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2. ບາດກາ້ວພາກສະໜາມ:  
 ແມ່ນການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກບັກໍາຂ ໍ້ມູນ ສະພາບຕົວຈິງທາງທໍາມະ
ຊາດທ ີ່ມ ການພົວພັນກ່ຽວກັບດິນ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອ ີ່ນໆທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນນັ້ນ, ວຽກງານສໍາຄນັແມ່ນການຂຸດຂຸມດິນ, ການບັນທກຶປະກົດ
ການຕ່າງໆ ທ ີ່ພົບເຫັນໃນຊັ້ນດິນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນມາວິໄຈ
ໃນຫ້ອງວິໄຈ. ການຂຸດຂຸມສໍາຫວຼດດິນ ມ  2 ປະເພດຄ : 

2.1 ຂມຸດນິພ ື້ນຖານ  (Soil Profile):  
 ແມ່ນຂຸມດິນທ ີ່ເປັນຕົວແທນ ໃຫແ້ກ່ດິນບ ລິເວນ ພ ື້ນທ ີ່ໃດພ ື້ນທ ີ່
ໜຶີ່ງ ໃນເຂດສໍາຫຼວດ ເພ ີ່ອສຶກສາເຖິງລັກສະນະຕ່າງໆຂອງດິນ, ການປະ 
ກອບສ້າງເປັນດິນໃນບ ລເິວນດັັ່ງກ່າວ ຕາມລວງເລິກຂອງດິນ. ຂມຸດິນມ      
ຂະໜາດໂດຍປະມານຄ ດັັ່ງນ ື້: ກວ້າງ 80-100 cm, ຍາວ 150-200 cm   
ແລະ ເລິກ 125-150 cm (ຂຸດເປັນຂັ້ນບັນໄດລົງໄປໃນຂຸມດິນ). 

 ການສໍາຫຼວດ ສຶກສາ ແລະ ຈໍາແນກດິນ ແມ່ນການສຶກສາຫາ
ຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານວິທະຍາສາດຂອງດິນ ໃນບ ລິເວນພ ື້ນທ ີ່ໃດໜຶີ່ງ ເພ ີ່ອໃຫ້ຮູ້
ເຖິງສະພາບ ແລະ ລັກສະນະຂອງດິນ ຕະຫຼອດເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງເຊັັ່ນ: ທ ລະນ ສາດ, ພູມອາກາດ, ສະພາບພ ື້ນທ ີ່, ພ ດພັນທໍາ
ມະຊາດ, ອຸທຸກວິທະຍາ ແລະ ອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອຈໍາແນກດິນ, ປະກອບສ້າງ
ແຜນທ ີ່ດິນ ແລະ ແຜນທ ີ່ຄວາມເໝາະສມົຂອງທ ີ່ດິນຕ ໍ່ການປູກພ ດ
ຊະນິດຕ່າງໆ. ໃນການປະຕິບັດວຽກງານສໍາຫຼວດຕົວຈິງ ແບ່ງອອກເປັນ 
3 ບາດກ້າວດັັ່ງນ ື້: 
1. ບາດກາ້ວກະກຽມ: 

  1.1 ແຜນທ ີ່ ແລະ ອປຸະກອນຮບັໃຊ:້  
 ແຜນທ ີ່ພູມ ສາດ, ແຜນທ ີ່ທ ລະນ ສາດ, ພາບຖ່າຍດາວທຽມ 
ຫຼ  ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ, ແຜນທ ີ່ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນປັດຈຸບັນ, ແຜນທ ີ່
ດິນ, ແຜນທ ີ່ຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ບກິແຕ້ມແຜນທ ີ່, ຈົກ, ຊ້ວານ, ເຫຼັກເຈາະ
ດິນ, ມ ດ, ພ້າ, ໄມ້ແມັດ, ສານເຄມ  HCl 10%, ຖົງແພ ຫຼ  ຖົງຢາງໃສ່
ຕົວຢ່າງດິນ ແລະ ກັບໃສຕ່ົວຢ່າງດິນ, ປ ຶ້ມບັນທຶກ, ແບບຟອມບັນທຶກຂຸມ
ດິນ, ເຟດີຂຽນຖົງດິນ, ບິກ, ສ ຂຽນ, ແຜ່ນຮອງຂຽນ, ປ ຶ້ມທຽບສ ດິນ, 
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ເຄ ີ່ອງກໍານົດຈຸດພິກັດ (GPS). ຈາກນັ້ນ ສ້າງແຜນທ ີ່
ດິນເບ ື້ອງຕົ້ນ ໂດຍການນໍາຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆທ ີ່ມ ມາຊ້ອນທບັກັນ ແລ້ວກໍານົດ
ຈຸດຂຸມດິນລົງໃສ່ໃນແຜນທ ີ່ແມ່ (ແຜນທ ີ່ພ ື້ນ) ພ້ອມທັງຂ ດຂອບເຂດດິນ
ໃນຂັ້ນເບ ື້ອງຕົ້ນ, ການກໍານົດຈໍານວນຈຸດຂຸມດິນ ແມ່ນອ ງຕາມມາດຕາ
ສ່ວນຂອງແຜນທ ີ່, ຄວາມສັບສົນຂອງພ ື້ນທ ີ່ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການ
ສໍາຫຼວດ ສຶກສາດິນ ເປັນສໍາຄັນ. 
    - ແຜນທ ີ່ ທ ີ່ສາໍຄນັ ສາໍລບັນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນການສາໍຫວຼດດນິ 
     ແຜນທ ີ່ພູມິສາດ                  ພາບຖ່າຍ              ແຜນທ ີ່ທ ລະນ ສາດ  
                                     (Google earth)                  

 ຫຼັງຈາກຂຸດແລ້ວ ຖ່າຍຮູບໜ້າຕັດຂຸມດິນ ແລະ ສະພາບ
ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມນູຊ່ວຍຈໍາໃນການຈໍາແນກດິນ ແລະ     
ປະກອບບົດລາຍງານ. ສັງເກດຮູບປະພັນໜ້າຕັດຂມຸດິນ, ຊັ້ນຊ ື້ບົັ່ງຂອງ
ດິນ, ຄຸນສົມບັດຊ ື້ບົັ່ງຂອງດິນ, ປະກົດການຕ່າງໆ ທ ີ່ພົບເຫັນໃນຂມຸດິນ 
ແລະ ຂ ດແບ່ງຊັ້ນດິນ ພ້ອມທັງບັນທຶກລະອຽດຮບູປະພັນຂອງໜ້າຕັດ
ດິນ ແລະ ປະກົດການຕ່າງໆດັັ່ງກ່າວເຊັັ່ນ: ສ ສັນຂອງດິນ, ໂຄງສາ້ງ, 
ເນ ື້ອດິນ, ຄວາມໜຽວແໜ້ນ, ຮາກໄມ້, ຫ ນເຈ ອປົນ, ສ່ວນປະກອບ
ຕ່າງໆ ແລະ ຊ ວະສາດໃນດິນ. (ການແບງ່ຄວາມເລກິຂອງຊັ້ນດິນແຕລ່ະຊັ້ນ 
ບ ໍ່ຄວນເກ ນ 30-50 cm).  
 ການເກັບຕົວຢ່າງດິນແຕລ່ະຊັ້ນດິນ ຈະຕ້ອງເກັບແຕຊ່ັ້ນລຸ່ມ
ສຸດຂຶື້ນມາຕາມລໍາດັບ ຈົນເຖິງຊັ້ນເທິງ (ຊັ້ນໜ້າ) ຕາມການແບ່ງຊັ້ນດິນ 
ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການເຈ ອປົນຂອງດິນໃນແຕລ່ະຊັ້ນ; ປະລມິານຕົວຢ່າງດິນ
ທ ີ່ເກັບແຕ່ລະຊັ້ນ ປະມານ 0.5-1 ກິໂລ ຕ ໍ່ 1 ຕົວຢ່າງ ຫຼ  ຖົງໃສ່ຕົວຢາ່ງ
ດິນ ພ້ອມທັງເກັບເອົາດິນແຕ່ລະຊັ້ນໃສ່ກັບດິນ (ໂມໂນລິດນ້ອຍ) ເພ ີ່ອ
ເປັນຂ ໍ້ມູນສຶກສາຈໍາແນກດິນລະອຽດຕ ີ່ມໃນພາກຫ້ອງການ; ຖົງ ແລະ 
ກັບ ໃສ່ຕົວຢ່າງດິນແຕ່ລະຊັ້ນ ຕອ້ງຂຽນລະຫັດຂຸມດິນ, ນ້ໍາເບ ຂຸມດິນ, 
ຄວາມເລກິ, ວັນທ  ເດ ອນ ປ ີ ທ ີ່ເກັບ, ສະພາບການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນໃນ
ປັດຈຸບັນໃສ່ພ້ອມ ແລະ ມັດຖົງດິນໃຫ້ດ .  

 ຂ ໍ້ມູນທັງໝົດຈາກຂມຸດິນ ແລະ ຜົນວິໄຈຕົວຢ່າງດິນ ຈະເປັນ
ບ່ອນອ ງໃນການຈໍາແນກດິນ, ຕ ລາຄາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ
ດິນ, ຄວາມ ເໝາະສົມຂອງທ ີ່ດນິຕ ໍ່ການປູກພ ດ ແລະ ວາງແຜນການ
ນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນກະສກິໍາໃນຕ ໍ່ຫນ້າ. 
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ຕາຕະລາງມາດຕາສວ່ນຂອງແຜນທ ີ່, ຄວາມລະອຽດຂອງການສາໍຫວຼດ ສກຶສາດນິ, 
ມາດຖານການວາງຂມຸດນິ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການສາໍຫວຼດ.  

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້
ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ ີ່ດນິກະສກິາໍ 
ສນູສາໍຫວຼດ ແລະ ວາງແຜນນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິກະສກິາໍ 
Tel & Fax: 021 770075, 021-770201 

  2.2 ຂມຸດນິກວດກາ (Soil Auger):  
 ແມ່ນການຂຸດ ຫຼ  ເຈາະຂຸມດິນ ເລິກປະມານ 100-125 cm 
ເພ ີ່ອກວດການກະຈາຍຂອງດິນແຕ່ລະປະເພດ ທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເກັບ
ຕົວຢ່າງດິນແຕ່ລະຊັ້ນໃສ່ກັບ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນ 1-2 ຕົວຢ່າງ ໃນ
ຄວາມເລກິແຕ່ 0-50 cm ໃສ່ຖົງມາວິໄຈ, ພ້ອມທັງບັນທຶກ, ໃສ່ລະຫັດ
ຂຸມດິນ, ນໍ້າເບ ຂມຸດິນ, ອ ີ່ນໆ ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບຂຸມດິນພ ື້ນຖານ. 

 
3. ບາດກາ້ວໃນຫອ້ງການ:  
 ແມ່ນວຽກງານການວິໄຈດິນໃນຫ້ອງວິໄຈ ຕາມວິທ , ມາດຕະ 
ຖານຂອງການວິໄຈຫາທາດຕ່າງໆ; ການສັງລວມ ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ ຈາກ
ການລົງສໍາຫຼວດດິນພາກສະຫນາມ ແລະ ຜົນວິໄຈດິນ; ຈໍາແນກດິນ
ອອກເປັນໝວດດິນ; ປະພດດິນ ແລະ ປະເພດດິນຍ່ອຍ/ຊະນິດດິນ 
ຕາມລະບົບຈໍາແນກດິນຂອງອົງການ FAO-UNESCO-WRB; 
ຂ ດຂອບເຂດຂອງປະເພດດິນຕ່າງໆ, ນໍາເຂົ້າຂ ໍ້ມູນ, ປະກອບສ້າງເປນັບົດ
ລາຍງານການສໍາຫຼວດດິນ, ແຜນທ ີ່ດິນ, ແຜນທ ີ່ຄວາມເໝະາສມົຂອງ
ທ ີ່ດິນຕ ໍ່ການປູກພ ດ; ຈັດພິມ ແລະ ມອບໃຫ້ ແຂວງ, ເມ ອງ, ບາ້ນ, 
ໂຄງການ ຫຼ  ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເພ ີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຕາມ
ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດ.  
 
 

 

 
 
  ແມ່ນວຽກງານໜຶີ່ງທ ີ່ຂ ື້ນກັບສູນສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້
ທ ີ່ດິນກະສິກໍາ, ກມົຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນກະສິກໍາ, ກະຊວງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ມ ໜ້າທ ີ່ ສໍາຫຼວດ ຈໍາແນກດິນ ອອກເປັນໝວດດິນ, 
ປະເພດດິນ, ປະເພດດິນຍ່ອຍ/ຊະນິດດິນ, ປະເມ ນຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ຂອງດິນ, ປະເມ ນຄວາມເໝາະສົົມຂອງທ ີ່ ດິນຕ ໍ່ການປູກພ ດ ແລະ 
ສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ໂຄງການຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄວາມ
ສົນໃຈຂ ໍ້ມູນໃນດ້ານນ ື້. 

ແຜນວາດການສາໍຫວຼດ ແລະ ສກຶສາດນິ  
  

ການສາໍຫວຼດ ແລະ ສກຶສາດນິ 

1. ບາດກ້າວກະກຽມ 2. ບາດກ້າວພາກສະໜາມ 

3. ບາດກ້າວໃນຫ້ອງການ 

- ສ້າງແຜນທ ີ່ດິນ ແລະ ແຜນທ ີ່ຄວາມເໝາະສົມຂອງທ ີ່ດິນຕ ໍ່ການປູກພ ດ 
  ຊະນິດຕ່າງໆ 
- ບົດລາຍງານ 

ອຸປະກອນ ແລະ ແຜນທ ີ່ຕ່າງໆ 
ສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດນິ 

ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ,  
ດ້ານເສດຖະກດິ-ສັງຄົມຕ່າງໆ 

ວິໄຈຄຸນສົມບັດຟີຊິກ-ເຄມ ຂອງດິນ 

- ສັງລວມ, ວິເຄາະຂ ໍ້ ໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກພາກສະຫນາມ ແລະ ຜົນວິໄຈດິນ 
- ຈໍາແນກດິນ 

ລ
/
ດ 

ມາດຕາສ່ວນ
ແຜນທ ີ່ 

ຄວາມລະ 
ອຽດຂອງ 

ການສໍາຫຼວດ 

ພ ື້ນທ ີ່/1 ຊມ2 
ໃນແຜນທ ີ່ 
(ຮຕ) 

ມາດຖານການ 
ວາງຂຸມດິນ 
 (ຮຕ/ຂຸມ) 

ເປົ້ນໝາຍ 
ການສໍາຫຼວດ 

1 1/5.000 
ຫຼ  ໃຫຍ່ກ່ວາ 

ແບບລະອຽດທ ີ່ສຸດ 
(Very detailed) 0.25 ຮຕ 0.5-1 ຮຕ 

ເພ ີ່ອການທົດ
ລອງ ແລະ 

ການວາງແຜນ
ນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ
ລະດັບສູນ, 

ສະຖານ , ບ້ານ 

2 1/10.000 

ແບບລະອຽດ 
(Detailed) 

1 ຮຕ 1-2 ຮຕ 

ເພ ີ່ອການວາງ
ແຜນພັດທະນາ
ລະດັບໂຄງການ
ຂະໜາດນ້ອຍ, 
ກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ 

3 1/25.000 

ແບບລະອຽດ 
ປານກາງ 

(Moderately  
detailed) 

6.25 ຮຕ 2-12 ຮຕ 

ເພ ີ່ອການວາງ
ແຜນຈຸດສຸມ, 
ປະເມ ນຄຸນຄ່າ, 
ວາງແຜນ
ລະດັບ 

ໂຄງການຕ່າງໆ 

4 1/50.000 
ແບບຂ້ອນຂ້າງລະອຽດ 
(Semi-detailed) 25 ຮຕ 12-25 ຮຕ 

ເພ ີ່ອການວາງ
ແຜນພັດທະນາ
ລະດັບອງຖິີ່ນ, 

ເມ ອງ 

5 1/100.000 

ແບບຫຍາບໆ  
ເບ ື້ອງຕົ້ນ 

(Reconnaissance) 100 ຮຕ 100-200 ຮຕ 

ເພ ີ່ອການວາງ
ແຜນພັດທະນາ
ລະດັບມະຫາ
ພາກ, ແຂວງ 

6 1/250.000 
ຫຼ  ນ້ອຍກ່ວາ 

ແບບລວມໆ 
(Exploratory or 

General) 
625 ຮຕ 1000-2000 ຮຕ 

ເພ ີ່ອການວາງ
ແຜນພັດທະນາ
ລະດັບພາກ, 
ປະເທດ 

ສຶກສາຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລະ ວາງຈຸດຂຸມ
ດິນລົງແຜນທ ີ່ແມ່  (ແຜນທ ີ່ພ ື້ນ) 

ຂ ດຂອບເຂດດິນເບ ື້ອງຕົ້ນ 
ລົງແຜນທ ີ່ແມ່ (ແຜນທ ີ່ພ ື້ນ) 
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