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หากพดูถึงค าวา่ “คาร์บอนเครดิต” หลายคน อาจจะไม่เคยไดย้ินมาก่อน หลายคนอาจ
รู้สึกคุน้หู        แต่หลายคนยงัไม่ค่อยเขา้ใจความหมาย และท่ีมาท่ีไปสักเท่าไร และดว้ยใน
ปัจจุบนัภาวะ      โลกร้อนหรือ “Global Warming” ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์อนัเน่ืองมาจากการท่ี
โลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ ท าให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกสูงข้ึน มีสาเหตุจาก
การปล่อยแก๊สเรือนกระจกในปริมาณมากไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด ์
และคลอโรฟลูออโรคาร์บอน แก๊สเหล่าน้ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของ
คนเรา          เ ช่น  การใช้ไฟฟ้า  การใช้น ้ ามัน เ ช้ือ เพลิง และกระบวนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม เร่ืองของภาวะโลกร้อนจึงก าลงัเป็นประเด็นท่ีทุกฝ่ายให้ความสนใจ เพราะ
เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการด ารงชีวิตของประชากรทัว่ทั้งโลกและ
ทุกฝ่ายก็ก าลงัหาทางบรรเทาปัญหาน้ีให้เบาบางลง จึงไดมี้การเร่ิมตน้กล่าวถึงค าว่าคาร์บอน
เครดิตกนัข้ึนมา   
 
จุดเร่ิมต้นของคาร์บอนเครดิต 
 คาร์บอนเครดิต เกิดข้ึนมาจากความตั้งใจของประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Annex I) ท่ีมี
ความตั้งใจท่ีจะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยประเทศดงักล่าว ได้แก่ 
ประเทศในกลุ่มอีย ู (EU) ญ่ีปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย และอเมริกา ซ่ึงในสมยัก่อนประเทศ
เหล่าน้ีมีความตกลงร่วมกันท่ีจะพยายามลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก แต่ก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จ จึงตอ้งมีการคุมเขม้มากข้ึน โดยมีการก าหนดปริมาณท่ีแต่ละประเทศจะสามารถ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจก ไดมี้การก าหนดเป็นโควตาและบทปรับกนัในแต่ละประเทศ ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะร่วมกนัลดปล่อยแก๊สท่ีจะท าให้เกิดภาวะโลกร้อน และมีขอ้แมว้า่ประเทศท่ี  
ลงนามจะตอ้งมีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากกวา่คร่ึงหน่ึงของทั้งโลก การก าหนดระดบัการ



ปล่อยแก๊สจะยึดเอาระดบัการปล่อยแก๊สในปี 1990 เป็นปีฐาน แลว้แต่ละประเทศก็มาหา
ขอ้บงัคบักนัวา่จะลดลงจากปีดงักล่าว หากท าไม่ไดก้็จะมีบทปรับเพื่อให้มีความเป็นขอ้บงัคบั
กบัประเทศสมาชิกอยา่งจริงจงั ส่วนประเทศก าลงัพฒันายงัไม่ตอ้งตั้งเป้าในการลดการปล่อย 
แต่มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานวา่แต่ละปีไดป้ล่อยแก๊สกนัมากเพียงใด  
 
คาร์บอนเครดิตคืออะไร  

สืบเน่ืองจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) ก าหนดให้ประเทศพฒันาแลว้ตอ้งลด
ประมาณการปล่อยแก๊สท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Green House effect) ซ่ึงท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อน พิธีสารเกียวโตมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี16 กุมภาพนัธ์ 2549 หากประเทศท่ี      
ลงนาม เช่น สหภาพยโุรป แคนาดา ญ่ีปุ่น ไม่สามารถลดแก๊สเรือนกระจกประมาณ 5.2% ในปี 
2551-2555 จะมีค่าปรับถึงตนัละ 2,000 – 5,000 บาท สถิติจาก World Resources 2005 ระบุวา่
สหรัฐปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดปีละ 5.7 พนัลา้นตนั อนัดบั 2 คือจีน 3.4 พนัลา้น
ตนั อนัดบั 3 คือ รัสเซีย 1.5 พนัลา้นตนั ญ่ีปุ่น 1.2 พนัลา้นตนั องักฤษ 558 ลา้นตนั ส่วนไทย 
172 ลา้นตนั ดงันั้น “การซ้ือขายคาร์บอนเครดิต” จึงเป็นหน่ึงในแนวทางท่ีก าหนดออกมา
พิเศษ เพื่อช่วยใหป้ระเทศตวัการปล่อยแก๊สพิษไม่ตอ้งถูกลงโทษ  

คาร์บอนเครดิต จึงหมายถึง ส่ิงทดแทนการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีส่วน 
ใหญ่เกิดจากการเผาผลาญน ้ามนัดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหรือยานยนต ์นอกจากน้ียงัมีแก๊ส
อ่ืนท่ีก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) อนัเป็นสาเหตุของสภาวะโลก
ร้อน เช่นก๊าซมีเทน (CH4) ท่ีเกิดจากการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ หากประเทศพฒันาแล้ว         
ไม่สามารถลดมลพิษของตนไดอี้กต่อไป ก็ตอ้งใชว้ิธีช่วยเหลือประเทศดอ้ยพฒันาให้ลดการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจก เม่ือลดไดจ้ะกลายเป็นคาร์บอนเครดิตของตนเอง ท าให้ไม่ตอ้งจ่าย
ค่าปรับ 

คาร์บอนเครดิตท่ีส าคญัคือแหล่งดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเรียกวา่ คาร์บอนซิงค ์
(Carbon Sink หรืออ่างกกัเก็บคาร์บอน) อนัไดแ้ก่ป่าไมธ้รรมชาติ โดยพื้นท่ีป่าสมบูรณ์             
1 เอเคอร์ (ประมาณ 2.5 ไร่) สามารถกกัเก็บคาร์บอนฯ ไดป้ระมาณ 2 ตนันอกจากน้ี การใช้
พลงังานทดแทนเช่นพลงังานแสงอาทิตย ์ก็อาจน ามาค านวณเป็นเครดิตได ้โดยการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แทนน ้ ามนั 1 หน่วย (กิโลวตัต์-ชั่วโมง) จะได้เครดิตประมาณ           
0.6 กิโลกรัม ซ่ึงขณะน้ีก าลงัมีการพฒันาประสิทธิภาพของเซลล์ แสงอาทิตย ์(Solar Cell)             



ให้สูงข้ึน และใชง้านไดส้ะดวกยิ่งข้ึน เช่น สามารถดดังอได ้โดยน าเทคโนโลยีระดบัโมเลกุล 
หรือ นาโนเทคโนโลย ีมาประยกุตใ์ช ้  

ตวัอยา่งของการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต เช่นประเทศ ก อยูใ่นยุโรป ถูกก าหนดให้ลด
แก๊สเรือนกระจก 50 ลา้นตนั แต่โรงงานอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีมีในประเทศ  ก พยายาม
ลดอย่างสุดความสามารถแลว้ แต่ลดไดเ้พียง 30 ลา้นตนั จึงตอ้งไปซ้ือคาร์บอนเครดิตจาก
ประเทศก าลงัพฒันามาอีก 20 ลา้นตนั ไม่เช่นนั้นจะโดนปรับ ตนัละ 3,000 บาท คิดเป็นเงิน
ประมาณ 6 หม่ืนลา้นบาท ประเทศ ก จึงติดต่อไปท่ี ฟาร์มเล้ียงหมูขนาดใหญ่แห่งหน่ึงใน
ประเทศ ข เพื่อช่วยสร้างโรงไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ เม่ือสร้างเสร็จท าให้ตน้ทุนค่าไฟฟ้าฟาร์ม
หมูลดลงเดือนละ 2 ล้านบาท ถือเป็นการลดจ านวนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยสู่
ส่ิงแวดลอ้ม สมมติว่าลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไดปี้ละ 1 ลา้นตนั จ านวนท่ีลดได้ จะถูก
เรียกวา่ คาร์บอนเครดิต ซ่ึงประเทศ ก จะไดค้าร์บอนเครดิต 1 ลา้นตนัไปรวมกบั 30 ลา้นตนั    
ท่ีมีอยู ่หรือในอนาคตฟาร์มหมูท่ีอยูใ่กลเ้คียงอาจใชเ้ทคโนโลยีเดียวกนั มาลงทุนสร้างโรงงาน
ไฟฟ้าแก๊สชีวภาพเอง แลว้ขายคาร์บอนเครดิตใหป้ระเทศ ก ก็ได ้ 

ปัจจุบันประเทศท่ีมีความจ าเป็นต้องจัดหาหาคาร์บอนเครดิตมากท่ีสุด  คือ
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเป็นพฒันาแล้วท่ีปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากท่ีสุด 
รองลงมาคือประเทศญ่ีปุ่นและจีน ส่วนประเทศไทยนอกจากจะยงัไม่จ  าเป็นต้องจดัหา
คาร์บอนเครดิตเพิ่มเติม (แต่อาจจะตอ้งเตรียมการลด GHG เช่นมีเทนจากนาขา้ว) แลว้ ยงัมี
โอกาสได้รับประโยชน์จากกองทุนคาร์บอนเครดิต เช่นของธนาคารโลกและหน่วยงาน 
ระดบัประเทศอีกดว้ย  
 
ประเทศไทยกบัคาร์บอนเครดิต 
 ประเทศไทยไดมี้การจดัตั้งองคก์ารบริหารจดัการแก๊สเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
หรือ อบก. ข้ึน เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานดา้นการลดแก๊สเรือนกระจกและ
โครงการตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาดให้กบัภาคธุรกิจท่ีสนใจ รวมทั้งวิเคราะห์ กลัน่กรอง 
และท าความเห็นเก่ียวกบัการให้ค  ารับรองโครงการตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการท่ีได้
รับค ารับรอง ปัจจุบนัราคาซ้ือขายคาร์บอนเครดิตอยูท่ี่ 10 ยโูรต่อตนั ก าหนดระยะเวลาขาย      
10 ปี หรือ 7 ปี ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของโครงการ ขณะน้ีมีประเทศสิงคโปร์เป็นโบรกเกอร์       
รายใหญ่ท่ีรับซ้ือขายคาร์บอนเครดิต คิดค่าคอมมิสชนั 2 เปอร์เซ็นต ์ 



บริษทัท่ีจะซ้ือ-ขายคาร์บอนเครดิตได ้ตอ้งผา่นมาตรฐานตาม “โครงการซีดีเอ็ม” หรือ
โครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM Project-
Carbon Credit) ขณะน้ีมีบริษทัเอกชนรายแรกท่ีสามารถท าการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตไดคื้อ 
บริษทั เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จ  ากดั ผูจ้ดัท าโครงการผลิตไฟฟ้าจากแกลบมูลค่าการลงทุน 1,400 
ลา้นบาท โดยไดรั้บการรับรองจาก คณะกรรมการบริหารกลไกการพฒันาท่ีสะอาด  (CDM 
EB) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ให้มี
สิทธ์ิคา้คาร์บอนเครดิตไดเ้ป็นแห่งแรกของประเทศ ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวได้
เร่ิมมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ท่ี อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ ดว้ยก าลงัการผลิต 20 เมกะวตัต ์เพื่อจ่ายให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าใน อ.บางมูลนาก 
โดยใชเ้ทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา มีประสิทธิภาพลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได ้70,772 
ตนัเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์/ปี หรือปริมาณรวมเกือบ 500,000 ตนัภายในปี 2555 และ
ขณะน้ี มีกิจการโรงไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงด าเนินกิจการคลา้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) และเป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นโครงการ แสดงความสนใจติดต่อขอซ้ือคาร์บอนเครดิต
ทั้งหมดของบริษทัในราคาตนัละกวา่ 10 ยโูร หรือ 500 บาทแลว้ 

นอกจากน้ียงัมีฟาร์มเล้ียงสุกรใน จ.ราชบุรี ซ่ึงเป็นผูจ้ดัท าโครงการผลิตไบโอแก๊ส
จากฟาร์มตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2537 โครงการก าลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการบริหารกลไกการพฒันาท่ีสะอาด ก็เป็นอีกตวัอย่างความส าเร็จของการพฒันาท่ี
สะอาด โครงการดงักล่าว ไดใ้ชข้ี้หมู ซ่ึงมีแก๊สมีเทนถึง 70% ผลิตกระแสไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 
1 เมกะวตัต์ คิดเป็นมูลค่าไฟฟ้าประมาณ 8 แสนบาท/ปี และใช้ตะกอนท่ีเหลือท าปุ๋ยพืช 
นอกจากนั้นยงัไดน้ าน ้ าลา้งคอก ซ่ึงเป็นสัดส่วนการใช้น ้ าในฟาร์มถึง 80% มาบ าบดัเพื่อใช้
ใหม่ และไดท้ดลองน าน ้ าเสีย ท่ีไม่ผ่านการบ าบดัเพื่อรดแปลงปาล์มน ้ ามนัเพิ่มผลผลิตดว้ย   
ผลการด าเนินการ ขณะน้ี โครงการผลิตไบโอแก๊สจากฟาร์มสุกร ช่วยลดการปล่อยแก๊สโลก
ร้อนหรือคิดเป็นคาร์บอนเครดิตไดร้าว 20,000 ตนั/ปี และแมจ้ะยงัไม่ไดก้ารรับรองการคา้แก๊ส 
อย่างเป็นทางการ ทว่าไดรั้บการติดต่อขอซ้ือคาร์บอนเครดิตจากประเทศเดนมาร์ก และกลุ่ม
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแลว้ ในราคาประมาณ 4 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั คิดเป็นมูลค่าท่ีน่าจะขายได้
ประมาณ 3-4 ลา้นบาทต่อปี โครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ปกติอาจตอ้งใช้เวลาคืนทุนถึง       
10 ปี แต่เม่ือมาใชก้ลไกการพฒันาท่ีสะอาดแลว้จะท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจนคืนทุนไดใ้น 5 ปี 
และรัฐให้งบประมาณสนับสนุนอีก ก็สามารถคืนทุนได้ภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้ น 
นอกจากน้ียงัเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไปพร้อมๆ กนั  



เป็นท่ีน่าสังเกตว่าโครงการส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ             
(ไบโอแก๊ส) เช่นการผลิตแก๊สจากน ้ าเสีย ด้านเทคโนโลยีชีวมวล (ไบโอแมส) โครงการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า โครงการแปลงขยะชุมชนเป็นพลงังาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพลงังาน การผลิตพลงังานหมุนเวียน  การเปล่ียนเช้ือเพลิง การกกัเก็บและการเผา
ท าลายแก๊สมีเทน การปรับเปล่ียนวิธีการท าเกษตรกรรมและปศุสัตว ์การจดัการน ้ าเสียและ
ขยะ และการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นตน้   

 

 
 
แมก้ารซ้ือขายคาร์บอนเครดิตจะมีขอ้ดีคือท าให้ประเทศพฒันาไม่ตอ้งเจอค่าปรับจาก

พิธีสารเกียวโต ขณะท่ีประเทศด้อยพฒันาก็ได้รับการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสะอาด     
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน แต่มีนักวิชาการกลุ่มหน่ึงออกมาเตือนว่าหากประเทศก าลัง
พฒันา เช่น ไทย ลาว เวยีดนาม น าคาร์บอนเครดิตมาขายจนหมดส้ิน จะกลายเป็นภาระผกูพนั
ถึงอนาคต หากมีขอ้ตกลงใหม่ท่ีก าหนดให้ประเทศดอ้ยพฒันาตอ้งช่วยลดแก๊สเรือนกระจก
ดว้ย ประเทศเหล่าน้ีก็จะไม่มีคาร์บอนเครดิตเหลือ เพราะขายล่วงหนา้ไปหมดแลว้ ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านพลังงานกล่าวแนะน าว่า ไทยควรมีการเก็บคาร์บอนเครดิตไว้บ้าง เพราะอีก  10 ปี
ขา้งหน้า อาจตอ้งถูกบงัคบัให้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเช่นกนั เม่ือถึงเวลานั้นอาจไม่มี
คาร์บอนเครดิตเหลือ  เพราะขายล่วงหน้าให้ประเทศอ่ืนหมดแล้ว ราคาท่ีขายได้ก็ต  ่ากว่า
จ  านวนท่ีก าหนดใหจ่้ายค่าปรับหลายเท่า นอกจากน้ีควรมีการลดการใชพ้ลงังานดา้นอ่ืนพร้อม
กนั เน่ืองจากภาคธุรกิจไทยมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าส้ินเปลืองอยา่งมาก  
 
อยากขาย"คาร์บอนเครดิต" ต้องท าอย่างไร      



ตอ้งเป็นโครงการเก่ียวขอ้งกบันโยบายช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นผลิต
พลังงานทดแทนน ้ ามันเ ช้ือเพลิง  แปลงขยะเป็นพลังงาน  พัฒนาประสิทธิภาพการ
คมนาคม   ลดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ เจา้ของโครงการประเภทกลไกการพฒันาท่ีสะอาดหรือ
โ ค ร ง ก า ร ซี ดี เ อ็ ม นั้ น ก่ อ น จ ะ ต ก ล ง ซ้ื อ ข า ย ค า ร์ บ อ น เ ค ร ดิ ต ต้ อ ง มี ก า ร ข อ
ใบรับรอง  CERs (Certified Emission Reductions) จากสหประชาชาติก่อนทั้ ง น้ี เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ CERs อาจมีทั้งโรงงานไฟฟ้าเอกชน ฟาร์มหมู โครงการปลูกป่า ซ่ึงเป็นตวัเจา้ของ
โครงการไม่ใช่รัฐบาล นอกจากรัฐบาลจะเป็นเจา้ของโครงการเอง  และในขณะน้ีมีบริษทั
บริการส่ิงแวดล้อม  (Environmental Service) เป็นธุรกิจใหม่ท่ีต่างชาติทยอยเปิดใน
เมืองไทย เพื่อช่วยบริษทัหรือเจ้าของโรงงานท่ีตอ้งการเป็นโครงการซีดีเอ็ม เช่น แนะน า
ขั้นตอนท าเอกสารขอ CERs หรือช่วยเป็นท่ีปรึกษาการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตเช่น ให้
ค  าปรึกษาการออกแบบโครงการ ธุรกิจตรวจประเมินและรับรองโครงการ ธุรกิจตวักลางซ้ือ
ขายกบัต่างประเทศ ฯลฯ   

ขณะน้ีทางคณะกรรมการบริหารกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Executive Board of 
Clean Development Mechanism หรือ CDM EB) ท่ีประจ าอยูเ่ยอรมนี ไดพ้ิจารณาและอนุมติั
ให้มีการจดทะเบียนเป็นโครงการท่ีสามารถซ้ือขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยไดแ้ลว้ 3 
โครงการ ไดแ้ก่  
1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากแกลบของบริษทั เอที ไบโอพาวเวอร์ จ.พิจิตร  
2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากกากออ้ยและใบออ้ยของ บริษทั ด่านชา้ง ไบโอ-เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั      
     จ.สุพรรณบุรี  
3) โครงการผลิตไฟฟ้าจากกากออ้ยและใบออ้ยของบริษทัภูเขียว ไบโอ-เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั          
     จ.ชยัภูมิ 

โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากแกลบของบริษทั เอที ไบโอพาวเวอร์ จ.พิจิตร สามารถ
ด าเนินการซ้ือขายไดแ้ลว้  ส่วนอีกสองโครงการจะตอ้งมีหน่วยงานท่ี 3 มาตรวจสอบอีกคร้ังวา่ 
เป็นโครงการท่ีลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้จริงหรือไม่ และลดได้เท่าใด หลงัจากผล
ตรวจสอบผา่นแลว้ก็จะส่งเร่ืองให้ CDM EB พิจารณารับรองอีกคร้ังหน่ึง จากนั้นเอกชนท่ีท า
โครงการก็สามารถด าเนินการซ้ือขายคาร์บอนกบัประเทศพฒันาแลว้ท่ีไดมี้การเจรจาตกลงกนั
ไวต้ั้งแต่ตน้ได้ นอกจากน้ียงัมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากกากออ้ยของบริษทัน ้ าตาลขอนแก่น      
จ.ขอนแก่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากเศษไมย้างพาราของบริษทัรับเบอร์ วูด  โครงการผลิต
ไฟฟ้าของบริษทักลัฟ์ยะลากรีน จ ากดั จ.ยะลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพท่ีไดจ้าก    



น ้าเสียโรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงัของบริษทัโคราชเวสทท์ูเอ็นเนอร์ยี่ จ.นครราชสีมา และ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพท่ีไดจ้ากน ้ าเสียฟาร์มสุกรของโครงการฟาร์มหมูราชบุรี 
ก าลงัส่งเร่ืองไปยงั CDM EB ใหพ้ิจารณาอนุมติัอยู ่ 

ธุรกิจการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตนบัวา่เป็นเร่ืองท่ีดีส าหรับประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อให้มี
การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในเร่ืองพลงังาน ทั้งการเร่งผลกัดนักลไกการพฒันาท่ีสะอาด 
เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริม
ให้มีการใช้พลงังานหมุนเวียนเพิ่มข้ึน อีกทั้งสามารถให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
พลงังาน สนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน  และส่งเสริมการแข่งขนัในธุรกิจพลงังานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม โดยมีระบบก ากับดูแลการประกอบกิจการท่ีมี
ประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูบ้ริโภค ส่งผลให้มีการพฒันาและจัดหา
พลงังานของประเทศท่ีท าให้เกิดความมัน่คงมีใช้อย่างพอเพียงและทัว่ถึง และลดการน าเขา้
พลงังานจากต่างประเทศ  
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