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ບົດແນະນໍ າກ່ຽວກັບໜ້າຈໍ ສະແດງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ 

ພາກສະເໜີ 

 ເຄື່ ອງມື ສະແດງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ (The Project Impact Screener) ແມ່ນເຄື່ ອງມື ທີ່ ຄັດກອງຂໍ ້

ມູນໂດຍອີ ງໃສ່ຖານຂໍ ້ ມູນທາງພູມສາດຈາກ ລະບົບຕິດຕາມພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງແມ່ນໍ ້ າຂອງ (the 

Mekong Infrastructure Tracker). ຂໍ ້ ມູນທີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນການຄັດກອງແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສັງລວມເອົ າບັນດາ

ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນພ້ືນທີ່  (geospatial data layers) ທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການເມື ອງ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ. 

ຜູ້ນໍ າໃຊ້ສາມາດນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນດ່ັງກ່າວເຂົ ້ າໃນການວິ ເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບການພັດທະນາ

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດອະນຸພາກພ້ືນແມ່ນໍ ້ າຂອງ. ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນທັງໝົດທີ່ ໄດ້ເພ່ີມເຂົ ້ າໃນແຜນທີ່  ແມ່ນໄດ້

ຮັບການຈັດລຽງ ແລະ ວິ ເຄາະໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ ທີ່ ເຄື່ ອງມື ສະແດງຜົນຕ້ອງໄດ້ນໍ າໃຊ້, ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ 

ແລະ ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມຕ່າງໆ ໄດ້ແຍກອອກເປັນແຕ່ລະຊ້ັນຂອງຂໍ ້ ມູນແຜນທີ່ . Stimson Center ຫວັງຢ່າງຍິ່ ງ

ວ່າ ດ້ວຍການສະໜອງຂໍ ້ ມູນດ່ັງກ່າວຢ່າງທ່ົວເຖິງ, ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ ້ ມູນມີ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີ ການຮ່ວມມື ໃນ

ລະດັບພາກພ້ືນ, ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ຈະສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຖານຂໍ ້ ມູນ ດ່ັງກ່າວ. 

ເອກະສານສະບັບນີ ້ ຈະມີ ຄໍ າແນະນໍ າລະອຽດກ່ຽວກັບວິ ທີ ການນໍ າໃຊ້ the Project Impact Screener ລວມເຖິງ 

ການນໍ າໃຊ້ໜ້າສະແດງຜົນ widgets, ການກ່ັນຕອງ (screening) ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການສ່ົງອອກ (export) ຂໍ ້ ມູນທີ່

ໄດ້ມີ ການເລື ອກເຟ້ັນແລ້ວ. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຂໍ ້ ມູນ ແລະ ມີ ຄໍ າຖາມເພ່ີມເຕີມ, ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າໄປໜ້າ 

FAQ page ຫລື  ຕິດຕ່ໍພົວພັນຫາທີ ມງານທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ລະບົບຕິດຕາມພ້ືນຖານໂຄ່ງລ່າງຂອງແມ່ນໍ ້ າຂອງ 

ໄດ້ທີ່ : mekongtracker@stimson.org.   

 

https://www.stimson.org/2020/mekong-infrastructure-tracker-faq/
mailto:mekongtracker@stimson.org
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ເຄື່ ອງມື ຄວບຄຸມລະບົບຢູ່ໜ້າທໍາອິ ດ  

 

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ ້ າໄປໜ້າສະແດງຜົນ ແລະ ເຄື່ ອງມື ຕ່າງໆຂອງລະບົບນີ ້ ຜ່ານໜ້າເວບຂອງ Stimson 

Center ທີ່ : landing page. ທ່ານສາມາດກົດເລື ອກເຄື່ ອງມື ເພ່ືອເລີ່ ມຕ້ົນ ແລ້ວໜ້າສະແດງຜົນ the Project 

Impact Screener ຈະປາກົດຂ ້ ນມາ ດ່ັງຮູບທີ່ ປາກົດຢູ່ຂ້າງເທິ ງນ້ັນ. ພາບທີ່ ປາກົດຂ ້ ນແມ່ນພາບຫຍໍ ້  ທີ່

ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອບເຂດພາກພ້ືນ ແລະ ມີ ເສ້ັນສະແດງຕ່າງໆຂອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ໄດ້ຈາກຖານຂໍ ້ ມູນ

ຂອງ Stimson Center Mekong Infrastructure Tracker.  ຈາກຈຸດນີ ້ , ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງມື ດ່ັງກ່າວໂດຍ

ການເລື່ ອນແຜນທີ່ ໄປ-ມາ (ກົດເມ້ົາຊ້າຍຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກຮູບແຜນທີ່ ໄປຕາມທິ ດທາງທີ່ ຕ້ອງການ); ຜູ້ໃຊ້

ສາມາດ ຫຍໍ ້ -ຂະຫຍາຍແຜນທີ່ ໃຫ້ນ້ອຍລົງ-ໃຫຍ່ຂ ້ ນ (ໂດຍການເລື່ ອນປຸ່ມທີ່ ຢູ່ທາງກາງເມ້ົາຂອງທ່ານ ຫລື  

ກົດເມ້ົາຊ້າຍສອງຄ້ັງໃສ່ຮູບແຜນທີ່ ), ແລະ ສາມາດ ໃຊ້ເມ້ົາກົດໃສ່ສັນຍາລັກໂຄງການເພ່ືອສ ກສາຂໍ ້ ມູນ

ເພ່ີມເຕີມ. 

 

https://www.stimson.org/project/mekong-infrastructure/
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 ໃນເວລາທີ່ ກົດເລື ອກໂຄງການໃດໜ ່ ງຢູ່ແຜນທີ່ , ໜ້າຈໍ ສະແດງຜົນຈະປາກົດຂ ້ ນເຊິ່ ງຈະປະກອບມີ

ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບບໍ ລິ ເວນນ້ັນໆ.  ຖ້າແຜນທີ່ ມີ ຂະໜາດທີ່ ນ້ອຍ,  ຫລາຍໆ

ໂຄງການກ່ໍຈະປາກົດຂ ້ ນເທິ ງໜາ້້ ຈໍ ສະແດງຜົນ, ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃຊ້ຂະຫຍາຍພາບແຜນທີ່ ໃຫ້ມີ ຂະໜາດໃຫຍ່

ຂ ້ ນ, ໂຄງການສະເພາະເຈາະຈົງທີ່ ທ່ານໄດ້ເລື ອກຈະປະກົດຂ ້ ນຢູ່ໜ້າຈໍ ສະແດງຜົນ. ນອກຈາກຂໍ ້ ມູນທ່ົວໄປທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຈະປາກົດຂ ້ ນແລ້ວ, ມີ ອີ ກ 4 ຈຸດທີ່ ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະສົນໃຈເຂົ ້ າໄປສ ກສາ. ຢູ່ດ້ານຊ້າຍມື

ເທິ ງສຸດຂອງຈໍ ສະແດງຜົນທ່ານຈະເຫັນຈໍ ານວນໂຄງການທີ່ ລວມເອົ າໂຄງການທີ່ ທ່ານໄດ້ເລື ອກສ ກສາ.  ຢູ່

ດ້ານຂວາມື ເທິ ງສຸດຂອງຈໍ ສະແດງຜົນທ່ານຈະສາມາດເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໃດໜ ່ ງ (ໂດຍ

ການກົດປຸ່ມລູກສອນ ຖັດໄປ-next- ແລະ ກັບຄື ນ-previous), ທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍໜ້າຈໍ ສະແດງຜົນຂໍ ້ ມູນ

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ອອກຈາກໜ້າສະແດງຜົນດ່ັງກ່າວ. ຢູ່ດ້ານຊ້າຍລຸ່ມສຸດຂອງຈໍ ສະແດງຜົນ, 

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງມື ເພ່ືອເບິ່ ງຂໍ ້ ມູນຂອງໂຄງການ ຫລື  ໃຊ້ສັນຍາລັກ bookmark ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການ

ເຂົ ້ າເບິ່ ງຂໍ ້ ມູນໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປງ່ າຍດາຍຂ ້ ນ. ປຸ່ມສຸດທ້າຍທີ່ ຢູ່ດ້ານຊ້າຍລຸ່ມສຸດແມ່ນໃຊ້ເພ່ືອຂະຫຍາຍແຜນທີ່ ໃຫ້

ໃຫຍ່ຂ ້ ນເພ່ືອໃຫ້ເຫັນໂຄງການຊັດເຈນຂ ້ ນກ່ວາເກ່ົາ. 
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ເຄື່ ອງມື  widgets ທີ່ ຢູ່ໜ້າຈໍ ສະແດງຜົນນີ ້
່ ໄດ້ຖື ກແບ່ງອອກເປັນ 3 ໝວດ.  ໝວດທີ່  1 ປະກອບມີ

ເຄື່ ອງມື ຄັດກອງ ເຊິ່ ງເຄື່ ອງມື ດ່ັງກ່າວຈະລວມເອົ າຫລາຍວິ ທີ ໃນການຄັດກອງຂໍ ້ ມູນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລື ອກ

ໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມສົນໃຈ. ໝວດທີ  2 ປະກອບມີ ການສະແດງຜົນຂອງແຜນທີ່ ເຊັ່ ນປຸ່ມຫຍໍ ້ -ຂະຫຍາຍ

ແຜນທີ່ , ປຸ່ມກັບໄປສູ່ໜ້າເວບທໍາອິ ດ, ປຸ່ມຄ້ົນຫາຂໍ ້ ມູນໃນແຜນທີ່ , ປຸ່ມກ່ັນຕອງຂໍ ້ ມູນ, ແລະ ຊ່ອງຄ້ົນຫາ 

ພ້ືນທີ່ ພູມສາດ. ໝວດທີ່  3 ປະກອບມີ ປຸ່ມລາຍການສັນຍາລັກຂອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນ (drop-down legend) ທີ່ ຈະ

ປາກົດຢູ່ເທິ ງແຜນທີ່ , ປຸ່ມລາຍການຕົວເລ ອກຂອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນ (layer list) ແລະ ປຸ່ມຂະຫຍາຍແຜນທີ່ ໃຫ້ເຕັມ

ຈໍ . 

 

ເຄື່ ອງມື ຄັດກອງ 

ເຄື່ ອງມື  screening tool ເປັນເຄື່ ອງມື ໃນການປະຕິບັດງານຫລັກຂອງການວິ ເຄາະຢູ່ໃນ the Project 

Impact Screener (ຕົວຄັດກອງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ). ຫລັງຈາກທີ່ ທ່ານໄດ້ສ້າງພ້ືນທີ່ ທີ່ ຕ້ອງການຢູ່

ແຜນທີ່ , ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດສ້າງເປັນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ ້ ມູນທັງໝົດທີ່ ໄດ້ເລື ອກສ ກສາຢູ່ໃນແຜນທີ່  ແລະ 

ສ່ົງຂໍ ້ ມູນອອກ (export) ໃນຮູບແບບ CSV ເພ່ືອນໍ າໄປວິ ເຄາະເພ່ີມເຕ່ີມ.  ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຖື ກສ່ົງອອກຈາກເຄື່ ອງມື ນີ ້

ຈະລວມເອົ າສະເພາະຊ້ັນຂໍ ້ ມູນທີ່ ກໍາລັງທໍາງານຢູ່້  ແລະ ແຕ່ລະຊ້ັນຂໍ ້ ມູນຈະຖື ກ ດາວໂຫລດ (download) ໄປ

ເປັນອີ ກໄຟລ (file) ເອກະສານໜ່ືງ.  ວິ ທີ ສ້າງຂໍ ້ ມູນຢູ່ໃນແຜນທີ່ ອີ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ແມ່ນ

ແບ່ງເປັນ 3 ວິ ທີ ເຊິ່ ງຈະໄດ້ອະທິ ບາຍດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ . 
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 ປຸ່ມ draw (ການແຕ້ມ) ແມ່ນຈະອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຂີ ດ-ແຕ້ມເສ້ັນໃຫ້ເປັນຮູບ

ຕ່າງໆໃສ່ໃນແຜນທີ່ . ປຸ່ມ point (ປັກຫລັກໝາຍ) ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ສາມາດເອົ າເຄື່ ອງໝາຍນີ ້ ໄປວາງໃສ່ຈຸດໃດໜ ່

ງຂອງແຜນທີ່ .  ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະປັກຫລັກຫມາຍໃສ່ຈຸດໃດໜ ່ ງຂອງແຜນທີ່ ທີ່ ຂໍ ້ ມູນທັບຊ້ອນກັນ, ແຕ່ການປັກ

ຈຸດແບບນີ ້ ຈະມີ ປະສິ ດທິ ຜົນກ່ໍຕ່ໍເມື່ ອໃຊ້ຮ່ວມກັບຄໍ າສ່ັງ buffer. ທາງເລື ອກໃນການປັກຈຸດທີ່ ໃຊ້ buffer 

ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ buffer ກະຈາຍຂອບເຂດອອກເປັນຮູບວົງມົນຈາກຈຸດໃຈກາງຂອງຫລັກໝາຍທີ່ ປັກໄວ້ 

ອີ ງຕາມທີ່ ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດລັດສະໝີຂອງຮູບວົງມົນ.  ປຸ່ມ/ໂຫມດ ເສ້ັນຊື່  (line mode) ແມ່ນ

ສາມາດໃຊ້ຂີ ດເສ້ັນເປັນເສ້ັນຊື່  ຈາກຈຸດໜ ່ ງຫາຈຸດໜ ່ ງ ຫລື  ຫລາຍຈຸດອີ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້. 

ໂຫມດ ເສ້ັນຂະຫຍາຍ (extent mode) ແມ່ນສາມາດໃຊ້ແຕ້ມເປັນຮູບສີ່ ລ່ຽມ. ໂຫມດ ໂພລີ ກອນ (polygon 

mode) ແມ່ນໂຫມດທີ່ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງເປັນຮູບຫລາຍແຈອີ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ໂຫມດສຸດທ້າຍນີ ້  ຄື

ໂຫມດ ຮູບສີ່ ລ່ຽມ (rectangle mode) ແມ່ນໂຫມດທີ່ ສາມາດເລື ອກຊ້ັນຂໍ ້ ມູນ ແລະ ປັບປຸງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນໄດ້ໂດຍ

ການເລື ອກ “Choose selectable layers”. ຄໍ າແນະນໍ າເພ່ີມເຕີມໃນການໃຊ້ງານໂຫມດນີ ້ ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ຄວນຈະ

ມີ ຂີ ດຈໍ າກັດໃນການເລື ອກປະເພດຂໍ ້ ມູນທີ່ ຈະເອົ າມາທັບຊ້ອນກັນ ເຊິ່ ງການເລື ອກແມ່ນບໍ່ ໃຫ້ເກີນ 3 ຊ້ັນ

ປະເພດຂອງຂໍ ້ ມູນ, ນີ ້ ກ່ໍເພ່ືອເປັນການຫລີ ກລ້ຽງຄວາມຜິດພາດຂອງການປະມວນຜົນຂໍ ້ ມູນ ຫລື  ເຮັດໃຫ້

ເຄື່ ອງມື ຢຸດປະຕິບັດງານ. 
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 ໂຫມດ Shapefile ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ສາມາດ ອັບໂຫລດ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສ້າງ ແລະ ໜີບໄວ້ ເພ່ືອທໍາການ 

ດາວໂຫລດ ເອົ າບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ ້ ມູນນ້ັນ.  ຈາກປະສົບການໃນການສ້າງຂໍ ້ ມູນ shapefiles ແມ່ນ ແນະ

ນໍ າໃຫ້ຫລີ ກລ້ຽງການສ້າງຂໍ ້ ມູນ shapefiles ທີ່ ກວມເອົ າໝົດປະເທດ ຫລື  ໃນເຂດພາກພ້ືນ ເພາະຄວາມໜ

າແໜ້ນ/ບໍ ລິ ມາດຂອງຂໍ ້ ມູນແມ່ນຈະມີ ຂະຫນາດທີ່ ໃຫຍ່ເກີນໄປ. ດ່ັງນ້ັນ ການສ້າງ shapefiles ຈ ່ ງແນະນໍ າໃຫ້

ສ້າງຢູ່ໃນຂອບເຂດພ້ືນທີ່ ທີ່ ນ້ອຍກວ່າປະເທດ ແລະ ພາກພ້ືນ.    
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 ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍ າໃຊ້ໂຫມດ coordinates ເພ່ືອເລື ອກສະເພາະຈຸດໃດໜ ່ ງຢູ່ໃນແຜນທີ່ ເພ່ືອສາ້້ ງການ

ລາຍງານຂໍ ້ ມູນ. ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບໂຫມດ point ທີ່ ຜູ້ນໍ າໃຊ້ຄວນຈະໃຊ້ໂຫມດນີ ້ ຮ່ວມກັບ buffer ຈ ່ ງຈະມີ ຜົນ

ໄດ້ຮັບທີ່ ດີ ກວ່າ.  

 

ເຄື່ ອງມື ຄວບຄຸມແຜນທີ່  
 

ສອງພາກຕ່ໍໄປນີ ້ ຈະແມ່ນຈະອະທິ ບາຍກ່ຽວກັບເຄື່ ອງມື ຄວບຄຸມແຜນທີ່  ທີ່ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍ າໃຊ້ເພ່ືອ

ຄ້ົນຫາຂໍ ້ ມູນ ແລະ ດັດປັບການສະແດງຂໍ ້ ມູນແຕ່ລະປະເພດທີ່ ທັບຊ້ອນກັນຢູ່ເທິ ງແຜນທີ່ . 
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ບັນດາເຄື່ ອງມື ຄວບຄຸມທີ່ ຢູ່ດ້ານຊ້າຍມື ຂອງແຜນທີ່  ແມ່ນເປັນເຄື່ ອງມື ທີ່ ສາມາດໃຊ້ເພ່ືອຫຍໍ ້ -

ຂະຫຍາຍພາບແຜນທີ່ ໃຫ້ນ້ອຍລົງ-ໃຫຍ່ຂ ້ ນ ແລະ ກ່ັນຕອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆທີ່ ນໍ າໃຊ້ເຂົ ້ າໃນແຜນທີ່ . ເຄື່ ອງມື  

Widget ອັນທີ  1 ແມ່ນ ປຸ່ມ ຫຍໍ ້ -ຂະຫຍາຍ (Zoom) ແຜນທີ່ , ຜູ້ນໍ າໃຊ້ສາມາດກົດປຸ່ມດ່ັງກ່າວເພ່ືອຂະຫຍາຍ 

ຫລື  ຫຍໍ ້  ພາບສະແດງຂອງແຜນທີ່ . ເຄື່ ອງມື  Widget ອັນທີ  2 ແມ່ນ ປຸ່ມ ໂຮມ (Home) ເຊິ່ ງເປັນປຸ່ມທີ່ ຈະ

ພາຜູ້ນໍ າໃຊ້ກັບໄປໜ້າທໍາອິ ດຂອງແຜນທີ່ . ເຄື່ ອງມື  Widget ອັນທີ  3 ແມ່ນ ປຸ່ມ ເອັສເຕັັ໋ ນ ນາວິ ເກເຕ້ີ 

(extent navigator) ເຊິ່ ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລື ອກສັນຍາລັກລູກສອນ ເພ່ືອນໍ າພາຜູ້ໃຊ້ໄປຫາແຜນທີ່ ທີ່ ກໍາລັງສ້າງ

ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ຫລື  ກັບຄື ນໄປໜ້າເກ່ົາຂອງແຜນທີ່ . ເຄື່ ອງມື  Widget 4 ແມ່ນ ປຸ່ມ ກ່ັນຕອງ (filter) ທີ່ ຜູ້ໃຊ້

ສາມາດເລື ອກເຟ້ັນ-ກ່ັນຕອງປະເພດຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆປະກອບໃສ່ໃນແຜນທີ່ ແຜ່ນດຽວ ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການ

ສ ກສາຂໍ ້ ມູນທີ່ ສະແດງຢູ່ເທິ ງໜ້າຈໍ  ແລະ ເພ່ືອການລາຍງານ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການກ່ັນຕອງຂໍ ້ ມູນ

ແມ່ນຈະອະທິ ບາຍເພ່ີມເຕີມຢູ່ໃນບົດແນະນໍ ານີ ້ . ເຄື່ ອງມື ຄວບຄຸມອັນສຸດທ້າຍຢູ່ພາກນີ ້ ແມ່ນ ເຄື່ ອງມື  

Widget ອັນທີ  5 ເຊິ່ ງແມ່ນ ຊ່ອງສໍ າລັບການຄ້ົນຫາ (searching tool) ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຂຽນ ຫລື  ພິມຕົວໜັງສື

ໃສ່ຊ່ອງນີ ້ ເພ່ືອຊອກຫາສະເພາະຂໍ ້ ມູນພູມສັນຖານບ່ອນໃດໜ ່ ງເພ່ືອຄັດກອງຂໍ ້ ມູນຢູ່ເທິ ງແຜນທີ່ . 
 

ບັນດາເຄື່ ອງມື ຄວບຄຸມທີ່ ຕ້ັງຢູ່ດ້ານຂວາມື ຂອງແຜນທີ່ ປະກອບມີ  ເຄື່ ອງມື ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ

ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນ (map legend), ລາຍການປະເພດຂອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນ (layers list) ແລະ ເຄື່ ອງມື ຄວບຄຸມໜ້າຈໍ ສະແດງ

ຂໍ ້ ມູນ.  ຂ້ັນຕອນທໍາອິ ດ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີ ດເຄື່ ອງມື ສະແດງສັນຍາລັກຂອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນ (map legend) ເພ່ືອໃຫ້

ຮູ້ກ່ຽວກັບສັນຍາລັກຕ່າງໆທີ່ ປາກົດຂ ້ ນຢູ່ເທິ ງແຜນທີ່ .  ບັນດາສັນຍາລັກດ່ັງກ່າວນ້ັນແມ່ນມີ ການກ່ຽວພັນ
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ກັບປະເພດຂອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນທີ່ ໄດ້ເລື ອກໃຊ້ ເຊິ່ ງເຄື່ ອງມື  layers list  ແມ່ນຢູ່ຖັດຈາກເຄື່ ອງມື  map legend.  ສໍ າ

ລັບ ເຄື່ ອງມື  Widget ໂຕສຸດທ້າຍ ແມ່ນເຄື່ ອງມື ທີ່ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຂະຫຍາຍ the Project Impact Screener ໃຫ້

ເຕັມໜ້າຈໍ .  
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ຮູບທີ່ ສະແດງຢູ່ເທິ ງນ້ັນແມ່ນ ລາຍການປະເພດຂອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນ (layers list) ທີ່ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້. 

ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ດ້ານຄົມມະນາຄົມ (energy and linear 
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infrastructure projects) ແມ່ນໄດ້ຖື ກເລື ອກ ແລະ ມີ ການຕ້ັງຄ່າໄວ້ແລ້ວຢູ່ໃນລະບົບ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພ່ີມ ຫລື  

ດັດແກ້ ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນນ້້ັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນໃດທີ່ ຢູ່ໃນ Layers list ເປັນຕົວໜັງສື ສີ ເທົາແມ່ນ

ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນນ້ັນຈະບໍ່ ປາກົດຂ ້ ນຢູ່ເທິ ງແຜນທີ່ ທີ່ ມີ ຂະຫນາດນ້ອຍ (ຫຍໍ ້ ), ແຕ່ຖ້າແຜນທີ່ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ

ໃຫຍ່ຂ ້ ນ ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນດ່ັງກ່າວຈະປະກົດຂ ້ ນ.  ໃນປະຈຸບັນ ປະເພດຂອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນ (layers list) ທີ່ ສາມາດສະແດງ

ຜົນຢູ່ເທິ ງແຜນທີ່ ທີ່ ມີ ຂະຫນາດນ້ອຍ (ຫຍໍ ້ ) ແມ່ນມີ  8 ປະເພດ. ສ່ວນຕົວເລື ອກຂໍ ້ ມູນປະເພດອື່ ນໆ (ຊ້ັນຂໍ ້

ມູນທີ່ ຕົວໜັງສື ເປັນສີ ເທົາ) ແມ່ນເປັນຂໍ ້ ມູນປະເພດ raster ທີ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ລະດັບພິກເຊວ 

(predetermined pixel) ທີ່ ສູງ ສໍ າລັບການສະແດງຜົນ. ໃນເວລາທີ່ ມີ ການເປີ ດຕົວການນໍ າໃຊ້ລະບົບນີ ້ ຢູ່ໃນ 

ESRI web service ແລະ ArcGIS Online ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ນໍ າເອົ າການວິ ເຄາະແບບ raster ເຂົ ້ າໃນລະບົບ; ເຖິງຢ່າງໃດ

ກ່ໍຕາມ ທາງຜູ້ພັດທະນາເຄື່ ອງມື ກ່ໍມີ ແຜນທີ່ ຈະປັບປຸງການໃຊ້ງານຂອງລະບົບ ຫລັງຈາກທີ່  ArcGIS Online 

ມີ ການອັບເດດການວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນແບບ raster ຢູ່ໃນລະບົບ. ໃນປະຈຸບັນ ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດສະແດງຂໍ ້ ມູນ raster 

ເປັນແບບ basemaps. 

 

ການກ່ັນຕອງ 
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ເຄື່ ອງມື  Widget ນີ ້ ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຄັດເລື ອກ/ກ່ັນຕອງ ບັນດາຈຸດ ຂໍ ້ ມູນຕາມຄຸນ

ລັກສະນະສະເພາະ.  ການກ່ັນຕອງຈະມີ ຜົນຕ່ໍການໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ຢູ່ 2 ດ້ານຄື : ແຜນທີ່ ຈະສະແດງສະເພາະ

ຈຸດຂໍ ້ ມູນທີ່ ກົງກັບຂໍ ້ ມູນກ່ັນຕອງ ແລະ ບັນດາບົດລາຍງານຈະລາຍງານສະເພາະຈຸດຂອງປະເພດຂໍ ້ ມູນທີ່ ກ່ັນ

ຕອງ. ໃນປະຈຸບັນ, ຖານຂໍ ້ ມູນ the Mekong Infrastructure Tracker ແມ່ນຖື ກຕ້ັງຄ່າສໍ າລັບການກ່ັນຕອງ; 

ແຕ່ຜູ້ນໍ າໃຊ້ສາມາດນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງມື ຕ້ັງຄ່າການກ່ັນຕອງ (custom filters) ເພ່ືອເລື ອກຂໍ ້ ມູນ ແລະ ຄຸນ

ລັກສະນະອື່ ນເພ່ີມເຕີມສໍ າລັບການກ່ັນຕອງ. ໃນຮູບທາງເບື ້ ອງຊ້າຍ, ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນທີ່ ກ່ຽວກັບພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ

ໂຄງການພະລັງງານຖື ກປິ ດ, ແລະ ຂໍ ້ ມູນຂອງພ້ືນຖານໂຄງລາງທີ່ ເປັນເສ້ັນສະແດງໄດ້ປາກົດຂ ້ ນ, ຜູ້ນໍ າໃຊ້

ສາມາດປິ ດ ແລະ ເປີ ດຊ້ັນຂໍ ້ ມູນໂດຍໃຊ້ລູກສອນທີ່ ຢູ່ເບື ້ ອງຊ້າຍຂອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນນ້ັນ. ຄໍ າສ່ັງກ່ັນຕອງຈະເຮັດ

ວຽກກ່ໍຕ່ໍເມື່ ອມັນຖື ກເປີ ດໃຊ້ງານເທົ່ ານ້ັນ, ຮູບພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ເປັນເສ້ັນສະແດງ ຈະໃຊ້ໄດ້ ເມື່ ອຊ້ັນຂໍ ້ ມູນ

ໂຄງການພະລັງງານ ບໍ່ ໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ ເຄື່ ອງມື ຕ້ັງຄ່າການກ່ັນຕອງ (custom filters) ຜ່ານປຸ່ມ

ທີ່ ຢູ່ດ້ານລຸ່ມເບື ້ ອງຂວາ. 

 

ຕົວຢ່າງ 
 ຕົວຢ່າງນີ ້ , ພວກເຮົ າຈະດໍ າເນີ ນການນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງມື ຢູ່ຂອບເຂດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ 

ລາວ. ພວກເຮົ າມີ ຄວາມສົນໃຈຕ່ໍກັບຈໍ ານວນໂຄງການພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານ ແລະ 

ຄົມມະນາຄົມ (energy and linear infrastructure projects) ຢູ່ໃນເຂດລັດສະໝີ 100 ໄມລ, ຫລື  ຈໍ ານວນທັບ

ຊ້ອນຂອງໄພຂ່ົມຂູ່ ທາງດ້ານຊີ ວະນາໆພັນ, ຄວາມກົງວົນຕ່ໍກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫລື  ບັນຫາທາງ

ການເມື ອງ ທີ່ ອາດຈະເກີດຂ ້ ນຈາກການລົງທ ນໃນເຂດພາກພ້ືນ. ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະເລີ່ ມຕ້ົນດ້ວຍການ ຂະຫຍາຍ

ແຜນທີ່  ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ໃຫຍ່ອອກ ຫລື  ພິມຊື່ ເມື ອງໃສ່ໃນຊ່ອງຄ້ົນຫາ. 
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 ເຄື່ ອງມື ໃນການຄ້ົນຫາໄດ້ເປີ ດແຜນທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຂ ້ ນມາໃນຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຕ່ ຜູ້ໃຊ້

ອາດຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຈຸດສະເພາະຂອງຂໍ ້ ມູນບໍ່ ຕັດກັບໂຄງການພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ຫລື  ອາດຈະບໍ່ ທັບຊ້ອນ

ກັບປະເພດ/ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນອື່ ນ. ການນໍ າໃຊ້ເສ້ັນວົງມົນ buffer ອ້ອມ ຈຸດຂໍ ້ ມູນ (ຈຸດຫລັກໝາຍ) ອາດຈະເປັນວິ ທີ

ທາງອອກທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນການວິ ເຄາະຢູ່ເຂດພາກພ້ືນນີ ້ . 
 

 
 

 ທໍາອີ ດ, ຫລັກໝາຍຈະຖື ກວາງໄວ້ຈຸດໃດໜ ່ ງຂອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍນໍ າໃຊ້ ເຄື່ ອງມື ໃນ

ການແຕ້ມ ຢູ່ໂຫມດ Point. ຈາກນ້ັນ, buffer ໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ໃນລັດສະໝີ 100 ໄມລອ້ອມຮອບຈຸດໃຈກາງຂອງ

ຫລັກໝາຍ, ດ່ັງທີ່ ໄດ້ປາກົດຢູ່ເທິ ງແຜນທີ່ ຂ້າງເທິ ງ.  ຈາກການປະມວນຜົນດ່ັງກ່າວ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງເປັນ
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ບົດລາຍງານໄດ້ໂດຍການກົດເລື ອກປຸ່ມ “Report” ຫລື  ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະຄັດກອງຂໍ ້ ມູນຄື ນໃຫມ່ ໂດຍການ ກົດ

ປຸ່ມ “Start Over”.  

 

ຕ່ໍໄປ ພວກເຮົ າຕ້ອງໄດ້ເປີ ດ ປະເພດ/ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນທີ່ ພວກເຮົ າມີ ຄວາມສົນໃຈທີ່ ຈະທໍາການວິ ເຄາະ. ໃນ

ຕົວຢ່າງນີ ້  ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນທຸກໆຊ້ັນທີ່ ສາມາດລາຍງານໄດ້ແມ່ນຖື ກເປີ ດໄວ້ແລ້ວ. 
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 ເມື່ ອໄດ້ນໍ າໃຊ້ buffer ໃສ່ເທິ ງແຜນທີ່  ແລະ ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນໄດ້ຖື ກສັບຊ້ອນເປັນທີ່ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ຈະ

ກົດປຸ່ມ “Report” ແລະ ລໍ ຖ້າໃຫ້ເຄື່ ອງມື ປະມວນຜົນຕາມຄໍ າສ່ັງ.  ໃນຂະນະທີ່ ເຄື່ ອງມື ກໍາລັງສ້າງບົດລາຍ

ງານ, ຜູ້ໃຊ້ຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນຈະຖື ກປະມວນໄປເທື່ ອລະຊ້ັນ ແລະ ຈະບໍ່ ມີ ການເຕືອນເກີດຂ ້ ນຈົນ

ກວ່າຂະບວນການຂອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນທັງໝົດສໍ າເລັດການປະມວນຜົນ. ຫລັງຈາກທີ່ ຊ້ັນຂໍ ້ ມູນທັງໝົດໄດ້ 

ສະແດງ/ໂຫລດຂ ້ ນໜ້າຈໍ , ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດເລື ອກນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 
 

 

 ຂໍ ້ ມູນຈາກບົດລາຍງານທີ່ ສະແດງຜົນຢູ່ໜ້າຈໍ ແມ່ນມີ ຮູບແບບຄື ກັນກັບແບບຟອມ (collapsed 

form). ເມື່ ອກົດປຸ່ມ ເຄື ອງໝາຍ “ + ” ທີ່ ຢູ່ທາງຂ້າງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນ, ລາຍລະອຽດຕົວເລກລາຍງານທີ່ ໄດ້ຈາກ
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ຕາຕະລາງຂອງຊ້ັນຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆ ຈະປາກົດຂ ້ ນ.  ຂໍ ້ ມູນສາມາດດັດປັບໄດ້ໂດຍການ ກົດປຸ່ມ cog icon ທີ່ ຢູ່ໃນ

ລາຍການຢູ່ດ້ານຂວາ.  ໃນຂະນະນີ ້ , ເຄື່ ອງມື ໃນການກ່ັນຕອງແມ່ນຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕ້ັງຄ່າການຄ້ົນຫາຄື ນໃໝ່

ໄດ້, ດາວໂຫລດຊ້ັນຂໍ ້ ມູນທີ່ ປາກົດຢູ່ເທິ ງໜ້າຈໍ ສະແດງຜົນ, ຫລື  ສາມາດພຣີ ມ (print) ຂໍ ້ ມູນຂອງຈຸດປັກໝ

າຍທັງໝົດອອກໄດ້. 
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