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เรากำาลังเผชิญความจริงของปัญหา
ที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อโลก
ความฝันให้โลกใบนี้น่าอยู่และมีสันติ
ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของคนทั้งหลาย
แต่กว่าจะถึงความฝันนั้น ก็มีหลายสิ่ง
ขวางทางอยู่ จึงต้องอาศัยการเปลี่ยนผ่าน
อย่างขนานใหญ่ ที่มีทุกคนและชุมชนเข้าร่วม
เพราะเราทุกคน คือ ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

ผู้คน คือ หัวใจของการต่อสู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเอาชนะอุปสรรค
โดยใช้จิตวิญญาณร่วมในฐานะชุมชน
ของผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้แน่ใจว่า
เราจะจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
มลพิษพลาสติก รวมถึงจุดสิ้นสุดของโลก
ที่ไม่อาจแก้ไขได้อย่างที่เรารู้กัน

ดังนั้น เราคือความหวัง ความพยายาม
ของชุมชนหลายแห่งทั่วโลก ในการยืนหยัด
เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง และปกป้องอนาคตของเรา
เป็นการรักษาความหวังของเราให้ไม่ดับสูญ

การเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
เป็นสิ่งสำาคัญอย่างมากสำาหรับพวกเรา
ทุกคนที่ต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
การประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ธรรมชาติ
ปฏิเสธพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ทำางานกับชุมชนเพื่อปกป้องสิทธิ
ในการอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี
หรือใส่ใจต่อผู้ที่ได้รับความไม่เป็นธรรม
ทางสิ่งแวดล้อม

ความท้าทายที่อยู่ต่อหน้าเรา คือ
การเชื่อมั่นว่า เราสามารถกำาหนดอนาคต
ร่วมกันได้ นั่นหมายถึง เราจะคิดถึงตัวตน
ของเราน้อยลง และคิดถึงมนุษยชาติมากขึ้น
ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของพลังอันยิ่งใหญ่
ที่จะมากอบกู้หายนะทางสิ่งแวดล้อม
ที่โลกกำาลังเผชิญอยู่ แต่เป็นความพยายาม
อันน่าทึ่งของคนธรรมดาสามัญทุกคน
ที่แสดงความกล้าหาญร่วมกัน
นับพันล้านต่างหาก

ทั้งหมดนี้ กรีนพีซไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
และปกป้องโลกได้เพียงลำาพัง 
เราต้องการพลังของทุกคน
ให้ออกมาเคลื่อนไหว
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

บทบรรณาธิการ

เราคือความหวัง
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คอนเสิร์ตต่อสู้เพื่อความไม่เท่าเทียม จัดโดย
Fight Inequality Alliance 

เพื่อแสดงถึงช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
ในกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์

เยบ ซาโน
ผู้อำานวยการบริหาร
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประชาชนถือเทียนหลังการฉายภาพยนตร์ Roban Timur เพื่อแสดงออกถึงความหวังในการปกป้องโลก ที่หมู่บ้านเซนกอน ซุบาห์ บาทัง ตอนกลางของเกาะชวา อินโดนีเซีย

เว็บไซต์กรีนพีซ
ปรับโฉมใหม่
กรีนพีซพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ใหม่ โดยมีการอัพเดต
ข่าวสารส่ิงแวดล้อม งานรณรงค์ งานกิจกรรม 
เพ่ือให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
ให้มากท่ีสุดและง่ายย่ิงข้ึน

หน้าหลักของเว็ปไซต์กรีนพีซ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก “มีส่วนร่วมกับเรา” คุณสามารถติดตาม
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม หรือ สมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
และส่วนท่ีสอง “งานรณรงค์” คุณสามารถ
ร่วมสำารวจโลกและส่ิงแวดล้อมท่ีน่าสนใจ
ไปพร้อมกับเรา ผ่านข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย
ซ่ึงเราแบ่งเร่ืองราวงานรณรงค์ ตามหมวดหมู่ ดังน้ี

ปกป้อง: อากาศสะอาด, ทะเลและมหาสมุทร, ป่าไม้,
สภาพภูมิอากาศ
ปฏิเสธ: ถ่านหิน, นิวเคลียร์, พลาสติก
เปล่ียนแปลง: คนและสังคม, พลังงานหมุนเวียน,
ไลฟ์สไตล์, ระบบอาหาร
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งานรณรงค์เรื่องพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ในปีที่ผ่านมา กรีนพีซมุ่งเน้นไปที่การขยายความ
รับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer
Responsibility) เมื่อเดือนกันยายน 2561 กรีนพีซ
เปิดเผยรายงานการตรวจสอบขยะพลาสติกจาก
แบรนด์ต่างๆ (Brand Audit) ที่เก็บได้จากบริเวณ
ชายหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี เก็บรวบรวมขยะ
พลาสติกได้ 2,781 ช้ิน แบ่งได้เป็นแบรนด์ของผู้ผลิต
ข้ามชาติ (foreign brand) 817 ชิ้น แบรนด์ของ
ผู้ผลิตในประเทศ (local brand) 1,606 ชิ้น และ
ส่วนที่ไม่สามารถระบุที่มาของผู้ผลิต 358 ชิ้น โดย
ขยะพลาสติกถึงร้อยละ 91 เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
(food packaging) ผลการตรวจสอบแบรนด์
ระบุ โคคาโคล่า, เป๊ปซี่โค, ยาคูลท์, ยูนิลีเวอร์ และ
เนสท์เล่ คือ ผู้ผลิตแบรนด์ข้ามชาติ 5 อันดับแรก และ
ดัชมิลล์, ซีพี กรุ๊ป,โอสถสภา, บริษัท เสริมสุข จำากัด
และเครือสหพัฒน์ คือ ผู้ผลิตแบรนด์ในประเทศ 5
อันดับแรก ที่พบจำานวนขยะพลาสติกมากที่สุด

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 กิจกรรม
MAKE SMTHNG Week หรือสัปดาห์แห่งการ
สร้างสรรค์ ถูกจัดขึ้นในหลายพื้นที่กว่า 260 แห่ง
ใน 33 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยจัดขึ้นที่หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรีนพีซได้เชิญ
ผู้บริจาคและผู้ท่ีสนใจมาร่วมเวิร์กชอปเปล่ียนของเก่า
เหลือใช้มาเป็นของที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำาไป
ใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
สิ่งของ และลดการซื้อของใหม่ ท้าทายวัฒนธรรม
การบริโภคที่ล้นเกินและสิ้นเปลือง

ในปี 2562 กรีนพีซยังคงมุ่งมั่นเรียกร้องให้
ภาคการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค Fast Moving
Consumer Goods (FMCG) และธุรกิจค้าปลีก
มีความรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาวิกฤตพลาสติก
มากขึ้น โดยลงทุนกับระบบนำากลับมาใช้ซ้ำา การเติม
และระบบกระจายสินค้าแบบใหม่ รวมถึงมีนโยบาย
การจัดการพลาสติกที่สอดคล้องกับ Roadmap
การจัดการขยะพลาสติกปี 2561-2573 ของรัฐบาล
ท่ีมีเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด
น้ำาด่ืม, พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่, และไมโครบีด
(Microbead) ภายในปี 2562 และเลิกใช้ถุงพลาสติก
หูห้ิวท่ีมีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน, กล่องโฟม
บรรจุอาหาร, แก้วพลาสติก และหลอดพลาสติก ภายใน
ปี 2565 อย่างไรก็ตาม กรีนพีซเล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของการทำางานรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักในการ
ลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผ่านการเสริมสร้าง
ความรู้แก่กลุ่มเยาวชน และภาคประชาสังคม กรีนพีซ
ยังคงมุ่งม่ันรณรงค์เพ่ือยุติการใช้พลาสติกคร้ังเดียวท้ิง
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังใน
เชิงนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมจากภาคเอกชน และพฤติกรรม
ของผู้บริโภค เพื่อโลกที่ไร้ขยะในอนาคต

เมื่อเดือนกันยายน 2561 มูลนิธิ
การศึกษาไทย ร่วมกับโรงเรียนนำาร่อง
ทางภาคเหนือ 18 โรงเรียน สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จัดโครงการ “การจัดการสารเคมีในระดับ
ท้องถิ่นและการขับเคลื่อนการบริโภคพืชผัก
ที่ปลอดภัย” ที่มาของโครงการเกิดจาก
การตรวจพบสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชปนเปื้อน
ในร่างกายของเด็กในโรงเรียนกว่าร้อยละ 90
ของโรงเรียนนำาร่อง จาก 4 ภาคของไทย
55 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ ปทุมธานี
สกลนคร และพังงา เราตรวจพบในเด็กตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ซึ่งถือว่าน่าตกใจอย่างยิ่ง

อนาคตของชาติจะไปในทิศทางใดนั้น
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก ดังนั้น การทำาให้
เด็กไทยปลอดภัยจากสารเคมีจึงเป็นสิ่งสำาคัญ
ปัจจุบันอาหารจานผักเป็นสิ่งที่ขาดหายไป
ในจานหลักของเด็ก การกินผักมากขึ้น
โดยเฉพาะผักที่มาจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศ
ที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่เพียงช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับ
ประโยชน์จากโภชนาการอย่างเต็มที่ แต่ยัง
มีนัยยะในการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต
เนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมด้วย ทางกรีนพีซ
จึงจัดเวิร์กชอป “อาหารจานผักสำาหรับเด็ก ๆ”
แนะนำาสูตรอาหารที่อุดมไปด้วยผักหลากชนิด
พร้อมทั้งงานเสวนาเพื่อหยิบยกความสำาคัญ
ของการบริโภคผักผลไม้ที่มาจากระบบ
เกษตรกรรมเชิงนิเวศและการผลิตที่ยั่งยืน
ขณะเดียวกันสะท้อนถึงระบบเกษตรและ
อาหารเชิงอุตสาหกรรม ที่เป็นภัยคุกคาม
สุขภาวะของคนในสังคมไทยในปัจจุบัน ในงาน
มีผู้บริจาค อาสาสมัคร และผู้ปกครองที่สนใจ
พร้อมกับเจ้าตัวเล็กมาร่วมกิจกรรม พร้อมเปิด
ตัวกลุ่มในเฟซบุ๊ก ‘รักลูกให้ถูกจาน - เมนูผัก
สำาหรับตัวแสบ’ เพื่อเป็นช่องทางให้ครอบครัว
ได้แบ่งปันเทคนิคที่จะทำาให้เด็ก ๆ รักผักมากขึ้น

กิจกรรมของกรีนพีซ
ร่วมกับผู้บริจาค
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ผู้บริจาคกรีนพีซร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปอาหารจานผักสำาหรับเด็ก ๆ  ณ ร้าน Patom Organic Living ทองหล่อ 23 กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2561

DONOR ENGAGEMENT:

ผ.ผัก กินดี ทำาไม ด.เด็ก ต้องกินผัก

กิจกรรมลดใช้พลาสติก นำาของเก่ามาทำาใหม่ ในเทศกาล MAKE SOMETHING WEEK 2018

1 ผู้บริจาคกรีนพีซร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป
ทำาวัสดุห่ออาหารจากไขผึ้งแทนพลาสติก

โดยกลุ่ม SuperBee Wax Wrap
2 ผู้บริจาคกรีนพีซร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปทำาแชมพูก้อน

(เพื่อลดบรรจุภัณฑ์พลาสติก)
โดยกลุ่ม ใส่ใจ ออร์แกนิค
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LOCAL ARTICLES:

โครงการเล็ก ๆ จากกลุ่มน้อง ๆ เยาวชน
ที่ตระหนักว่าปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่เรื่องไกลตัว
อีกต่อไป พวกเขาทำาถุงผ้า One less plastic bag
ขึ้นมาเพื่อระดมทุน และออกไปประชาสัมพันธ์
ตามสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพูดคุย
และสร้างความตื่นตัวถึงปัญหาขยะพลาสติก
โครงการน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีน้อง ๆ เห็นส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติก
ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน โดยพลาสติกท่ีแตกตัวย่อยสลาย
ในทะเล สัตว์น้ำาเล็ก ๆ จะกินพลาสติกเหล่านั้น
โดยคดิว่าน่ีคืออาหาร และสุดท้ายสารเคมีจากขยะ
พลาสติกก็จะตกค้างอยู่ในห่วงโซ่อาหารของพวกเรา
พอได้รู้และเข้าใจถึงผลกระทบ พวกเขาจึงคิดว่า
ต้องทำาอะไรสักอย่าง น้อง ๆ เลือกวิธีเริ่มต้นจาก
เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในการลดใช้ หยุดใช้
พลาสติกในชีวิตประจำาวัน เพราะถือเป็นวิธีแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุจริง ๆ เนื่องจากขยะพลาสติก
จะเพิม่มากข้ึนกว่าน้ี ถ้าตัวเราไม่ลดหรือหยุดการใช้
ซึง่เหมือนกับพลาสติกเดิมยังไม่ทันได้ย่อยสลายไป
ก็มีอันใหม่มาแทนที่ มันถึงไม่มีทางหมดไปสักที
และน้อง ๆ พยายามบอกคนใกล้ตัวให้เข้าใจปัญหา
พวกเขาพบว่ามันไม่ง่ายที่ต้องทำาให้คนรอบข้าง
เข้าใจว่าพวกเขากำาลังทำาอะไร ปัญหาอยู่ที่ไหน
และผลกระทบคืออะไร แต่ก็มีคนบางกลุ่มเริ่มลดใช้
ตามพวกเขา ถึงจะเร่ิมปรับพฤติกรรมลดใช้ได้บ้าง
เพียงเล็กน้อย แต่อย่างน้อยก็ลดใช้กว่าเมื่อก่อน
ที่ไม่เคยรับรู้หรือตระหนักถึงปัญหานี้มาก่อน
น้อง ๆ ได้ฝากถึงผู้ใหญ่ว่า อยากให้เห็นใจ
คนรุ่นหลังที่ต้องอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป
และช่วยสร้างอนาคตที่ดีเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง
เหมือนกับที่พวกเขาพยายามทำาเพื่อโลก
ที่พวกเขาต้องอาศัยอยู่ไปอีกหลายปี
รวมไปถึงลูกหลานของพวกเขาในอนาคตอีกด้วย

เครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศ ในนามคณะ
กรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ด้านศาสนา ด้านการพัฒนาเด็ก
ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเปิดตัว
“กองทุนแสงอาทิตย์ (Thailand Solar Fund)
กองทุนเพื่อความเป็นธรรมด้านพลังงาน” 
มีเป้าหมายที่จะระดมทุนจากประชาชนทั่วประเทศ
เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาให้กับ
โรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง ภายในปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โรงพยาบาล
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรก
ในไทยที่นำาเงินจากการระดมทุนมาติดตั้งโซลาร์
เซลล์สำาเร็จ ซึ่งเมื่อ 60 ปีที่แล้วที่นี่เป็นเพียงสถานี
อนามัยเล็ก ๆ ขนาด 10 เตียง และได้พัฒนาเป็น
โรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง และช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 50,000 คน ในปัจจุบัน
โรงพยาบาลแก่งคอยถือเป็นโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดใหญ่ และมีอัตราผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการ
เพิ่มสูงขึ้นกว่าโรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัด
สระบุรี ส่งผลให้มีภาระค่าไฟฟ้าราวเดือนละ
4 แสนบาท หรือมากกว่า 4 ล้านบาทต่อปี
การติดต้ังโซลาร์เซลล์ของกองทุนแสงอาทิตย์คร้ังน้ี
เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละ
2 แสนกว่าบาท ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำาคัญที่ทำาให้
บุคลากรของโรงพยาบาล ประชาชนผู้มาใช้บริการ
และชุมชนชาวอำาเภอแก่งคอย ได้เรียนรู้ถึงคุณค่า
ของพลังงานแสงอาทิตย์และการประหยัดพลังงาน

การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียน
ของโรงพยาบาลแก่งคอยนี้ เป็นตัวอย่างของ
พลังของกลุ่มคนและเครือข่ายที่ช่วยกันลงมือ
ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาจากแสงอาทิตย์มาใช้
อย่างเต็มที่ การปฏิวัติพลังงานบนหลังคา
ของโรงพยาบาลกำาลังจะนำาไปสู่การร่วมกัน
ลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
และการลดมลพิษทางอากาศ จากภาคการ
ผลิตไฟฟ้า รัฐบาลที่เล็งเห็นอนาคตใหม่ของ
พลังงานจำาเป็นต้องผลักดันนโยบายรับซื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ Net metering ที่จะ
ทำาให้เกิดการหักลบอัตโนมัติของหน่วยไฟฟ้า
จากการใช้และที่ผลิตได้

โครงการลดใช้ถุงพลาสติก จากพลังเล็ก ๆ
ของเยาวชนไทย

การปฎิวัติพลังงาน
บนหลังคาโรงพยาบาลแห่งแรก
จากการบริจาคของประชาชน

ที ลือสุขประเสริฐ, เจเดน ปาร์ค และ
ทญา สุขสันต์ิปานเทพ (จากซ้ายไปขวา)

กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติคอนคอเดียน
(Concordian International School : CIS)

ท่ีรวมตัวกันทำาโครงการ “One Less Plastic Bag”
และนำาเงินท่ีได้จากการจำาหน่ายถุงผ้ามาบริจาคให้กับกรีนพีซ

1  การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลแก่งคอย
ใช้พื้นที่ประมาณ 240 ตารางเมตร
ของหลังคาอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

มีกำาลังผลิตติดตั้ง 33.75 กิโลวัตต์
จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ราวปีละ 217,000 บาท

2  พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม
จ. อุบลราชธานี 

ประธานกองทุนแสงอาทิตย์

01

02

ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
(Energy Regulatory Commission of Thailand)

ออกมาตรการ net metering รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟ
จากบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป ที่นี ่

เรื่องราวของผู้ริเริ่ม
การเปลี่ยนแปลง
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“ ( I believe ) Seeing big establishments - such as a hospital - adopting
solar technology is a big step forward that won’t stay unnoticed for long. ”

ผมได้เห็นการติดตั้งแผงโซลาร์ครั้งใหญ่บนหลังคาโรงพยาบาลนี้
เป็นก้าวสำาคัญที่ยิ่งใหญ่ ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ไม่มีใครนำามาทำาและควรทำามานานแล้ว

ภาพถ่าย ณ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในงานเปิดตัว
โรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งแรกของประเทศไทย
จากการระดมทุนผ่านกองทุนแสงอาทิตย์ (Thailand Solar Fund)
ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 15 เครือข่าย 
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืน

ARNAUD VITTET
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพหน้าปก จากมุมมองของช่างภาพ

อาร์โนด์ วิตเทต
ช่างภาพ

ราวปลายปี พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ 
ประกาศใช้ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ใหม่
ท่ีรวมฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
หรือ PM2.5 หลังจากภาคประชาชนเคล่ือนไหว
ร่วมเรียกร้องมาเป็นเวลากว่า 3 ปี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา กรีนพีซจัดแถลง
ข่าวเปิดตัวรายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ.
2561 ซึ่งจัดทำาขึ้นโดย IQAir Airvisual โดยระบุ
ว่า ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของ PM2.5 ของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับดับที่ 23 ของโลกและเป็น
อันดับ 3 ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม

ส่วนการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศของ
ประชาชนในประเทศ ก็ยังนับว่าไม่เพียงพอ
เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน เช่น ญ่ีปุ่นซ่ึงมีพ้ืนท่ีประเทศ
ใกล้เคียงกัน มีสถานีตรวจวัด PM2.5 ถึง 1,200
สถานี ขณะที่ไทยมีจำานวนทั้งหมด 53 สถานี 
ครอบคลุม 29 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 
ซึ่งมีอยู่เพียง 12 สถานี ครอบคลุม 10 จังหวัด

ในปี พ.ศ. 2562 นี้ กรีนพีซยังคงขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยผลักดัน
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยกร่าง
มาตรฐาน PM2.5 ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) โดยภายในปี พ.ศ.
2562 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 เป็น 35
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉล่ีย 1 ปี เป็น
12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และกรอบเวลา
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) โดยภายในปี พ.ศ. 2573
ค่าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมงของ PM2.5 เป็น 25 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ย 1 ปี ของ PM2.5
เป็น 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากการทำางานรณรงค์ในปีท่ีผ่านมา
กรีนพีซได้ร่วมผลักดันและทำางานร่วมกับชุมชน
และองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรอ่ืน ๆ ให้มีส่วนร่วม
สนับสนุนร่างข้อเสนอแนะ แบ่งปันข้อมูล ทำางาน
วิจัยเก็บข้อมูล และจัดลำาดับความย่ังยืนของ
ปลาทูน่ากระป๋องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราได้เห็นพัฒนาการของบริษัทผู้ผลิตปลาทูน่า
กระป๋องไปในทิศทางท่ีดีข้ึน พิจารณาได้จากผล
การจัดอันดับมีแนวโน้มท่ีมีความย่ังยืนมากข้ึน
และทุกบริษัทยินดีให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมมากข้ึน
นอกจากน้ีเรายังเห็นการเคล่ือนไหวของภาคชุมชน
ท่ีเข้มแข็ง โดยเฉพาะชุมชนประมง ซ่ึงมีส่วนร่วม
ผลักดันในเชิงนโยบายร่วมกัน เพ่ือนำาไปสู่การทำา
ประมงท่ีย่ังยืนและเป็นธรรมท้ังในด้านส่ิงแวดล้อม
และด้านมนุษยชน เสียงเหล่าน้ีนำาไปสู่การกำาหนด
นโยบาย และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐพยายาม
เร่งมือในการปลดใบเหลืองประมง 

ในปี 2562 น้ี มีข้อบ่งช้ีในเชิงนโยบายท่ีมีการ
พัฒนาข้ึน วัดได้จากท่ีประเทศไทยได้รับใบเขียว
การประมงเม่ือเดือนมกราคมปี 2562 ท่ีผ่านมา
อีกท้ังในช่วงเวลาเดียวกันประเทศไทย ยังได้ให้
สัตยาบันอนุสัญญาการทำางานในภาคประมง 
เพ่ือแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งม่ันใน
การแก้ปัญหาความเป็นธรรมในภาคแรงงานและ
การจัดการอุตสาหกรรมประมง อย่างไรก็ตาม 
ความท้าทายต่อไปท่ีเราต้องช่วยติดตาม คือ 
การบังคับใช้นโยบายเหล่าน้ีจะได้รับบังคับใช้จริง
จากผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพมาก
เพียงไร ท้ังน้ี กรีนพีซจะยังคงมุ่งม่ันทำางานรณรงค์
เพ่ือผลักดันและยกระดับให้มีการปกป้องทรัพยากร
ทางทะเล และเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนับสนุนการทำางาน
ของชุมชนต่อไป 

กรมควบคุมมลพิษต้องรายงานคุณภาพ
อากาศ PM2.5 รายช่ัวโมงตามเวลาจริง
(realtime) แทน ค่าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ท้ังน้ี เพ่ือ
ให้ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ณ ขณะน้ันและทันท่วงที
กระทรวงสาธารณสุข นำาเอา Air Quality
Health Index (AQHI) มาใช้รายงาน และแจ้ง
เตือนกลุ่มอ่อนไหว เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ
เด็ก และคนชรา เป็นต้น
รัฐบาลนำาเอามลพิษ PM2.5 เป็นหน่ึงใน
บัญชีรายช่ือ ในทำาเนียบการปลดปล่อยและ
เคล่ือนย้ายมลพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม (PRTR)

ทะเลและมหาสมุทรของเรา
สถานการณ์ทะเลไทย ปี 2562

อากาศของเรา
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2562

CAMPAIGN UPDATE:

จากสถานการณ์การทำาประมงผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในไทย
ชุมชนชาวประมงได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน

ให้เกิดการแก้ปัญหาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน

รายงานสถานการณ์
คุณภาพอากาศโลก

พ.ศ.2561

รายงานการจัดอันดับ
ความยั่งยืนปลาทูน่ากระป๋อง

ปี พ.ศ.2561

คู่มืออากาศสะอาด
เพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของเรา

1 ประชาชน 20,660 คน
ร่วมลงชื่อเพื่อหยุดวิกฤตมลพิษทางอากาศในไทย

2 นักกิจกรรมกรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาล
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง PM2.5

อย่างเร่งด่วน

01

02

อัพเดตงานรณรงค์
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ภาพของเกรตา ทุนเบิร์ก แกนนำาที่ออกมาหยุดเรียน
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาโลกร้อน

อย่างจริงจัง

กลุ่มนักเรียนทั้งจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย
ออกมาเดินรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักและมีการเคลื่อนไหว
เพื่อแก้ไขวิกฤตทางสภาพภูมิอากาศ นี่เป็นส่วนหนึ่งของ

เหตุการณ์หยุดเรียนทุกวันศุกร์ (Fridays for Future)
หรือที่รู้จักกันในชื่อ “School strike for climate, 
Youth for Climate, Youth Strike 4 Climate”

ที่เยาวชนทั่วโลกแสดงออกให้ภาครัฐและเอกชนช่วยกัน
ปกป้องการเกิดวิกฤตโลกร้อนอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอยู่ทั่วไป มองดูชุมชนที่คุณอาศัยอยู่
ไม่ต้องมองให้ลึกหรือซับซ้อนเกินไป เขียนปัญหา

ทั้งหมดที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่โดนใจคุณที่สุดออกมา

ทำาความเข้าใจกับปัญหาให้ดีข้ึน และรู้ว่าต้องเปล่ียนแปลงอะไร
มองหาพันธมิตรและพูดคุยกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา

ค้นหาจุดเน้นของงานรณรงค์ของคุณ

ระบุปัญหา

เปิดประเด็น

โลกต้องการคุณมากขึ้นกว่าเดิม! เราจำาเป็นต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อยุติการทำาลายสิ่งแวดล้อม คุณสามารถร่วมกันแสดงออกโดยสร้าง
และพัฒนางานรณรงค์ของคุณเองได้!

จากประสบการณ์ 45 ปี ของกรีนพีซในการรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อม
และสิทธิในสิ่งแวดล้อม นี่คือ ขั้นตอนหลัก 5 ขั้นที่เรานำามาประยุกต์ใช้
เพื่อสร้างและพัฒนางานรณรงค์ให้ประสบความสำาเร็จ

5 ขั้นตอนหลักในการสร้างงานรณรงค์
INFOGRAPHIC:

สร้างวิสัยทัศน์สำาหรับการเปลี่ยนแปลง สร้างแนวคิด
เพื่อทำาให้งานรณรงค์ประสบความสำาเร็จ ระดมความคิด

และสร้างแผนปฏิบัติการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ค่อย ๆ ทำาไปอย่างช้า ๆ และสนุกไปกับมัน!

เริ่มทำา ณ ตอนนี้!
คุณพร้อมแล้วและถึงเวลาแล้ว

ที่จะนำาความคิดและหลักการทั้งหมด
มาลงมือปฏิบัติจริง!

รังสรรค์ความคิด

ทำาออกมาให้สำาเร็จ

สร้างต้นแบบและทดสอบงานรณรงค์ของคุณกับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือรับข้อเสนอแนะ สร้างกลยุทธ์ของงานรณรงค์
ให้มีกิจกรรมท่ีคุณจะทำา วิธีการส่ือสารท่ีคุณจะใช้

และผู้ท่ีจะมีส่วนร่วมกับงานรณรงค์น้ี

ทดสอบ

เกรตา ทุนเบิร์ก เด็กสาวชาวสวีเดนวัย 16 ปี
หลังจากการหยุดเรียนเพื่อมานั่งอยู่หน้ารัฐสภาสวีเดน
เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ทุกวันเป็นเวลากว่าสองสัปดาห์
เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลมีการแก้ไขปัญหาเร่ืองโลกร้อนอย่าง
จริงจังมากขึ้น จากวันนั้น การแสดงออกอย่างเรียบง่าย
ที่แสดงความกล้าหาญของเกรตา ได้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนทั่วโลกและทำาให้เธอได้เป็นแกนนำาของคนนับพัน
ที่ออกมารณรงค์ในประเด็นที่มีการถกเถียงกันทั่วโลก
เกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

มุมมองของเกรตา ในฐานะเยาวชน คือ 
อนาคตของเธอจะเป็นภัย ถ้าเราไม่ลงมือ
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ตั้งแต่ตอนนี้ ความมุ่งมั่นของเธอได้สร้าง
แรงกระเพื่อมและความตระหนักถึงปัญหานี้
กับประชาชนในวงกว้าง

จากข้อเรียกร้องของเกรตาที่มาจากส่วนหนึ่ง
ของมุมโลก ได้นำาไปสู่การเคลื่อนไหวของเยาวชน
ระดับโลกครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
มีนักเรียนจาก 1,659 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมรณรงค์
“School Strike for Climate” หรือ
“Youth For Climate” ครั้งนี้ รวมถึงประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในอินโดนีเซีย มีผู้กล้าที่เป็นนักเรียน 20 คน
เข้าร่วมรณรงค์ครั้งนี้ แม้ว่าจะมีผู้มีอำานาจด้าน
การศึกษามากดดันพวกเขา นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้
ถอยหลัง แต่พวกเขาใช้โอกาสนี้อธิบายว่า
วิกฤตทางสภาพภูมิอากาศ กำาลังคุกคาม
อนาคตของพวกเขาอย่างไร

องค์กรเยาวชน Youth for Climate Hope
และ Linghod ในฟิลิปปินส์ ได้จัดกิจกรรมพร้อมกัน
ในเจ็ดพื้นที่ และมีการเผยแพร่เรื่องราวผ่านทางโพสต์
และไลฟ์สด ทั้งทางอินสตราแกรมและเฟซบุ๊ก
ในช่องทางโซเชียลมีเดียของกรีนพีซ เพื่อให้ผู้คนเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น

ในประเทศไทย นันทิชา โอชาเจริญชัย นักกิจกรรมและ
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเชิญคน
บนโลกออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว มาร่วมรณรงค์เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความจำาเป็นที่เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาวิกฤต
สภาพภูมิอากาศ มีคนร่วมร้อยคนออกมาร่วมกิจกรรม
ซึ่งมีเพียง 2 คนที่เป็นเพื่อนร่วมเฟซบุ๊กของเธอ นอกนั้น
เป็นคนที่ไม่รู้จักที่ตระหนักว่าเรื่องนี้สำาคัญและต้องออกมา
ทำาอะไรสักอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน

นี่เป็นเพียงบางส่วนของเรื่องราวที่ทำาให้เห็นภาพรวม
ของกิจกรรมร่วมรณรงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหา
วิกฤตทางสภาพภูมิอากาศโลก กรีนพีซในฐานะ
องค์กรที่ทำางานร่วมกับผู้คน ทุกเสียงมีความสำาคัญ
และในครั้งนี้ เสียงจากเยาวชนได้พิสูจน์ให้เห็นว่า
พวกเขามีสิทธิ์เรียกร้องเพื่ออนาคตอันชอบธรรม
ของพวกเขา และสังคมต้องหยุดฟังเสียงของพวกเขา

ข้อมูลเกี่ยวกับ climate strikes สามารถอ่านเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.fridaysforfuture.org

เสียงจากเยาวชน
เพื่อความเป็นธรรม
ด้านสภาพภูมิอากาศ

REGION:

1

2

3

4

5
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ระยะสั้น
เช็คคุณภาพอากาศรายชั่วโมง
ก่อนออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยง

การทำากิจกรรมข้างนอก
เมื่อคุณภาพอากาศ

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ระยะสั้น
ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5

เมื่อออกไปข้างนอกบ้าน

ร่วมลงชื่อเรียกร้อง #ขออากาศดีคืนมา
#RighttoCleanAir กับเรา

โดยการสแกนบาร์โค้ดนี้

ระยะกลาง
ลดแหล่งกำาเนิดฝุ่น PM2.5 โดยหลีกเลี่ยง

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
และใช้บริการรถสาธารณะ ปั่นจักรยาน

หรือเดินให้มากขึ้น

ระยะยาว
ช่วยขับเคลื่อนให้เกิด
การรายงานคุณภาพ

อากาศ PM2.5 รายชั่วโมง
และใกล้เคียงกับเวลาจริง
มากที่สุด แทนค่าเฉลี่ย 

24 ชั่วโมง

ระยะยาว
ช่วยขับเคลื่อนให้เกิด

ยกร่างมาตรฐาน PM2.5 
ในบรรยากาศทั่วไปตามเป้าหมาย
ในข้อกำาหนดขององค์การอนามัย 

เพราะปอดของคนไทย
ไม่ได้แข็งแรงไปกว่าชาติอื่น ๆ

อย่างท่ีหลายท่านทราบกันดีว่า ฝุ่น PM2.5 น้ันเป็นฝุ่นท่ีอันตรายกว่าฝุ่นท่ัวไป
เน่ืองจากมีขนาดเล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม 
ดังน้ัน จึงเป็นฝุ่นท่ีขนจมูกไม่สามารถดักจับได้ ซ้ำาร้ายยังสามารถเข้าสู่ถุงลม
ในปอด กระแสเลือด และเป็นอันตรายต่อหัวใจ ปอด สมอง ในระยะยาวในท่ีสุด

การมีอากาศสะอาดไว้หายใจ นับว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างที่สุดสำาหรับ
สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ที่ยังต้องดำารงอยู่ด้วยการหายใจ

แต่ในวันนี้ที่อากาศไม่สะอาดอีกต่อไป เราจะช่วยกัน #ขออากาศดีคืนมา
ได้อย่างไรบ้าง?


