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หัวข้อการบรรยาย 

โลก และ ภูมิภาคไม่ยั่งยืน 

ทางเลือกทางรอด 

ตัวอย่าง 

2 



3 



การเปลี่ยนแปลงของโลกใน 1 วินาที 

- การเติบโตของประชากร                    (2.4 คน/วินาที) 200,000  คน/วัน 
- การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 390,000 ลบ.ม. 
- การละลายของธารน ้าแข็ง   1,629     ลบ.ม. 
- การลดลงของปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2) ในอากาศ        710     ตัน  
- การสูญหายของพื นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก          2,300     ตร.ม. 
- การบริโภคโค กระบือ  3 ตัว หมู 7 ตัว ไก่ 1,100 ตัว  
  รวมเป็นจ้านวนเนื อสัตว์ทั งสิ น  6.9   ตัน 
- การสูญหายของพื นที่ป่าไม้ธรรมชาติ                        5,100     ตร.ม. 
- การผลิตรถยนต์                                              1.3   คัน 
- การผลิตโทรทัศน์                                             4.2   เครื่อง 
- 532 คนไปแมคโดนัลด์ และรับประทานแฮมเบอร์เกอร์มากกว่า   500     ชิ น 

แปลและเรียบเรียงจาก  Ryoichi YAMAMOTO (DIAMOND Co.2003) 4 



สถานการณ์ความไม่ยั่งยืนของโลก 
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ปี 1950 1972 1997 2050 

ประชากร (พนัลา้น) 2.5 3.8 5.8 12.0  

เมืองขนาดใหญ่ (> 8 ลา้นคน) 2 9 25  

การผลิตอาหาร (แคลอรี/คน-วนั) 1980 2450 2770  

การจบัปลา (ลา้นตนั/ปี) 1.9 58.0 91.0  

การใชน้ ้า (109 ลบ.ม./ปี) 1300 2600 4200  

ป่าไม ้(เทียบกบัปี 1950) 100 85 70  

ชา้ง (ลา้นตวั) 6.0 2.0 0.6  

การปล่อยสาร CFC (หน่ึงในพนัลา้นส่วน) - 1.4 3.0  

การปล่อยกา๊ซ CO
2
 (พนัลา้นตนั /ปี) 1.6 4.9 7.0  

(พิธีสาร Montreal และ พิธีสาร Kyoto)  Ref: C.C.Chao, Industrial Technology Research Institute, Taiwan)  

ท่ีมา: รศ.ดร.ธ ารงรตัน์ มุ่งเจริญ, Water Footprint กบัการประยุกตใ์ชใ้นภาคเกษตรและอุตสาหกรรม, หลกัสตูรผูบ้ริหารน ้าใส: Water Champion, 28 พ.ย. 2556  



 เครื่องมือนี เป็นเสมือนกล้องถ่ายรูปทางนิเวศ ที่
ถ่ายให้เห็นถึงปริมาณความต้องการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 เป็นการค้านวณขนาดพื นที่ที่จ้าเป็นเพื่อการ
ด้ารงชีวิต 

 ในหน่วย hectares (ha) 

 1 ha = 10,000 m2 = 6.25 ไร่ 
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Ecological Footprint คืออะไร? 

https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/ 



การบริโภค  

การปล่อยของเสีย  

 อาหาร 
 ที่อยู่อาศัย 
 การขนส่ง 
 สินค้าและบริการ 

 สิ่งโสโครก 
 คาร์บอนไดออกไซด์ 
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Ecological Footprint ค้านวณอย่างไร? 

https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/ 
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Cambodia 

Ecological Footprint vs Biocapacity 

 1.3 

Population (2013) = 15,135,169 

 1.5 

Population (2013) = 249,865,631 

Indonesia 

http://data.footprintnetwork.org/#/ 
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Ecological Footprint vs Biocapacity 

Laos 

 1.5 
Population (2013) = 6,769,727 

Malaysia 

 4.0 

Population (2013) = 29,716,965 

http://data.footprintnetwork.org/#/ 
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Ecological Footprint vs Biocapacity 

Myanmar 

 1.5 

Population (2013) = 53,259,018 

 1.0 

Population (2013) = 98,393,574  

Philippines 

http://data.footprintnetwork.org/#/ 



11 

Ecological Footprint vs Biocapacity 

Singapore 

 6.8 

Population (2013) = 5,411,737 

 1.6 

Population (2013) = 91,679,733 

Vietnam 

http://data.footprintnetwork.org/#/ 
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Ecological Footprint vs Biocapacity 

China 
 3.5 

Population (2013) = 1,385,566,537 

Japan  5.0 

Population (2013) = 127,143,577  

South Korea  5.9 

Population (2013) = 49,262,698 

http://data.footprintnetwork.org/#/ 
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Thailand 
 2.6 

Population (2013) = 67,010,502 

http://data.footprintnetwork.org/#/ 

Ecological Footprint vs Biocapacity 



14 
http://data.footprintnetwork.org/#/ 

Ecological Footprint vs Biocapacity 

Population (2013) = 7.183 billion 



ทางเลือก  
ทางรอด 
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Ashok Khosla: Sustianable Consumption, The post-Rio Future We Want in Asia: The SCP Engine, Bangkok, November 2012 

การประชุมสุดยอดว่าดว้ยสิ่งแวดลอ้มของมนุษย ์

(Human Environment)  

ณ กรุงสตอ๊กโฮลม ์สวีเดน 

ผลลพัธ ์

• ขอ้เรียกรอ้งช้ีใหเ้ห็นวา่มนุษยใ์ชท้รพัยากรอยา่ง

ฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากดัของทรพัยากรโลก 

• จดัตั้ง UNEP 
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การประชุมสดุยอดระดบัโลกวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันา  
(UN Conference on Environment and Development: UNCED)  

ผลลพัธ ์
แผนปฎบิตักิาร 21 ใหม้กีารบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนืโดย
การมสีว่นรว่มของประชาชน และการรว่มมอืของ
หน่วยงานสว่นกลางกบัองคก์รปกครอง    สว่นทอ้งถิน่ 
(ไทยลงนามรับรอง) 
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การประชุมสดุยอดระดบัโลกวา่ดว้ยการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
(World Summit on Sustainable Development: WSSD)  

ผลลพัธ ์
พันธกรณีใหป้ระเทศสมาชกิรับแนวคดิการพัฒนาอยา่งยั่งยนืใหเ้ป็นกรอบก ากับการพัฒนา
ประเทศ (ไทยรับเขา้เป็นพันธกรณี) 
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ผลลัพธ์จาก Rio + 20  

Participants   :  50,000 

Governments  : 193 

Business Leaders :         1,800 

Declaration include Key issues ;  

  Green Economy 

  Development of SDGs 

  UNEP SCP 10 Years Framework 

  Sustainability Reporting : Country, Company 
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http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/ 
21 
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เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื  

(Sustainable Development Goals; SDGs) 

• พ.ศ. 2558 สหประชาชาติ ไดป้ระกาศใชเ้ป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable 

Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (Millennium 

Development Goals; MDGs) (หมดอายุลงใน พ.ศ. 2558) 

• ใชเ้ป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพฒันาทั้งของไทยและของโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2573

ครอบคลุมระยะเวลา 15  ปี 

• ประกอบดว้ย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค ์(Target)  

• ครอบคลุมประเด็นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล อนัเป็นสาม

เสาหลกัของการพฒันาท่ียัง่ยืน 

• เป้าหมายสูงสุดเพื่อขจดัความยากจน ลดความเหล่ือมล ้า โดยไม่ท้ิงใครไวเ้บ้ืองหลงั ไม่

ท าลายแหลง่ทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งใหค้วามส าคญัมากยิง่ข้ึนตอ่การมีสว่น

รว่มของทุกภาคสว่นซ่ึงจะตอ้งรว่มขบัเคล่ือนการพฒันาที่ยัง่ยนื 

23 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, http://osthailand.nic.go.th/component/content/article/118-sdgs/260-เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน-

sustainable-development-goals-sdgs.html 



การจดัการน ้าและสุขาภิบาล 

ความเท่าเทียมทางเพศ 

การศึกษาท่ีเท่าเทียม 

การมีสุขภาพและความ

เป็นอยูท่ี่ดี 

ขจดัความหิวโหย 

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 17 เป้าหมาย 

ขจดัความยากจน 

ท่ีมา : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 
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แผนการบริโภคและการ

ผลิตท่ียัง่ยนื 

เมืองและถ่ินฐานมนุษยท่ี์

ยัง่ยนื 

ลดความเหล่ือมล ้า 

อุตสาหกรรม นวตักรรม 

โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

การจา้งงานท่ีมีคุณคา่

และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 

พลงังานสะอาดท่ีทุกคน

เขา้ถึงได ้

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 17 เป้าหมาย 

25 
ท่ีมา : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 



ความร่วมมือเพื่อการ

พฒันาท่ียัง่ยนื 

สงัคมสงบสุข ยุติธรรม 

ไมแ่บ่งแยก 

การใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

การใชป้ระโยชน์จาก

มหาสมุทรและทรพัยากร

ทางทะเล 

การรบัมือการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 17 เป้าหมาย 

26 
ท่ีมา : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 
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SDGs เป็นปัจจยัน าเขา้ท่ีส  าคญัในการจดัท ากรอบยุทธศาสตร ์20 ปี และ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 

28 

SDGs กบันโยบายประเทศไทย 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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SDGs กบั กระทรวงการคลงั 

เป้าหมายท่ีกระทรวงการคลงัรบัผิดชอบ 

1. สง่เสริมการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่ง

ยัง่ยืน 

2. สรา้งความรว่มมือระดบัสากลเพื่อการพฒันาที่

ยัง่ยืน 

3. ยุตคิวามยากจนในทุกที ่

ท่ีมา : ส านักนโยบายการคลงั, 2559, การคลงัปริทศัน์ ฉบบัท่ี 10/2559  

- เพื่อส่งเสริมการเกิดและเติบโตของวสิาหกิจรายยอ่ย 

ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ในการเขา้ถึงบริการทาง

การเงิน 

- มาตรการ : มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs 

เพื่อใหเ้ขา้ถึงเงินทุนไดม้ากข้ึน 

- ตวัช้ีวดั : ส่วนแบ่งของการจา้งงานนอกระบบในการจา้ง

งานนอกภาคการเกษตรและจ านวนสาขาของธนาคาร 

- เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรพัยากร

ภายในประเทศ และเพิ่มพนูเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของ

โลก 

- มาตรการ : การออกกรอบหน้ีสาธารณะใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบ

ความยัง่ยนืทางการคลงั 

- ตวัช้ีวดั : รายไดร้ฐับาลรวม คิดเป็นรอ้ยละของ GDP และ

สดัส่วนงบประมาณท่ีจดัสรรจากภาษี 

- เพื่อการสรา้งหลกัประกนัใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการ

เขา้ถึงโอกาส และการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

- มาตรการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพหมูบ่า้นฯ ท าใหค้รวัเรือน

ในสงัคม เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดม้ากข้ึน 

- ตวัช้ีวดั : สดัส่วนของประชากรท่ีมีรายไดต้ า่กวา่เสน้ความ

ยากจนสากล 

4. สง่เสริมอุตสาหกรรมที่ยัง่ยืนและนวตักรรม 

- เพื่อส่งเสริมการเขา้ถถึงบริการทางการเงินและอ านวย

ความสะดวกในการพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน 

- มาตรการ : มาตรการการเงินการคลงัช่วย

ผูป้ระกอบการเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มใหว้สิาหกิจ 

- ตวัช้ีวดั : รอ้ยละของอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีกูย้มืหรือมี

วงเงินท่ีธนาคารใหกู้ไ้ดส้งูสุด 
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SDGs กบั กระทรวงการคลงั 

เป้าหมายท่ีกระทรวงการคลงัรบัผิดชอบ 

5. ลดความเหล่ือมล ้าภายในและระหว่าง

ประเทศ 

- เพื่อการสนับสนุนการคุม้ครองทางสงัคม ในการใช้

นโยบายการคลงัเกี่ยวกบัค่าแรง เพื่อใหเ้กิดความ

เสมอภาค 

- มาตรการ : มาตรการดา้นภาษี เพื่อผูป้ระกอบการ

ท่ีพฒันาทุนมนุษย ์

- ตวัช้ีวดั : ส่วนแบ่งแรงงานต่อ GDP และค่าใชจ้า่ยใน

การส่งเงินกลบัประเทศของผูอ้พยพเป็นรอ้ยละของ

จ านวน 

6. สรา้งรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่

ยัง่ยืน 

- เพื่อสนับสนุนใหบ้รรษัทขา้มชาติ หรือบริษัทขนาด

ใหญ่มีแผนปฏิบติัท่ียัง่ยนื 

- มาตรการ : ส่งเสริมบริษัทขนาดใหญ่และบรรษัท

ขา้มชาติรบัแนวปฏิบติัท่ียัง่ยนืไปปรบัใช ้

- ตวัช้ีวดั : จ านวนบริษัทท่ีตีพิมพร์ายงานความ

ยัง่ยืนและบริษัทท่ีใชก้ารจดัซ้ือจดัจา้งจาก

ภาครฐัอยา่งยัง่ยนื 

ท่ีมา : ส านักนโยบายการคลงั, 2559, การคลงัปริทศัน์ ฉบบัท่ี 10/2559  
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Aspects of Decoupling 

http://www.gci.org.uk/Documents/Decoupling_Report_English.pdf 

“Resource decoupling could be referred to as 
increasing resource productivity, and 

impact decoupling as increasing eco-efficiency.” 

32 



Concept of Eco-Efficiency   

by 
Stephan Schmidheiny 
Business Council for 
Sustainable 
Development (BCSD) 

 Eco-Efficiency 

further developed 

First multi-stakeholder workshop 
on eco-efficiency in 1993 

Creating more value  
with less impact 

In 1990 :  
• The term eco-efficiency was actually first used by the Basel 

based researchers Schaltegger & Sturm. 
• Idea were preventing pollution and avoiding waste pays off 

financially >> 3M & Dow Chemical  

WBCSD, http://oldwww.wbcsd.org/web/publications/eco_efficiency_creating_more_value.pdf  

POLICY ADVISOR ANOVA HOLDING AG, 
FOUNDER OF THE WBCSD ECO-EFFICIENCY 

PROGRAM 

ยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอด
ด้านส่ิงแวดล้อม หรือ Earth Summit เมื่อปี
2535 (1992) ว่า “เป็นวิธีการส าหรับบริษัทที่ 
จะปฏิบัติตาม Agenda 21 เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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Definition of Eco-Efficiency by WBCSD 

“The delivery of competitively-priced goods and services 
that satisfy human needs and bring quality of life, while 
progressively reducing ecological impacts and resource 
intensity throughout the life-cycle to a level at least in 

line with the earth’s estimated carrying capacity.  
In short, it is concerned with creating more value with 

less impact.” 

WBCSD, http://oldwww.wbcsd.org/web/publications/eco_efficiency_creating_more_value.pdf  
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Measuring Eco-Efficiency 

Eco-efficiency brings together the two eco-dimensions of economy and 
ecology to relate product or service value to environmental influence.  

 On the micro-level (company): 

 On a macro-level (government): 

𝐸𝑐𝑜 − 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒
 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =  
𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑤𝑒𝑙𝑓𝑎𝑟𝑒

𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑢𝑠𝑒
 

WBCSD, http://oldwww.wbcsd.org/web/publications/eco_efficiency_creating_more_value.pdf  
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General Indicators 

Source: Rene Van Berkel, Eco-Innovation, Austria 
36 



37 



Source:  http://www.unilever.com 
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“  Reducing the impacts of our own manufacturing operations – eco-
efficiency – is a core part of our strategy. We have a clear track 
record of improving eco-efficiency performance in the areas of water, 
waste and CO2 from energy. As part of our Unilever Sustainable 
Living Plan, we have set significantly more ambitious eco-efficiency 
targets, which underpin Unilever’s commitment to reducing our 
environmental footprint. “ 

Decoupling growth from environmental impact 
Our targets commit us to maintaining our 2008 levels of greenhouse gas, water and waste 
impacts against a backdrop of significant growth in our business. This is a tough challenge. 
In 2010 we undertook Project Neutral, a site-by-site assessment of all our manufacturing 
sites to understand better how we could meet our Sustainable Living Plan targets. 
We reviewed the likely areas of growth from a geographic and product perspective. We 
also looked at the current environmental performance of all our sites. As a result we 
identified a number of ‘levers’ or areas of potential change to deliver reductions in our 
environmental impact. Examples of levers include renewable energy sourcing, rainwater 
harvesting and energy saving in our processes. 
We asked all our manufacturing sites to assess themselves against these levers in order to 
identify opportunities for reductions. 

Source:  http://www.unilever.com 
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Vision : 
Making Sustainable 

Living Commonplace 

Unilever: Model and Strategies for SD  

UNILEVER SUSTAINABLE LIVING PLAN (USLP) 

= blueprint 
   Launched in 2010 

Goal 1 : to help more than 
1 billion people 

improve their health and 
well-being by 2020  

Goal 2 : to halve the 
environmental 

impact of our products across 
the value chain by 2030 

Goal 3 : to enhance 
the livelihoods of millions 

as we grow our business by 
2020 

• By the end of 2016, we 
had reached 538 million 
people, led by the 
success of Sustainable 
Living brand 

• 35% of our Foods 
portfolio met the highest 
nutritional standards 

• Since 2008 we have cut 
CO2 from energy by 43%, 
water abstraction by 37% 
and total waste disposed 
by 96% per tonne of 
production 

• total waste per tonne of 
production disposed fell 
to 96% from 97% in 2015 

• In 2016, 67% of procurement spend 
was through suppliers meeting our 
Responsible Sourcing Policy’s 
mandatory criteria 

• Enabled around 920,000 women to 
access initiatives that aimed to 
promote their safety 

• 650,000 smallholder farmers and 
1.5 million small-scale retailers to 
access initiatives aiming to improve 
their agricultural practices or 
increase their incomes 

Unilever Annual Report and Account 2016 
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Source: Unilever, Progress Report 2012: Unilever Sustainable Living Plan 
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Source:  http://www.sony.net/SonyInfo/csr_report/environment/management/overview/index3.html 

“  Based on careful consideration of the life cycles of the Sony Group's business activities, Sony has 
established its own unique set of environmental indicators. These indicators-greenhouse gas emissions 
and resource use-are used to determine the environmental impact of the total life cycles of the Sony 
Group's business activities, products and services, to the maximum possible extent. The indicators are 
also used to monitor Sony's performance in relation to individual targets set for the reduction of 
environmental impact throughout life cycles. To determine whether the values of these two indicators are 
effective against the Sony Group's business size, the Group uses the eco-efficiency equation below. In 
Green Management 2015, which lays down environmental targets through fiscal year 2015, Sony has set 
targets for these indicators.  “ 

*1 Total greenhouse gas emissions, 
calculated in terms of CO2 emissions 
(the total of CO2 emissions from 
energy use and perfluorocarbon [PFC] 
emissions), from sites.  
 
*2 Total resources used in products, 
accessories, instruction manuals and 
packaging materials. This total does 
not include resources produced from 
recycled Sony Group product waste.  
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Greenhouse gas index = Total greenhouse gas emissions from sites + Total CO2 emissions from 
product use + Total CO2 emissions from logistics - Greenhouse gas emissions offset by greenhouse 
gas reduction activities(CO2 offset by contribution of renewable energy)  
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Resource index = Waste landfilled from sites + Product resource input - Volume of 
reused / recycled materials - Volume of resources recovered from end-of-life products 



46 https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03296USEN 

In early 2010, IBM brought together leaders from various businesses, institutions and 
geographies to determine the actions to build a sustainable future. The consensus: 

eco-efficiency will be the biggest economic “game changer” for 

organizations over the next 20 years. To get there will require stakeholders – public, 
private, institutional and others – to collaboratively address the key drivers, challenges 
and opportunities of the emerging eco-efficient economy. 

IT Infrastructure Storage 

Cloud Technologies 

Industry Solutions 
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Benefits of eco-efficiency to organizations 

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03296USEN 



Eco-Efficiency – SDGs (ไทย&สากล) 

Eco-Efficiency:  
 เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 สามารถรายงานผลเปน็ตัวเลข น่าเชื่อถือ 
 ตอบโจทย์องค์กร 
 ตอบโจทย์ประเทศ 
 ตอบโจทย์โลก 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ปัจจัยน าเข้า 
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Source: Ashok Khosla, The Post-RIO Future We Want In Asia: The SCP Engine, November 2012, Bangkok 
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Source: Ashok Khosla, The Post-RIO Future We Want In Asia: The SCP Engine, November 2012, Bangkok 
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Source: Ashok Khosla, The Post-RIO Future We Want In Asia: The SCP Engine, November 2012, Bangkok 
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