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ຄາສັບ
AoI (Area of interest) - ຂອບເຂດທື່ ສນໃຈ - ຂອບເຂດທາງພູ ມສາດ
ທື່ ຜູໍ້ ໃຊໍ້ການດເພື່ ອວເຄາະຂໍ້ ມູ ນໃນບລເວນດັື່ງກື່າວ.
Attribute table ຕາຕະລາງຄນລັກສະນະ ແມື່ນຕາຕະລາງສະຖຕທື່ ບັນຈຂໍ້ ມູ ນກື່ຽວກັບຊດຂອງລັກສະນະທາງພູ ມສາດ, ໂດຍປກກະຕແລໍ້ວຈັດລຽງໄວໍ້
ື່ ງ. ໃນ
ດັື່ງນັໍ້ນແຕື່ລະແຖວສະແດງເຖງລັກສະນະທາງພູ ມສາດແລະແຕື່ລະຖັນສະແດງເຖງຄນລັກສະນະອັນໜ
GIS, ຕາຕະລາງຄນລັກສະນະມັກຈະເຊື່ ອມໂຍງຫກື່ຽວຂໍ້ອງກັບຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນທາງພູ ມສາດ,
ແລະຄື່າຄນລັກສະນະທື່ ພວກມັນບັນຈສາມາດຖກນາໃຊໍ້ເພື່ ອຊອກຫາ, ສອບຖາມ,
ແລະເປັນສັນຍາລັກລັກສະນະຕື່າງ.
Layer ຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ- ຊດຂໍ້ ມູ ນດຈຕອລຂອງຂໍ້ ມູ ນທາງພູ ມສາດ. ໂດຍຄວາມຄດແລໍ້ວ,
ຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນແມື່ນການຕັດບາງສື່ວນຂອງຄວາມເປັນຈງທາງພູ ມສາດຢູື່ ໃນພໍ້ ນທື່ ໃດນື່ ງ. ຍກຕວຢື່າງຢູື່ ໃນແຜນທື່ ,
ຖະ ໜນ, ເຂດແດນທາງການເມອງ, ແລະແມື່ນາ້ໍ້, ອາດຈະຖກພຈາລະນາເປັນຊັໍ້ນຕື່າງ.
Legend ແມື່ນການອະທບາຍຂອງປະເພດຂອງຄນລັກສະນະທື່ ລວມຢູື່ ໃນແຜນທື່ .
ໂດຍປກກະຕແລໍ້ວໃຊໍ້ສັນຍາລັກ, ສສັນ ແລະ ລັກສະນະຕື່າງຈາກແຜນທື່
ພໍ້ອມລາຍລະອຽດເປັນລາຍລັກອັກສອນວື່າແຕື່ລະສັນຍາລັກ, ສ, ຫ ກຣາຟກສະແດງເຖງຫຍັງ.
Map extent ຂອບເຂດແຜນທື່ ການດຂອບເຂດຂອງພໍ້ ນທື່ ທາງພູ ມສາດທື່ ສະແດງຢູື່ ໃນແຜນທື່ ,
ໂດຍປກກະຕແລໍ້ວການດດໍ້ວຍຮູ ບສື່ ແຈສາກ.
Metadata ແມື່ນຂໍ້ ມູ ນກື່ຽວກັບຂໍ້ ມູ ນ. ເມຕາເດຕາບັນທກເອກະສານຜູໍ້ ທື່ , ສື່ ງທື່ , ເວລາ, ບື່ອນໃດ, ແນວໃດ,
ແລະເຫດຜນ ຂອງແຫື່ ງຂໍ້ ມູ ນ. ເມຕາເດຕາທາງພູ ມສາດອະທບາຍຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນແຜນທື່ ,
ລະບບຂໍ້ ມູ ນຂື່າວສານພູ ມສາດ (GIS), ຮູ ບພາບ, ແລະແຫື່ ງຂໍ້ ມູ ນທື່ ອງໃສື່ສະຖານທື່ ອື່ ນ.
Shapefile - ຮູ ບແບບຂໍ້ ມູ ນແບບ vector ສາລັບເກັບສະຖານທື່ , ຮູ ບຮື່າງ,
ແລະຄນລັກສະນະຂອງລັກສະນະທາງພູ ມສາດ. shapefile ແມື່ນເກັບໄວໍ້ໃນຊດຂອງໄຟລທື່ ກື່ຽວຂໍ້ອງ
ື່ ງຊໍ້ັ ນຄນສມບັດ (ຈດ, ເສໍ້ັ ນ, ຫຮູ ບຫລາຍລື່ຽມ).
ແລະປະກອບດໍ້ວຍ ໜ
Symbology ສັນຍາລັກ - ການນາໃຊໍ້ສັນຍາລັກກຣາຟກ - ແຕກຕື່າງກັນໄປຕາມສ, ຂະໜາດ,
ແລະຄນສມບັດອື່ ນໆ - ເພື່ ອສະແດງເຖງລັກສະນະທາງພູ ມສາດຢູື່ ໃນແຜນທື່ .
Raster data ຂໍ້ ມູ ນ Raster - ແມື່ນຂໍ້ ມູ ນທາງພໍ້ ນທື່ ພູ ມສາດ
ທື່ ການດພໍ້ ນທື່ ເປັນແຖວຂອງເຊລທື່ ມຂະໜາດເທື່ າກັນ, ຈັດເປັນແຖວ ແລະ ຖັນ, ແລະ ປະກອບດໍ້ວຍ band
ດຽວ ຫຫາຍ band. ພາບຖື່າຍດາວທຽມເປັນຕວຢື່າງນື່ ງຂອງຂໍ້ ມູ ນ Raster.
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Vector data ຂໍ້ ມູ ນ Vector ແມື່ນຂໍ້ ມູ ນທື່ ສະແດງລັກສະນະທາງພູ ມສາດເປັນຈດ, ເສໍ້ັ ນ, ແລະ ຫາຍຫື່ ຽມ.
Shapefile ເປັນຕວຢື່າງນື່ ງື່ຂອງຂໍ້ ມູ ນ Vector.
1 ເຄື່ ອງມສໍ້າງແຜນທື່

ເຄື່ ອງມສໍ້າງແຜນທື່ ເປັນເຄື່ ອງມການສໍ້າງແຜນທື່ ອອນໄລນ
ທື່ ື່ ຊື່ວຍໃຫໍ້ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດຄໍ້ ນຫາແລະສາຫວດຂໍ້ ມູ ນພູ ມສາດ ແລະ ຂໍ້ ມູ ນສະເພາະດໍ້ານທື່ ຫາກຫາຍ ແລະ
ຍັງສາມາດ ດາວໂຫດມານາໃຊໍ້ສື່ວນຕວໄດໍ້.

1.1 ພາບລວມຂອງແຕື່ລະໜໍ້າຕື່າງ
ການຄໍ້ ນຫາແຜນທື່ ປະກອບດໍ້ວຍ 3 ໜໍ້າຕື່າງຫັ ກ: ໜໍ້າຕື່າງສາລັບການຄັດເລອກ ແລະ ການຄໍ້ ມຄອງຂໍ້ ມູ ນ
(1), ໜໍ້າຕື່າງແຜນທື່ (2), ແລະ ໜໍ້າຕື່າງ ສັນຍາລັກ (3):
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1= ການຄັດເລອກ ແລະ ການຄໍ້ ມຄອງຂໍ້ ມູ ນ 2= ໜໍ້າຕື່າງແຜນທື່ 3= ສັນຍາລັກ

1.2 ການຄັດເລອກ ແລະ ການຄໍ້ ມຄອງຂໍ້ ມູ ນ
ຢູື່ ໃນໜໍ້າຕື່າງຂອງ ການຄັດເລອກ ແລະ ການຄໍ້ ມຄອງຂໍ້ ມູ ນ ທື່ານສາມາດຊອກຫາ, ເລອກ, ແລະ ຈັດການກັບ
ຂໍ້ ມູ ນພູ ມສາດໄດໍ້.
1.2.1 ໜໍ້າຕື່າງການຄັດເລອກຂໍ້ ມູ ນ
ໜໍ້າຕື່າງການຄັດເລອກຂໍ້ ມູ ນ ອະນຍາດໃຫໍ້ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້
ສາມາດເຂໍ້ າໄປເລອກເບື່ ງຂໍ້ ມູ ນພູ ມສາດຕາມຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນດໍ້ານຕື່າງໆ, ສາມາດຈັດລຽງຂໍ້ ມູ ນສະເພາະດໍ້ານ
ຕາມຫວຂໍ້ ຕື່າງໆ ພໍ້ອມທັງ ບັນດາຊດຂໍ້ ມູ ນໃນຫາຍກລະນ ແລະ ຕາມປຜະລດຂໍ້ ມູ ນ. ນອກຈາກນໍ້ ,
ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ຂໍ້ ມູ ນພູ ມສາດຈາກພາຍນອກ ກຍັງສາມາດເອາ (ຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກ) ເພໍ້ ມເຂໍ້ າໃສື່ໄດໍ້.
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ໜໍ້າຕື່າງນໍ້ ໄດໍ້ຈັດລຽງເປັນ 4
ພາກສື່ວນ - ໂດຍໃຊໍ້ແຖບຕື່າງໆ
ຢູື່ ຖັນດໍ້ານເທງເພື່ ອສະລັບ

ລະຫວື່າງປະເພດຂອງຂໍ້ ມູ ນທື່ ແຕກຕື່າງກັນ, ທື່ ມາ, ແລະ ໜໍ້າທື່ ການເຮັດວຽກຂອງມັນ (1),
ລາຍການຂໍ້ ມູ ນຢູື່ ຖັນທສອງ (2), ແລະ ການຄັດເລອກຊດຂໍ້ ມູ ນຢູື່ ບລເວນໜໍ້າຕື່າງຫັ ກ (3),
ເຊັື່ນດຽວກັນກັບສື່ວນຂອງການເຂໍ້ າຫາ ການຄໍ້ ມຄອງຂໍ້ ມູ ນ ໂດຍຜື່ານປື່ ມກດເຂໍ້ າຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນຕື່າງໆ
ທື່ ຢູື່ ຂໍ້າງລື່ ມເບໍ້ ອງຂວາຂອງໜໍ້າຕື່າງ (4).

1= ປະເພດ ແລະ ທື່ ມາຂອງຂໍ້ ມູ ນ: ຂໍ້ ມູ ນສະເພາະດໍ້ານ, ພາບລວມຂອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ, ຄໍ້ ນຫາຊດຂໍ້ ມູ ນ, ແລະ
ຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກ
2= ລາຍການຂໍ້ ມູ ນ:
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ຕວຢື່າງ ຂໍ້ ມູ ນສະເພາະດໍ້ານ: ລວມມຂໍ້ ມູ ນກື່ຽວກັບ ເສດຖະກດ-ສັງຄມ, ກະສກາ, ການຄໍ້ ມຄອງທື່ ດນ,
ສື່ ງແວດລໍ້ອມ, ແລະ ອື່ ນໆ
3= ຊດຂໍ້ ມູ ນ: ກດບື່ອນລູ ກສອນສຟໍ້າ, ລາຍການຍື່ອຍ ຫ ຊດຂອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນພູ ມສາດ ກຈະອອກມາໃຫໍ້ເຫັນ
ແລະ ສາມາດເລອກໄດໍ້
4= ການຄໍ້ ມຄອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ: ປື່ ມນໍ້ ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເຂໍ້ າຫາໜໍ້າຕື່າງຍື່ອຍ ເພື່ ອຄໍ້ ມຄອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນທື່ ເປດໄວໍ້.

1.2.1.1 ປະເພດ ແລະ ທື່ ມາຂອງຂໍ້ ມູ ນ
ຢູື່ ຖັນເທງສດຂອງໜໍ້າຕື່າງການຄັດເລອກ ແລະ ການຄໍ້ ມຄອງຂໍ້ ມູ ນ, ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດສະລັບ
ື່ ງໃນສື່ .
ລະຫວື່າງປະເພດທື່ ມາຂອງຂໍ້ ມູ ນ ແລະ ໜໍ້າທື່ ການເຮັດວຽກຂອງມັນ ໂດຍການເລອກເອາ ແຖບ ໜ
ຢູື່ ໃນແຖບ “ຂໍ້ ມູ ນສະເພາະດໍ້ານ” ຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນພູ ມສາດ ທື່ ມາຈາກຫາຍແຫື່ ງ ແລະ ຫາຍຫວຂໍ້ ທື່ ມຢູື່ . ຢູື່ ໃນແຖບ
“ພາບລວມຂອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ” ຂໍ້ ມູ ນທື່ ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນເສັໍ້ນຂອບເຂດຕື່າງໆທື່ ວາງເຕັງກັນ, ຈດທື່ ຕັໍ້ງເມອງ,
ຂໍ້ ມູ ນເສັໍ້ນທາງທື່ ມຢູື່ , ຮວມເຖງຊດແຜນທື່ ພໍ້ ນຕື່າງໆ. ແຖບ “ເຄື່ ອງມຊອກຊດຂໍ້ ມູ ນ”
ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນໜໍ້າທື່ ການເຮັດວຽກຂອງມັນ ໃນການຊອກຫາຂໍ້ ມູ ນ ໂດຍການໃຊໍ້ ຄາສັບສະເພາະຕື່າງໆ,
ໃນຂະນະທື່ ແຖບ “ຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກ”, ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງ ຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກ
ມາຈາກແຫື່ ງຂໍ້ ມູ ນ ຫ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ບລການອື່ ນໆ ໄດໍ້, ບື່ ວື່າຈະເປັນ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ບລການ URL ເລໍ້ ອງແຜນທື່ ຫ
ໂດຍການອັບໂຫດຊດຂໍ້ ມູ ນຂອງໃຜລາວ.

1.2.1.2 ຂໍ້ ມູ ນສະເພາະດໍ້ານ
ພາຍໃຕໍ້ແຖບ “ຂໍ້ ມູ ນສະເພາະດໍ້ານ”, ຫວຂໍ້ ຕື່າງໆ ຂອງຂໍ້ ມູ ນພູ ມສາດ ໄດໍ້ຖກຈັດວາງເປັນ 5
ດໍ້ານທື່ ແຕກຕື່າງກັນ ລວມມ: ດໍ້ານເສດຖະກດ-ສັງຄມ, ກະສກາ, ການຄໍ້ ມຄອງທື່ ດນ, ສື່ ງແວດລໍ້ອມ, ແລະ
ຫວຂໍ້ ‘ດໍ້ານອື່ ນໆ’ ເຊື່ັ ນ:

ດໍ້ານເສດຖະກດ-ສັງຄມ: ຂໍ້ ມູ ນໃນພາກສື່ວນນໍ້ ຕດພັນກັບ
ຄນລັກສະນະຂອງຂໍ້ ມູ ນດໍ້ານພນລະເມອງ ທື່ ມຢູື່ . ໃນປະຈບັນ, ຂໍ້ ມູ ນພໍ້ ນຖານທື່ ມຢູື່
ສື່ວນຫວງຫາຍແມື່ນອງໃສື່ຜນຂອງການສາຫວດພນລະເມອງ ແລະ ທື່ ຢູື່ ອາໃສໃນປ 2005 ແລະ ປ 2015,
ພໍ້ອມທັງຂໍ້ ມູ ນທື່ ໄດໍ້ຄານວນເອາການປື່ຽນແປງ ໃນລະຫວື່າງປ 2005 ຫາ 2015. ນອກນັໍ້ນ, ກຍັງມ
ຂໍ້ ມູ ນຈາກການຄາດຄະເນເບື່ ງ ຄວາມທກຍາກ ແລະ ຄວາມບື່ ສະເໝພາບກັນ ສາລັບປ 2005 ແລະ ປ 2015
ພໍ້ອມທັງ ການປື່ຽນແປງໃນລະຫວື່າງປ 2005 ຫາ 2015 ນາອກດໍ້ວຍ.
ດໍ້ານກະສກາ: ໃນດໍ້ານນໍ້ , ກໄດໍ້ມຂໍ້ ມູ ນກື່ຽວກັບຂະແໜງການກະສກາ.ໃນປະຈບັນ,
ຂໍ້ ມູ ນພໍ້ ນຖານທື່ ມຢູື່ ສື່ວນຫວງຫາຍແມື່ນອງໃສື່ຜນຂອງການສາຫວດສະຖຕກະສກາ ປ 2011.
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ດໍ້ານການຄໍ້ ມຄອງທື່ ດນ: ໃນດໍ້ານນໍ້ , ຂໍ້ ມູ ນທື່ ມຢູື່ ແມື່ນກວໍ້າງຂວາງ ເຊື່ ງຕດພັນໂດຍກງກັບ
ການຄໍ້ ມຄອງທື່ ດນ, ຮວມທັງ ຂໍ້ ມູ ນກື່ຽວກັບ ໜໍ້າວຽກຂອງການຄໍ້ ມຄອງປື່າໄມໍ້, ເຂດປື່າສະຫງວນ,
ການວາງແຜນການນາໃຊໍ້ທື່ ດນ, ການເຊື່ າ-ສາປະທານທື່ ດນ, ໂຄງການດໍ້ານພະລັງງານ, ແລະ
ເຂດເສດຖະກດພເສດ.
ດໍ້ານສື່ ງແວດລໍ້ອມ: ແມື່ນໄດໍ້ລວມເອາຂໍ້ ມູ ນໃນຂງເຂດສື່ ງແວດລໍ້ອມ, ຮວມທັງຂໍ້ ມູ ນດໍ້ານ
ການປກຫໍ້ ມປື່າໄມໍ້, ເຂດປື່າສະຫງວນ, ເຂດດນທາມ, ແມື່ນາ້ໍ້ລາເຊ, ພູ ມສັນຖານ, ດນ, ສະພາບອາກາດ,
ໄພພບັດ ແລະ ໄຟປື່າ.
ດໍ້ານອື່ ນໆ: ໃນດໍ້ານນໍ້ , ກຍັງມຂໍ້ ມູ ນກື່ຽວກັບຫວຂໍ້ ດໍ້ານອື່ ນໆ
ທື່ ບື່ ຄກັນກັບຂໍ້ ມູ ນທື່ ມຢູື່ ຂໍ້າງເທງນໍ້ັ ນ, ຮວມທັງ ຂໍ້ ມູ ນທື່ ກື່ຽວກັບ ການຮື່ວມມຊື່ວຍເຫອທາງການ
ເພື່ ອການພັດທະນາ (ODA), ຂໍ້ ມູ ນດໍ້ານທລະກດຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊນ, ແລະ
ຂໍ້ ມູ ນກື່ຽວກັບການເກັບກູໍ້ລະເບດ (UXO).

1 = ປະເພດ ແລະ ທື່ ມາຂອງຂໍ້ ມູ ນ: ຂໍ້ ມູ ນສະເພາະດໍ້ານ
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2 = ປະເພດຂອງ ຂໍ້ ມູ ນສະເພາະດໍ້ານ: ດໍ້ານເສດຖະກດ-ສັງຄມ, ກະສກາ, ການຄໍ້ ມຄອງທື່ ດນ, ສື່ ງແວດລໍ້ອມ,
ແລະ ດໍ້ານອື່ ນໆ
3 = ຊື່ ຂອງຊດຂໍ້ ມູ ນ ແລະ ຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ: ເລື່ ອນໄປເບື່ ງບັນດາຊດຂໍ້ ມູ ນ ແລະ ປະເພດຍື່ອຍຕື່າງໆ ແລະ
ເລອກເບື່ ງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນທື່ ທື່ານສນໃຈ ໂດຍການ ໝາຍໃສື່ກື່ອງທື່ ຢູື່ ເບໍ້ ອງຊໍ້າຍມຂອງ ຫວຂໍ້ ຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ.
ທື່ານສາມາດເລອກເອາຫາຍກວື່າ 1 ກື່ອງ ແລະ ມັນຈະໄປສະແດງຢູື່ ໜໍ້າຕື່າງຂອງແຜນທື່ .
ລາດັບຂອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນທື່ ຖກເລອກ ຈະການດການສະແດງຜນໄປຕາມລາດັບຢູື່ ໃນໜໍ້າຕື່າງຂອງແຜນທື່ .
ທັງໝດນໍ້ ສາມາດຈັດລຽງຄນໃໝື່ໄດໍ້ຢູື່ ໃນ ໜໍ້າຕື່າງຍື່ອຍຂອງການຄໍ້ ມຄອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ.

4 = ໄອຄອນ ທື່ ຢູື່ ເບໍ້ ອງຂວາຂອງຊື່ ຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ (4) ແນະນາວທການ ດາວໂຫດເອາຂໍ້ ມູ ນ (ເປັນ shapefile,
ເຊຟຟາຍ) ໂດຍການຄກປື່ ມ

ຫ ເພື່ ອເຂໍ້ າໄປເບື່ ງຄາອະທບາຍຂໍ້ ມູ ນ (metadata) ຂອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ ໂດຍການ

ຄກໃສື່
ໝາຍເຫດ: shapefile ທື່ ດາວໂຫດມາ ມັນຈະມລະຫັດຊື່ ແລະ ຈະບື່ ມ ເຄື່ ອງໝາຍຫຍັງ,
ເຊື່ ງຕໍ້ອງໄດໍ້ປື່ຽນຊື່ ຟາຍຂໍ້ ມູ ນ, ແລະ ເມື່ ອເປດຟາຍ ຢູື່ ໃນໂປແກມ GIS ຂອງທື່ານ
ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ລະບຊື່ ໃຫໍ້ກງກັບສັນຍາລັກ (ປະເພດ, ສ, ເຄື່ ອງໝາຍຕື່າງໆ).

1.2.1.3 ພາບລວມຂອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ
ພາບລວມຂອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ ຂໍ້ ມູ ນທື່ ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນຂອບເຂດການປກຄອງ ແລະ
ການຕັໍ້ງຖື່ ນຖານທື່ ວາງເຕັງກັນ, ໂຄງລື່າງເສັໍ້ນທາງ, ຮວມທັງອກຫາຍໆແຜນທື່ ພໍ້ ນ
ທື່ ຈະຖກນາໃຊໍ້ເປັນພໍ້ ນຂອງແຜນທື່ .
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Infrastructure:

1= ປະເພດຂໍ້ ມູ ນ: ໂດຍຜື່ານແຖບຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ,
ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເຂໍ້ າເຖງຂໍ້ ມູ ນທື່ ມຢູື່ ຫາກຫາຍ

ເພື່ ອເພື່ ມຂໍ້ ມູ ນສະເພາະດໍ້ານເຂໍ້ າໃສື່ແຜນທື່ ຕື່າງໆ.
2= ລາຍການຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ: ໃນສື່ວນນໍ້ ໄດໍ້ຈັດວາງເປັນສາມ ແຖບ ເຊື່ ງບັນຈຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນເປັນ ເສໍ້ັ ນແບື່ງເຂດ ແລະ
ການຕໍ້ັ ງຖື່ ນຖານ, ໂຄງລື່າງ, ແລະ ແຜນທື່ ພໍ້ ນ
ື່ ງຊດຂໍ້ ມູ ນ
3= ຊື່ ຂອງຊດຂໍ້ ມູ ນ: ເລອກຊດຂໍ້ ມູ ນທື່ ທື່ານສນໃຈ ຫ ລວມເອາຫາຍກວື່າ ໜ
4= ດາວໂຫດ ຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ (ເປັນ shapefile) ໂດຍການຄກ

ຫ ສະແດງຄາອະທບາຍຂໍ້ ມູ ນ (metadata) ຂອງ

ຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນໂດຍການຄກ
 Shapefile ທື່ ຖກດາວໂຫດມາ ຈະມຊື່ ລະຫັດ ແຕື່ບື່ ມ ສັນຍາລັກ, ເຊື່ ງຕໍ້ອງໄດໍ້ປື່ຽນຊື່ ຟາຍຂໍ້ ມູ ນ, ແລະ
ເມື່ ອເປດຟາຍຢູື່ ໃນໂປແກມ GIS ຂອງທື່ານ ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ລະບຊື່ ໃຫໍ້ກງກັບສັນຍາລັກ.
ແຜນທື່ ພໍ້ ນ:
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ໃຫໍ້ໃຊໍ້ແຖບນໍ້ ເພື່ ອເລອກເອາແຜນທື່ ພໍ້ ນ
ື່ ງໃນສບ ທື່ ມຢູື່
ຈາກໜ
ມາເປັນແຜນທື່ ພໍ້ ນຂອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ.
ມັນຈະມແຜນທື່ ພໍ້ ນຢູື່ ສາມຊະນດ:
1. ແຜນທື່ ຖະໜນ
2. ພາບຖື່າຍດາວທຽມ, ແລະ
3. ແຜນທື່ ພູ ມສັນຖານ/ແຜນທື່ ພໍ້ ນ
ພູ ມປະເທດ

1.2.1.4 ຄໍ້ ນຫາຊດຂໍ້ ມູ ນ
ຢູື່ ໃນແຖບ ເຄື່ ອງມຄໍ້ ນຫາແຜນທື່ , ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດຊອກຜື່ານຊດຂໍ້ ມູ ນຕື່າງໆທື່ ມຢູື່ ໃນ
ື່ ງ.
ເຄື່ ອງມຊອກແຜນທື່ ໂດຍການພມຄາສັບສະເພາະໃດໜ
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1= ຊອກຊດຂໍ້ ມູ ນ

2=

ື່ ງ ກື່ຽວກັບຂໍ້ ມູ ນທື່ ທື່ານກາລັງຊອກຫາ. ຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ
ຊອກຂໍ້ ມູ ນໂດຍການພມຄາສັບສະເພາະໃດໜ
ທັງໝດທື່ ກື່ຽວຂໍ້ອງຈະກວດເບື່ ງຄາສັບສະເພາະ ແລະ ສະແດງຜນເປັນລາຍການອອກມາ.
.

3= ເພື່ ມຂໍ້ ມູ ນເຂໍ້ າໃສື່ຊໍ້ັ ນຂອງການຄໍ້ ມຄອງຂໍ້ ມູ ນຕາມລາດັບຂອງ ຜູໍ້ ທື່ ເປດເບື່ ງ ຫ ເຫັນ metadata
ທື່ ກື່ຽວຂໍ້ອງ
.
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1.2.1.5 ຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກ
ແຖບ
ຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກຈະອະນຍາດໃຫໍ້ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້
ສາມາດເພື່ ມຂໍ້ ມູ ນ GIS ຈາກພາຍນອກ
ໃຫໍ້ຜູໍ້ ທື່ ເຂໍ້ າເບື່ ງ. ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ ກສາມາດອັບໂຫດຂໍ້ ມູ ນ
ເປັນ zipped shapefile, ຟາຍ csv ຫ ຟາຍ kml.
ື່ ງ, ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ ສາມາດເພື່ ມ URL
ອກທາງເລອກໜ
ຂອງຜູໍ້ ໃຫໍ້ບລການແຜນທື່ ຂອງຂໍ້ ມູ ນ GIS
ຂອງເວັບໄຊທ໌ ອື່ ນໆ ກໄດໍ້.
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1.2.2 ການຄໍ້ ມຄອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ
ຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນຕື່າງໆ ທື່ ຖກເລອກ
ຢູື່ ໃນໜໍ້າຕື່າງການຄັດເລອກຂໍ້ ມູ ນ

ແມື່ນຖກສະແດງຢູື່ ໃນໜໍ້າຕື່າງການເບື່ ງແຜນທື່ ຫ map viewer window.
ລາດັບທື່ ຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນຕື່າງໆທື່ ຖກເລອກໃຫໍ້ເປດ ຈະຖກເປດໄປຕາມລາດັບຢູື່ ທາງເທງຊໍ້ອນກັນລງມາ
ແຕື່ເທງລງລື່ ມ. ຈດ ແລະ ເສັໍ້ນຂດໝາຍຕື່າງໆ ແມື່ນຈະຖກເປດອອກ ຢູື່ ທາງເທງຂອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນເຄື່ ອງ
ໝາຍເຂດແດນ.
ຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນຕື່າງໆ ທື່ ຖກເລອກ ແມື່ນເຮາສາມາດການດໄດໍ້ໂດຍການຄກໃສື່ບື່ອນ ສັນຍາລັກ
ການຄໍ້ ມຄອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ ຫ ເຄື່ ອງໝາຍ Layer management (1).
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ໜໍ້າຕື່າງຍື່ອຍໂຕໃໝື່ ເປດອອກ, ເຊື່ ງມັນລວມເອາລາຍການຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນທື່ ຖກເລອກໄວໍ້. ລາດັບຂອງ
ຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນທື່ ຢູື່ ໃນລາຍການ ໝາຍເຖງລາດັບຂອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນທື່ ໄດໍ້ເປດຂໍ້ ນຢູື່ ໃນ ໜໍ້າຕື່າງ map viewer
(ເຄື່ ອງມເບື່ ງຂໍ້ ມູ ນ). ໄອຄອນຕື່າງໆທື່ ຢູື່ ເບໍ້ ອງຂວາມຂອງແຕື່ລະຊື່ ຂອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ
ໄດໍ້ອະທບາຍໜໍ້າທື່ ການເຮັດວຽກຂອງການຄໍ້ ມຄອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນຂັໍ້ນພໍ້ ນຖານ:
1= ຍໍ້າຍຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ຂໍ້ ນ ຫ ລງ:
ສື່ ງນໍ້ ເຮັດໃຫໍ້ມັນເລື່ ອນຂໍ້ ນ ຫ ລງ
ທັງຢູື່ ໃນລາຍການ ແລະ

ຢູື່ ບື່ອນສະແດງພາບໃນໜໍ້າຕື່າງບື່ອນເບື່ ງແຜນທື່ ຫ map viewer.

2= ໂດຍຜື່ານ ເຄື່ ອງໝາຍ “…”, ຄວາມໃສຂອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນແມື່ນປັບໄດໍ້. ໂຕທື່ ການດໄວໍ້ແມື່ນ 0% - ໝາຍວື່າ
ຄນສມບັດຂອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ ແມື່ນກວມເອາທກສື່ວນດໍ້ານລື່ ມນາ. ຍື່ ງມຄວາມໃສຫາຍເທື່ າໃດ
ກຍື່ ງຈະເຮັດໃຫໍ້ຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນສາມາດຊື່ອງຊອດໄປເຖງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນທື່ ກາລັງຖກດັດປັບຢູື່ ທາງລື່ ມໄດໍ້ຫາຍ.
ຢູື່ ທື່ ຄວາມໃສ 100%, ຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນກຈະບື່ ສາມາດເບື່ ງເຫັນໄດໍ້ອກເລຍ.
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ໂດຍການຄກບື່ອນ “ລບຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ”, ຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນກຈະຖກລບອອກຈາກໜໍ້າຈເລຍ ແລະ
ມັນກຈະບື່ ໄດໍ້ຖກເລອກຢູື່ ໃນໜໍ້າຕື່າງການເລອກຂໍ້ ມູ ນ ອກຕື່ ໄປ. ອັນນໍ້ ຖວື່າມປະໂຫຍດ ເມື່ ອຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນຕື່າງໆ
ມຂໍ້ ມູ ນຫາຍໆອັນຖກເລອກຈາກ ຫາຍໆຫວຂໍ້ ແລະ ຫາຍຊດຂໍ້ ມູ ນ.
ໃນຂັໍ້ນທສອງ, ຜູໍ້ ໃຊໍ້ແມື່ນສາມາດຂະຫຍາຍ ສັນຍາລັກແຜນທື່ (4) ຂອງຊັໍ້ນແຜນທື່ ,
ສາມາດສັື່ງໃຫໍ້ມັນເຮັດຫຍັງ ຫ ບື່ ເຮັດຫຍັງ ໄດໍ້ໃນບື່ອນທື່ ມັນເດັໍ້ງຂໍ້ ນມາ (3), ເຂໍ້ າເຖງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ ທື່ ເປັນ
ຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນ, ຫ ແມື່ນແຕື່ການລບຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນອອກ.
ປື່ ມກດ ຢູື່ ບື່ອນລື່ ມສດເບໍ້ ອງຊໍ້າຍຂອງໜໍ້າຕື່າງ (5) ອະນຍາດໃຫໍ້ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້
ສາມາດລບຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນທັງໝດອອກຈາກລາຍການ ແລະ ອອກຈາກໜໍ້າງຕື່າງ map viewer ໄດໍ້.
ປື່ ມກດ “ຖອຍ” (6), ໜໍ້າຕື່າງຍື່ອຍຂອງການຄໍ້ ມຄອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ ຕໍ້ອງໄດໍ້ປດໄວໍ້ ເພື່ ອເປດໃຊໍ້
ື່ ງ.
ໜໍ້າທື່ ການເຮັດວຽກຂອງ ການຄັດເລອກຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ ອກເທື່ ອໜ

ສາລັບແຕື່ລະ ຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ ເວັກເຕໍ້ ຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນຖວື່າມຢູື່ ແລໍ້ວ, ແລະ ເຂໍ້ າເຖງໄດໍ້ (3).

ຄນສມບັດຂອງຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນ ທື່ ຖກເລອກ/ກາລັງເຮັດວຽກຢູື່ ລໍ້ວນສະແດງຜນຢູື່ ໃນຮູ ບແບບຕາຕະລາງ,
ອະນຍາດໃຫໍ້ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ ເບື່ ງເຫັນໄດໍ້, ດງເອາມາໃຊໍ້ໄດໍ້, ແລະ ເຮັດການວເຄາະຂໍ້ ມູ ນໄດໍ້. ດັື່ງນັໍ້ນ,
ຂໍ້ ມູ ນແຕື່ລະຢື່າງຈື່ ງໄດໍ້ຖກບັນທກໄວໍ້ເປັນຖັນ ແລະ ທັງໝດກໄດໍ້ຈັດໄວໍ້ເປັນແຖວໆ. ຂໍ້ ມູ ນແຕື່ລະຂະແໜງ
ແມື່ນສາມາດແຍກເປັນປະເພດຂໍ້ ມູ ນໄວໍ້ ເຊັື່ນ ໂດຍໝາຍເລກ, ວັນທ, ຫ ເປັນຕວຫໜ
ັ ງສ.
ສາລັບແຕື່ລະ ຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນທື່ ກາລັງເຮັດວຽກຢູື່ ນັໍ້ນ, ກເປັນໃນຮູ ບແບບຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນ.
ມັນຖກຈັດລຽງໄວໍ້ເປັນລາຍການ ແລະ ເຂໍ້ າເຖງໄດໍ້ຢູື່ ໃນແຖວເທງສດຂອງໜໍ້າຕື່າງຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນ (2
ໝາຍເລກ ຂໍ້າງລື່ ມ).
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1= ການປໍ້ອນຂໍ້ ມູ ນໃສື່ຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນ (ບັນທກໄວໍ້ 1ຢື່າງຢູື່ ບື່ອນນໍ້ , ສຟໍ້າ)
ສະເພາະຂໍ້ ມູ ນທື່ ສະແດງຢູື່ ການຂະຫຍາຍແຜນທື່
ທມໃນ ຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນ
2= ເລອກ/ສະລັບຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນຂອງຊດຂໍ້ ມູ ນທື່ ຕື່າງກັນ
ໃນແຜນທື່

4= ກື່ັ ນກອງໂດຍ map extent:

5= ຂະຫບາຍຂໍ້ ນ ເພື່ ອເຂໍ້ າໄປເບື່ ງ ລາຍລະອຽດຕາມບື່ອນທື່ ເລອກໄວໍ້
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3= ທາງເລອກ: ສະແດງຜນທັງໝດ/ເລອກບາງອັນ; ກື່ັ ນກອງ; ເປດ/ເຊື່ ອງຖັນຕື່າງໆ

6= ເຄຍບື່ອນທື່ ເລອກໄວໍ້

7= ລໍ້ ມຄນ ຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນ

ຄນໃໝື່
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1.3 ເຄື່ ອງມເບື່ ງຂໍ້ ມູ ນ
ໃນໜໍ້າຕື່າງນໍ້ , ຊໍ້ັ ນຂື່ໍ້ ມູ ນພູ ມສາດທື່ ຖກເລອກໄວໍ້ ແມື່ນຖກເປດຂໍ້ ນ. ພາບສະແດງສອງຢື່າງຕື່ ໄປນໍ້
ື່ ງແມື່ນ
ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນໜໍ້າຕື່າງການເບື່ ງແຜນທື່ ໂດຍທື່ ບື່ ມຂໍ້ ມູ ນຫຍັງ (a) ແລະ ອກອັນໜ
ກັບຂໍ້ ມູ ນທື່ ຖກເລອກໄວໍ້ (b):

ໜໍ້າຕື່າງການເບື່ ງແຜນທື່ ລວມທັງອງປະກອບ ແລະ ການປະຕບັດໜໍ້າທື່ ດື່ັ ງຕື່ ລງໄປນໍ້ :
1= ການຂະຫຍາຍແຜນທື່ : ນໍ້ ແມື່ນພາກສື່ວນຕໍ້ ນຕຂອງໜໍ້າຕື່າງ, ເປດຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນແຜນທື່ ທື່ ໄດໍ້ເລອກໄວໍ້
ຕາມລາດັບທື່ ເລອກໄວໍ້ ຢູື່ ໃນ ໜໍ້າຕື່າງການຄັດເລອກຂໍ້ ມູ ນ, ຫ
ການດເອາຢູື່ ໃນເຄື່ ອງມການຄໍ້ ມຄອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ.
2= ບັນດາເຄື່ ອງມ ສາລັບເປດເບື່ ງແຜນທື່ : ຢູື່ ແຈເທງເບໍ້ ອງຊໍ້າຍຂອງໜໍ້າຕື່າງ, ຈະມ ໄອຄອນຫາຍໆອັນ
ທື່ ສາມາດພາໃຫໍ້ເຂໍ້ າຫາເຄື່ ອງມຕື່າງໆ, ແຕື່ລະອັນແມື່ນອະທບາຍຢູື່ ຂໍ້າງລື່ ມ*.
3= ເຄື່ ອງມຊອກຫາ: ມັນສາມາດໃຊໍ້ເພື່ ອຊອກຫາ ຊື່ ຂອງສະຖານທື່ ຢູື່ ໃນແຜນທື່ (ແຂວງ, ເມອງ ຫ ບໍ້ານ).
4= ມາດຕາສື່ວນ ແລະ ຈດພກັດ: ຢູື່ ຂໍ້າງລື່ ມເບໍ້ ອງຊໍ້າຍຂອງໜໍ້າຕື່າງ,
ແຜງມາດຕາສື່ວນສະໜອງຂໍ້ ມູ ນທື່ ອໍ້າງເຖງໄລຍະທາງ, ແລະ ການດັດປັບຕື່າງໆ
ຕາມລະດັບຂອງການຂະຫຍາຍໃຫໍ້ກວໍ້າງ. ຢູື່ ດໍ້ານລື່ ມຂອງແຜງ, ຕວການດຈດພກັດ geographic
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coordinates ຂອງຈດທື່ ຕໍ້ັ ງ ແມື່ນຈະເຫັນຈດພກັດຂໍ້ ນມາ (“ໃຫໍ້ເລື່ ອນ ເມໍ້ າສ ເພື່ ອເອາ ພກັດ” ຫ
ຄກໃສື່ແຜນທື່ ກໄດໍ້).

* ບັນດາເຄື່ ອງມສາລັບເບື່ ງແຜນທື່ ບອກໃຫໍ້ຮູ ໍ້ ຮູ ບແບບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ ອງມດື່ັ ງກື່າວ.
ບັນດາເຄື່ ອງມ ລື່ ມນໍ້ ຖວື່າມຢູື່ ແລໍ້ວ:
ຈດພກັດຂອງຕນເອງ: ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນຈດພກັດຂອງເຮາຢູື່ ໃນແຜນທື່ (ຕໍ້ອງມເຄື່ ອງ GPS
ມາຢໍ້ັ ງຢນໃຫໍ້ຖກຕໍ້ອງ).
ຄື່າການຂະຫຍາຍທື່ ການດໄວໍ້: ຕໍ້ັ ງຈດສູ ນກາງຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດໃສື່ໃນ ເຄື່ ອງມເບື່ ງແຜນທື່
ຫຍໍ້ ເຂໍ້ າ: ເຮັດໃຫໍ້ມາດຕາສື່ວນຂອງແຜນທື່ ນໍ້ອຍລງ; ເພື່ ອເບື່ ງໃຫໍ້ເຫັນໄດໍ້ດກວື່າເກື່ າ.
ຂະຫຍາຍກວໍ້າງອອກ: ເຮັດໃຫໍ້ມາດຕາສື່ວນຂອງແຜນທື່ ກວໍ້າງອອກ;
ເພື່ ອໃຫໍ້ເຫັນລາຍລະອຽດຫາຍຂໍ້ ນ.
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ເລອກ: ເລອກເອາພາກສື່ວນຂໍ້ ມູ ນຂອງທື່ານທື່ ກາລັງໃຊໍ້ວຽກຢູື່ (ຂໍ້ ມູ ນເວັກເຕໍ້ ເທື່ ານໍ້ັ ນ)
ນາໃຊໍ້ເຄື່ ອງມນໍ້ , ສື່ ງທື່ ເລອກນໍ້ັ ນກຈະເຮັດສາເລັດໄດໍ້ເປັນແບບ ຮູ ບສື່ ຫື່ ຽມຍາວ, ຮູ ບຫາຍຫື່ ຽມ, ຮູ ບວງມນ,
ຫ ຮູ ບເສໍ້ັ ນ:
1= ເລອກ: ຈື່ ງເລອກຮູ ບເລຂາຄະນດ
ຕາມເຄື່ ອງມທື່ ຕໍ້ອງການໃຊໍ້
2= ເລອກເອາສື່ວນຕື່າງໆຂອງຂໍ້ ມູ ນ
ໂດຍການລາກເຂໍ້ າມາໃສື່ແຜນທື່ (ຮູ ບສື່ ຫື່ ຽມຍາວ,
ຮູ ບຫາຍຫື່ ຽມ, ຮູ ບວງມນ, ຫ ຮູ ບເສໍ້ັ ນ)
3= ເຄຍການເລອກ
4= ເຮັດໃຫໍ້ຊໍ້ັ ນຕື່າງໆທັງໝດ ໃຫໍ້ມັນສາມາດເລອກໄດໍ້,
ເລອກບື່ ໄດໍ້, ເຮັດໃຫໍ້ຊັໍ້ນທັງໝດສາມາດສະລັບກັນໄດໍ້.

ເມື່ ອເລອກໄດໍ້ແລໍ້ວ, ມັນຈະມປື່ ມ “Selection actions” ໃຫໍ້ເລອກ:
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ການວັດແທກ: ເຄື່ ອງມນໍ້ ອະນຍາດໃຫໍ້ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ສາມາດວັດແທກໄລຍະທາງ ແລະ ເນໍ້ ອທື່
ຂອງແຜນທື່ , ຫ ບອກຈດພກັດຂອງຈດທື່ ຕໍ້ັ ງ ໄດໍ້. ການຄກໃສື່ປື່ ມ
ໜໍ້າຕື່າງຈະເປດຂໍ້ ນມາພໍ້ອມກັບໜໍ້າທື່ ການເຮັດວຽກຕື່າງໆ:
- ເນໍ້ ອທື່ ເປັນ (ເອເຄ, ຕາລາງໄມ, ຕາລາງກໂລແມັດ, ເຮັກຕາ, ອື່ ນໆ): ແຕໍ້ມຮູ ບຫາຍຫື່ ຽມໃສື່ແຜນທື່ ແລະ
ຈະໄດໍ້ຮັບເນໍ້ ອທື່ ຂອງຂອບເຂດ ເປັນຫວໜື່ວຍ ທື່ ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ສາມາດເລອກໄດໍ້ຕາມທື່ ການດໃນເມນູ .
- ໄລຍະທາງ ເປັນ (ໄມ, ກໂລແມັດ, ອື່ ນໆ): ແຕໍ້ມຮູ ບທື່ອນຍາວ ລງໃສື່ແຜນທື່ ແລະ
ຈະໄດໍ້ຮັບຄວາມຍາວເປັນຫວໜື່ວຍ ທື່ ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ສາມາດເລອກໄດໍ້ຕາມທື່ ການດໃນເມນູ .
ື່ ງໃສື່ໃນແຜນທື່ ແລະ ຈະໄດໍ້ຮັບຈດພກັດ ຂອງຈດທື່ ຕໍ້ັ ງນໍ້ັ ນ
- ຈດທື່ ຕໍ້ັ ງ ເປັນ (ອງສາ, DMS): ຕໍ້ັ ງຈດໃດໜ
ເປັນຫວໜື່ວຍທື່ ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ ສາມາດເລອກເອງໄດໍ້ຕາມທື່ ການກໃນເມນູ .
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1.4 ສັນຍາລັກ
ຢູື່ ໃນໜໍ້າຕື່າງ ສັນຍາລັກ, ສາລັບແຕື່ລະຊໍ້ັ ນທື່ ເປດຂໍ້ ນມາ ໃນໜໍ້າຕື່າງ map viewer,
ື່ ງ ແມື່ນມັນຈະມຄາອະທບາຍ
ກຈະມໜໍ້າຕື່າງສະແດງ ສັນຍາລັກຢູື່ ນາ. ສັນຍາລັກໃດໜ
ປະເພດຂອງຂໍ້ ມູ ນທື່ ມຢູື່ ໃນຊັໍ້ນຂອງແຜນທື່ , ເປັນແບບເຄື່ ອງໝາຍ, ເປັນຂະໜາດ, ແລະ ເປັນສ.
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ຕວຢື່າງ:
ແມື່ນໍ້ າ: ຈະແຍກປະເພດ ໂດຍໃຊໍ້ເຄື່ ອງໝາຍເປັນເສໍ້ັ ນທບ
ແລະ ມສ

ຄວາມປກຫໍ້ ມໜໍ້າດນ: ຈະແຍກປະເພດ
ໂດຍໃຊໍ້ເຄື່ ອງໝາຍເປັນສ
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2 ເຄື່ ອງມວເຄາະຂໍ້ ມູ ນແຜນທື່

ເຄື່ ອງມນໍ້ ເປັນເຄື່ ອງມທື່ ນາໃຊໍ້ໃນການວເຄາະຂໍ້ ມູ ນພູ ມສາດ ແບບອອນລາຍ ທື່ ອະນຍາດໃຫໍ້ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້
ຄໍ້ ນຫາ, ເລອກ ແລະ ເບື່ ງເຫັນຂໍ້ ມູ ນດໍ້ານພູ ມສາດ ແລະ ຍັງສາມາດເຮັດການວເຄາະຂໍ້ ມູ ນເຫື່ ານໍ້
ອອກມາເປັນແບບເສໍ້ັ ນສະແດງ, ເປັນຮູ ບສະແດງ, ເປັນຕາຕະລາງ
ຕາມແບບທື່ ຜູໍ້ ໃຊໍ້ໄດໍ້ການດຂອບເຂດຄວາມສນໃຈ (Aol).

2.1 ພາບລວມຂອງໜໍ້າຕື່າງ
ເຄື່ ອງມວເຄາະຂໍ້ ມູ ນແຜນທື່ ປະກອບບດໍ້ວຍ ສາມໜໍ້າຕື່າງຕໍ້ ນຕ: ເຄື່ ອງມຕື່າງໆສາລັບການຄັດເລອກ,
ການຄໍ້ ມຄອງ ແລະ ການວເຄາະຂໍ້ ມູ ນ (1), ເຄື່ ອງມສາລັບເປດເບື່ ງຂໍ້ ມູ ນ (2) ແລະ ເຄື່ ອງມວເຄາະຂໍ້ ມູ ນ ແລະ
ສັນຍາລັກ (3):
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1= ເຄື່ ອງມຕື່າງໆສາລັບການຄັດເລອກ, ການຄໍ້ ມຄອງ ແລະ ການວເຄາະຂໍ້ ມູ ນ 2=
ເຄື່ ອງມສາລັບເປດເບື່ ງຂໍ້ ມູ ນ 3= ເຄື່ ອງມວເຄາະຂໍ້ ມູ ນ ແລະ ສັນຍາລັກ.
2.2 ເຄື່ ອງມຕື່າງໆສາລັບການຄັດເລອກ, ການຄໍ້ ມຄອງ ແລະ ການວເຄາະຂໍ້ ມູ ນ

ໜໍ້າຕື່າງຂອງເຄື່ ອງມຕື່າງໆສາລັບການຄັດເລອກ,
ການຄໍ້ ມຄອງ ແລະ ການວເຄາະຂໍ້ ມູ ນ
ໄດໍ້ຖກຈັດວາງໄວໍ້ເປັນ ສາມພາກສື່ວນ ສອງແຖບທາງເທງແມື່ນໄວໍ້ເພື່ ອສະລັບກັນ ລະຫວື່າງ
ເຄື່ ອງມວເຄາະ ແລະ ຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກ (1),
ການຄັດເລອກຂໍ້ ມູ ນ ທື່ ຢູື່ ໃນໜໍ້າຕື່າງຫັ ກ(2),
ພໍ້ອມທັງສື່ວນຂອງການຄໍ້ ມຄອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ
ທື່ ເຂໍ້ າໄປຜື່ານປື່ ມກດເຂໍ້ າຫາຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ “ເລເຢ”
ທື່ ຢູື່ ທາງລື່ ມເບໍ້ ອງຂວາຂອງໜໍ້າຕື່າງ (3)

1= ເຄື່ ອງມວເຄາະ ແລະ ຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກ:
ຢູື່ ບື່ອນນໍ້ , ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ສາມາດສະລັບກັນ ລະຫວື່າງ
ໜໍ້າຕື່າງຍື່ອຍ ຂອງເຄື່ ອງມວເຄາະຕື່າງໆ ແລະ
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ຂໍ້ ມູ ນຕື່າງໆທື່ ສາມາດຖກເລອກ,ແລະ ໜໍ້າຕື່າງຍື່ອຍທື່ ສາມາດເອາຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກເພື່ ມເຂໍ້ າໃສື່ໄດໍ້.

ື່ ງ, ທື່ານກຈະສາມາດເຫັນ ແລະ
2= ຊດຂໍ້ ມູ ນຕື່າງໆ: ໂດຍການຄກໃສື່ປື່ ມລູ ກສອນສຟໍ້າໃດໜ
ເລອກເອາບັນດາປະເພດ ຫ ຊດຂໍ້ ມູ ນພູ ມສາດທື່ ຢູື່ ຕາມຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ (ເລເຢ) ຕື່າງໆໄດໍ້ເລຍ.

3= ການຄໍ້ ມຄອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ: ຜື່ານປື່ ມນໍ້ , ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້
ກຈະສາມາດເຂໍ້ າໄປຫາໜໍ້າຕື່າງຍື່ອຍເພື່ ອໄປເຮັດວຽກກັບຂໍ້ ມູ ນຕື່າງໆໄດໍ້.

2.2.1 ການຄັດເລອກຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ
ການຄັດເລອກຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ ຢູື່ ໃນການເລອກເອາຂໍ້ ມູ ນ, ເຄື່ ອງມສາລັບການຄໍ້ ມຄອງ ແລະ ການວເຄາະຂໍ້ ມູ ນ
ເຮັດວຽກແບບດຽວກັນກັບ ໜໍ້າຕື່າງການຄັດເລອກ ແລະ ການຄໍ້ ມຄອງຂໍ້ ມູ ນ ຂອງ
ເຄື່ ອງມຄໍ້ ນຫາແຜນທື່ .

2.2.2 ການຄໍ້ ມຄອງຊໍ້ັ ນຂໍ້ ມູ ນ ແລະ ຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນ
ການຄໍ້ ມຄອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ ແລະ ຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນ ກເຮັດວຽກແບບດຽວກັນ ຄກັບຢູື່ ໃນ ການຄໍ້ ມຄອງຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນ
ແລະ ຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນ ຂອງ ເຄື່ ອງມຄໍ້ ນຫາແຜນທື່ .

2.2.3 ຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກ
Tແຖບຂໍ້ ມູ ນຈາກພາຍນອກ ອະນຍາດໃຫໍ້ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້
ສາມາດນາເອາຂໍ້ ມູ ນ GIS ເຂໍ້ າໃສື່ເຄື່ ອງມເບື່ ງແຜນທື່
ໄດໍ້. ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ ສາມາດ ອັບໂຫດຂໍ້ ມູ ນເປັນ zipped
shapefile, csv file ຫ kml file ໄດໍ້.
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2.3 ເຄື່ ອງມເບື່ ງແຜນທື່
The Viewer menu for the Map Analyst tool, the so called General characteristics is the same as
in 1.3 Viewer.
There is additional a swipe function to be able to compare two layers in a convenient way. By
clicking on the small button on top left of the viewer, the swipe function becomes activated
(1). Here users can also choose the layer which should be dragged over the subjacent layer.
By moving the grey strip to the left and to the right the selected layers can be compared and
visually analyzed.

1= ກດໃສື່ບື່ອນ “ເຄອນຍໍ້າຍ” ແລະ ເລອກເອາຊັໍ້ນຂໍ້ ມູ ນທື່ ຕໍ້ອງການຍໍ້າຍໄປມາ
2= ລາກເອາຊັໍ້ນຂມູ ນມາເຕັງໃສື່ກັນ ເພື່ ອເບື່ ງເປັນແຕື່ລະຊັໍ້ນ (ເພື່ ອສມທຽບ)
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2.4 ການວເຄາະ ແລະ ສັນຍາລັກ
2.4.1 ການວເຄາະ
ເຄື່ ອງມສາລັບວເຄາະຂໍ້ ມູ ນ ປະຊາກອນ, ຂໍ້ ມູ ນກື່ຽວກັບທື່ ດນ, ການວາງແຜນນາໃຊໍ້ທື່ ດນ, ຄວາມສື່ຽງຕື່າງໆ,
ຕາມຄວາມສນໃຈສະເພາະ ແມື່ນສາມາດດາເນນການໄດໍ້ເລຍ ແລະ ສະແດງເປັນ ເສັໍ້ນສະແດງ,
ຮູ ບສະແດງ, ແລະ ແບບເປັນຕາຕະລາງ. ມັນຂໍ້ ນກັບ ເຄື່ ອງມວເຄາະຂໍ້ ມູ ນ, ເຊັໍ້ນ
ການຄານວນຂໍ້ ມູ ນທາງດໍ້ານລັກສະນະທື່ ວໄປ, ຂໍ້ ມູ ນກື່ຽວກັບທື່ ດນ, ຂໍ້ ມູ ນດໍ້ານນະໂຍບາຍ,
ຂໍ້ ມູ ນດໍ້ານການວາງແຜນນາໃຊໍ້ທື່ ດນ ຫ ຂໍ້ ມູ ນ
ດໍ້ານຄວາມສື່ຽງຕື່າງໆ. ເພື່ ອຍໍ້າຍຈາກ
ໍ້
ື່
ບັນດາເສັນສະແດງ, ຮູ ບສະແດງຕື່າງໆ ຂອງເຄອງມການວເຄາະຂໍ້ ມູ ນທັງຫໍ້າຢື່າງນໍ້ັ ນ, ຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ ຕໍ້ອງໄດໍ້
“ລໍ້ ມຄນ” ການວເຄາະ ພາຍຫັ ງທື່ ໄດໍ້ສະລັບເຄື່ ອງມ (3).
ທາອດ ບັນດາຜູໍ້ ເຂໍ້ າໃຊໍ້ຕໍ້ອງໄດໍ້ການດຂອບເຂດ ທື່ ຕນສນໃຈ (AoI) ໂດຍການ:
-

ຂດເສໍ້ັ ນເອາຂອບເຂດທື່ ຕນສນໃຈ ຢູື່ ໃນ ເຄື່ ອງມການເບື່ ງແຜນທື່ (1) ຫ
ອັບໂຫດຂໍ້ ມູ ນ ເປັນ zipped shapefile (ເປັນຕອນດຽວເທື່ ານັໍ້ນ) ຕາມ AoI ຂອງຕນເອງ (2),
1= ແຕໍ້ມຈດ AoI ຂອງທື່ານໂດຍກງ ໃສື່ແຜນທື່ ຫ
ື່ ງແມື່ນ
ອກແບບໜ
2= ອັບໂຫດເອາ AoI ຂອງທື່ານ ເປັນ zipped shapefile
(ເປັນຕອນດຽວເທື່ ານັໍ້ນ ຕ.ຢ.
ື່ ງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)
ເມອງໜ
3= ຄານວນຂໍ້ ມູ ນ AoI ຂອງທື່ານຄນໃໝື່
(ສະລັບເຄື່ ອງມການວເຄາະທື່ ກາລັງເຮັດວຽກຢູື່ , ຕ.ຢ
ຈາກດໍ້ານ ລັກສະນະທື່ ວໄປ ໄປຫາ ດໍ້ານຂໍ້ ມູ ນທື່ ດນ, ແລະ
ເຮັດຄນໃໝື່ເພື່ ອເບື່ ງໃນຮູ ບສະແດງຕື່າງໆ)
4= ເບື່ ງຮູ ບສະແດງໃນໜໍ້າຈໃຫຍື່, ຫ
ດາວໂຫດຮູ ບສະແດງມາເປັນ png file, jpeg file, pdf file,
ຫ svg file
5= ຮູ ບສະແດງ: ໂດຍການຍໍ້າຍ ເມໍ້ າສ ໄປ-ມາ,
ກຈະເຫັນຂໍ້ ມູ ນຂໍ້ ນມາເປັນຕວເລກ
6= ສະສມຂໍ້ ມູ ນ AoI ທື່ ທື່ານສນໃຈ ຕື່ ມອກ
7= ຮູ ບສະແດງ/ສະຖຕກື່ຽວກັບ AoI ຂອງທື່ານ
8= ດາວໂຫດເອາບດລາຍງານກື່ຽວກັບ AoI ຂອງທື່ານ (ເປັນ
Excel file)
9= ດາວໂຫດເອາ AoI ທື່ ເລອກໄວໍ້ເປັນ shapefile
ເພື່ ອເອາໄປໄວໍ້ເຮັດບດລາຍງານສະບັບເຕັມ.
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ຕາຕະລາງຕື່ ລງໄປນໍ້ ຈະມທັງຫວຂໍ້ ແລະ ປະເພດຂອງເສັໍ້ນສະແດງ ແລະ ຮູ ບສະແດງທື່ ມຢູື່
ສາລັບເຄື່ ອງມເຮັດການວເຄາະ.
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ການວເຄາະ - ຂໍ້ ມູ ນທື່ ມລັກສະນະທື່ ວໄປ
ຫົວຂໍ້

ປະເພດຮູ ບສະແດງ

ຫົວຂໍ້ ຮູ ບສະແດງ

ພນລະເມອງ ໂດຍຊນເຜື່ າ

ເປັນ Pie chart

ຫາຍເຜື່ າປນກັນ

ຄວາມເອື່ ອຍອງ

ການຍໍ້າຍຖື່ ນຖານ

ເປັນ Stacked
bar chart

ເປັນ Bar chart

ເອື່ ອຍອງ ແລະ ບື່ ເອື່ ອຍອງ

ການໂຍກຍໍ້າຍເຂໍ້ າ-ອອກທັງໝດ
ຄດເປັນສື່ວນຮໍ້ອຍຂອງພນລະເມອງທັງໝດ

ຂໍ້ ມູ ນເພີື່ມເຕີມກື່ຽວກັບ Aoi
ລາກຂໍ້າມໄປໃສື່ເສໍ້ັ ນສະແດງ

ພນລະເມອງທັງໝດ ແລະ ຈານວນໝູື່ບໍ້ານ
ລາກຂໍ້າມໄປໃສື່ເສໍ້ັ ນສະແດງ
ສັດສື່ວນຄວາມເອື່ ອຍອງ (%);
ສັດສື່ວນຄນໜື່ ມທື່ ເອື່ ອຍອງ (%);
ສັດສື່ວນຜູໍ້ ເຖໍ້ າທື່ ເອື່ ອຍອງ (%)
ລາກຂໍ້າມໄປໃສື່ເສັໍ້ນສະແດງ
ອັດຕາການຍໍ້າຍຖື່ ນຖານສດທຄດເປັນ %
ຂອງພນລະເມອງທັງໝດ
ລາກຂໍ້າມໄປໃສື່ເສັໍ້ນສະແດງ
ປະຊາຊນທື່ ເຂໍ້ າເຖງໄຟຟໍ້າ (%); ຄວເຮອນທື່ ບື່ ໃຊໍ້ຟນ

ພະລັງງານ

ເປັນ Pie chart

ແຫື່ ງພະລັງງານຕໍ້ ນຕທື່ ຖກໃຊໍ້ເພື່ ອແຕື່ງກນ

ຫ ຖື່ານ ເປັນແຫື່ ງເຊໍ້ ອໄຟສາລັບແຕື່ງກນ (%);
ຄບເຮອນທື່ ໃຊໍ້ນໍ້ າກ໋ອກ ຫ
ນໍ້ າຂວດເປັນແຫື່ ງນໍ້ າດື່ ມຕໍ້ ນຕ (%)
ລາກຂໍ້າມໄປໃສື່ເສໍ້ັ ນສະແດງ

ຄວາມທກຍາກ

ເປັນ Bar chart

ອັດຕາຄວາມທກຍາກຂໍ້ັ ນບໍ້ານ (%)

ຈານວນປະຊາຊນຜູໍ້ ທກຍາກ; ອັດຕາຄວາມທກຍາກ
(%)

ຄວາມທກຍາກ II

ເປັນ Bar chart

ການຮູ ໍ້ ໜ
ັ ງສ

ເປັນ Bar chart

ການຮູ ໍ້ ໜ
ັ ງສ & ການສກສາ

ເປັນ Bar chart

ລາກຂໍ້າມໄປໃສື່ເສໍ້ັ ນສະແດງ
ອັດຕາຄວາມທກຍາກຂໍ້ັ ນບໍ້ານ (%)
ອັດຕາການຮູ ໍ້ ໜ
ັ ງສຂັໍ້ນບໍ້ານຂອງເດັກອາຍສູ ງກວື່າ ລາກຂໍ້າມໄປໃສື່ເສັໍ້ນສະແດງ
6 ປ (%)
ອັດຕາການຮູ ໍ້ ໜ
ັ ງສຂັໍ້ນບໍ້ານຂອງເດັກອາຍສູ ງກວື່າ
6 ປ (%)

ອັດຕາການຮູ ໍ້ ໜ
ັ ງສຂອງເດັກອາຍ 6 ປຂໍ້ ນໄປ (%)
ລາກຂໍ້າມໄປໃສື່ເສັໍ້ນສະແດງ
ເດັກອາຍ 10ປທື່ ໄດໍ້ເຂໍ້ າໂຮງຮຽນ (%);
ສັດສື່ວນດໍ້ານເພດຂອງພນລະເມອງທື່ ຮູ ໍ້ ໜ
ັ ງສ
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ການບັນເທາທກ

ເປັນ Pie chart

ສື່ວນແບື່ງຂອງເຂດຕື່າງໆ ຕື່ ຂໍ້ັ ນຂອງຄວາມເນນ

ລາກຂໍ້າມໄປໃສື່ເສັໍ້ນສະແດງ
ລວງສູ ງສະເລື່ຍ (ມ); ເຕໍ້ັ ຍສດ (ມ); ສູ ງສດ (ມ)
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2.4.2 ສັນຍາລັກ
ໃຫໍ້ເບື່ ງຂໍ້ 1.4 ສັນຍາລັກ

2.5 ບດລາຍງານສະບັບເຕັມ
ດື່ັ ງທື່ ໄດໍ້ກື່າວໄວໍ້ໃນຂໍ້ 2.4.1 ການວເຄາະ ບດລາຍງານສະບັບເຕັມ. ແມື່ນສາມາດດາວໂຫດໄດໍ້.
ຂໍ້ ມູ ນຢູື່ ໃນບດລາຍງານແມື່ນອງໃສື່ ຂງເຂດທື່ ມຄວາມສນໃຈຂອງຜູໍ້ ທື່ ເຂໍ້ າໃຊໍ້.
ແຖບພາກສະເໜ ລວມມຄາອະທບາຍສໍ້ັ ນ ແລະ ຂໍ້ ມູ ນກື່ຽວກັບຂງເຂດທື່ ສນໃຈ. ໂດຍການຄກໃສື່
https://geojson.io ກຈະມໜໍ້າຂອງຂໍ້ ມູ ນ ເປດຂໍ້ ນມາ ເຊື່ ງແມື່ນຈດພກັດຂອງ ຂງເຂດທື່ ສນໃຈ
ທື່ ສາມາດກດເຂາໄປໄດໍ້ (ກ໋ອປໍ້ ແລະ ວາງໃສື່ຈາກບດລາຍງານ) (1) ເພື່ ອເບື່ ງ ຮູ ບຮື່າງ ແລະ ຈດທື່ ຕັໍ້ງຂອງ
ບື່ອນທື່ ສນໃຈ (2) ຢູື່ ບື່ອນ ຜູໍ້ ເຂໍ້ າເບື່ ງຈາກພາຍນອກ. ເສັໍ້ນສະແດງ, ຮູ ບສະແດງ ແລະ
ຕາຕະລາງຂໍ້ ມູ ນທັງໝດ ຢູື່ ໃນບດລາຍງານ ລໍ້ວນແຕື່ອງໃສື່ ຂງເຂດທື່ ສນໃຈ.

1= ກ໋ອບປໍ້ ແລະ ວາງໃສື່ ຈດພກັດ ຂອງຂງເຂດທື່ ສນໃຈ 2= ຮູ ບຮື່າງຂອງ ຂງເຂດທື່ ສນໃຈ
ຢູື່ ໃນບື່ອນຜູໍ້ ເຂໍ້ າເບື່ ງຈາກພາຍນອກ
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1= ແຖບທັງສອງ ຂອງບດລາຍງານ

2 = ໜໍ້າຕື່າງເນໍ້ ອໃນຂອງບດລາຍງານ
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3 ບັນດາຕວຊໍ້ ວັດດໍ້ານການພັດທະນາ

ຂໍ້ ມູ ນຈາກບັນດາຕວຊໍ້ ວັດດໍ້ານການພັດທະນາ ຈາກການສາຫວດພນລະເມອງປ 2005 ແລະ
ການສາຫວດພນລະເມອງປ 2015, ແລະ ຂໍ້ ມູ ນການສາຫວດສະຖຕກະສກາປ 2011 (1)
ສາມາດດງອອກມາໃຊໍ້ໄດໍ້, ເລອກໄດໍ້, ຄໍ້ ນຫາໄດໍ້, ແລະ ດາວໂຫດເປັນຕາຕະລາງອອກມາໄດໍ້
ພໍ້ອມທັງຂໍ້ ມູ ນທື່ ເປັນລັກສະນະພູ ມສາດ ນາກໄດໍ້.

1= ຈື່ ງເລອກລະຫວື່າງຊດຂໍ້ ມູ ນຕື່າງໆ ຈາກ:
 ການສາຫວດພນລະເມອງ ປ 2005
 ການສາຫວດພນລະເມອງ ປ 2015
 ການສາຫວດສະຖຕກະສກາ ປ 2011
2 = ຈື່ ງເລອກເອາ ຊດຂໍ້ ມູ ນຂອງທື່ານໂດຍການຊອກຫາ ຫ ໂດຍການ ຄກ ໃສື່ບື່ອນໃຫໍ້ເລອກເອາ
ເມອງຂອງທື່ານ.
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3 = ສະແດງ ຂໍ້ ມູ ນທື່ ທື່ານເລອກ, ເຊບເປັນຕາຕະລາງໄວໍ້, ເຊບເປັນ shapefile, ເຊບເປັນ
ຟາຍຖານຂໍ້ ມູ ນພູ ມສາດ (geodatabase)

4 ບລບດຂອງການຮື່ວມມພັດທະນາ

ສາຫວດກດຈະກາຂອງຄູ ື່ ຮື່ວມພັດທະນາຊນນະບດ ຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ

5 ຄັງແຜນທື່
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5.1 ການສາຫວດຜນລະເມອງ ແລະ ທື່ ຢູື່ ອາໄສ ໃນປ 2005
ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເລອກ, ເບື່ ງ, ແບື່ງປັນ ຫ ດາວໂຫດ ແຜນທື່ ກື່ຽວກັບ
ບັນດາລັກສະນະກື່ຽວກັບສະຖຕຂອງພນລະເມອງໂດຍທື່ ວໄປ, ການເຄື່ ອນຍໍ້າຍ, ການຮູ ໍ້ ໜ
ັ ງສ ແລະ
ການສກສາ, ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມພການ, ຊນເຜື່ າ ແລະ ສາສະໜາ, ກດຈະກາດໍ້ານເສດຖະກດ ແລະ
ສະພາບການດາລງຊວດ ໃນແຜນທື່ ການສາຫວດພນລະເມອງ ແລະ ທື່ ຢູື່ ອາໄສ ໃນປ 2005.
5.2 ຄວາມທກຍາກ ແລະ ຄວາມບື່ ສະເໝພາບ ປ 2005
ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເລອກ, ເບື່ ງ, ແບື່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫດແຜນທື່ ກື່ຽວກັບຄວາມທກຍາກ ແລະ
ຄວາມບື່ ສະເໝພາບ ຂອງຂໍ້ ມູ ນ ໃນປ 2005.

5.3 ການອະນຍາດເຊື່ າ ແລະ ສາປະທານທື່ ດນ ໃນ ສປປ ລາວ ປ 2010
ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເລອກ, ເບື່ ງ, ແບື່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫດ ແຜນທື່ ກື່ຽວກັບ ລັກສະນະການລງທນ ໃນພາກພໍ້ ນ
ແລະ ບລບດການລງທນໃນພາກພໍ້ ນ ໃນແຜນທື່ ການອະນຍາດເຊື່ າ ແລະ ສາປະທານທື່ ດນ ໃນ ສປປ ລາວ
ປ 2010.
5.4 ການສາຫວດກະສກາ ໃນປ 2010/2011
ໃຊໍ້ສາມາດເລອກ, ເບື່ ງ, ແບື່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫດ ແຜນທື່ ກື່ຽວກັບ ໂຄງສໍ້າງດໍ້ານປະຊາກອນ,
ສະພາບແວດລໍ້ອມທື່ ວໄປ, ການກະສກາທື່ ວໄປ, ການກະສກາດໍ້ານການປູ ກຝັງ,
ການກະສກາດໍ້ານການລໍ້ຽງສັດ, ລາຍຮັບ ແລະ ສະພາບການເງນໃນຄວເຮອນ, ພໍ້ ນຖານໂຄງລື່າງ ແລະ
ການບລການຊມຊນ, ສະພາບການດາລງຊວດ ແລະ ການເຄື່ ອນຍໍ້າຍ ໃນແຜນທື່ ການສາຫວດກະສກາ
ໃນປ 2010/2011.

5.5 ແຜນທື່ ກະສກາ ຂອງ ສປປ ລາວ ລະຫວື່າງປ 1999 ຫາ 2011
ໃຊໍ້ສາມາດເລອກ, ເບື່ ງ, ແບື່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫດ ແຜນທື່ ກື່ຽວກັບ ສະພາບລວມຂອງຊາດ, ພາກສະເໜ,
ພາບລວມດໍ້ານກະສກາ,ພດ ແລະ ສັດລໍ້ຽງ ຢູື່ ໃນແຜນທື່ ກະສກາ ຂອງ ສປປ ລາວ ລະຫວື່າງປ 1999 ຫາ
2011.
5.6 ປໍ້ ມແຜນທື່ ເສດຖະກດ-ສັງຄມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ 2015
ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເລອກ, ເບື່ ງ, ແບື່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫດແຜນທື່ ກື່ຽວກັບ ພາກສະເໜ, ກື່ຽວກັບປະຊາກອນ,
ການຍກຍໍ້າຍ, ການຮູ ໍ້ ໜ
ັ ງສ ແລະ ການສກສາ, ສຂະພາບ, ຊນເຜື່ າ ແລະ ສາສະໜາ,
ກດຈະກາດໍ້ານເສດຖະກດ, ເງື່ ອນໄຂການດາລງຊວດ ແລະ ຄວາມທກຍາກ ແລະ ຄວາມບື່ ສະເໝພາບ
ໃນປໍ້ ມແຜນທື່ ເສດຖະກດ-ສັງຄມ ຂອງ ສປປລາວ ໃນປ 2015.
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6 ລາຍການເຄື່ ອງມ

ຢູື່ ໃນ ລາຍການຂໍ້ ມູ ນຂອງຜູໍ້ ໃຊໍ້ ແມື່ນສາມາດ ຊອກຫາຂໍ້ ມູ ນດໍ້ານກະສກາ, ດໍ້ານສື່ ງແວດລໍ້ອມ,
ດໍ້ານເສດຖະກດ-ສັງຄມ, ດໍ້ານທື່ ດນ,ບັນດາຫວໜື່ວຍທລະກດຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊນ,
ຂໍ້ ມູ ນດໍ້ານການຮື່ວມມເພື່ ອການພັດທະນາ, ເສໍ້ັ ນເຂດແດນ, ຫ ໂຄງລື່າງ.
ື່ ງ ກໄດໍ້.
ການນາໃຊໍ້ເຄື່ ອງມເພື່ ອຊອກຫາຂໍ້ ມູ ນ ໂດຍການຕຄາສັບສະເພາະ ຫ ການຄກໃສື່ປື່ ມໃດໜ
7 ສື່ ງພມ
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ຢູື່ ໃນສື່ ງພມ, ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເບື່ ງ ຫ ດາວໂຫດ ສື່ ງພມຫາຍສະບັບ ຂອງ CDE-Laos ເປັນ ebooks ເຊື່ັ ນວື່າ
ປໍ້ ມແຜນທື່ ເສດຖະກດ-ສັງຄມ ໃນ ສປປ ລາວ ປ 2015, ປໍ້ ມແຜນທື່ ກະສກາ ໃນ ສປປ ລາວ ປ 2011,
ປໍ້ ມແຜນທື່ ເສດຖະກດ-ສັງຄມ ໃນ ສປປ ລາວ ປ 2005, ການອະນຍາດເຊື່ າ ແລະ ສາປະທານທື່ ດນ ໃນ
ສປປ ລາວ: ລັກສະນະການລງທນກື່ຽວກັບທື່ ດນ ແລະ ຜນກະທບຂອງມັນ,
ພາກສື່ວນກື່ຽວຂໍ້ອງໃນການສໍ້າງແຜນທື່ ໃນຂະແໜງ ກະສກາ ແລະ ພັດທະນາຊນນະບດ,
ການປະເມນຄນນະພາບການລງທນກື່ຽວກັບທື່ ດນ: ວທການປະເມນຄນນະພາບຂອງການເຊື່ າ ແລະ
ສາປະທານທື່ ດນຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ, ຜູໍ້ ທື່ ທກຍາກຢູື່ ບື່ອນໃດ?,
ແຜນທື່ ຄວາມທກຍາກທື່ ອງໃສື່ການສາຫວດພນລະເມອງໃນ ສປປ ລາວ ປ 2015,
ການເຕບໂຕທາງດໍ້ານເສດຖະກດເພື່ ມຄວາມແຕກຕື່າງບ? ການວເຄາະຫາຍມຕຂອງຄວາມທກຍາກຢູື່ ໃນ
ສປປ ລາວ, ການເຊື່ າ ແລະ ສາປະທານທື່ ດນ ຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ,
ພູ ມສາດສະແດງຜນກື່ຽວກັບເຂດຄວາມທກຍາກ ແລະ ຄວາມບື່ ສະເໝພາບໃນ ສປປ ລາວ, ໂພສເຕໍ້ ຕື່າງໆ
ອງໃສື່ຂໍ້ ມູ ນລະອຽດຢູື່ ຂັໍ້ນບໍ້ານ ທື່ ໄດໍ້ຈາກການສາຫວດພນລະເມອງ ແລະ ທື່ ຢູື່ ອາໄສທື່ ວປະເທດ ປ 2005
ແລະ 2015, ໂພສເຕໍ້ ແຜນທື່ ກື່ຽວກັບພໍ້ ນຖານໂຄງລື່າງຂັໍ້ນບໍ້ານ
ອງຕາມຂໍ້ ມູ ນຈາກການສາຫວດພນລະເມອງ ແລະ ທື່ ຢູື່ ອາໄສທື່ ວປະເທດ ປ 2005 ແລະ 2015,
ບດສັງລວມຂໍ້ ມູ ນ ການເຊື່ າ ແລະ ສາປະທານທື່ ດນລັດ, ການສໍ້າງພໍ້ ນທື່
ເພື່ ອປັບປງຂໍ້ ມູ ນທື່ ເປັນວທະຍາສາດ-ການແລກປື່ຽນນະໂຍບາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, ການສາປະທານທື່ ດນ
ແລະ ສັນຍາເຊື່ າ ໃນ ສປປ ລາວ, ການຕໍ້ັ ງເປໍ້ າໝາຍກື່ຽວກັບຄວາມທກຍາກຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ
ຕາຕະລາງສັງລວມ.
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