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ຄ າສັບ 

 

AoI (Area of interest) - ຂອບເຂດທ ື່ ສ ນໃຈ - ຂອບເຂດທາງພູມສາດ 

ທ ື່ ຜູໍ້ ໃຊໍ້ກ ານ ດເພ ື່ ອວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນໃນບ ລ ເວນດັື່ ງກື່າວ.  

Attribute table ຕາຕະລາງຄ ນລັກສະນະ - 

ແມື່ນຕາຕະລາງສະຖ ຕ ທ ື່ ບັນຈ ຂ ໍ້ ມູນກື່ຽວກັບຊ ດຂອງລັກສະນະທາງພູມສາດ, ໂດຍປ ກກະຕ ແລໍ້ວຈັດລຽງໄວໍ້  

ດັື່ ງນັໍ້ ນແຕື່ລະແຖວສະແດງເຖ ງລັກສະນະທາງພູມສາດແລະແຕື່ລະຖັນສະແດງເຖ ງຄ ນລັກສະນະອັນໜ ື່ ງ. ໃນ 

GIS, ຕາຕະລາງຄ ນລັກສະນະມັກຈະເຊ ື່ ອມໂຍງຫ  ກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທາງພູມສາດ, 

ແລະຄື່າຄ ນລັກສະນະທ ື່ ພວກມັນບັນຈ ສາມາດຖ ກນ າໃຊໍ້ ເພ ື່ ອຊອກຫາ, ສອບຖາມ, 

ແລະເປັນສັນຍາລັກລັກສະນະຕື່າງ. 

Layer ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ- ຊ ດຂ ໍ້ ມູນດ ຈ ຕອລຂອງຂ ໍ້ ມູນທາງພູມສາດ. ໂດຍຄວາມຄ ດແລໍ້ວ, 

ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນແມື່ນການຕັດບາງສື່ວນຂອງຄວາມເປັນຈ ງທາງພູມສາດຢູື່ ໃນພ ໍ້ ນທ ື່ ໃດນ ື່ ງ. ຍ ກຕ ວຢື່ າງຢູື່ ໃນແຜນທ ື່ , 

ຖະ ໜ ນ, ເຂດແດນທາງການເມ ອງ, ແລະແມື່ນ າ ໍ້້ , ອາດຈະຖ ກພ ຈາລະນາເປັນຊັໍ້ ນຕື່າງ. 

Legend ແມື່ນການອະທ ບາຍຂອງປະເພດຂອງຄ ນລັກສະນະທ ື່ ລວມຢູື່ ໃນແຜນທ ື່ . 

ໂດຍປ ກກະຕ ແລໍ້ວໃຊໍ້ ສັນຍາລັກ, ສ ສັນ ແລະ ລັກສະນະຕື່າງຈາກແຜນທ ື່  

ພໍ້ ອມລາຍລະອຽດເປັນລາຍລັກອັກສອນວື່າແຕື່ລະສັນຍາລັກ, ສ , ຫ   ກຣາຟ ກສະແດງເຖ ງຫຍັງ. 

Map extent ຂອບເຂດແຜນທ ື່  ກ ານ ດຂອບເຂດຂອງພ ໍ້ ນທ ື່ ທາງພູມສາດທ ື່ ສະແດງຢູື່ ໃນແຜນທ ື່ , 

ໂດຍປ ກກະຕ ແລໍ້ວກ ານ ດດໍ້ວຍຮູບສ ື່ ແຈສາກ. 

Metadata ແມື່ນຂ ໍ້ ມູນກື່ຽວກັບຂ ໍ້ ມູນ. ເມຕາເດຕາບັນທ ກເອກະສານຜູໍ້ ທ ື່ , ສ ື່ ງທ ື່ , ເວລາ, ບື່ອນໃດ, ແນວໃດ, 

ແລະເຫດຜ ນ ຂອງແຫ ື່ງຂ ໍ້ ມູນ. ເມຕາເດຕາທາງພູມສາດອະທ ບາຍຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນແຜນທ ື່ , 

ລະບ ບຂ ໍ້ ມູນຂື່າວສານພູມສາດ (GIS), ຮູບພາບ, ແລະແຫ ື່ງຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ອ ງໃສື່ສະຖານທ ື່ ອ ື່ ນ. 

Shapefile - ຮູບແບບຂ ໍ້ ມູນແບບ vector ສ າລັບເກັບສະຖານທ ື່ , ຮູບຮື່າງ, 

ແລະຄ ນລັກສະນະຂອງລັກສະນະທາງພູມສາດ. shapefile ແມື່ນເກັບໄວໍ້ ໃນຊ ດຂອງໄຟລທ ື່ ກື່ ຽວຂໍ້ອງ 

ແລະປະກອບດໍ້ວຍ ໜ ື່ ງຊັໍ້ ນຄ ນສ ມບັດ (ຈ ດ, ເສັໍ້ ນ, ຫ  ຮູບຫລາຍລື່ຽມ). 

Symbology ສັນຍາລັກ - ການນ າໃຊໍ້ ສັນຍາລັກກຣາຟ ກ - ແຕກຕື່າງກັນໄປຕາມສ , ຂະໜາດ, 

ແລະຄ ນສ ມບັດອ ື່ ນໆ - ເພ ື່ ອສະແດງເຖ ງລັກສະນະທາງພູມສາດຢູື່ ໃນແຜນທ ື່ . 

Raster data ຂ ໍ້ ມູນ Raster - ແມື່ນຂ ໍ້ ມູນທາງພ ໍ້ ນທ ື່ ພູມສາດ 

ທ ື່ ກ ານ ດພ ໍ້ ນທ ື່ ເປັນແຖວຂອງເຊລທ ື່ ມ ຂະໜາດເທ ື່ າກັນ, ຈັດເປັນແຖວ ແລະ ຖັນ, ແລະ ປະກອບດໍ້ວຍ band 

ດຽວ ຫ  ຫ າຍ band. ພາບຖື່າຍດາວທຽມເປັນຕ ວຢື່ າງນ ື່ ງຂອງຂ ໍ້ ມູນ Raster. 
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Vector data ຂ ໍ້ ມູນ Vector ແມື່ນຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ສະແດງລັກສະນະທາງພູມສາດເປັນຈ ດ, ເສັໍ້ ນ, ແລະ ຫ າຍຫ ື່ ຽມ. 

Shapefile ເປັນຕ ວຢື່ າງນ ື່ ງື່ຂອງຂ ໍ້ ມູນ Vector. 

1 ເຄ ື່ ອງມ ສໍ້ າງແຜນທ ື່  

 

 

ເຄ ື່ ອງມ ສໍ້ າງແຜນທ ື່  ເປັນເຄ ື່ ອງມ ການສໍ້ າງແຜນທ ື່ ອອນໄລນ 

ທ ື່ ື່ຊື່ວຍໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດຄ ໍ້ ນຫາແລະສ າຫ ວດຂ ໍ້ ມູນພູມສາດ ແລະ ຂ ໍ້ ມູນສະເພາະດໍ້ ານທ ື່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ 

ຍັງສາມາດ ດາວໂຫ ດມານ າໃຊໍ້ສື່ວນຕ ວໄດໍ້ . 

 

1.1 ພາບລວມຂອງແຕື່ລະໜໍ້ າຕື່າງ 

ການຄ ໍ້ ນຫາແຜນທ ື່  ປະກອບດໍ້ວຍ 3 ໜໍ້ າຕື່າງຫ ັ ກ: ໜໍ້ າຕື່າງສ າລັບການຄັດເລ ອກ ແລະ ການຄ ໍ້ ມຄອງຂ ໍ້ ມູນ 

(1), ໜໍ້ າຕື່າງແຜນທ ື່  (2), ແລະ ໜໍ້ າຕື່າງ ສັນຍາລັກ (3):  
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1= ການຄັດເລ ອກ ແລະ ການຄ ໍ້ ມຄອງຂ ໍ້ ມູນ 2= ໜໍ້ າຕື່າງແຜນທ ື່  3= ສັນຍາລັກ 

 

1.2 ການຄັດເລ ອກ ແລະ ການຄ ໍ້ ມຄອງຂ ໍ້ ມູນ 

ຢູື່ ໃນໜໍ້ າຕື່າງຂອງ ການຄັດເລ ອກ ແລະ ການຄ ໍ້ ມຄອງຂ ໍ້ ມູນ ທື່ານສາມາດຊອກຫາ, ເລ ອກ, ແລະ ຈັດການກັບ 

ຂ ໍ້ ມູນພູມສາດໄດໍ້ .  

1.2.1 ໜໍ້ າຕື່າງການຄັດເລ ອກຂ ໍ້ ມູນ 

ໜໍ້ າຕື່າງການຄັດເລ ອກຂ ໍ້ ມູນ ອະນ ຍາດໃຫໍ້ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  

ສາມາດເຂ ໍ້ າໄປເລ ອກເບ ື່ ງຂ ໍ້ ມູນພູມສາດຕາມຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນດໍ້ ານຕື່າງໆ, ສາມາດຈັດລຽງຂ ໍ້ ມູນສະເພາະດໍ້ ານ 

ຕາມຫ ວຂ ໍ້ ຕື່າງໆ ພໍ້ ອມທັງ ບັນດາຊ ດຂ ໍ້ ມູນໃນຫ າຍກ ລະນ  ແລະ ຕາມປ ຜະລ ດຂ ໍ້ ມູນ. ນອກຈາກນ ໍ້ , 

ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້ຂ ໍ້ ມູນພູມສາດຈາກພາຍນອກ ກ ຍັງສາມາດເອ າ (ຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກ) ເພ ໍ້ ມເຂ ໍ້ າໃສື່ ໄດໍ້ .    
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ໜໍ້ າຕື່າງນ ໍ້ ໄດໍ້ ຈັດລຽງເປັນ 4 

ພາກສື່ວນ - ໂດຍໃຊໍ້ແຖບຕື່າງໆ 

ຢູື່ ຖັນດໍ້ ານເທ ງເພ ື່ ອສະລັບ 

ລະຫວື່າງປະເພດຂອງຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ແຕກຕື່າງກັນ, ທ ື່ ມາ, ແລະ ໜໍ້ າທ ື່ ການເຮັດວຽກຂອງມັນ (1), 

ລາຍການຂ ໍ້ ມູນຢູື່ ຖັນທ ສອງ (2), ແລະ ການຄັດເລ ອກຊ ດຂ ໍ້ ມູນຢູື່ ບ ລ ເວນໜໍ້ າຕື່າງຫ ັ ກ (3), 

ເຊັື່ ນດຽວກັນກັບສື່ວນຂອງການເຂ ໍ້ າຫາ ການຄ ໍ້ ມຄອງຂ ໍ້ ມູນ ໂດຍຜື່ານປ ື່ ມກ ດເຂ ໍ້ າຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນຕື່າງໆ 

ທ ື່ ຢູື່ ຂໍ້ າງລ ື່ມເບ ໍ້ ອງຂວາຂອງໜໍ້ າຕື່າງ (4). 

 

 

 

 

 

  1= ປະເພດ ແລະ ທ ື່ ມາຂອງຂ ໍ້ ມູນ: ຂ ໍ້ ມູນສະເພາະດໍ້ ານ, ພາບລວມຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ, ຄ ໍ້ ນຫາຊ ດຂ ໍ້ ມູນ, ແລະ 

ຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກ 

2= ລາຍການຂ ໍ້ ມູນ:  
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ຕ ວຢື່ າງ  ຂ ໍ້ ມູນສະເພາະດໍ້ ານ: ລວມມ ຂ ໍ້ ມູນກື່ຽວກັບ ເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ, ກະສ ກ າ, ການຄ ໍ້ ມຄອງທ ື່ ດ ນ, 

ສ ື່ ງແວດລໍ້ອມ, ແລະ ອ ື່ ນໆ 

3= ຊ ດຂ ໍ້ ມູນ: ກ ດບື່ອນລູກສອນສ ຟໍ້ າ, ລາຍການຍື່ ອຍ ຫ   ຊ ດຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນພູມສາດ ກ ຈະອອກມາໃຫໍ້ ເຫັນ 

ແລະ ສາມາດເລ ອກໄດໍ້  

4= ການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ: ປ ື່ ມນ ໍ້  ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເຂ ໍ້ າຫາໜໍ້ າຕື່າງຍື່ອຍ ເພ ື່ ອຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ເປ ດໄວໍ້ . 

 

1.2.1.1 ປະເພດ ແລະ ທ ື່ ມາຂອງຂ ໍ້ ມູນ 

ຢູື່ ຖັນເທ ງສ ດຂອງໜໍ້ າຕື່າງການຄັດເລ ອກ ແລະ ການຄ ໍ້ມຄອງຂ ໍ້ ມູນ, ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດສະລັບ 

ລະຫວື່າງປະເພດທ ື່ ມາຂອງຂ ໍ້ ມູນ ແລະ ໜໍ້ າທ ື່ ການເຮັດວຽກຂອງມັນ ໂດຍການເລ ອກເອ າ ແຖບ ໜ ື່ ງໃນສ ື່ . 

ຢູື່ ໃນແຖບ “ຂ ໍ້ ມູນສະເພາະດໍ້ ານ” ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນພູມສາດ ທ ື່ ມາຈາກຫ າຍແຫ ື່ງ ແລະ ຫ າຍຫ ວຂ ໍ້  ທ ື່ ມ ຢູື່ . ຢູື່ ໃນແຖບ 

“ພາບລວມຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ” ຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນເສັໍ້ ນຂອບເຂດຕື່າງໆທ ື່ ວາງເຕັງກັນ, ຈ ດທ ື່ ຕັໍ້ ງເມ ອງ, 

ຂ ໍ້ ມູນເສັໍ້ ນທາງທ ື່ ມ ຢູື່ , ຮວມເຖ ງຊ ດແຜນທ ື່ ພ ໍ້ ນຕື່າງໆ. ແຖບ “ເຄ ື່ ອງມ ຊອກຊ ດຂ ໍ້ ມູນ” 

ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນໜໍ້ າທ ື່ ການເຮັດວຽກຂອງມັນ ໃນການຊອກຫາຂ ໍ້ ມູນ ໂດຍການໃຊໍ້  ຄ າສັບສະເພາະຕື່າງໆ, 

ໃນຂະນະທ ື່  ແຖບ “ຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກ”, ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້ສາມາດເຊ ື່ ອມໂຍງ ຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກ 

ມາຈາກແຫ ື່ງຂ ໍ້ ມູນ ຫ   ຜູໍ້ ໃຫໍ້ບ ລ ການອ ື່ ນໆ ໄດໍ້ , ບ ື່ ວື່າຈະເປັນ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ບ ລ ການ URL ເລ ໍ້ ອງແຜນທ ື່  ຫ   

ໂດຍການອັບໂຫ ດຊ ດຂ ໍ້ ມູນຂອງໃຜລາວ.     

 

1.2.1.2 ຂ ໍ້ ມູນສະເພາະດໍ້ ານ 

 

ພາຍໃຕໍ້ແຖບ “ຂ ໍ້ ມູນສະເພາະດໍ້ ານ”, ຫ ວຂ ໍ້ ຕື່າງໆ ຂອງຂ ໍ້ ມູນພູມສາດ ໄດໍ້ຖ ກຈັດວາງເປັນ 5 

ດໍ້ ານທ ື່ ແຕກຕື່າງກັນ ລວມມ : ດໍ້ ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ, ກະສ ກ າ, ການຄ ໍ້ ມຄອງທ ື່ ດ ນ, ສ ື່ ງແວດລໍ້ອມ, ແລະ 

ຫ ວຂ ໍ້  ‘ດໍ້ ານອ ື່ ນໆ’ ເຊັື່ ນ: 

 

 ດໍ້ ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ: ຂ ໍ້ ມູນໃນພາກສື່ວນນ ໍ້  ຕ ດພັນກັບ 

ຄ ນລັກສະນະຂອງຂ ໍ້ ມູນດໍ້ ານພ ນລະເມ ອງ ທ ື່ ມ ຢູື່ . ໃນປະຈ ບັນ, ຂ ໍ້ ມູນພ ໍ້ ນຖານທ ື່ ມ ຢູື່  

ສື່ວນຫ ວງຫ າຍແມື່ນອ ງໃສື່ຜ ນຂອງການສ າຫ ວດພ ນລະເມ ອງ ແລະ ທ ື່ ຢູື່ ອາໃສໃນປ  2005 ແລະ ປ  2015, 

ພໍ້ ອມທັງຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ໄດໍ້ ຄ ານວນເອ າການປື່ ຽນແປງ ໃນລະຫວື່າງປ  2005 ຫາ 2015. ນອກນັໍ້ ນ, ກ ຍັງມ  

ຂ ໍ້ ມູນຈາກການຄາດຄະເນເບ ື່ ງ ຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ຄວາມບ ື່ ສະເໝ ພາບກັນ ສ າລັບປ  2005 ແລະ ປ  2015 

ພໍ້ ອມທັງ ການປື່ ຽນແປງໃນລະຫວື່າງປ  2005 ຫາ 2015 ນ າອ ກດໍ້ວຍ. 

 ດໍ້ ານກະສ ກ າ: ໃນດໍ້ ານນ ໍ້ , ກ ໄດໍ້ມ ຂ ໍ້ ມູນກື່ຽວກັບຂະແໜງການກະສ ກ າ.ໃນປະຈ ບັນ, 

ຂ ໍ້ ມູນພ ໍ້ ນຖານທ ື່ ມ ຢູື່  ສື່ວນຫ ວງຫ າຍແມື່ນອ ງໃສື່ຜ ນຂອງການສ າຫ ວດສະຖ ຕ ກະສ ກ າ ປ  2011.  

file:///C:/Users/asus/Downloads/Savannakhet_k4d_manual_la.docx%23_1.2.1.2_Context_Layers
file:///C:/Users/asus/Downloads/Savannakhet_k4d_manual_la.docx%23_1.2.1.2_Thematic_data
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 ດໍ້ ານການຄ ໍ້ ມຄອງທ ື່ ດ ນ: ໃນດໍ້ ານນ ໍ້ , ຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ມ ຢູື່ ແມື່ ນກວໍ້ າງຂວາງ ເຊ ື່ ງຕ ດພັນໂດຍກ ງກັບ 

ການຄ ໍ້ ມຄອງທ ື່ ດ ນ, ຮວມທັງ ຂ ໍ້ ມູນກື່ຽວກັບ ໜໍ້ າວຽກຂອງການຄ ໍ້ ມຄອງປື່ າໄມໍ້ , ເຂດປື່ າສະຫງວນ, 

ການວາງແຜນການນ າໃຊໍ້ທ ື່ ດ ນ, ການເຊ ື່ າ-ສ າປະທານທ ື່ ດ ນ, ໂຄງການດໍ້ ານພະລັງງານ, ແລະ 

ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ. 

 ດໍ້ ານສ ື່ ງແວດລໍ້ອມ: ແມື່ນໄດໍ້ລວມເອ າຂ ໍ້ ມູນໃນຂ ງເຂດສ ື່ ງແວດລໍ້ອມ, ຮວມທັງຂ ໍ້ ມູນດໍ້ ານ 

ການປ ກຫ ໍ້ມປື່ າໄມໍ້ , ເຂດປື່ າສະຫງວນ, ເຂດດ ນທາມ, ແມື່ນ າ ໍ້້ ລ າເຊ, ພູມສັນຖານ, ດ ນ, ສະພາບອາກາດ, 

ໄພພ ບັດ ແລະ ໄຟປື່ າ. 

 ດໍ້ ານອ ື່ ນໆ: ໃນດໍ້ ານນ ໍ້ , ກ ຍັງມ ຂ ໍ້ ມູນກື່ຽວກັບຫ ວຂ ໍ້ ດໍ້ ານອ ື່ ນໆ 

ທ ື່ ບ ື່ ຄ ກັນກັບຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ມ ຢູື່ ຂໍ້ າງເທ ງນັໍ້ ນ, ຮວມທັງ ຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ກື່ຽວກັບ ການຮື່ວມມ ຊື່ວຍເຫ  ອທາງການ 

ເພ ື່ ອການພັດທະນາ (ODA), ຂ ໍ້ ມູນດໍ້ ານທ ລະກ ດຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊ ນ, ແລະ 

ຂ ໍ້ ມູນກື່ຽວກັບການເກັບກູໍ້ ລະເບ ດ (UXO). 

 

 

1 = ປະເພດ ແລະ ທ ື່ ມາຂອງຂ ໍ້ ມູນ: ຂ ໍ້ ມູນສະເພາະດໍ້ ານ  
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2 = ປະເພດຂອງ ຂ ໍ້ ມູນສະເພາະດໍ້ ານ: ດໍ້ ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ, ກະສ ກ າ, ການຄ ໍ້ ມຄອງທ ື່ ດ ນ, ສ ື່ ງແວດລໍ້ອມ, 

ແລະ ດໍ້ ານອ ື່ ນໆ 

3 = ຊ ື່ ຂອງຊ ດຂ ໍ້ ມູນ ແລະ ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ: ເລ ື່ ອນໄປເບ ື່ ງບັນດາຊ ດຂ ໍ້ ມູນ ແລະ ປະເພດຍື່ ອຍຕື່າງໆ ແລະ 

ເລ ອກເບ ື່ ງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ທື່ານສ ນໃຈ ໂດຍການ ໝາຍໃສື່ກື່ອງທ ື່ ຢູື່ ເບ ໍ້ ອງຊໍ້ າຍມ ຂອງ ຫ ວຂ ໍ້ ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ. 

ທື່ານສາມາດເລ ອກເອ າຫ າຍກວື່າ 1 ກື່ອງ ແລະ ມັນຈະໄປສະແດງຢູື່  ໜໍ້ າຕື່າງຂອງແຜນທ ື່ . 

ລ າດັບຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ຖ ກເລ ອກ ຈະກ ານ ດການສະແດງຜ ນໄປຕາມລ າດັບຢູື່ ໃນໜໍ້ າຕື່າງຂອງແຜນທ ື່ . 

ທັງໝ ດນ ໍ້  ສາມາດຈັດລຽງຄ ນໃໝື່ ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ໜໍ້ າຕື່າງຍື່ອຍຂອງການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ. 

 

4 = ໄອຄອນ ທ ື່ ຢູື່ ເບ ໍ້ ອງຂວາຂອງຊ ື່  ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ (4) ແນະນ າວ ທ ການ ດາວໂຫ ດເອ າຂ ໍ້ ມູນ (ເປັນ shapefile, 

ເຊຟຟາຍ) ໂດຍການຄ  ກປ ື່ ມ  ຫ   ເພ ື່ ອເຂ ໍ້ າໄປເບ ື່ ງຄ າອະທ ບາຍຂ ໍ້ ມູນ (metadata) ຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ໂດຍການ 

ຄ  ກໃສື່   

ໝາຍເຫດ: shapefile ທ ື່ ດາວໂຫ ດມາ ມັນຈະມ ລະຫັດຊ ື່  ແລະ ຈະບ ື່ ມ  ເຄ ື່ ອງໝາຍຫຍັງ, 

ເຊ ື່ ງຕໍ້ອງໄດໍ້ປື່ ຽນຊ ື່ ຟາຍຂ ໍ້ ມູນ, ແລະ ເມ ື່ ອເປ ດຟາຍ ຢູື່ ໃນໂປ ແກມ GIS ຂອງທື່ານ 

ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ລະບ ຊ ື່ ໃຫໍ້ກ ງກັບສັນຍາລັກ (ປະເພດ, ສ , ເຄ ື່ ອງໝາຍຕື່າງໆ).   

 

1.2.1.3 ພາບລວມຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ 

ພາບລວມຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນຂອບເຂດການປ ກຄອງ ແລະ 

ການຕັໍ້ ງຖ ື່ ນຖານທ ື່ ວາງເຕັງກັນ, ໂຄງລື່າງເສັໍ້ ນທາງ, ຮວມທັງອ ກຫ າຍໆແຜນທ ື່ ພ ໍ້ ນ 

ທ ື່ ຈະຖ ກນ າໃຊໍ້ ເປັນພ ໍ້ ນຂອງແຜນທ ື່ .  

file:///C:/Users/asus/Downloads/Savannakhet_k4d_manual_la.docx%23_ຄຳແປສັບ
file:///C:/Users/asus/Downloads/Savannakhet_k4d_manual_la.docx%23_ຄຳແປສັບ
file:///C:/Users/asus/Downloads/Savannakhet_k4d_manual_la.docx%23_ຄຳແປສັບ
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Infrastructure: 

 

1= ປະເພດຂ ໍ້ ມູນ: ໂດຍຜື່ານແຖບຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ, 

ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເຂ ໍ້ າເຖ ງຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ມ ຢູື່ ຫ າກຫ າຍ 

ເພ ື່ ອເພ ື່ ມຂ ໍ້ ມູນສະເພາະດໍ້ ານເຂ ໍ້ າໃສື່ແຜນທ ື່ ຕື່າງໆ. 

2= ລາຍການຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ: ໃນສື່ວນນ ໍ້ ໄດໍ້ ຈັດວາງເປັນສາມ ແຖບ ເຊ ື່ ງບັນຈ ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນເປັນ ເສັໍ້ ນແບື່ງເຂດ ແລະ 

ການຕັໍ້ ງຖ ື່ ນຖານ, ໂຄງລື່າງ, ແລະ ແຜນທ ື່ ພ ໍ້ ນ 

3= ຊ ື່ ຂອງຊ ດຂ ໍ້ ມູນ: ເລ ອກຊ ດຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ທື່ານສ ນໃຈ ຫ   ລວມເອ າຫ າຍກວື່າ ໜ ື່ ງຊ ດຂ ໍ້ ມູນ 

4= ດາວໂຫ ດ ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ (ເປັນ shapefile) ໂດຍການຄ  ກ  ຫ   ສະແດງຄ າອະທ ບາຍຂ ໍ້ ມູນ (metadata) ຂອງ 

ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນໂດຍການຄ  ກ  

 Shapefile ທ ື່ ຖ ກດາວໂຫ ດມາ ຈະມ ຊ ື່ ລະຫັດ ແຕື່ບ ື່ ມ  ສັນຍາລັກ, ເຊ ື່ ງຕໍ້ອງໄດໍ້ປື່ ຽນຊ ື່ ຟາຍຂ ໍ້ ມູນ, ແລະ 

ເມ ື່ ອເປ ດຟາຍຢູື່ ໃນໂປ ແກມ GIS ຂອງທື່ານ ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ລະບ ຊ ື່ ໃຫໍ້ກ ງກັບສັນຍາລັກ.  

ແຜນທ ື່ ພ ໍ້ ນ: 

 

file:///C:/Users/asus/Downloads/Savannakhet_k4d_manual_la.docx%23_ຄຳແປສັບ
file:///C:/Users/asus/Downloads/Savannakhet_k4d_manual_la.docx%23_ຄຳແປສັບ
file:///C:/Users/asus/Downloads/Savannakhet_k4d_manual_la.docx%23_1.4_ສັນຍາລັກ
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ໃຫໍ້ ໃຊໍ້ແຖບນ ໍ້  ເພ ື່ ອເລ ອກເອ າແຜນທ ື່ ພ ໍ້ ນ 

ຈາກໜ ື່ ງໃນສ ບ ທ ື່ ມ ຢູື່  

ມາເປັນແຜນທ ື່ ພ ໍ້ ນຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ.  

ມັນຈະມ ແຜນທ ື່ ພ ໍ້ ນຢູື່  ສາມຊະນ ດ: 

1. ແຜນທ ື່ ຖະໜ ນ 

2. ພາບຖື່າຍດາວທຽມ, ແລະ  

3. ແຜນທ ື່ ພູມສັນຖານ/ແຜນທ ື່ ພ ໍ້ ນ 

ພູມ ປະເທດ 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.4 ຄ ໍ້ ນຫາຊ ດຂ ໍ້ ມູນ 

ຢູື່ ໃນແຖບ ເຄ ື່ ອງມ ຄ ໍ້ ນຫາແຜນທ ື່ , ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດຊອກຜື່ານຊ ດຂ ໍ້ ມູນຕື່າງໆທ ື່ ມ ຢູື່ ໃນ 

ເຄ ື່ ອງມ ຊອກແຜນທ ື່ ໂດຍການພ ມຄ າສັບສະເພາະໃດໜ ື່ ງ. 
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1= ຊອກຊ ດຂ ໍ້ ມູນ 

 

2= 

ຊອກຂ ໍ້ ມູນໂດຍການພ ມຄ າສັບສະເພາະໃດໜ ື່ ງ ກື່ ຽວກັບຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ທື່ານກ າລັງຊອກຫາ. ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ 

ທັງໝ ດທ ື່ ກື່ຽວຂໍ້ອງຈະກວດເບ ື່ ງຄ າສັບສະເພາະ ແລະ ສະແດງຜ ນເປັນລາຍການອອກມາ.  

. 

 

3= ເພ ື່ ມຂ ໍ້ ມູນເຂ ໍ້ າໃສື່ ຊັໍ້ ນຂອງການຄ ໍ້ ມຄອງຂ ໍ້ ມູນຕາມລ າດັບຂອງ ຜູໍ້ທ ື່ ເປ ດເບ ື່ ງ ຫ   ເຫັນ metadata 

ທ ື່ ກື່ ຽວຂໍ້ອງ  

. 
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1.2.1.5 ຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກ 

ແຖບ 

ຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກຈະອະນ ຍາດໃຫໍ້ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  

ສາມາດເພ ື່ ມຂ ໍ້ ມູນ GIS ຈາກພາຍນອກ 

ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທ ື່ ເຂ ໍ້ າເບ ື່ ງ. ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  ກ ສາມາດອັບໂຫ ດຂ ໍ້ ມູນ 

ເປັນ zipped shapefile,  ຟາຍ csv ຫ   ຟາຍ kml. 

ອ ກທາງເລ ອກໜ ື່ ງ, ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  ສາມາດເພ ື່ ມ URL 

ຂອງຜູໍ້ ໃຫໍ້ບ ລ ການແຜນທ ື່  ຂອງຂ ໍ້ ມູນ GIS 

ຂອງເວັບໄຊທ໌ ອ ື່ ນໆ ກ ໄດໍ້ . 
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1.2.2 ການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ 

ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນຕື່າງໆ ທ ື່ ຖ ກເລ ອກ 

ຢູື່ ໃນໜໍ້ າຕື່າງການຄັດເລ ອກຂ ໍ້ ມູນ 

ແມື່ນຖ ກສະແດງຢູື່ ໃນໜໍ້ າຕື່າງການເບ ື່ ງແຜນທ ື່  ຫ   map viewer window. 

ລ າດັບທ ື່ ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນຕື່າງໆທ ື່ ຖ ກເລ ອກໃຫໍ້ ເປ ດ ຈະຖ ກເປ ດໄປຕາມລ າດັບຢູື່ທາງເທ ງຊໍ້ອນກັນລ ງມາ 

ແຕື່ເທ ງລ ງລ ື່ມ. ຈ ດ ແລະ ເສັໍ້ ນຂ ດໝາຍຕື່າງໆ ແມື່ນຈະຖ ກເປ ດອອກ ຢູື່ທາງເທ ງຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນເຄ ື່ ອງ   

ໝາຍເຂດແດນ.  

ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນຕື່າງໆ ທ ື່ ຖ ກເລ ອກ ແມື່ນເຮ າສາມາດກ ານ ດໄດໍ້ ໂດຍການຄ  ກໃສື່ບື່ອນ ສັນຍາລັກ 

ການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ຫ   ເຄ ື່ ອງໝາຍ Layer management (1). 
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ໜໍ້ າຕື່າງຍື່ອຍໂຕໃໝື່  ເປ ດອອກ, ເຊ ື່ ງມັນລວມເອ າລາຍການຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ຖ ກເລ ອກໄວໍ້ . ລ າດັບຂອງ 

ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ຢູື່ ໃນລາຍການ ໝາຍເຖ ງລ າດັບຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ໄດໍ້ ເປ ດຂ  ໍ້ ນຢູື່ ໃນ ໜໍ້ າຕື່າງ map viewer 

(ເຄ ື່ ອງມ ເບ ື່ ງຂ ໍ້ ມູນ). ໄອຄອນຕື່າງໆທ ື່ ຢູື່ ເບ ໍ້ ອງຂວາມ ຂອງແຕື່ລະຊ ື່ ຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ 

ໄດໍ້ອະທ ບາຍໜໍ້ າທ ື່ ການເຮັດວຽກຂອງການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນຂັໍ້ ນພ ໍ້ ນຖານ: 

1= ຍໍ້ າຍຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູຂ ໍ້ ນ ຫ   ລ ງ: 

ສ ື່ ງນ ໍ້ ເຮັດໃຫໍ້ ມັນເລ ື່ ອນຂ ໍ້ ນ ຫ   ລ ງ 

ທັງຢູື່ ໃນລາຍການ ແລະ 

ຢູື່ ບື່ອນສະແດງພາບໃນໜໍ້ າຕື່າງບື່ອນເບ ື່ ງແຜນທ ື່  ຫ   map viewer. 

 

2= ໂດຍຜື່ານ ເຄ ື່ ອງໝາຍ “…”, ຄວາມໃສຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນແມື່ນປັບໄດໍ້ . ໂຕທ ື່ ກ ານ ດໄວໍ້ແມື່ນ 0% -   ໝາຍວື່າ 

ຄ ນສ ມບັດຂອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ແມື່ນກວມເອ າທ ກສື່ວນດໍ້ ານລ ື່ມນ າ. ຍ ື່ ງມ ຄວາມໃສຫ າຍເທ ື່ າໃດ 

ກ ຍ ື່ ງຈະເຮັດໃຫໍ້ ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນສາມາດຊື່ອງຊອດໄປເຖ ງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ກ າລັງຖ ກດັດປັບຢູື່ ທາງລ ື່ມໄດໍ້ຫ າຍ. 

ຢູື່ ທ ື່ ຄວາມໃສ 100%, ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນກ ຈະບ ື່ ສາມາດເບ ື່ ງເຫັນໄດໍ້ອ ກເລ ຍ. 
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ໂດຍການຄ  ກບື່ອນ “ລ ບຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ”, ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນກ ຈະຖ ກລ ບອອກຈາກໜໍ້ າຈ ເລ ຍ ແລະ 

ມັນກ ຈະບ ື່ ໄດໍ້ຖ ກເລ ອກຢູື່ ໃນໜໍ້ າຕື່າງການເລ ອກຂ ໍ້ ມູນ ອ ກຕ ື່ ໄປ. ອັນນ ໍ້  ຖ ວື່າມ ປະໂຫຍດ ເມ ື່ ອຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນຕື່າງໆ 

ມ ຂ ໍ້ ມູນຫ າຍໆອັນຖ ກເລ ອກຈາກ ຫ າຍໆຫ ວຂ ໍ້  ແລະ ຫ າຍຊ ດຂ ໍ້ ມູນ.  

ໃນຂັໍ້ ນທ ສອງ, ຜູໍ້ ໃຊໍ້ແມື່ນສາມາດຂະຫຍາຍ ສັນຍາລັກແຜນທ ື່  (4) ຂອງຊັໍ້ ນແຜນທ ື່ , 

ສາມາດສັື່ ງໃຫໍ້ ມັນເຮັດຫຍັງ ຫ   ບ ື່ ເຮັດຫຍັງ ໄດໍ້ ໃນບື່ອນທ ື່ ມັນເດັໍ້ ງຂ ໍ້ ນມາ (3), ເຂ ໍ້ າເຖ ງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ທ ື່ ເປັນ 

ຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນ, ຫ   ແມື່ນແຕື່ການລ ບຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນອອກ.   

ປ ື່ ມກ ດ ຢູື່ ບື່ອນລ ື່ມສ ດເບ ໍ້ ອງຊໍ້ າຍຂອງໜໍ້ າຕື່າງ (5) ອະນ ຍາດໃຫໍ້ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  

ສາມາດລ ບຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທັງໝ ດອອກຈາກລາຍການ ແລະ ອອກຈາກໜໍ້ າງຕື່າງ map viewer ໄດໍ້ . 

ປ ື່ ມກ ດ “ຖອຍ” (6), ໜໍ້ າຕື່າງຍື່ ອຍຂອງການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ຕໍ້ອງໄດໍ້ປ ດໄວໍ້  ເພ ື່ ອເປ ດໃຊໍ້  

ໜໍ້ າທ ື່ ການເຮັດວຽກຂອງ ການຄັດເລ ອກຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ.   

 

ສ າລັບແຕື່ລະ ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ເວັກເຕ ໍ້  ຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນຖ ວື່າມ ຢູື່ ແລໍ້ວ, ແລະ ເຂ ໍ້ າເຖ ງໄດໍ້  (3).  

 

ຄ ນສ ມບັດຂອງຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນ ທ ື່ ຖ ກເລ ອກ/ກ າລັງເຮັດວຽກຢູື່  ລໍ້ວນສະແດງຜ ນຢູື່ ໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ, 

ອະນ ຍາດໃຫໍ້ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  ເບ ື່ ງເຫັນໄດໍ້ , ດ ງເອ າມາໃຊໍ້ ໄດໍ້ , ແລະ ເຮັດການວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນໄດໍ້ . ດັື່ ງນັໍ້ ນ, 

ຂ ໍ້ ມູນແຕື່ລະຢື່ າງຈ ື່ ງໄດໍ້ຖ ກບັນທ ກໄວໍ້ ເປັນຖັນ ແລະ ທັງໝ ດກ ໄດໍ້ ຈັດໄວໍ້ ເປັນແຖວໆ. ຂ ໍ້ ມູນແຕື່ລະຂະແໜງ 

ແມື່ນສາມາດແຍກເປັນປະເພດຂ ໍ້ ມູນໄວໍ້  ເຊັື່ ນ ໂດຍໝາຍເລກ, ວັນທ , ຫ   ເປັນຕ ວຫໜັງສ .  

ສ າລັບແຕື່ລະ ຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ກ າລັງເຮັດວຽກຢູື່ ນັໍ້ ນ, ກ ເປັນໃນຮູບແບບຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນ. 

ມັນຖ ກຈັດລຽງໄວໍ້ ເປັນລາຍການ ແລະ ເຂ ໍ້ າເຖ ງໄດໍ້ ຢູື່ ໃນແຖວເທ ງສ ດຂອງໜໍ້ າຕື່າງຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນ (2 

ໝາຍເລກ ຂໍ້ າງລ ື່ມ). 
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1= ການປໍ້ອນຂ ໍ້ ມູນໃສື່ຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນ (ບັນທ ກໄວໍ້  1ຢື່ າງຢູື່ ບື່ອນນ ໍ້ , ສ ຟໍ້ າ)                     4= ກັື່ ນກອງໂດຍ map extent: 

ສະເພາະຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ສະແດງຢູື່ ການຂະຫຍາຍແຜນທ ື່                                                                                

ທ ມ ໃນ ຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນ   

2= ເລ ອກ/ສະລັບຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນຂອງຊ ດຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ຕື່າງກັນ                   5= ຂະຫບາຍຂ  ໍ້ ນ ເພ ື່ ອເຂ ໍ້ າໄປເບ ື່ ງ ລາຍລະອຽດຕາມບື່ອນທ ື່ ເລ ອກໄວໍ້  

ໃນແຜນທ ື່  
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3= ທາງເລ ອກ: ສະແດງຜ ນທັງໝ ດ/ເລ ອກບາງອັນ; ກັື່ ນກອງ; ເປ ດ/ເຊ ື່ ອງຖັນຕື່າງໆ          6= ເຄ ຍບື່ອນທ ື່ ເລ ອກໄວໍ້                 7= ລ ໍ້ ມຄ ນ ຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນ 

ຄ ນໃໝື່
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1.3 ເຄ ື່ ອງມ ເບ ື່ ງຂ ໍ້ ມູນ 

ໃນໜໍ້ າຕື່າງນ ໍ້ , ຊັໍ້ ນຂ ື່ ໍ້ ມູນພູມສາດທ ື່ ຖ ກເລ ອກໄວໍ້  ແມື່ນຖ ກເປ ດຂ ໍ້ ນ. ພາບສະແດງສອງຢື່ າງຕ ື່ ໄປນ ໍ້  

ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນໜໍ້ າຕື່າງການເບ ື່ ງແຜນທ ື່  ໂດຍທ ື່ ບ ື່ ມ ຂ ໍ້ ມູນຫຍັງ (a) ແລະ ອ ກອັນໜ ື່ ງແມື່ນ 

ກັບຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ຖ ກເລ ອກໄວໍ້  (b): 

 

ໜໍ້ າຕື່າງການເບ ື່ ງແຜນທ ື່  ລວມທັງອ ງປະກອບ ແລະ ການປະຕ ບັດໜໍ້ າທ ື່ ດັື່ ງຕ ື່ ລ ງໄປນ ໍ້ :  

1= ການຂະຫຍາຍແຜນທ ື່ : ນ ໍ້ ແມື່ ນພາກສື່ວນຕ ໍ້ ນຕ ຂອງໜໍ້ າຕື່າງ, ເປ ດຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນແຜນທ ື່  ທ ື່ ໄດໍ້ ເລ ອກໄວໍ້  

ຕາມລ າດັບທ ື່ ເລ ອກໄວໍ້  ຢູື່ ໃນ ໜໍ້ າຕື່າງການຄັດເລ ອກຂ ໍ້ ມູນ, ຫ   

ກ ານ ດເອ າຢູື່ ໃນເຄ ື່ ອງມ ການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ. 

2= ບັນດາເຄ ື່ ອງມ  ສ າລັບເປ ດເບ ື່ ງແຜນທ ື່ : ຢູື່ ແຈເທ ງເບ ໍ້ ອງຊໍ້ າຍຂອງໜໍ້ າຕື່າງ, ຈະມ  ໄອຄອນຫ າຍໆອັນ 

ທ ື່ ສາມາດພາໃຫໍ້ ເຂ ໍ້ າຫາເຄ ື່ ອງມ ຕື່າງໆ, ແຕື່ລະອັນແມື່ນອະທ ບາຍຢູື່ ຂໍ້ າງລ ື່ມ*.  

3= ເຄ ື່ ອງມ ຊອກຫາ: ມັນສາມາດໃຊໍ້ ເພ ື່ ອຊອກຫາ ຊ ື່ ຂອງສະຖານທ ື່  ຢູື່ ໃນແຜນທ ື່  (ແຂວງ, ເມ ອງ ຫ   ບໍ້ ານ). 

4= ມາດຕາສື່ວນ ແລະ ຈ ດພ ກັດ: ຢູື່ ຂໍ້ າງລ ື່ມເບ ໍ້ ອງຊໍ້ າຍຂອງໜໍ້ າຕື່າງ, 

ແຜງມາດຕາສື່ວນສະໜອງຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ອໍ້ າງເຖ ງໄລຍະທາງ, ແລະ ການດັດປັບຕື່າງໆ 

ຕາມລະດັບຂອງການຂະຫຍາຍໃຫໍ້ກວໍ້ າງ. ຢູື່ ດໍ້ ານລ ື່ມຂອງແຜງ, ຕ ວກ ານ ດຈ ດພ ກັດ geographic 
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coordinates ຂອງຈ ດທ ື່ ຕັໍ້ ງ ແມື່ນຈະເຫັນຈ ດພ ກັດຂ ໍ້ ນມາ (“ໃຫໍ້ ເລ ື່ ອນ ເມ ໍ້ າສ ເພ ື່ ອເອ າ ພ ກັດ” ຫ   

ຄ  ກໃສື່ແຜນທ ື່  ກ ໄດໍ້ ).   

 

 

* ບັນດາເຄ ື່ ອງມ ສ າລັບເບ ື່ ງແຜນທ ື່  ບອກໃຫໍ້ ຮູໍ້  ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງເຄ ື່ ອງມ ດັື່ ງກື່າວ.  

ບັນດາເຄ ື່ ອງມ  ລ ື່ມນ ໍ້  ຖ ວື່າມ ຢູື່ ແລໍ້ວ: 

 ຈ ດພ ກັດຂອງຕ ນເອງ: ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນຈ ດພ ກັດຂອງເຮ າຢູື່ ໃນແຜນທ ື່  (ຕໍ້ອງມ ເຄ ື່ ອງ GPS 

ມາຢັໍ້ ງຢ ນໃຫໍ້ຖ ກຕໍ້ອງ).  

 ຄື່າການຂະຫຍາຍທ ື່ ກ ານ ດໄວໍ້ : ຕັໍ້ ງຈ ດສູນກາງຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດໃສື່ໃນ ເຄ ື່ ອງມ ເບ ື່ ງແຜນທ ື່   

 ຫຍ ໍ້ ເຂ ໍ້ າ: ເຮັດໃຫໍ້ມາດຕາສື່ວນຂອງແຜນທ ື່  ນໍ້ ອຍລ ງ; ເພ ື່ ອເບ ື່ ງໃຫໍ້ ເຫັນໄດໍ້ດ ກວື່າເກ ື່ າ. 

 ຂະຫຍາຍກວໍ້ າງອອກ: ເຮັດໃຫໍ້ມາດຕາສື່ວນຂອງແຜນທ ື່  ກວໍ້ າງອອກ; 

ເພ ື່ ອໃຫໍ້ ເຫັນລາຍລະອຽດຫ າຍຂ  ໍ້ ນ. 
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 ເລ ອກ: ເລ ອກເອ າພາກສື່ວນຂ ໍ້ ມູນຂອງທື່ານທ ື່ ກ າລັງໃຊໍ້ວຽກຢູື່  (ຂ ໍ້ ມູນເວັກເຕ ໍ້  ເທ ື່ ານັໍ້ ນ) 

ນ າໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງມ ນ ໍ້ , ສ ື່ ງທ ື່ ເລ ອກນັໍ້ ນກ ຈະເຮັດສ າເລັດໄດໍ້ ເປັນແບບ ຮູບສ ື່ ຫ ື່ ຽມຍາວ, ຮູບຫ າຍຫ ື່ຽມ, ຮູບວ ງມ ນ, 

ຫ   ຮູບເສັໍ້ ນ:  

1= ເລ ອກ: ຈ ື່ ງເລ ອກຮູບເລຂາຄະນ ດ 

ຕາມເຄ ື່ ອງມ ທ ື່ ຕໍ້ອງການໃຊໍ້  

2= ເລ ອກເອ າສື່ວນຕື່າງໆຂອງຂ ໍ້ ມູນ 

ໂດຍການລາກເຂ ໍ້ າມາໃສື່ແຜນທ ື່  (ຮູບສ ື່ ຫ ື່ ຽມຍາວ, 

ຮູບຫ າຍຫ ື່ ຽມ, ຮູບວ ງມ ນ, ຫ   ຮູບເສັໍ້ ນ) 

3= ເຄ ຍການເລ ອກ 

4= ເຮັດໃຫໍ້ ຊັໍ້ ນຕື່າງໆທັງໝ ດ ໃຫໍ້ ມັນສາມາດເລ ອກໄດໍ້ , 

ເລ ອກບ ື່ ໄດໍ້ , ເຮັດໃຫໍ້ ຊັໍ້ ນທັງໝ ດສາມາດສະລັບກັນໄດໍ້ .   

 

 

ເມ ື່ ອເລ ອກໄດໍ້ແລໍ້ວ, ມັນຈະມ ປ ື່ ມ “Selection actions” ໃຫໍ້ ເລ ອກ: 
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 ການວັດແທກ: ເຄ ື່ ອງມ ນ ໍ້  ອະນ ຍາດໃຫໍ້ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້ສາມາດວັດແທກໄລຍະທາງ ແລະ ເນ ໍ້ ອທ ື່  

ຂອງແຜນທ ື່ , ຫ   ບອກຈ ດພ ກັດຂອງຈ ດທ ື່ ຕັໍ້ ງ ໄດໍ້ . ການຄ  ກໃສື່ປ ື່ ມ 

ໜໍ້ າຕື່າງຈະເປ ດຂ ໍ້ ນມາພໍ້ ອມກັບໜໍ້ າທ ື່ ການເຮັດວຽກຕື່າງໆ:  

- ເນ ໍ້ ອທ ື່  ເປັນ (ເອເຄ , ຕາລາງໄມ, ຕາລາງກ ໂລແມັດ, ເຮັກຕາ, ອ ື່ ນໆ): ແຕໍ້ມຮູບຫ າຍຫ ື່ ຽມໃສື່ແຜນທ ື່  ແລະ 

ຈະໄດໍ້ ຮັບເນ ໍ້ ອທ ື່ ຂອງຂອບເຂດ ເປັນຫ ວໜື່ ວຍ ທ ື່ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້ສາມາດເລ ອກໄດໍ້ຕາມທ ື່ ກ ານ ດໃນເມນູ. 

- ໄລຍະທາງ ເປັນ (ໄມ, ກ ໂລແມັດ, ອ ື່ ນໆ): ແຕໍ້ມຮູບທື່ອນຍາວ ລ ງໃສື່ແຜນທ ື່  ແລະ 

ຈະໄດໍ້ ຮັບຄວາມຍາວເປັນຫ ວໜື່ ວຍ ທ ື່ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້ສາມາດເລ ອກໄດໍ້ຕາມທ ື່ ກ ານ ດໃນເມນູ. 

- ຈ ດທ ື່ ຕັໍ້ ງ ເປັນ (ອ ງສາ, DMS): ຕັໍ້ ງຈ ດໃດໜ ື່ ງໃສື່ໃນແຜນທ ື່  ແລະ ຈະໄດໍ້ ຮັບຈ ດພ ກັດ ຂອງຈ ດທ ື່ ຕັໍ້ ງນັໍ້ ນ 

ເປັນຫ ວໜື່ ວຍທ ື່ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  ສາມາດເລ ອກເອງໄດໍ້ຕາມທ ື່ ກ ານ ກໃນເມນູ. 



25 
 

 

1.4 ສັນຍາລັກ 

ຢູື່ ໃນໜໍ້ າຕື່າງ ສັນຍາລັກ, ສ າລັບແຕື່ລະຊັໍ້ ນທ ື່ ເປ ດຂ ໍ້ ນມາ ໃນໜໍ້ າຕື່າງ map viewer, 

ກ ຈະມ ໜໍ້ າຕື່າງສະແດງ ສັນຍາລັກຢູື່ນ າ. ສັນຍາລັກໃດໜ ື່ ງ ແມື່ນມັນຈະມ ຄ າອະທ ບາຍ 

ປະເພດຂອງຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ມ ຢູື່ ໃນຊັໍ້ ນຂອງແຜນທ ື່ , ເປັນແບບເຄ ື່ ອງໝາຍ, ເປັນຂະໜາດ, ແລະ ເປັນສ . 
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ຕ ວຢື່ າງ: 

ແມື່ນ ໍ້ າ: ຈະແຍກປະເພດ ໂດຍໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງໝາຍເປັນເສັໍ້ ນທ ບ 

ແລະ ມ ສ  

 

ຄວາມປ ກຫ ໍ້ມໜໍ້ າດ ນ: ຈະແຍກປະເພດ 

ໂດຍໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງໝາຍເປັນສ  
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2 ເຄ ື່ ອງມ ວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນແຜນທ ື່  

 

 

 

ເຄ ື່ ອງມ ນ ໍ້  ເປັນເຄ ື່ ອງມ ທ ື່ ນ າໃຊໍ້ ໃນການວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນພູມສາດ ແບບອອນລາຍ ທ ື່ ອະນ ຍາດໃຫໍ້ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  

ຄ ໍ້ ນຫາ, ເລ ອກ ແລະ ເບ ື່ ງເຫັນຂ ໍ້ ມູນດໍ້ ານພູມສາດ ແລະ ຍັງສາມາດເຮັດການວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນເຫ  ື່ ານ ໍ້  

ອອກມາເປັນແບບເສັໍ້ ນສະແດງ, ເປັນຮູບສະແດງ, ເປັນຕາຕະລາງ 

ຕາມແບບທ ື່ ຜູໍ້ ໃຊໍ້ ໄດໍ້ກ ານ ດຂອບເຂດຄວາມສ ນໃຈ (Aol).   

 

2.1 ພາບລວມຂອງໜໍ້ າຕື່າງ 

ເຄ ື່ ອງມ ວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນແຜນທ ື່  ປະກອບບດໍ້ວຍ ສາມໜໍ້ າຕື່າງຕ ໍ້ ນຕ : ເຄ ື່ ອງມ ຕື່າງໆສ າລັບການຄັດເລ ອກ, 

ການຄ ໍ້ ມຄອງ ແລະ ການວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນ (1), ເຄ ື່ ອງມ ສ າລັບເປ ດເບ ື່ ງຂ ໍ້ ມູນ (2) ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນ ແລະ 

ສັນຍາລັກ (3): 
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1= ເຄ ື່ ອງມ ຕື່າງໆສ າລັບການຄັດເລ ອກ, ການຄ ໍ້ ມຄອງ ແລະ ການວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນ 2= 

ເຄ ື່ ອງມ ສ າລັບເປ ດເບ ື່ ງຂ ໍ້ ມູນ  3= ເຄ ື່ ອງມ ວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນ ແລະ ສັນຍາລັກ. 

2.2 ເຄ ື່ ອງມ ຕື່າງໆສ າລັບການຄັດເລ ອກ, ການຄ ໍ້ ມຄອງ ແລະ ການວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນ 

 

ໜໍ້ າຕື່າງຂອງເຄ ື່ ອງມ ຕື່າງໆສ າລັບການຄັດເລ ອກ, 

ການຄ ໍ້ ມຄອງ ແລະ ການວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນ 

ໄດໍ້ຖ ກຈັດວາງໄວໍ້ ເປັນ ສາມພາກສື່ວນ - 

ສອງແຖບທາງເທ ງແມື່ນໄວໍ້ ເພ ື່ ອສະລັບກັນ ລະຫວື່າງ 

ເຄ ື່ ອງມ ວ ເຄາະ ແລະ ຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກ (1), 

ການຄັດເລ ອກຂ ໍ້ ມູນ ທ ື່ ຢູື່ ໃນໜໍ້ າຕື່າງຫ ັ ກ(2), 

ພໍ້ ອມທັງສື່ວນຂອງການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ 

ທ ື່ ເຂ ໍ້ າໄປຜື່ານປ ື່ ມກ ດເຂ ໍ້ າຫາຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ “ເລເຢ ” 

ທ ື່ ຢູື່ ທາງລ ື່ມເບ ໍ້ ອງຂວາຂອງໜໍ້ າຕື່າງ (3)  

 

1= ເຄ ື່ ອງມ ວ ເຄາະ ແລະ ຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກ: 

ຢູື່ ບື່ອນນ ໍ້ , ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້ສາມາດສະລັບກັນ ລະຫວື່າງ 

ໜໍ້ າຕື່າງຍື່ອຍ ຂອງເຄ ື່ ອງມ ວ ເຄາະຕື່າງໆ ແລະ 
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ຂ ໍ້ ມູນຕື່າງໆທ ື່ ສາມາດຖ ກເລ ອກ,ແລະ ໜໍ້ າຕື່າງຍື່ອຍທ ື່ ສາມາດເອ າຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກເພ ື່ ມເຂ ໍ້ າໃສື່ ໄດໍ້ .  

 

2= ຊ ດຂ ໍ້ ມູນຕື່າງໆ: ໂດຍການຄ  ກໃສື່ປ ື່ ມລູກສອນສ ຟໍ້ າໃດໜ ື່ ງ, ທື່ານກ ຈະສາມາດເຫັນ ແລະ 

ເລ ອກເອ າບັນດາປະເພດ ຫ   ຊ ດຂ ໍ້ ມູນພູມສາດທ ື່ ຢູື່ ຕາມຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ (ເລເຢ ) ຕື່າງໆໄດໍ້ ເລ ຍ. 

 

3= ການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ: ຜື່ານປ ື່ ມນ ໍ້ , ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  

ກ ຈະສາມາດເຂ ໍ້ າໄປຫາໜໍ້ າຕື່າງຍື່ ອຍເພ ື່ ອໄປເຮັດວຽກກັບຂ ໍ້ ມູນຕື່າງໆໄດໍ້ . 

 

 

 

2.2.1 ການຄັດເລ ອກຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ 

ການຄັດເລ ອກຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ຢູື່ ໃນການເລ ອກເອ າຂ ໍ້ ມູນ, ເຄ ື່ ອງມ ສ າລັບການຄ ໍ້ ມຄອງ ແລະ ການວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນ 

ເຮັດວຽກແບບດຽວກັນກັບ ໜໍ້ າຕື່າງການຄັດເລ ອກ ແລະ ການຄ ໍ້ ມຄອງຂ ໍ້ ມູນ ຂອງ 

ເຄ ື່ ອງມ ຄ ໍ້ ນຫາແຜນທ ື່ . 

 

2.2.2 ການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ແລະ ຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນ 

ການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ ແລະ ຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນ ກ ເຮັດວຽກແບບດຽວກັນ ຄ ກັບຢູື່ ໃນ ການຄ ໍ້ ມຄອງຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນ 

ແລະ ຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນ ຂອງ ເຄ ື່ ອງມ ຄ ໍ້ ນຫາແຜນທ ື່ . 

 

2.2.3 ຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກ 

Tແຖບຂ ໍ້ ມູນຈາກພາຍນອກ ອະນ ຍາດໃຫໍ້ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  

ສາມາດນ າເອ າຂ ໍ້ ມູນ GIS ເຂ ໍ້ າໃສື່ເຄ ື່ ອງມ ເບ ື່ ງແຜນທ ື່  

ໄດໍ້ . ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  ສາມາດ ອັບໂຫ ດຂ ໍ້ ມູນເປັນ zipped 

shapefile, csv file ຫ   kml file ໄດໍ້ . 
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2.3 ເຄ ື່ ອງມ ເບ ື່ ງແຜນທ ື່  

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= ກ ດໃສື່ບື່ອນ “ເຄ ອນຍໍ້ າຍ” ແລະ ເລ ອກເອ າຊັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ຕໍ້ອງການຍໍ້ າຍໄປມາ 

2= ລາກເອ າຊັໍ້ ນຂ ມູນມາເຕັງໃສື່ກັນ ເພ ື່ ອເບ ື່ ງເປັນແຕື່ລະຊັໍ້ ນ (ເພ ື່ ອສ ມທຽບ) 
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2.4 ການວ ເຄາະ ແລະ ສັນຍາລັກ 

2.4.1 ການວ ເຄາະ 

ເຄ ື່ ອງມ ສ າລັບວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນ ປະຊາກອນ, ຂ ໍ້ ມູນກື່ຽວກັບທ ື່ ດ ນ, ການວາງແຜນນ າໃຊໍ້ທ ື່ ດ ນ, ຄວາມສື່ຽງຕື່າງໆ, 

ຕາມຄວາມສ ນໃຈສະເພາະ ແມື່ນສາມາດດ າເນ ນການໄດໍ້ ເລ ຍ ແລະ ສະແດງເປັນ ເສັໍ້ ນສະແດງ, 

ຮູບສະແດງ, ແລະ ແບບເປັນຕາຕະລາງ. ມັນຂ ໍ້ ນກັບ ເຄ ື່ ອງມ ວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນ, ເຊັໍ້ ນ 

ການຄ ານວນຂ ໍ້ ມູນທາງດໍ້ ານລັກສະນະທ ື່ ວໄປ, ຂ ໍ້ ມູນກື່ຽວກັບທ ື່ ດ ນ, ຂ ໍ້ ມູນດໍ້ ານນະໂຍບາຍ, 

ຂ ໍ້ ມູນດໍ້ ານການວາງແຜນນ າໃຊໍ້ທ ື່ ດ ນ ຫ   ຂ ໍ້ ມູນ ດໍ້ ານຄວາມສື່ຽງຕື່າງໆ. ເພ ື່ ອຍໍ້ າຍຈາກ 

ບັນດາເສັໍ້ ນສະແດງ, ຮູບສະແດງຕື່າງໆ ຂອງເຄ ື່ ອງມ ການວ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນທັງຫໍ້ າຢື່ າງນັໍ້ ນ, ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້  ຕໍ້ອງໄດໍ້  

“ລ ໍ້ ມຄ ນ” ການວ ເຄາະ ພາຍຫ ັ ງທ ື່  ໄດໍ້ສະລັບເຄ ື່ ອງມ  (3). 

ທ າອ ດ ບັນດາຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້ຕໍ້ອງໄດໍ້ກ ານ ດຂອບເຂດ ທ ື່ ຕ ນສ ນໃຈ (AoI) ໂດຍການ: 

- ຂ ດເສັໍ້ ນເອ າຂອບເຂດທ ື່ ຕ ນສ ນໃຈ ຢູື່ ໃນ ເຄ ື່ ອງມ ການເບ ື່ ງແຜນທ ື່  (1) ຫ    

- ອັບໂຫ ດຂ ໍ້ ມູນ ເປັນ zipped shapefile (ເປັນຕອນດຽວເທ ື່ ານັໍ້ ນ) ຕາມ AoI ຂອງຕ ນເອງ (2), 

 

1= ແຕໍ້ມຈ ດ AoI ຂອງທື່ານໂດຍກ ງ ໃສື່ແຜນທ ື່  ຫ   

ອ ກແບບໜ ື່ ງແມື່ນ 

2= ອັບໂຫ ດເອ າ AoI ຂອງທື່ານ ເປັນ zipped shapefile 

(ເປັນຕອນດຽວເທ ື່ ານັໍ້ ນ ຕ.ຢ. 

ເມ ອງໜ ື່ ງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)  

3= ຄ ານວນຂ ໍ້ ມູນ AoI ຂອງທື່ານຄ ນໃໝື່  

(ສະລັບເຄ ື່ ອງມ ການວ ເຄາະທ ື່ ກ າລັງເຮັດວຽກຢູື່ , ຕ.ຢ 

ຈາກດໍ້ ານ ລັກສະນະທ ື່ ວໄປ ໄປຫາ ດໍ້ ານຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ດ ນ, ແລະ 

ເຮັດຄ ນໃໝື່ ເພ ື່ ອເບ ື່ ງໃນຮູບສະແດງຕື່າງໆ) 

4= ເບ ື່ ງຮູບສະແດງໃນໜໍ້ າຈ ໃຫຍື່ , ຫ   

ດາວໂຫ ດຮູບສະແດງມາເປັນ png file, jpeg file, pdf file, 

ຫ   svg file 

5= ຮູບສະແດງ: ໂດຍການຍໍ້ າຍ ເມ ໍ້ າສ ໄປ-ມາ, 

ກ ຈະເຫັນຂ ໍ້ ມູນຂ ໍ້ ນມາເປັນຕ ວເລກ 

6= ສະສ ມຂ ໍ້ ມູນ AoI ທ ື່ ທື່ານສ ນໃຈ ຕ ື່ ມອ ກ 

7= ຮູບສະແດງ/ສະຖ ຕ ກື່ ຽວກັບ AoI ຂອງທື່ານ 

8= ດາວໂຫ ດເອ າບ ດລາຍງານກື່ຽວກັບ AoI ຂອງທື່ານ (ເປັນ 

Excel file) 

9= ດາວໂຫ ດເອ າ AoI ທ ື່ ເລ ອກໄວໍ້ ເປັນ shapefile 

ເພ ື່ ອເອ າໄປໄວໍ້ ເຮັດບ ດລາຍງານສະບັບເຕັມ. 
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ຕາຕະລາງຕ ື່ ລ ງໄປນ ໍ້  ຈະມ ທັງຫ ວຂ ໍ້  ແລະ ປະເພດຂອງເສັໍ້ ນສະແດງ ແລະ ຮູບສະແດງທ ື່ ມ ຢູື່  

ສ າລັບເຄ ື່ ອງມ ເຮັດການວ ເຄາະ. 
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ການວ ເຄາະ - ຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ມ ລັກສະນະທ ື່ ວໄປ 

ຫົວຂ ໍ້  ປະເພດຮູບສະແດງ ຫົວຂ ໍ້ ຮູບສະແດງ ຂ ໍ້ ມູນເພີື່ ມເຕີມກື່ຽວກັບ Aoi 

ພ ນລະເມ ອງ ໂດຍຊ ນເຜ ື່ າ ເປັນ Pie chart ຫ າຍເຜ ື່ າປ ນກັນ 
ລາກຂໍ້ າມໄປໃສື່ເສັໍ້ ນສະແດງ 

ພ ນລະເມ ອງທັງໝ ດ ແລະ ຈ ານວນໝູື່ ບໍ້ ານ 

ຄວາມເອ ື່ ອຍອ ງ 
ເປັນ Stacked 

bar chart 
ເອ ື່ ອຍອ ງ ແລະ ບ ື່ ເອ ື່ ອຍອ ງ 

ລາກຂໍ້ າມໄປໃສື່ເສັໍ້ ນສະແດງ 

ສັດສື່ວນຄວາມເອ ື່ ອຍອ ງ (%); 

ສັດສື່ວນຄ ນໜ ື່ ມທ ື່ ເອ ື່ ອຍອ ງ (%); 

ສັດສື່ວນຜູໍ້ ເຖ ໍ້ າທ ື່ ເອ ື່ ອຍອ ງ (%) 

ການຍໍ້ າຍຖ ື່ ນຖານ ເປັນ Bar chart 
ການໂຍກຍໍ້ າຍເຂ ໍ້ າ-ອອກທັງໝ ດ 

ຄ ດເປັນສື່ວນຮໍ້ອຍຂອງພ ນລະເມ ອງທັງໝ ດ 

ລາກຂໍ້ າມໄປໃສື່ເສັໍ້ ນສະແດງ 

ອັດຕາການຍໍ້ າຍຖ ື່ ນຖານສ ດທ ຄ ດເປັນ % 

ຂອງພ ນລະເມ ອງທັງໝ ດ 

ພະລັງງານ ເປັນ Pie chart ແຫ ື່ງພະລັງງານຕ ໍ້ ນຕ ທ ື່ ຖ ກໃຊໍ້ ເພ ື່ ອແຕື່ງກ ນ 

ລາກຂໍ້ າມໄປໃສື່ເສັໍ້ ນສະແດງ 

ປະຊາຊ ນທ ື່ ເຂ ໍ້ າເຖ ງໄຟຟໍ້ າ (%); ຄ ວເຮ ອນທ ື່ ບ ື່ ໃຊໍ້ຟ ນ 

ຫ   ຖື່ານ ເປັນແຫ ື່ງເຊ ໍ້ ອໄຟສ າລັບແຕື່ງກ ນ (%); 

ຄ ບເຮ ອນທ ື່ ໃຊໍ້ນ ໍ້ າກ໋ອກ ຫ   

ນ ໍ້ າຂວດເປັນແຫ ື່ງນ ໍ້ າດ ື່ ມຕ ໍ້ ນຕ  (%) 

ຄວາມທ ກຍາກ ເປັນ Bar chart ອັດຕາຄວາມທ ກຍາກຂັໍ້ ນບໍ້ ານ (%) 

ລາກຂໍ້ າມໄປໃສື່ເສັໍ້ ນສະແດງ 

ຈ ານວນປະຊາຊ ນຜູໍ້ທ ກຍາກ; ອັດຕາຄວາມທ ກຍາກ 

(%) 

ຄວາມທ ກຍາກ II ເປັນ Bar chart ອັດຕາຄວາມທ ກຍາກຂັໍ້ ນບໍ້ ານ (%) ລາກຂໍ້ າມໄປໃສື່ເສັໍ້ ນສະແດງ 

ການຮູໍ້ ໜັງສ  ເປັນ Bar chart 
ອັດຕາການຮູໍ້ ໜັງສ ຂັໍ້ ນບໍ້ ານຂອງເດັກອາຍ ສູງກວື່າ 

6 ປ  (%) 

ລາກຂໍ້ າມໄປໃສື່ເສັໍ້ ນສະແດງ 

ອັດຕາການຮູໍ້ ໜັງສ ຂອງເດັກອາຍ  6 ປ ຂ ໍ້ ນໄປ (%) 

ການຮູໍ້ ໜັງສ  & ການສ ກສາ ເປັນ Bar chart 
ອັດຕາການຮູໍ້ ໜັງສ ຂັໍ້ ນບໍ້ ານຂອງເດັກອາຍ ສູງກວື່າ 

6 ປ  (%) 

ລາກຂໍ້ າມໄປໃສື່ເສັໍ້ ນສະແດງ 

ເດັກອາຍ  10ປ ທ ື່ ໄດໍ້ ເຂ ໍ້ າໂຮງຮຽນ (%); 

ສັດສື່ວນດໍ້ ານເພດຂອງພ ນລະເມ ອງທ ື່ ຮູໍ້ ໜັງສ  
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ການບັນເທ າທ ກ ເປັນ Pie chart ສື່ວນແບື່ງຂອງເຂດຕື່າງໆ ຕ ື່  ຂັໍ້ ນຂອງຄວາມເນ ນ 
ລາກຂໍ້ າມໄປໃສື່ເສັໍ້ ນສະແດງ 

ລວງສູງສະເລື່ຍ (ມ); ເຕັໍ້ ຍສ ດ (ມ); ສູງສ ດ (ມ) 
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2.4.2 ສັນຍາລັກ 

ໃຫໍ້ ເບ ື່ ງຂ ໍ້  1.4 ສັນຍາລັກ 

 

2.5 ບ ດລາຍງານສະບັບເຕັມ 

ດັື່ ງທ ື່ ໄດໍ້ກື່ າວໄວໍ້ ໃນຂ ໍ້  2.4.1 ການວ ເຄາະ ບ ດລາຍງານສະບັບເຕັມ. ແມື່ນສາມາດດາວໂຫ ດໄດໍ້ . 

ຂ ໍ້ ມູນຢູື່ ໃນບ ດລາຍງານແມື່ນອ ງໃສື່  ຂ ງເຂດທ ື່ ມ ຄວາມສ ນໃຈຂອງຜູໍ້ ທ ື່ ເຂ ໍ້ າໃຊໍ້ .  

ແຖບພາກສະເໜ  ລວມມ ຄ າອະທ ບາຍສັໍ້ ນ ແລະ ຂ ໍ້ ມູນກື່ຽວກັບຂ ງເຂດທ ື່ ສ ນໃຈ. ໂດຍການຄ  ກໃສື່  

https://geojson.io ກ ຈະມ ໜໍ້ າຂອງຂ ໍ້ ມູນ ເປ ດຂ ໍ້ ນມາ ເຊ ື່ ງແມື່ນຈ ດພ ກັດຂອງ ຂ ງເຂດທ ື່ ສ ນໃຈ 

ທ ື່ ສາມາດກ ດເຂ າໄປໄດໍ້  (ກ໋ອປ ໍ້  ແລະ ວາງໃສື່ຈາກບ ດລາຍງານ) (1) ເພ ື່ ອເບ ື່ ງ ຮູບຮື່າງ ແລະ ຈ ດທ ື່ ຕັໍ້ ງຂອງ 

ບື່ອນທ ື່  ສ ນໃຈ (2) ຢູື່ ບື່ອນ ຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າເບ ື່ ງຈາກພາຍນອກ. ເສັໍ້ ນສະແດງ, ຮູບສະແດງ ແລະ 

ຕາຕະລາງຂ ໍ້ ມູນທັງໝ ດ ຢູື່ ໃນບ ດລາຍງານ ລໍ້ວນແຕື່ອ ງໃສື່  ຂ ງເຂດທ ື່ ສ ນໃຈ.  

 

 

1= ກ໋ອບປ ໍ້  ແລະ ວາງໃສື່  ຈ ດພ ກັດ ຂອງຂ ງເຂດທ ື່ ສ ນໃຈ 2= ຮູບຮື່າງຂອງ ຂ ງເຂດທ ື່ ສ ນໃຈ 

ຢູື່ ໃນບື່ອນຜູໍ້ ເຂ ໍ້ າເບ ື່ ງຈາກພາຍນອກ 

 

https://geojson.io/
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1= ແຖບທັງສອງ ຂອງບ ດລາຍງານ  2 = ໜໍ້ າຕື່າງເນ ໍ້ ອໃນຂອງບ ດລາຍງານ 
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3 ບັນດາຕ ວຊ ໍ້ ວັດດໍ້ ານການພັດທະນາ 

 

ຂ ໍ້ ມູນຈາກບັນດາຕ ວຊ ໍ້ ວັດດໍ້ ານການພັດທະນາ ຈາກການສ າຫ ວດພ ນລະເມ ອງປ  2005 ແລະ 

ການສ າຫ ວດພ ນລະເມ ອງປ  2015, ແລະ ຂ ໍ້ ມູນການສ າຫ ວດສະຖ ຕ ກະສ ກ າປ  2011 (1) 

ສາມາດດ ງອອກມາໃຊໍ້ ໄດໍ້ , ເລ ອກໄດໍ້ , ຄ ໍ້ ນຫາໄດໍ້ , ແລະ ດາວໂຫ ດເປັນຕາຕະລາງອອກມາໄດໍ້  

ພໍ້ ອມທັງຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ເປັນລັກສະນະພູມສາດ ນ າກ ໄດໍ້ . 

 

1= ຈ ື່ ງເລ ອກລະຫວື່າງຊ ດຂ ໍ້ ມູນຕື່າງໆ ຈາກ: 

 ການສ າຫ ວດພ ນລະເມ ອງ ປ  2005 

 ການສ າຫ ວດພ ນລະເມ ອງ ປ  2015 

 ການສ າຫ ວດສະຖ ຕ ກະສ ກ າ ປ  2011 

2 = ຈ ື່ ງເລ ອກເອ າ ຊ ດຂ ໍ້ ມູນຂອງທື່ານໂດຍການຊອກຫາ ຫ   ໂດຍການ ຄ  ກ ໃສື່ບື່ອນໃຫໍ້ ເລ ອກເອ າ 

ເມ ອງຂອງທື່ານ. 
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3 = ສະແດງ ຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ທື່ານເລ ອກ, ເຊບເປັນຕາຕະລາງໄວໍ້ , ເຊບເປັນ shapefile, ເຊບເປັນ 

ຟາຍຖານຂ ໍ້ ມູນພູມສາດ (geodatabase) 

 

4 ບ ລ ບ ດຂອງການຮື່ວມມ ພັດທະນາ 

 

ສ າຫ ວດກ ດຈະກ າຂອງຄູື່ຮື່ວມພັດທະນາຊ ນນະບ ດ ຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ 

5 ຄັງແຜນທ ື່  
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5.1 ການສ າຫ ວດຜ ນລະເມ ອງ ແລະ ທ ື່ ຢູື່ ອາໄສ ໃນປ  2005  

ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເລ ອກ, ເບ ື່ ງ, ແບື່ງປັນ ຫ   ດາວໂຫ ດ ແຜນທ ື່ ກື່ ຽວກັບ 

ບັນດາລັກສະນະກື່ຽວກັບສະຖ ຕ ຂອງພ ນລະເມ ອງໂດຍທ ື່ ວໄປ, ການເຄ ື່ ອນຍໍ້ າຍ, ການຮູໍ້ ໜັງສ  ແລະ 

ການສ ກສາ, ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມພ ການ, ຊ ນເຜ ື່ າ ແລະ ສາສະໜາ, ກ ດຈະກ າດໍ້ ານເສດຖະກ ດ ແລະ 

ສະພາບການດ າລ ງຊ ວ ດ ໃນແຜນທ ື່  ການສ າຫ ວດພ ນລະເມ ອງ ແລະ ທ ື່ ຢູື່ ອາໄສ ໃນປ  2005. 

 

5.2 ຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ຄວາມບ ື່ ສະເໝ ພາບ ປ  2005 

ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເລ ອກ, ເບ ື່ ງ, ແບື່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫ ດແຜນທ ື່ ກື່ ຽວກັບຄວາມທ ກຍາກ ແລະ 

ຄວາມບ ື່ ສະເໝ ພາບ ຂອງຂ ໍ້ ມູນ ໃນປ  2005. 

 

5.3 ການອະນ ຍາດເຊ ື່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ື່ ດ ນ ໃນ ສປປ ລາວ ປ  2010 

ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເລ ອກ, ເບ ື່ ງ, ແບື່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫ ດ ແຜນທ ື່ ກື່ ຽວກັບ ລັກສະນະການລ ງທ ນ ໃນພາກພ ໍ້ ນ 

ແລະ ບ ລ ບ ດການລ ງທ ນໃນພາກພ ໍ້ ນ ໃນແຜນທ ື່  ການອະນ ຍາດເຊ ື່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ື່ ດ ນ ໃນ ສປປ ລາວ 

ປ  2010. 

5.4 ການສ າຫ ວດກະສ ກ າ ໃນປ  2010/2011 

ໃຊໍ້ສາມາດເລ ອກ, ເບ ື່ ງ, ແບື່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫ ດ ແຜນທ ື່ ກື່ ຽວກັບ ໂຄງສໍ້ າງດໍ້ ານປະຊາກອນ,

ສະພາບແວດລໍ້ອມທ ື່ ວໄປ, ການກະສ ກ າທ ື່ ວໄປ, ການກະສ ກ າດໍ້ ານການປູກຝັງ, 

ການກະສ ກ າດໍ້ ານການລໍ້ ຽງສັດ, ລາຍຮັບ ແລະ ສະພາບການເງ ນໃນຄ ວເຮ ອນ, ພ ໍ້ ນຖານໂຄງລື່າງ ແລະ 

ການບ ລ ການຊ ມຊ ນ, ສະພາບການດ າລ ງຊ ວ ດ ແລະ ການເຄ ື່ ອນຍໍ້ າຍ ໃນແຜນທ ື່ ການສ າຫ ວດກະສ ກ າ 

ໃນປ  2010/2011. 

 

5.5 ແຜນທ ື່  ກະສ ກ າ ຂອງ ສປປ ລາວ ລະຫວື່າງປ  1999 ຫາ 2011 

ໃຊໍ້ສາມາດເລ ອກ, ເບ ື່ ງ, ແບື່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫ ດ ແຜນທ ື່ ກື່ ຽວກັບ ສະພາບລວມຂອງຊາດ, ພາກສະເໜ , 

ພາບລວມດໍ້ ານກະສ ກ າ,ພ ດ ແລະ ສັດລໍ້ ຽງ ຢູື່ ໃນແຜນທ ື່  ກະສ ກ າ ຂອງ ສປປ ລາວ ລະຫວື່າງປ  1999 ຫາ 

2011. 

5.6 ປ ໍ້ ມແຜນທ ື່ ເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ  2015 

ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເລ ອກ, ເບ ື່ ງ, ແບື່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫ ດແຜນທ ື່  ກື່ຽວກັບ ພາກສະເໜ , ກື່ ຽວກັບປະຊາກອນ, 

ການຍ ກຍໍ້ າຍ, ການຮູໍ້ ໜັງສ  ແລະ ການສ ກສາ, ສ ຂະພາບ, ຊ ນເຜ ື່ າ ແລະ ສາສະໜາ, 

ກ ດຈະກ າດໍ້ ານເສດຖະກ ດ, ເງ ື່ ອນໄຂການດ າລ ງຊ ວ ດ ແລະ ຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ຄວາມບ ື່ ສະເໝ ພາບ 

ໃນປ ໍ້ ມແຜນທ ື່ ເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ ຂອງ ສປປລາວ ໃນປ  2015. 

https://www.k4d.la/maprepository/
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6 ລາຍການເຄ ື່ ອງມ  

 

ຢູື່ ໃນ ລາຍການຂ ໍ້ ມູນຂອງຜູໍ້ ໃຊໍ້  ແມື່ນສາມາດ ຊອກຫາຂ ໍ້ ມູນດໍ້ ານກະສ ກ າ, ດໍ້ ານສ ື່ ງແວດລໍ້ອມ, 

ດໍ້ ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ, ດໍ້ ານທ ື່ ດ ນ,ບັນດາຫ ວໜື່ ວຍທ ລະກ ດຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊ ນ, 

ຂ ໍ້ ມູນດໍ້ ານການຮື່ວມມ ເພ ື່ ອການພັດທະນາ, ເສັໍ້ ນເຂດແດນ, ຫ   ໂຄງລື່າງ. 

ການນ າໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງມ ເພ ື່ ອຊອກຫາຂ ໍ້ ມູນ ໂດຍການຕ ຄ າສັບສະເພາະ ຫ   ການຄ  ກໃສື່ປ ື່ ມໃດໜ ື່ ງ ກ ໄດໍ້ . 

7 ສ ື່ ງພ ມ 
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ຢູື່ ໃນສ ື່ ງພ ມ, ຜູໍ້ ໃຊໍ້ສາມາດເບ ື່ ງ ຫ   ດາວໂຫ ດ ສ ື່ ງພ ມຫ າຍສະບັບ ຂອງ CDE-Laos ເປັນ ebooks ເຊັື່ ນວື່າ 

ປ ໍ້ ມແຜນທ ື່ ເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ ໃນ ສປປ ລາວ ປ  2015, ປ ໍ້ ມແຜນທ ື່ ກະສ ກ າ ໃນ ສປປ ລາວ ປ  2011, 

ປ ໍ້ ມແຜນທ ື່ ເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ ໃນ ສປປ ລາວ ປ  2005, ການອະນ ຍາດເຊ ື່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ື່ ດ ນ ໃນ 

ສປປ ລາວ: ລັກສະນະການລ ງທ ນກື່ຽວກັບທ ື່ ດ ນ ແລະ ຜ ນກະທ ບຂອງມັນ, 

ພາກສື່ວນກື່ຽວຂໍ້ອງໃນການສໍ້ າງແຜນທ ື່ ໃນຂະແໜງ ກະສ ກ າ ແລະ ພັດທະນາຊ ນນະບ ດ, 

ການປະເມ ນຄ ນນະພາບການລ ງທ ນກື່ຽວກັບທ ື່ ດ ນ: ວ ທ ການປະເມ ນຄ ນນະພາບຂອງການເຊ ື່ າ ແລະ 

ສ າປະທານທ ື່ ດ ນຢູື່  ໃນ ສປປ ລາວ, ຜູໍ້ ທ ື່ ທ ກຍາກຢູື່ ບື່ອນໃດ?, 

ແຜນທ ື່ ຄວາມທ ກຍາກທ ື່ ອ ງໃສື່ການສ າຫ ວດພ ນລະເມ ອງໃນ ສປປ ລາວ ປ  2015, 

ການເຕ ບໂຕທາງດໍ້ ານເສດຖະກ ດເພ ື່ ມຄວາມແຕກຕື່າງບ ? ການວ ເຄາະຫ າຍມ ຕ ຂອງຄວາມທ ກຍາກຢູື່ ໃນ 

ສປປ ລາວ, ການເຊ ື່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ື່ ດ ນ ຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ, 

ພູມສາດສະແດງຜ ນກື່ຽວກັບເຂດຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ຄວາມບ ື່ ສະເໝ ພາບໃນ ສປປ ລາວ, ໂພສເຕ ໍ້ ຕື່າງໆ 

ອ ງໃສື່ຂ ໍ້ ມູນລະອຽດຢູື່ ຂັໍ້ ນບໍ້ ານ ທ ື່ ໄດໍ້ ຈາກການສ າຫ ວດພ ນລະເມ ອງ ແລະ ທ ື່ ຢູື່ ອາໄສທ ື່ ວປະເທດ ປ  2005 

ແລະ 2015, ໂພສເຕ ໍ້ ແຜນທ ື່ ກື່ ຽວກັບພ ໍ້ ນຖານໂຄງລື່າງຂັໍ້ ນບໍ້ ານ 

ອ ງຕາມຂ ໍ້ ມູນຈາກການສ າຫ ວດພ ນລະເມ ອງ ແລະ ທ ື່ ຢູື່ ອາໄສທ ື່ ວປະເທດ ປ  2005 ແລະ 2015, 

ບ ດສັງລວມຂ ໍ້ ມູນ ການເຊ ື່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ື່ ດ ນລັດ, ການສໍ້ າງພ ໍ້ ນທ ື່  

ເພ ື່ ອປັບປ ງຂ ໍ້ ມູນທ ື່ ເປັນວ ທະຍາສາດ-ການແລກປື່ ຽນນະໂຍບາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, ການສ າປະທານທ ື່ ດ ນ 

ແລະ ສັນຍາເຊ ື່ າ ໃນ ສປປ ລາວ, ການຕັໍ້ ງເປ ໍ້ າໝາຍກື່ຽວກັບຄວາມທ ກຍາກຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ 

ຕາຕະລາງສັງລວມ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


