
เมืองใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกของโลก 

เมือง ประชากร* ประเทศ
มุมไบ 13,662,885 อินเดีย
การาจี 12,991,000 ปากีสถาน
อิสตันบูล 11,372,613 ตุรกี
เดลี 11,325,124 อินเดีย
เซาเปาโล 10,886,518 บราซิล
มอสโคว์ 10,452,000 รัสเซีย
โซล 10,356,202 เกาหลีใต้
เซี่ยงไฮ้ 10,231,000 จีน
เม็กซิโกซิตี้ 8,609,347 เม็กซิโก
จาการ์ต้า 8,576,788 อินโดนีเซีย

* หน่วยเปน็ลา้นคน 
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เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ ธนาคารโลกร่วมกับหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติชื่อUnited

NationsInternationalStrategyforDisasterReduction(UN/ISDR)และGlobalFacilityforDisaster

ReductionandRecovery (GFDRR) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลัง

พัฒนาให้สามารถดำเนินโครงการเพื่อลดความเสี่ยงต่อรวมทั้งฟื้นฟูประเทศหลังจากภัยธรรมชาติ ได้ร่วมกัน

เผยแพร่รายงานเรื่อง Climate Resilient Cities เพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารเมืองใหญ่ในเอเชียตะวัน

ออกต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันของแต่ละเมืองให้สามารถต้านภัยธรรมชาติที่มากับภาวะ

โลกร้อนได้

สาเหตุที่ธนาคารโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เพราะว่า ปัจจุบันนี้ มีประชากรเป็นจำนวนมากถึง660 ล้าน

คนในเอเชียตะวันออกที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ของภูมิภาคซึ่งที่มากกว่า30เมืองด้วยกันโดยแต่ละเมืองนั้น

ก็ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ำ ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของ

เอเชียตะวันออกเองก็ทำให้ภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติสูง

อยู่แล้วภาวะโลกร้อนที่กำลังดำเนินอยู่นั้นก็ทำให้สภาพภูมิอากาศของ

โลกแปรปรวนมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในทะเลและ

ตามแนวชายฝั่งไปด้วยเช่นกัน อันมีสาเหตุหลักมาจากระดับน้ำทะเลที่

สูงขึ้นตามการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก ดังนั้น เมืองใหญ่ของเอเชีย

ตะวันออกที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาสมุทรจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางภัย

ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นด้วย

จุดประสงค์ของธนาคารโลกในการจัดทำรายงาน Climate Resilient 

Cities ฉบับนี้ ก็เพื่อช่วยให้ผู้บริหารเมืองสำคัญๆ ของเอเชียตะวัน

ออกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ และสามารถหาวิธีป้องกัน

หรือประยุกต์การบริหารจัดการเมืองให้เหมาะกับความเปลี่ยนแปลงที่

กำลังเกิดขึ้น“ผลกระทบที่จะเกิดต่อเมืองต่างๆ ในเอเชียตะวันออกนั้น 

จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารของแต่ละเมืองได้ดำเนิน

มาตรการอะไรไปบ้างเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เมืองของตนเอง”

นายจมิ อดมัส์ รองประธานธนาคารโลกสำหรบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

และแปซิฟิกล่าว “ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารของเมืองต่างๆ 

ในภูมิภาคจะทำความเข้าใจกับภาวะเสี่ยงของตนเองก่อน และนำ

ความเข้าใจนี้ไปใช้พัฒนายุทธศาสตร์สำหรับลดความเสี่ยงของเมือง

ขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชากรในเมืองใหญ่จาก

สภาพอากาศที่แปรปรวนขึ้นทุกวันอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน”

สถิติที่รวบรวมโดยสภากาชาดสากลนั้นชี้ให้เห็นว่า ความถี่ในการเกิด

ภัยธรรมชาติในโลกนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจากจำนวนภัยธรรมชาติทั้ง

สิ้น428ครั้งในช่วงปี2537-2541ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น707ครั้งในช่วงปี

2542-2547 นอกจากนี้ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

แต่ละครั้งก็ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว

ในจีนพายุไซโคลนในพม่าหรือพายุไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์
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มีการประเมินว่า ระดับน้ำทะเลที่สงูขึน้ทกุๆ � เมตร จะก่อใหเ้กิดความสญูเสียทาง

เศรษฐกจิที่เทยีบเท่ากบั 2% ของผลติภณัฑม์วลรวมทเีดยีว 

หนา้ 2

ธนาคารโลกเซ็นสัญญาโครงการ  

เพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกในไทยและมาเลเซีย 

ตอ่จากหนา้ � 

ประเทศที่กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจาก

ภาวะโลกร้อนก็มีไทย เวียดนาม จีน พม่า และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้

การที่เมืองใหญ่จำนวน8ใน10เมืองทั่วโลกตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทรและ

บนฝั่งแม่น้ำนั้นก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราคาดเดาได้ว่า ความเสี่ยง

ต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนี้จะไม่จำกัดอยู่เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเท่านั้น

ทั้งนี้ธนาคารโลกได้คาดการณ์ว่า ทุกๆ หนึ่งเมตรของระดับน้ำทะเล

ที่สูงขึ้นนั้น จะทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงจนสามารถ

ลดอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไดม้ากถงึ2%ทเีดยีว

อันเป็นผลจากการขาดแคลนน้ำจืดสำหรับดื่มใช้ และจากความเสีย

หายที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตร การประมง และการท่อง

เที่ยว รวมทั้งการขาดแคลนพลังงานอีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีผล

กระทบทางสังคมอีกมากมาย

“การเจริญเติบโตของเมืองนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อความ

สามารถของเมืองเองในการลดความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ และจาก

ภาวะโลกร้อน”นายสาโรช กุมาร จาผู้บริการกองทุนGFDRRกล่าว

“เนื่องจากในปัจจุบันนี้ทิศทางการบริหารของเอเชียตะวันออกกำลัง

เป็นไปตามแนวทางกระจายอำนาจมากขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม

ความรับผิดชอบในการบรรเทาความเสี่ยงและเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของระบบป้องกันภัยธรรมชาติจึงมาตกอยู่ที่ผู้บริหารเมือง

หรือจังหวัดใหญ่ๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้บริหารเมือง

ใหญ่ๆ จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับความ

เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติและภาวะโลกร้อนของเมืองรวมทั้งวางนโยบายที่

จะช่วยรับมือหรือบรรเทาผลกระทบนั้นด้วย”

รายงานClimate Resilient Citiesฉบับนี้ถือเป็คู่มือสำหรับลดความ

เสี่ยงต่อจากภาวะโลกร้อนและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร

ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาตของเมืองใหญ่ทั่วโลกก็ว่าได้

หนังสือคู่มือเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ

สาเหตุของภาวะโลกร้อนและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อภัย

ธรรมชาติ โดยได้เสนอแนวทางต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้ผู้บริหาร

เมืองใหญ่ๆ ได้นำไปเป็นแนวทางในการบรรเทาปัญหาของตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก

ของภาวะโลกร้อน หรือการปรับตัวให้ เข้ากับสภาพภูมิอากาศ

ที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย เมืองที่ถูกนำมาเป็นตัวอย่างนั้นก็มีทั้งมิลาน

โตเกียว มะนิลา ฮานอย และสิงคโปร์ ตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้

ผู้บริหารเมืองอื่นๆ ทั่ ว โลกที่กำลังพิจารณามาตรการบรรเทา

ความเสี่ยงและความเสีียหายจากภัยธรรมชาติที่มากับภาวะโลกร้อนได้

นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่สภาพเมืองของตนเองต่อไป

“แต่ละเมืองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น มาตรการของ

แต่ละเมืองก็ย่อมจะต้องสอดคล้องกับสภาวะการณ์และคุณลักษณะ

ของเมืองเอง” นายนีราจ ปราสาท ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของธนาคารโลกกล่าว “ประเด็นหลักก็คือ มันไม่มี

หนทางแก้ไขปัญหาหนทางใดหนทางหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ได้กับ

ทุกๆ เมืองที่จะได้้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่

จำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละเมืองจะต้องทราบถึงความเสี่ยงของตัวเอง และ

ดำเนินมาตรการที่จะช่วยลดความเสี่ยงนั้้นได้ในอนาคต”  

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่ www.worldbank.or.th 

ธนาคารโลกเปิดตัวโครงการเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

ไทยและมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 160,000 

ตันต่อปีรวมกัน นอกจากนี้ ทั้งสองโครงการก็ยังเป็นโครงการนำร่องที่

จะช่วยบุกเบิกตลาดคาร์บอนเครดิตในแต่ละประเทศอีกด้วย

โดยเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานั้นนายเอียน พอร์เตอร์ผู้อำนวย

การธนาคารโลกประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ได้ร่วมลงนามในข้อ

ตกลงสำหรับโครงการเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกสองโครงการ

สำหรับโครงการในประเทศไทยนั้นมีชื่อว่า โครงการการจัดการของ

เสียในฟาร์มปศุสัตว์ (Livestock Waste Management Project)ซึ่งมี

บริษัทAdvanceEnergyPlus(AEP) จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ส่วนโครงการในประเทศมาเลเซียนั้นมีชื่อว่า Malaysia Kota 

Kinabalu Composting Project เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสุนน

จากเทศบาลเมืองโกตาคินาบาลู โดยมีบริษัทMsSmartRecycling

(M)SDNBHDเป็นผู้ดำเนินงาน
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โครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ (Livestock Waste 

Management Project) โครงการนี้จะทำให้ประเทศไทยลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า58,000ตันต่อปีและสร้างรายได้เสริมให้

แก่เจ้าของฟาร์มสุกรทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการประมาณ$4 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯจากการขายคาร์บอนเครดิตให้แก่ประเทศในภาคผนวก

1 ของพิธีสารเกียวโต(กรุณาดูข้อมูลประกอบ) อีกทั้งยังเป็นโครงการ

แรกที่นำคาร์บอนเครดิตที่จะได้จากการจัดการของเสียณ ฟาร์มสุกร

10 แห่งมารวมกันไว้ในโครงการเดียว แทนที่จะแยกแต่ละฟาร์มตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าของฟาร์มสุกรขนาดกลางและเล็ก

ได้ประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของ

ฟาร์มขนาดกลางและเล็กแต่ละแห่งเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการของเสียให้ถูกสุขลักษณะ และสามารถช่วยประเทศชาติให้ลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในระยะยาว

คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก (อบ.) ซึ่งให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในพิธีรลงนาม

ในวันที่30 มิถุนายน นั้น ได้กล่าวว่า “นี่เป็นโครงการแรกที่นำฟาร์ม

สุกรขนาดกลางและเล็กเข้ามารวมไว้ในโครงการเดียว ทำให้หลายฝ่าย

เห็นว่าใช่แต่ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการ

ซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ ฟาร์มขนาดเล็กก็ยังมีโอกาสด้วย ผมจึงหวัง

ว่าโครงการนี้จะไม่ใช่โครงการสุดท้าย แต่เป็นโครงการนำร่องที่จะ

ทำให้เกิดโครงการแบบนี้ขึ้นอีกมากมายในอนาคต” 

โครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์นี้ จะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น

$7.72ล้านเหรียญสหรัฐฯระยะเวลาดำเนินโครงการ5ปี(พ.ศ.2552-

2557) ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อโครงการนี้ประกอบไปด้วย

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ผ่านสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กองทุนคาร์บอนเพื่อพัฒนา

ชุมชน(CommunityDevelopmentCarbonFund) และกองทุนสิ่ง

แวดล้อมโลก(GlobalEnvironmentFacility) ซึ่งทั้งสองกองทุนนี้มี

ธนาคารโลกเป็นผู้ดูแล โครงการมีเธน-ทู-มาร์เก็ตส (Methane-to-

Markets)ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดการปล่อยก๊าซมี

เธน รวมทั้งจากเจ้าของฟาร์มสุกรเองด้วยที่จะต้องออกเงินเองส่วน

หนึ่งส่วนกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเป็นที่ปรึกษา

โครงการนี้จะช่วยให้เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ทั้งหมด10 แห่งในจังหวัด

ชลบุรีและราชบุรี มีแหล่งเงินทุนสำหรับการติดตั้งบ่อหมักมูลปศุสัตว์

แบบรางที่มีพลาสติกโพลีเอทเธอร์ลีนเป็นฝาคลุม ซึ่งถูกสุขลักษณะ

และไม่ส่งกลิ่นเหม็น การคลุมบ่อหมักมูลสัตว์นี้ ทำให้เจ้าของฟาร์ม

สามารถเก็บกักก๊าซมีเธนเพื่อนำไปใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

สำหรับใช้ในฟาร์มปศุสัตว์เองได้ถึง6,250กิโลวัตต์ต่อปีรวมกันอีกทั้ง

การหลีกเลียงการปล่อยก๊าซมีเธนรวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

ก๊าซมี เธนนี้ จะทำให้ ไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีละ

หลายหมื่นตันดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
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“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมปศุสัตว์ ได้มีโอกาสสนับสนุน

โครงการนี้” คุณธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวใน

ระหว่างพิธีลงนามสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครคิตระหว่างธนาคารโลก

ในฐานะผู้แทนของกองทุนคาร์บอนเพื่อพัฒนาชุมชน กับบริษัAdvance

EnergyPlusCo.Ltd.(AEP)ซึ่งเป็นผู้แทนเจ้าของฟาร์มสุกร

คืนประโยชน์ให้ชุมชน องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งอีกองค์ประกอบหนึ่ง

ของโครงการนี้ ก็คือแผนงานพัฒนาชุมชนยากจน ในบริเวณใกล้เคียง

กับฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ แผนคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน

(CommunityBenefitPlan) นี้ เป็นข้อกำหนดของโครงการคาร์บอน

ไฟแนนซ์ทุกโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุน

คาร์บอนเพื่อพัฒนาชุมชนที่ธนาคารโลกทำหน้าที่บริหาร

ชุมชนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการนี้คือชุมชนบ้านหมู่10อำเภอ

เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งประชากรโดยมากจะมีรายได้น้อยและ

พึ่งพาอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ปัจจุบันนี้ บ้านหมู่10 มีการขุด

เจาะน้ำบาดาลมาใช้สำหรับครัวเรือน แต่ยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพ

น้ำให้เหมาะสมต่อการบริโภคได้ ถนนหนทางก็ไม่มีไฟฟ้า ลูกหลาน

ของชาวบ้านที่ยากจนก็ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้ แผนคืน

ประโยชน์ให้แก่ชุมชนนั้นจะช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดไว้ดื่ม เด็ก

นักเรียนยากจนจะได้รับทุนการศึกษา การไปมาหาสู่กันก็จะสะดวก

มากขึ้นเพราะถนนหนทางจะมีไฟส่อง นอกจากนี้แล้ว ชาวบ้านเองก็

จะได้มีส่วนร่วมในการค้นคิดและดำเนินโครงการเพื่อพัฒนารายได้ของ

คนในหมู่บ้านเองอีกด้วย แผนคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชนนี้จะใช้งบ

ประมาณทั้งสิ้น$230,000เหรียญสหรัฐฯ

ส่วน บ.AEP นั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกร โดยรับผิดชอบ

การเตรียมเอกสารและประสานงานกับเกษตรกร เตรียมมาตรการป้อง

กันผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐบาล

กำหนด รวมไปถึงการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม การฝึกอบรม

เกษตรกรจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขของผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตและเป็นตัวแทนเจ้าของฟาร์มสุกรรับ

เงินรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต ตลอดจนดูแลแผนการคืน

ประโยชนแ์กช่มุชนดว้ย สว่นนายพอรเ์ตอรน์ัน้ก็ไดก้ลา่ววา่ “การเตรยีม

โครงการและการเซ็นสัญญาร่วมกันนั้น ถือเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดของ

โครงการ ส่วนที่ยากที่สุดที่กำลังจะมาถึงก็คือการดำเนินโครงการให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผมเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายมีให้กัน

มาตลอด รวมทั้งสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างธนาคารโลกกับกรม

ปศุสัตว์ รวมทั้งกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลไทยในการดำเนินโครงการความร่วมมือ

ด้านสิ่งแวดล้อม จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับโครงการนี้ และผมขอ

อวยพรให้โครงการนี้ประสบแต่ความสำเร็จ” 

สัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับมาเลเซีย พร้อมกันนี้ นายพอร์เตอร์

ก็ยังได้ลงนามในสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับบริษัทMSSmart

Recycling ซึ่งเป็นบ.ที่ทำได้รับสัมปทานจากเทศบาลเมืองโกตา

คินาบาลู ในรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย ให้ดำเนินการจัดการของเสียและ

นำขยะกลับมาใช้ใหม่ ปกติแล้วบ.MSSmartRecycling จะนำขยะ

ไปฝังกลบไว้โดยมิได้คัดแยกขยะที่เกิดจากพืชและสัตว์ซึ่งย่อยสลายได้

ตามธรรมชาติออกก่อน โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้. ติด

ตั้งระบบคัดแยกขยะเปียกเหล่านี้ไปหมักให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ป้องกันไม่

ให้ขยะเหล่านี้เกิดการทับถมกลายเป็นของเน่าเสีย อันเป็นสาเหตุของ

การเกิดก๊าซมีเธน

โครงการเพื่อการหมักขยะแบบเติมอากาศโดยเทศบาลเมืองโกตา

คินาบาลูนี้ เป็นโครงการแรกในประเทศมาเลเซีย และจะช่วยให้รัฐ

ซาบาห์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง105,000 ตัน

ต่อปีก่อให้เกิดเป็นคาร์บอนเครดิตขึ้นทางธนาคารโลกในฐานะผู้แทน

ของกองทุนคาร์บอนเพื่อยุโรป (CarbonFund forEurope) จึงได้

ตกลงทำสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิตจำนวนทั้งสิ้น340,000 ตันกับ

MSSmartRecycling นับจากปีนี้ไปจนถึง พ.ศ.2557 ทำให้มีเงิน

ไปลงทุนในระบบคัดแยกและหมักขยะแบบเติมอากาศ ซึ่งจะส่งผลดี

ต่อสภาพแวดล้อมของรัฐซาบาห์โดยรวม


