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ป่าสาละคือใคร?

“Sustainable Business Accelerator”

ป่าสาละเป็นบริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกในประเทศไทย เป้าหมายของเราคือ
จุดประกายและด าเนินวาทกรรมสาธารณะเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านการจัดสัมมนา 
อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ รวมท้ังผลิตงานวิจัยใน

ประเด็นความยั่งยืนในประเทศไทย และส่งเสริมการวัดผลลัพธ์ทางสังคม
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ป่าสาละท าอะไร?
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1. พลังงานทดแทน โลก ‘ปัจจุบัน’ ของการใช้พลังงาน

Photograph: Steve Marcus/Reuters from Guardian.com
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1. พลังงานทดแทน โลก ‘ปัจจุบัน’ของการใช้พลังงาน

Source: https://www.cnbc.com/2018/04/05/google-says-its-the-biggest-corporate-buyer-of-renewable-energy-on-the-planet.html

http://radar.sustainability.com/annual-trends-report-2018/

https://www.bbc.com/thai/international-41480603, https://www.triplepundit.com/2017/12/difference-year-makes-bp-plunges-back-solar-energy/

• Google ไดก้ลายเป็นบริษัททีซ่ื้อพลังงานทดแทนมากที่สุดในโลก จ านวน 3 ล้านกิ
กะวัตตแ์ต่ยังท าตามเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน 100% ทั้งหมดไม่ได้

• พลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นพลังงานที่ราคาถูกที่สุดในกว่า 50 ประเทศที่มรีายได้
ปานกลาง – น้อย เช่น จีน อินเดียและบราซิล

• ตั้งแต่ค.ศ. 2009 ราคาโซลารเ์ซลล์ลดลง 73% ราคาพลังงานลม (บนฝั่ง) ลดลง 
30% และราคาของแบตเตอร่ีลิเธียม ไอออน ลดลง 73% ตั้งแต่ค.ศ. 2010

• Tesla สร้างระบบแบตเตอรีใหญ่ที่สุดในโลกจากพลังงานลมในพื้นที่ทางใต้ของ
ออสเตรเลียได้ส าเร็จ 

• บริษัทน้ ามันยักษ์ใหญ่เพ่ิมการลงทุนในพลังงานทางเลือก เช่น BP เข้าซ้ือบริษัท
พลังงานแสงอาทิตย์ Brightsource

https://www.cnbc.com/2018/04/05/google-says-its-the-biggest-corporate-buyer-of-renewable-energy-on-the-planet.html
http://radar.sustainability.com/annual-trends-report-2018/
https://www.bbc.com/thai/international-41480603
https://www.triplepundit.com/2017/12/difference-year-makes-bp-plunges-back-solar-energy/
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2. ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ เรื่องไกลตัวที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ

Photograph: Ellen MacArthur Foundation

CIRCULAR 
ECONOMY

คือ ระบบอุตสาหกรรม
ที่วางแผนและออกแบบ
มาเพื่อคืนสภาพหรือให้
ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่างๆ
ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
แทนที่จะทิ้งไปเป็นขยะ
เมื่อสิ้นสุดการบริโภค 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram
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2. ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ เรื่องไกลตัวที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ

Source: http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/?doing_wp_cron=1525323620.3719570636749267578125
https://www.triplepundit.com/2018/01/5-sustainable-business-predictions-2018/, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/TCE_Ellen-MacArthur-
Foundation_26-Nov-2015.pdf

• บทบาทของ ‘ผู้บริโภค’ จะเปลี่ยนเป็น ‘ผู้ใช้’ ธุรกจิเน้นการใช้ประโยชน์มากกว่า
‘การเป็นเจ้าของ’ สิ่งที่จะกลายเป็นขยะในท่ีสุด 

• โมเดลทางธุรกิจอาจเปลี่ยนจากการขายขาดเป็นการเช่าหรือการแบ่งปัน (sharing)
เช่น Phillips เริ่มเปลี่ยนการขายหลอดไฟเป็นการให้บริการระบบแสงสว่าง

• ขยะพลาสติกถูกจับตามองมากที่สุด โลกผลิตพลาสติกปีละ 311 ล้านตัน แต่น าไปรี
ไซเคิลเพียง 5% ท าให้สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 80-120 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐต่อปี และส่งขยะลงทะเล 5-13 ล้านตัน/ปี

• จีนห้ามน าเข้าขยะพลาสติกและ EU ประกาศเป้าหมายบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องใช้
ซ้ าได้หรือรีไซเคิลให้ได้ทั้งหมดในปี 2030

• Dell ประกาศสร้าง supply chain จากขยะพลาสติกในทะเล และ Apple เตรียม
ออกเป้าหมายระบบการผลิตแบบปิด (closed loop) ให้ได้ 100%

http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/?doing_wp_cron=1525323620.3719570636749267578125
https://www.triplepundit.com/2018/01/5-sustainable-business-predictions-2018/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation_26-Nov-2015.pdf
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3.#MeToo และความเท่าเทียม – พลังเงียบที่กลายเป็นคลื่นใหญ่

Source: Medium.com
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3. #MeToo และความเท่าเทียม – พลังเงียบที่กลายเป็นคลื่นใหญ่

Source: http://www.oregonlive.com/business/index.ssf/2018/04/nikes_challenges_in_me-too_era.html

http://radar.sustainability.com/annual-trends-report-2018/

/

• #MeToo ส่งแรงกระเพื่อมไปเกือบทุกธุรกิจ เช่น ธุรกิจบันเทิง ไอที การเงิน

– บริษัทผู้น าด้านความยั่งยืนอย่าง Nike ต้องไล่ผู้บริหารระดับสูงชายออกถึงหก
ราย รวมท้ัง Head of Diversity หลังจากข่าวอื้อฉาวเรื่องวัฒนธรรมองค์กรต่อ
ผู้หญิง

– CEO บริษัทดาวรุ่งอย่าง UBER ต้องลาออก สาเหตุส่วนหนึ่งจากข่าวการละเมิด
ทางเพศภายในบริษัท 

• สหภาพยุโรปก าลังผลักดันให้มีโควต้าสมาชิกบอร์ดของบริษัทที่เป็นผู้หญิง > 40%

• รัฐบาลอังกฤษผ่านกม. บังคับให้บริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 250 คนต้องเปิดเผย
ข้อมูล “ช่องว่าง” ระหว่างเพศของเงินเดือนพนักงาน

http://radar.sustainability.com/annual-trends-report-2018/
https://www.triplepundit.com/2017/12/difference-year-makes-bp-plunges-back-solar-energy/
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4. AI ตัวช่วยหรือตัวปัญหาของความยั่งยืน?

Source: Becoming Human
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4. AI ตัวช่วยหรือตัวปัญหาของความยั่งยืน?

Source: The State of Green Business 2017

http://radar.sustainability.com/annual-trends-report-2018/

/

• คาดการณ์ว่าแรงงาน 30-60% ในอุตสาหกรรมหลายประเภทจะถูกแทนที่ด้วย
ปัญญาประดิษฐ์

• ‘ปัญญาประดิษฐ์’ กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืน โดย
เฉพาะงานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและคาดการณ์ปัญหาได้แม่นย าขึ้น เช่น 
ปัญหาใน supply chain และการใช้พลังงาน 
– Google ใช้ AI ตัดสินใจการใช้พลังงานในการท าความเย็นให้เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์อื่นๆ

– Xcel Energy ใช้ AI จัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

– เมืองอัจฉริยะหรือ Smart Cities ในจีนเริ่มใช้ AI ในการพัฒนาเมือง เช่น ลดปัญหาจราจร 
และแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

• บริษัทที่จะเปลี่ยนการใช้แรงงานคนไปสู่ AI อาจเผชิญแรงกดดันจากสังคม

http://radar.sustainability.com/annual-trends-report-2018/
https://www.triplepundit.com/2017/12/difference-year-makes-bp-plunges-back-solar-energy/
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5. การแสดงจุดยืนของผูบ้ริหารระดับสูง

Source: Twitter
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5. การแสดงจุดยืนของผู้บริหารระดับสูง

Source: https://www.edelman.com/earned-brand/, http://radar.sustainability.com/annual-trends-report-2018/

/

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับโลกก้าวข้าม ‘โฆษณา CSR’ โดยแสดงความคิดเห็น
ต่อประเด็นความยั่งยืนผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น เช่น ปัญหาเรื่องเชื้อชาติและผู้อพยพ 
– Starbucks เพิ่มต าแหน่งงานให้ผู้ลี้ภัย 10,000 ต าแหน่งทั่วโลกสวนนโยบายกีดกันผู้ลี้ภัย 

– GE, Apple, Google, HP, Mars ฯลฯ ต้องออกมาประกาศตัวว่าบริษัทยังมุ่งมั่นเดินหน้าลดก๊าซ
เรือนกระจกต่อไป แม้ว่าสหรัฐฯ จะออกจาก COP 21

– Patagonia ประกาศฟ้องร้องประธานาธิบดีที่ยกเลิกพ้ืนที่อนุรักษ์ในรัฐยูทาห์เพื่อธุรกิจเหมือง

• งานวิจัยกับผู้บริโภคทั่วโลกในค.ศ. 2017 พบว่าผู้บริโภค 65% จะไม่ซื้อของจากแบ
รนด์ที่นิ่งเงียบกับปัญหาที่พวกเขาคิดว่าบริษัทมีส่วนร่วม

• กลุ่มมิลเลเนยีลและเจน Z มีความซ่ือสัตย์ต่อบริษัทที่มี ‘คุณค่า’ชัดเจนมากกว่ารุ่น
อื่นๆ ทั้งการเต็มใจจ่ายเพ่ิมขึ้นเพื่อสินค้ายั่งยืน และการบอยคอตธุรกิจไม่ดี

https://www.edelman.com/earned-brand/
http://radar.sustainability.com/annual-trends-report-2018/
https://www.triplepundit.com/2017/12/difference-year-makes-bp-plunges-back-solar-energy/


Trends อื่นๆ

• Human Rights เรื่องจับต้องยากที่กลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ

• เทคโนโลยแีละ R&D เพื่อปลดล็อคความยั่งยืน เช่น เทคโนโลยีเนื้อปลูก (Lab-grown 
meat) การใช้บล็อกเชนแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน

• แรงกดดันจากนักลงทุน และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ต้นทุนที่แท้จริงของคาร์บอนและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (climate change)
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ท าความรู้จักเราที่

www.salforest.com

http://www.facebook.com/SalforestCo

ติดต่อ

info@salforest.com

02 258 7383
บริษัท ป่าสาละ จ ากัด

2 สุขุมวิท 43, คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

http://www.salforest.com/
http://www.facebook.com/SalforestCo

