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วัตถุประสงค์ 

1. การพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อความเข้มแข็งใน
การศึกษาวิจัยการลดสภาวะโลกตอ่ประชาคมโลก
2. สร้างจิตส านึกให้แกชุ่มชน ให้ตระหนักในการอนุรักษ์
รักษาและปกปฺองผืนปูาของตนเอง
3. การถ่ายทอดความรูท้างวิชาการและเทคนคิ
4. รูปแบบการพัฒนา Market Values-Chains ส าหรับการ
หาค่าปริมาณคาร์บอนที่ถูกกักเก็บในชีวมวลของต้นไม้ 
(Sequestered Carbon) 



3



4



5

การท าแปลงตวัอย่างถาวรเพื่อเก็บข้อมูลทางชวีภาพ
     - วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้การศึกษา

      - การบันทึกข้อมูล

ข้ อ มู ล เ ส้ น ร อ บ พื้ น ที่ / เ ส้ น ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่ ปู า 

เป็นข้อมูลส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าเนื่องจากการศึกษาจาก
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไม่สามารถระบุขอบเขตของพื้นที่
แปลงปลูกของเจ้าของท่ีดินแต่ละคนได้

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bsbgeneral.com/pic/prod/tape06.jpg&imgrefurl=http://www.bsbgeneral.com/tape.htm&usg=__LkaOniRdMKj85dRu7QQ0H4lotQM=&h=300&w=400&sz=24&hl=th&start=3&um=1&tbnid=zW2SWQp1MA5kTM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9B&ndsp=18&um=1&hl=th&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.nisitchula.com/forum/uploads/Guest/A95_45E81_gps60.gif&imgrefurl=http://eng2526.nisitchula.com/forum/forum_postpop.asp?FID=3&TID=974&PN=1&TPN=14&usg=__HP5GKf_rdeYE5I_JC-afsgwLVZ4=&h=600&w=600&sz=66&hl=th&start=1&um=1&tbnid=HCHoTfVncNZw3M:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=GPS&um=1&hl=th&sa=N
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ต้นไม้ทุกต้นท่ีอยู่ในแปลงศึกษาจะต้องท าเครื่องหมายโดย
ใช้ปฺายหมายเลขต้นไม้

            แผ่นปฺายอลูมิเนียมโดยข้อมูลในปฺายหมายเลขตน้ไม้ที่ต้องเขียนคอื 
    ตัวเลข รหสัแปลงตัวอย่าง ตามด้วยรหสัตน้ไม้ (Plot ID_Tree ID) 

IN1 001 - 1 - 1รหัสโครงการ

ชนิดพืช รหัสแปลง

รหัสสถานี/เจ้าของแปลง

รหัสต้นไม้

IN1 001 - 1 - 1 IN1 001 - 2 - 1

IN1 001 - 3 - 1  IN1 001 - 4 - 1

ตัวอย่างการเขียนป้ายหมายเลขต้นไม้ 
ในกรณีที่พื้นที่มีขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องท าแปลงถาวรหลายแปลง
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การวัดและบันทึกข้อมลูของต้นสักทุกต้นในแปลงศึกษา 

               - เสน้รอบวงหรือเสน้ผ่าศูนย์กลางระดับอก (DBH) โดยท าการวัดทุกตน้
            ความสูง ถ้าทุกตน้มคีวามสูงใกล้เคียงกันให้วดัอยา่งน้อย 25 % ของตน้
            - สักในแปลง แต่ถ้ามีความสูงแตกต่างกนัมากใหว้ดั 50-75% ของตน้สัก
            ในแปลง

DBH measurement locations for irregular and normally shaped trees 
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1.3 เมตร
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Data sheets
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Inpang Community Network: Northeast Thailand

Carbon Project

Tambone (sub-districts) where Inpang Network members reside

MUKDAHAN

KALASIN

UDON THANI

SAKON NAKHON NAKHON PHANOM

Legend

October 2007 data sheets returned

No

Yes

Inpang Community Network: Northeast Thailand

Carbon Project

MUKDAHAN

NAKHON PHANOM

SAKON NAKHON

UDON THANI

KALASIN

Legend

# of Villages Reporting

1

2

3

4

Inpang Carbon Sites

# of Families Reporting by Village

0 - 6

7 - 14

15 - 23

24 - 39

40 - 83
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Inpang Community Network: Northeast Thailand

Carbon Project

MUKDAHAN

NAKHON PHANOM

SAKON NAKHON

UDON THANI

KALASIN

Legend

# of Villages Reporting

1

2

3

4

Inpang Carbon Sites

Area in Rai by Village

0.00 - 106.75

106.76 - 307.50

307.51 - 602.65

602.66 - 973.00

973.01 - 1813.50

Inpang Community Network: Northeast Thailand

Carbon Project

MUKDAHAN

NAKHON PHANOM

SAKON NAKHON

UDON THANI

KALASIN

Legend

# of Villages Reporting

1

2

3

4

Inpang Carbon Sites

Area in Rai with Single Species

0.00

0.01 - 16.00

16.01 - 28.75

28.76 - 258.75

258.76 - 385.85
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Inpang Community Network: Northeast Thailand

Carbon Project

MUKDAHAN

NAKHON PHANOM

SAKON NAKHON

UDON THANI

KALASIN

Legend

# of Villages Reporting

1

2

3

4

Inpang Carbon Sites

Area in Rai in Multiple Species

0.00

0.01 - 90.50

90.51 - 183.60

183.61 - 579.75

579.76 - 1813.50

การค านวณปริมาณคาร์บอนที่ถูกกกัเก็บในชีวมวล

 CDM AR – AM0004 / Version02 (Afforestation and 
Reforestation of  Land Currently Under Agricultural or  Use )       
( IPCC Good Practice Guidance for LULUCF  (Chapter 4 ) 

 ต้นทุนคาร์บอนในชีวมวล BEF / Allometrics E แสดงเป็น ex ante

 ต้นทุนคาร์บอนในชีวมวลเหนือพื้นดิน และใตพ้ื้นดิน

 ต้นทุนคาร์บอนเฉลี่ยในชีวมวลของต้นไม้ที่ปรากฏในแปลง
ตัวอย่าง
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศบน
เครือข่าย (Erdas 9.1 Arc GIS 9.3 และ Google Earth

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (My SQL) (JAVA)

- การน าเข้าข้อมูล / การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

- การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

- ประมวลข้อมูลในเชิงบรรยาย

- การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย

- การแสดงผลข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล

- การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่อง GPS



17

การถ่ายโอนข้อมูลพิกัดต าแหนง่และพืน้ที่

ประมวลผลและ
วิเคราะข้อมูลด้าน
GISและRS และ
แสดงผลผ่านเวป

ติดต่อและเข้าใช้ข้อมูล
ผ่านเวปไซต์
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Proj_ID IN1

Land_ID 127

SiteID 026

No Sampling plot 2

Initial Mr.

Land Owner Name Sak Sawaengphet

Plantation Type Plantation

Tree Species Tectona grandis

Other Vegetation None

Year Planted (Bhuddist) 2538

Year Planted (Mod) 1995

Age of Trees 13

Teak Area (rai) 7

Teak Area (ha) 1.12

Area Estimate or Measured Measured

Land Use Before 1990 Cassava

Plan to Harvest No

Year for Harvest NA

Use for Harvested Wood NA

Wood fuel No

Number of Sampling Plots 2

Survay Date 10/12/2008

Ave Total tCO2 per plot 9.702716949

Total tCO2 per ha 194.054339

Total tCO2 217.3408597

Plot 1

Plot 2

Allometric Equation

LOG Y = -0.815 + 2.382*LOG(DBH)

y = biomass in kg

Plot Level Data

• Plot 1 (link)

• Plot 2 (link)

Projected Carbon Sequestration Inpang 

Site 26
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YEAR Total tCO2 Tons of CO2 Sequestered

0 217.3408597 8.382916667

1 225.7237763 16.76583333

2 242.4896097 33.53166667

3 267.6383597 58.68041667

4 301.1700263 92.21208333

5 343.0846097 134.1266667

10 426.9137763 217.9558333

15 552.6575263 343.6995833

20 720.3158597 511.3579167
Locator Map 1990 Forest/Non-Forest Map
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เครือข่ายอินแปง
ตัวอย่างการศึกษาวิจัยที่ได้ด าเนนิการวเิคราะห์ และเตรียมสู่กระบวนการพาณชิย์ใน

อนาคต(พิมพอ์อกมาจากระบบเครือข่ายภูมิสารสนเทศที่สร้างขึ้นจากโครงการ)   แสดง

ในGoogle Earth
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ผลการค านวณชีวมวล (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดกักเก็บในเนื้อไม้
สัก) ของพ้ืนที่ IN-TH_045 (เฉพาะแค่ 1 แปลงถาวรตัวอย่างจาก 6 แปลง

ถาวรตัวอย่าง) แสดงกราฟการสะสมก๊าซต่างๆจากปีที่ท าการตรวจวัดไปถึง

ปี 2567 ( 14ป)ี คุณ จ าลอง ราชวงศ์ 
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ตัวเลขผลการค านวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ี่ตน้สักดดูมากักเก็บ
ในเนื้อไม(้ชีวมวล)คิดตั้งแต่ปทีี่ 1 ถึงปทีี่ 16 

ของจ านวนตน้สัก ทั้งหมดที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ 4.60 เฮกเตอร์ หรือ 28.75ไร่
 (ซึ่งสร้างแปลงถาวร ตัวอย่างเพื่อตรวจวัดมา 6 แปลง) คุณ จ าลองฯ

รหัสพื้นที่ 
(คุณ จ ำลอง รำชวงศ์)

ปริมำณ ต้นทุนคำร์บอนที่
ถูกกักเก็บไว้ในเนื้อไม้

(ชีวมวล)

IN-TH_045 1046.94

ปริมำณก๊ำซ
(CO2) ปีที ่1 

(tco2)

ปริมำณก๊ำซ
(CO2) ปีที ่2 

(tco2)

ปริมำณก๊ำซ
(CO2) ปีที ่3 

(tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่4 

(tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่5 

(tco2)

ปริมำณก๊ำซ
(CO2) ปีที ่6 

(tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่7 

(tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่8 

(tco2)

38.54 77.07 115.61 154.15 192.68 231.22 269.75 308.29

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่9 

(tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่
10 (tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่
11 (tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่
12 (tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่
13 (tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่
14 (tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่
15 (tco2)

ปริมำณก๊ำซ 
(CO2) ปีที ่16 

(tco2)

346.83 385.36 423.90 462.44 500.97 539.51 578.04 616.58

หมายเหตุ  - ขนาดพื้นท่ี ha คือ เฮกเตอร์
1 เฮกเตอร์ = 6.25 ไร่

- (tco2e) คือหน่วยของปริมาณก๊าซฯที่ถูกดูดกบัเกบ็ (หน่วยเป็น: ตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า)
- (co2)   คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

YEAR CUM tCO2e

2010 2374.60

2011 4749.19

2012 7114.11

2013 9485.48

2014 11596.36

2015 13915.63

2016 16234.90

2017 18554.17

2018 20854.39

2019 23171.55

2020 25488.70

2021 27805.86

2022 30123.01

2023 32440.17

2024 34757.32

2025 37025.31
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แผนงาน
C2M

(Carbon 2 Markets)

- สร้าง Website ให้ข้อมูลต่อ 
  หน่วยงานอื่นๆ เช่น 
RECOFTC 
โดย ม.มหิดล ม.เกษตร 
และมมส.

- สร้าง Website เพื่อขยายและเผยแพร่โครงการ
(คณะนักวิจัย)

- งบประมาณสนับสนุนภายใน (วช. สกว.)
- ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Bilaterd Fynds)  

(Climate Investment Funds ,CIF)

- ข้อเสนอโครงการจาก Michigan State (MSU) 
  เสนอขอรับทุน
- แผนการด าเนินงาน 
  (Roadmap) ในอนาคตของประเทศ
- แผนยุทธศาสตร์ (วช กับMSU)
- การฝึกอบรม (วช กับMSU)

โครงการปูาสัก
(อินแปง+อื่นๆ)

(highlighted)

โครงการต่อเนื่อง
สวนยางพารา (ม.เกษตร)
อินแปงวนเกษตร (มมส.)

สวนผลไม้ ตราด (ม.มหิดล)
สวนยางพารา (ม.ทักษิณ)

และภาคอื่นๆ

จดทะเบียนที่ CCX
ผู้ซ้ือหรือ Over The Counter 

หรือ MSU

ปีที่ 1-2$ tco2 e
(3000 tco2 e/ปี)
(300 เฮกเตอร์)

MSU$1-2

ใบรับรองเกษตรกรลงนามไว้กับ
มหาวิทยาลัย MSU ในการ

ยินยอมร่วมโครงการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

2010-2025

วช.
โครงการน าร่อง
การชดเชยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์
ในภาคปาูไม้

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

วิชาการ
และ

เทคโนโลยี

ชุมชนปาูไม้ท่ัว
ประเทศ

หน่วยงานและ
สถาบนัท่ีรับผิด

ชอบต่อการศึกษาวิจัย
ข้อมูล

การพัฒนาและ
ความเข้มแข็งของชุมชน

การเตรียมความพร้อมประเทศต่อ
ประชาคมโลกในการลดภาวะโลกร้อน
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กองทุน
สร้างอาชีพปูาไม้

เครือข่ายชุมชนเกษตรกร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วช. หนว่ยงานอื่นๆ

นักวชิาการ เวทีแลกเปลี่ยน สถาบันการศึกษา

กรรมการท้องถิ่น
(มูลนิธิ)

นโยบายแผนงานของประเทศ

อ่ืนๆ
กองทุนปูาชุมชน/ธนาคาร
ชุมชน/ธนาคารต้นไม้/
กองทุนฟื้นฟูปูาไม้ ฯ

กองทุนคาร์บอนเครดิต
ที่สนับสนุนโดยรัฐบาล

ผู้ซื้อภายใน ผู้ซื้อภายนอก

องค์กร/หน่วยงาน/ภาคเอกชน/ผู้น าชุมชน

Project participated Conditions
1. The purpose of this certificate serves as an agreement between you and the project research teams to enroll in the “Carbon Offset in Forest Sector” project, and participate in its implementation.  This certificate is 
not legally binding.  

Participation in the project implementation includes:
Training in tree measurements and field data collection used to calculate carbon stock and carbon stock changes over time
The establishment of 20 x 25 meter permanent plot(s) for the collection of tree measurement data.
Recording of annual repeat measurements of tree data within the property permanent plot(s) – DBH and height.
Reporting of field data record sheet to local coordinator
2. Land management practices for the enrolled property may include use of chemical fertilizer, thinning, pruning, weeding, plowing, harvesting1, etc but such management practices also must be recorded and 
reported on an annual basis.  Such activities emit greenhouse gases and count against the amount of carbon stored by growing trees.
3. Enrollment in the project is for 15 years beginning January 1, 2010.  The project will measure and monitor the amount of carbon stored in the biomass of all enrolled properties for a period of 15 years and monetize 
this carbon storage as a commodity traded on a market.
4. The price of carbon traded on the market changes over time for many reasons, including market demand, the same as any farm-based commodity.  There are a number of different markets available on which to 
trade carbon.  These markets are still quite young and changing rapidly.  This project will work to monetize the carbon at the best available market price.
5. This certificate is not a legally-binding contractual agreement, but documents the collaborative relationship between you, the enrollee, and Michigan State University in project implementation. This goal of the 
project is the commercialization of carbon for the benefit of climate mitigation and economic development.

Certified Paper
Upon delivery to Mr./Ms .ุุุุุุุุุ..ุุุุุ Certified code ุุุุ.ุุุุุุ.

Address ุ ุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
This document certifies participation and enrollment in the Pilot Project “A study on Carbon Offset in Forest Sector”

Agroforestry carbon stock measurements follow a specified Protocol.
Enrollment in this project requires participants’ active involvement in carbon measurement practices. 

By enrolling in this project, participants agree to follow the protocol guidelines.
The goal of the project is to quantify carbon sequestration over a 15 year period for the market.

Issued at Date ุุ./ุุ../ุุ
ุุุ.........ุุุุุุุุุุุ.. ุุุุุุุุุุุุุุ..

(MSU) (Farmer)

The research pilot project on “Carbon Offset in Forest Sector” is a joint project conducted by research teams in Thailand (Na tional Research Council of Thailand, Mahasarakham University) and the United States 
of America (Michigan State University). The project at Michigan State University called Carbon2Markets is supporting this pilot activity in Thailand through technical backstopping and the deployment of an on-line 
(Internet enabled) carbon offset management application (www.carbon2markets.org) for carbon measurement, reporting and verification or MRV.  The near-term goal of the project is the trade of carbon offset from the 
land-based agroforestry activities of the enrolled members.

Please be advised that enrollment in this project does not jeopardize in any way your legal right and ownership of your properties as stated by law in Thailand.  The sale of carbon offset does not mean a sale of 
your titled land or the trees growing on your property.  The sale and trade of carbon on the market is the purchase of rights to claim the climate mitigation benefits from the store and capture of atmospheric carbon 
dioxide in the trees that you manage on your farms.  The trees themselves are still owned by you.

Enrollment, does, however require the following conditions: 

1 In case of harvesting, enrollees will agree to replant the area with teak of other tree species. The future estimated amount of carbon for the remaining period at time (2024 – date of harvest) will drop to zero as their lands will be a state of re-accumulation for carbon 
already sold.

http://www.carbon2markets.org/
http://www.carbon2markets.org/
http://www.carbon2markets.org/
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ใบรับรอง

มอบไว้เพื่อแสดงว่า ...............................................................รหัสรับรอง ................................
ที่อยู่................................................................................................................

เอกสารฉบับนี้ เพื่อแสดงการเข้าร่วมในโครงการน าร่อง
“การศึกษาวิจัยการชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยภาคปูาไม้” 

การตรวจวัดต้นทุนคาร์บอนของระบบวนเกษตรตามระเบียบวิธีการที่ได้รับการยอมรับ
การเข้าร่วมในโครงการนี้ ต้องการให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนในกิจกรรมการด าเนินการตรวจวัดคาร์บอน
โดยการเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมยอมตกลงที่จะด าเนินการตามแนวทางของระเบียบวิธีการ

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อที่จะประมาณการณ์ปริมาณคาร์บอนที่ถูกกักเก็บในช่วงระยะเวลา 15 ปี ในระบบของ
ตลาดคาร์บอน

ออกให้ ณ วันที่...............................................

(       ..................................................... ..........................................................
Mr. Jay H. Samek เกษตรกร

มหำวิทยำลัยมิชิแกน สเตท


