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ปั ญหาที(เกิดจากภาคเกษตรต่ อการปลดปล่ อยแก๊ ส
•
•
•
•
•

มูลเหตุเริ.มต้ น การปฏิวัตเิ ขียว
•เริ.มในปี 1950 จนถึงช่ วงปี 1960
•การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร เพื.อผลผลิตเพียงพอต่ อ
ความต้ องการของมนุษย์
•การเพาะปลูกแผนใหม่ ท. มี ีการใช้ พนั ธุ์ เครื. องมือ ปุ๋ย และ
สารเคมี
•มีการแนะนําให้ เกษตรกรในประเทศลาตินอเมริกาและเอเชีย
ใช้ ประโยชน์ จากพันธุ์ข้าวสาลีและข้ าวที.ผ่านการปรั บปรุ งพันธุ์
ความสําเร็จจากการได้ พนั ธุ์ต่างๆได้ ถกู จัดให้ เป็ นส่ วนหนึ.งของ
การปฏิวัตเิ ขียว

การปลดปล่ อยไนตรั สออกไซด์ ท( เี กิดจากการจัดการดิน
แก๊ สมีเทนที(เกิดจากการหมัก ย่ อย ในสัตว์
แก๊ สมีเทนที(เกิดจากการจัดการของเสียภาคเกษตร
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ท( เี กิดจากเครื( องจักรการเกษตร
แก๊ สมีเทนที(เกิดจากการปลูกข้ าวนาดํา

Norman Borlaug
(รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1970)

• ทํางานร่วมกับมูลนิธิร็อคกี 6เฟลเลอร์ ที:
ประเทศเม็กซิโกในปี 1944
• CIMMYT เป็ นองค์กรที:เกี:ยวข้ องกับ
พันธุ์ข้าวโพดข้ าวสาลี
• คัดเลือกพันธุ์ข้าวสาลีท5 ใี ห้ ผลผลิต
สูง และต้ านทานต่ อโรคราสนิม
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ผลกระทบเชิงบวกของการปฏิวัตเิ ขียว

ปั จจัยการผลิต การใช้ แรงงานสัตว์
ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ สามารถเพิ2ม
ผลผลิต
ได้ 20-100%ประสิทธิภาพดีใน
สภาพ มีนํ Eาหรื อระบบชลประทาน
และการใช้ ที2ถกู ช่วงเวลาของการ
เจริ ญ ของพืช

ลดการใช้ แรงงานสัตว์

เครื/ องจักรกล
การเกษตร
- สนับ สนุนการผลิตอย่างรวดเร็ ว
- ขยายการผลิตได้ กว้ างขวาง

ตัวอย่ าง: ในประเทศอินเดีย

อินเดียสามารถผลิตพืชได้ อย่ างพอเพียง ภายหลังการปฏิวัตเิ ขียว ……………แต่
•คนยากจน ไม่ มีเงินซือ= อาหารกิน(Poor • คนที&มีฐานะเป็ นผู้ถือครองที&ดนิ
cannot afford to BUY the food)
• สารเคมีทางการเกษตรเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิง& แวดล้ อม
•1/3 ของประชากรมีความยากจนและเด็ก
• ปั จจัยการผลิตมีราคาแพง: ผลประโยชน์จะ
เล็กๆจํานวนมากเสียชีวิตทุกวัน
เป็ นของบริ ษัทผู้จดั จําหน่ายหรื อเจ้ าของ
•คนยากจน ไม่สามารถเข้ าถึงการกู้ยืมได้
ผลิตภัณฑ์
ทําให้ การลงทุนด้ านปั จจัยการผลิต เมล็ด • คนทิ Qงถิ&นฐานจากชนบทมาสูเ่ มือง
พันธุ์ ปุ๋ ย ชลประทาน ไม่เกิดขึ Qน
• ระบบเครื& องยนต์ลดความต้ องการด้ าน
•คนที&มีฐานะจึงเป็ นผู้ลงทุน ทําให้ มีฐานะที&ดี แรงงาน
ขึ Qน โดยการกดขี&ผ้ ยู ากจน
• สภาพแวดล้ อมที&ไม่ยงั& ยืน เนื&องจากดินเสือ& ม
โทรม การตกค้ างของสารเคมีและโลหะหนัก

• 1970’s: การมีสว่ นร่วมของเกษตรกรในโลกทีHสาม
• 1990’s: 40% ของเกษตรกรในโลกทีHสาม ได้ เข้ ามามีสว่ น
ร่วม
– 75% ผู้ผลิตข้ าวในเอเซีย
– 80% ผู้ผลิตข้ าวสาลีในโลกทีHสาม
– 70% ผู้ผลิตข้ าวโพดทัวH โลก
• ข้ าวสาลีจากสหราชอาณาจักรให้ ผลผลิตมากกว่าเดิมถึง 3
เท่าในช่วง 50 ปี หรื อเทียบได้ กบั 15 เท่าของการผลิตเมืHอ
500 ปี ทีHผา่ นมา

• ธัญพืชเพิ:มปริมาณมากขึน> เท่ าตัวนับตัง> แต่
ปี 1960s

International Rice Research Institute: IRRI

1968: ข้ าวพันธุ์ IR8 ให้ ผลผลิตเพิ:มขึน= ภายใต้ การปลูกที:มีการควบคุมวัชพืช
ข้ อเสีย : เพลีย= กระโดดสีนํา= ตาลเข้ าทําลายได้ ง่าย ทําให้ เกิดการใช้ สารกําจัด
แมลงมาก (และทําให้ เพลีย= กระโดดสีนํา= ตาลมีความต้ านทานสารเคมี)
1973: พัฒนาข้ าวพันธุ์ IR26 ซึ:งต้ านทานต่ อเพลีย= กระโดดสีนํา= ตาล แต่ เกิดเพลีย=
กระโดดสีนํา= ตาล Biotype 2 เข้ าทําลายแทน
1975: พัฒนาข้ าวพันธุ์ IR32 ซึ:งต้ านทานต่ อ Biotype 2 แต่ พบว่ าเกิด Biotype 3
ปรากฏ
การใช้ สารกําจัดศัตรูพชื ไม่ ได้ ผลในการควบคุมแมลง แต่ สารกําจัดศัตรูพชื ทําลายตัว
หํา= (predator) ทําให้ ปริมาณเพลีย= กระโดดเพิ:มในพืน= ที:มากกว่ าเดิม

ผลกระทบเชิงลบที-เกิดจากปฏิวัตเิ ขียว

•
•
•
•
•

การปฏิวัตเิ ขียวไม่ ได้ ช่วยให้ เกษตรกรลดความหิวโหย
ความหิวโหยและเสถียรภาพด้ านอาหารของผู้ยากจนยังไม่ ได้ รับการพิจารณา
เทคโนโลยีท- เี กิดขึนK มีส่วนสนับสนุนความมั-งคั-ง
ผู้มีผลประโยชน์ ซึ-งเป็ นส่ วนน้ อยจะเป็ นเจ้ าของพืนK ดินและระบบเศรษฐกิจ
อาหารจะผลิตจากประเทศที-ยากจนและหิวโหยเพื-อให้ กับประเทศที-ร- ํารวยและ
อุดมสมบูรณ์
• การปฏิวัตเิ ขียว เป็ นส่ วนหนึ-งที-ทาํ ให้ เกิดความไม่ ย- ังยืนในระบบเกษตร
เนื-องจากการเข้ าทําลายในวัตถุดบิ เช่ น พืนK ที-ดนิ ธาตุอาหาร
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เกษตรยั(งยืนเพื(อลด
การเปลี(ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมโลก

การเกิดการพังทลายของดิน

The carbon cycle

CARBON EMISSION
หมายถึง การปลดปล่อย คาร์บอนในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งการปลดปล่อยในรูปของก๊าซมีเทน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเผาป่า การใช้ถ่านหิน / เผาฟอสซิล การใช้น้ำมัน
ปิโตรเลียม การออกซิไดซ์ของอินทรียวัตถุ เป็นต้น
หรือ จากการย่อยสลายของเศษซากพืชและอินทรียวัตถุ
ในสภาพน้ำขังและมีออกซิเจนน้อย เช่นพื้นที่พรุ และพื้นที่นาลุ่ม
เป็นต้น

CARBON SEQUESTRATION
หมายถึงกระบวนการกักเก็บ Carbon ที่อยู่ในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ให้อยู่ในรูปอื่นที่ไม่แผ่คลื่นความร้อน
จากสภาวะเรือนกระจกได้
กล่าวคือเปลี่ยน carbon emission ให้เป็น carbon sink
หรือ carbon stock

เรามีส่วนช่ วยในการเก็บกักแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ .......
อย่ างไร CARBON SEQUESTRATION
แนวโน้ มของโลกเกี.ยวกับการเปลีย. นแปลงคาร์ บอนไดออกไซด์
ยุคก่อนอุตสาหกรรม โลกมีคาร์ บอนไดออกไซด์ ในชัน/ บรรยากาศเท่ากับ
280 ppm แต่ในปัจจุบนั มี อตั ราการเพิD มขึ/น 1 – 1.4 ppm ต่อปี ซึง.
หมายถึงในปั จจุบนั คาร์ บอนไดออกไซด์ในชันบรรยากาศมี
E
เท่ากับ 455
ppm และจะไปถึง 550 ppm ในไม่ช้า
หากต้ องการให้ ความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ ในชัน@
บรรยากาศลดลงให้ เท่ ากับ 280 ppm จะต้ องมีการลดลง 270 ppm
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เรามีส่วนช่ วยในการเก็บกักแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
.......อย่ างไร CARBON SEQUESTRATION
1) Carbon-Nitrogen
1)การตรึ
งคาร์ บอนในรู ปFixing
organicthrough
matter organic
(อินทรี ยmatter
วัตถุ)
2) Growing Plant in high density of CO2

2)การปลูกพืชเพืaอการดูดกาซคาร์ บอนไดออกไซด์
3) C-fix

3)การตรึงคาร์ บอนในวัตถุ C-FIX
4) Carbon Capture and Storage (CCS)

1) การตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ (หรื อ
ไนโตรเจน) ในรู ปอินทรี ยวัตถุ
การเพิ่มคาร์บอนในดิน
• โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิต
• การลดการไถพรวนในแปลงผลิต
• ผลิตหรือสนับสนุนตามระบบเกษตรอินทรีย์

4)การเก็บกักคาร์ บอน Carbon capture and storage (CCS)

การตรึงคาร์ บอนจากอินทรี ย์วัตถุ
เศษหญ้ า-ใบไม้ จะเป็ นส่วนที,สาํ คัญสําหรับนิเวศน์ของสัตว์ขนาดเล็กๆและ
จุลนิ ทรี ย์ นอกจากนี Dยังป้องกันการเสียหายที,เกิดจากฝนและลมให้ กบั ดิน
ฮิวมัส เป็ นส่วนที,สลายตัวของชิ Dนส่วนพืชอย่างสมบูรณ์ ฮิวมัสจะมีความเป็ น
ประจุที,บวกหรื อลบที,ผิว ทําให้ มีธาตุอาหารติดอยูก่ บั อนุภาคของฮิวมัส และเป็ น
การเพิ,มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยปกติดนิ ชันบนที
D
,มีสดี ําจะมีสว่ นของฮิวมัส
สะสม ในดินป่ า หรื อดินสมบูรณ์มากๆจะมีอินทรี ยวัตถุสะสมได้ มากถึง 10%
สําหรับดินในชันล่
D างจะมีฮิวมัสสะสมเพียง 0.5%

ค่ าเฉลี(ยปริมาณอินทรี ยวัตถุในดินประเทศไทย
ภาค
กลาง
เหนือ
ใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณการเปลี+ยนแปลงของอินทรี ยวัตถุในดินตัง: แต่ ปี 1930 – ปี 2000 และการ
คาดคะเนเหตุการณ์ ท+ จี ะเกิดขึน: หลังช่ วงปี 2000 ภายหลังการดําเนินการเปลี+ยนแปลง
นโยบายเกี+ยวกับธาตุคาร์ บอน

ปริมาณอินทรี ยวัตถุ (%)
ดินไร่
0.6 – 4.8
1.5 – 2.7
0.4 – 2.2
0.4 – 1.40

ดินนา
0.98 – 5.0
0.79 – 3.72
1.0 – 3.0
0 – 1.90

ที#มา (ปรับ ปรุงมาจากเกษมศรี ซับ ซ้ อน, 2541, หน้ า 151)
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100 m
100 m
100 cm
100 cm

33.5 cm

33.5 cm

นํ #าหนักเนืคุ#อดิ
1.4 ตันต่ตอข
ณนสมบั
ิตารางเมตร
องชัน. ดิน

เป็ นแหล่
บธาตุเคซนติ
าร์ บเมตร
อน
ดินละเอีเพื
ยด4 อ=การใช้
1.0-1.5
กรัมต่องลูเก็กบาศก์
ดินหยาบ = 1.2-1.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
โดยเฉลี(ยดินมีน-ําหนัก 1.3-1.4 กรั มต่ อลูกบาศก์ เซนติเมตร
(W/V)

พืน# ที' 1 ลูก บาศก์ เมตรมีนํา# หนัก ดิน ในระดับชัน# ไถพรวนเท่ ากับ 1.4 ตัน (1400 Kg)
พืน# ที' 0.335 ลูก บาศก์ เมตรมีนํา# หนัก ดิน ในระดับชัน# ไถพรวนเท่ ากับ 1.4 x 0.335 ตัน
พืน# ที' 3350 ลูก บาศก์ เมตรมีนํา# หนัก ดิน ในระดับชัน# ไถพรวนเท่ ากับ 1.4 x 3350 ตัน
หรื อ เท่ ากับ 4690 ตัน ต่ อ เฮกแทร์ (4690000 กิโลกรั ม ต่ อ เฮกแทร์ )

สารประกอบอินทรีย์ในดิน
(Organic compound)

- ในดิน 1 เฮกแทร์ มีปริมาตรของดินชัน9 ไถพรวนเท่ ากับ 4700 ตัน
- การเพิCมอินทรีย์วัตถุในดินให้ มากขึน9 เพียง 1 % จะเท่ ากับ 47 ตันของ
อินทรียวัตถุต่อเฮกแทร์ จะถูกเก็บกักเอาไว้ ในดิน
- อินทรี ยวัตถุทC เี พิCมขึน9 47 ตัน จะประมาณได้ เท่ ากับ 27 ตันของคาร์ บอนในดิน
(อินทรี ยวัตถุมีธาตุคาร์ บอนเท่ ากับ 58%)
- ธาตุคาร์ บอนทีCอยู่ในดินนี 9 เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ แสงของพืช ดังนัน9
ปริมาณคาร์ บอนทีCอยู่ในดิน 27 ตันต่ อเฮกแทร์ จะเกิดจากการดูดกลืนแก็ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ ประมาณ 100 ตัน
จะเห็นได้ ว่า การเพิCมขึน9 เพียง 1 % ของคาร์ บอนในดินของพืน9 ทีC 5 พันล้ านเฮก
แทร์ จะเป็ นการลดแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์ เท่ ากับ 500 พันล้ านตันจากสภาพ
บรรยากาศ

• ภาพจาก National Geographic ฉบับ กันยายน 51

จุลนิ ทรี ย์ในดิน
(Soil microorganisms)

อินทรี ย์วตั ถุในดิน
(Soil organic Matter)

อินทรี ย์วตั ถุทีCไม่แปรสภาพ
(Unaltered materials)

ฮิวมัส
(Humus)

สารทีCไม่ใช่ฮิวมิค
(Nonhumic substances)

สารฮิวมิค
(Humic substances)

คาร์ โบไฮเดรท
ไขมัน
อะมิโน

กรดฮิวมิค
กรดฟุลวิค
ฮิวมิน

• ภาพจาก National Geographic ฉบับ กันยายน 51
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การหมักฟาง

การไม่ เผานา

2) การตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ ในพืช

Sugar maple tree

30 kg of CO2 /year/tree

ปุ๋ยพืชสด

พืชยืนต้ น เช่นต้ นเมเปิ ลอายุ 20 ปี สามารถใช้ แก็สคาร์ บอนไดออกไซด์เท่ากับ
30 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อปี
ต้ นสนสามารถใช้ แก็สคาร์ บอนไดออกไซด์เท่ากับ 20 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อปี .

New plantings

Older trees
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การทดสอบ
ประสิทธิภาพในการตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยพืช
จากการตัดแต่ งทรงพุ่ม

การตัดแต่ งต้ นพีช และผลที4มีต่อการตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์
Delayed Vase แจกัน
6x4m
416 trees ha-1

• ปริมาณจํานวนพืชต่ อพืนE ทีG
• มวลของนําE หนักพืชทีGอยู่ในพืนE ทีG
• การตึงคาร์ บอนต่ อพืนE ทีG

Transverse Y รู ป Y
4.5 x 2 m
1,111 trees ha-1
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การตัดแต่ งกิง+ แบบ Y

การกระจายตัวของธาตุคาร์ บอนในต้ นพีชขนาดเล็ก (2 ปี )
Delayed Vase

Transverse Y

Permanent structures
(2.8 t ha-1 CO2)

Permanent structures
(6.7 t ha-1 CO2)

Roots
(1.5 t ha-1 CO2)

Roots
(3.4 t ha-1 CO2)

Pruning material
(0.6 t ha-1 CO2)
Leaves
(1.5 t ha-1 CO2)

Pruning material
(1.8 t ha-1 CO2)
Leaves
(2.9 t ha-1 CO2)

TOTAL
(2.1 t ha -1 CO 2)

TOTAL
(3.7 t ha -1 CO 2)

* (values calculated in the second year from the planting)

การกระจายตัวของธาตุคาร์ บอนในต้ นพีชขนาด 5 ปี
Delayed Vase
Permanent structures
(19.6 t ha-1 CO2)
Roots
(9.1 t ha-1 CO2)
Fruits
(1.9 t ha-1 CO2)

Transverse Y
Permanent str.
(35.5 t ha-1 CO2)
Roots
(15.9 t ha-1 CO2)
Fruits
(4.2 t ha-1 CO2)

Pruning material
(5.8 t ha-1 CO2)
Leaves
(2.9 t ha-1 CO2)

Pruning material
(7.9 t ha-1 CO2)
Leaves
(5.3 t ha-1 CO2)

สภาวะการตรึงคาร์บอนในดิน
ช่ วงระยะของการตรึง สภาวะการตรึง
คาร์ บอน
เดือน
ชิน8 ส่ วนของพืช หรื อเศษพืช
ปี
สิบปี

TOTAL
(8.7 t ha-1 CO2)

TOTAL
(13.2 t ha-1 CO2)

* (values calculated in the fifth year from the planting)

มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
การลดคาร์ บอนโดยการปฏิบตั ติ ามระบบมาตรฐาน

ศตวรรษ

สลายตัวเป็ นอินทรี ยวัตถุในดิน (Soil Organic
Matter; SOM)ทีWมีโมเลกุลใหญ่
สลายตัวเป็ นอินทรี ยวัตถุในดิน (Soil Organic
Matter; SOM)ทีWมีโมเลกุลขนาดเล็ก
อินทรี ยวัตถุในดิน (Soil Organic Matter; SOM)
ทีWยดึ ติดกับ clay mineral

ระบบเกษตรอินทรี ย์กับการตรึงคาร์ บอนในรู ปของ
อินทรี ยวัตถุ

การจัด การดิน อย่างยั่งยืน
•ปุ๋ยพืชสด
•พืชคลุมดิน, การคลุมดิน
•การทำปุ๋ยหมัก (เศษพืช, มูลสัตว์)
•การใช้ปุ๋ยแร่ธาตุอย่างระมัดระวัง
•ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี (เช่น ห้ามใช้ยูเรีย)
การป้อ งกัน โรคแมลงและเมล็ด พัน ธุ์
อิน ทรีย ์
• ป้องกันโรค แมลง และวัชพืชด้วยวิธีการ
เพาะปลูกที่เหมาะสม, วิธีกล, การรักษาแมลงที่
เป็นประโยชน์
• การใช้สารกำจัดแมลงชีวภาพอย่างจำกัด
• ห้ามใช้สารเคมีกำจัดแมลง
• ใช้เมล็ดพันธุ์/กิ่งพันธุ์อินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ทั่วไป
สามารถใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
• ห้ามใช้ GMO
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เกษตรกรรมและวัฎจักรคาร์บอน
• เราสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุจากเศษซาก
พืชที่เหลืออยู่ในดินได้ โดยอินทรียวัตถุจะ
สนับสนุนการเจริญของพืช
• การใช้ปุ๋ยคอกในแปลงผลิตจะเป็นการคืน
คาร์บอนกลับสู่ดิน
• การไถแปลง การเผา การใช้เครื่องมือหนัก
จะเป็นการเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ไปในชั้นบรรยากาศดังนั้นการเกษตรแบบ
ลดการไถพรวนจะลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

สภาพของแปลงการผลิตที2มีการจัดการแบบเกษตรอินทรี ย์ 20 ปี
เปรี ยบเทียบการจัดการปกติ

3) การเก็บกักคาร์บอน
Carbon capture and storage (CCS)
2

1

3

4) การตรึงคาร์บอน C-FIX

CARBON EMISSION
หมายถึง การปลดปล่อย คาร์บอนในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งการปลดปล่อยในรูปของก๊าซมีเทน

CARBON SEQUESTRATION
หมายถึงกระบวนการกักเก็บ Carbon ที่อยู่ในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ให้อยู่ในรูปอื่นที่ไม่แผ่คลื่นความร้อน
จากสภาวะเรือนกระจกได้
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CARBON CREDIT
หมายถึง Carbon ที่เกิดจากกระบวนการลด Carbon
emission มาอยู่ในรูปของ Carbon sink และได้รับการรับรอง
CARBON TRADE
หมายถึง การซื้อขาย Carbon ที่เป็น credit carbon
ซึ่งได้รับการรับรอง (registered) ทั้งด้านตำแหน่งของพื้นที่
(coordinates) ขนาดของพื้นที/่ images และปริมาณของ credit
carbon (ได้จากการประเมิน จาก biomass Organic Carbon)

การค้ าเกษตรภายใต้ ระบบ carbon credit
คาร์ บอนเครดิต คือการซือ@ ขายสิทธิในการปล่ อยก๊ าซเรื อน
กระจก โดยประเทศพัฒนาแล้ วจะเป็ นผู้ซือ@ สิทธิ ส่ วน
ประเทศกําลังพัฒนาจะเป็ นผู้ขายสิทธิ โดยคาร์ บอนเครดิต
เกิดขึ 1นจากข้ อตกลงพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึงG อยูภ่ ายใต้
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลียG นแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีผลบังคับใช้ เมืGอ 16 กุมภาพันธ์ 2548

สาระสําคัญของพิธีสารเกียวโตคือประเทศพัฒนาแล้ ว หรื อประเทศ
ผู้ซื Dอคาร์ บอนเครดิตทีHเป็ นภาคีพิธีสารเกียวโต จํานวน 41 ประเทศ
มีพนั ธกรณีในการลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (อาทิ ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ก๊ าซมีเทน ก๊ าซไนตรัสออกไซด์ เป็ นต้ น)
ระหว่างปี 2551-2555 ให้ ได้ ร้อยละ 5.2 จากปริ มาณการปล่อยในปี
2533 ซึงH หากไม่สามารถลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกตามปริ มาณทีH
กําหนดจะต้ องถูกปรับ โดยค่าปรับในกรณีของประเทศในกลุม่
สหภาพ ยุโรประหว่างปี 2551-2555 สูงถึง 100 ยูโร (ประมาณ
5,000 บาท) ต่อ 1 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์
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