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บทน า 

 
ในบทความน้ีจะกล่าวถึงท่ีมาท่ีไปของพิธีสารเกียวโตอนัเป็น พิธีสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ
การลดปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยจะเร่ิมตั้งแต่เร่ืองสภาวะโลกร้อน พิธีสารมอนทรีออล จน
มาถึงพิธีสารเกียวโตอยา่งสรุปโดยยอ่ จากนั้นกจ็ะยอ้นมาถึงในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ว่ามีส่วนท าให้เกิดสภาวะ โลกร้อนอย่างไร และส่วนใดของพิธีสารเกียวโตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างท่ีวศิวกร สถาปนิก นกัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ผูบ้ริโภคควรจะตอ้งรู้และมีส่วนร่วม 

 



 

 

 

สภาวะโลกร้อน (Global Warming) 

สภาวะโลกร้อนอ้างถึงการเพิ่ม ข้ึนของ อุณหภูมิโดยเฉล่ียของผิวโลกและ
มหาสมุทร โดยความสนใจในเร่ืองของสภาวะโลกร้อน ตามบนัทึกของนาซ่า1 (NASA) เร่ิมตน้
ในราวปี 1904 นกัวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน Svante Arrhenius เป็นบุคคลแรกท่ีกล่าวถึงการ
เพิ่มข้ึนของกรดคาร์บอนิก (Carbonic Acid) ในชั้นบรรยากาศอนัเน่ืองมาจากการเติบโตทาง
อุตสาหกรรมวา่จะเพิ่มปริมาณสูงใน ระดบัท่ีสังเกตเห็นไดใ้นอีกไม่ก่ีศตวรรษขา้งหนา้ โดยเม่ือ
ปริมาณกรดคาร์บอนิกสูงข้ึนประมาณ 2.5-3.0 เท่า (ของระดับ ณ เวลานั้น) จะมีผลท าให้
อุณหภูมิของบริเวณขั้วโลกใต ้(Arctic Regions) สูงข้ึนประมาณ 8-9 องศาเซลเซียส2 (รูปท่ี 1)  

โดยพบว่าตลอด 100 ปีท่ีผ่านมาอุณหภูมิของผิวโลกเพิ่มข้ึนประมาณ 0.74 ± 0.18 
°C (1.33 ± 0.32 °F) ซ่ึงการเพิ่มอุณหภูมิส่งผลกระทบต่อโลกทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยตรง
ยกตวัอย่างเช่น ระดับน ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน สภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงข้ึน โดยออ้มท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของผลผลิตทางดา้นเกษตรกรรม การละลายของน ้ าแขง็ขั้วโลก การสูญพนัธ์ของ
สัตวบ์างชนิด และการเกิดข้ึนของโรคชนิดใหม่ เป็นตน้ 
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Kyoto Protocol (พิธีสารเกียวโต) มีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีตวัแทนของประเทศต่างๆ
จ านวนมากกว่า 160 ประเทศ เขา้ร่วมประชุมในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1997 ท่ีเมืองเกียวโต 
ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการท่ีจะจ ากดัและลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือน
กระจก (Greenhouse gases) ในประเทศพฒันาแลว้ (Developed Nations) เพื่อลดปัญหาการเกิด
สภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นการประชุมท่ีต่อเน่ืองมาจากการประชุมของสหประชาชาติในกรอบ
เร่ืองของ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate 
Change, UNFCCC) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1992 ผลของการประชุมสรุปว่าประเทศพฒันา
แล้วส่วนใหญ่เห็นด้วยท่ีจะลดปริมาณการ ปล่อยแก็สเรือนกระจกลงในสัดส่วนอย่างต ่า
ประมาณ 5% (อา้งอิงจากขอ้มูลของปี ค.ศ. 1990) ใหไ้ดใ้นช่วงระหวา่ง ค.ศ. 2008 ถึง 2012 โดย
ใหเ้ร่ิมรายงานความกา้วหนา้ตั้งแต่ กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2005 เป็นตน้ไป 

ก่อนหนา้ท่ีจะมาถึงสนธิสัญญาเกียวโต ความสนใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของโลก
ไดรั้บความสนใจมาเป็นระยะเวลานานนบัร้อย ปีแต่เป็นการเรียกร้องท่ีไดรั้บความสนใจใน
ระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า จนกระทัง่ผลกระทบเร่ิมรุนแรงและเห็นชดั เสียงเรียกร้องจึงไดรั้บการตอบ
รับมากข้ึนจากนานาชาติ โดยก่อนหนา้พิธีสารเกียวโต องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ
ไดผ้ลกัดนัให้มีการลงนามใน อนุสัญญาเวียนนาว่าดว้ยการพิทกัษช์ั้นโอโซน ในปี ค.ศ. 1985 
ต่อมาในเดือนกนัยายน คศ. 1987 กไ็ดจ้ดัใหมี้การประชุมเพื่อท าสนธิสัญญาว่าดว้ยการลดการ
ปลดปล่อยแก๊สท่ีมีผล ในการท าลายชั้ นโอโซนข้ึนท่ีเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 
สนธิสัญญาไดเ้รียกว่าพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol)3 ซ่ึงก าหนดมาตรการควบคุม
การผลิต การใช ้การจ ากดั การลดหรือเลิกใชส้ารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดแก๊สท าลายชั้นโอโซน (Ozone 
Depleting Gases) จ าพวก CFC และ HCFC ซ่ึงไดแ้ก่ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ฮาลอน 
คาร์บอนเตตระคลอไรด ์เมทิลคลอโรฟอร์ม และเมทิลโบรไมด ์

พิธีสารมอนทรีออลไดรั้บการปรับปรุงหลายคร้ังในการประชุมต่อๆมา (รวมถึงใน
การประชุมท่ีกรุงเทพ) ซึงพิ ธีสารมอนทรีออลถือเป็นข้อตกลงท่ีได้รับความร่วมมือจาก
นานาชาติเป็น อยา่งดีและถือวา่ประสบความส าเร็จค่อนขา้งสูง สังเกตไดถึ้งการลดลงหรือไม่ 



 

 

 

เพิ่มข้ึนของแก๊สท าลายโอโซนชั้นบรรยากาศ4และฟ้ืน ตวัของระดบัโอโซนในชั้นบรรยากาศ4 
(รูปท่ี 2 และ 3) ความส าเร็จของพิธีสารมอนทรีออลถือเป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดพิธี
สาร เกียวโต ซ่ึงมีรายละเอียดดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

 
 

                      
 

                                    
      
                   รูปท่ี 3 ขนาดของ Ozone Hole บริเวณขั้วโลกใต ้ถ่ายในปี 20014 



 

 

 

 
สรุปโดยย่อ Kyoto Protocol 6 

สาระส าคญัของพิธีสารเกียวโตอยู่ในเร่ืองของเป้าหมายการปลดปล่อยแก๊ส เรือน
กระจก (Carbon dioxide, Methane, Nitrous oxide, Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons and 
Sulphur hexafluoride) ของประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลกท่ีแต่ละประเทศก าหนดข้ึนและ
ยอมรับว่าจะท า ใหไ้ด ้ซ่ึงกแ็ตกต่างกนัออกไปตามความสามารถของแต่ละประเทศเร่ิมตั้งแต่ -
8% ไปจนถึง +10% เทียบกบัระดบัการปลดปล่อยในปี ค.ศ. 1990 โดยแต่ละประเทศเองจะตอ้ง
ส่งขอ้มูลการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของปี 1990 ท่ีจะน ามาใชอ้า้งอิงใหท้างสหประชาชาติ 

ซ่ึงถึงแม้เป้าหมายของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป แต่เป้าหมายหลักของ
สหประชาชาติคือ เม่ือเฉล่ียโดยรวมทุกประเทศแลว้ การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจะตอ้ง
ลดลงอยา่งนอ้ย 5% ต ่ากว่าระดบัในปี 1990 ภายในปี 2008 ถึง 2012 โดยชาติในสหภาพยโุรป
ตั้งเป้าการลดลงใหไ้ด ้8% แคนาดาลดลง 6% สหรัฐอเมริกาลดลง 7% (ถอนตวัภายหลงั) ฮงัการี 
ญ่ีปุ่น โปแลนด ์ลดลงประเทศละ 6% นิวซีแลนด ์รัสเซีย ยเูครน ขอคงระดบัการปล่อยเท่าเดิม 
(0% ไม่เปล่ียนแปลง) ส่วน นอร์เวย ์ขอเพิ่ม 1% ออสเตรเลีย เพิ่ม 8% (ถอนตวัภายหลงั) 
ไอซ์แลนด ์เพิ่ม 10% 

การลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สสามารถท าได ้2 แนวทางหลกัคือ 

1) การลดโดยตรงจากแหล่งท่ีมาของแก๊ส (By Sources) 
พิธีสารเกียวโต ก าหนดใหป้ระเทศในกลุ่ม (Annex 1) จะตอ้งมีระบบส าหรับค านวณ
ปริมาณการปลดปล่อยโดยมนุษยจ์ากแหล่งและการเกบ็กกั แกส็เรือนกระจกท่ีไม่ไดถู้ก
ก าหนดในพิธีสารมอนทรีออล (National System for the estimation of anthropogenic 
emissions from sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by 
the Montreal Protocol) ภายในปี 1 มกราคม 2007 

 



 

 

 

ปริมาณการปลดปล่อยแกส็เรือนกระจกโดยมนุษย ์(Anthropogenic, Human-Induced) ในภาค
ส่วนต่างๆ ก าหนดโดย UNFCCC เป็น 5 ภาคส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 
• พลงังาน (Energy) 
• อุตสาหกรรมแปรรูป (Industrial Processes) 
• Solvent and Other Product Use 
• การเกษตร (Agriculture) 
• ขยะและของเสีย (Waste) 

โดยแยกตามประเภทของแก็สเรือนกระจกประเภทต่างๆและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง7 ไดด้งัน้ี 
1. Carbon Dioxide (CO2) มีแหล่งท่ีมาโดยตรงจากการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิลในภาคการ
ขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมแปรรูป 

  
2. Methane (CH4) มีแหล่งท่ีมาหลกัจากอุตสาหกรรมเล้ียงสัตว ์ฟาร์มขา้ว การขนส่งโดยแก็ส
ธรรมชาติ การท าเหมืองถ่านหิน เป็นตน้ ตั้งแต่ปี 1700 ถึงปัจจุบนัพบการเพิ่มข้ึนของมีเทนจาก
ฝีมือมนุษยคิ์ดเป็นประมาณ 155% ถึงจะเป็นอตัราท่ีชา้กวา่ CO2 แต่กมี็แนวโนม้สูงข้ึนเน่ืองจาก
อตัราการใชแ้กส็ธรรมชาติเพิ่มสูงข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่นกนั  

 
3. Nitrous oxide (N2O) ประมาณกนัว่า 1/3 ของ NO2 ในชั้นบรรยากาศเป็นผลมาจากน ้ ามือ
มนุษย ์จากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน อุตสาหกรรมเกษตร การเผาเช้ือเพลิงฟอสซิล การเผาไม ้เป็น
ตน้  

 



 

 

 
4. Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons and Sulphur hexafluoride (HFCs, PFCs, and SF6) 
ในกลุ่มสุดทา้ยเป็นกลุ่มของแกส็ฟลูออลิเนต (Fluorinated Gases) ซ่ึงมีระดบัการปลดปล่อยท่ี
ค่อนขา้งต ่า แต่มีผลกระทบท่ีค่อนขา้งยาว เน่ืองจากแต่ละตวัเป็นแกส็ท่ีมีอายใุนชั้นบรรยากาศ 
(Atmospheric Lifetime) ค่อนขา้งนาน  โดยเฉพาะ PFCs มีอายขุั้นต ่าตั้งแต่ 2600 ปีข้ึนไป 

2) การลดทางออ้มเคล่ือนยา้ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโดย การเพิ่ม
พื้นท่ีกกัเกบ็ (Sinks or Reservoirs) เช่น การเพิ่มพื้นท่ีป่า ซ่ึงส่วนน้ีสามารถน ามาเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองของการใชง้านท่ีดิน การเปล่ียนการใชง้านท่ีดิน และ ป่าไม ้(Land-Use, Land-Use Change 
and Forestry (LULUCF)) เป็นหน่ึงในกระบวนกกัเกบ็ โดยทาง UNFCCC นิยามการกกัเก็บ 
(Sink) วา่เป็นกระบวนการ กิจกรรม หรือกลไก ใดกต็ามท่ีเป็นการเคล่ือนยา้ย แกส็เรือนกระจก 
ตน้ตอหรือแหล่งท่ีมาของแก็สเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศ อนัเป็นผลมาจากการใช้
ลกัษณะการใชง้านพื้นท่ีโดยตรงของมนุษย ์(Human-Induced Land Use) การเปล่ียนแปลง
สภาพการใชง้านของพื้นท่ี และการปลูกป่า 

ความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆปัญหาการ
ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นหวัขอ้ท่ีได ้รับการศึกษาอยา่งค่อนขา้งกวา้งขวางและพบว่า
มีแนวทางแกไ้ขหรือป้องกนัออกมา เป็นระยะๆ แนวทางการป้องกนัแกไ้ขอาจจะแยกออกเป็น
ระดบัย่อยตั้งแต่ทอ้งถ่ินไปจนถึงระดบั ประเทศหรือนานาชาติ ข้ึนอยู่กบัการเอาจริงเอาจงัของ
ผูบ้ริหารประเทศ 

ส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น เป็นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการมองขา้มในแง่ของ
การก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญมองว่าการก่อสร้างไม่ใช่
อุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณ การผลิตมากเหมือนช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองยนต ์ซ่ึงถือเป็น
ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน โดยหากพิจารณาในส่วนพิธีสารเกียวโตเองเกือบจะทุกอุตสาหกรรม 
(หรือเกือบจะทุกยา่งกา้วของมนุษย)์ เก่ียวขอ้งกบัการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกและการท าให้
เกิดสภาวะโลกร้อนทั้ง ส้ิน การก่อสร้างกไ็ม่ไดรั้บการยกเวน้ ยกตวัอยา่งเช่น 



 

 

 

เร่ืองของการใชพ้ื้นท่ี การลดลงของพื้นท่ีป่าส่งผลกระทบต่อสัดส่วนปริมาณการกกั
เก็บแก็สคาร์บอน ไดออกไซด์ของประเทศโดยตรงทนัที การเพิ่มพื้นท่ีป่าเป็นกระบวนการ
เคล่ือนยา้ยแกส็ออกจากชั้นบรรยากาศ (Removal by Sinks from Atmosphere) ท่ีง่ายท่ีสุด และ
จะสามารถในไปลดภาระของประเทศในการลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สโดยตรง (Direct 
Emission) ซ่ึงเป็นการลดท่ีไม่ง่ายและมีตน้ทุนสูง การก่อสร้างพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการใชพ้ื้นท่ี โดยเม่ือพิจารณาถึงประเด็นน้ี อาจจะมีก าหนดมาตรการต่างๆออกมา
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพิธีสาร ยกตวัอยา่งเช่น โครงการก่อสร้างท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีมากๆเช่น สนาม
กอลฟ์ อาจจะจะตอ้งมีมาตรการชดเชยเช่นการปลูกป่า อาจจะเป็นในโครงการของตวัเองหรือ
นอกโครงการกไ็ด ้หรือก าหนดการชดเชยพื้นท่ีสีเขียวในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีไป
รุกล ้า พื้นท่ีป่า หรือการก าหนดสัดส่วนการชดเชยพื้นท่ีสีเขียวต่อตารางเมตรของการก่อสร้าง
ไม่ วา่จะเป็นการก่อสร้างในหรือนอกพื้นท่ีสีเขียว เป็นตน้ 

ในส่วนของการออกแบบก่อสร้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การออกแบบก่อสร้าง
จะเนน้ท่ีปัจจยั 3 ประการ คุณภาพ ราคาและเวลา (Quality, Cost and Time) แต่หลกัการ
ออกแบบก่อสร้างท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Construction)8 นั้นจะตอ้งพิจารณาเพิ่มอีกอยา่งนอ้ย 3 
ปัจจยัคือ โครงสร้างท่ีใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม มีการจดัการการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจดัการกากขยะใน ช่วงก่อสร้างและร้ือถอนท่ีดี ในด้านการ
ออกแบบโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม อาจท าได้โดยการ ก) ออกแบบโครงสร้างท่ีมีการใช้
พลงังานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ  มีการใชพ้ลงังานธรรมชาติเช่นแสงแดดหรือแรงลม
มาใช้ มีการหมุนเวียนของพลงังาน (ลดการปล่อยแก็ส CFC จากเคร่ืองท าความเยน็ และ 
CO2  จากปริมาณการใชไ้ฟท่ีลดลง) ข) ออกแบบโครงสร้างอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั ใช้
วสัดุนอ้ย ร้ือถอนง่าย สามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้นสัดส่วนท่ีสูง (ลดการใชว้สัดุใหม่และปริมาณ
แก๊สเรือนกระจกจากวสัดุแต่ละประเภท) ค) มีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสร้างแวดลอ้มของ
โครงการ ศึกษาปริมาณการปล่อยของเสียสู่สภาพแวดลอ้มทั้งทางน ้ าและอากาศ ทั้งน้ีเพราะ ส่ิง
ปลูกสร้างถือเป็นผลผลิตท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนาน (ไม่ต ่ากวา่ 20 ปี) ถา้เป็นโครงสร้างท่ีไดรั้บ 



 

 

 

การก่อสร้างโดยไม่ค านึงถึงหรือส่งผลกระทบต่อสภาพ แวดลอ้มแลว้ ผลกระทบจากส่ิงปลูก
สร้างนั้นจะตอ้งคงอยูก่บัเราไปเป็นระยะเวลานาน 

ในช่วงก่อสร้าง ส่ิงปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็น ไม ้เหลก็หรือคอนกรีต มีการใชว้สัดุจาก
ธรรมชาติมาแปรรูปและเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มโดยตรง ทุกกระบวนการของการก่อสร้างมี
การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกในปริมาณต่างๆกนัออก มาทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงกระทบ
ต่ออตัราการปลดปล่อยแก๊สโดยตรงของประเทศ การจะลดในส่วนน้ี ควรจะเนน้ในเร่ืองของ ก) 
การใช้วสัดุก่อสร้างอย่างประหยดั ยกตวัอย่างของใกลต้วั เช่น ซีเมนต์ ซีเมนต์เป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมแปรรูปล าดบัตน้ๆท่ีปล่อยแกส็คาร์บอนไดออกไซด ์ออกมาสูงสุด ตั้งแต่การผลิต 
แปรรูป ไปจนถึงขนส่ง ตามสถิติของ UN ตั้งแต่ปี 1970-2005 ภาคอุตสาหกรรมซีเมนตแ์ละ
เช้ือเพลิงฟอสซิล มีการปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทั้งส้ินทัว่โลกประมาณ 150 
พนัลา้นตนั  การลดปริมาณซีเมนตใ์หน้อ้ยท่ีสุด หรือชดเชยปริมาณซีเมนตบ์างส่วนดว้ยเถา้ลอย 
โดยไม่กระทบถึงประสิทธิภาพของโครงสร้างโดยรวม จะช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกลงได ้ข) เลือกใชว้สัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินท่ีไม่ตอ้งมีการขนส่งระยะไกลเพื่อลดปัญหา
การ ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออก-ไซด์จากการขนส่ง ค) การใชม้วลรวมท่ีไดจ้ากเศษวสัดุ
หมุนเวียน (Recycled Aggregates) ง) มีการบริหารจดัการเศษวสัดุรอบๆบริเวณก่อสร้างท่ีดี มี
การน าเศษวสัดุตกหล่นกลบัมาใชใ้หม้ากท่ีสุด การควบคุมปริมาณวสัดุเหลือใช ้จ) จดัระบบการ
ร้ือถอนและน ากลบัมาใชใ้หม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุป 

สภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบรุนแรงต่อมนุษยชาติอย่างไม่มีพรมแดนไม่ เลือก
ร ่ารวยหรือยากจน ถึงแมป้ระเทศไทยจะไม่ยงัไม่ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมจากพิธีสารเกียวโตโดยตรง 
(ไม่ไดอ้ยูใ่น Annex 1) แต่กไ็ม่ควรจะน่ิงนอนใจ ทุกส่วนของอุตสาหกรรมควรจะมีส่วนร่วมไม่
มากกน็อ้ย โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถเร่ิมไดท้นัทีเลยโดยไม่ตอ้งรอ 
เน่ืองจากมีกระบวนการท่ีไม่ยุง่ยากมากและตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนกไ็ม่มาก (พิจารณาในกรอบของ  



 

 

 

5%) ในตอนหนา้ (ถา้มี) จะไดเ้ขียนถึงกลไกของสหประชาชาติในการท าให้พิธีสารเกียวโต
ประสบผลส าเร็จ การค านวณปริมาณการปลดปล่อยแก๊สในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง แนว
ทางการลดการปลดปล่อย การค านวณในส่วนของการใชพ้ื้นท่ี 
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