
សេចក្ត ីស ត្ ើម 
 ផ្ទ ាំងព័ត៌មានអសងេតសេដ្ឋា រចនាេមពនធ ័ទសនេ សមគងគ គឺជាបណ្ត ាំទិននន័យសេដ្ឋា រចនាេមព័នធថ្នន ក្ត់ាំបនម់ាន

សោលសៅ ត្ល់ជូនេេគមន៍អនក្ស្បើ្ាេនូ់វមូលដ្ឋា នទិននន័យដទូ៏លាំទូលាយពីគស្មាងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋា រចនាេមពន័ធ , 

ព័ត៌មានអាំពីេិរញ្ញ វតថ តរបេ់គស្មាង, នងិការចូលរមួរបេ់រដា ឬឯក្ជន និងកូ្អរសដ្ឋឌ្ីសណភូមិសាស្តេត ។ តាមរយៈផ្ទ ាំង

ព័ត៌មានសនេះ អនក្ស្បើ្ាេ់អាចរក្ទីតាាំង និងទទួលានទិននន័យអាំពីគស្មាងបសងេើតថ្នមពល្បមាណ ១.៧៥០

គស្មាង  នងិសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធលីសនអអ៊ែរជាង ១៧៨.០០០ គីឡូអម៉ែ្តទូទាំងមហាអនតុាំបន់ទសនេសមគងគ (ក្មព តជា ឡាវ 

មីយ៉ែ ន់មា៉ែ  ថៃ សវៀតណាម និងសេតតភាគនិរតថីន្បសទេចិន)។ តាមរយៈការ ត្ល់ព័ត៌មានសនេះជាសាធារណៈ 

មជឈមណឌល Stimson េងឃឹមថ្ននងឹអាចបណ្ត េះនូវតាំរវូការសលើតមាេ ភាពទិននន័យ  ក្ចិចេេ្បតិបតតិការក្ន តងតាំបន់ 

និងេេគមនអ៍នក្ស្បើ្ាេ់េក្មមមួយអដលនឹងរមួចាំ អណក្ដល់ការលូតលាេ់ថនមូលដ្ឋា នទិននន័យសនេះ។ 

ឯក្សារសនេះនឹង ត្ល់នូវការបង្ហា ញលមអតិអាំពីវធិីស្បើ្បព័នធអសងេតសេដ្ឋា រចនាេមព័នធទសនេ សមគងគរមួមាន៖ 

ការស្បើ្ាេ់ធាតុ្កាេវកិ្ថនផ្ទ ាំងបង្ហា ញព័ត៌មាន    ការបសងេើត និងការស្បើ្ាេ់្កាេវ ិច និងការទញទិននន័យអដល 

ានមក្ពីមូលដ្ឋា នទិនននយ័របេ់្បព័នធអសងេត។ េ្មាប់ព័ត៌មាន ឬេាំណួរបអនែម អនក្ស្បើ្ាេ់អាចចូលទេសនា 

FAQ page ឬទក្់ទង្ក្មុការង្ហរោាំ្ទសេដ្ឋា រចនាេមព័នធទសនេសមគងគតាមអុីអម៉ែល mekongtracker@stimson.org ។ 

  

មុេង្ហរទាំព័រមុេ 

 
  

អនក្ស្បើ្ាេចូ់លសៅស្បើផ្ទ ាំងព័ត៌មាន និងឧបក្រណ៍អនតរក្មមស្សងសទៀតតាមរយៈទាំព័រ landing page 

របេ់មជឈមណឌល Stimson ។ តាមរយៈការចចុសលើឧបក្រណ៍ (tool) វានឹងសបើក្ដាំសណើរការផ្ទ ាំងព័ត៌មាន្បព័នធអសងេត

សេដ្ឋា រចនាេមព័នធទសនេសមគងគដូចបង្ហា ញខាងសលើ។ 

 

ទិដាភាពសដើមថនផ្ទ ាំងបង្ហា ញព័ត៌មាន នឹងសបើក្ព្ងីក្របូភាពគស្មាងសេដ្ឋា រចនាេមព័នធថ្នមពលសៅក្ន តង
តាំបន់ ្ពមទាំង្បសភទថ្នមពលសរៀងៗេល នួរបេស់េដ្ឋា រចនាេមពន័ធនីមួយៗអដលតាំណាងសដ្ឋយរបូអ្នទី។ អនក្ស្បើ-
្ាេ់អាចចាបស់ ត្ើមស្បើ្ាេ់ឧបក្រណ៍ (tool) ចាប់ពីចាំណុចសនេះ សដ្ឋយចុចសលើចាំណុចអដលេល នួចាប់អារមមណ៍ វានឹង
បង្ហា ញព័ត៌មានអាំពីគស្មាងសៅអ ន្ក្ខាងសាត ាំថនឧបក្រណ៍ (tool) សេើយអនក្អាចផ្េ េ់ទីជុាំវញិសដ្ឋយចុច click ខាង

https://www.stimson.org/2020/mekong-infrastructure-tracker-faq/
mailto:mekongtracker@stimson.org
https://www.stimson.org/project/mekong-infrastructure/


សវវង នងិអូេសៅសលើអ្នទី។ អនក្ស្បើ្ាេក់្៏អាចព្ងីក្ និងប្ងួមអ្នទីសដ្ឋយស្បើក្ងកូ់្នក្ណ្ត រ  (mouse) ឬ
ព្ងីក្សដ្ឋយចចុ click ពីរដងសលើតាំបន់អដលចាប់អារមមណ៍សៅសលើអ្នទី។ 

 

 
 

មុេង្ហរ៖ 

១. មូលដ្ឋា នទិនននយ័សេដ្ឋា រចនាេមព័នធ  
- ការបសងេើតថ្នមពល 

- ល្ វូសោក្ ល្ វូអដក្ និង ល្ វូទឹក្ 
២. ធាតុ្កាេវចិអ្នទីអដលបង្ហា ញសឡើង 

- ្បព័នធត្មងស្ចាេះទិនននយ័ 

- តារាង្កាេវ ិចទិននន័យ 
- ្េទប់អ្នទី 

៣. ្បព័នធ ្គប់្គងទិដាភាពអ្នទី 

- ការព្ងីក្/ប្ងួម 
- ្េទប់អ្នទីសោល 

៤. តាំណភាា បខ់ាងស្ៅ 
- បចច តបបននភាព/ការបញ្ជ នូទិននន័យគស្មាង 
- ទិដាភាពទូសៅ និងវធិីសាស្តេត ថន្បព័នធអសងេតសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធទសនេ សមគងគ 

៥. ព័ត៌មានលមអិតថនគស្មាង 
- បញ្ា ីស ម្ េះគស្មាងពីចាំណុចអដលចាប់អារមមណ ៍
- ការទញសចញនូវទិនននយ័សដើម 



ត្មងទិននន័យ និងអ្នទី 

 

សដើមបីសបើក្ផ្ទ ាំងត្មងស្ចាេះទិនននយ័ េូមចុចសលើធាតុ្កាេវ ិក្ដាំបូងសៅអ ន្ក្ខាងសលើអ ន្ក្សវវងថនសអ្ក្ង់។ 

អនក្ស្បើ្ាេ់អាចអេវងរក្គស្មាងតាមរយៈ៖ ស ម្ េះ  សាែ នភាព  និងេមតែភាពបសងេើតថ្នមពល ក្ន តងចាំសណាម

្បសភទស្សងៗសទៀត។ អនក្អាចចរក្ស ើញព័ត៌មានបអនែមអាំពី្បសភទនីមួយៗ សដ្ឋយដ្ឋក្់ cursor េាំកាាំងសៅសលើរបូ

តាំណាងព័ត៌មាន។ សដើមបីលុបត្មងស្ចាេះេូមចចុសលើរបូធុងេាំរាមសៅអ ន្ក្ខាងសលើថនផ្ទ ាំងត្មងចាំសរាេះទិននន័យ។ 

ការសមើល និងទញយក្របូ្កាេវ  

 

 សដើមបីសបើក្សមើលរបូដា្កាម េូមចុចសលើធាតុ្កាេវ ិក្ទីពីរអដលសៅខាងសលើអ ន្ក្ខាងសវវង។ អនក្ស្បើ្ាេ់
អាចអញក្ដា្កាមអដលមាន្សាប់ សដ្ឋយអ អ្ក្សលើបញ្ា គីស្មាងអដលាន្តងស្ចាេះសដ្ឋយស្បើប៊ែូតុង្ពួញអដលសៅ
េងខាង។ ្គប់គស្មាងទាំងអេ់្តូវានបញ្ច លូក្ន តងដា្កាមអតមតង ្បេនិសបើត្មងចស្មាេះទិននន័យមិន្តូវាន
ស្បើ។ ជស្មើេបអនែមរមួមានការសាេះពុមពរបូដា្កាម អដលវានឹងទញយក្របូ្កាេវជាឯក្សារ PNG និងព្ងីក្
ទិដាភាពផ្ទ ាំងរបូភាពដា្កាម។ 



ការសមើល និងផ្េ េ់ប្រូ្េទប់អ្នទី 

 

ធាតុ្កាេវ ិក្ទីបី អនុញ្ញញ តឱ្យអនក្ស្បើ្ាេ់សបើក្/បិទ្េទប់អ្នទីសៅសលើផ្ទ ាំងបង្ហា ញព័ត៌មាន នងិសមើល
គាំនូេតាងនិមិតតេញ្ញញ នានាសៅសលើអ្នទី។ ការក្ាំណត់លាំនាាំសដើម (default setting) បង្ហា ញនូវទិននន័យគស្មាងសេ
ដ្ឋា រចនាេមព័នធ  សេើយសៅសពលអនក្ស្បើ្ាេ់ចូលសៅ្េទប់បអនែមស្សងៗ ្េទប់ៃមីទាំងសនាេះនឹង្តូវបអនែមសៅ
ស្កាមទិននន័យសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធ។ សៅសពលសធវើការអក្អ្បជាបនតបនាទ ប់   ្េទបប់អនែមអដលពាក្់ព័នធនឹង្តូវ
បញ្ច លូសៅក្ន តងផ្ទ ាំងព័ត៌មាន ដូចអដលានបង្ហា ញតាមរយៈការអក្អ្បក្ន តងសពលនីមួយ  ៗសេើយអនក្ស្បើ្ាេ់ អាច
បញ្ជ នូទិននន័យ ឬេាំសណើសៅ្ក្មុអនក្អសងេតសេដ្ឋា រចនាេមព័នធទសនេសមគងគសដើមបីដ្ឋក្់បញ្ច លូនាសពលអនាគត។ 

ការ្គប់្គងអ្នទី និងអ្នទីសោល 

 
 

បអនែមសលើការ្គប់្គងអ្នទីសដ្ឋយស្បើ mouse  អនក្ស្បើអាច្គប់្គងអ្នទីសដ្ឋយស្បើប៊ែូតុង“ +” និង“ -” 
សដើមបីព្ងីក្ និងប្ងួម។ អនក្ស្បើ្ាេក់្៏អាចផ្េ េ់ប្រូអ្នទីសោលពណ៌្បស្េះលាំនាាំសដើម ឱ្យសៅជាអ្នទីសោល សៅ
សលើ ArcGIS Online ដូចជារបូភាពផ្េ យរណបនងិ OpenStreetMap ។ 



ផ្ទ ាំងព័ត៌មានលមអ ិតថនគស្មាង 

 
អនក្ស្បើ្ាេ់ក្អ៏ាចសបើក្សមើលផ្ទ ាំងព័តម៌ានលមអិតគស្មាងសៅអ ន្ក្ខាងសាត ាំសដ្ឋយចចុសលើប៊ែូតងុ។ ផ្ទ ាំងសនេះ 

បង្ហា ញពីបញ្ា ីគាំសរាងសៅសលើអ្នទី សេើយសៅសពលអនក្ស្បើ្ាេស់្ចាេះយក្ទិននន័យតាមគាំសរាង សនាេះបញ្ា ីនឹងបង្ហា ញ
គាំសរាងអដលានស្ចាេះសៅសលើអ្នទី។ អនក្អាចទទួលព័ត៌មានបអនែមសដ្ឋយចចុសលើប៊ែូតុង “info” អដលវានឹងបង្ហា ញ
បញ្ា ីព័ត៌មានពិពណ៌នាឱ្យស្ជើេសរ ើេ។ ជាចុងស្កាយ អនក្ស្បើ្ាេអ់ាចទញយក្តារាងគាំសរាងជាឯក្សារ Excel សដ្ឋយ
ចុចប៊ែូតងុ “download” អដលមានទីតាាំងសៅអ ន្ក្ខាងសលើអ ន្ក្ខាងសាត ាំថនផ្ទ ាំងបង្ហា ញព័ត៌មាន។ សបើអនក្ រក្ាការ
ក្ាំណត់ឱ្យសៅលាំនាាំសដើម (default setting) សនាេះវានឹងទញយក្មូលដ្ឋា នទិនននយ័ទាំងមូល។ 

ការបញ្ជ នូទិននន័យ 

 
ចុងស្កាយ អនក្ស្បើ្ាេ់អាច ត្ល់ព័តម៌ានដល់ផ្ទ ាំងព័ត៌មានតាមរយៈតាំណបញ្ជ នូទិននន័យ។ បអនែមសលើតាំណ

បញ្ជ នូទូសៅអដលសៅខាងសលើអ ន្ក្ខាងសាត ាំ  អនក្ស្បើ្ាេ់អាចបញ្ជ នូព័ត៌មានអដលាត់ ឬសធវើបចច តបបននភាពេ្មាប់
គស្មាងជាក្់លាក្់ណាមួយ សដ្ឋយចុចប៊ែូតុងអដលសៅអ ន្ក្ខាងស្កាមថនបញ្ា ីព័ត៌មានគស្មាងសៅក្ន តងផ្ទ ាំង
ព័ត៌មានលមអតិថនគស្មាង។ សៅសពលចចុបញ្ជ នូទិនននយ័ វានងឹនាាំអនក្ស្បើ្ាេ់សៅកាន់សវទិកាេទង់មតិអដលស្បើ
្ាេ់សវទិកា Esri ជាមូលដ្ឋា នេ្មាបគ់ស្មាង។ 



រសបៀប 

អេវ ងរក្ និងទញទិននន័យសចញ 

 ក្ន តងឧទេរណ៍សនេះ សយើងពិនិតយសមើលការវនិិសយគបរសទេសៅសលើគស្មាងសេដ្ឋា រចនាេមព័នធវារ ើអគគ ិេនសីៅ
ក្ន តងអាងទសនេសមគងគ។ ជាដាំបូង សយើងស្ចាេះមូលដ្ឋា នទិននន័យសដ្ឋយយក្អតគស្មាងថ្នមពលវា រ ើអគគ ិេនីអដលេែ តិ
ស្កាមអសៃរ “Project Type”  នងិ “Watershed” របេ់សមគងគ-ឡានឆាង។ 
 

 
ការស្ចាេះមូលដ្ឋា នទិននន័យការបសងេើតថ្នមពលសដ្ឋយយក្អត្បភពវាវ ើអគគ ិេន ី

 

 
ការស្ចាេះមូលដ្ឋា នទិននន័យយក្អតគស្មាងអដលេែ ិតសៅក្ន តងអាងទសនេសមគងគ-ឡានឆាង 

 



 
 បនាទ ប់ពីក្ាំណតច់ាំសរាេះទិននន័យរចួស្េច   អ្នទីនាសពលសនេះ្តូវានសធវើបចច តបបននភាពសដ្ឋយឱ្យបង្ហា ញអត
មា៉ែ េុីនវារ ើអគគ ិេនីសៅក្ន តងអាងទសនេសមគងគប៉ែសុណាណ េះ។ សយើង្បអេលជាចាប់អារមមណក៍្ន តងការពិនិតយសមើល្តួេៗសលើ
គស្មាងទាំងសនេះ សដ្ឋយចុចសលើគស្មាងនមួីយៗសដើមបីទទួលានព័ត៌មានបអនែមពីផ្ទ ាំងព័តម៌ានលាំអិតថនគស្មាង 
ឬសយើងអាចសមើលដា្កាមបអនែម។ 

 

 
ការសបើក្ផ្ទ ាំងរបូភាពដា្កាម  សយើងនឹងស ើញការបង្ហា ញនូវដា្កាមជាស្ចើនអដលានបសងេើតរចួជាស្េច។ 

សៅក្ន តងរបូភាពខាងសលើ សយើងស ើញថ្នភាគស្ចើនថនមា៉ែ េុីនវារ ើអគគ ិេនីេែ ិតសៅក្ន តងដាំណាក្់កាលស្ោងទុក្។ ការ

ដ្ឋក្់ mouse សៅសលើអ ន្ក្នមួីយៗថនដា្កាម នងឹបង្ហា ញនូវការរាប់ចាំនួនសដើមថនគស្មាង។ សៅសពលសយើងអូេ

សមើលការបង្ហា ញទិនន ័យស្សងៗ សយើងក្៏អាចសមើលស ើញឆាន ាំបញ្ចបគ់ស្មាងអដលានសេន ើេ្មាប់គស្មាងទាំងអេ់សៅ

ក្ន តងទីជ្មាលទឹក្ដូចអដលានបង្ហា ញសៅក្ន តងរបូភាពខាងស្កាម។ 

 



 
សៅក្ន តងដា្កាមខាងសលើ សយើងក្ត់េាំោល់ស ើញពីនិនាន ការសក្ើនសឡើងថនមា៉ែ េុនីវារ ើអគគ ិេនីអដល្តូវាន

សាងេង់ និងបញ្ចប់សៅពាក្ក់្ណាត លចងុស្កាយទេវតសឆាន ាំ ២០០០ និងបនតដលប់ចច តបបនន។ េ្មាប់ដា្កាមទាំង
អេ់ រមួទាំងដា្កាមពីរអដលានបញ្ច លូក្ន តងការបង្ហា ញសនេះ អនក្អាចទញយក្ និងសាេះពុមពេ្មាបស់្បើ្ាេ់ផ្ទ ល់
េល នួ។ ក្ន តងឧទេរណ៍សនេះ សយើងទញសចញនូវេាំណុាំទិននន័យអដលសយើងសទើបស្ចាេះរចួេ្មាប់ការ្គប់្គង នងិការ
 វភិាគទិននន័យផ្ទ ល់េល នួ។ សដើមបីទញយក្េាំណុាំទិនននយ័សដើម សយើងសបើក្ផ្ទ ាំងព័ត៌មានគស្មាងលមអិត សៅអ ន្ក្ខាង
សាត ាំថនផ្ទ ាំង្គប់្គង សេើយចុចសលើប៊ែូតងុទញយក្ដូចអដលានបង្ហា ញសៅក្ន តងអ ន្ក្ព័ត៌មានលមអតិថនគស្មាងដូច
ខាងសលើ។ 

 

 
 

េាំណុាំទិននន័យនឹង្តូវានទញយក្ក្ន តងទ្មង់ជាបញ្ា ី Excel ដូចានបង្ហា ញខាងសលើ។ អសៃរថនមូលដ្ឋា ន 
ទិននន័យរបេស់េដ្ឋា រចនាេមព័នធអដលានបង្ហា ញ គឺវល តេះបញ្ញច ាំងពីព័ត៌មានអដលបង្ហា ញសៅក្ន តងផ្ទ ាំងព័ត៌មានលមអិត
ថនគស្មាង។ ជាមួយនងឹទិនននយ័សដើមសនេះ ឥឡូវសយើងអាចសរៀបចាំ និងវភិាគេាំណុាំទិនននយ័សៅតាមតាំរវូការជាក់្អេតង 
របេ់សយើង សដ្ឋយស្បើក្មមវធិីេែ ិត ិនិងបង្ហា ញរបូភាពទិនននយ័របេ់ភាគីទីបី។ 
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