูมิภาคโดยเรียกรองใหนำระบบ
พลังงานหมุนเวียนมาใชอยางขนานให  
ยุติการทำลาย ืนปาอันอุดมสมบูรณใน
อินโดนีเซีย  เปนประจักษพยานและเปดโปง
มลพิษทางน้ำในเอเชียตะวันออกเ ียงใต  
ทาทายบริษัทตางๆ ในทางก หมายเพื่อ
รักษาระบบอาหารของเราใหยั่งยืน และ
ทำงานกับกลุมองคกรตางๆ อยางกวาง
ขวางเพื่อยุติการทำประมง ิดก หมาย

วันนี้ เรามอง ป กล งอนาคต  เรารูวา
ภารกิจของเรายังคงเปนเชนเดิม คือปกปอง
สิทธิดานสิ่งแวดลอม เปดโปงและหยุดยั้ง
อาช ากรรมสิ่งแวดลอมและสนับสนุนให
เกิดการพั นาที่สะอาด
ภารกิจดังกลาวนี้ลวนเรงดวนมากข้น

เอเชียตะวันออกเ ียงใตเปนภูมิภาคที่มี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณแหงหน่งของโลก 
และเปน ิ่นที่อยูอาศัยของประชากรเกือบ
หน่งในสิบของโลก ในชวงสิบปที่ านมา 
ภูมิภาคนี้กลายเปนศูนยกลางทางเศรษ กิจ
ที่เติบโตเร็วที่สุดแหงหน่งของโลก แตการ
ขยายตัวทางเศรษ กิจสรางภาระใหระบบ
นิเวศและเปดทางใหกับแ นการบริโภค
ที่ รความยั่งยืนมากข้น ขณะที่ ประชากรใน
ภูมิภาคนี้ตกอยูในความเสี่ยงอันให หลวง
จาก ลกระทบของการทำลายสิ่งแวดลอม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แมวาแนวโนมและความทาทายตางๆ ที่เกิด
ข้นท่ัวโลกจะสง ลตอภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เ ยีงใต เราตระหนักดีวา งานรณรงคปกปอง
สิ่งแวดลอมของเรานั้นสง ลในระดับโลก
เชนกัน

เม่ือเรามอง ปขางหนา เรายังตองขับเคล่ือน ป
พรอมกับพลังของ ูคนท่ีมีรวมกัน อนาคต
ของสิ่งแวดลอมในภูมิภาคและของโลกอยู
ในมือเราทุกคน โดยการรวมมือกัน เราสามาร
สรางอนาคตของสิ่งแวดลอมที่ดีและมี
สันติภาพสำหรับเราทุกคน 
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รายงานดานการเงิน      

สงเสริมความเปนเอกภาพ

วิสัยทัศน

คานิยมหลักขององคกร

 

จดมงหมายของเรา

เนื้อหา
เรายึดหลักการท งานร รงคที่ มใช
ความรนแรง เปนอิสระทางการเงิน 
เผชิญหนาอยางสรางสรรคและเชื่อใน
พลังของการลงมือท รวมกัน

กรีนพี มเรียกรองหรือ มยอมรับ
เงินทนจากรั บาล บริษัท หรือ พรรค
การเมืองใด  เรา มรับเงินบริจาคใด  
ที่สงผลตอความเปนอิสระในการ
ท งานร รงค จดมงหมาย เปาประสงค
หรือจดยืนขององคกร  กรีนพี พึ่งพา
การบริจาคโดยสมัครใจจากผูสนับสนน
ที่เปนบคคลทั่ว ป และการสนับสนนจาก
มูลนิ ิและองคกรที่ มแสวงหาก ร

เราเชื่อในพลังรวมของผูคน อนาคต
ของสิ่งแวดลอมอยูที่คนนับลานคน
ทั่วโลกที่มีความเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกัน 
เราจะตอกรกับปญหาสิ่งแวดลอมและ
หาทางออกรวมกัน

กรีนพี มงมั่นที่จะท ใหเราแนใจ ดวา 
โลกยังสามารถเลี้ยงดูทกชีวิต
ที่เตม ปดวยความหลากหลาย ด 

กรีนพี ร รงคตอสูกับการท ลาย
สิ่งแวดลอมตั้งแตป  จนถึงปจจบัน 
กรีนพี มีส นักงานทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาค  แหง ครอบคลมมากกวา 

 ประเทศทั่วโลก กรีนพี  เอเชีย
ตะวันออกเ ียงใตกอตั้งขึ้นในป  
นอกเหนือจากส นักงานใน ทย 
อินโดนีเ ียและ ลิปปนส เรายังขยาย
งานและมีการสนับสนนจากประชาชนใน
มาเลเ ีย เมียนมาร สิงคโปร และใน
ภูมิภาคลมน้ โขงตอนลางอีกดวย
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า น ากค กรร การบริหาร    

ความก า า
ะการ ง อ ำ

“ เราสรางเสริมผูสนับสนน
และอาสาสมัครทกคนเพ่ือ
รวมเปนพลังขับเคล่ือน
การเปล่ียนแปลง”

ิ น  
ูอำนวยการบริหาร กรีนพีซสากล

ตอนที่กรีนพีซเริ่มทำงานรณรงคในเอเชีย
ตะวันออกเ ียงใตเมื่อ  ปกอน เราคิดแต
เพียงวาความทาทายท่ีเราเ ชิ น้ันมหาศาล 
เราเริ่มทำงานในสองประเทศดวยทีมงาน
เพียง มกี่คน ทำงานในสภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน ในประเด็นที่ยัง มใชกระแสหลัก 
และในสภาวะท่ีพ้ืนท่ีทางประชาธิป ตยมีจำกัด 
เรามองยอน ปดวยความเคารพตอนัก
รณรงค อาสาสมัครและเจาหนาที่ระดมทุน

ูซ่งบุกเบิกสรางพื้นที่ใหกับกรีนพีซใน
ภูมิภาคนี้  ความสำเร็จของการรณรงค
ในประเด็นที่ยากแสนเข็  และสรางแรง
ขับเคลื่อนที่เปลี่ยน านกรีนพีซ เอเชีย
ตะวันออกเ ียงใตใน านะองคกร ปสู
การเคลื่อน หวสิ่งแวดลอมอยางที่เปนอยู
ทุกวันนี้ เราเชื่อวา ความกลาหา  
การยืนหยัดและป ิบัติการของพวกเขา
กับความทาทายที่ดูเหมือนวายากเกินกวา
จะเอาชนะ ดนั้นมีความสำคั อยางยิ่งยวด 
ตอการเปล่ียนแปลงใหภูมิภาคน้ี ปสูอนาคต
ที่ยั่งยืนมากข้น

งแมวา เรามองยอนการทำงานที่ านมา
ของเราดวยความภาคภูมิใจ เรากำลังเ ชิ
กับป หาสิ่งแวดลอมที่ยังใชแนวทางแก ข
แบบเดิม ในป  เราเดินหนาทำงาน
รณรงคที่ประสบความสำเร็จทั้งในภูมิภาค
และสง ล ปทั่วโลก เราสราง ลสะเทือนใน
ชวงการเลือกตั้งทั่ว ปที่อินโดนีเซีย 
เปลี่ยนแปลงนโยบายตางๆ เพื่อปกปอง
มหาสมุทรและ ืนปา ลักดันใหบริษัทหลาย 

แหงสนับสนุนแนวทางการยุติการทำลาย
ปา มใหเหลือศูนย ชะลอโครงการพลังงาน
สกปรกหลายโครงการ โนมนาวใหเกิดการ
ขยายตัวของการพั นาและลงทุนพลังงาน
หมุนเวียนที่สะอาด และทำงานเชิงรุกเพื่อ
รับมือกับเหตุการณวิก ตภายนอก และที่
สำคั อยางยิ่ง เรากระตุนให ูสนับสนุนและ
อาสาสมัครทุกคนเปนพลังสรางความ
เปลี่ยนแปลง

ป  ยังเปนปท่ี วอน เ อรนันเดซ ส้ินสุด
อายุงานใน านะ ูอำนวยการบริหาร 
เราขอบคุณวอนที่เปน ูนำทางองคกรและ
เ าสังเกตการเติบโตมาตลอดหกปท่ี านมา 
เราขอบคุณมาคัส อัลเลมัน ที่รับหนาที่
รักษาการ ูอำนวยการบริหารในป  
นี้ดวย

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ียงใตเติบโตข้น
อยางมากในชวงสองสามปที่ านมา และ
เปลี่ยน าน ปสูการทำงานที่เชื่อมโยงกับ
ป หาสิ่งแวดลอมระดับโลก แตมีความ
ทาทายที่มากข้นรอเราอยูขางหนาและการ
ทำงานปกปองสิ่งแวดลอมจะตองดำเนิน
ตอ ป การสนับสนุนของคุณ มวาจะเปน
อาสาสมัคร นักกิจกรรม หรือ ูบริจาค 
เปนท้ังเกียรติยศท่ีเรา ดรับและแรงบันดาลใจ 
เราจะกาวเดิน ปขางหนาพรอมกับคุณ ดวย
ความกลาหา และการลงมือทำ เพื่อ
เปาหมายท่ีจะเติมเต็มวิสัยทัศนอยางเดียวกัน
คืออนาคตที่นาอยูและมีสันติภาพ



[ อีโ  เซอร ] [ รรี เซอรจา ี  ]

[  ยอ    ] [ เ ลิเซิล อซนซิออ  ] 

[ อ เ อรโอ า  า ]  

[ อเล ซาน รา ลา อรี-เย  ]  [ อ เ อร ิวิ ล ิ ิ น  ]  

[  ซซี โ โ  ]  

ซูซี่ เปนนักสิ่งแวดลอม นักกิจกรรม
เพื่อสิ่งแวดลอม ผูสนับสนุนความ
เทาเทียมทางเพศ ผูบุกเบิกธุรกิจที่
เปนมิตรตอระบบนิเวศ นักอนุรักษ
ทางทะเล และเปนผูนำดานความยั่งยืน
ใน าคเอกชน ซูซี่ยังเปนตัวแทน
อยางเปนทางการในโครงการ 

  ของอัล กอร 
อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ

อีโค เปนผูเชี่ยวชา ดานการ
พัฒนาอยางยั่งยืนในประเดน
ส าพ ูมิอากาศและพลังงาน 
ผูสนับสนุนการขยายเครือขาย
นานาชาติ อีโคยังมีประสบการณ
มายาวนานในการทำงานดาน
พลังงานหมุนเวียน การเคลื่อนไหว
เพื่อสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
อยางยั่งยืน

ดอกเตอรโอ าส ดำรงตำแหนง
ศาสตราจารยและนักกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอม เชี่ยวชา ดานสิ่งแวดลอม
ชุมชนและการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ  ดอกเตอรโอ าสเปน
ผูนำในการพัฒนาการประยุกตวิธี
วิทยาการเพื่อชุมชนทอง ิ่น 
เปนตนวา การประเมินส าวะชนบท

อยางเรงดวน  และการจัดเกบ
ขอมูลแบบมีสวนรวมดวย าพ 

  และมานุษยวิทยา
เชิงชาติพันธุวรรณนา

แ รรี เปนสื่อมวลชนดาน
สิ่งแวดลอมที่อุทิศตัวชวยเหลือ
และสงเสริมชุมชนใน ูมิ าค
เอเชียตะวันออกเ ียงใต เปนผู
เชี่ยวชา ดานสื่อมวลชนเพื่อ
พลเมืองและผูเชี่ยวชา ดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม 
แ รรีไดรับทุนอโชกาในอินโดนีเซีย 
และเคยรวมโครงการผูนำเอเชีย 

 ที่ประเทศ ี่ปุน และได
รางวัลผูนำการสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงสังคมจาก
มหาวิทยาลัยควีนสแลนด ซ่ง
เปนรางวัลที่ใหความสำคั
กับการใชเทคโนโลยีีการสื่อสาร
อยางสรางสรรค 

ดอกเตอรศศิวิมล เปนนักส่ิงแวดลอม 
นักจิตวิทยา และเปนผูนำดาน
การตลาดและการวิจัยในเอเชีย
ตะวันออกเ ียงใต มีประสบการณ
ยาวนานดานการบริหารธุรกิจ
และเปนผูประกอบวิสาหกิจ

นักกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และมีความเชี่ยวชา ดานการใชสื่อ
สังคมและเครื่องมือสื่อสารมวลชน 
ในการขับเคลื่อนเพื่อ การมีสวนรวม
ในวงกวาง  ไก ปง มีประสบการณ
ยาวนานในการสรางพลังขับเคลื่อน
มวลชน 

เมลเปนทนายความอาชีพ และ
ปจจุบันยังดำรงตำแหนงผูจัดการ
โครงการวิจัยและการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ขององคกร 

   
 และดำรงตำแหนง

เลขาธิการอำนวยการโครงการ 
  

เมลเปนสมาชิกผูกอตั้งเครือขาย
ศกษาสิทธิมนุษยชนชาวเอเชีย
ตะวันออกเ ียงใต  
ประสบการณดานแรงงานและสิทธิ
แรงงานตางดาว สิทธิมนุษยชน 
ชนพื้นเมืองและผูห ิง ของเมล 
เปนคุณเอนกอนันตตอ
คณะกรรมการบริหาร

อเลกซานดรา เปนหน่งใน
คณะกรรมการบริหารเมื่อป 
55  มีประสบการณยาวนาน

ดานการตรวจสอบบั ชี 
การจัดการบริหารการเงิน 
การบริหารโครงการ การจัดการ

าวะวิก ต การพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร ระบบอ ิบาลใน
บรรษัทสากลขนาดให  และใน
กรีนพีซสากล อเลกซานดรา
เพิ่งสำเรจหลักสูตรการบริหาร
ธุรกิจดานองคกรระหวาง
ประเทศแหงมหาวิทยาลัยเจนีวา 
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 [ เยบ ซาโน ]

เรา กขน  

า น าก อำน ยการบริหาร

 “เราตองท ในส่ิงท่ี
เปน ป ม ด เพ่ือหลีกเล่ียง
ส่ิงท่ี มคาดคิด”

ป  บันทกลงในประวัติศาสตร
ใน านะปที่เกิดขอตกลงปารีสวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่
ขอตกลงนี้สงสั าณ งจุดจบของยุค
เชื้อเพลิง อสซิล แตขอตกลงดังกลาว
ยังขาดน้ำหนักอยางมาก ดังนั้น จะ ม
เพียงพอที่จะตอบรับกับความเรงดวนของ
ป หาโดยเ พาะในหลายพื้นที่ เชน ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเ ียงใต แตสิ่งที่เปน ลจาก
ขอตกลงปารีส อยางการตื่นตัวของ
ภาคประชาชนที่ขยาย ปทั่วนั้นเปนสิ่งที่
นักสิ่งแวดลอม ด นใ  ง สิ่งนี้เปน
การเคลื่อน หวของมวลชนทั่วโลกที่ มมี
มากอนในการตอกรกับ ลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขบวนการเคลื่อน หวดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศคือภาพสะทอนของ 
การเคลื่อน หวสิ่งแวดลอมที่กวางให กวา 
โดยกรีนพีซเปนสวนหน่งและมีสวนหนุน
ชวยจุดประกาย ปทั่วโลก ประชาชนเชื่อวา
การทำลายและหายนะภัยดานสิ่งแวดลอม
มิใชเรื่องปกติิที่ตองยอมรับอีกตอ ป 

ูคนทั้งหลายจงลุกข้นสู

มโชคดีที่ ดเปนสวนหน่งของกรีนพีซ
ในชวงเวลาที่การขยายตัวของป ิบัติการ 
ดานสิ่งแวดลอมและมนุษยชาติแพรหลาย
ปทั่วโลก การเคลื่อน หวในเอเชียตะวันออก

เ ียงใตก็ มตางกัน มมีแรงบันดาลใจที่ ด
เห็นวาในป  กรีนพีซยังคงอยูในแนวหนา
ของการเคลื่อน หวดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคนี้ และเดินหนา
ตอ ปเพื่อตอกรกับความทาทายดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีเราเ ชิ อยู

เปนสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจที่เห็นวางานที่เราทำ
ดสราง ลสะเทือนเพิ่มมากข้น ทั้งการเปน

กระบอกเสียงใหกับ ูคนในภูมิภาคนี้ และ
สรางเครือขายอันเขมแข็งของแนวรวม
ดานสิ่งแวดลอม และสนับสนุนขบวนการ
ของภาคประชาสังคม รวม งขอเสนอแนะ
ตอรั บาล และภาคเอกชน

แตงานของเราตองดำเนินตอ ป การ ดมา
ซ่งอนาคตของเอเชียตะวันออกเ ียงใต 
ก็คือภารกิจท่ีสัมพันธกับสวนตางๆ ท่ัวโลก 
เรา ม ดอยูโดดเดี่ยว วิก ตการพั นาและ
วิก ตสิ่งแวดลอมตางเปนความทาทาย
ที่มี ลตอกันและกัน ลคือมัน ดสง ลตอ
ภูมิทัศนของโลก

จากแรงบันดาลใจแหงอดีต ความตอเนื่อง
ของนวัตกรรมและป ิบัติการของกรีนพีซ 
และการใชพลังท่ี มธรรมดาของ ูคนธรรมดา
ที่ยืนหยัดเพื่อโลกของเรา มเชื่อวาเรา
สามาร เอาชนะความทาทายทุกอยาง ด

มจะทำงานรวมกับทีมงานของกรีนพีซ 
เอเชียตะวันออกเ ียงใตที่มุงมั่น ทุมเท 
อาสาสมัครที่อุทิศตัว และ ูสนับสนุนที่
มเคยทำให ิดหวัง ทุกคนทำใหสิ่งที่

ครั้งหน่งเปน ป ม ด ใหเปน ป ด

ูอำนวยการบริหาร 
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ียงใต 



ร ั ิ นบคค  

นาเดเรฟ เยบ  มาดลา ซาโน เขารับตำแหนงผูอำนวยการบริหาร 
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ยีงใต ในเดือนมกราคม 55   ารกิจ
ของเยบคือผูนำปฏิบัติการหลากรูปแบบของกรีนพีซทั่วทั้ง

ูมิ าคเอเชียตะวันออกเ ียงใต

เยบเร่ิมทำงานรณรงคและโครงการเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลง
ส าพ มิูอากาศมาต้ังแตป 54  ท้ังยังมีประสบการณยาวนาน
ในตำแหนงระดับสูงทั้งใน าครัฐ และองคกรไมแสวงหากำไร 

เยบเปนที่รูจักอยางกวางขวางในฐานะหัวหนาคณะเจรจาในที่
ประชุมกรอบอนุสั าสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
ส าพ ูมิอากาศ  คำปราศรัยกินใจของเยบที่กรุง
วอรซอว ป 55  งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงส าพ

มิูอากาศหลังฟลิปปนสประสบ ยัไต ุนไหเยี่ยน ไดประทับอยูใน
จิตใจของคนทั้งโลก

กอนหนาที่เยบจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมาธิการ เยบเคยดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการโครงการการเปล่ียนแปลงส าพ มิูอากาศ 
ของกองทุนสัตวปาโลก สำนักงานฟลิปปนส เยบมีประสบการณ
ในการทำงานเชิงยุทธศาสตรท้ังระดับทอง ิน่และสากลมาแลวมากกวา 
4 ป ในการจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงส าพ มิูอากาศ 

การปกปองความหลากหลายทางชีว าพ การปองกันชาย งและ
ทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิ าพการบริหารจัดการ
ทอง ิน่ เยบยังเคยดำรงตำแหนงผูอำนวยการระดับประเทศของ
กิจกรรมเอิรธ อาวร ในฟลิปปนส ชวงป 55   55

ในฐานะทูตสงเสริมจิตวิ าณเพื่อองคกรอาวเวอรวอยซส 
  เยบมีบทบาทในการเรียกรองใหประชาชนทั่วโลก

ที่มีจิตศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณความดี ไดมีสวนรวมในประเดน
เรื่องการเปล่ียนแปลงส าพ มิูอากาศ เยบยังเปนผูนำโครงการ
เดินเทารวมกับผูคน    ซ่งเปนการ
เดินครั้งสำคั ท่ีจุดประกายใหชุมชนตาง  เผชิ หนากับผล
กระทบจากการเปล่ียนแปลงส าพ มิูอากาศ โดยเดินเปนระยะทาง 

5  กิโลเมตร จากกรุงโรม งกรุงปารีส ระหวางเดือนกันยายน
งเดือนธันวาคม 55

ประสบการณท่ีโดดเดนอ่ืน  เปนตนวา ทูตระดับโลกของโครงการ
รณรงค    และเปนทูตรณรงคเคลื่อนไหวเพื่อ
ปกปองขั้วโลกเหนือ หรือ     เยบเคยดำรง
ตำแหนงผูดููแลผลประโยชนของสมาคมอนุรักษเตาแหงฟลิปปนส 
และ ผูดูแลผลประโยชนกิตติมศักดิ์แหงเครือขาย  

 แหงฟลิปปนส และปจจุบันยังเปนสมาชิกสามั ของ
องคกรเคล่ือนไหวเพ่ือความเปนธรรมตอ มิูอากาศ หรือ  

 และองคกรเคลื่อนไหวเพื่อส าพ ูมิอากาศคาทอลิกโลก 
หรือ     ของฟลิปปนสดวย

เยบจบการศกษาระดับปริ าตรีสาขาปรัช า ระดับอาชีวะ
ดานคอมพิวเตอรอิเลกทรอนิกส  อนุปริ าโทสาขาการพัฒนา
ชุมชน และไดทุนวิชาการที่ศูนยนโยบายส าพอากาศแหง
ออกฟอรด ที่มหาวิทยาลัยออกฟอรด ายใตกรอบการริเริ่ม
เสริมสรางศักย าพใน ูมิ าคยุโรป

เยบสมรสกับยูนิค อักซอย ทนายความดานสิ่งแวดลอม ชุมชน 
และการศกษา มีบุตรชายวัย  ป ชื่อ ยานนิ และบุตรสาววัย 
 ป ชื่อ อมิรา เยบยังเปนนักประดาน้ำที่เชี่ยวชา  นักฟุตบอล 

ชาง าพ าย าพนก จิตรกร นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติ าพ และ
เปนผูสนับสนุนเพื่อเสริมสรางพลังชุมชน 
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       ิ าคเอเ ีย ันออกเ ียง          

งเ ริม
ความเ นเอก า

“การท งานในระดับภูมิภาค
ท ใหเรา ดประสบการ ตรง
จากการเกิดข้ึนของจิตวิญญาน
แหงเอเชียตะวันออกเ ยีงใต” 

กรีนพีซทำงานรณรงครวมกับชุมชนตางๆ เพื่อ
สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับทอง ิ่น 
ภูมิภาคและระดับโลก ตลอด  ปท่ี านมา งาน
ของเราคอยๆพั นาและขยายออก ปมากข้น 
พรอมๆ กับการพั นาดานตางๆ ในสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเ ยีงใต  
ความมุงมั่นสรางเอกภาพใหเกิดข้นในภูมิภาคนี้
จงสำคั อยางยิ่งตอกรีนพีซที่ทำงานรวมกับ
ประชาชนและประชาสังคมในภูมิภาคน้ีดวยเชนกัน

การเติบโตของเอเชียตะวันออกเ ียงใตใน านะ
ภูมิภาคที่มีพลวัตมากที่สุดแหงหน่งของโลก 
ทำใหเรา มอาจเพิกเ ยตอการทำลายส่ิงแวดลอม
ขามพรมแดนที่เกิดข้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นเมื่อ
เกิด ลกระทบจากป หาส่ิงแวดลอมขามพรมแดน 
จงตองมีแนวป ิบัติเชิงนโยบายของภาครั และ
เอกชนดวย เรารูวา ูมีอำนาจตัดสินใจ ดยินเสียง
เรียกรองของประชาชน การทำงานรณรงคใน
เอเชียตะวันออกเ ียงใตของเรานั้นจงเปนความ
มุงมาดปราร นาประการหน่งที่จะสรางการ
เปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน

ประชาสังคมเ ชิ กับความทาทายในหลายรูปแบบ
ทั้งในภูมิภาคของเราและทั่วโลก ทั้งการเปลี่ยน
แปลงในภาครั  การโจมตีองคกร การปราบปราม
นักกิจกรรม และอีกมากมาย แตยังมีการสนับสนุน
ท่ีหนักแนนจากกลุมคนท่ีตระหนัก งความเช่ือมโยง
ป หาส่ิงแวดลอมกับการดำรงชีวิต สิทธิมนุษยชน 
และประเด็นอื่นๆ การเพิ่มข้นของความตระหนักรู

งบทบาทของแตละคนวา เราทุกคนสามาร
สรางสรรคโลกที่เราอยากเห็นนั้น ดเปดโอกาส
ใหกรีนพีซ ดรวมสราง ดพั นา และ ดสนับสนุน
การทำงานใหแกเพื่อนรวมอุดมการณของเรา

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ยีงใตเติบโตข้นมาก 
จากราก านงานรณรงคใน ลิปปนส ทย และ
อินโดนีเซีย เราขยายความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ

ในมาเลเซีย เมียนมาร สิงคโปร และประเทศในลุมน้ำ
โขงตอนลาง เราช่ืนชมยินดีกับความหลากหลายน้ี 

ความมุงมั่นที่จะยุติหมอกควัน  
จากการทำลาย ืนปาในอินโดนีเซีย เปนประเด็น
ให ที่สุดของป หาสิ่งแวดลอมขามพรมแดน
ในป  การทำงานเพื่อปกปองมหาสมุทร 
รวม งงานรณรงคดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการทำงานเพื่อ ลักดันใหเกิดการ
พั นาพลังงานหมุนเวียนนั้นมี ลตอการรับรู
อยางมีสวนรวมของประชาชนในภูมิภาค

กิจกรรมเดนๆในป  ยังรวม งกิจกรรม
สาธารณะที่จัดข้นเปนประจำในมาเลเซีย มวาจะ
เปนการ ายภาพยนตร เวทีอภิปรายและนิทรรศการ 
เราสรางเครือขายอาสาสมัครที่อยูในชุมชนและ
ทำงานกับชุมชน รวมทั้งทำงานกับกลุมตางๆ ท่ีมี
จุดประสงคเดียวกันในเมียนมาร สิงคโปรและประเทศ
ในลุมน้ำโขงตอนลาง เราสราง าน ูสนับสนุนที่
หวงใยภูมิภาคและโลกที่เราอยูนี้ านชองทาง
ออน ลนและการจัดกิจกรรม เรายินดีและตอบรับ
ตอคำ าม รวม งเสียงสะทอนจากทุกภาคสวน
ในเอเชียตะวันออกเ ียงใต 

กรีนพีซพิสูจนใหเห็น งความเช่ือมโยงของประเด็น
ป หาที่เกิดข้นในทอง ิ่น ภูมิภาค และในโลก วา

ลกระทบทางสิ่งแวดลอมนั้น มมีพรมแดน เรา
ตองเขาใจความเชื่อมโยง งกันในภูมิภาคนี้ให
แจมแจง เพื่อสงเสริมกลุมพลเมืองทอง ิ่นที่ ม
ดูดายตอป หาที่เกิดข้นในภูมิภาคและปกปอง
อนาคตของพวกเขาให ด เราสนับสนุนการพั นา
อยางยั่งยืนซ่งจะเปนประโยชนนานัปประการตอ
คนในทอง ิ่นและจะเปนแบบอยางใหกับโลกดวย 

เราหวังวาคุณจะเปนพลังสนับสนุนเราตอ ป
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 [  งานร รงค ป   ] 

งานร รงค องเรา  

งมอ   
เ อน

ีเกิดขน
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พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 

ปกปองมหาสมทรของเรา 

ความเปน รรมดานสภาพภูมิอากาศ   

อนาคตปลอดสารพิษ    

ยติการท ลายปา มโดยสิ้นเชิง 

อาหารเพื่อชีวิต    

 

55,179 คน

429 คน

17,294 คน

312,475 คน

336,314 คน

1,150,071 คน

บริจาคเงินใหแกองคกร

รวมงานอาสาสมัครอยางตอเนื่อง

ติดตามทางอินสตาแกรม

ติดตามทางทวิตเตอร

สมัครรับจดหมายขาว

ติดตามทางเ บค

งานร รงค ี คั  

 นับ นนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

•  การใชพลังงานหมุนเวียนอยูในอัตราที่เติบโต
อยางรวดเร็วใน ลิปปนสและ ทย
•  ชะลอแ นการสรางโรง า านหินที่จังหวัด
กระบี่ใน ทย และที่เมืองบาตังในอินโดนีเซีย
•  กรีนพีซและมหาวิทยาลัย ารวารดเปดเ ย

ลกระทบจาก านหินตอคุณภาพอากาศและ
สุขภาพของประชาชน  

•  เปดโปงการกดขี่แรงงานกลางทะเลและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมปลาทูนา
•  มีการยกรางก หมายและนโยบายการทำประมง
และการจัดการระบบนิเวศทางทะเลใน  ประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเ ียงใต 
•  จัดอันดับความยั่งยืนของโรงงานบรรจุปลา
ทูนากระปองและ ลิตภัณ ปลาทูนากระปอง

•  พันธมิตรทั่วโลกเพื่อตอตานการทิ้งกากพิษ
อุตสาหกรรม กอตั้งข้นในอินโดนีเซีย
•  เปดระบบป ิบัติการและ านขอมูลออน ลน
วาดวยสารเคมีที่เปนพิษใน ลิปปนส   

•  เกษตรกรเรียนรูการปรับตัวรับเอลนีโ เพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่หองเรียนภาคสนามในโรงเรียนหลายแหง 
•  อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศเปนประเด็น
หลักในการหาเสียงเลือกตั้งใน ลิปปนส 
•  ศาลสูง ลิปปนสพิพากษาใหหยุดการทดลอง
มะเขือยาวจีเอ็มโอ บีที ในภาคสนาม  

•  คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนของ
ลิปปนสสืบสวนพบวา มีบริษัทอุตสาหกรรม

เชื้อเพลิง อสซิล  แหง เปนตัวการที่เรงให
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•   มุงทำงานรณรงคกับบริษัทขนาดให ที่ใช
พลังงาน อสซิลหลายแหง
•  การ องรองคดีแพงครั้งแรกของโลก
วาดวยการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•  ประชาชน  คนลงชื่อเอา ิดตอ

ูกอมลพิษตอภูมิอากาศ

•  ประชาชน  คนลงชื่อเรียกรอง
ปกปอง ืนปาในอินโดนีเซียอยางเต็มที่
•  ประธานาธิบดีโจโกวีแหงอินโดนีเซียประกาศ
นโยบายกำหนดเขตแดน เพื่อปกปองและ น ู
พื้นที่ชุมน้ำ
•  บริษัทเอพริล  ู ลิตเยื่อกระดาษและ
กระดาษรายให แหงหน่งของโลก ใหคำมั่น
สั าท่ีจะยุติการตัด มทำลายปาในอินโดนีเซีย



 [ พลังงานและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ ] 

งานร รงค องเรา 

เดิน นา
ิวัติ
ังงาน 
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กา อ  

การเ า หม านหินปลอยปรอท นโตรเจนออก ซด 
ซัลเ อร ดออก ซด และมลสารอีกนานับชนิดที่
เปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของมนุษย และ
ยังเปนสาเหตุหลักของภาวะโลกรอน

งานของเราในการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนทางพลัง
งานของเอเชียตะวันออกเ ียงใตจากพลังงาน

อสซิลที่สกปรกและอันตราย ปสูพลังงานหมุน
เวียนที่สะอาดนั้น ดเริ่มตนเมื่อ  ปกอน เราใช
การรณรงคอยางสรางสรรค การเ ชิ หนา
อยางสันติ การเจรจาโนมนาว ูมีอำนาจตัดสินใจ 
และขับเคลื่อนมวลชน งานของเราจงมีบทบาท
สำคั ที่ทำใหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลายเปนประเด็นสาธารณะ เราเขา ปแทรกแซง
และชะลอแ นการขยายการ ลิต านหินในอินโด
นีเซียและ ทย พรอมกับเปดทางใหมีการปรับเปล่ียน
การลงทุนจาก านหิน ปสูพลังงานหมุนเวียน
อยางจริงจัง กรีนพีซยังคงเปนองคกรท่ีตอสู
เพ่ือยุติยุค านหิน

ในป  เราเดินหนากระตุนเพื่อป ิวัติพลังงาน
ในภูมิภาคนี้ โดยชะลอโครงการโรง า านหิน
ขนาดให สองแหง งแมวาประเทศ ทยมีการ
ลงทุนขนานให ในพลังงานหมุนเวียน โดยเ พาะ
พลังงานแสงอาทิตย แตแ นการสรางโรง า

านหินยังมีอยูในหลายพื้นที่ เชนที่จังหวัดกระบี่
ซ่งเปนโครงการขนาดให ที่เปนภัยคุกคามตอ
ระบบนิเวศทางทะเล การประมง และวิ ีการ
ทองเที่ยว กรีนพีซรวมกับเครือขายในพื้นที่ และ
องคกรประชาสังคมแนวกวางหลากหลายกลุม 

ดชะลอกระบวนการประเมิน ลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ของโครงการโรง า

านหินแหงนี้ ในอินโดนีเซียก็เชนกัน เราชะลอ
โครงการสรางโรง า านหินที่เมืองบาตัง ซ่ง
หากมีการสรางจริง จะเปนโรง า านหินท่ี
ให ที่สุดในเอเชียตะวันออกเ ียงใต ดวยกำลัง

ลิตขนาด  เมกะวัตต ซ่งเดิมมีกำหนดเร่ิม
กอสรางในป  กรีนพีซทำงานกับชุมชน
ทอง ิน่และกลุมองคกรตางๆ เพ่ือหยิบยกประเด็น
ป หาเสนอตอรั บาล การรณรงคอยางตอเน่ือง
ของเราเปน ลใหมีการชะลอโครงการออก ปอีก 

 ป และในชวงปท่ี านมา งานรณรงคของเรามุง
ปท่ีการตัดแ นการลงทุนท่ีทำใหยุติโครงการ ซ่ง
เปนยุทธศาสตรท่ีบรรลุ ล เพราะเมื่อ มมีเงินทุน
เพียงพอ แ นการสรางก็จำตองชะลอ ปอีก 
ในปตอๆ ป เราจะเดินหนาทำงานรณรงคเพ่ือให
มีการยกเลิกแ นการกอสรางโรง า านหิน 
โดยชุมชนจะเปน ูนำในการรณรงค ส านการณ
การลงทุนในภาคพลังงาน ช้ีใหเห็นวาโครงการ
โรง า านหินมีความเส่ียงสูงและยังทำลาย
สภาพภูมิอากาศ

ในป  เราสรางความตระหนักรู งอันตราย
ของ านหินโดยเ พาะจากมลพิษทางอากาศ 
กรีนพีซรวมกับมหาวิทยาลัย ารวารดศกษา ง
มลพิษทางอากาศจากโรง า านหินท่ัวท้ัง
ภูมิภาค รายงานท่ีนำมาเ ยแพรเปดเ ยใหเห็น ง

ลกระทบดานสุขภาพของประชาชนโดยเ พาะใน
อินโดนีเซีย ทย ลิปปนส และเวียดนาม

“ถานหินมีประวัติศาสตร
ท่ีแสนสกปรกในการแยง
ยึดท่ีดิน การใชความ
รนแรงตอชมชน สราง
มลพิษทางอากาศ 
และกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ัวโลก 
เปนเวลาของพลเมือง
โลกท่ีจะบอกแกรั บาล
ทกประเทศและนักลงทน
ตางชาติท้ังหลาย
ดตระหนักวา พอแลว” 

อารี  ยนโ   
ูประสานงานรณรงคดานพลังงาน

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับภูมิภาค

การยุติยุค านหินยังเปนประเดนหลัก
ที่สำคั ที่สุดของการทำงานรณรงค
ใน ูมิ าคนี้ ขณะที่หลายประเทศในโลก
เปล่ียนนโยบายมุงสูพลังงานหมุนเวียน
ท่ีสะอาด แตดูเหมือนวาเอเชียตะวันออก
เ ียงใตจะมุงไปในทิศทางตรงกันขาม 
งานของเราในป 55  จงตองเรงให
เกิดการเปล่ียนผานระบบพลังงานบนฐาน
ของเช้ือเพลิงฟอสซิล โดยเ พาะ านหิน 
ไปสูระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด 
เราจะผลักดันรัฐบาลใหเปลี่ยนแปลง
นโยบายพลังงานท่ียังยดติดกับ านหิน 
และสงเสริมจิตสำนกสาธารณะในเรื่อง
ผลกระทบดานสุข าพจาก านหิน 
เปาหมายของเราคือการขับเคลื่อน

ูมิ าคเอเชียตะวันออกเ ียงใตไปสู
อนาคตพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด
และยั่งยืน



 [  ความเปน รรมดานสภาพภูม ิอากาศ ] 

งานร รงค องเรา 

ก อง
ิ ธิ

มน ยชน
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กา อ  

ป  เปนปสำคั ของความเปนธรรมดาน
สภาพภูมิอากาศ ดวยการยื่นรองตอคณะ
กรรมาธิการรั ธรรมนู ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนคร้ังแรก
ของโลก กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ียงใตพรอม
ดวยองคกรภาคประชาสังคม  แหง ูประสบภัย
ต ุนและทนายอีก  คน ลงรายชื่อยื่นคำรอง

ขอใหมีการสอบสวน ง ความรับ ดิชอบจาก
อุตสาหกรรมพลังงาน อสซิล และอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตหลายแหง ใน านะเปน ูปลอยคารบอน
รายให ตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เปน ล
มาจาก ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

เมื่อวันที่  ธันวาคม  ตรงกับวันสิทธิ
มนุษยชนสากลและยังเปนชวงเวลาเดียวกับ
ที่มีการประชุมสุดยอดดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่กรุงปารีส คณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน ดยอมรับคำรองที่หลายภาคสวน
รวมลงรายชื่อและเริ่มดำเนินการสอบสวนบริษัท
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิง อสซิลขนาดให หลายแหง 
จงนับ ดวาเปนการสอบสวนระดับชาติครั้งแรก

งบทบาทของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง อสซิล
และซีเมนตใน านะตัวการเรงใหเกิดวิก ตสภาพ
ภูมิอากาศ

บริษัท  แหง รวมท้ัง เช รอน  เอกซซอนโมบิล  
บริติสปโตรเลียม  รอยัลดัทชเชลล และ โคโนโค

ลลิปส  จากท้ังหมด  แหงท่ีอยูในกระบวนการ
องรองเพ่ือใหแสดงความรับ ดิชอบใน านะเปน

ตัวการปลอยกาซคารบอน ดออก ซดและมีเธน
สูชั้นบรรยากาศโลก จาก ลการตรวจสอบงาน
วิจัยของวารสารวิชาการ ป 

ประชาชนมากกวา  คนใน ลิปปนสและ
ทั่วโลกรวมลงชื่อ านเครือขายออน ลนเพื่อ
เรียกรอง ูปลอยมลพิษตอสภาพภูมิอากาศ
รายให เหลานี้แสดงความรับ ิดชอบ

ความเสียหายอยางให หลวงจากหายนะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มเพียงแตกระทบ
ตอสุขภาพของชุมชนทอง ิน่แตยังกระทบตอวิ ี
ชีวิตของทุกคน ลกระทบที่เกิดข้นจะคงอยู
อีกนานและมี ลตอคนรุนตอๆ ป

“การตอกรกับผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและตอสูเพ่ือ
ปกปองสิท มินษยชน
เปรียบ ดกับเหรียญสองดาน 
ดานหน่ึง น่ีคือเวลาท่ีเหมาะสม 
ในการเปดเผยผูท่ีตองชดใช
ความเสียหายจากวิก ต
สภาพภูมิอากาศ ข ะเดียวกัน
ตองท ใหผูกอความเสียหาย
ตระหนักถึงภาระรับผิดชอบ
ตอกิจกรรมท่ี รความ
รับผิดชอบของตนดวย” 

อนนา อาบ  
ูประสานงานรณรงควาดวยความเปนธรรม

ดานสภาพภูมิอากาศ 

ป 55  เราจะเดินหนารวมพลังของผูคน
ทั้งหลายเพื่อเรียกรองความเปนธรรม
ดาน ูมิอากาศใหมากขี้น กรีนพีซยังเชื่อมั่น
อยางเตมเปยมวา ผูไดรับผลกระทบจาก
พายุไต ุนและการเปลี่ยนแปลงส าพ

ูมิอากาศจะไดรับความเปนธรรมอยาง
สมควรจะไดรับ และทั่วโลกควรจะไดเหน
การสิ้นสุดลงของยุคเชื้อเพลิงฟอสซิล
ในที่สุด 



 [  ย ติการท ลายป า มโดยสิ ้นเช ิง  ] 

งานร รงค องเรา

อนรัก
น า

เพออนาค
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กา อ  

ป  เปนปเอลนีโ  ปาในอินโดนีเซียเ า
ลา พื้นที่  ลาน รเพียงในชวง

เวลา  เดือน มูลคาความเสียหายอยางนอย 
 ลานบาท ประชาชนในอินโดนีเซีย

ราวคร่งลานคนประสบป หาโรคระบบทางเดิน
หายใจแบบเ ียบพลัน ขณะที่ ูคนในประเทศ
เพ่ือนบาน ท้ังสิงคโปร ทยและมาเลเซีย ปวยจาก
หมอกควันซ่งนักวิทยาศาสตรหลายคนระบุวา 
เปนหมอกควันที่มีสวนประกอบของโอโซน 
คารบอนมอนอก ซด ซยา นด แอมโนเนีย และ

อรมัลเด ด ลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว
จงยัง มปราก  ปายังลุกลาม ปในอุทยาน
แหงชาติและพื้นที่ที่เปนปาดั้งเดิม สง ลกระทบ
ตอสัตวปา โดยเ พาะสัตวใกลสู พันธุเชนเสือ
และอุรังอูตัง

ในชวงปลายป เรายื่นขอเรียกรองดวนพรอม
รายช่ือประชาชน  คน ตอประธานาธิบดี
โจโกวี วิโดโด ใหดำเนินการปกปองพื้นที่ปาพรุ
และ ืนปาอยางเต็มรูปแบบ

การทำลาย ืนปาโบราณทั้งจาก ปาและการ
ตัด มทำลายปาเทากับทำลายแหลงความหลาก
หลายทางชีวภาพ และเปนเหตุ ลสำคั ที่ทำ ม
อินโดนีเซียจงเปนประเทศท่ีปลอยกาซเรือนกระจก
ที่สง ลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากที่สุดแหงหน่งของโลก

ป  เราทำงานรณรงคทั่วโลกเพื่อกดดัน
รั บาลอินโดนีเซียใหคำมั่นสั าที่จะปกปอง

ืนปาและออกมาตรการบังคับใหอุตสาหกรรม
ตางๆ ยุติการทำลายปา ม เสียงเรียกรองของเรา
มาจากชาวอินโดนีเซียและจากท่ัวโลกหลายพันคน
ที่ขอใหรั บาลอินโดนีเซียปกปองปา เมื่อตนป 

 กรีนพีซรวมกับชาวอินโดนีเซียและประชาชน
ทั่วโลกราว  คน เรียกรองใหมีมาตรการ
อยางเขมขนมากข้นเพื่อยุติการทำลายปา ม และ

ปที่ านมา มีการเคลื่อน หวดานนโยบายของ
รั บาล จากการเรียกรองครั้งแลวครั้งเลาให
ทบทวนก หมายปา มท่ีดีข้น ประธานาธิบดีโจโกวี
ดประกาศนโยบายใหมโดยทันที โดยหามการตัด
มในพื้นที่ใหเตียนโลงและใชประโยชนจากพื้นที่

ปาพรุท่ัวท้ังอินโดนีเซีย นโยบายใหมน้ียังหามการ
ปลูกพืชเศรษ กิจในพื้นที่ปาและปาพรุที่เกิด  
แตใหเกิดการ น พ้ืูนท่ีตามธรรมชาติ รวมท้ังให
มีการสืบสวนและดำเนินคดีอา าตอ ูท่ีเก่ียวของ
กับการทำใหเกิด ปาพรุ นี่คือป ิ าณสำคั
เพื่อปกปองและ น ูปาพรุในอินโดนีเซีย

การสนับสนุนจากภาคธุรกิจในอินโดนีเซียในการ
ชวยพั นาแบบจำลองการปกปองปา มเปนขอ
พิสูจนวาการทำงานรณรงคของเรา ด ล กรีนพีซ
มีสวนสำคั ในการ ลักดันใหบริษัทเอพริล  

ู ลิตเย่ือและกระดาษรายให ท่ีสุดแหงหน่งของ
โลกใหคำม่ันสั าท่ีจะยุติการทำลายปา มอันเปน
สวนหน่งของ แ นการจัดการปา มอยางยั่งยืน  

บับใหม บริษัทเอพริลยังตกลงดำเนินการมาตรการ
อนุรักษตามที่เรารองขอ ซ่งหากมีการป ิบัติ
อยางเหมาะสม ป ิ าณของบริษัทเอพริลจะพิสูจน

งจังหวะกาวสำคั ของภาคธุรกิจในการปกปอง
ปา นเขตรอนและระบบนิเวศปาพรุในอินโดนีเซีย 
และจะมีนัยสำคั ตอนโยบายของอุตสาหกรรม
เยื่อกระดาษอื่นๆ ในประเทศดวย

“อตสาหกรรมผลิตเย่ือ
กระดาษและปาลมน้ มัน
เปนตัวการหลักของวิก ต

ปามานานหลายสิบป 
เราตองการก หมายท่ี
ปกปองปา มและปาพร
อยางเตมรูปแบบ และใชบท
ลงโทษบริษัทท่ีละเมิด
ก หมาย ประชาชน มควร
ตองอดทนกับวิก ต
หมอกควันน้ีอีกตอ ป”
เ  เซอรยา 

ูประสานงานรณรงคดานปา ม

นอกเหนือจากความสำเรจในป 55  
ยังมีความทาทายที่รอเราอยู แมวา
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษและน้ำมัน
ปาลมที่ให ที่สุดของอินโดนีเซียจะให
คำสั ายุติการทำลายปาไม แตการ
ทำลายยังคงเกิดข้นอยูในพื้นที่ กรีนพีซ
ยังคงเรียกรองใหมีการปฏิรูปการจัดการ
ปาไมที่สอดคลองกับผูคนและสิ่งแวดลอม 
โดยเ พาะอยางยิ่ง การปกปองระบบนิเวศ
ปา นเขตรอนและปาพรุอยางเตมรูปแบบ
ในอินโดนีเซีย ซ่งเปนคำมั่นสั าที่ยัง
ขาดหายไปจากรัฐบาลชุดปจจุบัน



 [  ปกปองทะเลและมหาสม ทร ] 

งานร รงค องเรา    

ค า ริง
เบอง ัง
การคา า นา
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กา อ  

ชวงปท่ี านมาเปนปริเร่ิมใหมท่ี มมีมากอนในงาน
รณรงคปกปองมหาสมุทรของกรีนพีซทั่วโลก 
โดยการทำงานรวมกับกลุมประชาสังคมและ
ขบวนการเคลื่อน หวตางๆ เราเปดโปงความ
เช่ือมโยงของการทำลายส่ิงแวดลอม การประมง

ิดก หมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เรานำ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและความเปนธรรมของ
แรงงานมาเปนหลักสำคั  ในขอเรียกรองดาน
ความยั่งยืนจากอุตสาหกรรมประมงและรั บาล
ประเทศตางๆ ซ่งเปดใหมีเวทีสนทนาแลกเปลี่ยน
ในประเด็นวาดวยการทำประมงที่ยั่งยืน กับกลุม

ูมีสวน ดสวนเสียจากหลายภาคสวน ดแก 
องคกรดานสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ภาคประมง
พานิชย ภาคประมงชาย ง ภาครั และธุรกิจ
เอกชนหลายแหง

เอเชียตะวันออกเ ียงใตเปนศูนยกลางของการ
เรียกรองเพื่อการประมงที่ยั่งยืน ภูมิภาคนี้เปนที่
ตั้งของกองเรือประมงและอุตสาหกรรมปลาทูนา
ที่ให ที่สุดในโลก ดังนั้นการคง วซ่งความอุดม
สมบูรณของมหาสมุทรจงเปนสิ่งสำคั อยาง
ยิ่งยวด 

งานรณรงคของเราเพื่อปกปองมหาสมุทรเปน
ความรวมมืออยางเขมแข็งระหวางหนวยงาน
ภาครั  องคกร มแสวงหา ลกำ ร และ ูบริโภค 
ซ่งสนับสนุนการดำเนินนโยบายที่สำคั ใน
อินโดนีเซีย ลิปปนส และ ทย ในอินโดนีเซีย 
รั บาลสั่งเพิก อนอาช าบัตรเรือประมงพานิชย
ตางชาติมากกวาหน่งพันลำ โดยในจำนวนนั้น
เกี่ยวพันกับการคามนุษยมาเปนแรงงานบนเรือ 

ใน ลิปปนส รั บาลสั่งทบทวนก หมายประมง
ที่ใชบังคับมานาน  ป หลังจากที่กรีนพีซและ
ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของทำงานกดดันรั บาล
อยางหนักมาตลอดเวลา  ปใหแก ขระเบียบวา
ดวยการทำประมง ิดก หมายและประมงทำลาย
ลางใหเขมงวดมากข้น และแก ขระเบียบวาดวย
การจัดการประมงใหทันสมัยมากข้น ขณะที่
ประเทศ ทย มีการเปลี่ยนแปลงก เกณ ตางๆ 
ที่เขมงวดเพื่อเนนแกป หาการทำประมง ิด
ก หมาย การใชแรงงานบังคับ และการคามนุษย
ในหวงโซอุปทานอาหารทะเลอยางจริงจังมากข้น 

กรีนพีซ ดเ ยแพรรายงานการจัดอันดับความ
ยั่งยืนของ ลิตภัณ ปลาทูนากระปองและบริษัท

ลิตปลาทูนากระปองใน ทย อินโดนีเซียและ
ลิปปนส 

รายงาน บับนี้พิจารณาจาก ลิตภัณ ปลาทูนา
ท่ีสงออก ปตลาดโลกและสรุปวา สวนให ยัง มมี
มาตรการที่เพียงพอในดานความยั่งยืนและการ
ดูแลแรงงานซ่งยังคงเปนป หาสำคั ของ
อุตสาหกรรมนี้

รายงานอันเปน ลของการวิจัยเชิงสืบสวน
สอบสวนนานหลายเดือนนี้ ยังมีเปาหมายเพื่อ
เ ยแพรใหสาธารณชนรับรู เราตองการให ูบริโภค
ดรับขอมูลที่ ูกตองเพื่อสนับสนุนอาหารทะเลที่

มาจากแหลงประมงที่ยั่งยืน ูบริโภคจะสามาร
เลือกบริโภคปลาทูนาและ ลิตภัณ อาหารทะเล
ตางๆ อยางรับ ิดชอบ รายงาน บับนี้ยัง ดแปล
เปนภาษาเขมรและเมียนมารดวย

“การเลือกบริโภค
เปนพลังที่ส คัญที่สด
ท่ีค จะชวยใหมหาสมทร
ยังคงความอดมสมบูร
ดอยางยั่งยืน

ในโลกของเรา”
าร  เ ีย
ูจัดการงานรณรงค

ดานทะเลและมหาสมุทรระดับภูมิภาค 

ในปตอ  ไป  กรีนพีซวางแผนสานตองาน
รณรงคท่ีตอเน่ืองจากปท่ีผานมาและมุงหนา
เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 
นโยบายรัฐ และพ ติกรรมผูบริโ ค เรา
ตองการใหปลาทูนากระปองท่ีวางจำหนาย
มาจากแหลงประมงที่ยั่งยืนและผาน
กระบวนการทำงานที่มีจริยธรรม รวมทั้ง
อุตสาหกรรมปลาทูนาจะรวมปกปอง
มหาสมุทรใหยังคงความอุดมสมบูรณและ
มีการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตเรือประมง
กลางทะเล งโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 
จน งชั้นวางของในซูเปอรมารเกตทั่วโลก 
งานของเราจงไมใชแคปกปองปลาทูนา 
แตจุดมุงหมายของเราคือรับประกันวา 
เราใชประโยชนจากมหาสมุทรอยางเทาเทียม
และเปนธรรม และไมทำใหความสามาร
ในการตอบสนองความตองการของคน
รุนตอไปตองลดลง



Detox
อด าร ิ

 [ สรางอนาคตที ่ปลอดสารพิษ  ] 

งานร รงค องเรา
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กา อ  

“คนท่ัว ปยัง มเขาใจ
ถึงผลกระทบอยาง
เตมรูปแบบของ
สารเคมีเปนพิษ
ท่ีถูกท้ิงอยูตามชมชน 
และผูท่ีอยูเบ้ืองหลัง 
ขอมูลเก่ียวกับสารพิษ
เหลาน้ีจึงควรถูกน มา
เผยแพรและประชาชน
ตองออกมาแสดงพลัง”

อาโซ  เบอรรี 
ูประสานงานรณรงคดานสารพิษ

ป 55  เรารณรงคอยางตอเนื่องให
แบรนดแฟชั่นตาง  ปลอดสารพิษ 
เรายังคงกดดันใหแบรนดแฟชั่นที่รับปาก
แลว ตองเปลี่ยนตามคำมั่นสั าใหได 
เรายังวางแผนทำงานรณรงคโดย
สรางการมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อใหอุตสาหกรรมไอทีปลอดสารพิษ 
นอกจากนี้ เรายังสรางคูมือผานเวบไซต 

  เพื่อใหชุมชนตาง  
เรียกรองให าคอุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงและเปนผูปกปองโลก
ดวยแนวทางการผลิตที่ยั่งยืน เปนตนวา 
มีความโปรงใส ปรับรูปแบบการทำธุรกิจ
โดยใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุดและ
ปลอยของเสียนอยที่สุด

ป  เปนอีกหน่งปที่กรีนพีซ เอเชียตะวันออก
เ ียงใต รณรงคเนนย้ำ ง ลกระทบของมลพิษ
ทางน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ียงใต และ
ความตองการเรงดวนคือตองแกป หานี้ใหลุลวง 
งานของเราจงมุง ปที่ภารกิจสำคั สองประการ 
คือ รวมรณรงคพรอมกันทั้งโลกเพื่อใหแบรนด
แ ชั่นหลายแหงยุติการใชสารเคมีเปนพิษใน
หวงโซอุปทานทั้งหมด และเรียกรองใหบริษัท

ู ลิตมีกระบวนการตรวจสอบที่โปรงใส รวมทั้ง
ใหรั บาลมีมาตรการควบคุมที่เขมงวดมากข้น 
โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีการใชสารเคมี
มากที่สุด

ที่อินโดนีเซีย แ บลุมน้ำซิตารัมนั้นเปนศูนยกลาง
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศ เรารณรงค
ดวยการใหนางแบบหลายคนเดินแ ชั่นโชว ดวย
ชุดของดี ซเนอรแตสวมหนากากกันสารพิษ และ
ในพื้นที่ที่เต็ม ปดวยมลพิษมากที่สุด การรณรงค
ประสบความสำเร็จในการเรียกรองใหสาธารณชน
หันมาสนใจบทบาทของอุตสาหกรรมแ ชั่นใน

านะของ ูกอมลพิษ

เรายัง ดรวมกับองคกร มแสวง ลกำ รและชุมชน
หลายแหง กอตั้งกลุมพันธมิตร เมลาวัน ลิมบาห 
เพื่อตอตานของเสียจากอุตสาหกรรม โดย ด
รวมกัน องรองทางก หมายขอใหยุติชั่วคราว 
ยกเลิก และ อนใบอนุ าตที่ใหสิทธิบริษัทสิ่งทอ
ขนาดให ที่สุดในภูมิภาคสามแหงที่ปลอยน้ำเสีย
ลงสูแหลงน้ำ

สวนที่ ลิปปนส เรารณรงคดวยการเปดเว็บ ซต 
ลิปปนสปลอดสารพิษ หรือ   

 ซ่ง ดกลายเปนหน่ง
ในสื่อออน ลนแหงแรกที่สรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในเรื่องมลพิษทางน้ำ  เว็บ ซตเปดใช
เมื่อเดือนกันยายน  ในวันสากลแหงสิทธิ
ในการรับรู เปนเครือขายอินเตอรแอคที สำหรับ
ประชาชนที่สนใจ ดใชเปนศูนยกลางเปดโปงและ
รายงานมลพิษทางน้ำ เว็บ ซตนี้ยังมีเปาหมาย
เชื่อมโยงทั้งภาคชุมชน อุตสาหกรรม และ รั บาล
ใหมาทำงานรวมกัน เพื่อให ลิปปนสเปนประเทศ
ที่มีสุขภาวะที่ดีและปลอดสารพิษ



 [ อาหารเพื ่อช ีว ิต  ] 

งานร รงค องเรา

ราง ังขับเค อน
ระบบเก ตรกรรม
เชิงนิเว
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กา อ  

จุดแข็งประการสำคั ในงานรณรงคของเราคือ
สนับสนุนเกษตรเชิงนิเวศบนพ้ืน านของเครือขาย
ท่ีแข็งแกรง การเปล่ียนระบบอาหารหมาย งการ
เปลี่ยนวิ ีที่คนเขาใจอาหารและเกษตรกรรม 

อาหารและเกษตรกรรม มใชประเด็นทั่ว ปที่อยูใน
ความใสใจของเยาวชน โดยเ พาะใน ลิปปนส 
แตงานรณรงคที่เราเริ่มเมื่อป  นั้น ดเริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงใหเห็น ในป  เราลองให
เยาวชนท่ัวประเทศเปน ูนำเรียกรองใหนำประเด็น
การสงเสริมอาหารและเกษตรเชิงนิเวศ วในวาระ
ทางการเมือง ซ่ง ดกลายเปนยุทธศาสตรสำคั
ในการหาเสียงเลือกตั้งทั่ว ปเพื่อชิงตำแหนง
ประธานาธิบดีในป   กรีนพีซและ ูนำเยาวชน
ประมาณ  คน จงเปนกลุมแรกๆ ท่ีสนับสนุน
ให ูสมัครแตละคนพูด งความมั่นคงทางอาหาร
ในประเทศ และใชประเด็นการสงเสริมอาหารและ
เกษตรเชิงนิเวศ วในระเบียบวาระของ ูสมัคร
เลือกตั้งดวย 

เรา ดทำงานอยางรุดหนารวมกับรั บาลทอง ิ่น
และองคกรแนวรวมหลายแหง เพื่อสงเสริมเกษตร
เชิงนิเวศในการเปนแนวทางปรับตัวตอ ลกระทบ
จากปราก การณเอลนีโ ที่เกิดข้น กรีนพีซ
ทำงานรวมกับเกษตรกร หนวยงานทอง ิ่น 
กลุมเกษตรกรรม เชน เครือขายป ิบัติการเ า
ระวังขาว หรือ     
และสำนักงานดานสภาพภูมิอากาศเพ่ือเสริมสราง
ความสามาร ใหเกษตรกรรมปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใชโครงการ
นำรองในการ กภาคสนามเพ่ือเรียนรูการปรับตัว
สูวิก ตสภาพภูมิอากาศ การ กภาคสนาม
ประกอบดวยส านีตรวจอากาศอัตโนมัติเพื่อใช
เก็บขอมูลดานสภาพภูมิอากาศ มีการพยากรณ
ลวงหนา  วันโดยหนวยงานทอง ิน่จะใชขอมูลน้ี

วางแ นเกษตรกรรม ความสำเร็จของโครงการ
นี้คือ เกษตรกรและหนวยงานทอง ิ่นจะจัดหา
เมล็ดพันธุและปุยอินทรีย ใหกลุมเกษตรกรใน
เครือขายท่ีเคย ดรับ ลกระทบจากการทำลายลาง
ของ ต ุนคปปุ ลันโด  เมื่อเดือนตุลาคม 

ความสำเร็จที่ยิ่งให ในปนี้ ซ่ง ือเปนสั าณ
อยางหน่งวา ลิปปนสตองการเปลี่ยนแปลง
แนวทางเกษตรกรรมและทบทวนนโยบายรวมท้ัง
โครงการตางๆ คือ เมื่อศาลสูงพิพากษาใหหยุด
การทดลองมะเขือยาวบีทีใน รนาอยาง าวร 
มะเขือยาวบีทีีคือพืชดัดแปลงพันธุกรรม  
ซ่งเคยมีการทดลองในแปลงเปดเมื่อป  
กรีนพีซ องรองทางก หมายใหหยุดการทดลอง
ในแปลงเปด เพราะอาจปนเปอนกับมะเขือยาวที่
ปลูกใน รตามปกติ ด  ศาลอุทธรณตัดสินเมื่อป 

 อนุ าตตามคำรอง และป  ศาลสูง
พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ จงเปนคดีความ
จีเอ็มโอคดีแรกท่ีศาลเอยอาง งหลักการปองกัน
วกอนเปนพื้น านในการตัดสิน

ในประเทศ ทย รั บาล ดหยิบรางก หมายวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่งยังมีขอขัดแยงมา
ทบทวน โดยขอเท็จจริงนั้น รางก หมาย บับนี้
จะเปดชองใหอุตสาหกรรมสารเคมีเกษตรสามาร
ปลูกพืชจีเอ็มโอใน รนา ด กรีนพีซรวมกับเครือขาย
เกษตรกรรมยั่งยืนและ ูบริโภค  เครือขาย 
ยื่นจดหมายที่ทำเนียบรั บาลและศาลากลาง
จังหวัด  แหงท่ัวประเทศ  หน่งสัปดาหหลังจาก
การเคล่ือน หว รั บาล ด อนรางก หมายดังกลาว 
หลังจากนั้น ประมาณเดือนกุมภาพันธ  
เราเ ยแพรรายงานเรื่องจีเอ็มโอ  ปแหง
ความลมเหลว  เพื่อใหสาธารณชนตระหนัก ง
ประเด็นนี้มากข้น 

“เราเผชิญกับความทาทาย
ต้ังแตการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศจนถึง
ความม่ันคงทางโภชนาการ 
การรับมือกับหายนะภัย 
การปกปองส่ิงแวดลอม 
และเกษตรกรท่ีเปนผูสูงวัย
เพ่ิมข้ึน เราตองการ
นโยบายท่ีจริงจังในการ
แกปญหาเหลาน้ี”
เวอรจิเนีย เบโนซา-ลอริน

ูประสานงานรณรงคดานอาหาร
และเกษตรกรรมเชิงนิเวศ 

เยาวชนฟลิปปนสรอยละ 45 มีสิทธิ์
ออกเสียงเลือกตั้ง และเราตองรับประกันวา 
ผูสมัครชิงตำแหนงประธานาธิบดีจะรับฟง
เสียงเรียกรองของพวกเขาที่สนับสนุน
เกษตรกรรมเชิงนิเวศ 
ในประเทศไทย เรามีแผนสงเสริมเกษตร
เชิงนิเวศในฐานะเปนทางออกของ
ความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
การปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว 
กรีนพีซจะรณรงครวมกับโรงเรียนและ
เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาหลักการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดและขยายผลในระดับประเทศ



[ 24 ]

รายงานดานการเงิน

คำอธิบายการบริหารงบการเงิน ดังนี้:

การ บง รรเงิน นใน  

 

 

 

งานรณรงคของกรีนพีซบรรลุ ล ดจากการ
สนับสนุนของคนหลายลานคนท่ัวโลก ในป  
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ยีงใตมี ูบริจาค 

 คนจากทุกสาขาอาชีพ โดยการสนับสนุน
จาก ูบริจาคทุกคน ทำใหเราทำงานรณรงคเพื่อ
อนาคตที่นาอยูโดยการวิจัยเชิงสืบสวนสอบสวน 
การรายงาน และการเจรจาโนมนาว ูกำหนด
นโยบายเพ่ือปกปองสภาพภูมิอากาศ ปา ม 
มหาสมุทร น้ำสะอาด และอาหารของเรา 

กรีนพีซเปนองคกร มแสวงหากำ รที่ทำงาน
รณรงคดานสิ่งแวดลอมในระดับโลกเพียง
แหงเดียวที่ มรับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัทและ
รั บาล ความเปนอิสระทางการเงินของเราจง
ทำใหงานรณรงคของเรามีความนาเชื่อ ือ มวา
จะเปนการเปดโปงอาช ากรรมสิ่งแวดลอม 
การเรียกรองใหมีภาระรับ ิดชอบตอการทำลาย
สิ่งแวดลอมและการ น ูระบบนิเวศ ในป  
เราเพิ่มการทำงานระดมทุนเพื่อใหมีการขยาย
การทำงานรณรงคอยางยั่งยืนในปตอ ป ดดวย
เงินทุน  บาท ในภูมิภาค

การที่มีจำนวน ูบริจาคเพิ่มมากข้น และ
นักกิจกรรมที่อุทิศตนเชนคุณ และอีกหลายคน
ที่มีหัวใจเดียวกับคุณในเอเชียตะวันออกเ ียงใต 
เปน ลใหเปาหมายอันยิ่งให ในการปกปอง
สิ่งแวดลอมนั้นเปนจริง ด 

ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอกับ าย
บริการสมาชิกที่อีเมล  

 

งานรณรงค
ดานสารพิษ

 

ประเด็นอื่นๆ 

งานรณรงค
อาหารเพื่อชีวิต

งานรณรงค
เพื่อปกปอง
มหาสมุทร 

งานรณรงค
ดานพลังงานและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

งานรณรงค
ปกปองปา ม 

   กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ยีงใตบริหารจัดการเงินทุนตามมาตร าน
การรายงานการจัดการงบการเงินนานาชาติสำหรับหนวยงานขนาดเล็ก
และกลาง  การจัดการงบการเงินตามมาตร าน 
เปนการใชเกณ คงคางตามมาตร านบั ชีในการบันทกรายรับและ
รายจาย ตามลำดับของการดำเนินธุรกรรมเพื่อสามาร ตรวจสอบ ด
โดยสุจริต

   ราย ดสวนให ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ียงใตคือเงินอุดหนุน
ใหเปลาจากสภาสมาคมกรีนพีซ ซ่งเปนสวนหน่งของแ นสนับสนุนกรีนพีซ 
เอเชียตะวันออกเ ยีงใต ใน านะเปนสำนักงานท่ีมีความสำคั ในระดับตนๆ 
และเปนแนวหนาอยูในภูมิภาคที่ตองตอสูกับป หาสิ่งแวดลอมที่รุนแรง
ที่สุดในโลก

   กรีนพีซวางแ นอยางเนนคุณคาในการดำเนินการระดมทุนเพื่อ
เพิ่มรายรับและศักยภาพในอนาคต ตามแ นพั นาสามป ระหวางป 

 เพื่อขยายงานใหสัม ทธิ ล ความสำเร็จจากการลงทุนนี้
จะเปนที่ประจักษในอนาคต และจะมี ลใหตนทุนในการระดมทุนโดยรวม
ลดลงเรื่อยๆ

   รายจายของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ียงใต ูกตองตามระเบียบ
ของนโยบายองคกร ก ขอบังคับ และเปน ปตามขั้นตอน ทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก  โดยมีคณะกรรมการบริหารของกรีนพีซ เอเชีย
ตะวันออกเ ียงใตเปน ูทบทวนและอนุมัติงบประมาณประจำป 

   กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ียงใตใหความสำคั กับกิจกรรมรณรงค
ดวยสันติวิธีและการรณรงคใหบรรลุเปาหมาย ลำดับความสำคั ของ
การรณรงคมี ลตอรายจายของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเ ียงใต 
การจัดสรรงบประมาณตอกิจกรรมการรณรงค คือ รอยละ  ใชจายใน
การรณรงคปกปองปา รอยละ  เพื่อการรณรงคดานพลังงาน และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รอยละ  ใชในการรณรงคอาหาร
เพ่ือชีวิต รอยละ  รณรงคปกปองมหาสมุทร และรอยละ  เพ่ือกิจกรรม
รณรงคอื่นๆ เชน ปลอดสารพิษ ปกปองอารกติก และการรับมือกับ
ส านการณวิก ต  
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รายรับ

คาใชจายตามจริง

เงินชวยเหลือจากสภาสมาคมกรีนพีซ
การระดมทุน
อื่นๆ 

ปกปองปา
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปกปองมหาสมุทร
อาหารเพื่อชีวิต
ปลอดสารพิษ
ประเด็นอื่นๆ 

การระดมทุน
การดำเนินงานขององคกร

สวนเกินจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ทรัพยสินสุทธิ เริ่มตนป
ทรัพยสินสุทธิ สิ้นป 

รายรับสุทธิ

โครงการรณรงคทั้งหมด

นอกเหนือจากโครงการรรณรงค

คาใชจายทั้งหมด

รายงานดานการเงินของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต

373,010,569

 211,738,920 

155,100,513 

 366,839,432

191,978,712 
174,773,476 

6,258,381

87,226,671 
38,849,254 
35,826,498 
38,973,404 

9,823,936 
1,039,157

103,034,122 
52,066,390

6,171,136 
89,620,147 
95,791,283

2558

337,938,413

 160,820,727 

 153,369,540 

 314,190,267

23,748,147 
65,872,000 
89,620,147

161,813,127 
175,610,805 

514,481

79,909,875 
38,907,786 
19,681,250 
 9,750,714 
 7,089,047 
5,482,055 

98,327,064 
55,042,475 

2557

โครงการรณรงคตางๆ 

นอกเหนือจากโครงการรณรงค

บาท บาท
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ิ ัย ั น

เรองราวของ
การ ราง
ค า เ ียน ง

“เร่ืองราวใหม มจ เปน
ตองเขียนเปนค  
แตดวยการลงมือท ” 

เร ซ เวยเลอร 
ูอำนวยการมูลนิธิกรีนพีซ

วิสัยทัศนของกรีนพีซคืออนาคตที่นาอยูและมี
สันติภาพ ในชวง  ปที่ านมา เราทำงาน
รวมกับชุมชนและกลุมองคกรแนวรวมตางๆ 
ในเอเชียตะวันออกเ ียงใต เพื่อทำใหวิสัยทัศน
เปนจริง เราประสบความสำเร็จจากการทำงาน
รณรงค และชวยเปลี่ยนแปลงอนาคตที่เรา
ตองการ แตภารกิจนี้ยัง มจบ

ในปที่จะมา ง เราวางแ นขยายการทำงาน
รณรงคในเอเชียตะวันออกเ ียงใต และเขา ป
มีสวนรวมทำงานกับ ูคนใหมากข้น เราเปน
องคกรที่มีบทบาทนำในการรณรงคเพื่อความ
เปนธรรมดานสภาพภูมิอากาศในระดับโลก 
ในขณะที่ การรณรงคปกปองปา มยังคงมี
ความสำคั อันดับตน สวนการรณรงคดาน
เกษตรกรรมเชิงนิเวศ การปกปองทะเลและ
มหาสมุทร และประเด็นสารพิษยัง ือเปนหัวใจ
สำคั ในการทำงานรวมกับชุมชนและการ
ขับเคลื่อนและสรางการมีสวนรวมของประชาชน

แตละป เราเขียนเรื่องราวใหมๆ เรายกระดับ
การตอสูเพื่อบรรลุเปาหมายในการปกปอง
สิ่งแวดลอมและมนุษยชาติ แตตัวเอกของเรื่อง
ที่ มเคยเปลี่ยน ก็คือ คุณ 

เร่ืองราวของการยืนหยัดเพ่ือปกปองส่ิงแวดลอม
มใชเรา แตเปนคุณทุกคน ที่เปนเพื่อน เปน ู

สนับสนุน เปนนักกิจกรรม เปนอาสาสมัคร เปน
ูบริจาค คุณคือคนท่ียืนหยัดอยูแนวหนาปกปอง

โลกที่เราหวงใย 

หลายครั้งที่มีป หาทวมทน มีคำ ามมากมาย 
เราควรจะเริ่มจาก หน หรือเราจะตองทำอะ ร 
คำ ามเหลานี้ มมีคำตอบที่ชัดเจนเสมอ ป แต
เมื่อเวลา าน ป เมื่อเรารูวาเรามีคุณทุกคนอยู
กับเรา ป หาที่ดูเหมือนวาเราจะ าน ป ม ดนั้น 
เราก็สามาร เอาชนะ ด ดวยความกลาหา ของ
เราทุกคนที่จุดประกายใหเกิดความเปลี่ยนแปลง

เราภาคภูมิใจที่มีคุณรวมเสนทางนี้ เราสั า
ที่จะทำงานรวมกับคุณตอ ป โลกที่นาอยูและ
มีสันติภาพนั้นเกิดข้น ด และเรากำลังทำงาน
รวมกับ ูคนและกลุมคนที่มีหัวใจเดียวกัน 

ูที่กำลังเปลี่ยน านปจจุบัน เปลี่ยนแปลง
เรื่องราวเพื่อสรางอนาคตที่เราตองการ

เราขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุน
อยางตอเนื่อง  
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“ดิ ันเชื่อวา การร รงค
ของกรีนพี สามารถ
เปลี่ยนแปลงโลก ด 
นั่นคือเหตผลที่ดิ ันเชื่อ
ในอดมการ กับความคิด
อิสระของกรีนพี ที่ มอยู
ภายใตการควบคมของ

ายทนหรือ าย หนทั้งสิ้น 
แตมาจากคนที่บริจาค

ึ่งเปนพลังอิสระ มอยูใต
อ นาจการควบคมของใคร” 

ีร น เ ริ ล
ูบริจาคกรีนพีซ ตั้งแตป 

ประเทศ ทย

“ดิ ันตองการท เรื่องดี  
ใหลูกสาว ดิ ันรูวา
การเปลี่ยนแปลงนั้น
เร่ิมท่ีบานและดิ นักตองการ
ท อะ รมากกวานี้ นี่คือ
เหตผลที่มารวมกับกรีนพี  
ดิ ันเชื่อในป ิบัติการเลก  
จะสงผลกระทบอันยิ่งใหญ
ใหกับโลกที่เรารัก ความรู
ดานสิ่งแวดลอมของดิ ัน
มีมากขึ้นและ ันกบอกตอ
สมาชิกในครอบครัว 
ในอนาคตเม่ือหลาน  ถามวา 
ดิ ันท อะ รใหกับโลกบาง 
ดิ ันภูมิใจมากที่จะบอกวา 
ดิ ันเปนนักกิจกรรมของ
กรีนพี ”

เอ า โนวิอานี
อาสาสมัครบนเรือ ตั้งแตป 
อินโดนีเซีย

“ผมเ าถามตัวเองวา
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศคืออะ ร 
และผมจะชวยปองกัน
โลกรอน ดอยาง ร 
กรีนพี มเพียงแต
ตอบค ถามผม แตยังท ให
ผมเขาใจวาผมท อะ ร ดบาง 
การเปนอาสาสมัคร
ของกรีนพี ท ใหผมเปน
สวนหนึ่งของการร รงค
ทั่วโลก” 

บอน โจบี อ โ
นักปน อาสาสมัครของกรีนพีซ ตั้งแตป  

ลิปปนส
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