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1. CropWatch Pro 

ໃນເອກະສານຊຸດນີີ້ໄດ້ແນະນ າອົງປະກອບທັີ້ງໝົດຂອງ “CropWatch Pro” ແລະ ວິທີ ພອ້ມຂັີ້ນຕອນການປະ

ເມນີຜົນຕົວຊີີ້ວັດຂອງ CropWatch ໃນລະດັບ ແລະ ຂອບເຂດທີີ່ແຕກຕູ່າງກັນ ເພືີ່ອຊູ່ວຍໃຫ້ຜ ້ນ າໄຊ້ 

CropWatch ໄດ້ເຂົີ້າເຖີງບັນດາຂັີ້ນຕອນໃນການສ້າງແຜນທີີ່, ເສັີ້ນສະແດງ, ແລະ ສະຖິຕິທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບການ

ວິເຄາະດ້ວຍເວັບໄຊທ໌ CropWatch ນີີ້.  

1.1. ລະດັບການປະເມີນຜົນຂອງ CropWatch 

ຕົວຊີີ້ວັດ CropWatch ທັີ້ງໝົດນີີ້ແມູ່ນສາມາດປະເມີນຜົນ ແລະ ສ້າງອອກມາໄດ້ໃນສີີ່ລະດັບທີີ່ແຕກຕູ່າງ
ກັນເຊັັ່ນ: 

a) ລະດັບໂລກ (Global Level) 
b) ລະດັບເຂດການຜະລິດທີີ່ສ າຄັນ (Major Production Zones ຫ ື MPZs):ເຊີີ່ງໄດ້ແກູ່ ອາຟຣິກກາ

ຕາເວັນຕົກ, ອາເມລິກາເໜືອ, ອາເມລິການໄຕ້, ອາຊີໄຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສູ່ຽງໄຕ້, ເອີລົບຕາເວັນຕົກ
, ພາກກາງເອີລົບໄປຈົນຮອດພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດເຊຍ . 

c) ລະດັບປະເທດ: ຕົວຊີີ້ວັດທັີ້ງໝົດນີີ້ແມູ່ນກວມເອົາ173ປະເທດ/ພາກພືີ້ນ, ແລະ ການຄາດຄະເນການຜະລິດ
ທີີ່ສ າຄັນອີກໃນ42ປະເທດ. 

d) ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ: ກວມເອົາເຂດນິເວດກະສິກ າທີີ່ສ າຄັນ (AEZs)ໃນ42ປະເທດ, ແລະ ໃນລະດັບລັດ/ ຫ ື

ລະດັບແຂວງຂອງບັນດາປະເທດກວມທັີ້ງໝົດໃນ173ປະເທດ/ພາກພືີ້ນ.  

1.2. ບັນດາຕົວຊີີ້ວັດCropWatch 

ຕົວຊີີ້ວັດCropWatch, CropWatch ໄດ້ຮັບການອອບແບບຂືີ້ນມາເພືີ່ອປະເມີນສະພາບຂອງພືດພັນຜົນລະປ ກ 
ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ພວກມັນໄຊ້ໃນການພັດທະນາການ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕ, ໃນນັີ້ນປະກອບມີ: ຕົວຊີີ້

ວັດ-RAIN (ສ າລັບວັດແທກປະລິມານນ ້າຝົນ), ຕົວຊີີ້ວັດ TEMP (ສ າລບັວັດແທກອ ນຫະພ ມ), ແລະ ຕົວຊີີ້ວດັ 

RADPAR (ຕົວຊີີ້ວັດນີີ້ແມູ່ນນ າໄຊ້ເຂົີ້າໃນັດແທກການແຜູ່ລັງສີທີີ່ສັງເຄາະດ້ວຍແສງ, PAR) ເຊີີ່ງມັນບ ໍ່ຄືກບັຕົວ

ແປສະພາບອາກາດ, ແຕູ່ມນັເປັນຕົວຊີີ້ວັດມ ນຄູ່າເພີີ່ມທີີ່ຄ ານວນສະເພາະໃນບັນດາ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ຜົນລະປ ກ(ເຊັັ່ນຕົວຢ່າງ:ພືີ້ນທີີ່ປະເພດທະເລຊາຍ ແລະ ພືີ້ນທີີ່ຮົກເຮືີ້ອທີີ່ບ ໍ່ມີຄົນອາໄສ) ແລະ ເປັນຕົວຖູ່ວງນ ້າໜັກ
ເຊີງພືີ້ນທີີ່ ຕາມທູ່າແຮງການຜະລິດທາງດ້ານກະສິກ າ, ເຊີີ່ງພືີ້ນທີີ່ຂອບນອກຈະໄດ້ຮັບນ ້າໜັກນ້ອຍກວູ່າເຂດພືີ້ນທີີ່ທີີ່
ມີການເຮັດການຜະລິດ. 

ບັນດາຕົວບົັ່ງຊີີ້ດັັ່ງກູ່າວນີີ້ຈະສະແດງອອກໂດຍການໄຊ້ຫົວໜູ່ວຍທາງກາຍະພາບຕາມປົກກະຕິຂອງມັນເຊັັ່ນວູ່າ: ມິນ
ລິແມັດ, ສ າລັບວັດແທກປະລິມານນ ້າຝົນ) ແລະ ໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງລະອຽດເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັນກັບແຕູ່ລະ

ຂົງເຂດເວລາໃນພືີ້ນທີີ່ນັີ້ນ. ໃນນັີ້ນຄ າວູ່າ CWSU ມີຄວາມໝາຍເຕັມກ ຄື CropWatch Spatial Units ເຊີີ່ງ



ມີຄວາມໝາຍວູ່າ ຫົວໜູ່ວຍ CropWatch ເຊງີພືີ້ນທີີ່ ປະກອບມີ MRUs MPZ ແລະ ບັນດາປະເທດ (ປະກອບ

ມີເຂດປົກຄອງລະດັບທີໜືີ່ງໃນບາງປະເທດທີີ່ໃຫຍູ່ໆ) ສ າລັບຕວົບົງຊີີ້ທັີ້ງໝົດ ທີີ່ມີຄູ່າສະແດງສ ງນັີ້ນ ສະແດງວູ່າ “ດີ” 

(Good) ຫ ື ວູ່າມັນມີຄູ່າເປັນ “ບວກ”(Positive).  

 

ທູ່າແຮງສະສມົຂອງຊວີະມວນ (BIOMASS) 

ການຄາດຄະເນຄູ່າຂອງຊີວະມວນທີີ່ເຫັນວູ່າມີ
ທູ່າແຮງແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັີ້ນ ອາດຈະສະ
ສົມໃນຮອບເວລາອ້າງອີງໂດຍພິຈາລະນາຈາກ
ສະພາບການຂອງປະລິມານນ ້າຝົນ ແລະ ແລະ 
ອ ນຫະພ ມທີີ່ເກີດຂືີ້ນໃນທີີ່ນັີ້ນ. 
ຊີວະມວນໄດຖື້ກນ າສະເໜີ ແລະສະແດງອອກມາ
ເປັນແຜນທີີ່ໂດຍເມັດສີ ຫ ື (ພິກເຊວ), ແຜນທີີ່ຈະ
ສະແດງຄູ່າພິກເຊວໂດຍສະເລູ່ຍຢ ່ໃນຫົວໜູ່ວຍ

 

ເຊີງພືີ້ນທີີ່ ຫ ື CropWatch Spatial Units 

(CWSU) ຫ ື ອາດຈະສະແດງໃນຕາຕະລາງທີີ່ໃຫ້

ຄູ່າສະເລູ່ຍສ າລັບ CWSU, ຄູ່າຕູ່າງໆເຫ ົັ່ານັີ້ນຈະ
ຖືກນ າໄປປຽບທຽບກັບຄູ່າສະເລູ່ຍໃນຊູ່ວງໄລຍະ
ເວລາ15ປີທີີ່ຜູ່ານມາ ໂດຍການສະແດງນັບຈາກ
ຈ ດເລີີ້ມຕົີ້ນເຊີີ່ງຄູ່ານີີ້ຈະສະແດງເປັນເປີເຊັນ. 

ທີີ່ດິນປ ກຝງັ ແລະ ເສດສູ່ວນທີີ່ດນິປ ກຝງັ (CALF) 

ເນືີ້ອທີີ່ຂອງທີີ່ດິນປ ກຝັງຈ ານວນທັີ້ງໝົດ (ກວມ
ເອົາທັີ້ງໃນທີີ່ດິນທີີ່ສາມາດປ ກໄດ້ ແລະ ທີີ່ດິນທີີ່ບ ໍ່
ສາມາດປ ກໄດ້)ຂອງດິນປ ກຝັງ. ເຊີີ່ງໃນນັີ້ນ ບ ໍ່ວູ່າ
ພິກເຊວນັີ້ນຈະເປັນທີີ່ດິນປ ກຝັງຫ ືບ ໍ່ກ ຕາມ, ມັນ
ຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍອາໄສຄູ່າຂອງ NDVI 

(Normalized Difference Vegetation 

Index ຫ ື ດັດສະນີຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງພືດ

ປົກກະຕ)ິ ໃນໄລຍະເວລາເດືອນລະສອງຄັີ້ງ 
(ສ າລັບໄລຍະເວລາລາຍງານແມູ່ນທ ກໆສີີ່ເດືອນ,
ແຕູ່ລະພິກເຊວມີແປດຄູ່າຢ ່ໃນທີີ່ດິນທີີ່ສາມາດປ ກ
ໄດ້ ແລະ ທີີ່ດິນທີີ່ບ ໍ່ສາມາດປ ກໄດ້).  

ຄູ່າທີີ່ສແດງໃນຕາຕະລາງຄຄືູ່າສ ງສ ດຂອງຈ ານວນ
8ຄູ່າທີີ່ມີໃຫ້ສ າລັບແຕູ່ລະພິກເຊວ, ແຜນທີີ່ຈະ
ສະແດງພືີ້ນທີີ່ທີີ່ສາມາດປ ກຝັງໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍໜືີ່ງ
ໃນ 8ຂ ໍ້ສັງເກດການ ແມູ່ນໄດ້ຖືກແບູ່ງປະເພດ
ເປັນ “ພືີ້ນທີີ່ທີີ່ປ ກພືດ”. ພືີ້ນທີີ່ທີີ່ທີີ່ປ ກພືດບ ໍ່ໄດ້ນີີ້
ໝາຍຄວາມວູ່າເປັນພືີ້ນທີີ່ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດກວດຈັບ
ໄດ້ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາລາຍງານ. ບັນດາຄູ່າແມູ່ນ
ໄດ້ປຽບທຽບເປັນຄູ່າສະເລູ່ຍໃນຊູ່ວງໄລຍະເວລາ
ທີີ່ຜູ່ານມາ (2012-2016) ໂດຍການສະແດງນັບ
ຈາກຈ ດເລີີ້ມຕົີ້ນເຊີີ່ງຄູ່ານີີ້ຈະສະແດງເປັນເປີເຊັນ. 

ດດັສະນຂີອງພືດພນັຜນົລະປ ກ (Cropping Intensity Index) 

ດັດສະນີຂອງຜົນລະປ ກແມູ່ນອະທິບາຍເຖີງຂອບ
ເຂດເນືີ້ອທີີ່ດິນປ ກຝັງທີີ່ຖືກນ າໄຊ້ໃນໄລຍະເວລາ
ຫ າຍກວູ່າໜືີ່ງປີ. ເປັນອັດຕາສູ່ວນຂອງເນືີ້ອທີີ່ດິນ

 

ປ ກຝັງທັີ້ງໝົດຂອງທ ກລະດ ການປ ກຝັງໃນໜືີ່ງປີ 
ທຽບໄສູ່ເນືີ້ອທີີ່ທັີ້ງໝົດຂອງເນືີ້ອທີີ່ດິນປ ກຝັງນັີ້ນ. 



ຄວາມໜາແໜ້ນຜົນລະປ ກໄດ້ສະແດງອອກມາ
ເປັນແຜນທີີ່ໂດຍຄູ່າພກິເຊວ ຫ ື ຄູ່າພິກເຊວ
ສະເລູ່ຍເຊີງພືີ້ນທີີ່ສ າລັບເຂດການຜະລິດທີີ່ສ າຄັນ
(MPZs) ໃນ43ປະເທດ ແລະ ອີກ7ພາກພືີ້ນ

ສ າລັບປະເທດຈີນ, ບັນດາຄູ່າຕູ່າງໆແມູ່ນຈະຖືກ
ນ າມາປຽບທຽບກັບຄູ່າສະເລູ່ຍໃນໄລຍະເວລາຫ້າ
ປີທີີ່ຜູ່ານມາ ໂດຍການສະແດງນັບຈາກຈ ດເລີີ້ມ
ຕົີ້ນເຊີີ່ງຄູ່ານີີ້ຈະສະແດງເປັນເປີເຊັນ. 

 

 

 

 

 

 

 

ດດັສະນຄີວາມແຕກຕູ່າງພດືພນັປົກກະຕິ (NDVI) 

ການປະເມີນຄູ່າຄວາມໜາແໜນ້ຂອງສິີ່ງມີຊີວິດ
ຊີວະມວນສີຂຽວດ້ວຍ NDVI ໄດ້ສະແດງໂປຣ
ໄຟລ໌ຄູ່າສະເລູ່ຍໃນຊູ່ວງຮອບເວລາໄດໜືີ່ງ ໃນ
ລະດັບປະເທດ(ສະເພາະພືີ້ນທີີ່ດິນປ ກຝັງ) ໃນເສັີ້ນ
ສະແດງສະພາບການພັດທະນາການຂອງ

 

ຜົນລະປ ກປຽບທຽບກັບປີທີີ່ຜູ່ານມາ,  ແລະ ຄູ່າ
ສະເລູ່ຍຊູ່ວງໄລຍະເວລາຂອງຫາ້ປີທີີ່ຜູ່ານມາໃນ
ໂປຣໄຟລ໌ເຊີງພືີ້ນທີີ່ ເມືີ່ອທຽບກັບຄູ່າສະເລູ່ຍທີີ່
ສະແດງໂປຣໄຟລ໌ເວລາບູ່ອນທີີ່ມັນເກີດຂືີ້ນນັີ້ນ
ເປັນເປີເຊັນຂອງພິກເຊວທີີ່ມີສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງກັບ
ແຕູ່ລະໂປຣໄຟລນ໌ັີ້ນໆ. 

ຕວົຊີີ້ວດັ CropWatch ສ າລບັວດັແທກການແຜູ່ລງັສທີີີ່ສງັເຄາະດວ້ຍແສງ(PAR),ໂດຍໄຊພ້ກິເຊວເບສ PAR 

(RADPAR) 

ຄູ່າສະເລູ່ຍເຊີງພືີ້ນທີີ່ (ສ າລັບCWSU)ຂອງການສະ

ສົມໃນບັນດາພິກເຊວທາງດາ້ນກະສິກ າ, ເຊີີ່ງມີນ ້າໜັກ

ຈາກທູ່າແຮງທາງການຜະລິດ. RADPARໄດ້ຖືກ

ສະແດງອອມາເປັນເປີເຊັນຈາກຄູ່າ RADPAR ສ າລັບ
ຮອບໄລຍະເວລາລາຍງານ ໂດຍປຽບທຽບກັບຄູ່າ
ສະເລູ່ຍໃນໄລຍະເວລາ15ປີທີີ່ຜູ່ານມາ

 
ຕວົຊີີ້ວດັ CropWatch ສ າລບັວດັແທກປະລມິານນ າ້ຝນົ, ໂດຍໄຊພ້ກິເຊວເບສ ປະລມິານນ າ້ຝົນ (RAIN) 

ຄູ່າສະເລູ່ຍເຊີງພືີ້ນທີີ່ (ສ າລັບCWSU)ຂອງການສະສົມໃນ

ບັນດາພິກເຊວທາງດ້ານກະສິກ າ, ເຊີີ່ງມີນ ້າໜັກຈາກທູ່າແຮງ

ທາງການຜະລິດ. RAINໄດ້ຖືກສະແດງອອກມາເປັນເປີເຊັນ

ຈາກຄູ່າ RAIN ສ າລັບຮອບເວລາລາຍງານໂດຍປຽບທຽບ

ກັບຄູ່າສະເລູ່ຍໃນໄລຍະເວລາ15ປີທີີ່ຜູ່ານມາ. 

ຕ ໍ່CWSU. ສ າລັບເຂດການຜະລິດທີີ່ສ າຄັນ

(MPZs) ແລ້ວ ປະລິມານນ ້າຝົນປົກກະຕິຈະ
ສະແດງເປັນໂປຣໄຟລ໌ເວລາ ໂດຍຫົວໜູ່ວຍເຊີງພືີ້ນ
ທີີ່(Spatial Unit) ພ້ອມແຜນທີີ່ສະແດງຕ າແໜູ່ງທີີ່
ໂປຣໄຟລ໌ນັີ້ນເກີດຂືີ້ນ ແລະ ສະແດງເປັນເປີເຊັນ
ຂອງບັນດາພິກເຊວທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແຕູ່ລະໂປຣ
ໄຟລ໌ນັີ້ນໆ.  

ຕວົຊີີ້ວດັ CropWatch ສ າລບັອ ນຫະພ ມອາກາດ, ໂດຍໄຊພ້ກິເຊວເບສອ ນຫະພ ມ (TEMP) 



ຄູ່າສະເລູ່ຍເຊີງພືີ້ນທີີ່ (ສ າລັບCWSU)ຂອງ ເວລາອ ນຫະພ ມ

ສະເລູ່ຍໂດຍບັນດາພິກເຊວທາງດ້ານກະສິກ າ, ເຊີີ່ງມີນ ້າໜັກ
ດ້ວຍທູ່າແຮງທາງການຜະລິດ.TEMPໄດ້ຖືກສະແດງອອກມາ
ຈາກຄູ່າອ ນຫະພ ມສະເລູ່ຍ TEMP (ໃນໂປຣໄຟລ໌ຫົວໜູ່ວຍ
ອົງສາເຊັນຕີເກຣດຫ ື Degrees Centigrade),  

ຕ ໍ່ CWSU. ສ າລັບເຂດການຜະລິດທີີ່ສ າຄັນ

(MPZs) ແລ້ວ, ອ ນຫະພ ມປົກກະຕິຈະສະແດງເປັນ

ໂປຣໄຟລ໌ເວລາ ໂດຍຫົວໜູ່ວຍເຊີງພືີ້ນທີີ່(Spatial 

Unit) ພ້ອມແຜນທີີ່ສະແດງຕ າແໜູ່ງທີີ່ໂປຣໄຟລ໌ນັີ້ນ
ເກີດຂືີ້ນ ແລະ ສະແດງເປັນເປີເຊັນຂອງບັນດາພິກ
ເຊວທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແຕູ່ລະໂປຣໄຟລ໌ນັີ້ນໆ. 

ດດັສະນພີືດພນັສ ງສ ດ ຫ  ືMaximum Vegetation Condition Index (VCIx) 

ສະພາບພືດພັນຂອງລະດ ການປະຈ ບັນທຽບກັບຂ ໍ້ມ ນໃນອາ
ດີດທີີ່ຜູ່ານມາ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຄູ່າຈະເປັນ [0,1] ໂດຍຄູ່າ

ທີີ່ເປັນ [0] ຄືຄູ່າ “NDVI” ທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມສົມບ ນໃນປີທີີ່ຜູ່ານ

ມາ, ແລະ ຄູ່າທີີ່ເປັນ [1] ຄືຄູ່າ “NDVIທີີ່ມີຄວາມສົມບ ນໃນ

ປີທີີ່ຜູ່ານມາ” ນັີ້ນເອງ. ບັນດາຄູ່າດັັ່ງກູ່າວອາດຈະສ ງເກີນໃນ
ບາງຊູ່ວງເວລາ ຫາກວູ່າໃນປີປະຈ ບັນນັີ້ນ ມີຄວາມສ ມບ ນທີີ່
ສ ດຫ ື ບ ໍ່ສົມບ ນ ແລະ ຮ້າຍແຮງທີີ່ສ ດ. 

ດັດສະນີພືດພັນສ ງສ ດ(VCIx) ນັີ້ນແມູ່ນຂືີ້ນກັບຄູ່າ 

NDVI ແລະ ຄູ່າVCI ຈ ານວນສອງຄູ່າເຊີີ່ງຈະໄດ້ຮັບ
ການຄ ານວນໃນທ ກໆເດືອນ. ຄູ່າVCIx ຄືຄູ່າ VCI 
ສ ງສ ດທີີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ສ າລັບທ ກໆຄູ່າພິກເຊວໃນ
ຊູ່ວງຮອບເວລາທີີ່ລາຍງານນັີ້ນ. ຄູ່າ VCIx ທີີ່ມີີ່ຄູ່າ
ຕ ່ານັີ້ນໝາຍຄວາມວູ່າ ບ ໍ່ມີຄູ່າ VCIສ ງໃນຊູ່ວງຮອບ
ເວລາທີີ່ລາຍງານ. ເຊີີ່ງຄູ່າສ ງນັີ້ນແມູ່ນໝາຍຄວາມ
ວູ່າຄູ່າມີVCI ຢ່າງນ້ອຍສ ງໜືີ່ງຄູ່າ. VCI ຈະຖືກ
ສະແດງອອກມາເປັນແຜນທີີ່ໃນໂປຣໄຟລ໌ພິກເຊວ
ເບສ ແລະ ຈະເປັນຄູ່າສະເລູ່ຍໂດຍCWSU. 

ດດັສະນຄີວາມສມົບ ນຂອງພດືພນັ ຫ  ືVegetation health index (VHI) 

ຄູ່າສະເລຍຂອງVCI ແລະ ດັດສະນີອ ນຫະພ ມ(TCI) ພ້ອມ

ກ ານົດຄູ່າTCI ເປັນVCI ແຕູ່ສ າລັບອ ນຫະພ ມນີີ້ ດັດສະນີ

ຄວາມສົມບ ນຂອງພືດພັນຫ ື VHI ແມູ່ນຂືີ້ນຢ ່ກັບການສົມຕິ

ຖານນັີ້ນວູ່າ “ອ ນຫະພ ມສ ງແມູ່ນບ ໍ່ດີ” (ເນືີ່ອງຈາກມຄີວາມ
ກົດດັນຈາກຄວາມຊຸູ່ມ)ນັີ້ນເອງ. ແຕູ່ກ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄສູ່ໃຈ
ວູ່າອ ນຫະພ ມຕ ່ານັີ້ນອາດຈະ “ບ ໍ່ດ”ີ (ພືດພັນມີພັດທະນາການ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ຫ ື ແມູ່ນກະທັີ້ງວູ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກອາກາດໜາວຮ ນແຮງ) 

ບັນດາຄູ່າVHIທີີ່ຕ ່ານັີ້ນສະແດງເຖີງສະພາບການ
ປ ກຝັງທີີ່ບ ໍ່ດແີບບຜິດປົກກະຕິ, ແຕູ່ກົງກັນຂ້າມໃນ
ບັນດາຄູ່າທີີ່ສ ງນັີ້ນເມືີ່ອໄດຫາກອ ນຫະພ ມຕ ່າລົງ 
ນັີ້ນອາດຈະນ າໄປສ ູ່ການຕີຄວາມໝາຍ ຫ ື ແປຜົນ
ໄດ້ຍຍາກຂືີ້ນຕືີ່ມ. ຄູ່າVHI ຈະສະແດງເປັນໂປຣ
ໄຟລ໌ເວລາໃນເຂດການຜະລິດທີີ່ສ າຄັນ(MPZs) 
ໃນຂອບເຂດບູ່ອນທີີ່ມັນເກີດຂືີ້ນ ແລະ ສະແດງເປັນ
ເປີເຊັນຂອງບັນດາພິກເຊວທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແຕູ່ລະ
ໂປຣໄຟລ໌ນັີ້ນໆ. 

ດດັສະນຄີວາມສມົບ ນຂອງພດືພນັຕ າ່ສ ດ ຫ  ືMinimum Vegetation health index (VHIn) 

VHIn ແມູ່ນໝາຍເຖີງຄູ່າVHIທີີ່ຕ ່າທີີ່ສ ດສ າລັບທ ກໆພິກ
ເຊວໃນຊູ່ວງຮອບເວລາລາຍງານ. ບັນດາຄູ່າເຫ ົັ່ານັີ້ນໂດຍ
ປົກກະຕິແລ້ວຈະຢ ່ຫວູ່າງ [0,100]. ສູ່ວນຄູ່າໄດທີີ່ມີຄູ່າຕ ີ່າ
ກວູ່າ 35 ນັີ້ນ ສະແດງເຖີງສະພາບການປ ກຝັງທີີ່ບ ໍ່ດີແບບຜິດ
ປົກກະຕິ 

ບັນດາຄູ່າ VHIn ທີີ່ຕ ີ່ານັີ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງການ
ເກີດຄວາມກົດດັນຂອງນ ້າໃນໄລຍະຊູ່ວງຮອບເວລາ
ການຕິດຕາມ, ແລະ ມັກຈະລວມກັນກັບປະລິມານ
ນ ້າຝົນທີີ່ມີຄູ່າຕ ່າກວູ່າຄູ່າສະເລູ່ຍ. ຄວາມລະອຽດເຊີງ
ພືີ້ນທີີ່/ເວລາຂອງ CropWatch ໃນ VHIn ແມູ່ນ 



16km/ທິດ ສ າລັບເຂດການຜະລິດທີີ່ສ າຄັນ

(MPZs) ແລະ 1km/dekad fo 

ອັດຕາສູ່ວນຂອງພືີ້ນທີີ່ໃບຕ ໍ່ພືີ້ນທີີ່ປ ກ(ດດັສະນພີືີ້ນທີີ່ໃບ)  
ຫ  ືLeaf Area Index (LAI) 

 

ໝາຍເຖີງພືີ້ນທີີ່ໃບສີຂຽວດ້ານດຽວຂອງໃບຕ ໍ່ໜືີ່ງໜູ່ວຍພືີ້ນ
ຜິວ(LAI=ພືີ້ນທີີ່ໃບຫານໃຫ້ພືີ້ນຜິວ , m2/m2). LAI ເລີີ້ມ
ຕັີ້ງແຕູ່ 0(ພືີ້ນດິນເປົົ່າຫວູ່າງ)ໄປຈົນຮອດ10(ປ່າຕົີ້ນສົນທີີ່ມີ
ຄວາມໜາແໜ້ນສ ງສ ດ) LAI ເປັນຄ ນສົມບັດທາງໂຄງສ້າງ
ທີີ່ສ າຄັນຂອງພືດພັນ. ບັນດາພືີ້ນຜິວຂອງໃບນັີ້ນເປັນຕົວຄວບ
ຄ ມຫ ັກທີີ່ສ າຄັນຂອງການແລກປ່ຽນມວນ(Mass) ແລະ 
ພະລັງງານນັີ້ນເອງ.  

ພ້ອມນັີ້ນຍັງມີຂະບວນການທີີ່ສ າຄັນອີກເຊັັ່ນ: ການ
ຮັບເອົາແສງສ ູ່ຍອດພືດ, ການລະເຫີຍອາຍ, ແລະ 
ການສັງເຄາະແສງໂດຍລວມ. ຍິີ່ງໄປກວູ່ານັີ້ນຖ້າ
ຫາກວູ່າຄູ່າຂອງ LAI ສ ງຂືີ້ນໄປເທົັ່າໄດ ຜົນຜະລິດ
ສ ດທ້າຍກ ຈະສ ງຂືີ້ນເທົັ່ານັີ້ນ. 

ເສດສູ່ວນດ ດຊມືລງັສສີງັເຄາະແສງ ຫ  ືFractional of Absorbed Photosynthetic Radiation (FAPAR) 

FAPAR ແມູ່ນເສດສູ່ວນຂອງລັງສີຈາກດວງຕາເວັນທີີ່ເຂົີ້າ
ມາໃນຂອບເຂດບ ລິເວນສະເປກໂຕຣ ຂອງການແຜູ່ກະຈາຍ
ລັງສີທີີ່ໄຊ້ແສງສະຫວູ່າງ ເຊີີ່ງຈະຖືກດ ດຊຶມດວ້ຍສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດ
ທີີ່ສັງເຄາະດ້ວຍແສງ. ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວຈະອະທິບາຍເຖີງການ
ດ ດຊຶມຂອງແສງສະຫວູ່າງ 

 

ຜູ່ານຍອດຂອງພືດແບບປະສົມປະສານ. FAPAR 

ແມູ່ນກູ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຜົນຜະລິດຫ ັກ ແລະ ຍັງ
ສາມາດນ າໄຊ້ໄປເປັນຕົວຊີີ້ວັດເຖີງສະຖານະ ແລະ 
ວິວັດທະນາການຂອງພືດປົກຄ ມໜ້າດິນອີກດ້ວຍ. 

 
ການລະເຫຍີອາຍ ຫ  ືEvapotranspiration (ET) 

 

ການລະເຫີຍອາຍ ຫ ື Evapotranspiration (ET) ແມູ່ນ
ຜົນລວມຂອງການລະເຫີຍ ແລະ ການຄາຍນ ້າຂອງພືດຈາກ
ພືີ້ນໜ້າດິນ ແລະ ພືີ້ນຜິວຂອງມະຫາສະໝ ດຂືີ້ນສ ູ່ຊັີ້ນ
ບັນຍາກາດຂອງໂລກ. 

ການລະເຫີຍອາຍແມູ່ນການສ ນເສຍອົງປະກອບທີີ່
ສ າຄັນຂອງນ ້າ. ບັນດາປະເພດຂອງພືດພັນ ແລະ 
ການນ າໄຊ້ທີີ່ດິນສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ການລະເຫີຍຢ່າງສ າຄັນ, 
ແລະ ພ້ອມກັນນັີ້ນ ຈືີ່ງມີປະລິມານນ ້າຈ ານວນຫ າຍ
ລະເຫີຍຈາກພືີ້ນດິນສ ູ່ຊັີ້ນບັນຍາກາດ. 

ດດັສະນຄີວາມແຕກຕູ່າງຂອງນ າ້ປກົກະຕິ ຫ  ືNormalized Difference of Water Index (NDWI)

ດັດສະນີຜົນຕູ່າງຄວາມຊຸູ່ມຊືີ່ນຂອງນ ້າ ຫ ື ດັດ
ສະນີຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງນ ້າປກົກະຕິຫ ື 
Normalized Difference Water Index 

(NDWI) ແມູ່ນດັດສະນີທີີ່ໄດ້ຈາກການສ າຫ ວດ
ໄລຍະໄກຈາກພາບຖູ່າຍຍດາວທຽມຂອງພືີ້ນທີີ່
ແຫ ູ່ງນ ້າ ແລະຈາກພືດພັນ ໂດຍການຄາດຄະເນ
ປະລິມານນ ້າໃນໃບທີີ່ລະດັບຍອດຂອງພືດພັນ. 

 

NDWIs ມີຄວາມອູ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງ
ຂອງປະລິມານນ ້າຢ ່ເທີງຫ ັງຄາພືດ(ຍອດພ ູ່ມໄມ້)
ຂອງພືດພັນ ເຊີີ່ງການຄ ານວນຫາຄູ່າຂອງ 
NDWIs ແມູ່ນໄດ້ຈາກ ການນ າໄຊ້ການສະທ້ອນ
ແສງອິນຟຣາເຣດໄລຍະໄກ້ (Near-Infrared 

ຫ ື NIR) ແລະ ການສະທ້ອນຄືີ້ນຄວາມຖີີ່ອິນຟຣາ



ເຣດໄລຍະສັີ້ນ (Short Wave Infrared ຫ ື 

SWIR). ຄູ່າຂອງດັດສະນີນີີ້ຈະຢ ່ໃນຊູ່ວງ
ລະຫວູ່າງ -1 ຫາ 1 ແລະ ຈະເປັນຊູ່ວງໄລຍະເວລາ

ທີີ່ສາມາດພົບເຫັນເປັນປະຈ າ ສ າລັບພືດສີຂຽວຄື 
0,02 ຫາ 0,6 

 

1.3. ການປະເມີນຜົນຕົວຊີີ້ວັດCropWatch 

1.3.1. ການລົງທະບຽນນ າໄຊ້ລະບົບ 
ກູ່ອນອືີ່ນໝົດ, ທູ່ານຈ າເປັນຕ້ອງມີບັນຊີເພືີ່ອເຂົີ້າສ ູ່ເວັບໄຊທ໌ CropWatch Cloud ສະນັີ້ນເພືີ່ອການນ າໄຊ້ ທູ່ານກົດ

ທີີ່ລິີ້ງນີີ້ (http://cloud.cropwatch.com.cn/) ເພືີ່ອດ າເນີນການຈາກການເລີີ້ມຕົີ້ນການສ້າງຕົວຊີີ້ວັດ CropWatch 
ທີີ່ແຕກຕູ່າງກັນ. ໃນກ ລະນີວູ່າທູ່ານຍັງບ ໍ່ມີບັນຊເີພືີ່ອລັອກອິນເຂົີ້າສ ູ່ລະບົບນັີ້ນເທືີ່ອ ທູ່ານສາມາດລົງທະບຽນຜູ່ານເວັບ
ໄຊທ໌ນີີ້ http://cloud.cropwatch.com.cn/user/register ແລະ ຈາກນັີ້ນລະບົບຈະສົັ່ງອີເມວຄ າຂ  ໄປທີີ່ສ ນປະຕິບັດ
ການ cropwatch@radi.ac.cn. ແລະ ມັນຈະສ າເນົາໄປທີີ່ zhangmiao@radi.ac.cn ທ ກຄັີ້ງເພືີ່ອແຈ້ງໃຫ້ແອັດມິນ
ຜ ້ດ ແລ ລະບົບນັີ້ນໄດຮ້ັບຮ ້ວູ່າມີການສະໝັກນ າໄຊ້ເວັບໄຊທ໌ດັັ່ງກູ່າວ (ຮ ບແບບການລົງທະບຽນນ າໄຊ້ ເບີີ່ງຮ ບລ ູ່ມນີີ້). 
 

 
 
ຫ ັງຈາກພິມຊືີ່ຜ ້ນ າໃຊ້, ທີີ່ຢ ່ອີເມວ ແລະ ຕັີ້ງລະຫັດຜູ່ານຂອງທູ່ານຢ ່ຮ ບກາຟດ້ານຊ້າຍມືແລວ້, ໃຫ້ກົດປ ່ມສີຂຽວ 

(SIGN UP) ເພືີ່ອຊສິີ້ນສ ດແລະສ າລັດການລົງທະບຽນ 

!!ກະລ ນາຈ າຊືີ່ີ່ຜ ້ນ າໄຊ,້ ອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜູ່ານຂອງທູ່ານໃຫ້ດີ!! 

1.3.2. ການເຂົີ້າສ ູ່ລະບົບ 
ພາຍຫ ັງທີີ່ທູ່ານໄດ້ສ າເລັດການລົງທະບຽນ ແລະເປີດນ າໄຊ້ບັນຊີຂອງທູ່ານເປັນທີີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຈາກນັີ້ນໃຫ້ທູ່ານເຂົີ້າ
ສ ູ່ລະບົບຜູ່ານເວັບໄຊທ໌ CropWatch Cloud ໄດ້ໂດຍການກົດໄສູ່ເວັບໄຊທ໌ຕ ໍ່ໄປນີີ້ 
(http://cloud.cropwatch.com.cn/) ຫລື http://cloud.cropwatch.com.cn/user/login ເພືີ່ອດ າເນີນ
ການລັອກອິນ 

http://cloud.cropwatch.com.cn/user/register
mailto:cropwatch@radi.ac.cn
mailto:zhangmiao@radi.ac.cn
http://cloud.cropwatch.com.cn/
http://cloud.cropwatch.com.cn/user/login


 

ຫ ັງຈາກເຂົີ້າສ ູ່ລະບົບແລ້ວ, ກະລ ນານ າໃຊ້ສູ່ວນປະກອບ 'CropWatch Pro' (ບັອກສີຟ້າທີີ່ຂີດອ້ອມໄວ້ຢ ່ດ້ານລ ູ່ມນີີ້) 

 
 

ໂດຍການກົດທີີ່ ອົງປະກອບ CropWatch ຢ່າງໄດຢ່າງໜືີ່ງ (ເຊັັ່ນ:ດັດສະນີຂອງປະລິມານນ ້າຝົນເປັນຕົີ້ນ) ໜ້າເພຈ

ກ ານົດບັນດາຕົວພາຣາເມດເຕສີ າລັບການປະເມີນຜົນຂອງສູ່ວນປະກອບນີີ້ຈະຖືກເປີດຂືີ້ນມາພ້ອມກັບແຖບເມນ ດ້ານ

ຂ້າງເພືີ່ອສະແດງສູ່ວນອທູ່ນຫ ື ອົງປະກອບຂອງ CropWatch ທັີ້ງໝົດອີກເທືີ່ອໜືີ່ງເພືີ່ອໃຫທູ້່ານໄດ້ເຂົີ້າເຖີງໄດ້ງູ່າຍຂືີ້ນ.  



ພາຍຫ ັງທີີ່ທູ່ານ ກົດເຂົີ້າໄປ CropWatch Pro ແລ້ວ ໜ້າຕາມັນກ ຈະປະກົດ ແບບພາບລ ູ່ມນີີ້: 

 
 

1.3.3. ການຈັດການການຄ ້ມຄອງລະບົບ  
ສ າລັບຜ ້ນ າໄຊ້ທີີ່ເຂົີ້າສ ູ່ລະບົບເປັນຄັີ້ງທ າອິດນັີ້ນ ທູ່ານສາມາດກ ານົດ ລະບົບອິນເຕີເຟດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຫ ັງ

ຈາກທູ່ານກົດໄສູ່ ອົງປະກອບຂອງ CropWatch Pro ແລ້ວ, ມັນຈະມີໜ້າຕູ່າງເດັີ້ງຂືີ້ນມາ(Popup) ເພືີ່ອໃຫ້ທູ່ານ

ກ ານົດຄູ່າອິນເຕີເຟດຂອງທູ່ານເອງ, ຫ ັງຈາກນັີ້ນໃຫ້ທູ່ານດ າເນີນການຕາມຂັີ້ນຕອນໃນຮ ບດ້ານລ ູ່ມນີີ້ເພືີ່ອສ າເລັດ ແລະ 
ສິີ້ນສ ດການກ ານົດການຕັີ້ງຄູ່າ.  

 



ໃນກ ລະນີທີີ່ທູ່ານປິດຕົວທີີ່ມັນເດັີ້ງຂືີ້ນມານັີ້ນອອກໄປ (Popup) ແລະ ທູ່ານຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ສົັ່ງຄ າຂ ອະນ ຍາດການກ ານົດ

ຄູ່າເທືີ່ອ ໃຫ້ທູ່ານໂຫ ດໜ້າເພຈຄືນໄໝູ່ (Refresh the page) ຕົວເດັີ້ງ (Popup) ມັນກ ຈະເດັີ້ງຂືີ້ນມາອີກຄັີ້ງໜືີ່ງ. 

ຖ້າຫາກທູ່ານໄດສ້ າເລັດ ແລະ ສິີ້ນສ ດການກ ານົດຄູ່າແລ້ວ, ແຕູ່ທູ່ານຍັງຕ້ອງການດ າເນີນການຊ ້າຄືນໄໝູ່ອີກ, ໃຫ້ທູ່ານ

ກົດໄສູ່ຊືີ່ຜ ້ນ າໄຊ້ຂອງທູ່ານຢ ່ທີີ່ມ ມດ້ານຂວາມືຂາ້ງເທີງຂອງເວັບໄຊທ໌ນັີ້ນ ແລະ ເລືອກທີີ່ My Profile, ທູ່ານຈະເຫັນ

ໜ້າໂປຣໄຟລ໌ ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້. ຈາກນັີ້ນທູ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັີ້ງຄູ່າໄດຕ້າມຄວາມຕ້ອງການຂອງທູ່ານເອງໄດ້. 

 

1.3.4. ດັດສະນດີ້ານພ ມອາກາດກູ່ຽວກັບກະສິກ າ: ປະກອບດ້ວຍ 3 ດັດສະນ ີ 

1.3.4.1. ດັດສະນີປະລິມານນ ້າຝົນ 

ສົມມ ດວູ່າທູ່ານຢາກຮ ້ຄູ່າດັດສະນີດ້ານປະລິມານນ ້າຝົນກ ໃຫ້ກົດໄປທີີ່ Rainfall Index ໄດ້ຕາມຮ ບລ ູ່ມນີີ້ 

 



ໜ້າຕາການຕັີ້ງຄູ່າດ້ານປະລິມານນ ້າຝົນກ ຈະອອກມາປະມານນີີ້ ຈາກນັີ້ນກ ດ າເນີນການຕັີ້ງຄູ່າເວລາໄດ້ເພືີ່ອ RUN 

 

 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດຈະປະກົດເຫັນ File ທີີ່ RUN ຈາກນັີ້ນກົດເຂົີ້າເບີີ່ງໄດ້ເລີຍ (File ທີີ່ RUN ຢ ່ໃນວົງກົມສີແດງ) 

 
1.3.4.2. ດັດສະນີອ ນຫະພ ມ 
ຫາກຕ້ອງການເລືອກ Temperature ໃຫ້ກົດໄສູ່ຕາມຮ ບໃນວົງກົມສີແດງນັີ້ນ 

 
 

 

 

 



ໜ້າຕາມັນກ ປະມານນີີ້ ແລະ ຈະປະກົດມີ Temperature Index ຂືີ້ນມາເພືີ່ອໃຫ້ທູ່ານຕັີ້ງຄູ່າ 

 

 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດຈະປະກົດເຫັນ File ທີີ່ RUN ຈາກນັີ້ນກົດເຂົີ້າເບີີ່ງໄດ້ເລີຍ (File ທີີ່ RUN ຢ ່ໃນວົງກົມສີແດງ) 

 
 

1.3.4.3. ດັດສະນີການແຜູ່ລັງສີສັງເຄາະດ້ວຍແສງ 
2. ຫາກຕ້ອງການເລືອກ Photosynthetic Active Radiation ໃຫ້ກົດໄສູ່ຕາມຮ ບໃນວງົກມົສີແດງນັີ້ນ 

 

 

 



ຈະປະກົດມີ Photosynthetic Active Radiation Index ຂືີ້ນມາເພືີ່ອໃຫ້ທູ່ານຕັີ້ງຄູ່າ 

 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດຈະປະກົດເຫັນ File ທີີ່ RUN ຈາກນັີ້ນກົດເຂົີ້າເບີີ່ງໄດ້ເລີຍ (File ທີີ່ RUN ຢ ່ໃນວົງກົມສີແດງ) 

 

1.3.5. ອົງປະກອບຂອງຂ ໍ້ມ ນ 
1.3.5.1. ອົງປະກອບດັດສະນີດ້ານພ ມອາກາດ 

ຫາກທູ່ານຕ້ອງການດ າເນີນການ ປະເມີນຜົນອົງປະກອບດັດສະນີດ້ານພ ມອາກາດ, ໃຫ້ທູ່ານກົດໄປທີີ່ລິີ້ງເຊືີ່ອມຕ ໍ່ 
(Agro-Climatic Index Composite )ໃນຂອບສີແດງ 

http://process.cropwatch.com.cn/CropWatch/ ໜ້າທີີ່2 ດັັ່ງໃນວົງກົມສີແດງໝາຍເລກ 1ໃຫ້ກົດເລືີ່ອນ

ໄປເພືີ່ອໄປໜ້າທີີ່2 ຈາກນັີ້ນກົດໄສູ່ ບູ່ອນ Agro-Climatic Index Composite ໃນວົງກົມສີແດງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

 
 

 

http://process.cropwatch.com.cn/CropWatch/


ຈະປະກົດມີ Agro-Climatic Index Composite ຂືີ້ນມາເພືີ່ອໃຫ້ທູ່ານຕັີ້ງຄູ່າ 

 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດຈະປະກົດເຫັນ File ທີີ່ RUN ຈາກນັີ້ນກົດເຂົີ້າເບີີ່ງໄດ້ເລີຍ (File ທີີ່ RUN ຢ ່ໃນວົງກົມສີແດງ) 

 

1.3.5.2. ຊີວະມວນ 

ຫາກທູ່ານຕ້ອງການດ າເນີນການ ປະເມີນຜົນອົງປະກອບດັດສະນີດ້ານຊີວະມວນ, ໃຫ້ທູ່ານກົດໄປທີີ່ລິີ້ງເຊືີ່ອມ
ຕ ໍ່(Potential Biomass) ໃນຂອບສີແດງດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

 



ຈະປະກົດມີ Potential Biomass Index ຂືີ້ນມາເພືີ່ອໃຫ້ທູ່ານຕັີ້ງຄູ່າ 

 

 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດຈະປະກົດເຫັນ File ທີີ່ RUN ຈາກນັີ້ນກົດເຂົີ້າເບີີ່ງໄດ້ເລີຍ (File ທີີ່ RUN ຢ ່ໃນວົງກົມສີແດງ) 

 

1.3.6. ສະພາບດ້ານການປ ກຝັງ 
1.3.6.1. ສະພາບການປ ກຝັງອີງໄສູ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ NDVI 

ຫາກທູ່ານຕ້ອງການດ າເນີນການປະເມີນຜົນ ສະພາບການປ ກຝັງໂດຍອາໄສຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງNDVIນັີ້ນ, ໃຫ້

ທູ່ານກົດໄປທີີ່ລິີ້ງເຊືີ່ອມຕ ໍ່ (Crop Condition based on NDVI anomaly)ໃນຂອບສີແດງດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

 



ຈະປະກົດມີ Crop Condition based on NDVI anomaly ຂືີ້ນມາເພືີ່ອໃຫ້ທູ່ານຕັີ້ງຄູ່າ 

 
 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດຈະປະກົດເຫັນ File ທີີ່ RUN ຈາກນັີ້ນກົດເຂົີ້າເບີີ່ງໄດ້ເລີຍ (File ທີີ່ RUN ຢ ່ໃນວົງກົມສີແດງ) 

 

1.3.6.2. ການຈັດປະເພດສະພາບການປ ກຝັງ 
ຫາກທູ່ານຕ້ອງການດ າເນີນການປະເມີນຜົນ ການຈັດປະເພດສະພາບການປ ກຝັງ, ໃຫ້ທູ່ານກົດໄປທີີ່ລິີ້ງເຊືີ່ອມຕ ໍ່(Crop 

Condition Classification)ໃນຂອບສີແດງດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

 

 



ຈະປະກົດມີ Crop Condition Classification ຂືີ້ນມາເພືີ່ອໃຫ້ທູ່ານຕັີ້ງຄູ່າ 

 
 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດຈະປະກົດເຫັນ File ທີີ່ RUN ຈາກນັີ້ນກົດເຂົີ້າເບີີ່ງໄດ້ເລີຍ (File ທີີ່ RUN ຢ ່ໃນວົງກົມສີແດງ) 

 
 

1.3.6.3. ການແບູ່ງກ ູ່ມສະພາບການປ ກຝັງ 
ຫາກທູ່ານຕ້ອງການດ າເນີນການປະເມີນຜົນ ການແບູ່ງກ ູ່ມສະພາບການປ ກຝັງ, ໃຫ້ທູ່ານກົດໄປທີີ່ລິີ້ງເຊືີ່ອມຕ ໍ່(Crop 

Condition Clustering)ໃນຂອບສີແດງດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

 
 

 

 



ຈະປະກົດມີ Crop Condition Clustering ຂືີ້ນມາເພືີ່ອໃຫ້ທູ່ານຕັີ້ງຄູ່າ 

 
ພາຍຫ ັງສ າເລັດຈະປະກົດເຫັນ File ທີີ່ RUN ຈາກນັີ້ນກົດເຂົີ້າເບີີ່ງໄດ້ເລີຍ (File ທີີ່ RUN ຢ ່ໃນວົງກົມສີແດງ) 
 

1.4. ແຜນທີີ່ສະເພາະເພືີ່ອການວິເຄາະໃນລະດັບປະເທດ(ສ າລັບນັກວິເຄາະCropWatch Bulletin) 

ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກຜ ້ດ ແລລະບົບຂັີ້ນສ ງແລ້ວ ທູ່ານຈະສາມາດເຂົີ້າເຖີງ "CropWatch Pro" ໄດ້ຈາກ
ໜ້າທ າອິດເລີຍຜູ່ານ cloud.cropwatch.com.cn. 

 

 
 

 

 

 
  



ອົງປະກອບຂອງ “Thematic Map” ທີີ່ມັກໄຊ້ໃນການສ້າງແຜນທີີ່ສ າລັບການວິເຄາະ ເຂົີ້າໄປທີີ່ Thematic Map 

 
ການວະເຄາະໃນລະດບັປະເທດ (ການວເິຄາະເລງັໄສູ່ໄລຍະສີີ່ເດືອນລາ້ສ ດຂອງປ2ີ020 ນບັແຕູ່ເດອືນເມສາຫາເດອືນ

ກ ລະກດົ(4-7), ສ າລບັການຜະລດິ Bulletin ໃນເດືອນສງິຫາ) 
ສ າລັບແຕູ່ລະປະເທດນັີ້ນ, ຜ ້ຂຽນຈະສ້າງແຜນທີີ່ໃຫ້ຫ າຍໆສະບັບເພືີ່ອສະໜອງໃຫ້ແຕູ່ລະປະປະເທດເທດໄດ້ມີໄວ້ນ າໄຊ:້ 

1.4.1. ເສັີ້ນສະແດງປະກົດການວິທະຍາຂອງບັນດາພືດພັນທີີ່ສ າຄັນ 

ປະເພດຂອງແຜນທີີ່: ແຜນທີີ່ປະກົດການວິທະຍາ (Phenology map) 

ຊືີ່ຂອງພືີ້ນທີີ່: ນັກວິເຄາະແຕູ່ລະປະເທດຈະເລືອກເອົາຜ ້ທີີ່ມີສູ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານນີີ້; 
ຕັີ້ງຄູ່າເດືອນທີີ່ເລີີ້ມຕົີ້ນ ແລະ ເດືອນສ ດທ້າຍໂດຍອີງຕາມປະຕິທິນການປ ກຝັງໃນລະດ ການປະຈ ບັນຂອງ ບັນດາ
ປະເທດ ຫ ື ໃນພາກພືີ້ນນັີ້ນ ຕາມທີີ່ທູ່ານຕ້ອງການ. 

ການສ້າງ Phenology map ພາຍຫ ັງກົດເຂົີ້າໄປທີີ່ Thematic Map ແລ້ວໃຫ້ດ າເນນີການຕັີ້ງຄູ່າຕາມຮ ບລ ູ່ມນີີ້:  

 
 
 
 



ແຜນທີີ່ສະແດງລະດ ການປ ກຝັງ ຫ ື Phenology map ທີີ່ໄດ້ຈະມີລັກສະນະລ ູ່ມນີີ້  

ໝາຍເຫດ: ກ ລະນີນີີ້ເຮົາສ້າງນີີ້ແມູ່ນສ້າງຈາກປະເທດເພືີ່ອບ້ານ (Thailand) ເນືີ່ອງຈາກວູ່າ ປະເທດລາວຂ ໍ້ມ ນຍັງບ ໍ່

ທັນສົມບ ນເທືີ່ອ (Region Name ເປັນ Thailand) 

 
1.4.2. ໂປຣໄຟລ໌ NDVI 

ສ າລັບແຕູ່ລະປະເທດ, ນັກວິເຄາະຂອງປະເທດນັີ້ນໆຈະຕ້ອງສ້າງ ທັີ້ງໂປຣໄຟລ໌ຂອງປະເທດຕົນ ແລະ ໂປຣໄຟລ໌ຂອງ
ເຂດນິເວດດ້ານການກະສິກ າ ຫ ື Agro-ecological zones(AEZs).  

ປະເພດຂອງແຜນທີີ່: ໂປຣໄຟລ໌ NDVI 

ປະເພດ: NDVI； 

ປະເພດຂອງພືີ້ນທີີ່: ບັນດາປະເທດ 

ຊືີ່ຂອງພືີ້ນທີີ່: ຊືີ່ຂອງພືີ້ນທີີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນບັນດາປະເທດຫ ັກອືີ່ນໆໄດ້ 
ຕັີ້ງຄູ່າໄລຍະເວລາທີີ່ເລີີ້ມຕົີ້ນ ແລະ ສິີ້ນສ ດຕາມປະຕິທິນລະດ ການປ ກຝັງປະຈ ບັນໃນບັນດາປະເທດ ຫ ື ໃນພາກພືີ້ນ
ນັີ້ນ ຕາມທີີ່ທູ່ານຕ້ອງການ. 

ປະເພດພືດພັນ: ພືດພັນທ ກປະເພດ (ຫ ື ທູ່ານຍັງສາມາດເລືອກປະເພດພືດທີີ່ເປັນເຂົີ້າຫ ື ຊະນິດພືດສ າຄັນ
ຊະນິດອືີ່ນໆກ ໄດ)້ 

Bulletin: ສາມາດຕັີ້ງຄູ່າເປັນ 1, 2, 3, ຫ ື 4 ຂືີ້ນຢ ່ກັບໄລຍະເວລາຂອງ bulletin ທີີ່ທູ່ານເລືອກ.  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ1 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນກ ມພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ2 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພືດສະພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ3 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນສິງຫາ, 

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ4 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພະຈິກ, 
  

 



ຈາກແຜນທີີ່ ທີີ່ຈະສ້າງ ສ້າງຈາກ NDVI Profiles ໃຫ້ກ ານົດ Type ເປັນ NDVI ໃນຂັີ້ນຕອນທ າອິດຈາກນັີ້ນຄູ່ອຍ
ເລືອກເປັນຕົວອືີ່ນດັັ່ງຮ ບລ ູ່ມນີີ້: 

 
ຄວນສ້າງໂປຣໄຟລ໌ NDVI ສ າລັບເຂດນິເວດດ້ານການກະສິກ າ(AEZs)ໄວ້ສ າລັບແຕູ່ລະປະເດດ, ເຖີງຢ່າງໄດກ 

ຕາມ, ໃນບັນດາເຂດນິເວດທາງດ້ານການກະສິກ າ(AEZs)ເຫ ົັ່ານັີ້ນ ກ ຄືເຂດທີີ່ມີຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກ າຕ ີ່າ 

ແມູ່ນທູ່ານສາມາດຂ້າມຫ ືປະໄປເລີຍກ ໄດ້. 

ໝາຍເຫດ: ສ າລັບໂປຣໄຟລ໌NDVIຍູ່ອຍ ເປັນການບັງຄບັ; ແຕູ່ຖ້າຫາກວູ່າ ມີຮ ບແບບຜິດປກົກະຕິເກີດຂືີ້ນໃນບາງ

ເຂດພາກພືີ້ນຍູ່ອຍນັີ້ນ, ກ ໍ່ຍັງສາມາດເພີີ່ມໂປຣໄຟລ໌ ຂອງປະລິມານນ ້າຝົນ ຫ ື ອ ນຫະພ ມເຂົີ້າໄປເພີີ່ມໄດ້; 
ຕັີ້ງຄູ່າໄລຍະເວລາທີີ່ເລີີ້ມຕົີ້ນ ແລະ ສິີ້ນສ ດຕາມປະຕິທິນລະດ ການປ ກຝັງປະຈ ບັນໃນບັນດາປະເທດ ຫ ື ໃນພາກພືີ້ນ
ນັີ້ນ ຕາມທີີ່ທູ່ານຕ້ອງການ. 

ປະເພດ: NDVI； 

ປະເພດຂອງພືີ້ນທີີ່: ບັນດາປະເທດ 

ຊືີ່ຂອງພືີ້ນທີີ່: ຊືີ່ຂອງພືີ້ນທີີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນບັນດາປະເທດຫ ັກອືີ່ນໆໄດ້ 

ອະນ ພາກພືີ້ນຂອງບັນດາປະເທດທີີ່ສ າຄັນ: ເຂດນິເວດດ້ານການກະສິກ າ(AEZs) ສາມາດເລືອໄດ້ໃນບາງປະເທດ

ເທົັ່ານັີ້ນ 
Bulletin: ສາມາດຕັີ້ງຄູ່າເປັນ 1, 2, 3, ຫ ື 4 ຂືີ້ນຢ ່ກັບໄລຍະເວລາຂອງ bulletin ທີີ່ທູ່ານເລືອກ.  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ1 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນກ ມພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ2 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພືດສະພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ3 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນສິງຫາ, 

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ4 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພະຈິກ, 



 
ຄວນຈດັເກບັໂປຣໄຟລທ໌ັີ້ງໝດົ ເປນັຕົີ້ນວູ່າ (ໂປຣໄຟລຂ໌ອງ NDVI, ໂປຣໄຟລ ໌ຂອງປະລມິານນ າ້ຝົນ, ໂປຣໄຟລ ໌

ຂອງອ ນຫະພ ມ) ເກບັໄວໃ້ນຖານຂ ໍ້ມ ນດວ້ຍຕົວເອງ (ເບີີ່ງກຣາຟເສັີ້ນສະແດງດາ້ນລ ູ່ມນີີ້). ນອກຈາກນັີ້ນ ຜ ້ນ າໄຊ້
ຍງັສາມາດດາວໂຫ ດແຜນທີີ່ ແລະ ຈດັເກບັຂ ໍ້ມ ນໄວໃ້ນຊູ່ອງຈດັເກບັຂ ໍ້ມ ນຂອງຄອມພວິເຕສີູ່ວນບ ກຄນົ (Local 

Disk)ໄດ້ນ າອກີ ເຄືີ່ອງໝາຍໃນວງົກມົສແີດງ. 
  

  
 

1.4.3. ໂປຣໄຟລ໌ປະລິມານນ ້າຝົນ 

ສ າລັບແຕູ່ລະປະເທດ, ນັກວິເຄາະຂອງປະເທດນັີ້ນໆຈະຕ້ອງສ້າງໂປຣໄຟລ໌ປະລິມານນ ້າຝົນຂອງປະເທດ ແລະ ໂປຣ
ໄຟລ໌ປະລິມານນ ້າຝົນສ າລັບເຂດນິເວດດ້ານການກະສິກ າ ຫ ື Agro-ecological zones(AEZs) ເພືີ່ອໄຊ້ເປັນ

ທາງເລືອກຕຶືີ່ມອີກ.  



ຕັີ້ງຄູ່າໄລຍະເວລາທີີ່ເລີີ້ມຕົີ້ນ ແລະ ສິີ້ນສ ດຕາມປະຕິທິນລະດ ການປ ກຝັງປະຈ ບັນໃນບັນດາປະເທດ ຫ ື ໃນພາກພືີ້ນ
ນັີ້ນ ຕາມທີີ່ທູ່ານຕ້ອງການ. 
 

ປະເພດພືດພັນ: ພືດພັນທ ກປະເພດ； 

Bulletin: ສາມາດຕັີ້ງຄູ່າເປັນ 1, 2, 3, ຫ ື 4 ຂືີ້ນຢ ່ກັບໄລຍະເວລາຂອງ bulletin ທີີ່ທູ່ານເລືອກ.  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ1 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນກ ມພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ2 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພືດສະພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ3 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນສິງຫາ, 

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ4 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພະຈິກ, 
 

 
 

ເສັີ້ນສະແດງດ້ານປະລິມານນ ້າຝົນແມູ່ນສະແດງລ ູ່ມນີີ້ (ສາມາດບັນທຶກໄວ້ໄດ)້ກົດໄສູ່ວົງກົມສີແດງລ ູ່ມນີີ້:  

 



1.4.4. ໂປຣໄຟລ໌ອ ນຫະພ ມ 

ສ າລັບແຕູ່ລະປະເທດ, ນັກວິເຄາະຂອງປະເທດນັີ້ນໆຈະຕ້ອງສ້າງໂປຣໄຟລ໌ປະລິມານນ ້າຝົນຂອງປະເທດຕົນ ແລະ

ໂປຣໄຟລ໌ປະລິມານນ ້າຝົນສ າລັບເຂດນິເວດດ້ານການກະສິກ າ ຫ ື Agro-ecological zones(AEZs) ເພືີ່ອໄຊ້

ເປັນທາງເລືອກຕຶືີ່ມອີກ.  
ຕັີ້ງຄູ່າໄລຍະເວລາທີີ່ເລີີ້ມຕົີ້ນ ແລະ ສິີ້ນສ ດຕາມປະຕິທິນລະດ ການປ ກຝັງປະຈ ບັນໃນບັນດາປະເທດ ຫ ື ໃນພາກພືີ້ນ
ນັີ້ນ ຕາມທີີ່ທູ່ານຕ້ອງການ. 

ປະເພດພືດພັນ: ພືດພັນທ ກປະເພດ； 

Bulletin: ສາມາດຕັີ້ງຄູ່າເປັນ 1, 2, 3, ຫ ື 4 ຂືີ້ນຢ ່ກັບໄລຍະເວລາຂອງ bulletin ທີີ່ທູ່ານເລືອກ.  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ1 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນກ ມພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ2 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພືດສະພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ3 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນສິງຫາ, 

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ4 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພະຈິກ, 

 
 

1.4.5. ດັດສະນີພືດພັນສ ງສ ດ 

ການຕັີ້ງຄູ່າມີດັັ່ງນີີ້: 
ຕັີ້ງຄູ່າໄລຍະເວລາທີີ່ເລີີ້ມຕົີ້ນ ແລະ ສິີ້ນສ ດຕາມປະຕິທິນລະດ ການປ ກຝັງປະຈ ບັນຂອງບັນດາປະເທດ ຫ ື ໃນພາກ
ພືີ້ນນັີ້ນ ຕາມທີີ່ທູ່ານຕ້ອງການ. 

ປະເພດພືດພັນ: ພືດພັນທ ກປະເພດ； 

Bulletin: ສາມາດຕັີ້ງຄູ່າເປັນ 1, 2, 3, ຫ ື 4 ຂືີ້ນຢ ່ກັບໄລຍະເວລາຂອງ bulletin ທີີ່ທູ່ານເລືອກ.  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ1 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນກ ມພາ,  



ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ2 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພືດສະພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ3 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນສິງຫາ, 

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ4 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພະຈິກ, 

ການຕັີ້ງຄູ່າ Minimum VCI ມີລັກສະນະລ ູ່ມນີີ້  

 
ຄູ່າທີີ່ໄດ້ຈາກການ RUN  Minimum VCI ແມູ່ນມີລັກສະນະລ ູ່ມນີີ້  

 
 

1.4.6. ການຈັດກ ູ່ມ NDVI 

ການຕັີ້ງຄູ່າມີດັັ່ງນີີ້: 
ຕັີ້ງຄູ່າໄລຍະເວລາທີີ່ເລີີ້ມຕົີ້ນ ແລະ ສິີ້ນສ ດຕາມປະຕິທິນລະດ ການປ ກຝັງປະຈ ບັນຂອງບັນດາປະເທດ ຫ ື ໃນພາກ
ພືີ້ນນັີ້ນ ຕາມທີີ່ທູ່ານຕ້ອງການ. 

ປະເພດຄິດໄລູ່: ອອກຈາກ； 



Bulletin: ສາມາດຕັີ້ງຄູ່າເປັນ 1, 2, 3, ຫ ື 4 ຂືີ້ນຢ ່ກັບໄລຍະເວລາຂອງ bulletin ທີີ່ທູ່ານເລືອກ.  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ1 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນກ ມພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ2 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພືດສະພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ3 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນສິງຫາ, 

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ4 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພະຈິກ,  

ນັກວິເຄາະແຕູ່ລະປະເທດຈະເລືອກເອົາຜ ້ທີີ່ມີສູ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານນີີ້ 
ການສ້າງແຜນທີີ່ຈາກ Crop Conditions Clustering ໄຊ້  

 

 

ແຜນທີີ່ Thematic Map ທີີ່ໄດ້ຈາກ “NDVI Departure clustering”  

ຈະສະແດງດັັ່ງລັກສະນະລ ູ່ມນີີ້: (ເນືີ່ອງຈາກຂ ໍ້ມ ນປະເທດລາວບ ໍ່ທັນສົມບ ນ ໃນນີີ້ຂ້າພະເຈົີ້າໄຊ້ປະເທດເພືີ່ອນບ້ານ
ແທນ “Thailand” ແລະໃນຕ ໍ່ໜ້າສ າລັບປະເທດລາວ ຈະໄຊ້ງານໄດ້) 

 



1.4.7. ອັດຕາສູ່ວນປະເພດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ NDVI ທຽບກັບ5YA 

ການຕັີ້ງຄູ່າມີດັັ່ງນີີ້: 
ປະເພດຂອງແຜນທີີ່: ການຈ າແນກພືດພັນ 

ປະເພດ: NDVI 

ປະເພດຂອງພືີ້ນທີີ່: ບັນດາປະເທດ 

Bulletin: ສາມາດຕັີ້ງຄູ່າເປັນ 1, 2, 3, ຫ ື 4 ຂືີ້ນຢ ່ກັບໄລຍະເວລາຂອງ bulletin ທີີ່ທູ່ານເລືອກ.  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ1 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນກ ມພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ2 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພືດສະພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ3 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນສິງຫາ, 

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ4 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພະຈິກ,  
 

ການສ້າງແຜນທີີ່ແທູ່ງສະແດງ Thematic Map ຈາກ ອັດຕາສູ່ວນປະເພດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ NDVI ທຽບ

ກັບ 5YA “Proportion of NDVI Anomaly Categories Compared with 5YA”  ຈະມີລັກສະນະ

ລ ູ່ມນີີ້: 

 
 

 

 

 

 



ຜົນຈາກການ RUN ຈາກ ອັດຕາສູ່ວນປະເພດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ NDVI ທຽບກັບ 5YA “Proportion 

of NDVI Anomaly Categories Compared with 5YA” ຈະມີລັກສະນະດັັ່ງລ ູ່ມນີີ້ 

 

1.4.8. ທູ່າແຮງດ້ານຊີວະມວນ 

ການຕັີ້ງຄູ່າມີດັັ່ງນີີ້: 
ປະເພດຂອງແຜນທີີ່: ພາບ (Raster) 

ປະເພດ: ຊີວະມວນ 

ປະເພດຂອງພືີ້ນທີີ່: ບັນດາປະເທດ 

ຊືີ່ຂອງພືີ້ນທີີ່: ນັກວິເຄາະແຕູ່ລະປະເທດຈະເລືອກເອົາຜ ້ທີີ່ມີສູ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານນີີ້; 
ຕັີ້ງຄູ່າໄລຍະເວລາທີີ່ເລີີ້ມຕົີ້ນ ແລະ ສິີ້ນສ ດຕາມປະຕິທິນລະດ ການປ ກຝັງປະຈ ບັນຂອງບັນດາປະເທດ ຫ ື ໃນພາກ
ພືີ້ນນັີ້ນ ຕາມທີີ່ທູ່ານຕ້ອງການ. 

Bulletin: ສາມາດຕັີ້ງຄູ່າເປັນ 1, 2, 3, ຫ ື 4 ຂືີ້ນຢ ່ກັບໄລຍະເວລາຂອງ bulletin ທີີ່ທູ່ານເລືອກ.  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ1 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນກ ມພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ2 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພືດສະພາ,  

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ3 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນສິງຫາ, 

ຕັີ້ງຄູ່າເປັນ4 ເມືີ່ອຕ້ອງການເລອືກ Bulletin ໃຫ້ເປັນເດືອນພະຈິກ, 

 

 

 

 

 



ການສ້າງແຜນທີີ່ Thematic Map ຈາກ ທູ່າແຮງດ້ານຊີວະມວນ  “Potential Biomass Departure” ຈະ

ມີລັກສະນະລ ູ່ມນີີ້: 

 
 

ແຜນທີີ່ Thematic Map ທີີ່ສະແດງຈາກ ທູ່າແຮງດ້ານຊີວະມວນ “Potential Biomass Departure” ຈະ
ສະແດງດັັ່ງລັກສະນະລ ູ່ມນີີ້: 

 
 


