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D,H ໄລຍະທາງນອນ
SD ໄລຍະທາງ ຊັນ
0''' ອົງສາ, ລິບດາ, ຟລີິບດາ
BM ໝຸດຫັຼກຖານທ່ີ ລະດັບ
H.I ຄວາມສູງຂອງເສັ້ນແນ ຈາກພື້ນລະດັບຫັຼກຖານ
B.S ທ່ີ ຈາກການ ຄັ້ງ ອິດຈາກ Staff
F.S ທ່ີ ຈາກການ ໄປຍັງຈຸດທ່ີ ທັນ ລະດັບ
I.S ທ່ີ ຈາກຈຸດທ່ີຍັງ ທັນ ລະດັບທ່ີ
T.P ຈຸດທ່ີມທັີງ ຫັຼງ ແລະ
FAO ອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດ
GTZ ອົງການພັດທະນາເຢຍລະມັນ
NGO ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີ ຂື້ນກັບລັດທະບານ



ບົດທີ 1

ຈຸດປະສົງ

1. ນັກສຶກສາມຄີວາມ ກັບ ທ່ີ
ດິນ

2. ນັກສຶກສາມຄີວາມ ກັບເຂັມທິດ, ທິດທາງ ແລະ ມູມ ໃນການວັດແທກໄລຍະ
3. ນັກສຶກສາສາມາດ ຫຼວດແບບວົງປິດ ແລະ ເປີດໃນພາກສະໜາມ
4. ນັກສຶກສາສາມາດ ແຜນວາດຕອນດິນ ແລະ ດດັ ຜິດພາດໃນການ

ກັນ
5. ນັກສຶກສາມາດອະທິບາຍ ປະກອບຂອງ ແທກລະດັບ ແລະ ວິທີການ ຫຼວດ

ແບບທາງກົງ ແລະ ທາງ
6. ນັກສຶກສາສາມາດອະທິບາຍການ ແຜນທ່ີ ແລະ ແຍກມາດຕາ
7. ນັກສຶກສາສາມາດ ແລະ ຂະຫຍາຍແຜນທ່ີຕາມມາດຕາ ທ່ີ
8. ນັກສຶກສາສາມາດຄິດ ເນື້ອທ່ີ ຫຼາຍວິທີ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ

ເນື້ອໃນ
1.1ຄວາມໝາຍ ແລະ ທ່ີດິນ

: ໝ ຕອບສະໜ ການໃດ
ໜ່ຶ ຫືຼ ຊົນນະບົດ.

: ນຂະບວນກາ ແຜ
ແລະ , ການປະສານສົມທົບ ຫືຼ

ກັບພາກ , ມີການຕີລາຄາປະເມີນສະພາບເງ່ືອນໄຂທາງ ນຊີວະກາຍະພາບ ແລະ ສິ່ງ
ມີການອອກແ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ

ໝ ໝ້ັນຄົງ
ການ ເຂດ ທ່ີດິນ ຂັ້ນ ມີຄວາມ ຫຼາຍປະການດັ່ງ ໄປນີ:້
- ເຮັດ ສາມາດເຂົ້າ ໃນຂະບວນການ ແລະ ດແດນ ຂອງເຂດ

ທ່ີດິນ ປະເພດທ່ີຈະ ເຂດ ຄອງຂອງ ໃນ ການ
ລະບຽບ , ຕົກລົງ ຫືຼ ແຜນ

- ສາມາດ ໃນເຂດທ່ີ

- ມີໂອກາດ ກັບທ່ີດິນພາຍໃນຂອບເຂດ ມີ
ສາມາດ ເປັນ
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- ຮັບ ຽວກັບ າລັ
ໄປເຖິງການຂື້ນທະບຽນ

- າງແຜນ
ທ່ີດິນພາຍ

1.2 ທ່ີດິນ
ວັດຖຸປະສົງຂອງການ ນ ເພື່ອ ມີການຮັບ ເຂດແດນ ແລະ ເຂດ

ຄອງຂອງ ຮດີຄອງປະເພນີ ທາງ ການ
ແລະ ທ່ີຕັ້ງສັດເຈນ ເພື່ອ ເຂດ ທ່ີດິນ ແຜນ ຄອງ - ດິນສະ
ດວກ ການ ເຂດແດນ ແ ງລະ ດັ່ງ

:
- ເຂດ ແລະ ເຂດແດນຂອງເຂດ ເພື່ອ

ອະນາຄົດ ເຊິງ່ນອນ
- ມກຽວກັນ ທ່ີດິນ

ທ່ີກວ ເຊັ່ນ: ໜ່ຶງ ນົດ
ກັນເຊັ່ນກັນ, ໜ່ຶງ ເປັນໄປ

າ ຕິດກັນ
- ເພື່ອປັບປຸງການ ແລ

ຄອງຂອງ
- ເພື່ອ ການ ທ່ີດິນກະສິ

ຂອງ
- ເພື່ອ ພື້ນທ່ີ ການ ສາມາດຮັບປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ

ກິນ ແລະ ການຜະລິດເປັນ ຄວາມທຸກຍາກ
- ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນໃນການ ແລະ ທ່ີ

ການຜະລິດ
- ເ ເຂົ້າໃຈ ກັບເຂດ ທ່ີ

ໃ
- ເພືອ່ຮັບປະກັນ ທ່ີຂອບເຂດຂອງ ຮັບການ

ປົກປັກ ຮັກສາ
- ທ່ີດນິທ່ີ ການລົງທຶນຜະລິດເປັນ ແລະ ປູກພືດອຸດສາຫະ

- ເພື່ອສະໜອງ ມູນ ແລະ ແຜນທ່ີ ອົງການເມືອງ ແລະ ແຂວງ
ການຕັດສິນ ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ
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1.3 ແລະ ເຄ່ືອງມື
1.3.1 ເຂັມທິດCOMPASS

ໃນການວັດແທກມູມ ແລະ ທິດທາງທ່ີທັນສະໄໝຈະ ຂຶນ້ມາ ງານນັ້ນ ເຂັມທິດ
ເປັນເຄືອ່ງສະໜິດດຽວທ່ີ ກັນ ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ປະຈຸບັນວທີິການ ຫຼວດ ວຍ
ຫຼາຍທ່ີສຸດເຊັ່ນ: ການ ຫຼວດທາງ ລະນີສາດ,ການ ຫຼວດ ຫຼວດທາງ ວິສະ

....
1.3.2 ເຂັມ ເຫຼັກ MAGNETIC COMPASS

, ໃນ
ພຽງທາງ (N) .

ກ ມູມກະເດື່ອງ ເຫຼັກ Dip of magnetic
ເຂັມ ເຫັຼກກັບເສັນ້ຊືເ່ຂັມ ເຫັຼ ທິ

ພົນຂອງແຮງ ເຫັຼກໂລກ ເຊິ່ງມີ 0 ອົງສາ ທ່ີ ລເິວນເສັ້ນສູນສູດໄປເຖິງ 90 ອົງສາ ທ່ີຂັ້ວນໂລກ
ທັງສອງ

ຂ ມູມ ເຫຼັກ Magnetic declination
ລະ meridian ,

ເຂັມທິດເໜືອ (N) ໄປທາງຕາເວັນອອກ ອອກ, ຕາເວັນຕົກ
ທິດທາງໄປຕາເວັນຕົກ.

ຄ ການ ແປງຂອງມູມ ເຫຼກັ
- 300 ປີ secular variation
-ການ ແປງປະ ປີ annual variation
-ການ ແປງປະ ວັນ daily variation
- irregular variation

ງ ແຮງດຶງດູດ ຖິ່ນ Local attraction
ໝາຍເຖິງການ ຂອງເຂັມ ເຫັຼກອອກຈາກທ່ີຕັ້ງປກົກະຕິ. ອິດທິ

ພົນຂອງແຮງດຶງດູດ ຖ່ິນ ເຊັ່ນ : ວັດຖຸທ່ີເປັນເຫັຼກ,ສານທ່ີມີເຫັຼກເປັນ ປະກອບ ແລະ ມີກະແສໄຟ
ເຮັດ ອິດທິພົນຂອງແຮງ ເຫັຼກມີການ ຽນແປງເຊິງ່ເປັນຜົນເຮັດ ເຄຶ່ອນທ່ີ

ຈາກທິດທາງ meridianເດີມ.

1.3.3 ຊະນິດຂອງເຂັມທິດ
ກ ເຂັມທິດມື Pocket compassorHand compass

ເປັນເຂັມທິດຂະໜາດ ສະດວກໃນການ ປະໂຫຍດໃນການເດີນທາງ
ການຊອກທິດເໜືອ, ການຕັ້ງແຜນທ່ີໃ ຖືກທິດເໜືອ ໃນການ ຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ, ການ ຫຼວດແບບ

ການ :
- ນົດທິດທ່ີ ການຈາກຈຸດຢືນໄປຫາຈຸດທ່ີ ການ (

ທິດ)
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+ ແນທິດທາງ ຊືໂ່ດຍແນຈາກຈຸດ ໄປຫາເສັ້ນແນຂອງເຂັມທິດ
ເລັງ່ ວັດຖຸ ຫືຼ ຈຸດທ່ີ ການ

+ ຈາກນັ້ນບິດ ປັດຂອງເຂັມທິດໄປທາງຂວາ ຫືຼ ມືຈົນ ເສັ້ນ
ທິດ ໜືອຂອງເຂັມທິດຈະຂະໜານ ທິດເໜືອຂອງ ເຫັຼ ຢຸດ

+ ຈາກນັ້ນ ເອົາ ຂອງທິດທາງຈາກຈຸດ
+ ບັນທຶກ ທ່ີ ການ ທ່ີຈະ ອອກໄປຈຸດອື່ນໆ

- ການ ນົດທິດທາງເດີນຈາກຈຸດຢືນໄປຫາຈຸດທ່ີ ການ (ໃນເມື່ອ
ຂອງທິດ)

+ ຕັ້ງ ຂອງທິດທາງທ່ີ ການ ດກີັບຈຸດ ນໂດຍການບິດ
ປັດຂອງເຂັມທິດ

+ ປິ່ນເຂັມທິດໄປມາຈົນ ເຂັມ ເຫັຼກຈະຂະໜານ ກັບ
ເສັ້ນທິດເໜືອຂອງເຂັມທິດ

+ ເດີນໄປຕາມທິດທາງທ່ີຕັ້ງ ຈົນຮອດຈຸດທ່ີ ການຕາມຄວາມຍາວທ່ີ

ຮູບທີ1 ປະກອບຂອງເຂັມທິດ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ໄລ ຊາດ, ປີ 2000

ຂ Prismatic compass
ເປັນເຂມັທິດທ່ີເໝາະສົມກັບການ ຫຼວດ ແຜນທ່ີ, ປະກອບທ່ີ ຄັນ

ມີ: ເຂັມທິດມີລັກຊະນະເປັນກັບຂະໜາດ 10 ຊມ ເຊິງ່ອາດຈະເປັນເຂັມທິດມື ຫືຼ ເຂັມທິດສາມຂາ, ພາຍ
ໃນກັບຈະມີເຂັມ ເຫັຼກຢຶດຕົວຕິດກັບຈານອົງສາ, ຈານອົງສາຈະລອຍຕົວ ເທິງແກນທ່ີເຮັດ ເຫັຼກ ,
ຈານອົງສາຈະ ອອກເປັນອົງສາແລະອົງສາເລີ້ມຈາກ 0 - 360 ອົງສາ ໂດຍມີທິດທາງໄປຕາມເຂັມໂມງ
ເດີນ, 0 ອົງສາຈະ ທິດເໜືອ,90 ອົງສາ ຕາເວັນອອກ,180 ອົງສາ ທິດ ,270 ອົງສາ ຕາເວັນຕົກ. ຕົວ
ເລກຈະເປັນເລກປີ້ ເທິງກັບເຂັມທິດ ໜ່ຶງມີ ແນວັດຖຸ (object vane) ເຊິງ່ມີສາຍໄຍ ລັບແນ
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ວັດຖຸ, ກົງກັນ ມກັບ object vane , ມີ (sight vane or eye slit) ເປັນ ແຄບໆ
ເທິງ ສາມ , ການ ຂອງທິດ ເຂົ້າໄປໃນ ເຊິ່ງຈະສະ ເຫັນຕົວ

ເລກ ແລະ ຂະຫຍາຍເຫັນ ຊັດເຈນ.
ຄ Surveyor's compass

ເປັນເຂັມທິດທ່ີລັກຊະ ປະກອບ ຄເືຂັມທິດ ສາມ
ທ່ີແຕກ ດັ່ງ ໄປນີ:້

- ຈານອົງສາຕິດ ກັບຕົວຂອງເຂັມທິດ
- ເຂັມ ເຫັຼກໝູນຕົວ ອິດສະຫຼະ ເທິງແກນ
- ແນ ມີ ສາມ
- ການ ຂອງທິດ ຈາກຕົວເລກ ເທິງຈານອົງສາທ່ີເຂັມທິດເໜືອຊີ້ໄປ

- ຈານອົງສາ ອອກເປັນ 4 ລະ 0 ອົງສາ - 90 ອົງສາ ຫືຼ0
ອົງສາ - 360 ອົງສາ

ຮູບທີ 2ຈານ ມູມອົງສາຂອງເຂັມທິດ Surveyor’s compass
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ໄລ ຊາດ, ປີ 2000
ງ ສາຍເຫດຂອງຄວາມຄາດເຄ່ືອນ

- ໂຕເຂັມທິດ
- ແກນຂອງເຂັມຄົດ
- ຈານອົງສາ ໃນແລວນອນ
- ເຂັມທິດໜູນ ສະດວກ
- ການ ອົງສາຜິດ
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- ຄວາມຄາດເຄື່ອນອື່ນໆ
1.3.4 ທິດທາງ ແລະ ມູມ Direction  and Angles

ກ ເສັ້ນເມຣິດຽນ Meridians
ຫຼວດເສັ້ນທ່ີຢຶດຖືເປັນຫັຼກ ໃນການວັດທິດທາງອາດຈະເປັນເສັ້ນ

ໃດໆ , ເສັ້ນທ່ີຢຶດຖືເປັນຫັຼກນັ້ : meridians ເຊິ່ງມັນອາດຈະເປັນ true meridians or
magnetic meridians ທິດທາງນັ້ນ ຂຶ້ນກັບ meridians ດັ່ງ

ຂ ເສັ້ນເມຣິດຽນ True meridian
ເປັນເສັ້ນເໜືອ ທ່ີ ຂົ້ວພມູີສາດຂອງໂລກ ແລະ ຈະຫາ ໂດຍການ

ຫຼວດທາງດາລາສາດ
ຄ ເສັ້ນເມຣິດຽນ ເຫຼັກMagnetic meridian

ທິດທາງຂອງ magnetic meridian ທິດທາງຂອງເຂັມ ເຫັຼກທ່ີຊີໄ້ປ
ເມື່ອ ຕົວ ອິດສະຫຼະ, ຂົ້ວ ເຫັຼກໂລກຈະ ຊີໄ້ປໃນທິດທາງດຽວກັບຂົ້ວພມູີສາດຂອງໂລກ ດັ່ງນັ້ນ
magnetic meridian ຈິ່ງ ຂະໜານ ກັບ true meridian magnetic meridian ຈະ ຄົງທ່ີຈະ
ມີການ ຽນແປງເລື້ອຍໆ ເຖິງ ໃດ ຕາມ ເຂັມທິດເປັນເຄື່ອງມືທ່ີ ໃນການ ຫຼວດທ່ີນຍິົມກັນ
ຫຼາຍໃນທ່ົວໂລກ.

1.3.5 ມູມ ແລະ ທິດທາງAngle  and Direction
Angle  and  direction ອາດຈະບອກ ໂດຍມູມ bearing or  azimuths,

deflection angle,angle to the right, interior angle ເຫ່ົຼານີ້ ຈາກການວັດໃນ
ພາກສະໜາມຮຽກ : ສັງ ຈາກການ ນວນຮຽກ : ນວນ.

ກ ມູມເຟ້ືອງ Bearing or Reduced bearing (RB)
ໝາຍເຖິງມູມທ່ີວັດໄປໃນທາງຕາວັນອອກ ຫືຼ ທາງຕາວັນຕົກ ໂດຍນັບ

ອອກຈາກເສັ້ນທິດເໜືອ(n) ແລະ ທິດ (s) ໃນທິດທາງເຂັມໂມງເດີນ ແລະ ປີ້ນກັບ.ເຊິງ່ມັນອາດຈະເປັນ
true bearing or magnetic bearing ຂຶ້ນ ກັບ meridians ທ່ີ ອິງ. Bearing ຂອງເສັ້ນຊື່
ໜ່ຶງບອກ ໂດຍການສັງເກດ ຂອງມູມແຫຼມ ແລະ ເຟື້ອງ (quadrant) ເຊິງ່ເສັ້ນຊືນ່ັ້ນ ຂຶ້ນກັບ
meridians.

ຂ ມູມເຕັມ Azimuth or Whole circle bearing (WCB)
ໝາຍເຖິງມູມທ່ີວັດຈາກເສັ້ນທິດເໜືອ (N) ໃນທິດທາງເຂັມໂມງເດີນ, ເຊິງ່

ມັນອາດຈະເປັນ True azimuth or Magnetic Azimuth ຂຶ້ນ ກັບ Meridians ທ່ີ ອິງ
Azimuthມີ 0 ອົງສາ - 360 ອົງສາ.

ຄ ຄວາມ ພັນລະ Azimuth &Bearing or( WCB & RB )

ຕາຕະລາງທີ1ຄວາມ ມູມເຕັມ ແລະ ມູມເຟ້ືອງ
ເຟ້ືອງ (Quadrant) RB WCB

00 - 900

900 -1800

1800 - 2700

2700 - 3600

I (NE)
II (SE)
III (SW)
IV (NW)

RB = WCB
RB = 180 - WCB
RB = WCB - 180
RB = 360 - WCB

WCB = RB
WCB = 180 - RB
WCB = 180 + RB
WCB = 360 - RB
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ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ໄລ ຊາດ, ປີ 2000

1.3.6 ມູມໄປແລະມູມກັບFore bearing  and  Back bearing(FB)(BB)
ລະນີການວັດມູມແບບ WCB(Azimuth)

fore bearing ຂອງມູມທ່ີວັດຈາກເສັ້ນທິດເໜືອໄປຍັງຈຸດທ່ີ
ການ ເຊັ່ນ: ຕັ້ງເຂັມທິດ A ວດັມູມຈາກທິດເໜືອໄປຍັງ B Azimuth 60 ອົງສາ ທິດທາງຂອງ
ເສັ້ນຊືຈ່າກ AB

Back Bearing ຂອງມູມທ່ີວັດຈາກທິດເໜືອໄປຍັງຈຸດທ່ີວັດມາ
AB ໝາຍເຖິງທິດທາງຂອງ BA ເຊິງ່ມີ Azimuth 240 ອົງສາ

ການ ນວນ BB
ເນື່ອງ າ FB & BB ຂອງເສັ້ນຊືໜ່ຶ່ງມີຄວາມແຕກ ກັນ 180 ອົງສາ ສະນັ້ນ

BB ຂອງເສັ້ນຊືໜ່ຶ່ງສາມາດ ນວນຫາ ຈາກ FB ຂອງເສັ້ນຊືນ່ັ້ນເອງ

BB = FB + 1800 (FB <1800)
BB = FB - 1800 (FB >1800)

ລະນກີານວັດມູມແບບ rb or (bearing)
ປົກກະຕິການວດັມູມ RB ຂອງ FB & BB ມີ ເທ່ົາກັນ ໃນເຟື້ອງ

ທ່ີກົງກັນ ກັນ ເຊັ່ນ: FB (AB) = N 60 ອົງສາ E ແລະ BB (AB) ຈະ S 60 ອົງສາ W.
ຄ ມູມໃນ Interior angle

ໃນຮູບຫຼາຍ ຽມ ມູມທ່ີເກີດຈາກເສັ້ນທ່ີຕັດກັນສອງເສັ້ນ ຮຽກ ມູມໃນ.
ໃນຮບູຫຼາຍ ຽມປິດມູມໃນເທ່ົາ ມູມແຫຼມ ລະແຈສົມເຂົ້າກັນ Interior Angle = α 1 + α 2
+..........+ αn=1800 (n - 2) ການ ນວນມູມໃນ / Interior Calculation.

ງ ມູມຫັກ Deflection Angle
ມູມລະ ແລວຂອງທິດທາງ ອອກຈາກແລວຂອງທິດທາງ

ເດີມ, ໃນການບັນທຶກ ຂອງມູມຫັກຈະບອກ ຫັກໄປທາງຂວາ ຫືຼ ຫັກໄປທາງ ຖືເອົາແລວ
ເດີມເປັນຫັຼກ
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ຕົວ : ມູມຫັກທ່ີຈຸດ B = 220 R ແລະ ມູມຫັກ C = 330 L

ຮູບທີ 3ຮູບການ ນວນທິດທາງຈາກມູມຫັກ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ໄລ ຊາດ, ປີ 2000

1.3.7 ການວັດແທກໄລຍະDistance measurement
ກ ວິທກີານວັດໄລຍະ Methods

ການນັບ ຍາງPacing
ເປັນວທີິການວັດໄລຍະແບບໜ່ຶງ ເຊີ່ງ ຫຼາຍເພີ່ນນິຍົມກັນ ໃນການ

ຫຼວດຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອເປັນປະເມີນ ທ່ີດິນທ່ີຈະ ເນີນນການ ຫຼວດນັ້ນ ວາງຍາວ.
L=a x N
L ໄລຍະທ່ີ ການ
aຄວາມ ວາງສະ ຂອງ
N ນວນ ທ່ີນັບ ທັງໝົດ
ການ Mileage recorder, Odometer
L=V x T
Vຄວາມໄວສະ (ລົດ,ຄົນ..)
Tເວລາທ່ີ
ວນ Odometer ຫຼາຍເພີ່ນນຍິົມ ຕິດຕັ້ງ ກັບຍານພາຫານະແລະ

ສາມາດບັນທຶກຮອບຂອງ ໂດຍກົງ
ຂ ການວັດແທກໄລຍະ ແມັດ
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ການວັດໄລຍະ ແມັດເປັນວທີິການທ່ີນຍິົມກັນ ຫຼາຍທ່ີສຸດໃນການ
ວັດໄລຍະ ຂອງເສັ້ນ ຫຼວດ, ໂດຍທ່ົວໄປ ການວັດໄລຍະ ຈະມີສອງ ລະນີ

-ການວດັໄລຍະ ຈາກສອງຈຸດ ເຊັ່ນ: ການວັດໄລຍະຈາກຈຸດທ່ີຕັ້ງ ຍ
ສອງຈຸດ ເທິງ ດິນ

-ການວັດໄລຍະຈາກຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຄົງທ່ີອອກໄປຫາວັດຖຸໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຈຸດ ທ່ີ
ການ. ໂດຍທ່ົວໄປ ການວັດໄລຍະຈະມີຂັ້ນຕອນ ນີ:້

-ແນແລວ ຊື່
- ນົດຈຸດທ່ີຈະວັດແທກ
-ດຶງແມັດໄປຕາມແລວ ຊື່
-ໝາຍໄລຍະເທິງແມັດ
- ເອົາໄລຍະ ເທີງແມັດ
-ບັນທຶກ ທ່ີ

ຄ ການວັດໄລຍະໃນເຂດລາດຊັນ Distance measurement on slope
area

- ການວັດແບບຂ້ັນໄດ
L (AB) = l1 + l2 + l3 + ...........

ຮູບທີ4ຮູບການວັດແທກໄລຍະແບບຂ້ັນໄດ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ໄລ ຊາດ, ປີ 2000

- ການວັດມູມຕັ້ງ ແລະ ໄລຍະຕາມ
H = SD x cos α
H ໄລຍະທາງນອນ
SD ໄລຍະຕາມ
αມູມ ຊັນ
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ຮູບທີ 5
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ໄລ ຊາດ, ປີ 2000

- ກາ ດັດ

ງ ຄວາມຜິດພາດໃນການວັດໄລຍະ ແມັດ
- ຄວາມຍາວຂອງແມັດ ໄ ມາດຖານ
- ແມັດ ໃນແລວລະດັບໃນຂະນະວັດແທກ
- ການ ແປງຂອງອນຸະພູມ
- ການ ແປງຂອງແຮງດຶງຂອງແມັດ
- ແມັດ
- ແນແລວ ຊື່
- ເວລາວັດແທກແມັດ ໃນແລວຊື່

ຈ ການວັດໄລຍະ ໂນນ
- A & B ເປັນສອງຈຸດທ່ີ ການວັດແທກ ແລະ ມີເນີນນພເູປັນສີ່ງ

ກີດຂວາງ ດັ່ງນັ້ນໃນການແນຈິ່ງ ເປັນ ອາໄສສຈຸດທ່ີ ລະ ກາງເປັນຈຸດເຊື່ອມ ໃນການແນໄປ
ຍັງຈຸດທ່ີ ສາມາດຫ່ຼຽວເຫັນ

- ປັກຫັຼກແນ A & B
- ເລອືກສອງຈຸດ ລະ ກາງຄ:ື C & D ໂດຍພະຍາຍາມຢືນ ເປັນ

ເສັ້ນຊືເ່ທ່ົາທີຈະຢືນ .C ສາມາດຫຼຽວເຫັນ B ແລະ D ສາມາດຫຼຽວເຫັນ A
- ແນແລວສວນກັບສະຫັຼບກັນໄປມາ(ເບີ່ງຕາມຮູບ)
- ເຮັດແນວດຽວກັນຈົນກະທັງ A, C, D, B ໃນເສັ້ນຊືດ່ຽວກັນ

ສ ການວັດໄລຍະ ໜາມ
- ສອງຈຸດ ສາມາດຫຼຽວເຫັນກັນໄ .ເມື່ອແລວ ຫຼວດຫາກໄປພົບ ເຊິງ່ມີ

ກີດຂວາງການແນ ສະນັ້ນການວັດໄລຍະ ວທີິການ Random line method
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- A & B ເປັນສອງຈຸດທ່ີ ການວັດໄລຍະທ່ີຖືກກີດບັງ
ແລະ ໜາມ

- ວາງແລວສ ຸ່ມAB1ໄປໃນທິດທາງໃດ ໂດຍ ຂອງ B1 ສາມາດ
ຫລຽວເຫັນ A ແລວ AB1ໄປເລື້ອຍ ຈົນ ວາ ສາມາດຫຼຽວເຫັນ B ນົດຈຸດ B1 ໃນ
ແລວAB1ໂດຍ BB1ຕັ້ງສາກ AB 1

- ນວນໄລຍະ AB ຫັຼກການປຕີາ
ຊ ການວັດໄລຍະ ໜອງ Rect angle method

- AB ເສັ້ນ ຫຼວດທ່ີ ການ
- ຮູບ 4ແຈສາກ ທ່ີຈຸດ B&C ເສັ້ນຕັ້ງສາກ BE = CF ຍາວກາຍສິ່ງ

ກີດຂວາງອອກໄປ
- E&F ເຂົ້າ ວັດໄລຍະ EF ເຮົາ ຈະ ໄລຍະBC right

angle method
- ຮູບ3ແຈ BCE ມູມສາກ B or C
- ເສັ້ນຕັ້ງສາກ BE ຍາວອອກໄປກາຍສີງ່ກີດຂວາງ
- ວັດໄລຍະ BE & EC
- ນວນໄລຍະ BC ຫັຼກເກນປຕີາ similar triangle method
- ນົດ C ພົນຈາກສິ່ງກີດຂວາງ
- ແລວ AC & BC ອອກໄປທ່ີ D & E
- ອັດຕາ AC/CD = BC/CE = m
- ວັດໄລຍະ ED
- ນວນ AB = m xDE

ຍ ການວັດໄລຍະ Similar triangle method
- AB ເປັນແລວ ຫຼວດ
- ນົດຈຸດ C ໃນແລວດຽວກັນກັບ AB
- ທ່ີຈຸດ A & C ເສັ້ນຕັ້ງສາກໄປຫາ D & E ໂດຍ B, D, E ໃນ

ແລວອັນດຽວກັນ
- ວັດໄລຍະ AC, AD, CE
- ນວນໄລຍະ AB= = + → = .−

ດ ການວັດໄລຍະ ແພງ ແລະ ອາຄານParallel line method
AB ເປັນເສັ້ນ ຫຼວດທ່ີຖືກກີດຂວາງ ອາຄານ

- ທ່ີ A & B ເສັ້ນຕັ້ງສາກອອກໄປຫາ C & D
- ນົດ G & H ໂດຍ GH ໃນແຖວດຽວກັນກັບ CD
- ຈາກ G & H ເສັ້ນຕັ້ງສາກໄປຫາ E & F ໂດຍ GE = FH =
AC = BD
- ວັດໄລຍະ GD ເຮົາ BE
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1.3.8 ການວັດOffset measurement
Offsets ໄລຍະທ່ີວັດແທກອອກທາງ ຂອງເສັ້ນ ຫຼວດອອກໄປຍງັວັດຖຸທ່ີ

ຄົງ : ອາຄານ,ຕົ້ນ , ທາງ
ກOffsetຕັ້ງສາກ

ວດໄປຍັງວັດຖຸໃດໜ່ຶງໃນມູມຕັ້ງສາກ(900)
ໂດຍທ່ົວໄປ ອອຟແຊດປະເພດນີຈ້ະ ໃນໄລຍະທ່ີສັ້ນເທ່ົາທ່ີຈະສັ້ນ ເພື່ອຫ້ີຼກລຽງຄວາມຜິດ
ພາດທ່ີອາດເກີດຈາກທິດ ແລະ ຄວາມຍາວທ່ີ ຖືກ

ຂOffsetສະຫຽຼງ
ໄລຍະທ່ີວັດຈາກສອງຈຸດຂອງເສັ້ນ ຫຼວດ ໄປຍັງວັດຖຸທ່ີຄົງທ່ີ. ຫາກ

ວັດຖຸຫາກ ໄກການວັດແທກຈະ ວັດໃນມູມ 600 ຈາກຈຸດທ່ີຕັ້ງຂອງວດັຖຸໄປຍັງເສັ້ນ ຫຼວດ
ນວນຂອງ Offsets

ນວນຂອງ  ທ່ີຈະ ແທກເພື່ອ ນົດທ່ີຕັ້ງຂອງວັດ ຂຶ້ນ ກັບລັກ
ຊະນະ, ຮູບ ຂອງວັດຖຸເຊັ່ນ:

- ເສັ້ນທາງຊື,່ ແພງວັດ ສອງສົ້ນຂອງວັດຖຸ
- ເສັ້ນຂອບເຂດ, ທຸກໆ ທ່ີມີການ ແປງ
- ທາງຄົດ, ທາງ ທຸກໆ ທ່ີມີການ ແປງ
- ຈາກເສັ້ນ ຫຼວດໄປຫາໃຈກາງຂອງວັດຖຸ
- ເສັ້ນທາງ, ສາຍ ທ່ີຕັດກັບເສັ້ນ ຫຼວດ ບັນທຶກ ແລະ ວັດອອຟ

ແສັດສ ນົດທິດທາງ
- ປະຕູໂຂງຂະໜາດຄວາມ ວາງ ບັນທຶກ
- ແຈຂອງເດີ່ນ, ວັດຖຸທ່ີ ຄັນວັດຈາກເສັ້ນ ຫຼວດໄປຫາແຈຂອງວັດຖຸ ແລະ

ບັນທຶກ ວາງ ແລະ ຍາວຂອງວດັຖຸ
- ແຈແລະ ຂະໜາດຂອງອາຄານວັດຈາກເສັ້ນ ຫຼວດໄປຫາແຈຂອງວັດຖຸ

ແລະ ບັນທຶກຄ ວາງ ແລະ ຍາວຂອງວດັຖຸ ຫືຼ ອາຄານ
ງຄວາມ ຂອງOffset

ລະດັບຄວາມ ຂອງ offsetຂຶ້ນ ກັບ
- ມາດຕາ ຂອງແຜນຜັງ
- ຄວາມຍາວຂອງ offset
- ຄວາມ ຄັນຂອງ offset
ສະນັ້ນ, ອນເລີມ່ປະຕິບັດງານນັກ ຫຼວດ ງ ນົດມາດຕາ ທ່ີຈະ

, ນົດ ຈະເອົາຄວາມ ລົງຮອດໄສ. ສົມມຸດ ໄລຍະທ່ີສາມາດ ແນກ ຕາເປົ່າ ໃນ
ແຜນ ນ 0.25 ມມ ສະ ຄວາມ ຂອງ offsetເຮາົສາມາດ ນົດ ເຮົາ
ມາດຕາ ຂອງແຜນທ່ີ ຫືຼ ແຜນຜັງ

ຕົວ :ມາດຕາ ຂອງແຜນຜັງ 1 ຊມ / 4 ມ ໄລຍະຕົວຈິງໃນ ດິນເທ່ົາ
ກັບ 0.25 ມມໃນແຜນຜັງ 4000  x  0.25 / 10  =  100 ມມ = 10 ຊມ = 1 ດມ.ສະນັ້ນ offset
ຈະ ແທກສັ້ນສຸດ ນ 10 ຊມ.
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1.4 ທ່ີດິນ
1.4.1 ອຸປະກອນໃນການວັດແທກໄລະຍະ Equipment

- ແມັດtape
- ລູກສອນarrow
- ຫັຼກແນranging rod
- ລູກດິ່ງ plumb
- ລະດັບມືhand level
- ເຄື່ອງ ແມັດ
- ເຄື່ອງວັດແຮງດຶງຂອງແມັດ

ຮູບທີ6
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ໄລ ຊາດ, ປີ 2000
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1.4.2 ອຸປະກອນໃນການວັດແທກມູມ ແລະ ຈຸດຢືນ

ຮູບທີ7ອຸປະກອນວັດແທກມູມແລະຈຸດຢືນ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ໄລ ຊາດ, ປີ 2000

1.5
1.5.1 ການບັນທຶກຜົນການ ຫຼວດField book decording

ໃນການບັນທຶກຜົນຂອງການ ຫຼວດ ເພື່ອ ເກີດຄວາມສັບສົນຄວນບັນທຶກ
ລະ ເສັ້ນ ໜ່ຶງຂອງປື້ມ ເຊິ່ງຈຸດທ່ີຕັ້ງເລີ້ມຕົ້ນຂອງເສັ້ນ ຫຼວດນັ້ນ ບັນທຶກ ສົ້ນ
ສົ້ນໜ່ຶງຂອງເສັ້ນ ສົ້ນເທິງຂອງປື້ມ ຈຸດທ່ີຕັ້ງ ໝາຍ ຕົວອັກສອນເຊັ່ນ: A, B, C... ໃນ
ຮູບສາມ ໃນ ເສັ້ນກາງຂອງປືມ້ບັນທຶກ.

- ທຸກໆທິດ ທ່ີວັດຈາກຈຸດທ່ີຕັ້ງ ໝາຍ FB ຜົນວັດແທກ
ເທິງຂອງຈຸດທ່ີຕັ້ງ

- ທິດ ທ່ີວັດແທກ ບັນທຶກດັ່ງທ່ີ ຈາກເຂັມທິດ,ໝາຍຄວາມ ຖືເອົາທິດ
ເຫັຼກ

- ມີການ ແປງຂອງທິດ ເຫັຼກ ໝາຍບອກ ແຈ ເບື້ອງ ຊືກ່ັບຈຸດ
ເລີ້ມຕົ້ນ ອິດຂອງການ ຫຼວດ

- ທຸກໆທິດກັບ ໝາຍ BB ທັງຜົນວດັແທກ ໄລຍະ ລະ ຈຸດທ່ີຕັ້ງ
ຂີດວົງມົນ ທາງ ຂອງຈຸດທ່ີຕັ້ງ
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- ທິດ ທ່ີວັດແທກ ບັນທຶກດັ່ງທ່ີ ຈາກເຂັມທິດ,ໝາຍຄວາມ ຖືເອົາທິດ
ເຫັຼກ

- ມີການ ແປງຂອງທິດ ເຫັຼກ ໝາຍບອກ ແຈ ເບື້ອງ ຊືກ່ັບຈຸດ
ເລີ້ມຕົ້ນ ອິດຂອງການ ຫຼວດ

- ທຸກໆທິດກັບ ໝາຍ BB ທັງຜົນວດັແທກ ໄລຍະ ລະ ຈຸດທ່ີຕັ້ງ
ຂີດວົງມົນ ທາງ ຂອງຈຸດທ່ີຕັ້ງ
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- ລັບລາຍລະອຽດ : ຮົ້ວ, ເສັ້ນທາງທ່ີຕັດ ກັບເສັ້ນ ຫຼວດການບັນ
ທຶກ ໃນປື້ມບັນທຶກ ຂີດເສັ້ນດັ່ງ ເສັ້ນກາງຂອງປື້ມບັນທຶກ ມັນຈະ ຂີດພຽງ ຈກຸັບ
ໜ່ຶງຂອງເສັ້ນ ກາງປືມ້ ຈິ່ງ ອອກອີກ ໜ່ຶງຂອງເສັ້ນກາງທ່ີ ກົງກັນ ກັນ (ລາຍລະອຽດ
ເບີ່ງຕາມຕົວ ປະກອບ)

1.5.2 ການສະ ຜົນການ ຫຼວດໂດຍ Abstragt of compass & tape
survey data

ຜົນການ ຫຼວດວັດແທກທ່ີບັນທຶກໄປນັ້ນເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ເໝາະສົມໃນ
ການ ຄວນຈັດເປັນຕາຕະລາງ ສຸດ ຂອງປື້ມບັນທຶກດັ່ງນີ:້
ຕາຕະລາງທີ 2ສັງລວມໂຄງ ຫຼວດໂດຍ
Line Distance FB BB Angle

AB 370 220000’ 040000’ > A = 2740 - 2200 = 540

BC 470 184030’ 004030’ > B = 400 - 184030’ + 3600 = 215030’
CD 790 284030’ 104030’ > C = 3600 - 284030’ + 4030’= 80000’
DE 653 016030’ 196030’ > D = 10403’ - 16030’= 800’
EA 857 094000’ 274000’ > E = 196030’-940 = 102030’

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປ2ີ000
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ຮູບທີ 8
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ໄລ ຊາດ, ປີ 2000

1.5.3 ການດັດ ແຮງດຶງດູດ ຖິ່ນLocalattraction adjusting
ຫຼວດ

ຈາກ ຂອງ ລະເສັ້ນໂຄງ ຫຼວດ. ພວກເຮົາ ມູມໃນທ່ີປອດຈາກອິດທິ
ພົນຂອງແຮງດຶງດູດ ຖ່ິນ ຜົນສົມຂອງມູມໃນຈິ່ງເປັນຕົວຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຄາດເຄື່ອນໃນການ ຫຼວດ
ໂດຍເຂັມທິດ,ສະນັ້ນຜົນສົມຂອງມູມໃນ ຄວນຈະ ຫຼາຍ ວາ (N - 2)1800
ຕາຕະລາງທີ3
line distance FB BB angle remark

AB 689.39 m 350030’ 170030’ > A = 80002’
BC 509.66 m 303005’ 123005’ >B = 132035’
CD 478.68 m 236013’ 56013’ >C = 113008’
DE 572.50 m 177058’ 357058’ >D = 121045’
EA 1032.80 m 90029’ 270028’ >E = 092031’
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ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

ເນື່ອງຈາ ຜິດພາດນັ້ນມີ ຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເອົາ າຜິດພາດດັ່ງ ນັ້ນ
ໄປດັດ ສະເພາະຈຸດໃດໜ່ຶງທ່ີເຫັນ ຮັບອິດທິພົນຈາກແຮງດຶງດູູດ ຖ່ິນ.

1 ມູມໃນຂອງໂຄງ ຫຼວດ
2 ດັດ ມູມໃນຂອງໂຄງ ຫຼວດ
3 ການດັດ ທິດທາງຂອງໂຄງ ຫຼວດຈາກມູມໃນ
4 ການດັດ ທິດທາງຂອງໂຄງ ຫຼວດຈາກມູມຫັກ
5 ມູມ ແລະ ທິດທາງທ່ີດັດ

1.6 ວິທີການວັດແທກດິນ
1.6.1 ແບບຂອງການ ຫຼວດType of traverse

ກ ແບບປິດ Closed traverse
ເປັນການ ຫຼວດທ່ີເລີ້ມຈາກຈຸດທ່ີ ແ ງທ່ີ ມາຈົບ ເກົ່າ ຫືຼ

ຈຸດທ່ີ ແ ງທ່ີ .
ຂ ແບບເປີດ Open traverse
ເປັນການ ຫຼວດທ່ີເລີ້ມຈາກຈຸດທ່ີ ແ ງທ່ີ ນອນ ແລະ ໄປຈົບທ່ີຈຸດ

ແ ງທ່ີ .ການ ຫຼວດແບບນີ້ ສາມາດ ນວນກວດສອບຄວາມຜິດພາດຫືຼ ຄວາມ ,
ເພື່ອລົດ ຄວາມຄາດເຄື່ອນ ລົງຄວນວັດໄລຍະ ແລະ ມູມ ສອງຄັ້ງ. ການ ຫຼວດແບບວົງ
ເປີດເປັນສິ່ງທ່ີ ເປັນ ລັບການ ຫຼວດເພື່ອ ຄອງລະບາຍ ,ການວາງສາຍໄຟ ແຮງສູງ...

Closed traverse Open traverse

ຮູບທີ 9
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊາດ, ປີ 2000

A

B

C

D

EF

H
A

B

C

D

E
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1.6.2 ການປະຕິບັດງານໃນພາກສະໜາມ
ຈະລົງມືການ ຫຼວດພື້ນທ່ີໃດໜ່ຶງເຮົາ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ໄປນີ:້

- ເນື້ອທ່ີໆຈະ ການ ຫຼວດ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນວັດໄລຍະ ໄປ
ອມ ບາດ ທ່ີສະ ສະເໝີ ແຜນ ລອງຂອງພື້ນທ່ີໄປ

- ສຶກສາແຜນ ລອງຂອງພື້ນທ່ີ ນົດໂຄງ ຫຼວດ ເພື່ອເຮັດແນວໃດ
ກວມເອົາເນື້ອທ່ີນັ້ນໂດຍກະ ສາມາດວັດແທກ offset ອອກໄປຫາຂອບເຂດ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ຂອງພື້ນທ່ີນັ້ນ ໂດຍ ມີບັນຫາ.

- ເນື້ອທ່ີອີກເທ່ືອໜ່ຶງ ປັກຫັຼກໝາຍຈຸດທ່ີຕັ້ງ ລະຈຸດ, ຫັຼກໝາຍ
ເບີ ຫືຼ ອັກສອນ

- ເນື້ອທ່ີຫາກ ວາງຂວາງເຮົາອາດຈະ ນົດເສັ້ນກວດກາ ນວນ 12 ເສັ້ນ
ເນັ່ງ ເນຶອ້ທ່ີເພື່ອ ເປັນກວດກາຄວາມ ຂອງໂຄງ ຫຼວດ

- ລັບຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ ແລະ ບັນດາຈຸດທ່ີຕັ້ງຂອງເສັນ້ ຫຼວດຈະ ອິງ
ໝຸດຫັຼກຖານ ຫືຼ ວັດຖຸທ່ີຄົງທ່ີທ່ີສາມາດພສິູດ ໂດຍການແທກທິດ ແລະ ໄລຍະຈາກຈຸດດັ່ງ ໄປຍັງ
ຈຸດ ອິງ ຫືຼ ທັງສອງ.

- ເນີນການ ຫຼວດ ລະເສັ້ນຂອງໂຄງ ຫຼວດ ຈາກຕົວ ເຫັນ ຕັ້ງ
ຈຸດ A ວັດມູມ ແລະ ໄລຍະຈາກ AB, ໄປຕັ້ງ ຈຸດB ວັດມູມຈາກ BA ຈາກ

ນັ້ນວັດມູມ ແລະ ໄລຍະຈາກ BC, ເນີນນການແບບດຽວກັນນີເ້ລື້ອຍໄປຈົນກະທ້ັງຮອດຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ.
- າ ຈະ ຜົນຂອງການ ຫຼວດ ບັນທັດແທກມູມ ແລະ ບັນທັດ

ນວນທິດໃນຫົວ ສຸດ 15' ຕົວປະສານ ວັດຮອດ 10' ແລະ ໄລຍະວັດໃນຫົວ
cm
1.6.3 ການ ຜົນຂອງການ ຫຼວດ

ກ ການ ເສັ້ນເມລດິຽນຂະໜານ

- ຕິດເຈັ້ຍ ກະດານ ເລືອກພາກ ທ່ີເໝາະສົມ ລັບໝາຍຈຸດ
ເລີ້ມຕົ້ນເພື່ອເຮັດແນວໃດ ຜັງ ຂ ຍ, ເພື່ອຢາກ ຄແືນວນນັ້ນພວກເຮົາ
ຄວນ ຈິງ.

- ເສັ້ນຊື່ໜ່ຶງໃນແລວຕັ້ງສາກເພື່ອແທນ magnetic meridian
ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ ແລະ ສົ້ນທິດເໜືອອາດຈະຊີຂ້ຶ້ນເທິງສະເໝີ

- ບັນທັດແທກມູມໝາຍທິດທາງຂອງເສັ້ນ AB ໝາຍຈຸດທ່ີຕັ້ງ B
ຕາມທິດທາງຂອງ AB ໃນໄລຍະທ່ີເໝາະສົມກັບມາດຕາ ຂອງແຜນຜັງ

- ຈຸດ B ເສັ້ນ meridian ຂນານ ກັບເສັ້ນ meridian ທ່ີຈຸດ A
ທັດແທກມູມແທກທິດຂອງ BC ເພື່ອໝາຍຈຸດທ່ີຕັ້ງ C ທ່ີສົມ ກັບມາດຕາ

- ເນີນນການ ລະເສັ້ນ ໃນ ນອງດຽວກັນນີ້ ຈົນ ວາ ເລັດໝົດ
ທຸກ ເປັນການ ຫຼວດແບບວົງປິດສົ້ນຂອງເສັ້ນ ຫຼວດເສັ້ນສຸດ ຈະ ຈກຸັບຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ,
ໃນນັ້ນ ຮັບປະກັນ ການປະຕິບັດງານ ຖືກ

ໂຄງ ຫຼວດ ຈອດຄວາມຜິດພາດດັ່ງ ຮຽກ ຜິດພາດໃນການ
ຈອດ(Closing error)
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ຮູບທີ 10
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

ຂ ການ ມູມໃນ
ວທີິການນີ້ ຈະ ເນີນການແບບດຽວກັບວທີິ ອິດ, ເສັ້ນມີລີ

ຽນ ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ A ໝາຍທິດທາງ ແລະ ລວງຍາວຂອງເສັ້ນ AB ເພື່ອ ນົດຈຸດທ່ີຕັ້ງ B.ຈາກ
ຈຸດ B ເຮົາ ບັນທັດວັດແທກມູມ ນົດມູມໃນຂອງ B ນົດລວງຍາວຂອງ BC ເພື່ອ ນົດຈຸດທ່ີ
ຕັ້ງ C.ສືບ ໃນ ນອງດຽວກນັນີຈ້ົນ ເລັດໝົດທຸກໆ ທັງກວດ ຄວາມຜິດພາດໃນການຈອດ

( ມີ)
ຄ ການ ຕົວປະສານ Plotting by rectangular coordinate

L = AB.Cosα
D= AB.Sinα

ຮູບທີ 11 ໂຕປະສານ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

A

B

C

D

E

D

α
L

A

B

E

N

Departure = D
Latitude = L
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1.6.4 ຄວາມຜິດພາດໃນການຈອດError of closure
ດັ່ງທ່ີ າໃນການ ຜົນຂອງການ ຫຼວດແບບວົງປິດ ຈຸດ ອດິ ແລະ ຈຸດ

ສຸດ ຂອງໂຄງ ຫຼວດ ຈອດກັນນີຮ້ຽກ : ຜິດພາດໃນການຈອດ (Closing error)

ຄວາມຜິດພາດໃນການຈອດ ພັນ =

ລວງ ຂອງໂຄງ ຫຼວດ (P)
ຜິດພາດໃນການຈອດ (l)
ຜິດພາດໃນການຈອດ ໃນຂອບເຂດ 1 / 600 – 1 / 200 ລະ

ດັບຄວາມ ທ່ີ ການ. ຄວາມຜິດພາດຫາກຫຼາຍ ວາຂອບເຂດດັ່ງ
ການ ຫຼວດຄືນ , ຕົກ ໃນຂອບເຂດນີອ້າດສາມາດ ການດັດ ຈອດກັນ .

ກ ການດັດ ຜິດພາດໃນການຈອດGraphical adjustment of
closing error

ວທີິນີ້ ໃນການດັດ ການ ຫຼວດວົງປິດ ເຂັມ
ໂດຍອິງ ສົມຖານທ່ີ ຜິດພາດ ຜິດພາດແບບສະສົມທັງໝົດຂອງພາກສະ
ພາດ ລະຈຸດທ່ີຕັ້ງສົມ ກັບໄລຍະ ຂອງມັນຈາກຈຸດເລີມ້ຕົ້ນຂອງໂຄງ ຫຼ ະ
ໜານ ກັບທິດຂອງຄວາມຜິດພາດໃນການ ສົມມຸດຖານທ່ີ າ ມູມ ແລະ ໄລຍະ ເນີນ
ໃນລະດັບຄວາມຊັດເຈນອັນດຽວກັນ.

ຕົວ : A', B', C', D' & E' ໂຄງ ຫຼວດທ່ີ ຕາມຜົນການ
ຫຼວດຕົວຈິງ ແລະ ມີໄລຍະ AA' ຜິດພາດໃນການຈອດທ່ີ ການດດັ . ລະນສີົງໄສ

ຜິດພາດເກີດຂຶ້ນໃນພຽງ ໃດໜ່ຶງຂອງໂຄງ ຫຼວດ ເງ່ືອນໄຂພືນ້ທ່ີ ຍາກ ຜິດພາດທັງ
ໝົດ ຫືຼ ບາງ ຈະ ຖືກຈັດ ນັ້ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ ຜິດພາດຈະຖືກ ທ່ີຕັ້ງ ທັງໝົດຂອງ
ໂຄງ ຫຼວດໂດຍການ ທ່ີຕັ້ງ ລະອັນ ອອກຈາກຈຸດທ່ີຕັ້ງເດີມໃນໄລຍະທ່ີສົມ ກັບໄລຍະທັງ
ໝົດ ໄປຫາຈຸດທ່ີຕັ້ງນັ້ນໄປໃນທິດທາງທ່ີຂນານ ກັບທິດຂອງຄວາມຜິດພາດໃນການຈອດ

ເພື່ອ ການດັດ ເຮົາ ເສັ້ນຊືຂ່ະໜານ ກັບ AA' ລະຈຸດທ່ີ
ຕັ້ງ ໝາຍໄລຍະຕາມເສັ້ນເຫ່ົຼານີຕ້າມໄລຍະທ່ີ ລຸດຖືກ (ໝາຍ BB', CC', DD', EE')
ເຊິງ່ໄລຍະເຫ່ົຼານີສ້າມຊອກ .

ເສັ້ນຊື່ AA' ໃນມາດ ທ່ີເໝາະສົມເຊິ່ງມີຄວາມຍາວເທ່ົາກັບລວງ
ຂອງໂຄງ ຫຼ ໝາຍລວງຍາວຂອງ ລະຈດຸທ່ີຕັ້ງ : B', C', D', E' & A' . ທ່ີ

ຈຸດ A' ຂີດເສັ້ນຊື່ A'A" ຕັ້ງສາກ ກັບ AA' ແລະ ມີໄລຍະ ເທ່ົາກັບຄວາມຜິດພາດໃນການຈອດ
ຈາກນັ້ນຂີດເສັ້ນຊື່ໜ່ຶງ A A'' ຈະ ຮູບ3ແຈ AA'A'' ຈາກຂີດເສັ້ນຊືຂ່ະໜານ ກັບ A'A'' ໂດຍ

B', C', D', E' ໃນເສັ້ນຊື່ AA' ໄປ B, C, D, E ໃນເສັ້ນຊື່ AA'' ໄລຍະ
BB',CC',DD',EE' ໝາຍເຖິງໄລຍະ ລະຈຸດ ການ ອອກຈາກຈຸດທ່ີຕັ້ງເດີມຈາກນັ້ນໝາຍ
ຈຸດ A, B, C, D, E ແລະ ບັນດາຈຸດເຫ່ົຼານີເ້ຂົ້າ ກັນເຮົາ ຈະ ໂຄງ ຫຼວດປິດທ່ີດັດ .ຈາກ
ນັ້ນຈິ່ງ ການ ອຽດຂອງພືນ້ທ່ີ ຕາມການບັນທຶກຂອງ ລະເສັ້ນ
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ຮູບທີ 12
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

ຕາຕະລາງທີ 4
line distance F.B B.B angle
AB 690.88 A = 064053’30’’

BC 616.05 B = 2060 35’15’’

CD 677.97 C = 0640 21’15’’

DE 971.26 S 81042’15’’ E D = 1070 33’45’’

EA 783.32 E = 0960 38’45’’

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຊາດ, ປີ 2000

A

A’

B

B
’

C
’

C

E’

E

D

D’

C’’
A

B
C

D
E

B’’

D’

’

E’

’
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1. ຜິດ ຂອງມູມໃນ.
2. ດັ ມູມໃນ.
3. .
4. latitude & Departure.
5. Error.
6. ຫຼວດ.
7. ດັດ Lat & D
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ບົດທີ2
ການວາງແຜນ ແລະການມອບດິນ -

ຈຸດປະສົງ
1. ນັກສຶກສາສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມເປັນມາ, ສາເຫດ, ບົດບາດ, ເງ່ືອນໄຂ

ແລະ ຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງການວາງແຜນ ທ່ີດິນ
2. ນັກສຶກສາສາມາດ ແຍກຫັຼກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ ທ່ີດິນທ່ີມີຄວາມຍືນ

ຍົງ
3. ນັກສຶກສາມາດເກັບ ມູນ, ວເິຄາະທາງເລືອກເພື່ອການຕັດສິນໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການວາງແຜນ ທ່ີດິນ
4. ນັກສຶກສາສາມາດປະເມີນການວາງແຜນ ທ່ີດິນເພື່ອການວາງແຜນ ດິນຄືນ

ເນື້ອໃນ
2.1

ງທ່ີ. ເນີນ
, (ເຂົ້າ) ໂດຍຫັນມາປູກພືດອາຍຸຍາວທົດແທນ ແລະ ເພື່ອຮັກສາ

.
2.1.1 ຍຸດທະສາດ

:
-

.
-

- ບຸກເບີກຂະຫຍາຍເນື້ອທ່ີນາ
- ສົ່ງເສີມການປູກພືດເສດຖະກິດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວນານ ເພື່ອເພີ່ມລາຍ

ຮັບ ແລະ ເພີ່ມການຜະລິດອາຫານ.
-

2.1.2 ສະພາບການຜະລິດໃນປະຈຸບັນ

ວຽນໃນການຜະລິດ ເພື່ອຮັກສາຜະລິດຕະພາບຂອງພື້ນທ່ີ. ໃນການເຮັດການຜະລິດຮູບແບບນີ,້
ທ່ີດິນປະມານ 6 ເຫ່ົຼາ . , 10

ເຫ່ົຼາ. ຊັບພະ
າມະຊາດ,
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2 ແລະ 3
ອື່ນໆ

ກິດ
ນປັບປຸງດີຂື້ນ,

ຂອງພະນັກງານ, ປະຊ
ໃນເຂດເນີນນສູງ ມີລັກສະນະ

, . ຜົນກະທົບຈາກ
ທ່ີ , ຄວາມອຸດົມສົມ

2.1.3

2.1.4 ສະເຖຍລະພາບ
ຂອງພື້ນທ່ີ.

ຕາມເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພາບ
ະນີນີ້ ຜະລິດຕະພາບຂອງລະບົບກ ເຖິງ

ສົມບູນ
ຂອງດິນທ່ີເຊື່ອມລົງ, : .

2.1.5 ການຍືນຍົງ
ຕາມຫັຼກການຂອງລະບົບນິເວດວທິະຍາຂອງການກະເສດ

. ເຊັ່ນ:
.

.
,

2.1.6 ບັນຫາ
- ການ ແບບຖາວອນຈະ ໄປ ຄວາມຄົງທ່ີ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບ

- ການເພີ່ມພື້ນທ່ີ ຈະເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ
- ມີມາດຕະການໃດທ່ີ ເປັນເພື່ອຮັກສາຜະລິດຕະພາບ ແລະ ເພີມ່ ແຮງຄວາມ

ໝ້ັນຄົງຍາວນານຂອງພື້ນທ່ີ າເຂດເນີນນສູງ
- ເມື່ອເຮັດການມອບດິນ - ມອບ ພິຈາລະນາເຖິງບັນຫາໃດ ເພື່ອ ມີຜະ

ລິດທິພາບທ່ີດີ ມີສະເຖຍລະພາບ ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງຍາວນານໃນການຜະລິດ
- ວິທີການວາງແຜນ ດິນ ແລະ ການມອບດນິ - ມອບ ເພື່ອ ມີຜະລິດທິ

ພາບທ່ີດ,ີ ມີສະເຖຍລະພາບ ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງຍາວນານໃນການຜະລິດ
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2.1.7 ພ້ືນທີ່
ເສັ້ນຂອບເຂດຂອງ ແລະ ປະເພດ ໃນການ ຄອງ

1:10,000
.
.

ວາງແຜນຟື້ນຟູ ,
ກິດ

2.1.8
- ມາດຕະຖານເງ່ືອນໄຂການມອບດິນ -

- : , ຂະຫຍາຍ ພື້ນ
, ເຫ່ົຼາ

ພັກຕົວ, ເພີ່ມຂື້ນຂອງພົນລະເມືອງ. ລວມເອົາຫັຼກການຄອບຄຸມ
ການເພີ່ມຂື້ນຂອງພົນລະເມືອງເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມ

- ກະກຽມທາງເລືອກໃນການ
-
- , າລັບ

.

2.2 ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ ແລະ ແລະ
ການມອບດິນ -

ພາກສະເໜີ:
ການມອບດິນ - ,
ຫືຼ : ຂັ້ນຕອນ, :

ຂ້ັນຕອນ:
ເນີນນການວາງແຜນ ແລະ ການມອບດິນ - . ສະ

ນັ້ນ, !
ເນີນ . ຕົວແບ - ຊູ

8 19 . (
)

ວິທີການ:
ທ່ີດິນ. ສະນັ້ນ,

ເນີນນການຕົວຈິງ (
, -

ເກັບ .



26

ພາກປະຕິບັດ: - ເນີນ
ໜາມ. ເນີນ

.
2.2.1 1

ກ. ເນີນນການຝຶກອົບຮມົ
-
-
-
-

ຂ.
- 1:10,000 ຫືຼ 1:5,000

ຫືຼ .
- 1:5,000

. .
- ກສະໜາມເຊັ່ນ: , ອຸປະ

.
2.2.2 2

ກ. ເນນີນງານການມອບ
ດິນ -

-
- ( )
-
-

- ( )
-
- :

ບັນຫາ
ຂ. , ,

- ວມ ໃນວັນເປີດກອງປະຊຸມ
ເຊື່ອມຊືມ -

-
.

-
.

- -
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2.2.3 3 ມູນ
ກ

-
-

ພິສູດປັດໄຈໃນການມອບດິນ -
- : ນາ, ,

ອຸດສາຫະ ,
- . ( )

ຂ
- ງຄົມ
-
- , ,

. ( )
- -
- - ການຕາຍ ແລະ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງປະຊາກອນ
ຄ

- ນາດການປົກຄອງຂອງ

-
.

- , ນາດການປົກຄອງ
.

-
.

-
ອື່ນໆ ( )

- ນາດ
1:10,000

-
ງ

ການມອບດິນ -
-
- ( ) ລາຍການບັນຫານັບ

-
- ທ່ີຈະເປັນເງ່ືອນໄຂໃນການມອບດິນ -
- ຕົກລົງເງ່ືອນໄຂການມອບດິນ -
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-
2.2.4 4

ດິນ -
ກ ການ

ມອບດິນ
- (ນາ, )
-
-
-

ຂ ກະກຽມຂະຫຍາຍແຜນທີ່ພູມມີປະເທດ
-
- ກະກຽມແຜນທ່ີລົງວັດແທກເນື້ອທ່ີຕົວຈິງ
-
-
- , ສວນ (ປະ)
- ໜາດ

ຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ
2.2.5 5 ການວັດແທກ

ກ ລົງວັດແທກເນື້ອທີຕ່ົວຈິງ
-
-
-
- (ເຈົ້າຂອງພື້ນທ່ີ)

- ມແຜນວ
ຂ

- -
- 1:10,000
-
-

2.2.6 າວ 6 ແລະ ແລະ ການ

-
- ເຫ່ົຼາ ເນື້ອທ່ີ ແລະ ທາງ

-
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- : ,
ເນື້ອທ່ີຂອງຕອນ, ,

- ເຊັນໃບສັນຍາ ແລະ ໃບມອບສິດຊົ່ວຄາວ
ກ ຕົກລົງປ

1:10,000
- ທ່ີຕັ້ງ,
- ແລະ ເຈົ້າ

ຂອງດິນ
- (ແຮ) ເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວໃນອານາຄົດ

ຂ
- າໃຈ ແລະ ແລະ

.
-

ສະ
.

-
.

-

ກັບ , -
.

ຄ -
-
-
- , ເ , , ແຜນທ່ີ ເພື່ອ

-
- ເພື່ອແຈກ

- ໜາດ
-
- ປິດກອງປະຊຸມເປັນທາງການ

2.2.7 7 ການສົ່ງເສີມ
ກ

- 3 ( )

- ວາງແຜນກ ການ
ສົ່ງເສີມ
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-
.

ຂ

- ຄັດເລືອກເອົາ 1-2 ຄອບຄົວທ່ີມີຄວາມສົນໃຈເປັນຄອບ ນ
ຮູບແບບອານຸລັກ

-
- ທ່ີຈະເຮັດ ແລະ ວາງແຜນກັບເຈົ້າຂອງ

ເນື້ອທ່ີ
- ເຮັດແຜນປະຕິບັດການອານຸລັກ ໃນດອນຕົ , ສາທິດກັບເຈົ້າຂອງພື້ນ

ທ່ີ .
ຄ

-
- ນາດ

2.2.8 8 ການຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນ
ກ າງໆ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາພາກສະໜາມ

-
ຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ

- ກຽມແບບຟອມຕາມເງ່ືອນໄຂ ແລະ ກວດກາຄວາມສົມບູນຂອງແບບຟອມ
ໃນພາກສະໜາມ

ຂ ການຕິດຕາມປະເມນີຜົນ ແລະ ລາຍງານໝາກຜົນ
- ຕິດຕາມແລະກວດກາວິທີ ທ່ີດິນ ແລະ ການມອບດິນ -

- , ແຂວງແລະສູນກາງ
- ເພື່ອປັບປຸງຂັ້ນຕອນແລະວິທີການ

-
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2.3 ວິທີການແລະເງືອ່ນໄຂໃນການມອບດິນ-ມ
ເນີນນງານເພື່ອການຕັດສິນເງ່ືອນໄຂເຂົ້າໃນການມອບດິນ- ,

ເນີນ .

-
. ດັ່ງນັ້ນ,

, ທ່ີດິນສູງຊັນຫຼາຍ ຫືຼ ເຫດ

ໜຕອນການພິຈາລະນາໃນການມອບດິນ - ມອບ
າໝາຍໃນການມອບດິນ - ,

ຄອບຄົວທ່ີມີພື້ນຖານ
, ມກິນ, ພື້ນທ່ີດິນທ່ີມີ ຫືຼ

( , ການອິງອາໄສນາປີ ຫືຼ ນາແຊງ)

.

,

ໝາຍ

ສ
ອບດິນ -
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ຕາຕະລາງທີ 5ສັງລວມວິທີການແລະເງ່ືອນໄຂການມອບດິນ -
ຍຸດທະສາດ ເປ້ົາໝາຍ ປະເພດຄອບຄົວ ພິຈາລະນາ

1 ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜອງດິນ
ເພື່ອ ມີເຂົ້າ ກິນ

1 ເຮັດນາ ກິນ - ມີດິນແຮ
2 ເຮັດນາ ກິນ - ມີດິນແຮ
3 ເຮັດນາ ກິນ - ມີດນິແຮ
4 ເຮັດນາ + ເຮັດນາແຊງ -

ກິນ
5 ເຮັດນາ ກິນ - ເຮັດ
6 ເຮັດ ດຽວ ກິນ

-ຂະໜາດຄອບຄົວ
-ແຮງງານທ່ີມີ
-ການຜະລິດເຂົ້າໂດຍສະ
- ຄວາມສາມາດໃນການ ງານຂອງ
ຄອບຄົວ
-ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ (ເພຶ່ອຊືເ້ຂົ້າ)
-ການຂາດເຂົ້າກິນໂດຍສະ

2 ສະໜອງດິນເພື່ອປູກພືດ
ແລະ

1 ເຮັດນາ ກິນ - ມີ
ຊົນລະປະທານໃນລະດູ
2 ເຮັດນາ ກິນ - ມີ
ຊົນລະປະທານໃນລະດູ
3 ເຮດນາ ກິນ - ມີ
ຊົນລະປະທານໃນລະດູ
4 ເຮັດນາ ກິນ - ເຮັດ
5 ເຮັດ ດຽວ - ກນິ

-ຂະໜາດຄອບຄົວ
-ແຮງງານທ່ີມີ
-ການຜະລິດເຂົ້າໂດຍສະ
-ຄວາມສາມາດໃນການ ງານຂອງ
ຄອບຄົວ
-ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ (ເພຶ່ອຊືເ້ຂົ້າ)
-ການຂາດເຂົ້າກິນໂດຍສະ

3 ສະໜອງດິນແຮ ເພື່ອຮັບຮອງ
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພົນລະເມືອງ
ແລະ ການແຍກຄອບຄົວ

1 ຄອບຄົວທ່ີມີພື້ນຖານ ໃນ
2ຄອບຄົວທ່ີ ເຂົ້າມາ

3ຄອບຄົວທ່ີ ເຂົ້າມາ
ມລະບຽບ

ກົດໝາຍ

-ດິນຈາກຄອບຄົວອື່ນ
-ດິນແຮຂອງ
- ຈະ ຂຶ້ນກັບ
ການຕັດສິນໃຈຂອງເມືອງ

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ໂຄງການ ລາວ - ຊູແອດ 1996

2.4
2.4.1

ເໝາ

ດິນທ່ີຖາວອນທ່ີມີຜົນກະທົບໃນການ
ເຊາະເຈື່ອນຂອງ :
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:
- 0-5%
- 5-15% ເຮັດນ
- 15-25%
- 25-35%
- 35-45%
- > 45%

ແລະການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ

ຮູບທີ 13
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ສິງຫາ 2008

2.4.2

ເວລາດຽວກັນ ທ່ີຖືກໄຫຼເຊາະເອົາລົງໄປ ມ ເບື້ອງ , ນີ້ໝາຍ
ຄວາມ ເຮັດ ໄຫຼຊືມເຂົ້າໄປໃນດິນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ  ຂະໜາດການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ລົດລົງ.

45%

35%

25%

15%

5%

າງກັນ

ເຮດັນາປູກເຂົ້າຫຼືພຶດລົ້
.

ເຮດັນາຂັ້ນໄດ ຫຼື
.

ໝ .

ວໄປ
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: ມາດຕະການໃນການ ກັນ ຄກູັນເປັນແຖວຕາມເສັ້ນລະດັບ, ຂຸດ
ເປັນ ຕື້ນໆ ເປັນແຖວຕາມເສັ້:ນລະດັບ, ເຮັດເປັນແຖວຄນູາຂັ້ນໄດ, ປູກພດືເປັນແຖວຕາມຄັນຄູ, ຂຸດ
ເປັນ ຕາມເສັ້ນລະດັບ ຫືຼ ການຂຸດຂຸມ

ຄກູັນເປັນແຖວ ແລະ ຄູຂັ້ນໄດ ແຮງງານຫຼາຍເຂົ້າໃນການເຮັດ ແລະ
ການ ແພງຫຼາຍ, ຂຸດເປັນ ຕື້ນຕາມເສັ້ນລະດັບ ແລະ ປູກພືດ ເປັນແຖວ
ນວນແຮງງານ ເຂົ້າໃນການເຮັດ ຫືຼ ການ ແລະ ການ າຍ ແພງ, ເພາະສະນັ້ນ ວິທີການສອງ
ອັນສຸດ ນີ້ ມາດຕະການທ່ີເໝາະສົມຫຼາຍເພື່ອ ທ່ີມີເສດຖະກິດ ແລະ ຊັບພະຍາ
ກອນ .

ມາດຕະການ ກັນຄວນ ເອົາໄປເຮັດໃນທ່ີດິນໃດໜ່ຶງ ເປັນໃນ
ທ່ີປູກພືດ ດິນ ຫຼາຍ ກັນການເຊາະເຈື່ອນ ໃນເວລາທ່ີ ປູກພືດເຫ່ົຼານັ້ນ. ພືດ

ລວມທັງເຂົ້າສາລີ, ໝາກຖ່ົວ, ເຂົ້າ , ໝາກເຜັດ ແລະ ອຶ່ນໆທ່ີຖາວອນປົນກັນ ເພາະມັນອາດ
ຈະລົດການເຊາະເຈື່ອນດິນ ໃນໄລຍະຕົ້ນ ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ຄວາມ ຊື່ນຂອງດິນ ເພີ່ມຂື້ນ
ຕົ້ນ .

2.4.3 ມາດຕະການໃນການ ກັນ ມີຄວາມເຫັນໃນ ເປ້ົາໝາຍ
- ຂຸດ ເປັນຄຕູື້ນໆຕາມເສັ້ນລະດັບ (ເຮັດ ມື)
- ຂຸດ ເປັນຄຕູື້ນຕາມເສັ້ນລະດັບ ປູກພືດ າໄລຍະສັ້ນ (ເຊັ່ນໝາກ

ນັດ)
- ຂຸດ ເປັນຄຕູື້ນ ປູກພືດຕະກຸນຖ່ົວເປັນ ໃນແຖວ ປົນກັນ (ຕົ້ນກັນຖິນ

ແລະ ຖ່ົວແຮ)
- ຂຸດ ເປັນຄຕູື້ນຕາມເສັ້ນລະດັບ ປູກ ແຝກຕາມແຖວ

2.4.4 ການ ກັນໃນການປູກຝັງ ແນະ ໃນ ເປ້ົາໝາຍຄື:
- ພື ປູກເປັນແຖວ ຕາມເສັ້ນລະດັ ແຖວຕາມເສັ້ນລະດັບ

ເປັນຄຕູື້ນ
- ປູກຕົ້ນ ກິນໝາກ ຕາມເສັ້ນລະດັບຕາມຄວາມ ເສັ້ນລະ

ດັບ ຂຸດເປັນຄູຕື້ນ
- ເອົາພືດຕະກຸນຖ່ົວໄປປູກ ເປັນລະບົບ ແລະ ປູກພືດຕະກຸນຖ່ົວ

ແບບ ໝູນວຽນກັບເຂົ້າ ແລະ ພືດ ອຶ່ນໆ
- ຈູດສິ່ງທ່ີເສດເຫືຼອຈາກພືດ ແລະ ຮັກສາສິ່ງທ່ີເສດເຫືຼອປົກຄຸມ

ເພື່ອ ພືດມີປະລິມານຂອງທາດ ເພີ່ມຂຶນ້ ໃນດິນ
- ການລົບກວນ ລາຍດິນ ມີຂອບເຂດ ເວລາກະກຽມດິນເພື່ອປູກພືດ
- ພືດສົດ ( ຫາກ ສາມາດມີ ) ເພື່ອເພີ່ມ ເຕີບ

ຂອງພືດ ຫືຼ ຈາກການເໜ່ົາເປືອ່ຍຂອງພືດທາດອາຫານ ແລະ ເກືອ ຈານ
2.4.5 ວິທີການ ດິນ ຍືນຍົງ

ມີວິທີການທ່ີ ໃນຂັ້ນ ເພື່ອສົງ່ເສີມ ລະ
ຍົງຄ:ື
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ກ.ດິນ
- ຕາຕະລາງການວາງແຜນ ດິນແບບມີ ແລະ ຄະນະ

ການຈັດສັນທ່ີສາມາດມີຄວາມຮັບຜດີຊອບເພື່ອການຈັດສັນ
- ຊາຍແດນ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ເພື່ອ ເຂົ້າໃຈລະອຽດ

ກັບດິນແນວໃດ ພວກເຂົາມີສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
- ປະເພດ ແລະ ເນື້ອທ່ີລະອຽດ າ ສາມາດຈັດສັນ

ອີງຕາມທ່ີດິນ ແລະ ລະບຽບ ເຊັ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາ, ການອະນຸລັກ, ການຜະລິດ, ການ
ຂອງ ແລະ ແຮ

- ຊາຍແດນ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ເພື່ອ ເຫັນ
ກັບທ່ີຕັ້ງຂອງປະເພດ ແລະ ມີຄວາມຮັບ ເພີ່ມຂຶ້ນ

- ເຮດັ ຕົກລົງ ຄອງ ແລະ ດິນ ຂອງ ກັບ
ເນື້ອທ່ີ ນັ້ນຈະມີການຈັດສັນແນວໃດ ແລະ ເມືອງເປັນ ເຊັນຮັບ ໃນ ຕົກລົງ

- ປັບປຸງແຜນການຈັດສັນ ເພື່ອເນື້ອທ່ີ ຂອງ ກັບຄະນະ
ການວາງແຜນ ທ່ີດິນ

- ຄວບຄຸມຊີ້ ແລະ ປັບປຸງແຜນການຈັດສັນ ຂອງ
ຂ ດິນ

- ຫຼວດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງທ່ີດິນ ແລະ ເຂົາ້ໃຈໃນການ ທ່ີດິນ
ເປັນລະບົບຕາມ ໃນການ ທ່ີດິນ

- ກະກຽມເງ່ືອນໄຂ ເພື່ອການຈັດ ທ່ີດິນຂັ້ນພື້ນຖານໃນການປະເມີນຜົນ
ເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງ ມູນການ ທ່ີດິນຂອງ

- ຈັດ ດິນ ລະຄອບຄົວອີງຕາມ ໄຂທ່ີມີ
- ປະເມີນດິນທ່ີ ອີງຕາມຄວາມ ຊນັຂອງດິນເປັນອົງສາ ແລະ ສະ

ພາບຂອງດິນ
- ແນກການເລືອກ ທ່ີດິນ (ອີງຕາມຄວາມ ຊັນ) ແນະ ທ່ີ

ເໝາະສົມ ລະຄອບຄົວທ່ີ ການ ປົກກະຕິ ໃນ .
- ກະກຽມວິຊາການເພື່ອການ ດິນ ທ່ີ ເຊັ່ນ: ມາດຕະການ

ການອະນຸລັກທ່ີດິນ ແລະ ດິນ, ວິທີການປູກພືດ ເພື່ອອະນຸລັກ.
- ແນະ ຊາວ ໃນການເລືອກ ທ່ີດິນ ແລະ ມາດຕະການການອະ

ນຸລັກ ແລະ ປູກພືດອະນຸລັກ ແລະ ວິທີການປູກພືດ ທ່ີເໝາະສົມ ທ່ີດິນຂອງ .
- ສາທິດການເລືອກ ທ່ີດິນ ແລະ ມາດຕະການການອະນຸລັກ ແລະ ການ

ປູກພືດອະນຸລັກ ມີ ເຫັນ ເຮັດການສາທິດ ໃນດິນຂອງຊາວ .
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ບົດທີ3
ແລະ

ຈຸດປະສົງ
1. ນັກສຶກສາມີ
2. ນັກສຶກສາສາມາດ ແລະ

3. ນັກສຶກສາສາມ , ຂະຫຍາຍແຜນທ່ີ
ຫຼາຍວິທີ

4.

5.
.

ເນື້ອໃນ

3.1
ນິຍາມ (Definition): ແຜນທ່ີ ນສິ່ງສະແດງຂອງ ໂລກ ນັບທັງສິ່ງທ່ີເປັນ ມະຊາດ

ແລະ ມະນຸດ ຂຶ້ນ ໂດຍສະແດງລົງໃນ ພຽງໃນມາດຕາ ທ່ີ ການ ໂດຍ ເຄື່ອງໝາຍ ຫືຼ ສັນ
ຍາລັກແທນສິ່ງທ່ີປະກົດ ເທິງ ໂລກ

3.2 ປະເພດຂອງແຜນທ່ີ
2 ປະເພດຫັຼກຄື: ແຜນທ່ີທ່ົວໄປ (General map)

ແລະ ແຜນທ່ີສະເພາະເລື່ອງ (Thematic map)
3.2.1 ແຜນທີ່ທົ່ວໄປ (General map)

ເຊິ່ງ າຍປະ
ຫຼາຍເລື່ອງເຊັ່ນ: ປຶ້ມແຜນທ່ີ, ແຜນທ່ີພູມີປະເທດ.
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ຮູບທີ 14
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ກົມແຜນທ່ີ, 2005

3.2.2 ແຜນທີ່ສະເພາະເລື່ອງ (Thematic maps)
ເປັນແຜນທ່ີທ່ີສະແດງສະເພາະເຈາະຈົງເລື່ອງໃດເລື່ອງໜ່ຶງເຊັ່ນ: ແຜນທ່ີຄວາມໜາ

2 ແບບຄື: ແຜນທ່ີສະເພາະເລື່ອງທາງຄຸນນະພາບ ແລະ ແຜນທ່ີສະ
ເພາະເລື່ອງທາງປະລິມານ

ແຜນທ່ີສະເພາະເລື່ອງທາງຄຸນນະພາບ ຈະສະແດງສັນຍະລັກທ່ີແຕກ
ມູນທາງບັນຍາຍເຊັ່ນ: ດິນ ເຊິ່ງ

ສັນ

ຮູບທີ 15 ແຜນທີ່ສະແດງຂອບເຂດຂອງລັດ Wisconsin
ໃນ

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: US. Census Bureau. 2009-2013 American community Survey.
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ຮູບທີ 14
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2 ແບບຄື: ແຜນທ່ີສະເພາະເລື່ອງທາງຄຸນນະພາບ ແລະ ແຜນທ່ີສະ
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ສັນ

ຮູບທີ 15 ແຜນທີ່ສະແດງຂອບເຂດຂອງລັດ Wisconsin
ໃນ

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: US. Census Bureau. 2009-2013 American community Survey.
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ຮູບທີ 14
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ກົມແຜນທ່ີ, 2005

3.2.2 ແຜນທີ່ສະເພາະເລື່ອງ (Thematic maps)
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2 ແບບຄື: ແຜນທ່ີສະເພາະເລື່ອງທາງຄຸນນະພາບ ແລະ ແຜນທ່ີສະ
ເພາະເລື່ອງທາງປະລິມານ

ແຜນທ່ີສະເພາະເລື່ອງທາງຄຸນນະພາບ ຈະສະແດງສັນຍະລັກທ່ີແຕກ
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ສັນ

ຮູບທີ 15 ແຜນທີ່ສະແດງຂອບເຂດຂອງລັດ Wisconsin
ໃນ

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: US. Census Bureau. 2009-2013 American community Survey.
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ພາບເຊິ່ງ , ,
- ແຜນທ່ີສະເພາະເລື່ອງທາງປະລິມານ (Quantitative thematic)

(classifying the data) :
ແຜນທ່ີຄວາມໜ pH ຂອງດິນ ເຊິ່ງ (

) ( ) ຫາກ

ລັກສີ ນວນ
ລະປະເທດ

ຮູບທີ 16 ແຜນທີ່ປະເທດ Wisconsin

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: US. Census Bureau. 2009-2013 American community Survey.
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3.3
3.3.1 ຫົວເລື່ອງແຜນທີ່ (Title)

ຫົວເລື່ອງແຜນທ່ີ ຄວນເປັ

ຄວາມໝາຍກັບຈຸດປະສົງຂອງແຜນທ່ີ
3.3.2 ສັນຍະລັກ (Legend)

ຂະໜາດຂອງສັນຍະລັກ Legend
ຍາ

Legend
ແຜນທ່ີແປຄວາມໝາຍຈາກແຜນທ່ີຫັຼກ.

3.3.3 ເຂັມທິດ (North arrow)
 ້ກລຽງເຂັມທິດທ່ີສະຫັຼບ

3.3.4 (Scale bar)
Scale bars

Scale bars (1ຊມ = 1 ກມ)
(1:24000 ຫືຼ 1/24000)

3.3.5 ເສັ້ນຂອບແຜນທີ່ ແລະ ເສັ້ນກຣີດ (Borders and neat lines)
ເສັ້ນ

(Neat lines)

3.3.6 (Source information and
other text)

:
ກອນ, ວັນທ່ີຜະລິດ, , ລະບົບໂປຣເຈັກຊັນ, ລະບົບພິກັດ ແລະ ວິທີການຜະລິດແຜນທ່ີ

2.3.7 ແຜນທີ່ຮອງ (Inset maps)
:

ເທິງໂລກ.

3.4
ລະບົບພິກັດໂລກຂອງເຮົາມີ 2 ປະເພດຄື: Geographic Coordinate Systems ແລະ

Projecte Coordinate Systems
3.4.1 ລະບົບພິກັດພູມີສາດGeographic Coordinate Systems

ເປັນລະບົບເສັ້ນແວງ ແລະ ເ
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ກ.ການ ນົດ ໂດຍອາໄສພິກັດພູມີສາດ Geographic coordinate
ການ ນົດ ໂດຍວທີິນີ້ ເປັນການ ນົດ ຂອງຈຸດ ໂດຍອາ

ໄສເສັ້ນຂະໜານ ແລະ ເສັ້ນແວງ ອາດບອກໄລຍະທ່ີຈຸດນັ້ນ ໃກໄປທາງເໜືອ ຫືຼ ຂອງເສັ້ນສູນສູດ
ຈັກອົງ ນັ້ນ ໄປທາງຕາເວັນອອກ ຫືຼ ຕາເວັນຕົກຂອງຈຸດ ອງິຈັກອົງສາ ເຊິ່ງ ຄື
ຂອງເສັ້ນຂະໜານ ແລະ ເສັ້ນແວງນັນ້ເອງ.

ຕົວ : ຈຸດ A ມີ ພິກັດສາກ ເສັ້ນຂະໜານທີ 120 30' 25" N ແລະ
ເສັ້ນແວງທີ 100 16' 15", E ໝາຍຄວາມ A ທາງເໜືອຂອງເສັ້ນສູນສູດ ເປັນໄລຍະ

ເຊິ່ງມູມ 120 30' 25" ທາງທິຕາວັນອອກຂອງຈຸ ອິງເປັນໄລຍະ ເຊິງ່ມູມ 100 16'
15".

ຂ.ວທິີການ ນົດ ເທິງແຜນທີ່ ໂດຍອາໄສພິກັດພູມີສາດ
ເສັ້ນຂອບທັງ 4 ຂອງແຜນທ່ີ ທ່ີ ໃນກິດຈະການ ຈະເປັນເສັ້ນ

ແວງ ແລະ ເສັ້ນຂະໜານເສັ້ນຂອບໃນທາງຕັ້ງ ເປັນເສັ້ນແວງ, ເສັນ້ຂອບໃນທາງນອນຈະເປັນເສັ້ນຂະ
ໜານຕາມປົກະຕິ ແຜນທີມາດຕາ ຈະມີເສັ້ນໂຄງພກິັດເປັນເສັ້ນໂຄງພກິັດທາງພມູີ
ແຜນທ່ີມາດ ສະແດງຈຸດຕັດກັນຂອງເສັ້ນຂະໜານ ແລະ ເສັ້ນແວງ ໃນແຜນທ່ີ

ກາກະບາດສີ ແດງ ເສັ້ນຂີດສັ້ນໆ ລເິວນຂອບຂອງແຜນ ທັງບອກ ເສັ້ນ
ຂະໜານ ແລະ ເສັ້ນແວງ ກັບ

ຕົວ : ການ ນົດ ຂອງຈຸດ A ເທິງແຜນທ່ີ 1 / 10,000

. = + 107 02 = 107 03 − = 107 02 45
. = + 17 03 = 17 04 − = 17 03 38
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ຮູບທີ17 ນດົ ງເທິງແຜນທີໂ່ດຍອາໄສພິກັດພູມສາດ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

ຄ ການ ໃບແລະການໝາຍ ເບີ
ໃນຫັຼກການພື້ນຖານ ການ ໃບໃນແຜນທີ ່ພູມສັນຖານ ມາຈາກ

ຫັຼກການ ໃບແຜນທີ ແລະ ການໝາຍ ເບີ ແຜນທ່ີ ມາດ 1/1,000,000ການ ໃບ ແລະ
ການໝາຍ ເບແີຜນທ່ີພູມສັນຖານມີການພົວພັນເຖິງລະບົບເສັ້ນພມູີສາດ ຫືຼ geographic or
geodetic coord

ໃນການ ໃບ ລະບົບອົງສາແຜນທ່ີ ດັ່ງ ມາຈາກການໝາຍ
ຂອງແຜນທ່ີສາກົນ ມາດຕາ 1 / 1,000,000 ແຜນທ່ີ ລະ ນ ປະກອບ ເສັ້ນຂະໜານ
ສອງເສັ້ນ ແລະ ເສັ້ນແວງສອງເສັ້ນໄລຍະລະ າງສອງເສັ້ນ 40 ແລະ ເສັ້ນແວງ 60

ເຫດນີ້ ຈິ່ງມີການໝາຍເລກ ດັບ ອັກສອນລາຕິນ ເຊິ່ງນັບອອກຈາກສອງ ຕັ້ງ ເສັ້ນສູນສູດ
ຈົນຮອດຂົ້ວໂລກ.

ການໝາຍແຖວທາງຕັ້ງ ຕົວເລກ ດັບເປນັຕົວເລກອາລັບ ຈາກເສັ້ນແວງທ່ີ
1800 ຈົນຮອດເສັ້ນແວງ 00 ຫືຼ greenwich
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ງ ຂະໜາດຂອບແຜນທີ່ພູມສັນຖານໃນມາດຕາ
ຕາຕະລາງທີ 6ຂະໜາດຂອງເສັ້ນຂອບແຜນທີ່ ໃນຕາມ ລະມາດຕາ

ທີ່
ເສັ້ນຂອບແຜນທີ່
2

ເສັ້ນຂະໜານ
2 ເສັ້ນແວງ

1/1,000,000 40 60

1/500,000 20 30

1/300,000 10 20’ 20

1/200,000 40’ 10

1/100,000 20’ 30’

1/50,000 10’ 15’

1/25,000 5’ 7’30’’

1/10,000 2’20’’ 3’45’’

1/5,000 1’15’’ 1’52’30’’

1/2,000 25’ 37’30’’

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຄະນະ ໄລ ຊາດ, ປີ 2000

ຈ ການ ເບີແຜນທີ່
ໃນແຜນທ່ີມາດຕາ 1 / 1,000,000 ແຜນໜ່ຶງຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ

1/500 000 ນວນ 4 ແຜ ເບ.ີການ ເບີປະຕິບັດດັ່ງນີ:້
ຕົວ : ແຜນທ່ີ ສະບັບ E48 ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ 1/500,000

ນວນ 4 ແຜ ເບີ ຄ:ື E48A; E48B; E48C; E48D
ໃນແຜນທ່ີມາດຕາ 1/1,000,000 ໜ່ຶງຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ

1/300,000 ນວນ 9 ນ ເບ.ີການ ເບີປະຕິບັດດັ່ງນີ:້ IE48; IIE48.....IXE48
ໃນແຜນທ່ີມາດຕາ 1/1,000,000 ໜ່ຶງຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ

1/200,000 ນວນ 36 ແຜ ເບ.ີການ ເບີປະຕິບັດດັ່ງນີ:້
E48I; E48II; E48III ...........E48XXXVI
ໃນແຜນທ່ີມາດຕາ 1/1,000,000 ແຜນໜ່ຶງຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ

1/100,000 ນວນ 144 ແຜ ເບ.ີການ ເບີປະຕິບັດດັ່ງນີ:້ E48 1; E48 2;...E48 144.
ລັບແຜນທ່ີມາດຕາ 1/50,000 ມາຈາກການ ແຜນທ່ີ ມາດ

ຕາ 1/100,000 ໝາຍຄວາມ ນທ່ີມາດຕາ 1/100,000 ໜ່ຶງແຜ ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີ
1/50,000 ນວນ 4 ແຜ ເບີ

ຕົວ : ແຜນທ່ີສະບັບ E 48 120 ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ
1/50,000 ນວນ 4 ແຜ ເບີ ຄ:ື E48 120 A; E48 120 B; E48 120 C; E48 120 D.

ແຜນທ່ີ 1/25,000 ຈາກການ ແຜນທ່ີ 1/50,0000 ໝາຍ ແຜນ
ທ່ີ 1/50,000ໜ່ຶງ ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີ 1/25,000 ນວນ 4 ແຜນ ເບ.ີ
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ຕົວ : ແຜນທ່ີສະບັບ E48 120 C ຈະບັນຈຸແຜນທ່ີມາດຕາ
1/25,000 ນວນ 4 ແຜ ເບີ ຄື: E48 120 Ca; E48 120 Cb; E48 120 Cc; E48 120
Cd

ແຜນທ່ີ 1/10,000 ຈາກການ ແຜນທ່ີ 1/25 0000 ໝາຍ ແຜນ
ທ່ີ 1/25,000 ໜ່ຶງ ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີ 1/10,000 ນວນ 4 ແຜນ ເບີ

ຕົວ : ແຜນທ່ີສະບັບ E48 120 B ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ
1/10,000 ນວນ 4 ແຜ ເບີ ຄື:E48 120 Bd1; E48 120 Bd2; E48 120 Bd3; E48
120 Bd4

ແຜນທ່ີ 1/100,000ໜ່ຶງ ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ 1/5,000 ນວນ
256 ເບີເຊິ່ງຈະຂຽນ ເລກອາລັບ 1- 256 ວົງເລັບ

ຕົວ : ແຜນທ່ີ ສະບັບ E48 120 ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ 1/5,000
ນວນ 256 ເບີ ຄ:ື E48120(1); E48120(2);...........E48120(256)

ແຜນທ່ີ 1/5,000ໜ່ຶງ ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ 1/2,000 ນວນ 4
ເບເີຊິ່ງຈະຂຽນ ຕົວອັກສອນລາຕິນ AD ວົງເລັບ

ຕົວ : ແຜນທ່ີ ສະບັບ E48120(72) ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ
1/2,000 ນວນ 4 ເບີ ຄື : E48 120 (72A); E48 120 (72B);......E48120(72D)

ແຜນທ່ີ 1/2,000ໜ່ຶງ ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ 1/1,000 ນວນ 4
ເບເີຊິ່ງຈະຂຽນ ເລກໂລແມງ IIV ວົງເລັບ

ຕົວ : ແຜນທ່ີ ສະບັບ E48 120(72A) ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ
1/1,000 ນວນ 4 ເບີ ຄ:ື E48 120 (72AI); E48 120 (72AII) ...E48 120 (72A
IV)

ແຜນທ່ີ 1/2,000ໜ່ຶງ ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ 1/500 ນວນ 16
ເບເີຊິ່ງຈະຂຽນ ເລກອາລັບ 116 ວົງເລັບ

ຕົວ : ແຜນທ່ີ ສະບັບ E48 120 (72B) ຈະບັນຈແຸຜນທ່ີມາດຕາ
1/500 ນວນ 4 ເບີ ຄ:ື E48 120 (72B1); E48 120 (72B2);........E48 120 (72
B16)
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ຮູບທີ 18ຮູບການ ເບີແຜນທີ່
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

ຮູບທີ 19ຮູບສະແດງການ ໝາຍ ເບີຂອງແຜນທີ່ ລະມາດຕາ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

3.4.2 ລະບົບພິກັດກຣິດ Projecte Coordinate Systems
ເປັນລະບົບ UTM 60

ໂຊນ 47 N ແລະ 48 N
ກ.ການ ນົດ Position
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ໂດຍປກົກະຕິ ໃນຊວີິດປະ ວັນຂອງມະນຸດ ອາໄສການ
ເຊັ່ນ: ການນັດພົບກັນໃນທ່ີໃດໜ່ຶງ ເປັນການ ນົດ ເພື່ອ ນັດພົບໄປພົບ

ຖືກ ຄື ນັດພົບກັນ ການ ນົດ ແບບນີເ້ປັນແບບ ລັບ ທ່ີເຄີຍ
ຈັກສະຖານທ່ີນັ້ນມາ , ໃນ ລເິວນທ່ີ ໄ ຈັກມາ ຫາວທີິອື່ນເພື່ອບອກ

ເປັນທ່ີເຂົ້າໃຈກັນ ນັ້ນການ ນົດ ເທິງແຜນທ່ີຈິ່ງເປັນການ ນດົ ຂອງທ່ີຕັ້ງ
ສິ່ງໃດໜ່ຶງ ຈຸດໃດໃນແຜນທ່ີ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເຮົາເອົາແຜນທ່ີໄປ ນດົ
ຈຸດໃດໃນແຜນທ່ີ.

3.5
3.5.1 ການ ແຜນທີ່Mapping

ກ.ການປັບແຜນທີ່ Update of Existing map
- ເປັນການປັບ ຫືຼ ເພີ່ມເຕີບ ມູນ ເຂົ້າແຜນທ່ີເພື່ອເຮັດ ທ່ີນັ້ນ

ຄຽງ ຫືຼ ຖືກ ກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງໃນປະຈບຸັນ. ການປັບແຜນທ່ີ ຖືກ ກັບສະພາວະ
ຄວາມເປັນຈິງໃນປະຈບຸັນນັ້ນແມນສາມາດປະຕິບັດ

- ໂດຍ ແຜນທ່ີສະບັບທ່ີມີ ໄປທຽບກັບພາບ ທາງອາກາດສະ
ບັບປະຈບຸັນໂດຍ ເຄື່ອງ Sketch Master ເປັນຕົວ

- ໂດຍການລົງເດີນ ຫຼວດວັດແທກຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມເຊິ່ງອາດຈະ
ການ ຫຼວດແບບສາມ ຫືຼ ການ ຫຼວດເຂັມທິດ ມາ ເສີມ ທ່ີ ການ

3.6
3.6.1 ການ ຫຍາຍແຜນທີ່Enlargement and Reduction Plans

ຕາມປົກະຕິ ການ ະຫຍາຍແຜນທ່ີ ເໝາະກັບຄວາມ ການເປັນ
ວຽກທ່ີ ເປັນທ່ີສຸດ ລັບພະນັກງານ

ຕົວ : ການຂະຫຍາຍ ໜ່ຶງຂອງແຜນທ່ີທ່ີມີມາດຕາ ມາເປັນມາດ
ຕາ ເພື່ອ ການຈັດສັນ ແລະ ອື່ນໆ, ບາງຄັ້ງ ມີຄວາມ ເປັນ ແຜນຜັງຂອງເນື້ອທ່ີ ການສືບ
ພັນ, ຂຸດຄົ້ນ ມີມາດຕາ ລົງເພື່ອບັນຈເຸຂົ້າໃນແຜນທ່ີຈັດສັນທ່ົວໄປ. ການ ະຫຍາຍ
ແຜນທ່ີສາມາດເຮັດ

ກ.Graphical method
ຂີດເຈັ້ຍ ເປັນຮູບຈັດຕຸລັດທ່ີມີ 15 ໝາຍຕົວອັກສອນຕາມ

ດັບເສັ້ນນອນ ແລະ ຕົວເລກຕາມເສັ້ນຕັ້ງຈາກນັ້ນວາງເຈັ້ຍດັ່ງ ອງ
ຂີດເຈັ້ຍທ່ີຈະ ແຜນ ອັນ ເປັນຮູບຈັດຕຸລັດຕາມຂະໜາດທ່ີ

ມີ ນວນຕາເທ່ົາ ໝາຍຕົວເລກ ແລະ ອັກສອນເຊັ່ນດຽວກັນ
ໝາຍຈຸດທ່ີເສັ້ນຂອງຮູບຕັດກັບ ຂອງຈັດຕຸ ທັງລາຍລະອຽດອື່ນໆ

ຂອງແຜນທ່ີ ໃນແຜນວາດ ແລະ ແທກລວງຍາວຂອງມັນ ໂດຍທຽບ ແຈ ຫືຼ ຂອງຈັດຕຸລັດໄປ
ຫາຈຸດດັ່ງ .

ໝາຍຈຸດເຫ່ົຼານີ້ ຕາມຮູບຈັດຕຸລັດ ທ່ີກົງກັບເຈັ້ຍ ກັບໄລຍະຂອງ
ມັນໃນອັດຕາ ທ່ີ ໂດຍເຮົາອາດຈະແທກ ຫືຼ ປັກວຽນ.
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ຮູບທ2ີ0ຮູບການຂະຫຍາຍແຜນທີ່ ຕາກາໂຣ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

ຂ.Pantograph
Pantographເປັນເຄື່ອງມືທ່ີ ໃນການ ຫຍາຍແຜນທ່ີ ລັກສະ

ນະປະກອບ ໂຄງໂລຫະ, ໜັກເບົາຊະນິດໂລຫະນີຈ້ະມີ ເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວ ສະດວກໃນເວລາ
ຫຍາຍ

ຄ.ຫຼັກການຂອງ Pantograph

ຮູບທ2ີ1ຮູບຫຼັກການຂະຫຍາຍຂອງເຄ່ືອງ Pantograph
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000
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ເຄື່ອງມືທ່ີ ໃນການ ະຫຍາຍແຜນທ່ີມີຄ:ື
- Pantograph
- Eidograph

ງ.Pantograph 600
Pantograph 600 ປະກອບມີ 5 ລະແຂນ ກນັ

ໃນນັ້ນມີເຖິງ 3 ແຂນ ທ່ີມີຂີດໝາຍຄ:ື ແຂນ a, b, c. pantograph 600 ນີຫົ້ວຂີດ, , ໜັກ
ສາມາດ ກັນ ທັງໝົດແຂນທ່ີ ມາ ເທິງໝາກ

ຮູບທີ 22 ຍແຜນທີຂ່ອງເຄ່ືອງ Pantograph 600
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

ຈ.ການ
ເນື່ອງ Pantograph 600 ຫົວຂີດ, , ໜັກ ສາມາດ ບ

ກັນ ພຽງ ສູດ ນວນຄວາມຍາວຂອງແຂນ ລັບຕັ້ງເຄື່ອງ. ສູດ ລັບ ນວນຄວາມຍາວຂອງ
ແຂນ =

ໃນນັ້ນ N ຕາ ະຫຍາຍ
a ຕາ ເຄົ້າ
b ຕາ ການ= ××

ເຊິ່ງ l ຍາວຂອງແຂນທ່ີ ການ.
L ຍາວຂອງແຂນທັງໝົດ 600 ມມ



48

: ຂຍາຍແຜນທ່ີ 1/1,000 ມາເປັນແຜນທ່ີ 1/200 ໂດຍການ
Pantograph 600

N = a /b = 1000/200 = 5
L = L.N / N + 1 = 600 x 5 / 5 + 1= 300 / 6 = 500 mm
500 ຈຸດຕັ້ງຄວາມຍາວຂອງແຂນທ່ີ ການ

3.7
3.7.1 ການ ນວນເນຶ້ອທີ່ໃນແຜນທີ່Area Calculation on the Map

ໃນການ ຫຼວດຫຼາຍໆ ທ່ີນອກຈາກຈຸດປະສົງ ເພຶ່ອ ເປັນແຜນທ່ີຂອບເຂດ
ອອກມາ ຍັງ ການຊອກ ເນື້ອທ່ີຂອງພື້ນທ່ີນັ້ນອີກ ໂດຍສະເພາະໃນການ ຫຼວດແບບວົງປິດ ເຊິ່ງ
ນຍິົມກັນຫຼາຍໃນ ຫຼວດທ່ີດິນ

ລັບການ ນວນເນື້ອທ່ີຂອງພື້ນທ່ີຂະໜາດ ຈະຖື ໂລກຂອງເຮົານີ້ພຽງ,
ການ ນວນເນືອ້ທ່ີຂອງພື້ນທ່ີຂະໜາດ ເຊັ່ນ: ພື້ນທ່ີຂອງປະເທດ ຈະ ງ ນຶງເຖິງ ຂອງ

ມາ
ການ ນວນເນື້ອທ່ີມີຫຼາຍວທີິທ່ີແຕກ ກັນ, ລະວທີິມີຄວາມຖືກ

ຫຼາຍແຕກ ກັນໄປ ແລະ ມີເຄື່ອງມືທ່ີ ແຕກ ກັນອອກໄປ ເຊັ່ນ:
ກ.Geometric method

ໃນວທີິການນີເ້ຮົາຈະ ເນື້ອທ່ີໆ ການອອກເປັນຮູບເລຂາຄະນິດ
ນວນເນື້ອທ່ີຕາມສູດ:

1) ຮູບສາມແຈ= ab
a ພື້ນຂອງຮູບສາມແຈ
b ລວງສູງຂອງຮູບສາມແຈ= ( − )( − )( − )= + +
a, b, c



49

2) ຮູບຄາງໝູ

ຮູບທີ 23ຮູບການຄິດ ເນື້ອທີ່ແບບຮູບຄາງໝູ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

= ( + ) + ( + ) + ( + ) + ( + )
= 12 (ℎ + 2ℎ + 2ℎ + 2ℎ +⋯+ ℎ )= ℎ + ℎ2 + ℎ + ℎ + ℎ +⋯

ຂ.The method of square
-ຂີດຕາຕະລາງຈັດຕຸລັດຂະໜາດທ່ີ ການລົງໃນ ໄສ (0.5, 1, 2ຊມ)
- ເອົາຕາຕະລາງໄປແນບຕິດກັບແຜນທ່ີ
-ນັບເອົາ ນວນຈັດຕຸລັດທ່ີເຕັມ ໃນຂອບເຂດທ່ີ ການ ນວນເນື້ອທ່ີN
- ນວນເນື້ອທ່ີຂອງຈັດຕຸລັດໜ່ຶງຕາ ໂດຍປຽບທຽບ ກບັມາດຕາ ຂອງ

ແຜນທ່ີ (a)
- ນວນເນື້ອທ່ີທັງໝົດທ່ີ ການ ໂດຍການຄູນ ນວນຈັດຕຸລັດທ່ີນັບ ທັງ

ໝົດ ກັບ ຂອງຈັດຕຸລັດໜ່ຶງຕາ (S= N.a)
ໝາຍເຫດ: ໃນການນັບສະເພາະຕາທ່ີ ເຕັມ ນັບເປັນເຄິ່ງ
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ຮູບທີ 24ຮູບການຄິດ ເນື້ອທີ່ແບບຮູບຕາກາໂຣ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

ຄ. Dot planimeter
ວທີິນີ້ເປັນການ ນວນເນື້ອທ່ີ ໄວ ແລະ ມຄີວາມລະອຽດ ສົມຄວນ ວິທີນີ້

ຄິດຄົ້ນຂຶ້ນບົນຫັຼກການຂອງການ ນວນເນື້ອທ່ີແບບຮູບຈັດຕຸລັດ, ວທີິນີ້ ອປຸະກອນເຊິ່ງສາມາດ
ໂດຍການ ນົດຈຸດ ມີໄລ ເທ່ົາໆ ກັນລົງໃນແຜນໄສ, ລະຈຸດທ່ີ ເນື່ອງກັນ ເທິງ

ໄສ ຄວນສະຫັຼບສີ , ການວາງຈຸດ ເປັນແຖວຊືທັ່ງແຖວຕັ້ງ ແລະ ແຖວນອນ, ການ
ນົດໄລຍະ ຂອງຈຸດເປັນບັນຫາ ຄັນ ເພາະການຄິດ ເນື້ອທ່ີຈະ ອງ ພຽງໃດຂຶ້ນ ໄລ
ຍະ ຂອງຈຸດ (ໄລຍະ ກັນຈະ ຄວາມ ວາຈຸດທ່ີມີໄລຍະ ກັນ). ຈາກນັ້ນ ນວນ
ໜ່ຶງຈຸດຈະແທນ ພື້ນທ່ີເທ່ົາໃດໃນຕົວຈິງ, ເຊິ່ງ ໂດຍການວັດໄລຍະ ລະ າງຈຸດ ໄປ
ທຽບກັບ ມາດຕາ ຂອງແຜນທ່ີແຜນຜັງ

= ( )( )
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ເມື່ອເຮົາ ໄລຍະ ລະ ຈຸດເປັນໄລຍະ ໃນຕົວຈິງ, ຈາກນັ້ນ ນວນ
ຫາເນື້ອທ່ີໂດຍ ການເອົາໄລຍະຕົວ ຈິງຄູນກັນ.

ຕົວ : DD = 0.5 cm ເຊິ່ງ ກັບແຜນທ່ີ 1/50,000
ເຮົາຈະ : 1/50,000 = 0.5 / GD
GD = 0.5 x 50,000 = 0.25 km.
ຈາກນັ້ນ ນວນເນື້ອທ່ີໂດຍການຄູນ 0.25 x 0.25 = 0.0625 km2 ສະ

ໜ່ຶງຈຸດແທນ ເນື້ອທ່ີໃນຕົວຈິງ (ມັນຈະ ຕາຍຕົວ,ມັນມີການ ແປງໄປຕາມມາດຕາ ຂອງ
ແຜນທ່ີ)

ຈາກນັ້ນ ເອົາອປຸະກອນທ່ີ ຂຶ້ນ ໄປວາງແນບກັບແຜນທ່ີໆ ການ
ນວນຫາເນືອ້ທ່ີ ນັບເອົາ ນວນຈຸດທ່ີ ໃນຂອບເຂດທ່ີ ການເນື້ອທ່ີ ມີ ນວນຈັກຈຸດ (N)

ຈຸດໃດ ໃນຂອບເຂດວັດແທກ ນັບເປັນໜ່ຶງ. ຈຸດໃດ ດກີັບຂອບ
ເຂດວັດແທກ ນັບສະເພາະຈຸດສີຂາວ, ສີ ນັບ

ຈາກນັ້ນ ນວນເນື້ອທ່ີໆ ການໂດຍການ ເອົາ ນວນທ່ີນັບ ທັງໝົດ
ໄປຄູນ ກັບເນື້ອທ່ີຂອງໜ່ຶງຈຸດທ່ີ ນົດ .ເຮົາ ຈະ ເນື້ອທ່ີໆ ການ (S = N.a)

ງ. Areas Calculation by Planimeter
Planimeter ເປັນເຄື່ອງມືທ່ີ ຫາເນື້ອທ່ີຈາກແຜນທ່ີ ຫືຼ ຮູບ ທ່ີມປີະສິດ

ທິພາບສູງສາມາດຫາເນື້ອທ່ີ ຄຽງກັບຄວາມເປັນຈິງ,ເຄື່ອງມືນີຖື້ກ ຂຶ້ນໃນປີ 1856 ໂດຍສາດສະດາ
ຈານ Amsler.

1) ລັກຊະນະ ແລະ ການປະກອບ
Planimeter ປະກອບ ສອງແຂນ,ແຂນໜ່ຶງ : ແຂນ

ໜັກ (pole arm) ເຊິ່ງ ສົ້ນ ອີກເບື້ອງໜ່ຶງຈະເປັນ ໜັກ ລັບຈັ້ງ ແຂນ ໜັກຄົງທ່ີ ແລະ ແຂນໜ່ຶງ
ຮຽກ ແຂນ ເສັ້ນ (tracer arm) ເຊິ່ງອາດຈະເປັນແບບເລື່ອນທ່ີສາ ມາດປັບຄວາມຍາວຕາມຄວາມ

ການ ຫືຼ ເປັນແບບຄວາມ ຍາວຄົງທ່ີ, ອີກສົ້ນໜ່ຶງຂອງແຂນນີຈ້ະມີເຫັຼກລັກຊະນະ ຄເືຂັມຮຽກ
ເຂັມ ເສັ້ນ (tracer point) ລັບລາກ ໄປຕາມຂອບເຂດຂອງແຜນທ່ີ ທ່ີ ການຫາເນື້ອທ່ີ ປາຍ
ອີກສົ້ນໜ່ຶງຂອງແຂນນີ້ (ໃນ ລະນເີປັນແຂນແບບຄົງທ່ີ) ຈະມີລູກ ວັດ (wheel) ເຊິ່ງລູກ ຈະ
ອອກເປັນ 100 ສະເໝີກັນ ແລະ ມີ vernier ລັບ ເສດ,ລູກ ເມື່ອໝູນຕົວຈະດັນ
ຈານບັນທຶກ (counter disc) ໝູນໄປ ,ຈານບັນທຶກ ອອກເປັນ10 ສະເໝີກນັ. ດັ່ງນັ້ນ ລູກ
ຈະໝູນຕົວ10 ຮອບ ຈຶ່ງຈະ ຈານບັນທຶກໝູນໜ່ຶງຮອບ ຕົວເລກທ່ີ ຈາກ planimeter ຈະມີ
4 . ທີໜ່ຶງ ຈານບັນທຶກ, ທ່ີ ລູກ ທີສີ່

ຈາກ vernier
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2) ວິທກີານຫາເນື້ອທີໂ່ດຍການ Planimeter

ຮູບທີ 25ຮູບເຄ່ືອງຄິດ ເນື້ອທີ່ Planimeter
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000

- ຕັ້ງ ໜັກ ອກຮູບ ຫືຼ ໃນຮຸບທ່ີຈະຫາເນື້ອທ່ີ, ເລືອກຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ
ທ່ີເໝາະສົມ ເພື່ອ ເສັ້ນ ສາມາດລາກໄປຕາມຂອບເຂດ ທ່ົວເຖິງ. ໂດຍທ່ົວໄປເຂາົນຍິົມວາງ

ໜັກ ນອກຮູບ, ຮູບມີຂະໜາດ ເປັນ ໜັກ ໃນຮູບ, ແນວໃດ ຕາມອາດ
ຈະ ຮູບອອກເປັນຮູບ ນວນເນື້ອທ່ີຂອງ ລະຮູບ ໂດຍການວາງ ໜ້ັກ ຮບູ
ຈາກນັ້ນ, ເອົາເນື້ອທ່ີຂອງຮບູ ມາລວມເຂົ້າກັນ ຈະ ເນື້ອທ່ີທັງໝົດທ່ີ ການ

- ຕັ້ງເຂັມ ເສັ້ນ ຈຸດເລີ້ມ ເທິງຂອບເຂດຮູບທ່ີຈະຫາເນື້ອທ່ີ
- ບັນທຶກ ຕົວເລກຈາກຈານບັນທຶກ, ລູກ vernier ເປັນ

ຜົນວັດແທກ ອິດ. (Initialreading) ຫືຼ (IR)
- ເຄື່ອນເຂັມ ເສັ້ນໄປຕາມຂອບເຂດຮູບທ່ີ ການຕາມທິດຂອງ

ເຂັມໂມງເດີນ ຈົນກະທ້ັງເຂັມ ເສັ້ນ ເຄື່ອນມາຮອດຈຸດເລີ້ມຕົ້ນອີກຄັ້ງໜ່ຶງ ຈາກນັ້
ຈານບັນທຶກ, ລູກ vernier ເປັນຜົນວັດແທກສຸດ (Final reading) ຫືຼ (FR)

- ໃນຂະນະທ່ີເຄື່ອນແຂນ ເສັ້ນນັ້ນ ສັງເກດ ສູນຂອງຈານ
ບັນທຶກ ຈຸດ ໄປໃນທິດຂອງເຂັມໂມງ ຫືຼ ປິ້ນກັບຈັກຄັ້ງ

- ນວນເນື້ອທ່ີຂອງຮູບຈາກສູດ
AREA=m (FR + IR + 10 N + C)

m ຕົວຄູນມາດຕາ .ຕາມປົກະຕິຈະຂຽນ ແຂນ ເສັ້ນ
N ນວນຄັ້ງທ່ີເລກສູນ ຈຸດ

ເຄື່ອງໝາຍ + ລະນີ ໄປຕາມທິດທາງເຂັມໂມງເດີນ
ເຄື່ອງໝາຍ - ລະນີ ໄປຕາມທິດທາງປິ້ນກັບເຂັມໂມງເດີນ
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C ຄົງທ່ີ ປົກະຕິຈະ ຂຽນ ແຂນ ເສັ້ນ ນີ້ຈະ ເມືອ
ວາງ ໜັກ ໃນຮູບ

3) ຄວນລະວັງໃນການ Planimeter
- ຄວນວາງຮູບທ່ີ ການຫາເນື້ອທ່ີ ເທິງໂຕະທ່ີຮາບພຽງ
- ເພື່ອຫລີກລຽງຄວາມ ຍາກໃນການ ນວນຄວນວາງ ໜັກ

ຮູບ
- ເປັນຮູບຂໜາດ ຄວນ ອອກເປນັຮູບ , ຈາກນັ້ນ

ນວນເນື້ອທ່ີຂອງ ລະຮູບ ເອົາເນື້ອທ່ີ ລະຮູບ ມາລວມກັນ
- ຄວນເສຍເວລາໃນການຕັ້ງຜົນວັດແທກ ອິດ ເປັນສູນ
- ເຈັ້ຍທ່ີລູກ ເຄື່ອນທ່ີຄວນຈະລະອຽດດີ
- ພະຍາຍາມລາກເຂັມ ເສັ້ນ ໄປຕາມຂອບເຂດຂອງຮູບ ດທ່ີີ

ສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດ
- ຄວນ Planimeter ຫາເນື້ອທ່ີຂອງຮູບ ສອງຄັ້ງໂດຍ

ການວາງ ໜັກທ່ີແຕກ ກັນ ມາສະ
- ຄວນ ວທີິ ການ ນວນຫາເນື້ອທ່ີຂອງຮູບ ແບບປະມານ

ເພື່ອເປັນການກວດ ກັນຄວາມຜິດພາດ
4) ການ Planimeter ຫາເນື້ອທີ່ຂອງຮູບເມື່ອ ຂອງ m

- ຮູບຈັດຕຸລັດຂໜາດ10 x 10 ຊມ
- Planimeter ຫາເນື້ອທ່ີຂອງຮູບຈັດຕຸລັດ, ສົມມຸດ ເທ່ົາກັບ

X
- Planimeter ຫາເນື້ອທ່ີຂອງຮູບທ່ີ ການ,ສົມມຸດ ເທ່ົາ

ກັບ Y
- ນວນເນື້ອທ່ີຂອງຮູບໂດຍການ ສູດຄິດ
ຕົວ :ເມື່ອວາງ ໜັກ ຮູບຄວາມແຕກ ລະ FR & IR

ຂອງຮູບຈັດຕຸລັດຂະໜາດ 2 x 2 1,655 Planimeter ຫາເນື້ອທ່ີຂອງຮູບທ່ີ
ໃດໜ່ຶງມຄີວາມແຕກ ລະຫ FR & IR 8,275. ນວນເນື້ອທ່ີຂອງຮູບໃນ

ມາດຕາ 1 5 ມ

3.8
3.8.1

.

ເຂດ ທ່ີດິນທ່ີ ນັ້ນ ຈະເປັນເຂດ ທ່ີດິນທ່ີ ດິນໃນອານາຄົດ ເຊິ່ງ
ຂື້ນຈາກເຂດ ທ່ີດິນໃນປະຈຸບັນ ທ່ີເຫັນ ຈາກພາບ ດາວທຽມ . ສະພາບການ

ທ່ີດິນປະຈບຸັນທ່ີເຫັນເທິງພາບ ດາວທຽມສະບັບຫ້ຼາສຸດ ຈະ ປຶກສາຫາລື ເຂດ
ທ່ີດິນໃນອານາຄົດສະດວກຂຶ້ນ. ວິທີນີຈ້ະ ເວລາ ທຽບ ສອງຂັ້ນຕອນ (ຂັ້ນຕອນ
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ຫຼວດປະເພດການ ທ່ີດິນປະຈຸບັນ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ໃນອານາຄົດ) ເຮັດ ານສັບ
ສົນ ທັງປະຫຢັດເວລາການ ແຜນທ່ີ ງານ GIS

ເຂດ ທ່ີດິນທ່ີ ຂຶ້ນ ເຂດທ່ີ ເຫັນດຈີະປະຕິບັດ ຄອງ
ຕາມ ທ່ີລະບຸ ເຂດ ໃນ 5 - 10 ປີ ໂດຍໃນນີ້ ອາດ ເປັນ ມີ
ຄວາມ ເພື່ອ ສາມາດປັບປຸງ ໄຂຕາມສະພາບການ ແປງຂອງການ ທ່ີດິນ ໃນລະດັບ
ໃດໜ່ຶງ

ການ ເຂດ ທ່ີດິນ ມີຄວາມແຕກ ການຈັດ ປະເພດ
ປະເພດ ນັ້ນຈະພັນລະນາເຖິງປະເພດຂອງ ແລະ ໂຄງປະກອບທາງຊະນິດພັນຂອງ

ມັນ ໃນພື້ນທ່ີສະເພາະໃດ ການ ເຂດ ທ່ີດິນ ສະແດງບອກເຖິງວິທີການ
ຄອງ ທ່ີດິນ ທ່ີເຫັນ ເໝາະສົມ ໃນຈຸດ ເຂດທ່ີດິນ າ

3.8.2ຄວາມ ຂອງການ ານົດເຂດ ທີ່ດິນ
ການ ເຂດ ທ່ີດິນ ຂັ້ນ ມີຄວາມ ຫຼາຍປະການດັ່ງ

ໄປນີ:້
- ເຮັດ ສາມາດເຂົ້າ ໃນຂະບວນການ ແລະ ຮັບ ເຂດແດນ

ຂອງເຂດ ທ່ີດິນ ປະເພດທ່ີຈະ ເຂດ ຄອງຂອງ ໃນ
, ຕົກລົງ ຫືຼ ແຜນ

- ສາມາດ ສະ ໃນເຂດທ່ີດິນກະສິ
.
- ມີໂອກາດ ກັບທ່ີດິນພາຍໃນຂອບ

ເຂດ ສາມາດ ເປັນ

-
ບຽນ

- ການມີເຂດ ທ່ີເອື້ອ
ຄອງ ທ່ີດິນພາຍ

3.8.3ວັດຖຸປະສົງ
- ເພື່ອ ຂອບເຂດ ແລະ ເຂດແດນ ຂອງ ທ່ີຈະ ເພື່ອເປົ້າ

ອະນາຄົດ ເຊິ່ງນອນ ໃນເຂດແດນຂອງ
- ຂອງເຂດ

ທ່ີດິນ ທ່ີກວມຫຼາຍ ຂອງ ເຊັ່ນ:
ກ) ໃນ ໜ່ຶງ
ອງກັນເຊັ່ນກັນ

ຂ) ໃນ ໜ່ຶງ, ເປັນໄປ , ຄວນ ກັບເຂດ
ສະຫງວນ ຂອງ ອື່ນທ່ີ ຕິດກັນ

- ເພື່ອປັບປຸງການ ຄອງຊັບພະຍາກອນ ມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ໃນ
ເຂດ ຄອງຂອງ ແລະ
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- ເພື່ອ ການ ຕົກລົງ ທ່ີດິນ
ຂອງ .
- ເພື່ອ ພື້ນທ່ີ ການຜະ ສາມາດຮັບປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາ

ຫານ ແລະ ການຜ ຄວາມທຸກຍາກ.
- ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນໃນການ

ແລະ ທ່ີດິນ ການຜະລິດ .
- ເຂົ້າໃຈ ກັບເຂດ ທ່ີ

.
- ເພືອ່ຮັບປະກັນ ທ່ີຂອບເຂດຂອງ

ຮັບການປົກປັກ ຮັກສາ.
- ທ່ີດິນທ່ີ ການລົງທຶນຜະລິດເປັນ ແລະ ປູກພືດ

.
- ເພື່ອສະໜອງ ມູນ ແລະ ແຜນທ່ີ ອົງການເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ການຕັດສິນ ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ .
3.8.4ເງ່ືອນໄຂທີ່ຄວນເອົາໃຈ ໃນການ ເຂດ ທີ່ດິນ

- ເງ່ືອນ ໄປນີ້ ຄວນສັງເກດ ພິຈາລະນາລວມເຂົ້າ ຮອບຄອບ ໃນ
ເນີນນການ ຈິງ ເພາະການພິຈາລະນາພຽງ ໜ່ຶງ ຫືຼ ສອງເງ່ືອນໄຂ ອາດ

ພາ ທ່ີດິນ .
- ໃນຂອບເຂດ ເປັນ

ໃດໜ່ຶງ : ກັນ, ຜະລິດ ສະຫງວນ
- ການ ທ່ີມີ ໃນເຂດ ຄອງຂອງ ຈາກມັນເປັນ

ຊັບພະຍາກອນ ມະ ,
; ແລະ ມີການ ທ່ີ ແທດເໝາະຫຍັງ

- ປະເພດ ແລະ ສະພາບ ຂອງ ເຫັນວິທີການ
ຊັບພະຍາກອນ ມະຊາດໃນປະຈຸບັນ, ແຮງ ແລະ ການ ທ່ີດິນທ່ີ ແທດເໝາະ

- ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນທ່ີ ປົກປັກຮັ : ພືດພັນ ແລະ
ຊະນິດ ໄສຂອງພວກມັນ

- ແນວ ການ ທ່ີດິນ ເຊັ່ນ: ການຖາງ , ການພັດທະນາທ່ີດິນ, ເສັ້ນທາງ
ແລະ ການຈັດສັນທ່ີ ອາໄສ

- ພື້ນທ່ີດິນເຊື່ອມໂຊມ ທ່ີມີເງ່ືອນໄຂ ການຜະລິດ ໃນລະບົບວັນ
ນະກະເສດ

- ເຫ່ົຼາ, ດິນນາ, , ເຂດ ແນວ
ເມືອງເພື່ອ ໃນການ ບັນຫາຄວາມ ທ່ີດິນຂອງ

ໃນອະນາຄົດ
- ຄວາມ ເປັນໃນການປົກປັກຮກັສາ ການສະໜອງ

, ໜອງປາ ແລະ ການຊມົ ໃນຄົວເຮືອນ
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ບົດທີ4
,

ຈຸດປະສົງ
1. ນັກສຶກສາມຄີວາມສາມາດ
2. ນັກສຶກສາສາມາດ ວິເຄາະເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ

3.

ເນື້ອໃນ

4.1 , ລະດັບຄອບຄົວ

ການ PLUP.

ຫັຼບ ສະນັ້ນ, ໃນຂັ້ນ
ເທ່ົານັ້ນ

ເປັນປະໂຫຍດທ່ີສູງ
.

ເນີນໃນ
ທ່ີຫັຼງ

, ເນື່ອງຈາກ ໄສ , ຄວນ
:

4.1.1 ວັດຖຸຈຸດປະສົງ
ວັດຖຸຈຸດປະສົງຂອງການເກັບ ມູນ ດັ່ງນີ:້
- ເພື່ອເຂົ້າໃຈແບບແຜນວິທີການ ແລະ ແນວ ການ ທ່ີດິນທ່ີເຄີຍປະຕິ

ບັດກັນມາ
- ເພື່ອເອື້ອ ວຽກງານການວາງແຜນ ທ່ີດິນມີຄວາມສະດວກ
- ເພື່ອປະເມີນຄວາມ ທາງ ເນື້ອທ່ີດິນ, ແລະພື້ນທ່ີ ປຸກ

ເວລາ ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນໃນ
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- ເພື່ອເອື້ອ ຄວາມສະດວກ ແຜນ ທ່ີດິນໃນ ເຂດທ່ີ
ທ່ີດິນມຄີວາມສະດວກ

- ເພື່ອ ຕົກລົງ ແລະກົດລະບຽບໃນການ ຄອງ - ທ່ີດິນ
ຂອງ ໃນ ເຂດ

- ເພື່ອເອື້ອ ການຂື້ນທະບຽນທ່ີດິນ ການຜະລິດ ແລະທ່ີດິນ ໃນ
ມີຄວາມສະດວກ

4.1.2 ຫຼັກການ
ຫັຼກການ ໃນການເກັບ ມູນມີດັ່ງນີ:້
- ພະນັກງານວາແຜນ ດິນຄວນເກັບ ມູນທ່ີທ່ີຈະຕອບສະໜອງຕາມຈຸດ

ປະສົງທ່ີ ວາງ ໃນ ເທິງເທ່ົານັ້ນ
- ອຶ່ນໝົດຄວນເກັບ ມູນທ່ີມີ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ

ມີ ມູນໃດທ່ີຍັງຂາດຈຶ່ງລົງເກັບ ຄອບຄົວຕາມທ່ີແນະ ໃນ ນີ້
ຕາຕະລາງທີ7ສັງລວມ

ປະເພດ ມູນ ແຫຼ່ງທີມ່າ
1 ມູນເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທ່ົວໄປ ອົງການ
2 ລະບົບທ່ີດິນ , ສິດຄອບຄອງ

ແລະການ
ຄອບຄົວ ແລະຄະນະ

3 ລະບົບຂອງການ ຄອບຄົວ ແລະຄະນະ
4 ພາສີທ່ີດິນ ຄະນະ ແລະທ່ີດິນ

ແຫ່ຼງທ່ີມາ:ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ຄອງທ່ີດິນ ຊາດ 2010

4.1.3
2 ວິທີຄ:ື

1)
2)

ມາວິເຄາະ
ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂື້ນທະບຽນຕອນດິນ. ແຜນວາດຈະເປັນປະ

, ,
.

4.1.4

ລາງ .
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ຕາຕະລາງທີ8ສັງລວມວິທີການ
ປະເພດ ມູນ ລາຍລະອຽດ ວິທເີກັບ
ມູນເສດຖະກິດ

- ສັງຄົມ
ປະຊາກອນ

ການເກີດ, ການຕາຍ ແລະ ແນວ ປະຊາກອນ
ອາຊີບຂອງຄອບຄົວ ແຮງງານທ່ີມີ ໃນ
ຄອບຄົວ
ຖານະຄອບຄົວ (3ລະດັບ)
ການຜະລິດເຂົ້າ, ຄວາມ - ການຂາດເຂົ້າກິນ
ພືດອາຍຸສັ້ນທ່ີປູກ

ໝາກ ແລະ
(ເຊັ່ນ: , ຄວາມ, )

ແບບຟອມ ມູນ
ແບບຟອມ ມູນ
ແບບຟອມ ມູນ
ແບບຟອມ ມູນ
ແບບຟອມ ມູນ
ແບບຟອມ ມູນ
ແບບຟອມ ມູນ
ແບບຟອມ ມູນ

ການ ທ່ີດິນ
ເພື່ອ ການ
ຜະລິດ
ຂອງຄອບຄົວ
ແລະ ຂອງ

ລະບົບຂອງການ ທ່ີດິນ
ຕອນທ່ີ ໃນການຜະລິດ

ຕອນທ່ີເກີດ ຂັດ
ທ່ີດິນມເີອກະສານ ມີເອກະສານ
ເຂດ ຂອງຄອບຄົວ
ເຂດ ຂອງ

ແຜນວາດ
ແບບຟອມ ມູນ
ແບບຟອມ ມູນ
ແບບຟອມ ມູນ
ແບບຟອມ ມູນ

ແຜນວາດ
ການ ທ່ີດິນ

ຂອງ
ຄອບຄົວ ແລະ
ຂອງ

ວິທີການ ປະໂຫຍດຈາກ
ເຂດທ່ີມີເຄື່ອງ ຂອງດົງທ່ີ
ພື້ນທ່ີປູກເຄື່ອງ ຂອງດົງ
ການ ປຸກເຮືອນ ທ່ົວໄປ
ການ , ຜະລິດຕະພັນ ອື່ນໆ ເພື່ອ
ສອຍພາຍໃນ

ແຜນວາດ
ແຜນວາດ

ແຜນວາດ,ແບບຟອມ
ແຜນວາດ,ແບບຟອມ
ແຜນວາດ,ແບບຟອມ

ບັນຫາ ແລະ
ໂອກາດ

ມູນ ກັບບັນຫາ ຫືຼ ຄວາມແຕກ າງຂອງ
ແຍກຕາມເພດ
ສາເຫດຂອງບັນຫາ, ຜົນກະທົບ, ສະເໜີໃນການ ໄຂ
ບັນຫາ

ແບບຟອມ ມູນ

ແບບຟອມ ມູນ

ແຫ່ຼງທ່ີມາ:ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ຄອງທ່ີດິນ ຊາດ 2010

ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທ່ີ
.
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4.2

ຕາຕະລາງທີ9ສັງລວມ
ເຂດ ທີ່

ດິນ
ປັດໄຈ ແລະ ຫຼັກການ ຈຸດປະສົງ/ການ

ເຂດທ່ີ ອາໄສ. ປຸກ
ທ່ີ ອາໄສ ເຊິ່ງລວມມີ

ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງ
ພົນລະເມືອງ.

ປຸກ ເຮືອນ , ວັດ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ,
, ໂຮງສີ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຂດ
ສະຫງວນ.

ພື້ນທ່ີທ່ີມີຊີວະນາໆພັນພືດ
ແລະສັດຫຼາຍ ໃນ
ປະລິມານ, ຊະນິດ,
ທາງ ມະຊາດທ່ີຈະຈັດເປັນເຂດ

ສະຫງວນ
ມີ ແຮງ ມະ
ຊາດ. (ເຂດນີ້ ຈັດເປັນທ່ີດິນ
ລັດ)

ອະນຸລັກພືດພັນ ນາໆຊະນິດ.
ລວບລວມຊະນິດພັນ.
ສະຖານທ່ີ ໃຈ.

ມະຊາດ.
ວິທະຍາສາດ.

ເກັບເຄື່ອງ ຂອງດົງຊະນິດທ່ີ ຫວງ .

ສັກສິດ , ຫວງ , ມະເຫ
ສັກ, (ພື້ນທ່ີເຫ່ົຼານີ້ ອາດຈະຂື້ນ
ທະບຽນຕາມທ່ີຫັຼງເປັນພື້ນທ່ີ

ຂອງ .

ຮັກສາ າສັກສິດ (ພື້ນທ່ີເຫ່ົຼານີ້
ຂອບເຂດ ແຍກ ໃນແຜນທ່ີເນື່ອງຈາກ

ອາດມີເງ່ືອນໄຂຂື້ນທະບຽນເປັນດິນ
ໃນພາຍຫັຼງ.

ເຂດ ກັນ ພື້ນທ່ີດິນທ່ີມີຄວາມ ຊັນ
ຫຼາຍ.
ເຂດທ່ີມີດິນເຊາເຈື່ອນ .
ພື້ນທ່ີລຽບເສັ້ນທາງ ແລະ ສາຍ

.
ພື້ນທ່ີ ຄວນ ເປັນ ປຸກ

.
ພື້ນທ່ີ ຄວນ ເປັນ
ການຜະລິດ.
ພື້ນທ່ີມເີງ່ືອນໄຂເຂົ້າຟື້ນຟເູປັນ
ເຂດ ກັນ.
ພື້ນທ່ີສາມາດຟື້ນຕົວເອງ ເປັນ

ກັນ.

ປົກປັກຮກັສາພື້ນທ່ີ ຊັນ.
ການເຊາະເຈື່ອນ.

ປົກປັກຮັກສາ ແລະສາຍ .
ຟື້ນຟູ ທ່ີຊຸດໂຊມລະດັບໃດໜ່ຶງ.
ເກັບເຄື່ອງ ຂອງດົງຊະນິດ ຫວງ .
ເກັບ ພັນ .

ເຂດ ຊົມ . ພື້ນທ່ີ ເພື່ອ
ງຍາວໜານ.

ເກັບເຄື່ອງ ຂອງດົງ.
ສະໜອງ ປຸກ ອາໄສ.
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ສະໜອງ ຟືນ.
ສະໜອງ ເຮັດຮົ້ວ.
ສະໜອງຢາປົວພະຍາດ.
ຊົມ ທ່ົວໄປໃນຄອບຄົວ.
ຮັກສາແນວພັນ .

ພື້ນທ່ີ ,
ເຂດ ການ
ຜະລິດ.

ພື້ນທ່ີໆ ເພື່ອຜະລິດ
ສະບຽງອາຫານ ບ ໂພກ
ແລະ ຜະລິດເປັນ
ເຊິ່ງລວມມີທັງ ທ່ີ ຊັນ
ແລະ ຮາບພຽງ.
ພື້ນທ່ີໆເໝາະສົມ ການ

.
ພື້ນທ່ີເພື່ອແຮ ຮອງຮັບການ
ເພີ່ມຂື້ນຂອງພົນລະເມືອງ.
ພື້ນທ່ີໆມີເງ່ືອນໄຂ ເປັນ
ນາໃນອານາຄົດ
ພື້ນທ່ີໆເປັນ ຊດຸໂຊມ ສາມາດ
ຟື້ນຟເູປັນ ມະຊາດຄືນ .

ເຮັດນາ.
ປູກພືດ .
ປູກ ໝາກ.
ປູກ ເສດຖະກິດ, .

.
- (ການປູກ ປະສົມປະສານກັບ

ພືດ )
ທ່ີດິນແຮເພື່ອ ການຜະລິດ .
ໜອງ ປາ ອຍ.
(ພື້ນທ່ີນີອ້າດ ອອກເປັນເຂດ ຕາມ
ຈຸດປະສົງການ ທ່ີ ໃນ ເທິງ, ມີ
ຂະໜາດ ລັບການເຮັດ ໝູນວຽນ
ຂອງ )

ພື້ນທ່ີໆມີເງ່ືອນ
ໄຂ ລັບການປູກ

ເປັນ .

ພື້ນທ່ີ ຊຸດໂຊມ ຫືຼ ດິນປອກ
.

ທ່ີດິນທ່ີເຫືຼອຈາກຄວາມ
ເພື່ອ ການ

ຜະລິດຂອງ ໃນອານາຄົດ.
ທ່ີດິນທ່ີ ຕົກລົງເຫັນ
ດິຈັດ ເປັນເຂດປູກ ເປັນ

.

ປູກ ເພື່ອເປັນ .
ປູກພືດເສດຖະກິດອາຍຸສັ້ນ.

ແລະ ປາ.

ພື້ນທ່ີອຶ່ນໆ. ພື້ນທ່ີດນິອຶ່ນໆເຊັ່ນ ພື້ນທ່ີດິນ
ປອກ , ດານຫີນ, ຫີນ ,
ສາຍ , ໜອງ ມະຊາດ, ບືງ

ແລະ ເສັ້ນທາງ.

ພື້ນທ່ີ ການ .
ຊົນລະປະທານ.

ແຫ່ຼງທ່ີມາ:ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ຄອງທ່ີດິນ ຊາດ 2010
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4.3 ກາ
ການ ເຂດ ທ່ີດິນ ຂັ້ນ ມີຄວາມ ຫຼາຍປະການດັ່ງ ໄປນີ:້
- ເຮັດ ສາມາດເຂົ້າ ໃນຂະບວນການ ແລະ ຮັບ ເຂດແດນຂອງເຂດ

ທ່ີດິນ ປະເພດທ່ີຈະ ເຂດ ຄອງຂອງ ໃນ ແລະ
, ຕົກລົງ ຫືຼ ແຜນ

- ສາມາດ

- ມີໂອກາດ ກັບທ່ີດິນພາຍໃນຂອບເຂດ
ສາມາດ ເປັນ
- ຮັບ ກັບ ແລະ
ໄປເຖິງການຂື້ນທະບຽນ
-

ທ່ີດິນພາຍ
4.3.1 ຈຸດປະສົງ

- ເພື່ອ ຂອບເຂດ ແລະ ເຂດແດນ ຂອງ ທ່ີຈະ ເພື່ອເປົ້າ
ອະນາຄົດເຊິງ່ນອນ ໃນເຂດແດນຂອງ

- ຂອງເຂດ
ດິນ ທ່ີກວມຫຼາຍ ຂອງ ເຊັ່ນ:

ກ. ໃນ ໜ່ຶງ
ກັນເຊັ່ນກັນ
ຂ. ໃນ ໜ່ຶງ, ເປັນໄປ , ຄວນ ກັບເຂດ

ກັນ ຫືຼ ສະຫງວນ ຂອງ ອື່ນທ່ີ ຕິດກັນ
- ເພື່ອປັບປຸງການ ຄອງຊັບພະຍາກອນ ມະຊາດ ແລະປົກປັກຮັກສາ ໃນ

ເຂດ ຄອງຂອງ ແລະ
- ເພື່ອ ການ ດິນກະ

ຂອງ
- ເພື່ອ ພື້ນທ່ີ ການ ສາມາດຮັບປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາ

ຫານ ແລະການຜະລິດເປັນ ເພື່ ຄວາມທຸກຍາກ
- ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນໃນການ ແລະ

ທ່ີດິນ ການຜະລິດ
- ເຂົ້າໃຈ ກັບເຂດ ທ່ີ ແລະ

- ເພືອ່ຮັບປະກັນ ທ່ີຂອບເຂດຂອງ ແລະ
ຮັບການປົກປັກຮັກສາ

- ທ່ີດິນທ່ີ ການລົງທຶນຜະລິດເປັນ ແລະ ປູກພືດ
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- ເພື່ອສະໜອງ ມູນແລະແຜນທ່ີ ອົງການເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເປັນ
ການຕັດສິນ ລົງທຶນພາຍໃນແລະ

4.3.2
ເນີນ

ແບບຕັດແຍກອອກຈາກການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງເມືອງ. ຂະບວນການນີ້
ເນີນ .

.
ທ່ີມີ (ເຊັ່ນ: , , ) ແລະ ບັນດາ
ຂັດ .

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງເມືອງ

1.

- ທົບທວນຄືນ ທີ່ພົວພັນກັບທີ່
ມະສິດຂອງ ກັບ

- ເຂດແດນຂອງ ເບື້ອງຕົ້ນ
- ຄອງ ເຊັ່ນ:

, 3 ປະເພດ, ເຂດເກັບ ເຄື່ອງ
ຂອງດົງ, ແລະອື່ນໆ

- ຂັດ ກັບທີ່ດິນ ໃນ

4. ມ

- ດັດປັບເຂດແດນຂອງ ( ເປັນ)
- ດັດປັບເຂດ ທີ່ ( ເປັນ)
- ປຶກສາ ແລະ ຂັດ ກັບທີ່ດິນ
- ແຜນ ຄອງທີ່ດິນ
- ຕົກລົງ ກັບການ ຄອງທີ່

ແຜນວາດຂະບວນກ ເຂດ ແລະວາງ ທີ່

3. ໃນ

- ເຂດແດນຂອງ
- ເຂດທີ່ດິນ
- ໄຂ ຂັດ ກັບທີ່ດິນ
- ແຜນ ຄອງທີ່ດິນ
- ຕົກລົງ ກັບການ ຄອງທີ່

ໃນ ລະ ເຊັ່ນ: ທີ 1, ທີ 2,
ທີ 3 ໄປ

2.

- ຂອງ
ທີ່ ເທິງ
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4.3.3
(PLUP)

ສັງລວມ :
ຕາຕະລາງທີ10

ບາ

າວ

ລາຍລະອຽດ ຮັບຜິດຊອບ
ເວລາ
ໂດຍ

ປະມານ
1 ການກະກຽມ

ເນີນນການວາງແຜນ ທ່ີ
ດິນ

ເມືອງ, ອົງກາ ຄອງທ່ີດິນ
ເມືອງ, ອົງການ ແລະອົງການປົກຄອງ

2 ມື້

2 ເກັບ
-

ສັງຄົມ, ທ່ີ

ເມືອງ, ອົງກາ ຄອງທ່ີດິນ
ເມືອງ, ອົງການ ແລະອົງການປົກຄອງ

1-2 ມື້

3 ເຂດແດນຂອງ
(ເຂດ

ຄອງ)

ເມືອງ, ອົງກາ ຄອງທ່ີດິນ
ເມືອງ, ອົງການ ແລະອົງການປົກຄອງ

2 ມື້

4 ເຂດ ທ່ີດິນຂອງ ເມືອງ, ອົງກາ ຄອງທ່ີດິນ
ເມືອງ, ອົງການ ແລະອົງການປົກຄອງ

2-3 ມື້

5 ທ່ີດິນ
ຂອງ

ເມືອງ, ອົງກາ ຄອງທ່ີດິນ
ເມືອງ, ອົງການ ແລະອົງການປົກຄອງ

2-3 ມື້

6 ມູນ ແລະ
ແຜນທ່ີດຈີີ ກັບທ່ີ
ດິນ ( ລັບ

ມູນ: ເມືອງ ແລະພະແນກກປ
ແຂວງ, ອົງການ ຄອງທ່ີ ເມືອງ ແລະ
ແຂວງ

5 ມື້
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ນີຄ້າດກະຍາກ,
ລັບເຮັດແຜນທ່ີຕົວ

ເວລາ 5 ມື້)

ແຜນທ່ີ: ຫຼວດ ແລະວາງແຜນ
ງານ GIS ຂອງອົງການ ຄອງທ່ີດິນ

ຊາດ( ງານ GIS ຂອງແຂວງ, ມີ)
7 ຂື້ນທະບຽນທ່ີດິນເຂດ

ຊົນນະບົດ
ອົງການ ຄອງທ່ີດິນ ເມືອງ, ອົງການ

ແລະອົງການປົກຄອງ
15-20 ມື້

8 ເຄືອ

ແລະການເຄືອ

ເມືອງ,ອົງການ
ແລະອົງການປົກຄອງ

2 ມື້

9 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະ
ເມີນຜົນ

ເມືອງ,ອົງການ ມ ຂະບວນກາ
ນ

ແຫ່ຼງທ່ີມາ:ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ຄອງທ່ີດິນ ຊາດ 2010

ໝາຍເຫດ:
- ເວລາໃນຕາຕະລາງ ພຽງ ບັນຫາການຄາດຄະເນເທ່ົານັ້ນ

ແລະ ອາດ ແປງຕາມຂະໜາດຂອງ ໃນ
- ເວລາທ່ີ 1 ຫາ ທ່ີ 6

ນົດເວລາ ທິມງານພະນັກງານເມືອງ 5 - 6 ຄົນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
- ການປະສານສົມທົບ ສິດ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຮັບຜິດຊອບ

ແລະ ອົງການປົກຄອງ ໃນທຸກໆ ການວາງແຜນ ທ່ີດິນ ແລະ
ແບບມີ ເປັນສິ່ງ

- 9
ອະທິ , ວັດຖຸປະສົງ, ເງ່ືອນໄຂ, ຕອນ
ປະ . ໃນອະນາຄົດ, ສະ
ໄໝ : GIS ແຜນທ່ີພາບດາວທຽມ, , ແຜນທ່ີພູມີປະເທດ ແລະ GPS
ເຂົ້າ
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ເ ງ

ກະຊວງກະສິ ແລະ ອົງການ ຄອງທ່ີດິນ ຊາດ 2010 ມືການວາງແຜນ ທ່ີດິນ
ແບບມີ ຂັ້ນ ພັດທະນາ.

ຊນີວີ ໂນວາອາເບ ໂຈນາທັນຟີລິບຟ1990 ພື້ນຖານການ ແຜນທ່ີ.
ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທ່ີ73/ນຍ1995 ວຽກງານ ຫຼວດວັດແທກ,

ພາບທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທ່ີໃນດິນແດນສປປລາວ.
135 ການເອົາທ່ີດິນຂອງລັດ ປະທານ.

ເປົ້າໝາຍ ແລະທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຊາດຄັ້ງທ່ີ7(2011-2015)
ພວງພັນ ໄຊຍະສານ, ອະນຸບັນດິດ, ທອງຈັນມະນີໄຊ1995ການ ໃບແຜນທ່ີ ແລະການ

ໝາຍເລກ ເບີແຜນທ່ີພູມສັນຖານມາດຕາ .
, ສນຍ ກົມວາງແຜນພັດທະນາທ່ີດິນ,

, ສິງຫາ 2008
ອົງການ ຫຼວດ ແລະວາງແຜນ 1996 ມືພາກສະໜາມວິຊາ ຫຼວດ-ຈັດສັນ .

.
1 ນ 4 - 5

Plane Surveying 1
Ram Parkash.  Forest Surveying, International Book Distributors,
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ເອກະສານ ກ: ຮູບພາບປະກອບ

ຮູບທີ 26ແຜນທີ່ເຂດນິເວດວິທະຍາ(ecological zone map)
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2000
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ຮູບທີ 27 ແຜນທີຄ່
ແຫ່ຼງທ່ີມາ:World Agroforestry Centre (ICRAF)

Uplands&Flatlands
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ຮູບທີ 28ແຜນທີ່ການປົກ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: World Agroforestry Centre (ICRAF)

General Tree Cover in
& around Lao PDR

+ protected areas
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ຮູບທີ 29ແຜນທີ່
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: World Agroforestry Centre (ICRAF)


