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១. ប្រព័ន្ធជនំាញឃ្ល មំ ើលដំណ(ំCropWatch Pro) 
ឯកសារដនេះនឹងដ វ្ើការណែនាំអ្នកដ្រើ្ាស់ឱ្យសាា ល់ពីសមាសភាគផសាំ និងរដរៀរកនុងការដាំដែើ រ
ការសូចនករការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំ(CropWatch indictors)ដៅកនុងក្ ិតដផសងៗគ្នន កនុង”្រព័នធជាំនញ
ឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំ( CropWatch Pro)” ដដើ បីជួយអ្នកដ្រើផលិតណផនទីវទិានិពនធ ្កាភិច និងសថិតិចាំ
ាច់ដផសងដទៀតស្មារ់ដ វ្ើការវភិាគការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំ(CropWatch)។ 

១.១   កម្រិតនៃដំណ ើ រការរបស់ករមវធិីឃ្ល ណំរើលដំណ(ំCropWatch processing levels) 
សូចនករទាំងអ្ស់ររស់ការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំ(CropWatch)អាចរដងកើត និងរាំណរលងដៅជារួនក្ ិត

ដផសងៗគ្នន ៖ 
a) ក្ ិតថ្នន ក់សកល(Global level) 
b) ក្ ិតថ្នន ក់តាំរន់ផលិតក មសាំខាន់ៗ(Major production zones)៖ រួ មាន អា្រិកខាងលិច 

អាដ រកិខាងដជើង អាដ រកិខាងតបូង អាសីុខាងតបូងនិងអាសីុអាដគនយ៍ អឺ្រ  ុរខាងលិច និង
ពីតាំរន់អឺ្រ  ុរកណា លដល់តាំរន់រសុសុីខាងលិច 

c) ក្ ិតថ្នន ក់ជាតិ(National level)៖ សូចនករទាំងអ្ស់ស្មារ់្រដទស ឬ តាំរន់ទាំង ១៧៣ 
និងផលិតក ម្រមាែររស់្រដទសសាំខាន់ៗ(key countries)ទាំង ៤២ 

d) ក្ ិតថ្នន ក់ដ្កា ជាតិ(Subnational level)៖ តាំរន់ដកស្តររសិាថ នររស់្រដទសសាំខាន់ៗ
(key countries)ទាំង ៤៣ និងថ្នន ក់ដេតត ឬ រដឋទាំងអ្ស់ររស់្រដទសទាំង ១៧៣។ 

១.២  សូចនាករការឃ្ល ណំរើលដំណ(ំThe CropWatch Indicators) 
សូចនករការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំ្តូវានដរៀរចាំដ ើងដដើ បដី វ្ើការវាយតម្ លសាថ នភាពដាំណាំ ក៏ដូចជារ

រសិាថ នម្នការលូលាស់ និងការវវិឌ្ឍន៍ររស់ដាំណាំ ដរើយសូចនករទាំងដនេះរួ មាន កាំពស់ទឹកដភលៀង សីតុ
ែហ ភាព និងរ ាំភាយរសមីសក មរសមីសាំដោគ(photosynthetically active radiation) ណដលទាំងដនេះ ិនាន
រួ រញ្ចូ លការណ្រ្រួលម្នធាតុអាកាសដៅដ ើយដទ រ ុណនត្តូវានរណនថ តម្ លសូចនករ កវញិដោយ
គិតរញ្ចូ លណតចាំនួនតាំរន់ណដលោាំដាំណាំ (ឧទររែ៍ ្តូវដកដចញតាំរន់វាលលាំរ និងវាលដមម ) និងទី
តាំងទាំងន់ម្នសកាា នុពលផលិតក មកសិក ម រួ ជា ួយនិងតាំរន់តូចៗទាំងអ្ស់ណដលមានផលិតក មទរ។ 

សូចនករទាំងអ្ស់្តូវានរង្ហហ ញជាឯកតររស់លកខែៈរូរ្ មត (ឧទររែ៍ ក្ ិតអ្របរមាម្ន
កាំពស់ទឹកដភលៀង) ដរើយ្តូវដ វ្ើដតសតពីទាំនក់ទាំនងរវាងលាំរ និងដពលដវលា។ ឯ.ភ.ឃ.ដ(CWSU) គឺជា
ឯកតភូ ិសាស្រសតការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំ(CropWatch Spatial Units) រួ មាន MRUs, MPZ និង្រដទស
ទាំងអ្ស់ (រួ រញ្ចូ លទាំងក្ ិតដាំរូងម្នថ្នន ក់រដឋាលស្សុកណដលដ្ជើសយកដចញពី្រដទស ា្ំៗទាំង
អ្ស់)។ រាល់សូចនករទាំងអ្ស់គឺតម្ លណដលេពស់គឺកាំែត់ដោយ “លអ” ឬ “វជិជមាន”។ 



 

សកាក នុពលការ្រ ូលផាុ ាំជីវមា ស-Biomass accumulation potential (BIOMSS) 

ការពាករដលើជីវមា សណដល នឹង្តូវ ក
្រ ូលផាុ ាំគ្នន ដៅដលើរយៈដពលកាំែត់ ួយ
ណដលផាល់ឱ្យពីលកខេែឌ កាំពស់ទឹកដភលៀង និង
សីតុែហ ភាព។ 

ជីវមា ស់គឺ្តូវតាំណងដោយណផនទី នឹងគិតជាភិច
ណសល ដរើយណផនទីគឺរង្ហហ ញតម្ ល ្យ ររស់ភិច
ណសលដៅដលើឯកតភូ ិសាស្រសតការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំ
(CWSU) ឬ តរាងតម្ ល ្យ ម្នឯ.ភ.ឃ.ដ(CWSU)  
ណដលមានស្សារ់។ តម្ លទាំងអ្ស់គឺ្តូវដ្រៀរដ្ៀរ
នឹងតម្ ល ្យ កនុងរយៈដពល ១៥ឆ្ន ាំចុងដ្កាយ 
ដោយរួ រញ្ចូ លភាគរយម្នក្ ិតលដ អៀង។ 

ដីណដលអាចោាំដុេះដាំណាំាន និង្រភាគម្នដីណដលអាចោាំដុេះដាំណាំាន-Cropped arable land and 

cropped arable land fraction (CALF) 
ម្ផៃដីណដលអាចោាំដុេះដាំណាំានជា្រភាគម្ន
តម្ លសរុរ (ដាំណាំ និង ិនណ នដាំណាំ)ដីអាច
ោាំដុេះាន ណដលភិចណសលជាដាំណាំ ឬ  ិន
ណ នជាដាំណាំ្តូវកាំែត់ដោយអាស្ស័យដលើ
តម្ លដទវដងម្ន NDVI កនុង ួយណេ (រយៈដពល
ម្នរាយការែ៍ដរៀងរាល់រួនណេ ភិចណសល
នី ួយៗគឺមានតម្ ល៨ដាំណាំ/ ិនណ នជា
ដាំណាំ) 

តម្ លណដលរង្ហហ ញកនុងតរាងគឺជាតម្ លអ្របរមាម្នតម្ ល 
៨ មានកនុងភិចណសលនី ួយៗ។ ណផនទីរង្ហហ ញថ្ន
តាំរន់ ួយមានដាំណាំលុេះ្តណតោ ងដោចណស់
 ួយកនុងចាំដណ តម្ លអ្ដងកតទាំង ៨ ្តូវានចត់
ថ្នន ក់ថ្នមាន “ដាំណាំ(cropped)”។  ិនណ នដាំណាំ
(Uncropped)មានន័យថ្ន ិន្តូវានរកដ ើញថ្ន
មានវតតមានដាំណាំដទកនុងរយៈដពលម្នរាយការ
ែ៍។ 

សនៃសសន៍អាាំងតង់សីុដតម្នការោាំដុេះដាំណាំ - Cropping intensity Index 

សនៃសសន៍អាាំងតង់សីុដតម្នការោាំដុេះដាំណាំ
សាំដៅដល់ទាំរាំណដលអាចោាំដុេះានណដល
ានដ្រើ្ាស់កនុងរយៈដពល ួយឆ្ន ាំ។ ដរើយ
វាជាសមាមា្តររស់ម្ផៃដីោាំដុេះដាំណាំសរុរ
ម្នរដូវកាលោាំដុេះទាំងអ្ស់កនុង ួយឆ្ន ាំដៅជា
ម្ផៃដីសរុរណដលអាចោាំដុេះាន។ 

អាាំងតង់សីុដតម្នការោាំដុេះដាំណា្ំ តូវតាំណងជាណផន
ទីដោយភិចណសល(maps by pixels) ឬ តម្ ល ្យ ម្ន
ភូ ិសាស្រសតភិចណសល(spatial average pixels values)
ម្ន MPZs ្រដទសទាំង ៤៣ និងតាំរន់ទាំង ៧ ររស់
្រដទសចិន។ តម្ លទាំងអ្ស់្តូវដ្ៀរដៅនិងតម្ ល
 ្យ  ៥ឆ្ន ាំ ុន ជា ួយនឹងក្ ិតលដ អៀង
(departures)គិតជាភាគរយ។ 

 

សនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ មតរុកខជាតិ- Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 



 

ការ្រមាែ(estimate)ដៅដលើអាាំងតង់សីុដតម្នជីវ
មា សម្រតងមានជីវតិ(density of living 

green biomass)។ 

សនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ មតរុកខជាតិ(NDVI) ្តូវ
ានរង្ហហ ញជា្រូរវីល ្យ ដៅកនុងដពល
កាំែត់ណ ួយដៅកនុងក្ ិតថ្នន ក់ជាតិ (គិតណត
ដីោាំដុេះដាំណាំ) ដៅកនុង្កាភិចលកខេែឌ ម្នការ
លូតលាស់ររស់ដាំណាំ ដ្ៀរដៅនឹងឆ្ន ាំ ុន និង 
៥ឆ្ន ាំ ុន ដរើយគាំរូភូ ិសាស្រសត(spatial patterns)គឺ
ដ្ៀរដៅនឹង្ យ ្រូរវីលរយៈដពលណដល
រង្ហហ ញកណនលងណដលពួកវាដកើតដ ើង ដរើយភាគ
រយររស់ភិចណសលទាំងអ្ស់ានជារ់ទក់ទង
ជា ួយនឹង្រូរវីលនី ួយៗ។ 

សូចនករការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំស្មារ់រ ាំភាយរសមសីក មរសមសីាំដោគ ដោយណផអកដលើភិចណសល សថតិដលើ
រ ាំភាយរសមសីក មរសមសីាំដោគ- CropWatch indicator for Photosynthetically Active Radiation (PAR), 

based on pixel-based PAR (RADPAR) 

 ្យ ភូ ិសាស្រសត (ស្មារ់CWSU ួយ) ម្នរ ាំភាយ
រសមីសក មរសមីសាំដោគ ក្រ ូលផាុ ាំគ្នន ដលើភិចណស
លកសិក ម(agricultural pixels) និងតម្ លទាំងន់
ដោយផលិតក ម(weighted by the production)។ 

សូចនករការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំស្មារ់រ ាំភាយរសមី
សក មរសមីសាំដោគ ដោយណផអកដលើភិចណសល 
សថិតដលើរ ាំភាយរសមីសក មរសមីសាំដោគ
(RADPAR) ្តូវានរង្ហហ ញជាភាគរយក្ ិត
ភាពលដ អៀងម្នតម្ ល RADPAR ស្មារ់រយៈ
ដពលការរាយការែ៍ដ្ៀរដៅនឹង ្យ កនុង 
រយៈដពល ៥ឆ្ន ាំ ុន ។ 

សូចនករការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំស្មារ់កាំពស់ទឹកដភលៀងដោយណផអកដលើភិចណសល សថតិដលើកាំពស់ទឹក
ដភលៀង- CropWatch indicator for rainfall, based on pixel-based rainfall (RAIN) 

 ្យ ភូ ិសាស្រសត (ស្មារ់CWSU ួយ) ម្នកាំពស់
ទឹកដភលៀង ក្រ ូលផាុ ាំគ្នន ដលើភិចណសលកសិក ម
(agricultural pixels) និងតម្ លទាំងន់ដោយសកាា នុ
ពលផលិតក ម(weighted by the production 

potential) 

សូចនករការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំស្មារ់កាំពស់
ទឹកដភលៀងដោយណផអកដលើភិចណសល សថិតដលើ
កាំពស់ទឹកដភលៀង(RAIN)្តូវានរង្ហហ ញជា
ភាគរយក្ ិតភាពលដ អៀងម្នតម្ ល RAIN 
ស្មារ់រយៈដពលការរាយការែ៍ដ្ៀរដៅ
នឹង ្យ កនុងរយៈដពល ៥ឆ្ន ាំ ុន កនុង ួយ 

CWSU ។ ស្មារ់ MPZs  ភាពដទៀងទត់ 
កាំពស់ទឹកដភលៀង្តូវានរង្ហហ ញជា្រដភទ្រូ
រវីលរយៈ(time profiles)ដពលដលើឯកត



 

ភូ ិសាស្រសត(spatial unit) ជា ួយនិងណផនទី
ណដលរង្ហហ ញពីទីកណនលងណដល្រូរវីលដកើត
ដ ើង ដរើយនិងភាគរយម្នភិចណសលណដល
ានជារ់ទក់ទងជា ួយនឹង្រូរវីលនី ួ

យៗ។ 
សូចនករការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំស្មារ់សីតុែហ ភាពេយល់ដោយណផអកដលើភិចណសលសថិតដលើសីតុែហ ភាព- 
CropWatch indicator for air temperature, based on pixel-based temperature (TEMP) 

 ្យ ភូ ិសាស្រសត (ស្មារ់CWSU ួយ) ម្នសីតុ
ែហ ភាពកនុងរយៈដពល ្យ ដលើភិចណស
លកសិក ម(agricultural pixels) និងតម្ លទាំងន់
ដោយសកាា នុពលផលិតក ម(weighted by the 

production potential) 

សូចនករការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំស្មារ់សីតុែហ
ភាពេយល់ដោយណផអកដលើភិចណសលសថិតដលើសីតុ
ែហ ភាព(TEMP) ្តូវានរង្ហហ ញជា ្យ ម្ន
ក្ ិតភាពលដ អៀងម្នតម្ លTEMP (គិតជាសង់ទី
្កាដ) ស្មារ់រយៈដពលការរាយការែ៍ដ្ៀរ
ដៅនឹង ្យ កនុងរយៈដពល ៥ឆ្ន ាំ ុន កនុង ួយ 
CWSU។ ស្មារ់ MPZs  ភាពដទៀងទត់សីតុ
ែហ ភាព្តូវានរង្ហហ ញជា្រដភទ្រូរវីលរយៈ
ដពល(time profiles) ដលើឯកតភូ ិសាស្រសត(spatial 

unit) ជា ួយនិងណផនទីណដលរង្ហហ ញពីទីកណនលង
ណដល្រូរវលីដកើតដ ើង ដរើយនិងភាគរយម្នភិ
ចណសលណដលានជារ់ទក់ទងជា ួយនឹង្រូរវី
លនី ួយៗ។ 

សនៃសសន៍អ្តិររមាលកខេែឌ រកុខជាតិ- Maximum vegetation condition index (VCIx) 

លកខេែឌ រុកខជាតិម្នរដូវកាលរចចុរបនន្តូវដ្ៀរ
ជា ួយនឹងទិននន័យពី ុនៗ។ តម្ លររស់វាជា្ ម
តគឺ [០ និង ១ ] ណដលតម្ លដសមើ ០ ជាតម្ ល 
“NDVIណដលអា្កក់ដូចដៅនឹងឆ្ន ាំអា្កក់ជាងដគ
កនលងដៅ” ដរើយតម្ លដសមើ ១ គឺជាតម្ ល “NDVI

ណដលលអដូចដៅនិងឆ្ន ាំលអជាងដគកនលងដៅ”។ តម្ ល
ររស់វាអាចដលើសពីតម្ លដលេ្ មត្រសិនដរើឆ្ន ាំ
រចចុរបននជាឆ្ន ាំណដលលអរាំផុត ឬ អា្កក់រាំផុត។ 

សនៃសសន៍អ្តិររមាលកខេែឌ រុកខជាតិ (VCIx) 
ណផអកដលើNDVI ដរើយតម្ លពីVCI ្តូវគែនជា
ដរៀងរាល់ណេ។ VCIxគឺជាតម្ លេពស់រាំផុតម្នតម្ ល 
VCI ណដលានកត់្តស្មារ់ភិចណសលទាំង
អ្ស់កនុងអ្ាំ ុងដពលការរាយការែ៍។ តម្ លទរ
ររស់VCIxមានន័យថ្នគ្នម នតម្ លVCIណ ួយ
េពស់ដទកនុងអ្ាំ ុងដពលការរាយការែ៍។ តម្ ល
េពស់ររស់VCIxមានន័យថ្នោ ងដោចណស់
មានVCIមានតម្ លេពស់។ គឺ្តូវានរង្ហហ ញ
ដោយភិចណសលដោយណផអកដលើណផនទី និងជា
តម្ ល ្យ ម្នCWSU។ 



 

សនៃសសន៍សុេភាពរកុខជាតិ- Vegetation health index (VHI) 

តម្ ល ្យ ម្នVCI  និងតម្ លសនៃសសន៍លកខេែឌ
សីតុែហ ភាព(TCI)ជា ួយនឹងការកាំែត់TCI គឺ
ដូចនឹងការកាំែត់VCI រ ុណនតសីតុែហ ភាពVHI ្តូវ
ណផអកដៅដលើដសចកាសីនមត់ ួយថ្ន “សីតុែហ ភាព
េពស់គឺ ិនលអ” (ដាំណាំលូតលាស់ និងមានការវវិឌ្ឍ
ន៍យឺត ឬក៏ានរាំផ្លល ញដោយស្សទរ់ទឹកកក)។ 

តម្ លVHIទរ រង្ហា ញពីភាព ិន្រ្កតីម្នលកខេ
ែឌ ទរររស់ដាំណាំ រ ុណនតដោយសាណតសីតុែហ
ភាពទរវានឹងមានតម្ លេពស់ ដូដចនេះដរើយវា
ពិាកនឹងដ វ្ើការរកស្សាយណស់ VHI្តូវាន
រង្ហហ ញជា្រដភទ្រូរវីលរយៈដពល(time 

profiles)ដលើតាំរន់ផលិតក មសាំខាន់(Major 

Production Zones) កណនលងពួកវាដកើតដ ើង និង
ភាគរយម្នភិចណសលណដលានជារ់ទក់ទង
ជា ួយនឹង្រូរវីលនី ួយៗ។ 

សនៃសសន៍អ្របររមាសុេភាពដាំណាំ- Minimum Vegetation health index (VHIn) 

សនៃសសន៍អ្របររមាសុេភាពដាំណាំ (VHIn) គឺជា
តម្ ល VHIទររាំផុតម្ន្គរ់ភិចណសលទាំងអ្ស់កនុង
អ្ាំ ុងដពលការរាយការែ៍។ តម្ លជា្ មតពី [០ 
ដល់ ១០០] ដរើយជា្ មតតម្ លណដលទរជាង 
៣៥ រង្ហហ ញថ្នដាំណាំមានលកខេែឌ ទរ។ 

VHInមានតម្ លទររង្ហហ ញថ្នដៅកនុងអ្ាំ ុង
ដពលអ្ដងកតត ោនគឺេវេះខាតទឹក វាជាញឹក
ញារ់រួ ផសាំ កពីកាំពស់ទឹកដភលៀងទរជាងក្ ិត
 ្យ ។ ភូ ិសាស្រសត/រយៈដពល(spatial/time)
គុែភាពរង្ហហ ញររស់សនៃសសន៍អ្របររមាសុេ
ភាពដាំណាំម្នការឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំ គឺ ១៦គ /ស
ាា រ៍ ស្មារ់ MPZs និង1km/dekad fo 

សនៃសសន៍ម្ផៃ្ កឡាសលកឹ- Leaf Area Index (LAI)  

វា្តូវានកាំែត់ថ្នជាណផនកមាខ ងម្នម្ផៃ្កឡាសលឹក
ម្រតងកនុង ួយឯកតម្ផៃ្កឡាដលើម្ផៃដី (សនៃសស
ន៍ម្ផៃ្កឡាសលឹក = ម្ផៃ្កឡាសលឹក/ម្ផៃដី  ២/ ២) 
មានតម្ លចរ់ពី ០ (ម្ផៃដីទដទ) ដល់ ា្ំជាង ១០ 
(ម្្ពដស្សាង) 

LAIគឺជាលកខែៈសាំខាន់ម្នរចនស ព័នធរុកខជា
តិ។ ថ្ន ពល និងការផ្លល ស់រាូរមា សគឺជាអ្នក្តួត
ពិនិតយដាំរូងដគម្នម្ផៃសលឹក ដរើយដាំដែើ រការ
សាំខាន់ដផសងៗដទៀតដូចជារាាំងកដនោ ណ ក 
រ ាំរួតរ ាំភាយចាំោយទឹក និងរសមីសាំដោគសរុរ
(gross photosynthesis)។ តម្ លសនៃសសន៍ម្ផៃ្កឡា
សលឹកេពស់ជាងមានន័យថ្នតម្ លេពស់ជាងទិននផល
ចុងដ្កាយ។ 

្រភាគម្នរ ាំភាយរសមសី្សរូដោយរសមសីាំដោគ- Fractional of Absorbed Photosysthetic Radiation 

(fAPAR) 
 

FAPARគឺជា្រភាគម្នរ ាំភាយរសមីានពី្ពេះអា
ទិយកនុងរ ាំភាយរសមីសក មរសមីសាំដោគ តាំរន់ពនលឺ

FAPARមានទាំនក់ទាំនងដោយផ្លៃ ល់ជា ួយនឹង
ផលិតភាពដាំរូង និងអាច្តូវានដ្រើ្ាស់កនុង



 

ចាំងចូលានណដលស្សូរដោយសារពាងា
កាយដ្វើរសមីសាំដោគ ជា្ មតពែ៌ន(ការ
ស្សូរពនលឺណដលឆ្លងកាត់កដនោ ណ ករុកខជាតិច
្ ុេះ។ 

ការកាំែត់សូចនករម្នសភាពនិងការវវិតតន៍ម្ន
គ្ ររុកខជាតិ។ 

រ ាំរួតរ ាំភាយចាំោយទឹក- Evaportransperation (ET) 

រ ាំរួតរ ាំភាយចាំោយទឹក(ET) គឺជាផលរូកម្ន
រ ាំរួតទឹក និងរុកខរាំភាយដចញពីកនុងដី និងកនុងម្ផៃ

ស ុ្ទដៅកនុងររោិកាស។ 

រ ាំរួតរ ាំភាយចាំោយទឹក(ET) គឺជាការាត់រង់
ទឹកដ៏សាំខាន់ណដលររមិាែទឹកានដ វ្ើដាំដែើ រ
ដចញពីដ្កា ដីដៅកនុងររោិកាស។ ្រដភទដផស
ងៗម្នរុកខជាតិ និងការដ្រើ្ាស់ដីមានឥទធិពល

ោ ងខាល ាំងដលើរ ាំរួតរ ាំភាយចាំោយទឹក។ 

សនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ មតម្នទឹក- Normalized Difference of Water Index (NDWI) 

សនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ មតម្នទឹក(NDWI) គឺ
ជាសនៃសសន៍ កពី្រព័នធចរ់យកព័ត៌មានពីលាំរ
អាកាស្រមាែពីចាំែុេះទឹកកនុងសលឹកកនុងក្ ិត
កដនោ ណ កដផសងៗគ្នន ។ 

សនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ មតម្នទឹក(NDWI)ង្ហយ
នឹងមានការណ្រ្រួលកនុងចាំែុេះទឹកម្នកដនោ 
ណ ករុកខជាតិ។ វា្តូវានគែនដោយដ្រើ
ចាំណាំងកាាំរសមី្ករ អាាំង្ោជិត(near 

infrared) និងកាាំរសមី្ករ អាាំង្ោកាាំរលកេលី
(short-wave infrared)។ តម្ លម្នសនៃសសន៍ដនេះ
មានតម្ លចរ់ពី -១ ដល់ ១ ជា្ មតរុកខជាតិ
ម្រតងមានតម្ លពី ០.០២ ដល់ ០.៦។ 

 

១.៣  ដំណ ើ រការសូចនាករការឃ្ល ណំរើលដំណ-ំ CropWatch Indicators Processing 
១.៣.១  ការច ុះណ ម្ ុះកន ងម្បពៃ័ធ- System registration 
ដដើ បីចរ់ដផាើ រដងកើតសូចនករឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំដផសងៗ ជាដាំរូងអ្នក្តូវណតមានគែនី ួយ រួច

ចូលដៅកាន់ដគរទាំព័រពពកឃ្ល ាំដ ើលោាំណាំ(http://cloud.cropwatch.com.cn/)។ កនុងករែីណដលអ្នក
 ិនទន់មានគែនីដនេះដទ អ្នក្តូចុេះដ ម្ េះត តាំែដនេះ
http://cloud.cropwatch.com.cn/user/register ដរើយដផាើអីុ្ណ លដៅកាន់ cropwatch@radi.ac.cn និង
្តូវច លងដៅកាន់ zhangmiao@radi.ac.cn។ 

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


 

 

 
រនៃ រ់ពីវាយរញ្ចូ ល ដ ម្ េះអ្នកដ្រើ អាស័យោឋ នអីុ្ណ ល និងកាំែត់ដលេសាំង្ហត់ររស់អ្នក (ដូចកនុងរូរ
ខាងដឆ្វង) ចុចដលើរ ូតុងពែ៌ម្រតងដដើ បីរញ្ច រ់ការចុេះដ ម្ េះ។ 
!!្តូវណតចងចាំ ដ ម្ េះអ្នកដ្រើររស់អ្នក!! 
១.៣.២  ការចូលកន ងម្បពៃ័ធ- System login 

រនៃ រ់ពីអ្នកចុេះដ ម្ េះានដជាគជ័យ អ្នក្តូវណតដ វ្ើឱ្យគែនីសក ម(activate) សូ អ្នកចូលដៅ
កាន់ដគរទាំព័រពពកឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំត រយៈ (http://cloud.cropwatch.com.cn/)។ 

 

http://cloud.cropwatch.com.cn/


 

រនៃ រ់ពី ចូល(login) រួចសូ ដ្រើសមាសភាគផសាំដៅកនុង្រព័នធជាំនញឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំ (ដូចមានកនុងរូរ
ខាងដ្កា )។ 

 

ចុចដលើសមាសភាគផសាំណ ួយររស់្រព័នធ្ គរ់្គងដាំណាំ (ឧទររែ៍ សូចនករកាំពស់ទឹកដភលៀង) 
ទាំព័រដនេះនឹងដ វ្ើការកាំែត់ា រា ណ  ្ តស្មារ់ដ វ្ើដាំដែើ រការសមាសភាគផសាំដនេះ។ ដដើ បីមានភាពង្ហយ
ស្សួលកនុងការដរើក ីនុយសមាសភាគផសា្ំ រព័នធឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំសូ ដ ើលរូរខាងដ្កា ។ 

 
 



 

អ្នកដ្រើ្ាស់កាំែត់ពពកឃ្ល ាំដ ើលដាំណាំដោយេលួនឯង 
សូចនករកាំពស់ទឹកដភលៀង អ្តិររមាVCI សនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ ម

តរុកខជាតិ 
លកខេែឌ ដាំណាំណផអកដលើ
ភាព ិន្រ្កតីNDVI 

សូចនករសីតុែហ ភាព សនៃសសន៍អ្របររមាសុេ
ភាពរុកខជាតិ 

សនៃសសន៍ម្ផៃ្កឡាសលឹក សនៃសសន៍ណផអកដលើការវវិ
ឌ្ឍន៍ដាំណាំ 

រ ាំភាយរសមីសក មរសមី
សាំដោគ 

ចាំណត់ថ្នន ក់ដីោាំដុេះ
ដាំណាំាន 

្រភាគម្នរ ាំភាយរសមីស្សូរ
ដោយរសមីសាំដោគ 

រែាុាំ លកខេែឌ ដាំណាំ 

សកាា នុពលជីវមា ស អាាំងតង់សីុដតដាំណាំ សនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ ម
តម្នទឹក 

ចាំណត់ថ្នន ក់លកខ
ែឌ ដាំណាំ 

 

១.៣.៣ ការម្របម់្រងម្បពៃ័ធ-System Management 
ចាំដពាេះអ្នកដ្រើណដលចូលកនុង្រព័នធដលើកដាំរូង អ្នកអាចកាំែត់ចាំែុច្រទក់្រព័នធ(system 

interface)ដៅត ចាំែង់ចាំែូលចិតតររស់អ្នកាន រនៃ រ់ កចុចដលើ សមាសភាគផសាំជាំនញឃ្ល ាំដ ើល
ដាំណាំ(CropWatch Pro component) រួចនឹងមានផ្លៃ ាំងរងអួច ួយដចញ កដសនើឱ្យអ្នកកាំែត់រចនស ព័នធ 
ចាំែុច្រទក់ររស់អ្នក។ សូ អ្នុវតតត ជាំោនដូចកនុងរូរខាងដ្កា ដដើ បីរញ្ច រ់ការកាំែត់រចនស
 ព័នធ។ 

 

កនុងករែីណដលអ្នករិទផ្លៃ ាំងរងអួចកាំែត់ដនេះដោយ ិនទន់ានោក់ដសនើសាំដែើ រកាំែត់រចនស ព័នធ 
ដនេះអ្នក្គ្នន់ណតចុចដ វ្ើឱ្យទាំព័រនឹកដ ើញដ ើងវញិ(refresh page) ផ្លៃ ាំងរងអួចកាំែត់នឹងរង្ហហ ញអ្នក ាង
ដទៀត។ 



 

្រសិនដរើអ្នកានកាំែត់រចនស ព័នធរួចរាល់ដរើយ រ ុណនតអ្នកចង់កាំែត់រចនស ព័នធដ ើងវញិ ដូដចនេះអ្នក
្គ្នន់ណតចុចដលើ ដ ម្ េះដ្រើ(username) ររស់អ្នកដៅណផនកខាងដលើ្ ជុងខាងសាា ាំម្នដគរទាំព័រ និងដ្ជើស
យកជដ្ ើសទ្ ង់ររស់េាុ ាំ(My Profile option) អ្នកនឹងដ ើញទ្ ង់ទាំព័រដូចខាងដ្កា ។ អ្នកអាច
ផ្លល ស់ផាូការកាំែត់( settings)ដៅត អ្វណីដលអ្នកចង់ាន។ 

 
 

 

Agro-climatic index សនៃសសន៍ដកស្តអាកាស 
Agronomic indicators សូចនករដកស្តសាស្រសត 
Production indicators សូចនករផលិតក ម 
Warning indicators សូចនករម្នការ្ពមាន 
Crop condition monitoring ការ្តួតពិនិតយលកខេែឌ ដាំណាំ 
Zonal Statistics សថិតិម្នការដរៀរជាតាំរន់ 
Thematic Map ណផនទីវទិានិពនធ 
System Management 

   My Profile 

   Massage Center 

   Details 

ការ្គរ់្គង្រព័នធ 
    ទ្ ង់ររស់េាុ ាំ 
     ជឈ ែឌ លសារ 
    ដសចកាីល អិត 

Self Defined Area of Interests  ការកាំែត់តាំរន់ចរ់អារ មែ៍ដោយេលួនឯង 
Batch Processing ដាំដែើ រការាច់ 
Server Status Default លាំនាំដដើ សាថ នភាពមា សីុនរដ្ ើ 

ជដ្ ើសទ្ ង់ររស់េាុាំ 

ការកាំែត់ 



 

CPU Usage ការដ្រើសីុភីយូ 
Memory Usage ការដ្រើអ្ង់ចងចាំ 
Search ណសវងរក 

១.៣.៤ សៃទសសៃ៍ណកសម្តអាកាសធាត (Agro-climatic Indices) ររួបញ្ចូលសៃទសសៃ៍ចៃួំៃប ី

  ១.៣.៤.១ សៃទសសៃកំ៍ពស់ទឹកណភលៀង- Rainfall Index 

ការកាំែត់សនៃសសន៍កាំពស់ទឹកដភលៀង-Rainfall Index ្តូវអ្នុវតតដូចខាងដ្កា ៖ 

 
សូ ដ វ្ើការកាំែត់សនៃសសន៍កាំពស់ទឹកដភលៀង-Rainfall Index ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 

 

ដពលចរ់ដផាើ  

ដពលចរ់រញ្ច រ់ 

សនៃសសន៍កាំពស់ទឹកដភលៀង 



 

 ១.៣.៤.២ សៃទសសៃសី៍ត  ហ ភាព- Temperature Index 
ការកាំែត់សនៃសសន៍សីតុែហ ភាព-Temperature Index ្តវូអ្នុវតតដូចខាងដ្កា ៖ 

 
សូ ដ វ្ើការកាំែត់សនៃសសន៍សីតុែហ ភាព-Temperature Index ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 

 
 

  ១.៣.៤.៣ សៃទសសៃរ៍ភំាយរសមីសករមរសមីសំណោរ- Photosynthetic Active Radiation (PAR) Index 

ការកាំែត់សនៃសសន៍រ ាំភាយរសមីសក មរសមីសាំដោគ- Photosynthetic Active Radiation (PAR) 

Index ្តូវអ្នុវតតដូចខាងដ្កា ៖ 



 

 

សូរណធវើការកំ តស់ៃទសសៃរ៍ភំាយរសមីសករមរសមីសំណោរ-Photosynthetic Active Radiation (PAR) Index តារ
ជំហាៃខាងណម្ការ៖ 

 

១.៣.៥  ការចងម្កងទិៃនៃយ័- Data composition 

១.៣.៥.១ ចងម្កងសៃទសសៃណ៍កសម្តអាកាសធាត - Agroclimatic index composite 

ដដើ បីដ វ្ើដាំដែើ ការចង្កងសនៃសសន៍ដកស្តអាកាស្តូវអ្នុវតតដូចកនុងរូរខាងដ្កា ៖ 



 

 
សូ ដ វ្ើការកាំែត់ការចង្កងសនៃសសន៍ដកស្តអាកាសធាតុ- Agroclimatic index composite ត ជាំោន
ខាងដ្កា ៖ 

 

១.៣.៥.២ ជីវា៉ា ស- Biomass 

ដដើ បីដ វ្ើដាំដែើ រការចង្កងជីវមា ស្តូវអ្នុវតតដូចកនុងរូរខាងដ្កា ៖ 



 

 
សូ ដ វ្ើការកាំែត់ជីវមា ស-Biomass ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 

 
 

១.៣.៦ លកខខ ឌ ដំណ-ំ Crop condition 
១.៣.៦.១ លកខខ ឌ ដំណអំាម្ស័យណលើការរៃិម្បម្កតីសៃទសសៃភ៍ាពខ សគ្នន ធរមតារបស់រ កខជាតិ- Crop 
Condition based on NDVI anomaly 
ដដើ បីដ វ្ើដាំដែើ រការចង្កងលកខេែឌ ដាំណាំអាស្ស័យដលើការ ិន្រ្កតីសនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន

្ មតររស់រុកខជាតិ្តូវអ្នុវតតដូចកនុងរូរខាងដ្កា ៖ 



 

 
 

សូ ដ វ្ើការកាំែត់  Crop Condition based on NDVI anomaly ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 

 

១.៣.៦.២ ការចាតថ់្នន កល់កខខ ឌ ដំណ-ំ Crop Condition Classification 

ដដើ បីដ វ្ើដាំដែើ រការចង្កងការចត់ថ្នន ក់លកខេែឌ ដាំណាំ្តូវអ្នុវតតដូចកនុងរូរខាងដ្កា ៖ 



 

 
សូ ដ វ្ើការកាំែត់  Crop Condition Classification ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 

 

១.៣.៦.៣ ប ្ ំ លកខខ ឌ ដំណ-ំ Crop condition clustering 

ដដើ បីដ វ្ើដាំដែើ រការចង្កងរែាុាំ លកខេែឌ ដាំណាំ្តូវអ្នុវតតដូចកនុងរូរខាងដ្កា ៖ 



 

 
សូ ដ វ្ើការកាំែត់  Crop condition clustering ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 

 
១.៤ ផែៃទីវទិាៃពិៃធសម្ាប់ការវភិារតារម្បណទស (សម្ាប់ម្រប់ម្ពតឹតបិម្តវភិារឃ្ល ណំរើលដំណ)ំ- 
Thematic map for country analysis (for every CropWatch Bulletin analyst) 

រនៃ រ់ពីអ្នក្គរ់្គង្រព័នធានយល់្ព  (approved) ឱ្យអ្នកដ្រើ អ្នកអាចចូលទាំព័រដដើ 
ជាំនញ្គរ់្គងដាំណាំ(CropWatch Pro) ត រយៈ cloud.cropwatch.com.cn ។ 



 

 
សមាសភាគផសាំររស់ណផនទីវទិានិពនធជា្ មត្តូវានដ្រើដដើ បីផលិតណផនទីស្មារ់ដ វ្ើការវភិាគ 

 

 
សនៃសសន៍ណផអកដលើ  ូ

ណដលទិននផល 
វ ិ្ ីសាស្រសតCPTP

ស្មារ់ការ្រមាែម្ផៃ
ដី 

សូចនករការ្រដ ើល
ផលិតក ម 

រ ាំរួតរ ាំភាយចាំោយទឹក 

ឧតុភូតវទិាកសិក ម  ូ
ណដលទិននផល 

សូចនករការ្ពមានជា
 ុនម្ផៃដីោាំដុេះ 

សូចនករសាថ នភាពផាត់
ផាង់ 

សនៃសសន៍អ្របររមា
សុេភាពរុកខជាតិ (ចិន) 

្រព័នធចរ់យកព័ត៌មាន
ពីលាំរអាកាសណផអកដលើ

ផលិតផល 

សនៃសសន៍ដចរភាពឧតុ
ភូតវទិាកសិក ម 

សនៃសសន៍សតង់ោ
កាំែកអាកាស 

ណផនទីវទិានិពនធ 

ជាំនញ្គរ់្គងដាំណាំ 



 

និនន កាណផអកដលើ
ផលិតក មស្មារ់អ្នកផ

ផិតានតិច 

សមាសធាតុសនៃសសន៍
ដកស្តអាកាសធាតុ 

សាំដែើ  ដី សថិតិម្នការដរៀរជាតាំរន់ 

ការវភិាគត ្រដទស (ការវភិាគដផ្លា តដៅដលើរួនណេចុងដ្កាយដៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ដ សា ដល់  
កកកោ ស្មារ់្ពឹតតិរ្តណេសីោ)។ 
ណផនទីជាតិស្មារ់្រដទសនី ួយៗ ួយចាំនួន្តូវានផលិតដោយដោយមាច ស់្រព័នធ។ 

១.៤.១ ម្កាភចិបាត ភូតវទិានៃដំណសំំខាៃ-់ Phenology graph of major crops 
្រដភទណផនទី(Type of Map)៖ ណផនទីាតុភូតវទិា (Phenology graph) 
ដ ម្ េះតាំរន់(Region name)៖ អ្នកវភិាគត ្រដទសនី ួយៗ នឹង្តូវដ្ជើស្រដទស ួយណដល
ចង់វភិាគ 
កាំែត់ណេចរ់ដផាើ (Starting Month) និងណេរញ្ច រ់ (End Month) ត រយៈ្រតិទិនដាំណាំម្នរដូវ
កាលរចចុរបននកនុង្រដទស ឬតាំរន់ណដលចរ់អារ មែ៍។ 

 សូ ដ វ្ើការកាំែត់  Phenology graph of major crops  ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 

 
រនៃ រ់ពីចុច Run លទធផលម្នការវភិាគ Thematic map នឹងរង្ហហ ញទិននន័យPhenology graph of major 
crops ដូចមានកនុងរូរខាងដ្កា ។ 



 

 
១.៤.២ ម្បហូ្វលីសៃទសសៃភ៍ាពខ សគ្នន ធរមតារ កខជាតិ- NDVI profile 

ការវភិាគត ្រដទសស្មារ់្រដទសនី ួយៗគួរនឹង្តូវផលិតទាំងពីរ ទាំងទ្ ង់្រដទស និង 

AEZs 
្រដភទណផនទី(Type of Map)៖ ្រូរវលីសនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ មតរុកខជាតិ(NDVI profiles)  
្រដភទ(Type)៖ សនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ មតរុកខជាតិ(NDVI) 
្រដភទតាំរន់(Region Type)៖ ្រដទស(Countries) 
ដ ម្ េះតាំរន់(Region name)៖ ដ ម្ េះតាំរន់អាចរាូរដៅជា្រដទសសាំខាន់ ( key country) ដម្ទដទៀត 
កាំែត់ដពលចរ់ដផាើ (Starting time) និងដពលរញ្ច រ់(Starting time and End time) ត រយៈ
្រតិទិនដាំណាំម្នរដូវកាលរចចុរបននកនុង្រដទស ឬតាំរន់ណដលចរ់អារ មែ៍។ 
្រដភទដាំណាំ(Crop Type)៖ ដាំណាំទាំងអ្ស់ (ឬអ្នកអាចដ្ជើសយកស្សូវ ឬ ដាំណាំសាំខាន់ដម្ទដទៀត) 
្ពឹតតិរ្ត(Bulletin)៖ អាចកាំែត់ពី១, ២, ៣ ឬ៤ អាស្ស័យដៅត ដពលដវលាម្ន្ពឹតតិរ្ត 
កាំែត់យក ១ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេកុ ភៈ 
កាំែត់យក ២ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេឧសភា 
កាំែត់យក ៣ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេសីោ 
កាំែត់យក ៤ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេវចិឆិកា 
សូ ដ វ្ើការកាំែត់  NDVI profile ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 



 

 
រនៃ រ់ពីចុច Run លទធផលម្នការវភិាគ Thematic map នឹងរង្ហហ ញទិននន័យ NDVI profile ដូចមាន
កនុងរូរខាងដ្កា ។ 

 
 

NDVI profile គួរ្តូវានផលិតស្មារ់ AEZs ម្ន្រដទសនី ួយៗ រ ុណនតចាំដពាេះ AEZsទាំងដនេះណដល
មានទិននផលកសិក មទរ អ្នកអាចទុកពួកវាដចលាន។ 

ចាំណាំ៖ មានរទរញ្ញតតិររស់្រូរវីលសនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ មតរកុខជាតិ(Subnational NDVI 

profiles) ្រសិនដរើមានគាំរូណ ួយមានភាព ិន្រ្កតីដកើតដ ើងដៅកនុងតាំរន់ថ្នន ក់ដ្កា 
ជាតិណ ួយ ដនេះទ្ ង់កាំពស់ទឹកដភលៀង ឬ សីតុែហ ភាពអាច្តូវរូករញ្ចូ ល។ 
កាំែត់ដពលចរ់ដផាើ ( Starting time) និងដពលរញ្ច រ់( End time)ដោងត ្រតិទិនដាំណាំម្នរដូ
វកាលរចចុរបននដៅកនុង្រដទស ឬតាំរន់ណដលចរ់អារ មែ៍។ 



 

្រដភទ(Type)៖ NDV 

្រដភទតាំរន់(Region Type)៖ ្រដទស 

ដ ម្ េះតាំរន់(Region name)៖ ដ ម្ េះតាំរន់អាចរាូរដៅជា្រដទសសាំខាន់ដផសង 

អ្នុតាំរន់ម្ន្រដទសសាំខាន់(Subregion of key countries)៖ AEZsអាច្តូវានដ្ជើសដរ ើសជា្រដទស

ជាក់លាក់ 

្ពឹតតិរ្ត(Bulletin)៖ អាចកាំែត់ពី១, ២, ៣ ឬ៤ អាស្ស័យដៅត ដពលដវលាម្ន្ពឹតតិរ្ត 

កាំែត់យក ១ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេកុ ភៈ 

កាំែត់យក ២ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេឧសភា 

កាំែត់យក ៣ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេសីោ 

កាំែត់យក ២ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេវចិឆិកា 

 

្ររូវលីទាំងអ្ស ់(NDVI profiles ្ររូវីលកាំពសទឹ់កដភលៀង ្ររូវីលសីតុែហ ភាព) ្តវូរកោទុកដៅកនុង ូល

ោឋ នទិននន័យ(ដ ើលកនុងរូរភាពខាងដ្កា )  អ្នកដ្រើអាចទញយកណផនទីពីកនុងថ្នស ូលោឋ ន ។ 



 

 
 

១.៤.៣ ម្បហូ្វលីកំពស់ទឹកណភលៀង- Rainfall profile 

កាំែត់ដពលចរ់ដផាើ (Starting time) និងដពលរញ្ច រ់(End time)ដោងត ្រតិទិនដាំណាំម្ន 

រដូវកាលរចចុរបននដៅកនុង្រដទស ឬតាំរន់ណដលចរ់អារ មែ៍ 

្រដភទដាំណាំ(Crop type)៖ ្គរ់ដាំណាំទាំងអ្ស់(All crops) 

្ពឹតតិរ្ត(Bulletin)៖ អាចកាំែត់ពី១, ២, ៣ ឬ៤ អាស្ស័យដៅត ដពលដវលាម្ន្ពឹតតិរ្ត 

កាំែត់យក ១ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេកុ ភៈ 

កាំែត់យក ២ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេឧសភា 

កាំែត់យក ៣ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេសីោ 

កាំែត់យក ៤ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេវចិឆិកា 

ទញយក 

រកោទុក 



 

 
 

១.៤.៤ ម្បហូ្វលីសីត  ហ ភាព- Temperature profile 

ការវភិាគត ្រដទសស្មារ់្រដទសនី ួយ នឹង្តូវផលិតទ្ ង់សីតុែហ ភាពជាតិ ចាំដពាេះ

ទ្ ង់សីតុែហ ភាពម្ន AEZs អាចជាជដ្ ើស(optional) 

កាំែត់ដពលចរ់ដផាើ (Starting time) និងដពលរញ្ច រ់(End time)ដោងត ្រតិទិនដាំណាំម្ន 

រដូវកាលរចចុរបននដៅកនុង្រដទស ឬតាំរន់ណដលចរ់អារ មែ៍ 

្រដភទដាំណាំ(Crop type)៖ ្គរ់ដាំណាំទាំងអ្ស់(All crops) 

្ពឹតតិរ្ត(Bulletin)៖ អាចកាំែត់ពី១, ២, ៣ ឬ៤ អាស្ស័យដៅត ដពលដវលាម្ន្ពឹតតិរ្ត 

កាំែត់យក ១ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេកុ ភៈ 

កាំែត់យក ២ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេឧសភា 

កាំែត់យក ៣ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេសីោ 

កាំែត់យក ៤ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេវចិឆិកា 



 

 
 

១.៤.៥ សៃទសសៃអ៍តិបរាលកខខ ឌ រ កខជាតិ(VCIx) 

ការកាំែត់្តូវអ្នុវតតដូចខាងដ្កា ៖ 

កាំែត់ដពលចរ់ដផាើ (Starting time) និងដពលរញ្ច រ់(End time)ដោងត ្រតិទិនដាំណាំម្ន 

រដូវកាលរចចុរបននដៅកនុង្រដទស ឬតាំរន់ណដលចរ់អារ មែ៍ 

្ពឹតតិរ្ត(Bulletin)៖ អាចកាំែត់ពី១, ២, ៣ ឬ៤ អាស្ស័យដៅត ដពលដវលាម្ន្ពឹតតិរ្ត 

កាំែត់យក ១ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេកុ ភៈ 

កាំែត់យក ២ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេឧសភា 

កាំែត់យក ៣ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេសីោ 

កាំែត់យក ៤ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេវចិឆិកា 

សូ ដ វ្ើការកាំែត់ VCIx ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 



 

 
រនៃ រ់ពីចុច Run លទធផលម្នការវភិាគ Thematic map នឹងរង្ហហ ញទិននន័យ Maximum Vegetation 

Condition Index (VCIx) ដូចមានកនុងរូរខាងដ្កា ។ 

 
១.៤.៦ កម្រតិលណរអៀងប ្ ំ សៃទសសៃភ៍ាពខ សគ្នន ធរមតារ កខជាតិ- NDVI departure clustering 

ការកាំែត់្តូវអ្នុវតតដូចខាងដ្កា ៖ 
កាំែត់ដពលចរ់ដផាើ (Starting time) និងដពលរញ្ច រ់(End time)ដោងត ្រតិទិនដាំណាំម្ន 
រដូវកាលរចចុរបននដៅកនុង្រដទស ឬតាំរន់ណដលចរ់អារ មែ៍ 
្រដភទគែន(Calculate type)៖ ក្ ិតលដ អៀង(Departure) 
្ពឹតតិរ្ត(Bulletin)៖ អាចកាំែត់ពី១, ២, ៣ ឬ៤ អាស្ស័យដៅត ដពលដវលាម្ន្ពឹតតិរ្ត 
កាំែត់យក ១ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេកុ ភៈ 
កាំែត់យក ២ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេឧសភា 



 

កាំែត់យក ៣ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេសីោ 
កាំែត់យក ៤ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេវចិឆិកា 
អ្នកវភិាគស្មារ់្រដទសនី ួយ នឹង្តូវដ្ជើយយក្រដទសណ ួយណដលអ្នក្តូវទទួលេុស្តូវ។ 

សូ ដ វ្ើការកាំែត់ NDVI departure clustering ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 

 
រនៃ រ់ពីចុច Run លទធផលម្នការវភិាគ Thematic map នឹងរង្ហហ ញទិននន័យ NDVI departure 
clustering ដូចមានកនុងរូរខាងដ្កា ។ 

 

១.៤.៧ សាាម្តនៃចំណតថ់្នន ករ់ៃិម្បម្កតីសៃទសសៃភ៍ាពខ សគ្នន ធរមតារ កខជាតិណធៀបជារយួៃិង5YA- 
Proportion of NDVI anomaly categories compared with 5YA 

ការកាំែត់្តូវអ្នុវតតដូចខាងដ្កា ៖ 
្រដភទណផនទី(Type of Map)៖ ចាំណត់ថ្នន ក់លកខេែឌ ដាំណាំ(Crop Condition Classification) 



 

្រដភទ(Type)៖ សនៃសសន៍ភាពេុសគ្នន ្ មតរុកខជាតិ(NDVI) 
្រដភទតាំរន់(Region type)៖ ្រដទស (Country) 
ដ ម្ េះតាំរន់(Region name)៖ អ្នកវភិាគស្មារ់្រដទសនី ួយ នឹង្តូវដ្ជើសយក្រដទសណ
 ួយណដលអ្នក្តូវទទួលេុស្តូវ។ 
កាំែត់ដពលចរ់ដផាើ ( Starting time) និងដពលរញ្ច រ់( End time)ដោងត ្រតិទិនដាំណាំម្ន 
រដូវកាលរចចុរបននដៅកនុង្រដទស ឬតាំរន់ណដលចរ់អារ មែ៍ 
្រដភទគែន(Calculate type)៖ ក្ ិតលដ អៀង(Departure) 
្ពឹតតិរ្ត(Bulletin)៖ អាចកាំែត់ពី១, ២, ៣ ឬ៤ អាស្ស័យដៅត ដពលដវលាម្ន្ពឹតតិរ្ត 
កាំែត់យក ១ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេកុ ភៈ 
កាំែត់យក ២ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេឧសភា 
កាំែត់យក ៣ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេសីោ 
កាំែត់យក ៤ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេវចិឆិកា 

សូ ដ វ្ើការកាំែត់ Proportion of NDVI anomaly categories compared with 5YA ត ជាំោន
ខាងដ្កា ៖ 

 
រនៃ រ់ពីចុច Run លទធផលម្នការវភិាគ Thematic map នឹងរង្ហហ ញទិននន័យ Proportion of NDVI 
anomaly categories compared with 5YA  ដូចមានកនុងរូរខាងដ្កា ។ 



 

 
១.៤.៨ កម្រតិលណរអៀងសក្ាៃ ពលជីវា៉ា ស- Potential Biomass Departure 

ការកាំែត់្តូវអ្នុវតតដូចខាងដ្កា ៖ 
្រដភទណផនទី(Type of Map)៖ ទិននន័យរូរភាពរា ណសៃ (Raster)  
្រដភទ(Type)៖ ក្ ិតលដ អៀងជីវមា ស (Biomass departure) 
្រដភទតាំរន់(Region type)៖ ្រដទស (Country) 
ដ ម្ េះតាំរន់(Region name)៖ អ្នកវភិាគស្មារ់្រដទសនី ួយនឹង្តូវដ្ជើសយក្រដទសណ
 ួយណដលអ្នក្តូវទទួលេុស្តូវ។ 
កាំែត់ដពលចរ់ដផាើ (Starting time) និងដពលរញ្ច រ់(End time)ដោងត ្រតិទិនដាំណាំម្ន 
រដូវកាលរចចុរបននដៅកនុង្រដទស ឬតាំរន់ណដលចរ់អារ មែ៍ 
្ពឹតតិរ្ត(Bulletin)៖ អាចកាំែត់ពី១, ២, ៣ ឬ៤ អាស្ស័យដៅត ដពលដវលាម្ន្ពឹតតិរ្ត 
កាំែត់យក ១ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេកុ ភៈ 
កាំែត់យក ២ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេឧសភា 
កាំែត់យក ៣ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេសីោ 
កាំែត់យក ៤ ដៅដពលណដលកាំែត់យកការង្ហរ្ពឹតតិរ្តណេវចិឆិកា 
សូ ដ វ្ើការកាំែត់ Potential Biomass Departure ត ជាំោនខាងដ្កា ៖ 



 

 
រនៃ រ់ពីចុច Run លទធផលម្នការវភិាគ Thematic map នឹងរង្ហហ ញទិននន័យ Potential Biomass 
Departure  ដូចមានកនុងរូរខាងដ្កា ។ 
 


