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วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 

1. การพัฒนาศักยภาพของประเทศเพืPอความเข้มแข็งใน
การศึกษาวจิัยการลดสภาวะโลกต่อประชาคมโลก
2. สร้างจิตสาํนึกให้แก่ชุมชน ให้ตระหนักในการอนุรักษ์
รักษาและปกป้องผืนป่าของตนเองรักษาและปกป้องผืนป่าของตนเอง
3. การถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการและเทคนิค
4. รูปแบบการพัฒนา Market Values-Chains สาํหรับการ
หาค่าปริมาณคาร์บอนทีPถูกกักเกบ็ในชีวมวลของต้นไม้ 
(Sequestered Carbon) 













การทาํแปลงตวัอย่างถาวรเพืPอเกบ็ข้อมูลทางชีวภาพ
     - วัสดุอุปกรณ์ทีPต้องใช้การศึกษา

      - การบนัทกึข้อมูล



ข้ อ มู ล เ ส้ น ร อ บ พื ` น ทีP / เ ส้ น ข อ บ เ ข ต พื ` น ทีP ป่ า 

เป็นข้อมูลสําคัญอย่างยิPงทีPต้องจัดทาํเนืPองจากการศึกษาจาก
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไม่สามารถระบุขอบเขตของพืน̀ทีP
แปลงปลูกของเจ้าของทีPดนิแต่ละคนได้



ต้นไม้ทุกต้นทีPอยู่ในแปลงศึกษาจะต้องทาํเครืPองหมายโดยต้นไม้ทุกต้นทีPอยู่ในแปลงศึกษาจะต้องทาํเครืPองหมายโดย
ใช้ป้ายหมายเลขต้นไม้ใช้ป้ายหมายเลขต้นไม้

            แผ่นป้ายอลูมเินียมโดยข้อมูลในป้ายหมายเลขต้นไม้ทีPต้องเขียนคือ 
    ตัวเลข รหัสแปลงตัวอย่าง ตามด้วยรหัสต้นไม้ (Plot ID_Tree ID) 

ชนิดพชื รหัสแปลง

IN1 001 - 1 - 1รหัสโครงการ

รหัสสถานี/เจ้าของแปลง

รหัสต้นไม้



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

ตัวอย่างการเขยีนป้ายหมายเลขต้นไม้ตัวอย่างการเขยีนป้ายหมายเลขต้นไม้ 
ในกรณีที	พื�นที	มีขนาดใหญ่ จาํเป็นตอ้งทาํแปลงถาวรหลายแปลง

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



การวัดและบนัทกึข้อมูลของต้นสักทุกต้นในแปลงศกึษา การวัดและบนัทกึข้อมูลของต้นสักทุกต้นในแปลงศกึษา 

               - เส้นรอบวงหรือเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก (DBH) โดยทาํการวัดทุกต้น
            ความสูง ถ้าทุกต้นมีความสูงใกล้เคียงกันให้วัดอย่างน้อย 25 % ของต้น
            - สักในแปลง แต่ถ้ามีความสูงแตกต่างกันมากให้วัด 50-75% ของต้นสัก
            ในแปลง



DBH measurement locations for irregular and normally shaped trees 





1.3 เมตร













         รหัสโครงการ วัน/เดือน/ปี    
         รหัสสถานี ชื�อเจ้าของที�ดนิ
         ข้อมูลที�ดิน

1) ประเภทของแปลงปลกูเป็นแบบใด (ทําเครื�องหมาย  � เลือกได้เพียงข้อเดียว)
�   ปลกูพืชเชิงเดี�ยว �   แบบวนเกษตร (เกษตรผสมผสาน) 

2) ชนิดของต้นไม้ที�ปลกู
          ชนิดพืชอื�นที�ปลกูร่วม (พืชสวน-พืชไร่)

3) อายตุ้นไม้ หรือปีที�ปลกู ขนาดพื /นที�ที�ปลกูต้นไม้ ไร่ หรือ ha(6.25ไร่/1ha)
4) ความถกูต้องของขนาดพื /นที�แปลงปลกู (ทําเครื�องหมาย  � หน้าตวัเลือก เลือกได้เพียงข้อเดียว)

�  จากการประมาณ � จากการวดั 
5) ประเภทการใช้ที�ดนิก่อนปลกูต้นไม้ และระยะเวลาที�ใช้ประโยชน์ตั /งแต ่ปี 2533 เป็นต้นมา 

         (เชน่ ที�ดนิทิ /งร้าง /ปลกูพืชไร่-ประภท/ที�เลี /ยงสตัว์/พื /นที�ป่า)

แบบบนัทกึข้อมูลโครงการคาร์บอนแบงค์

         (เชน่ ที�ดนิทิ /งร้าง /ปลกูพืชไร่-ประภท/ที�เลี /ยงสตัว์/พื /นที�ป่า)
6) ทา่นมีแผนในการตดัต้นไม้หรือไม ่(ทําเครื�องหมาย  � เลือกได้เพียงข้อเดียว) �  มี � ไมม่ี

     ถ้าใช ่ทา่นคาดวา่จะตดัเมื�อไร(ประมาณปี)  
         เหตผุลในการตดัเพื�อ

7) ทา่นมีการใช้บางสว่นของต้นไม้ที�ปลกูเพื�อเป็นชื /อเพลิงหรือไม ่ �  มี � ไมม่ี
 8) จํานวนแปลงตวัอยา่งในสถานี 
       ข้อมูลพรรณไม้       
        รหสัโครงการ       รหสัสถานี            รหสัแปลง      ขนาดแปลง (ถ้าไมใ่ชแ่ปลงขนาด 20x25m)          m x         m 

        การวดัเส้นผา่นศนูย์กลางเพียงอก(DBH) (� เลือกได้เพียงข้อเดียว) โดย  �  วดัเส้นผา่นศนูย์กลาง (cm)  � เส้นรอบวง (cm)
        หนว่ยที�ใช้วดัการวดัความสงูต้นไม้ เป็น  (� เลือกได้เพียงข้อเดียว) �  เมตร(m) � หนว่ยอื�น ระบุ

รหัสต้นไม้ ชนิด ความสูง DBH รหัสต้นไม้ ชนิด ความสูง DBH



CARBON2MARKETS – แบบสาํรวจข้อมูลภาคสนามของพื 5นที�ป่าวนเกษตร (2010)

          เขตพื /นที�: ................................................................................................................................................................

 ที�ตั /ง: ......................................................................................................................................................................

ข้อมูลเจ้าของพื 5นที�

ชื�อเจ้าของพื /นที�: ........................................................................................ รหสัพื /นที�: ..............................................

พื /นที�มีเอกสารสทิธิIถกูต้องตามกฎหมาย (เลือกเพียงข้อเดียว): ใช่........./ไมใ่ช่.......... ถ้า “ไมใ่ช”่ อธิบายถงึการนํามาใช้อย่างถกูต้อง: 
..........................................................................................................................................................

เจ้าของพื /นที�มีความสนใจที�จะนําพื /นที�เข้าร่วมโครงการ “การชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”: ใช่........./ไมใ่ช่......... ในการเข้าร่วมโครงการ “การชดเชยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์” เจ้าของพื /นที�จะต้องเก็บรักษาต้นไม้ไว้อย่างน้อย 15 ปี เจ้าของพื /นที�จะยอมรับในข้อตกลงนี /หรือไม?่ ยอมรับ........./ไมย่อมรับ.........

ข้อมูลการใช้พื 5นที�

ประเภทของวนเกษตร (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ): สวนผลไม้........./ปลกูไม้แปรรูป........./ผสมผสาน................/ ปลกูเป็นรั /วกั /น/ตามแนวรั /ว.........../ พืชเก็บเกี�ยวรายปีหรือไม้
ไมย่ืนต้น........./อื�นๆ (อธิบาย)............................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ประวตัิการใช้พื /นที� ตั /งแตป่ีพ.ศ. 2533: 
......................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................ ไมเ่ป็นป่าในปีพ.ศ. 2533 (เลือกเพียงข้อเดียว): ใช่........./ไมใ่ช่.........

รวมพื /นที�เกษตรกรรม: ........ไร่......งาน (เลือกเพียงข้อเดียว) ความถกูต้องของพื /นที�มาจากการประมาณ..... การวดั.....

ร้อยละของพื /นที�เกษตรกรรมในพื /นที�วนเกษตร (เลือกเพียงข้อเดียว): 100%......> 75%....> 50%....>25%......<25%......

การปฏบิัตกิารจัดการในพื 5นที�เกษตรกรรม (สําหรับพื 5นที�วนเกษตร)

การใสปุ่๋ ย: .................กิโลกรัม/ปี; ประเภท.............................. การใช้ทําเชื /อเพลิง.........................กิโลกรัม/ปี

การเก็บเกี�ยวผลไม้: ...............................กิโลกรัม/ปี การเก็บเกี�ยวไม้แปรรูป: .................ต้น/ปี; อาย.ุ................ปี

การตดัแตง่: ...................ต้น/ปี ทกุ........ปี การปรับพื /นที�: .............% ของพื /นที�เกษตรกรรมแบบวนเกษตร; ...........ครั /ง/ปี

การสญูเสียปริมาณชีวมวลอื�นๆ (อธิบาย: ให้ประมาณปริมาณ
......................................................................................................................................................................................................................................................

การรบกวนดินอื�นๆ (อธิบาย: .ให้ประมาณพื /นที�/ปี): ......................................................................................................................................................................................



รหัส ชนิดพนัธุ์พชื
(ชื.อปกติในภาษาไทย/ภาษาองักฤษ และ/หรือ

ภาษาละติน)

ลกัษณะการใช้งาน
(ใช้รหัสจากรายการ

ด้านล่าง; ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)

ชนิด และประเภท จํานวนต้น อายุหรือช่วงอายุ

1
2
3
4
5
6
7
88

ชนิดพืช (ชนิด): ผลดัใบ (E) ไม่ผลดัใบ (D) มีทั�งผลดัใบและไม่ผลดัใบ (S)    ประเภท: ไมย้นืตน้ (T) ไมพุ้ม่ (Sb)

รหสัลกัษณะการใชง้านพืช เพิ	มเติมตามตอ้งการ
A แปรรูป วสัดุก่อสร้าง เครื	องเรือน I

B เชื�อเพลิง (ถ่าน) J

C ผลไม้ K

D สมุนไพร - ยารักษาโรค L

E สมุนไพร - ทาํอาหาร (เครื	องเทศ) M

F การเกบ็เกี	ยวยาง (เช่น พารา) N

G การเอื�อประโยชน์ต่อสิ	งมีชีวิตชนิด
อื	น (เช่น เห็ด รังมดแดง ผึ�ง)

O



แบบบันทกึข้อมูลทางชีวภาพ: เครือข่ายอนิแปง ประเทศไทย (มหาวทิยาลยัมหาสารคาม – ป่าวนเกษตรแบบผสมผสาน)
วนัที	:                                     เวลาเริ	ม:                      เวลาสิ�นสุด: รูปเลขที	:
รหสัพื�นที	: แปลงที	: ความสูงจากระดบันํ�าทะเล:

แปลงถาวร: จาํกดัพื�นที	 (วงกลม): ........รัศมี (ม.) หรือจาํกดัพื�นที	 (สี	 เหลี	ยมผนืผา้): .........ม.x.......ม. (ตํ	าสุด 20ม.x25ม.)
เพื	อตรึงพื�นที	สี	 เหลี	ยมผืนผา้ องศาของเส้นที	 1:                       องศาของเส้นที	 2: 

พิกดั GPS มุมแปลงหรือกลางแปลง – Latitude:                       Longtitude:

ความหนาแน่นของเรือนยอด (ดา้นล่าง)
<25% >25% แต่ <50% >50% แต่ <75% >75% 100%

คุณภาพดิน: ตํ	า........ ดี.......... ดีมาก............. สภาพของพื�นที	: ลาดเอียง........... ราบ.............. ผสมผสาน................
บนัทึกเพิ	มเติม:

1 ใชร้หสัชนิดพนัธุ์พืชจากรายการชนิดพนัธุ์พืชที	บนัทึกไวใ้นหนา้ 2 ของแบบสาํรวจขอ้มูลใชร้หสัชนิดพนัธุ์พืชจากรายการชนิดพนัธุ์พืชที	บนัทึกไวใ้นหนา้ 2 ของแบบสาํรวจขอ้มูล
2 การวดัเส้นผา่ศูนยก์ลางระดบัอก (DBH) เพื	อใหไ้ดข้อ้มูลที	ใกลเ้คียงความเป็นจริงมากที	สุด หน่วยเป็นเซนติเมตร
  หรือมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง (เช่น )
3 การวดัส่วนสูงเพื	อใหไ้ดข้อ้มูลที	ใกลเ้คียงมากที	สุด หน่วยเป็นเมตรหรือมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง (เช่น )
4 การวดัขนาดเรือนยอดใกลเ้คียงที	สุดหน่วยเป็นเซนติเมตรที	รัศมีตั�งฉาก
DBH: เส้นรอบวง............. หรือเส้นผา่ศูนยก์ลาง................

ต้นที. ชนิด
พนัธุ์
พชื1

DBH (ซม.)2 ความ
สูง 

(ม.)3

เรือนยอด 1 (ม.)4 เรือนยอด 2 (ม.)4 ชนิด/
ลกัษณ

ะ
สัณฐา

น

Azimuth/ระยะห่าง (ม.)



การคาํนวณปริมาณคาร์บอนทีPถกูกักเกบ็ในชีวมวล

� 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� ต้นทุนคาร์บอนในชีวมวล BEF / Allometrics E แสดงเป็น ex ante

� ต้นทุนคาร์บอนในชีวมวลเหนือพืน̀ดนิ และใต้พืน̀ดนิ

� ต้นทุนคาร์บอนเฉลีPยในชีวมวลของต้นไม้ทีPปรากฏในแปลง
ตวัอย่าง



การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื.อง GPS



การถ่ายโอนขอ้มูลพิกดัตาํแหน่งและพื�นที	

ประมวลผลและ
วเิคราะข้อมูลด้าน
GISและRS และ
แสดงผลผ่านเวป

ติดต่อและเขา้ใชข้อ้มูล
ผา่นเวปไซต์





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



เครือข่ายอนิแปง
ตัวอย่างการศกึษาวจิัยทีPได้ดาํเนินการวเิคราะห์ และเตรียมสู่กระบวนการพาณิชย์ใน

อนาคต(พมิพ์ออกมาจากระบบเครือข่ายภูมสิารสนเทศทีPสร้างขึน̀จากโครงการ)   แสดง

ในGoogle Earth





ผลการคาํนวณชีวมวล (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีPถูกดดูกักเกบ็ในเนือ̀ไม้
สัก) ของพืน̀ทีP IN-TH_045 (เฉพาะแค่ 1 แปลงถาวรตวัอย่างจาก 6 แปลง

ถาวรตวัอย่าง) แสดงกราฟการสะสมก๊าซต่างๆจากปีทีPทาํการตรวจวัดไปถงึ

ปี 2567 ( 14ปี) คุณ จาํลอง ราชวงศ์ 



แผนงาน

(Carbon 2 Markets)

แผนงาน
C2M

(Carbon 2 Markets)

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

- สร้าง Website เพื.อขยายและเผยแพร่โครงการ
(คณะนักวจิยั)

- งบประมาณสนบัสนุนภายใน (วช. สกว.)
- ทุนอุดหนุนการวจิยัร่วม (Bilaterd Fynds)  

(Climate Investment Funds ,CIF)

- ข้อเสนอโครงการจาก Michigan State (MSU) 
  เสนอขอรับทุน
- แผนการดาํเนินงาน 
  (Roadmap) ในอนาคตของประเทศ
- แผนยุทธศาสตร์ (วช กบัMSU)
- การฝึกอบรม (วช กบัMSU)

โครงการป่าสัก
(อนิแปง อื.นๆ

โครงการต่อเนื.องโครงการต่อเนื.อง
สวนยางพารา (ม.เกษตร)

โครงการป่าสัก
(อนิแปง+อื.นๆ)

(highlighted)

และภาคอื.นๆ

สวนยางพารา (ม.เกษตร)
อนิแปงวนเกษตร (มมส.)

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

และภาคอื.นๆ

จดทะเบียนที. CCX
ผู้ซืFอหรือ Over The Counter 

หรือ MSU

ปีที. 1-2$ tco2 e
(3000 tco2 e/ปี)

(300 เฮกเตอร์)
MSU$1-2

ใบรับรองเกษตรกรลงนามไว้กบั
มหาวทิยาลยั MSU ในการ

ยนิยอมร่วมโครงการ
องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

2010-2025



วช.
โครงการนําร่อง
การชดเชยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์
ในภาคป่าไม้

ชุมชนป่าไม้ทั�วชุมชนป่าไม้ทั�ว

ประเทศประเทศ

วชิาการวชิาการ
และและ

เทคโนโลยีเทคโนโลยี

หน่วยงานหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้องที�เกี�ยวข้อง

ความร่วมมือกับความร่วมมือกับ
ต่างประเทศต่างประเทศ

ข้อมูลข้อมูล การพฒันาและการพฒันาและ
ความเข้มแขง็ของชุมชนความเข้มแขง็ของชุมชน

การเตรียมความพร้อมประเทศต่อการเตรียมความพร้อมประเทศต่อ
ประชาคมโลกในการลดภาวะโลกร้อนประชาคมโลกในการลดภาวะโลกร้อน

การเตรียมความพร้อมประเทศต่อการเตรียมความพร้อมประเทศต่อ
ประชาคมโลกในการลดภาวะโลกร้อนประชาคมโลกในการลดภาวะโลกร้อน

หน่วยงานและหน่วยงานและ
สถาบันที�รับผิดสถาบันที�รับผิด

ชอบต่อการศึกษาวจิัยชอบต่อการศึกษาวจิัย



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อม
องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หน่วยงานอื.นๆ

นักวชิาการ เวทแีลกเปลี.ยนเวทแีลกเปลี.ยน สถาบันการศึกษา

องค์กร/หน่วยงาน/ภาคเอกชน/ผู้นําชุมชน

วช.

กองทุนป่าชุมชน/ธนาคารชุมชน/ธนาคารต้นไม้ กองทุนคาร์บอนเครดติ
ที.สนับสนุนโดยรัฐบาล

เครือข่ายชุมชนเกษตรกร

กรรมการท้องถิ.น
(มูลนิธิ)

นโยบายแผนงานของประเทศ

ผู้ซืFอภายใน ผู้ซืFอภายนอก

กองทุนป่าชุมชน/ธนาคารชุมชน/ธนาคารต้นไม้ 
อื.นๆ

กองทุนคาร์บอนเครดติ
ที.สนับสนุนโดยรัฐบาล



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 (National 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 

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.

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.



ใบรับรอง

มอบไว้เพืPอแสดงว่า ...............................................................รหัสรับรอง ................................
ทีPอยู่ ................................................................................................................

เอกสารฉบับนี ̀เพืPอแสดงการเข้าร่วมในโครงการนําร่อง
“การศึกษาวจิัยการชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยภาคป่าไม้” 

การตรวจวัดต้นทุนคาร์บอนของระบบวนเกษตรตามระเบียบวธิีการทีPได้รับการยอมรับ
การเข้าร่วมในโครงการนี ̀ต้องการให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนในกิจกรรมการดาํเนินการตรวจวัดคาร์บอน
โดยการเข้าร่วมโครงการนี ̀ผู้เข้าร่วมยอมตกลงทีPจะดาํเนินการตามแนวทางของระเบียบวธิีการโดยการเข้าร่วมโครงการนี ̀ผู้เข้าร่วมยอมตกลงทีPจะดาํเนินการตามแนวทางของระเบียบวธิีการ

วัตถุประสงค์ของโครงการเพืPอทีPจะประมาณการณ์ปริมาณคาร์บอนทีPถูกกักเก็บในช่วงระยะเวลา 15 ปี ในระบบของ
ตลาดคาร์บอน

ออกให้ ณ วันทีP...............................................

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

มหาวิทยาลยัมชิิแกน สเตท






