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1. ພາກສະເໜີ
ເອກະສານຄູ່ມືສະບັບນີື້ແມ່ນສ້າງຂືື້ນເພືີ່ອການຮໍາຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ກ່ຽວກັບ CLUMondo ຮູບແບບຈໍາລອງ
ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ. ລະບົບ CLUMondo ເຊີີ່ງຖືກສ້າງຂືື້ນ ແລະ ແລ່ນໃນພືື້ນຖານ ຊອບແວ
Geonamica. ເອກະສານອ້າງອີງທັງໝົດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບແມ່ນນໍາໃຊ້ລະບົບດັັ່ງກ່າວໃນການນໍາໃຊ້
ຮູບແບບຈໍາລອງດັັ່ງກ່າວ.
ພາກທໍາອິດແມ່ນນໍາສະເໜີຫຍກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ບັນດາອົງປະກອບຂອງຮູບແບບຈໍາລອງ. ຈາກນັື້ນ, ກໍ່ໄດ້
ມີການນໍາສະເໜີຕົວຢ່າງກລະນີສຶກສາຢູ່ລາວ. ພາກທີສາມ ແມ່ນນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບບາງຂມູນພືື້ນຖານກ່ຽວກັບ
ການນໍາໃຊ້ GIDS ເພືີ່ອກະກຽມຂມູນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຂະບວນການໃນການປ້ອນຂມູນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.
ພາກທີສີີ່ ແລະ ຕໍ່ໄປ ແມ່ນນໍາສະເໜີ ການນໍາໃຊ້ລະບົບຕົວຈິງ ເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວລະອຽດ.
ຄວາມຫຍ້ງຍາກຄ່ອຍໆເພີີ່ມຂຶື້ນ, ແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວທັງຫມົດຢ່າງເຂັື້ມງວດ.

1

ໃນຄະນະທີີ່

2. ຮູບແບບຂໍາລອງ CLUMondo

2.1.

ຄວາມເປັນມາ

CLUMondo ແມ່ນແມ່ນລະບົບທີີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ ການນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນ. ມັນແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຫລ້າສດຂອງການພັດທະນາແບບຈໍາລອງເຊີີ່ງໄດ້ເລີີ່ມຕົື້ນຈາກ ການປ່ຽນ ແປງ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງແບບຈໍາລອງ (CLUE) (Verburg et al., 1999). ຕາມປົກກະຕິ
ແລ້ວແບບຈໍາລອງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສະເພາະປະເພດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງການປົກຫ້ມທີີ່
ດິນ, ເຊັັ່ນ: ປ່າໄມ້, ດິນປູກພືດ ແລະ ດິນທີີ່ມີສີີ່ງກໍ່ສ້າງ. ແຕ່ວ່າ ມີຫຼາຍກລະນີທີີ່ການປ່ຽນແປງການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນ
ບໍ່ໄດ້ກະທົບເຖີງການປົກຫຸ້ມຢູ່ໃນເຂດດັັ່ງກ່າວ, ແຕ່ສມໃສ່ ການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນ, ຕົວຢ່າງ, ປ່ຽນຈາກການປູກແບບ
ປະຖົມປະຖານ ມາເປັນກະເສດສມ, ປ່ຽນຈາກຊົນນະບົດ (ພືື້ນທີີ່ກະສິກໍາ) ມາເປັນຕົວເມືອງ (ຕຶກອາຄານ). ຍີີ່ງ
ໄປກ່າວນັື້ນ, ມີຫຼາຍບ່ອນກໍ່ບໍ່ສາມາດ ຈໍາແນກເປັນ ປະເພດການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນເປັນປະເພດດຽວ, ແຕ່ມີຫຼາຍ
ປະເພດ ຫຼື ແບບປະສົມປະສານ. ຕົວຢ່າງ, ສ່ວນໃຫຍ່ການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນປະສົມປະສານ
ກັນ ລະຫວ່າງ ເຂດຊູມຊົນ, ປູກພືດ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ຈັດປະເພດການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນເປັນປະເພດໃດໜືີ່ງ ອາດຈະບໍ່
ພຽງພ.
CLUMondo ແມ່ນອອກແບບສະເພາະເພືີ່ອຈໍາລອງຮູບແບບການປ່ຽນແປງການປົກຫ້ມລວມທັງການຈໍາລອງ
ຮູບແບບການປ່ຽນແປງການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນ. ອີກປະການໜຶີ່ງ, ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນລະບົບ
ການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນ.

ໝາກຫົວໃຈຂອງການສ້າງຮູບແບບຈໍາລອງຮູບແບບການປ່ຽນແປງການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນແມ່ນ

ອີງໃສ່ການວິເຄາະ ຂມູນກ່ຽວກັບການຄວາມເໝາະສົມຂອງຈດດັັ່ງກ່ວາບວກກັບຮູບແບບຈໍາລອງການປ່ຽນແປງ
ແລະ ການສໍາພັນກັນລະຫວ່າງ ທີີ່ຕັື້ງ ແລະ ການປ່ຽນແປງລະບົບການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນຕາມເວລາ. ລາຍລະອຽດ ຂອງ
ຂມູນການພັດທະນາ ຮູບແບບຈໍາລອງ CLUE ແລະ CLUMondo ສາມາດເບີີ່ງໄດ້ ຕາມເອກະສານດັັ່ງຕໍ່ໄປນີື້
(Eitelberg et al., 2015; van Asselen and Verburg, 2013; Verburg et al., 2002;
Verburg and Veldkamp, 2004).

2.2.

ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ

ລະບົບ CLUMondo ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງ modules ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຮ້ອງວ່າ ສ່ວນທີີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບທີີ່ຕັື້ງ
(non-spatial demand module) ແລະ ສ່ວນທີີ່ກ່ຽວກັບທີີ່ຕັື້ງ (spatially explicit allocation
module) (ຮູບທີ 1). non-spatial module ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນ ຕາມຄວາມ
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ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນທົັ່ວຂົງເຂດ.

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ

ໃນກລະນີນີື້ແມ່ນມາຈາກ

ການປ່ຽນແປງ

ການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນສະເພາະເຂດ, ແຕ່ວ່າກໍ່ມາຈາກປະລິມານ ຫຼື ຄວາມສາມາດ ໃນການຕອບສະໜອງ. ຕົວຢ່າງ,
ເຂດດີນປກສ້າງທີີ່ຜ່ານມາ (ທີີ່ສາມາດນໍາສະເໜີເປັນຫົວໜ່ວຍເຮັກຕາ)

ແລະ ຕໍ່ມາແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ

ອາຫານ (ທີີ່ສາມານໍາສະເໜີເປັນຫົວໜ່ວຍໂຕນຂອງຜົນຜະລິດ). ໃນເຄືີ່ອງມືການຈັດສັນ, ຄວາມຕ້ອງການເລົັ່າ
ນີື້ແມ່ນສາມາດແປມາເປັນການປ່ຽນແປງການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນ ສະເພາະ ຈດໃດຈດໜືີ່ງ ຂອງເຂດທີີ່ເຮັດການສຶກສາ,
ໂດຍການນໍາໄຊ້ລະບົບຕາກາໂລເປັນພືື້ນຖານ.
ລະບົບ CLUMondo, ຕ້ອງການການປ້ອນຂມູນຈາກພາຍນອກເຂົື້າໃນລະບົບ, ເຊີີ່ງການຈັດສັນໄດ້ເຮັດ ໂດຍ
ການຄິດໄລ່ດ້ວຍວິທີການຂອງ algorithm, ດ້ວຍການນໍາໄຊ້ເຄືີ່ອງມືທີີ່ມີຢູ່ໃນ CLUMondo. ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນແມ່ນສາມາດສະແດງອອກໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ເລີື້ມຈາກ ການປະເມີນ ແນວໂນ້ມ
ແບບງ່າຍດາຍ ຈົນເຖີງ ແບບຈໍາລອງເສດຖະກິດສະລັບສັບຊ້ອນ. ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນຕ້ອງໄດ້ ກໍານົດບົນ
ພືື້ນຖານເປັນແຕ່ລະປີ. ທາງເລືອກສໍາລັບການເປັນວິທີການສະເພາະໃດຫນຶີ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຂຶື້ນກັບ ລັກສະນະ
ຂອງເຂດທີີ່ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ສດພາຍໃນພືື້ນທີີ່ການສຶກສາ ແລະ ສະຖານະການ ທີີ່ຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

ຮູບທີ 1. ພາບລວມຂອງຂະບວນການສ້າງແບບຈໍາລອງ.
ການຈັດສັນການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນແມ່ນອີງໃສ່ການປະສົມປະສານຂອງບັນດາປັດໃຈການປ່ຽນແປງຂອງການນໍາໄຊ້ທີີ່
ດີນດັັ່ງທີີ່ໄດ້ສະເໜີໃນ ຮູບທີ 2. ປັດໃຈເລົັ່ານີື້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດຄື: ນະໂຍບາຍຂອງພືື້ນທີີ່ ແລະ ຂຈໍາ
ກັດ, ສະຖານະພາບການປ່ຽນແປງສະເພາະຂອງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ການນໍາໃຊ້ທີີ່
ດິນ (ຄວາມຕ້ອງການ) ແລະ ຄນລັກສະນະສະຂອງພືື້ນທີ.ີ່ ປັດໃຈທັງໝົດນີື້ສ້າງເປັນ ການປ່ຽນແປງ ການນໍາໄຊ້
ທີີ່ດີນຕາມການເວລາ, ໂດຍການນໍາໄຊ້ຂັື້ນຕອນການຄິດໄລ່ ທີີ່ຊ່ວຍເຊີີ່ງກັນແລະກັນ. ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ
ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາສະເໜີເປັນແຕ່ລະກຊລະນີໃນພາກຕໍ່ໄປ.
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ຮູບທີ 2. ພາບລວມຂອງການໄຫຼວຽນຂອງຂມູນໃນຮູບແບບຈໍາລອງ CLUMondo
2.2.1 ນະໂຍບາຍຂອງພືນ
ື້ ທີີ່ ແລະ ຂຈໍາກັດ
ນະໂຍບາຍຂອງພືື້ນທີີ່ແລະຂຈໍາກັດ

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໝາຍເຖີງ

ເຂດທີີ່ມີການປ່ຽນແປງສະເພາະຂອງ

ປະເພດການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນ ຫຼື ມີການຂໍາກັດການປ່ຽນແປງສະເພາະຂອງປະເພດການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນ. ຕັວຢ່າງ, ຂອບ
ເຂດການນໍາໄຊ້ຕາມນະໂຍບາຍ ຫຼື ສະຖານະພາບການຄອບຄອງທີີ່ດີນ. ໃນ CLUMondo ພືື້ນທີີ່ດັັ່ງກ່າວໄດ້
ສະແດງອອກເປັນແຜນທີີ່ທີີ່ຫຼາກຫຼາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການນໍາໄຊ້ຕົວຈິງ ຫຼື ຂອດຂໍາກັດ ໃນການນໍາໄຊ້ພືື້ນທີີ່
ດັັ່ງກ່າວ. ບາງນະໂຍບາຍສະເພາະຈໍາກັດການປ່ຽນແປງການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນໃນເຂດດັັ່ງກ່າວ. ເຊັັ່ນຕາມເຂດກັນຊົນ
ຂອງປ່າສະຫງວນ.

ປັດໃຈດັັ່ງກ່າວທີີ່ຈໍາກັດການປ່ຽນແປງການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນແມ່ນສາມາດ

ຂອງຮູບແບບຈໍາລອງ.

ສ່ວນນະໂຍບາຍການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນອືີ່ນໆແມ່ນເລັງໃສ່ການປ່ຽນແປງ

ເອົາເຂົື້າໃນແຜນທີີ່
ການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນ

ສະເພາະເຊັັ່ນ ການປູກສ້າງບ້ານເຮືອນໃນເຂດດີນກະສີກໍາ ຫຼື ການຂະຫຍາຍເນືື້ອທີີ່ດີນ ກະສິກໍາເຂົື້າໄປໃນເຂດ
ກັນຊົນຂອງເຂດສະຫງວນ. ການຫັນປ່ຽນການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນທີີ່ຖືກຈໍາກັດໂດຍນະໂຍບາຍ ຂອງພືື້ນທີີ່ສາມາດນໍາ
ສະເໜີໂດຍນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນ: ສໍາລັບການຫັນປ່ຽນ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ເປັນໄປ
ໄດ້ທັງຫມົດສາມາດນໍາສະເໜີຖ້າຫາກວ່າສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງພືື້ນທີີ່.
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2.2.2. ສະຖານະພາບການປ່ຽນແປງສະເພາະຂອງປະເພດການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ
ສະຖານະພາບການປ່ຽນແປງສະເພາະຂອງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແມ່ນເປັນຕົວແທນພຶດຕິກໍາຂອງປະເພດ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສະເພາະໃດໜືີ່ງ. 2 ປັດໃຈທີີ່ຕ້ອງການໃນການອະທິບາຍປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ: ປັດໃຈ
ຈ່ອງດືງການປ່ຽນແປງ ແລະ ລໍາດັບການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ.
ປັດໃຈຈ່ອງດືງການປ່ຽນແປງແມ່ນສວນທາງກັນກັບການປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໄດ້. ບາງປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ຈະ
ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍຕາບໃດທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພຽງພ, ຕົວຢ່າງ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າມີການລົງທຶນ ໃນເຂດ
ພືື້ນທີີ່ເລົາັ່ ນີ.ື້ ຕົວຢ່າງ, ສະຖານທີີ່ຢູ່ອາໄສທີີ່ປູກພືດຢືນຕົື້ນ (ເຊັັ່ນ: ຕົື້ນໄມ້ໃຫ້ຫມາກ). ປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນອືີ່ນໆ
ປ່ຽນສະຖານທີໄີ່ ດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໃນເວລາທີີ່ພືື້ນທີເີ່ ຫມາະສົມ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ທີີ່ດິນອືີ່ນໆ. ຕົວຢ່າງ, ທີີ່ດນ
ິ
ປູກຝັງມັກຈະເຮັດການພັດທະນາເປັນຕົວເມືອງ
ປ່າໄມ້.

ໃນຂະນະທີີ່ດິນ

ຕົວຢ່າງທີຮ
ີ່ າ້ ຍແຮງທີສ
ີ່ ດແມ່ນເຮັດໄຮ່ເລືອ
ີ່ ນລອຍ:

ກະສິກໍາຂະຫຍາຍ

ສໍາລັບລະບົບການນໍາໃຊ້

ເຂົື້າໄປໃນເຂດກັນຊົນ

ທີດ
ີ່ ນ
ິ ນີ,ື້

ແມ່ນສະຖານທີີ່

ໃດຫນຶີ່ງປົກກະຕິແມ່ນນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະເວລາບເໍ່ ກີນສອງ ລະດູການ, ເປັນຜົນສະທ້ອນ ຈາກການເຊືີ່ອມທາດ
ອາຫານຂອງດິນ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົັ່ານີື້ຢູ່ໃນພຶດຕິກໍາ ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ ທີີ່ດີນສາມາດຄິດໄລ່
ໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່າການປ່ຽນແປງ. ສໍາລັບມູນຄ່າຂອງ ແຕ່ລະປະເພດ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບວ່າ
ເປັນຕົວແທນຂອງປັດໃຈທີີ່ຈ່ອງດືງການປ່ຽນແປງ ທີກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງເລິີ່ມແຕ່ 0 (ການປ່ຽນແປງງ່າຍ) ຫາ 1 (ການ
ປ່ຽນແປງທີີ່ບໍ່ສາມາດກັບຄືນມາໄດ້). ແບບຈໍາລອງໄດ້ຕັດສິນ ກ່ຽວກັບປັດໄຈນີື້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ ຊ່ຽວຊານ
ຫຼື ສັງເກດພຶດຕິກໍາໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ປັດໃຈທີສອງທີີ່ຕ້ອງໄດ້ປ້ອນເຂົື້າລະບົບແມ່ນການກໍານົດການປ່ຽນແປງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ. ປັດໃຈເຫຼົັ່ານີື້
ແມ່ນກໍານົດຢູ່ໃນຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ. ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງສະແດງໃຫ້ເຫັນ:


ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປະເພດອືີ່ນໆທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປະຈບັນສາມາດປ່ຽນແປງໄປໄດ້ ແລະ ທີີ່ປະເພດທີີ່ ບໍ່
ສາມາດປ່ຽນແປງໄປໄດ້ (ຮູບທີ 3).



ໃນເຂດໃດທີອ
ີ່ ະນຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ໃນເຂດໃດທີີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.



ກໍານົດເວລາຈັກປີ (ຫຼື ເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນ) ປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕ້ອງໃຫ້ຄົງຕົວຄືເກົັ່າ ກ່ອນທີຈ
ີ່ ະ
ສາມາດປ່ຽນແປງໄປສູ່ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນອືີ່ນ. ນີື້ສາມາດເບີີ່ງໄດ້ໃນກລະນີຂອງ ປ່າຟືື້ນຟູ. ປ່າເປີດບໍ່
ສາມາດມີການປ່ຽນແປງມາເປັນປ່າຕຶບໄດ້ໂດຍທາງກົງ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີຜ່ານໄປ ມີຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ວ່າເປັນປ່າເປີດທີີ່ບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງສາມາດ ປ່ຽນແປງມາເປັນ ປ່າຕຶບໜາໄດ້ ຍ້ອນການ ຟືື້ນຟູ.



ໄລຍະເວລາຍາວສດທີີ່ການນໍາໄຊ້ທີີ່ດີນສາມາດຍັງຄົງຄືເກົັ່າ.

ການຕັື້ງຄ່ານີື້ແມ່ນໂດຍສະເພາະທີີ່ເຫມາະສົມ

ສໍາລັບການປູກພືດຢູ່ໃນລະບົບການເຮັດໄຮ່ເລືີ່ອນລອຍ. ໃນລະບົບນີື້, ຈໍານວນຂອງປີທີີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ
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ໂດຍທົັ່ວໄປແມ່ນຈໍາກັດເນືີ່ອງຈາກການສູນເສຍທາດອາຫານຂອງດິນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ວັດສະ
ພືດ (ຫຍ້າ)
ນີື້ແມ່ນສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ຈະສັງເກດວ່າມີພຽງແຕ່ຈໍານວນຕໍາຸສດ ແລະ ສູງສດ ຂອງປີ ກ່ອນທີີ່ຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື
ສີີ່ງທີີ່ຈະເກີດຂຶື້ນສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງໄດ້. ຈໍານວນປີທີີ່ແນ່ນອນອີງໃສ່ ຄວາມ
ກົດດັນຈາກທາງເລືອກຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂສະເພາະຂອງສະຖານທີີ່ຕັື້ງ. ການຈໍາລອງ ການ
ພົວພັນລະຫວ່າງປັດໃຈເຫຼົັ່ານີື້ລວມທັງຂຈໍາກັດທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງຈະຕັດສິນກໍານົດຄວາມ
ຍາວຂອງໄລຍະເວລາກ່ອນທີີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶື້ນ. ຮູບທີ 3 ໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງ ການນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງການ
ປ່ຽນແປງສໍາລັບການສະຖານະການແບບງ່າຍດາຍມີພຽງແຕ່ສາມປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ.

ຮູບທີ 3. ຕົວຢ່າງສົມດຖານບາດກ້າວການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມລໍາດັບ ເຂົື້າໃນຕາຕະລາງການ
ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ.

2.2.3. ຄວາມຕ້ອງການຂອງການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ
ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນລະດັບມະຫາພາກ (ກລະນີການສຶກສາໃນລະດັບພາກພືື້ນ ກວມ
ເອົາທັງຫມົດ)

ເປັນສ່ວນຫນຶີ່ງຂອງສະຖານະການສະເພາະໃດຫນຶີ່ງ.

ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນ

CLUMondo ສາມາດສະແດງອອກຢູ່ໃນຫົວຫນ່ວຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບເນືື້ອທີີ່ ສະແດງອອກ
ໃນຈໍານວນຂອງຈໍານວນຕາກາໂລ, ເຮັກຕາ, ກິໂລແມັດມົນທົນ, ແຕ່ກໍ່ຍັງສາມາດສະແດງເປັນ ໂຕນຂອງ
ອາຫານ, ຈໍານວນສັດລ້ຽງ, ຫຼື ຈໍານວນຂອງຫຼັງຄາເຮືອນ. ຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ ທີີ່ດິນຈໍາກັດການຈໍາ
ລອງ ໂດຍການກໍານົດປັດໃຈຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈໍາເປັນ ທັງຫມົດທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໂດຍການລວບລວມເອົາ
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ປັດໃຈນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທັງໝົດ.

ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນອິດສະຫຼະ

ຈາກຮູບແບບຈໍາລອງ

CLUMondo ເປັນຕົວຂອງມັນເອງ. ການຄິດໄລ່ນີື້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍ ອີງຕາມ ຫຼາຍວິທີການ, ກລະນີສຶກສາ
ແລະ ສະຖານະການ. ການປະເມີນການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້ໂດຍອີງຕາມແນວໂນ້ມ
ຕາມປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ເປັນເຕັກນິກທົັ່ວໄປໃນການຄິດໄລ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ. ໃນ
ເວລາທີີ່ເປັນໄປໄດ້, ແນວໂນ້ມການເລົັ່ານີື້ສາມາດ ປັບປງໄດ້ສໍາລັບການຄາດຄະເນການເພີື້ມຂືື້ນຂອງປະຊາກອນ
ແລະ/ຫຼື ຫຼຼຸດລົງຂອງເນືື້ອທີີ່ດິນ. ສໍາລັບການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ມັນກເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະອີງໃສ່ຖານຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ

ໃນຮູບແບບຈໍາລອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ.

ຕົວຢ່າງ,

ສາມາດຍົກສະຖານະການທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບເປົື້າຫມາຍ ຂອງນະໂຍບາຍ.

2.2.4. ຄນລັກຊະນະຂອງທີຕ
ີ່ ງັື້
ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຊືື້ນໃນສະຖານທີີ່ທີີ່ມີ

'ບູລິມະສິດ'

ທີີ່ສູງສດສໍາລັບປະເພດ

ຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສະເພາະໃນລະຫວ່າງເວລາທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. ຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຖານທີີ່ແມ່ນການຄາດ
ຄະເນຕົວຈິງຈາກທີີ່ກໍານົດໄວ້ຈາກປັດໄຈທີີ່ອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຂັື້ນຕອນ, ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວກໍາ
ນົດການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງພືື້ນທີີ່ໄດ້. ເຊີີ່ງສາມາດເຮັດ ການຄິດໄລ່ດັັ່ງສູດຕໍ່ໄປນີ:ື້

Rki =C + akX1i + bkX2i + .....
ໃນນັື້ນ, Rki ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງພືື້ນທີີ່ i ປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ k, C ເປັນຄ່າຄົງທີີ່, X1,2,... ຄນລັກຊະນະ
ຊີວະກາຍະພາບ ຫຼື ເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງພືື້ນທີີ່ i, ແລະ ak ແລະ bk ຈາກຜົນກະທົບຈາກຄນລັກຊະນະເຫຼົັ່ານີື້
ໃສ່ກັບຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ k. ຂມູນທີີ່ຊັດເຈນ ຈາກຕົວແບບຈໍາລອງນີື້ຄວນຈະອີງໃສ່
ຂະບວນການການທົບທວນຄືນຢ່າງລະອຽດໃນການຈັດສັນພືື້ນທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນຂອບເຂດການສຶກສາ.
ຮູບແບບທາງສະຖິຕິສາມາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນຕົວແບບ binomial logit model ຂອງສອງທາງ
ເລືອກ: ປ່ຽນຈາກພືື້ນທີີ່ i ໄປເປັນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປະເພດ k ຫຼືບໍ່. ຄວາມເໝາະສົມ RKi ຈະຖືກຖືວ່າການ
ຕອບສະຫນອງທີີ່ຕິດພັນຂກັບທາງເລືອກ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ຄວາມເໝາະສົມ RKi ບໍ່ສາມາດສັງເກດ ຫຼື ວັດແທກ
ໄດ້ທາງໂດຍກົງ. ເພາະສະນັື້ນມັນຈະຕ້ອງມີການຄິດໄລ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້. ການເຮັດວຽກຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້
ເຫຼົັ່ານີື້ກັບຄນລັກຊະນະທາງຊີວະກາຍະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ໄດ້ຖືກກໍານົດໃນຮູບແບບ Logit ດັັ່ງຕໍ່ໄປ
ນີ:ື້
 P
Log  i
 1  Pi


   0   1 X 1,i   2 X 2,i ......   n X n,i
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ໃນນັື້ນ, Pi ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕາກາໂລ i
ທີີ່ປະກົດເຫັນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນເພືີ່ອພິຈາລະນາ, ແລະ X ແມ່ນປັດໃຈທີີ່ຕັື້ງ. ສໍາປະສິດ (β)
ຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ regression logistic ນໍາໃຊ້ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕົວຈິງເປັນຕົວແປຕາມ. ວິທີການນີື້
ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການວິເຄາະການປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໂດຍໃຊ້ວິທີການດ້ານເສດຖະກິດ

(econometric

analysis) ຊຶີ່ງວິທີການດັັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນການສຶກສາການທໍາລາຍປ່າໄມ້. ໃນການສຶກສາ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດຈດປະສົງແມ່ນໃຫ້ໄດ້ກໍາໄລສູງ, ທີີ່ຈໍາກັດຈາກຄນລັກຊະນະຂອງທີີ່ຕັື້ງ, ປັດໃຈທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ (ກະສິກໍາ).
ໃນເຂດພືື້ນທີີ່ການສຶກສາມັນໄດ້ຖືກສັນນິຖານວ່າການປ່ຽນແປງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ 'ເຫມາະສົມ' ທີີ່ສດ.
'ຄວາມເຫມາະສົມ' ລວມເຖິງກໍາໄລເປັນເງິນ, ແຕ່ຍັງສາມາດລວມເອົາວັດທະນະທໍາ ແລະ ປັດໄຈອືີ່ນໆ ທີີ່ນໍາໄປ
ສູ່ການຫັນປ່ຽນຈາກ (ເສດຖະກິດ) ພຶດຕິກໍາທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃນການຈັດສັນທີີ່ດິນ. ສົມມດຕິຖານນີື້ ເຮັດໃຫ້
ເປັນໄປໄດ້ລວມມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄນລັກສະນະຂອງທີີ່ຕັື້ງ, ຫຼື ຕົວແທນຂອງ ເຂົາເຈົື້າ, ເພືີ່ອປະເມີນ logit
function ທີີ່ໄດ້ກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ ປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ມີຫຼາຍຄນລັກສະນະພືື້ນທີີ່ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານທີີ່ສະເພາະໃດຫນຶີ່ງໂດຍກົງ ເຊັັ່ນ ຄນລັກສະນະຂອງດິນ ແລະ
ລະດັບຄວາມສູງ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ການຕັດສິນໃຈການຄ້ມຄອງທີີ່ດິນສໍາລັບພືື້ນທີີ່ສະເພາະໃດຫນຶີ່ງທີີ່ບໍ່ໄດ້ອີງ
ສະເຫມີກັບສະຖານທີີ່ລັກສະນະສະເພາະໃດຫນຶີ່ງແຕ່ຢ່າງດຽວ: ເງືີ່ອນໄຂຢູ່ໃນລະດັບອືີ່ນໆ, ເຊັັ່ນ: ຄົວເຮືອນ,
ຊຼຸມຊົນ ຫຼື ລະດັບການບລິຫານ ສາມາດມີອິດທິພົນການຕັດສິນໃຈເຊັັ່ນກັນ. ປັດໄຈເຫຼົັ່ານີື້ແມ່ນເປັນຕົວແທນ
ໂດຍມີ ມາດຕະການເຂົື້າເຖິງ, ລະບຕໍາແຫນ່ງຂອງສະຖານທີີ່ທຽບກັບສະຖານທີທ
ີ່ ີີ່ສໍາຄັນຂອງຂົງເຂດ, ເຊັັ່ນ:
ຕະຫຼາດ, ແລະ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ການປ່ຽນແປງທີີ່ຊັກຊ້າຂອງພືື້ນທີີ່. ການປ່ຽນແປງທີີ່ຊັກຊ້າຂອງພືື້ນທີີ່ສະແຕງ
ເຖີງ ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ ປະຊາກອນໂດຍປະມານຄວາມກົດດັນປະຊາກອນໃນຂົງເຂດແທນທີີ່ຈະເປັນຕົວ
ແທນພຽງແຕ່ປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະຖານທີີ່ນັື້ນ.

2.2.5. ຄນລັກສະນະສະຂອງພືນ
ື້ ທີີ່
ໃນເວລາທີີ່ປັດໃຈທັງຫມົດໄດ້ປ້ອນເຂົື້າໃນລະບົບ, ຮູບແບບຈໍາລອງ CLUMondo ຈະຄໍານວນວ່າ ການ
ປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ຈະສາມາດເປັນໄປໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂັື້ນຕອນທີີ່ໃຊ້ເວລາການຕັດສິນ. ຂັື້ນຕອນ ໃນ
ການຈັດສັນໄດ້ສະຫລບໃນ ຮູບທີ 4. ຂັື້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການຈັດສັນການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ:
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ຂັື້ນຕອນທໍາອິດລະບຈາກາໂລທັງຫມົດທີີ່ໄດ້ອະນຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໄດ້.

ຕາກາໂລທີີ່ມີສ່ວນຫນຶີ່ງ

ກວມເອົາເຂດປ່າສະຫງວນ ຫຼື ປະຈບັນຈັດຢູ່ໃນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ບໍ່ໄດ້ອະນຍາດໃຫ້ມີ ການປ່ຽນ
ແປງແມ່ນໃຫ້ເອົາອອກຈາກການຄິດໄລ່. ນອກຈາກນີື້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອະນຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງສະຖານທີີ່ທີີ່ມີການ
ປ່ຽນແປງສະເພາະໃດຫນຶີ່ງ ອັນເນືີ່ອງ ມາຈາກຂມູນຂອງຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ແລ້ວ.


ສໍາລັບທກໆຕາກາໂລ (i) ໃນໄລຍະເວລາ (t) ຄວາມອາດສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ (Ptran

t,i,LU)

ແມ່ນ

ຄິດໄລ່ສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດຂອງການໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ (LU) u ອີງຕາມສູດ:
Ptran

t,i,LU

ໃນນັື້ນ, Ploc

= Ploc

t,i,LU

t,i,LU

+ Pres

LU

+ Pcomp

t,LU

ແມ່ນຄວາມເມາະສົມຂອງສະຖານທີີ່ i ສໍາລັບປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ LU (ອີງຕາມ

logit model), Pres

LU

ແມ່ນ ການຂັດຂວາງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ LU ແລະ Pcomp

t,LU

ເປັນຕົວແປ ທີີ່ມີການກະທົບເຊິີ່ງກັນແລະກັນສະເພາະກັບປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຕົວຊີື້ວັດ ຄວາມ
ສາມາດແຂ່ງຂັນກັນຂອງປະເພດທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ. Pres

LU,

ແມ່ນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສະເພາະ ທີີ່ມີ

ປັດໃຈຂັດຂວາງການປ່ຽນແປງ, ພຽງແຕ່ຕືີ່ມໃສ່ຖາຕາກາໂລ i ໄດ້ຢູ່ໃນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ LU ໃນປີ
ທີີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ.


ການຈັດສັນເບືື້ອງຕົື້ນແມ່ນມີມູນຄ່າເທົັ່າທຽມກັນຂອງການປ່ຽນແປງຊໍາ

(Pcomp

t,LU)

ສໍາລັບທກ

ປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໂດຍການຈັດສັນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທັງຫມົດທີີ່ມີການຄາດຄະເນວ່າມີໂອກາດຈະ
ປ່ຽນແປງສູງທີີ່ສດສໍາລັບແຕ່ລະຕາກາໂລທີີ່ພິຈາລະນາ.
ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດສັນ.

ການປ່ຽນແປງທີີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ອະນຍາດໃຫ້

ຂະບວນການຈັດສັນນີື້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຈໍານວນ

ຕາມ
ທີີ່

ແນ່ນອນຂອງຈດຕາກາໂລທີີ່ມີການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ.


ການຈັດສັນເຂດທັງຫມົດ, ຜະລິິດຕະພັນ ແລະ ການບລິການ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທີີ່ດິນທັງຫມົດ ໃນປັດຈບັນ
ແມ່ນທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ. ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຍັງບໍ່
ທັນໄດ້ບັນລເປົື້າໝາຍ, ມູນຄ່າຂອງການປ່ຽນແປງຊໍາແມ່ນເພີີ່ມຂຶື້ນ. ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ມີຫຼາຍກ່ວາຄວາມພໃຈການຈັດສັນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ,ມູນຄ່າແມ່ນຫຼຼຸດລົງ.
ການນີື້ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຄວາມເຫມາະສົມພາຍໃນພືື້ນທີີ່ໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈສະຖານທີີ່ຕັື້ງ

ໂດຍຜ່ານລະບຽບ
ແມ່ນບໍ່ຍອມໃຫ້

ເກີດການປ່ຽນແປງຊໍາອັນເນືີ່ອງມາຈາກຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບ ພາກພືື້ນ. ຂັື້ນຕອນ
ການປະຕິບັດແມ່ນເຮັດຕາມການຈັດສັນ ແຕ່ລ່ມ-ຂືື້ນເທິງ ເຮັດຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ ທາງດ້ານພືື້ນທີີ່ ແລະ
ການຈັດສັນ ແຕ່ເທິງ-ລົງລ່ມ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການລະດັບພາກພືື້ນ.
ຂັື້ນຕອນທີີ່ 2 ເຖິງ 4 ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລືື້ມຄືນຖ້າຫາກວ່າຄວາມຕ້ອງການທັງຫມົດ ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ຈັດສັນຢ່າງ
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ຖືກຕ້ອງ. ໃນເວລາທີີ່ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສາມາດສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ ທັງຫມົດ ສໍາລັບພືື້ນທີີ່,
ສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ, ແຜນທີີ່ສດທ້າຍນີື້ຖືກບັນທືກ ແລະ ການຄິດໄລ່ ທີີ່ສາມາດສືບຕໍ່ສໍາລັບການຂັື້ນ
ຕອນຕໍ່ໄປ. ບາງສ່ວນຂອງການປ່ຽນແປງການຈັດສັນແມ່ນ ກົບຄືນບໍ່ໄດ້ໃນຂະນະ ທີກ
ີ່ ລະນີອືີ່ນແມ່ນຂຶື້ນກັບ
ການປ່ຽນແປງ ໃນຂັື້ນຕອນກ່ອນຫນ້ານີື້. ເພາະສະນັື້ນ, ການຄິດໄລ່ ແນວໂນ້ມ ຂອງຮູບແບບຈໍາລອງ ທີີ່ມີທີີ່ຈະ
ສົັ່ງຜົນ

ໃຫ້ມີຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນ,

ການປ່ຽນແປງທີີ່ບໍ່ແມ່ນເສັື້ນຊືີ່

ໃນຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ,

ລັກສະນະຂອງ ລະບົບທີີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ.

ຮູບທີ 4. ຕາຕະລາງການເຮັດວຽກຂອງເຄ່ອງມືການຈັດສັນຕົວແບບຂອງ CLUMondo
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ຄນ

3. ກລະນີສກ
ຶ ສາການນໍາໃຊ້
3.1.

ແຜນທີກ
ີ່ ານນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ີ

ໃນບົດຝຶກຫັດເຫຼົັ່ານີື້ ຮູບແບບຈໍາລອງ CLUMondo ຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ສ້າງຮູບແບບຈໍາລອງ ຂອງ
ການປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນ ສປປ ລາວ (ຮູບທີ 5). ແຜນທີີ່ເບືື້ອງຕົື້ນເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ
ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2010, ໂດຍນໍາໃຊ້ສິບປະເພດ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຮູບທີ 5. ແຜນທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນຂອງ ສປປ ລາວ-ກລະນີສຶກສາ
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3.2.

ປັດໃຈທີຕ
ີ່ ງັື້

ນອກຈາກແຜນທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ຈໍານວນຂອງແຜນທີີ່ເປັນຕົວແທນປັດໃຈທີີ່ຕັື້ງໄດ້ເສີມເຂົື້າ. ແຜນທີີ່ເຫຼົັ່ານີື້
ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວກໍານົດສໍາລັບການຈັດສັນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຕາຕະລາງ 1). ແຜນທີີ່
ທັງໝົດຈະຊອກເຫັນເປັນຊືໄີ່ ຟລເປັນ sc1gr*.fil ໃນຟອນເດີທີີ່ໄດ້ເຮັດການແລ່ນແບບຈໍາລອງ, ເຊີີ່ງ * ແມ່ນ
ເປັນໂຕແທນຂອງນໍໍ້າເບີໄຟລຂອງປັດໃຈທີີ່ຕັື້ງ.

ຕາຕະລາງ 1. ປັດໃຈທີີ່ຕັື້ງຢູ່ໃນການນໍາໃຊ້ໃໝ່. Cat ສະແດງເຖີງປະເພດປັດໃຈ (ຕົວຢ່າງ, ມີ ຫຼື ບໍ່ມີ ປັດໃຈ
ດັັ່ງກ່າວ), ແລະ Num ແມ່ນນໍໍ້າເບີຂອງປັດໃຈ.
ກົດ

ປະເພດ

ຊືປ
ີ່ ດ
ັ ໃຈ

ຄໍາອະທິບາຍ

0

Cat

w_3_ab2k

ໄລຍະທາງຫາແຫຼ່ງນໍໍ້າກາຍ (ຫຼາຍກ່າວ) 2 ກມ

1

Num

access

ການເຂົື້າເຖີງບ້ານ

2

Num

access_dom

ການເຂົື້າເຖີງຕະຫຼາດພາຍໃນ (ຫາສູນກາງຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ)

3

Num

access_int

ການເຂົື້າເຖີງຕະຫຼາດສາກົນ (ຫາ ນະຄອນຫຼວງ, ສະໜາມບີນ ແລະ ດ່ານ
ສາກົນ)

4

Cat

contractp

ບ້ານທີີ່ມີອັດຕາສ່ວນສັນຍາຜູກພັນ (contract farming)

5

Num

popdensity

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ

6

Num

slope

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ (ສະເລັັ່ຍຈາກ 2x2 ກມ)

7

Num

elevation

ຄວາມສູງ (ສະເລັັ່ຍຈາກ 2x2 ກມ)

8

Num

precipitation

ປະລິມານນໍໍ້າຝົນສະເລັັ່ຍຕໍ່ປີ

9

Num

temperature

ອນະພູມສະເລັັ່ຍຕໍ່ປີ

10

Cat

awc_1

ຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສານໍາທີີ່ມີຢູ່ FAO ປະເພດ 1: 150 ມມ/ມ

11

Cat

awc_4

ຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສານໍາທີີ່ມີຢູ່ FAO ປະເພດ 4: 75 ມມ/ມ

12

Cat

awc_5

ຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສານໍາທີີ່ມີຢູ່ FAO ປະເພດ 5: 50 ມມ/ມ

13

Cat

drain4

ການລະບາຍນໍໍ້າຂອງດິນ FAO ປະເພດ 4: ປານກາງຫາດີ

12

14

Num

t_clay

ປະລິມານດີນໜຽວໃນຊັື້ນໜ້າດີນເປັນ %

15

Num

s_clay

ປະລິມານດີນໜຽວໃນຊັື້ນດີນເປັນ%

16

Num

t_gravel

ປະລິມານຫີນໃນຊັື້ນໜ້າດີນເປັນ%

17

Num

toc_4

ປະລິມານອີນຊີວັດຖຼຸໃນຊັື້ນໜ້າດີນຕາມ FAO ປະເພດ 4: 1.2 – 2.0 %

18

Cat

w_2_un2k

ໄລຍະທາງຫາແຫຼ່ງນໍໍ້າໄກ້ກວ່າ (ນ້ອຍກວ່າ) 2 ກມ

3.3.

ຂມູນ

ຕົວຢ່າງກລະນີສຶກສາປະກອບມີສະຖານະການການປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນອະນາຄົດໃນປະເທດລາວ. ກລະນີນີື້
ແມ່ນເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 4 ຄວາມຕ້ອງການ ທີີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ກໍານົດໄວ້ໃນສະຖານະການ: ເຂດພືື້ນທີີ່ການກໍ່ສ້າງ, ການປູກພືດສະບຽງ ອາຫານ, ການຜະລິດ ພືດ
ເປັນສີນຄ້າ, ແລະ ປູກໄມ້ອດສະຫະກໍາ. ຄາດຄະເນວ່າ ມີການເພີີ່ມຂຶື້ນລະດັບ ປານກາງໃນຕົວເມືອງ, ແລະ ການ
ເພີີ່ມຂຶື້ນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບການປູກພືດ ສະບຽງອາຫານ. ການເພີີ່ມຂຶື້ນຂອງ ພືດເປັນສີນຄ້າ ແລະ ໄມ້ຢືນຕົື້ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດໃນເຂດສໍາປະທານທີີ່ດິນ, ຊຶີ່ງຖືກຂັບເຄືີ່ອນໂດຍ ຄວາມຕ້ອງການຈາກ ຕ່າງປະເທດ.
ສອງໄຟລ໌ທີີ່ຈໍາກັດແມ່ນລວມທັງ ການນໍາໃຊ້, ທີເີ່ ປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພືື້ນທີີ່ທບ
ີີ່ ໍ່ໄດ້ອະນຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງ ນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນໃນການຈໍາລອງ. ອັນທໍາອິດແມ່ນເປັນຕົວແທນຂອງເຄືອຂ່າຍ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ,
ແລະ ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍໄຟລ 'region_park.fil'. ອັນທີສອງ, ມີຊືີ່ວ່າ 'region_1000' ກໍານົດເຂດພືື້ນທີີ່ທີີ່
ສູງກວ່າ 1000 ມ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມຕົວຢ່າງຂອງວິທີການປະກອບ ດ້ວຍຂັື້ນຕອນ ການເອົາຊັື້ນທີີ່ຍົກເວັື້ນ
ເຂັື້າມາໃນລະບົບ. ບົດຝຶກຫັດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງຂົງເຂດ (ພາກທີ 0) ໃຫ້ຂມູນບາງຢ່າງເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ການນໍາໃຊ້ຊັື້ນທີີ່ຍົກເວັື້ນ.
ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖານະການໃນກລະນີສຶກສາຄັື້ງນີື້ແມ່ນເພືີ່ອຈດປະສົງການຝຶກອົບຮົມ.
ດັັ່ງນັື້ນ,

ການແກ້ໄຂຈຶີ່ງແມ່ນມີຈດປະສົງເພືີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ.

ເພາະສະນັື້ນ, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະຖານະການຈິງສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ແລະ ບໍ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ ການ
ຕີລາຄາດັັ່ງກ່າວ.
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4. ກະກຽມຄອມພິວເຕີ ແລະ ນໍາໃຊ້ GIS
4.1.

ກະກຽມຄອມພິວເຕີ

ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຮູບແບບຂໍາລອງ CLUMondo ໄດ້, ແລະ ການຕັື້ງຄ່າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂມູນຂອງທ່ານເອງ,
ທ່ານຕ້ອງການກວດສອບ ແລະ ປັບປງສະຖານທີີ່ຕັື້ງຂອງເຄືີ່ອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ. ໂດຍສະເພາະ, ທີີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການເພືອ
ີ່ ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄອມພິວເຕີໃຊ້ຄາ່ ຈໍາໍ້ ເມັດ (.) ສໍາລັບການແຍກຈດ, ແທນທີຈ
ີ່ ະເປັນຈດ (,). ຂ
ມູນໃນ tutorial ແມ່ນກະກຽມຢ່າງພຽງພແລ້ວ, ຢ່າງໃດກຕາມເພືີ່ອຫຼີກເວັື້ນການບັນຫາ ທີີ່ຈະເກີດຂືື້ນໃນ
ເວລາທີີ່ແລ່ນຂມູນຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານຄວນຈະເຮັດການຕັື້ງຄ່ານີື້ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.


ສໍາລັບ Windows, ໄປຫາ Control Panel / Clock, Language, and Region. ແລ້ວ
ທ່ານຈະເຫັນ ‘Region and Language’.



ໃນ ‘Format’, ເລືອກ ‘English (United States)’

(ຮູບທີ 6). ກົດໃສ່ ‘Additional

settings’ ເພືີ່ອກວດຄືນວ່າຂໍໍ້າເມັດໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ໃຊ້ແທນຈດ ແລ້ວຫຼືບໍ່.

ຮູບທີ 6. ຕັື້ງຄ່າທີີ່ຕັື້ງ ແລະ ພາສາໃນຄອມພີວເຕີຂອງທ່ານ
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4.2.

GIS ຊອຟແວ

ເພືີ່ອຈະຕິດຕັື້ງລະບົບໃຫມ່,

ທ່ານມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປງແຕ່ງຂມູນແຜນທີີ່ຈໍານວນຫນຶີ່ງ,

ເຊັັ່ນ:

ແຜນທີີ່

ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງທ່ານ ຫລື ແຜນທີີ່ເຫມາະສົມສາກ່ອນ. ຂັື້ນຕອນນີື້ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍໃນ ຊອຟແວ
CLUMondo ແລະ ເພາະສະນັື້ນຈຶີ່ງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ລົງຊອຟແວ GIS. GIS ຕ້ອງການເພືີ່ອ:


ກະກຽມ ແລະ ປງແຕ່ງ ຂມູນທີີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ນໍາໃຊ້ໃນ CLUMondo (ຕົວຢ່າງ digitize and
rasterize ຂມູນແຜນທີີ່ ເຊັັ່ນ ແຜນທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ, ຂອບເຂດຈໍາກັດ, ປັດໃຈທີີ່ຕັື້ງ).



ປະຕິບັດການວິເຄາະພືື້ນທີີ່ເພີີ່ມເຕີມຈາກຂອງຜົນໄດ້ຮັບຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.



ກະກຽມແຜນທີີ່ ອະທິບາຍຄວາມຫມາຍ ແລະ ຂຄວາມສໍາລັບເອກະສານ, ແລະ ການພິມເຜີຍແຜ່.

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ຊອຟແວ

GIS

ທີີ່ມີສິດທິບັດ

(http://www.esri.com/software/arcgis)

ແລະ

ແມ່ນ

ArcGIS

ຈາກ

ESRI

ຈາກ

Clark

Labs

IDRISI

(http://www.clarklabs.org/products/idrisi-gis.cfm). ແຕ່ວ່າ ກໍ່ມີຊອຟແວ GIS ຈໍານວນຫຼາຍທີີ່
ເປີດບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໃນພາກນີື້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສມໃສ່ນໍາໃຊ້ກໍ່ມີຊອຟແວ GIS ທີີ່ເປີດ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ກໍ່
ມີຊອຟແວ GIS ທີີ່ເປີດນໍາໃຊ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍທີີ່ສດມີດັັ່ງລ່ມນີື້:


QGIS http://www.qgis.org



GRASS GIS http://grass.osgeo.org



SAGA GIS http://www.saga-gis.org



ILWIS http://52north.org/downloads/category/10-ilwis

ຊອຟແວເປີດສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ສາມາດທົດແທນຊອບແວ GIS ຕ່າງໆທີີ່ມີ
ສິດທິບັດ. ເຊີີ່ງມີປະສິດທິພາບໃນທັງສະແດງຂມູນ ຫຼື ການກະກຽມແຜນທີີ່, ຫຼື ເຮັດການວິເຄາະ ພືື້ນທີລ
ີ່ ະອຽດ
ລວມທັງ ວິເຄາະຂະບວນການທາງພູມິສາດ (geoprocessing).

4.3.

ການຕິດຕັງື້ ເຄືອ
ີ່ ງມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ (MCK)

ໃນບົດຝຶກຫັດຂອງພວກເຮົາຍັງຈະນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ (MCK) . MCK ປະກອບມີສູດການຄິດໄລ່
ຈໍານວນຫລາຍສໍາລັບການປຽບທຽບແຜນທີີ່ (raster), ທີີ່ເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສໍາລັບຮູບແບບ
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ຈໍາລອງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ. ເປັນເຄືີ່ອງມືທີີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ, ຮຽນຮູ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເຫມາະສົມ
ສໍາລັບການໃຊ້ປຽບທຽບແຜນທີີ່ (raster). ດ້ວຍເຄືີ່ອງມື MCK, ພວກເຮົາສາມາດປຽບທຽບ:




ພາບລວມຂອງການປ່ຽນແປງ
ການແຈກຢາຍຂອງຈດທີີ່ມີການປ່ຽນແປງ
ສະພາວະຂອງການປ່ຽນແປງ



ຄິດໄລ່ມາດຕາສ່ວນຂອງແຜນທີີ່ (ນໍາເບີ, ລໍໍ່າດັບ, ໄລຍະຫ່າງ ຫຼື ມາດຕາສ່ວນຂະຫນາດ)

MCK ແມ່ນຟຣີຈາກ website. ທ່ານສາມາດດາວໂລດເອົາ version ລ້າສດຈາກ http://mck.riks.nl/.
ຫຼັງຈາກຕິດຕັື້ງແລ້ວ, ແລ່ນ MCK. ໜ້າຫຼັກກັບເຄືອງມືໃຊ້ງານຈະປະກົດຂືື້ນ (ຮູບທີ 7). ຊອຟແວຈະຖາມ
ທ່ານໃຫ້ເປີດ log file, ເຊີີ່ງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງຂືື້ນເທືີ່ອ, ໃຫ້ກົດ cancel.

ຮູບທີ 7. ໜ້າຕາຂອງເຄືີ່ອງມື MCK
ທ່ານສາມາດອອກຈາກ MCK ຊອຟແວ. ຢູ່ section ‘Displaying simulation results’ ຂອງບົດຝຶກ
ຫັກທີ 1, ພວກເຮົາຈະນໍາພາທ່ານເຮັດໄປແຕ່ລະບາດກ້າວໃນເຮັດການປຽບທຽບແຜນທີີ່ໃໝ່.
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5. ນໍາສະເໜີວທ
ິ ກ
ີ ານນໍາໃຊ້ CLUMondo (ບົດຝຶກຫັດ)

ຈດປະສົງຂອງບົດຝຶກຫັດນີື້ແມ່ນເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄ້ນເຄີຍກັບ CLUMondo ໃນການນໍາໃຊ້. ຄືດັັ່ງທ່ານໄດ້
ຜ່ານມາກ່ຽວກັບບາງຕົວກໍານົດປັດໃຈ, ແຕ່ຂມູນລະອຽດກ່ຽວກັບຕົວກໍານົດປັດໃຈທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໄຟລ
ຂມູນທີີ່ປ້ອນເຂົື້າຈະໄດ້ຮັບໃນບົດຝຶກຫັດອືີ່ນໆເຊັັ່ນດຽວກັນກັບໃນຄູ່ມືການນໍາໃຊ້.

5.1.

ເປີດ CLUMondo

ຢູ່ໃນ CLUMondo, ຮູບແບບຈໍາລອງຕົວມັນເອງແມ່ນແຍກອອກຈາກລະບົບປະຕິບັດງານ. ໃນຄວາມຮູ້ສຶກນີື້
CLUMondo ເຮັດວຽກຄ້າຍຄືກັນກັບ, ຍົກຕົວຢ່າງ, Microsoft Word, ບ່ອນທີີ່ເອກະສານ ໄດ້ຖືກແຍກ
ອອກຈາກຊອບແວຂອງຕົວມັນເອງ. ດັັ່ງນັື້ນ, ໃນການຕິດຕັື້ງແມ່ນມີການຕິດຕັື້ງໄວ້ໃນສະຖານທີີ່ ທີີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ.
ຫຼັງຈາກການຕິດຕັື້ງ CLUMondo, ຊອຟແວມີຢູ່ໃນ Start / All Programs / CLUMondo. ອີກທາງ
ເລືອກ, ເປີດລະບົບ CLUMondo ຈາກຟອນເດີທີີ່ໄດ້ຕິດຕັື້ງຜ່ານ windows explorer ແລະ double
ຄລິກ ໄຟລ໌ 'Geonamica.exe ກໍ່ໄດ້.
ຫຼັງຈາກທີີ່ເປີດຊອຟແວໄດ້, CLUMondo ຈະແຈ້ງຫາ project file. project file ແມ່ນໄຟລເອກະສານ ທີີ່
ປະກອບດ້ວຍລະບົບປະຕິບັດງານຂອງຕົວແບບຈໍາລອງນີ.ື້

ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງຕົວແບບຫນຶີ່ງ

(Laos),

ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ກັບຕົວແບບນີື້. ໄປທີີ່ໂຟນເດີໂຄງການທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັື້ງ (ປົກກະຕິແລ້ວ
Documents \ CLUMondo \ Laos), ແລະ ເລືອກເອົາ Laos. ໜ້າເຄືີ່ອງມື user-interface ຈະ
ປາກົດໃນຫນ້າຈ.

5.2.

ເຄືອ
ີ່ ງມື ແລະ ໜ້າທີຕ
ີ່ ນ
ົື້ ຕ

ເຄືີ່ອງມືເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ເບິີ່ງໄຟລຂມູນຕົື້ນຕທີີ່ຈະປ້ອນເຂົື້າໃນລະບົບ ແລະ ຕົວຊີື້ວັດ, ແລະ
ອະນຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກສະຖານະການ. ໃນລະບົບປະຕິບັດງານ Laos, ຕົວກໍານົດຮູບແບບຈໍາລອງ ທັງ
ຫມົດແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ. ດັັ່ງນັື້ນ, ທ່ານແລ້ວສາມາດດໍາເນີນການຈໍາລອງໂດຍການຄລິກໃສ່ປ່ມ ‘Run’,
ຫຼືໄປທີີ່ Simulation / Run.
ໃນເວລາທີີ່ຕົວແບບຈໍາລອງນີື້ກໍາລັງແລ່ນ, ທາງລ່ມຈະປາກົດຂຶື້ນມາ disabled (ເຊັັ່ນ, ປະກົດວ່າມີສີຂີື້ເຖົັ່າ,
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ສະນັື້ນທ່ານບໍ່ສາມາດເລີີ່ມຕົື້ນການດໍາເນີນງານໃຫມ່ໃນຂະນະດຽວກັນ), ແລະ ທ່ານເບິີ່ງແຖບຄວາມຄືບຫນ້າ
ສີຂຽວໃນແຈລ່ມເບືື້ອງຂວາ. ໃນຂະນະທີີ່ທ່ານເຫັນແຖບຄວາມຄືບຫນ້ານີື້ (ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີີ່ມັນບອກວ່າ
100%), ຕົວແບບນີກ
ື້ ໍ່ຍັງເຮັດວຽກຢູ່.
ຜົນຂອງການຈໍາລອງຈະໄດ້ຮັບການບັນທືກກັບໄຟລ໌ output files (ແຜນທີີ່ໃນຮູບແບບ ASCII) ທີີ່ສາມາດ
ເອົາເຂົື້າໄປໃນ GIS ສໍາລັບເຮັດການສະແດງ ແລະ ການວິເຄາະ. ແຜນທີີ່ທັງຫມົດຂອງ ໄລຍະດຽວຈະເກັບ
ຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນໂຟນເດີດຽວກັນ,
ໃນໂຟນເດີໃຫມ່,

ແລະ

ການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງໃຫມ່ກຈະມີການ

ດັັ່ງນັື້ນທ່ານບໍ່ເຄີຍສູນເສຍການຕິດຕາມ.

ເກັບຮັກສາໄວ້ຕໍ່ມາຢູ່

ແຟ້ມເຫຼົັ່ານີື້ແມ່ນໄດ້ຕັື້ງຢູ່ໃນ

CLUmondo/Laos/ClumondoWorkingDir, ແລະ ມີການລະບວັນທີ ແລະ ເວລາທີີ່ທ່ານກົດເລີີ່ມຕົື້ນ.
ວິທີການນີ,ື້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຮູ້ໄດ້ການດໍາເນີນງານຫຼ້າສດຂອງທ່ານ.

5.2.1. ຄູນລັກຊະນະຂອງການໃຊ້ງານ
ໃນແຖບທໍາອິດຂອງ CLUMondo ໜ້າຜູ້ໃຊ້ງານ ‘Application characteristics’ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີີ່ມ,
ລຶບ ແລະ ສະແດງຊັື້ນແຜນທີີ່ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັື້ນທີີ່ຍົກເວັື້ນ (ຮູບທີ 8).
ຊັື້ນແຜນທີີ່ທີີ່ເຫມາະສົມ

-

ປັດໄຈສະຖານທີີ່ເປັນຕົວແທນໂດຍ:

ການເຂົື້າເຖິງ,

ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ

ປະຊາກອນ, ຄວາມສູງ ແລະ ແຜນທີີ່ນໍໍ້າຝົນ - ສາມາດເພີີ່ມເຕີມໄດ້ໂດຍການຄລິກໃສ່ Add suitability
layer’. ໃນສ່ວນຂອງ ‘Land use services’ ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສາມາດເບິີ່ງໄດ້ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້.
ສ່ວນ ‘Exclusion layers’ ກໍານົດເຂດພືື້ນທີີ່ທີີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຈາກການຈໍາລອງ ແລະ ສາມາດເພີີ່ມໂດຍກົດ
‘Add exclusion layer’. ແຜນທີີ່ປະກອບທັງຫມົດ (ຄວາມເຫມາະສົມ ແລະ ຂັື້ນຕອນການຍົກເວັື້ນ),
ສາມາດເບິີ່ງໄດ້ໂດຍການຄລິກໃສ່ປ່ມ 'Show’ ຂ້າງກັນກັບສະແດງລາຍລະອຽດ ເອກະສານ.
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ຮູບທີ 8. ຄນລັກຊະນະການໃຊ້ງານ ຂອງ CLUMondo.
5.2.2. ການວິເຄາະ Regression
ໃນແຖບທີສອງ,ຊືີ່ວ່າ ‘Regression analysis’ , ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຮັດການວິເຄາະທາງສະຖິຕິ ເຊີີ່ງຕ້ອງໄດ້
ເຮັດການຕັື້ງຄ່າໃຫມ່

(Figure

9).

ສໍາລັບການຕັື້ງຄ່າທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ,

Regression ຊໍາອີກ.

Figure 9. ວິເຄາະ Regression ໃນ CLUMondo
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ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດການວິເຄາະ

5.2.3. ຕົວກໍານົດຂອງຮູບແບບຈໍາລອງ
ໃນແຖບນີ,ື້ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດຕົວກໍານົດການແບບທັງຫມົດ, ເຊັັ່ນ: ຕົວກໍານົດ regression, ລໍາດັບການ
ປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານ, ປັບປງຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄນລັກສະນະທີີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ, ເຊັັ່ນດຽວ
ກັນກັບກໍານົດສະຖານະການ (ຮູບທີ 10). ຕົວກໍານົດການເຫຼົັ່ານີື້ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນເວລາທີີ່ກໍານົດ ສະຖານະ
ການໃຫມ່, ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນບົດຝຶກຫຜດທີ 2: ສະຖານະການການປ່ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີີ່
ດີນ.

ຮູບທີ 10. ການແກ້ໄຂຕົວກໍານົດຮູບແບບຈໍາລອງໃນ CLUMondo
5.3.

ເລີມ
ື້ ແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ

ຮູບແບບສາມາດໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການໃນເວລາທີີ່ project ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ກັບໄຟລຂມູນທີີ່ຈໍາເປັນ.
ໃນກລະນີນີື້, ໄຟລຂມູນທັງຫມົດໄດ້ປ້ອນເຂົື້າໄປໃນໂຟນເດີເຮັດວຽກ.


ກົດ ‘Run’ ແລະ ລະບົບຈະເລີື້ມແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ.
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ຫຼັງຈາກຮູບແບບໄດ້ແລ່ນສໍາເລັດແລ້ວ,

ໄຟລ໌ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ມີຢູ່ໃນໂຟນເດີຜົນໄດ້ຮັບ

(ໃນຕົວຢ່າງນີື້ແມ່ນ

\CLUMondo\Laos\CLUMondoWorking\ ແລະ ເປັນໂຟເດີຍ່ອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວັນທີ ແລະ ເວລາ
ຂອງການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ). ຮູບແບບຈໍາລອງສາມາດແລ່ນອີກເທືີ່ອຫນຶີ່ງ ໂດຍການເພີີ່ມຊັື້ນຂມູນໃໝ່,
ການກໍານົດປັດໃຈໃນຊັື້ນຂມູນໃຫມ່, ຫຼື ໂດຍການປ່ຽນແປງຂອງຕົວກໍານົດ (ເຊັັ່ນ: ລໍາດັບການປ່ຽນແປງ,
ການຂັດຂວາງການປ່ຽນແປງ, ຄນລັກສະນະທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ... ).

5.4.

ຊີນ
ື້ ສດການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ

ໃນເວລາທີີ່ແລ່ນແບບຈໍາລອງສໍາເລັດຜົນແລ້ວ CLUMondo ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານໂດຍມີຂຄວາມໃຫ້ຮູ້ (ຮູບທີ
11) ແລະ ຢູ່ບ່ອນບາທີີ່ສະແດງຄວາມຄືບຫນ້າຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີກິດຈະກໍາຫຍັງ. ໄຟລ໌ຜົນໄດ້ຮັບ ຈໍາ
ນວນຫລາຍ ຈະເກັບໄວ້ຢູ່ໃນ project ໂຟນເດີ. ຫນ້າທໍາອິດ, ໄຟລ໌ປະກອບດ້ວຍ ໄຟລຂມູນທີີ່ປ້ອນເຂົື້າ ແລະ
ເວລາທີີ່ໃຊ້ແລ່ນຂມູນ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃນເວລາທີີ່ມີຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶື້ນ ຫລື ຜົນໄດ້ຮັບ ທີບ
ີ່ ໍ່
ໄດ້ຄາດຫວັງໄດ້ຖືກພົບເຫັນ. ທີສອງ, ສໍາລັບແຕ່ລະປີຈະເກັບໄວ້ເປັນ cov_all.* ທີຖ
ີ່ ືກສ້າງຕັື້ງຂືື້ນ, ບ່ອນທີີ່ *
ສະແດງປີຂອງການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ. ມັນປະກອບດ້ວຍການກະຈາຍປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດ້ຮັບຫຼັງ
ຈາກການແລ່ນແບບຈໍາລອງສໍາລັບປີດັັ່ງກ່າວ. ນີື້ແມ່ນໄຟລ໌ ASCII ທີີ່ສາມາດນໍາເຂົື້າໄປໃນຊອຟແວ GIS
ເປັນ (ArcGIS, Idrisi, QGIS) ແລະ ໃນເຄືີ່ອງມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ MCK. ທີສາມ, age.* ໄຟລ໌, ບ່ອນ
ທີີ່ * ສະແດງເຸຼຸຖີງປີຂອງການຈໍາລອງໄດ້ຖືກສ້າງຂືື້ນ.ໄຟລນີື້ສະແດງເຖິງແຈ່ລະຕາກາໂລ,ເວລາທີີ່ໃຊ້ ໃນແຕ່ລະ
ຂັື້ນຕອນຫລັງຈາກການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນພືື້ນທີດັັ່ງກ່າວ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ຕົວແບບນີື້ຈະ
ສ້າງໄຟລທີີ່ເອີື້ນວ່າ landarea.txt. ໄຟລດັັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍຂມູນ ກ່ຽວກັບເຂດພືື້ນທີີ່ ຈັດສັນໃນແຕ່ລະປີ
(ຍົກເວັື້ນສໍາລັບປີ 0) ຂອງລະບົບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ໃນແງ່ຂອງ ຈໍານວນຕາກາໂລ * ຂະໜາດ
ຂອງຕາກາໂລ). ໄຟລ໌ຜົນໄດ້ຮັບອືີ່ນໆ ໄດ້ອະທິບາຍໃນຄູ່ມືເຊີີ່ງ ປະກອບໃຫ້ຢູ່ໃນ ຊອບແວໄດ້ (ເຂົື້າ help).

ຮູບທີ 11. ສໍາເລັດການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ.
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5.5.

ສະແດງຜົນ ແລະ ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮບ
ັ

ຜົນຂອງການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງທັງຫມົດຂອງ
CLUMondo\Laos\CLUMondoWorking.

CLUMondo

ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໂຟລເດີເຮັດວຽກ

ຜົນຂອງການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງສາມາດເປີດເບີີ່ງໃນ

CLUMondo ໂດຍ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນເບືື້ອງຕົື້ນ ແລະ ສ້າງແບບຈໍາລອງໃນແຖບ '
Results and postprocessing'. ສໍາລັບການເບີີ່ງລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕີມ ແລະ ການວິເຄາະຜົນ ຂອງ
ການຈໍາລອງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ GIS ຊອຟແວ. ພາກນີື້ສະເຫນີວິທີການສະແດງ ແລະ ປຽບທຽບຜົນ
ການຈໍາລອງໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ (MCK).


ເປີດ MCK (ຄູ່ມືເນາະນໍາການຕັື້ງໄດ້ອະທິບາຍໄປແລ້ວໃນພາກທີ 3 ‘ນໍາໃຊ້ GIS’).



ເວລາທີີ່ຊອຟແວເປີດຂືື້ນ ແລະຖາມໃຫ້ເປີດໄຟລ .log, ກົດ cancel. ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງ .log
ໄຟລເທືີ່ອ.



ເລືອກ ‘File/New’. ແລ້ວໜ້າ ‘Edit log file’ ຈະປະກົດຂືື້ນ (ຮູບທີ 12)

ຮູບທີ 12. ປັບປງ log ໄຟລໃນ MCK.



ເລືອກ

‘Import’

ແລະໄປຫາໂຟລເດີຜົນຂອງການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ

(CLUMondo\Laos

\CLUMondoWorking, ໂຟລເດີຍ່ອຍເຊີີ່ງລະບູ ວັນ ແລະ ເວລາ ຂອງການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ), ຕັື້ງ
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‘List Files of Type:’ ເປັນ ‘All Files (*)’. ຜົນຂອງການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ (ແຜນທີີ່ການ ນໍາໃຊ້
ທີີ່ດີນ) ແມ່ນເກັບໄວ້ຢູ່ໃນໄຟລຊືີ່ວ່າ: cov_all.* ໃນນັື້ນ * ສະແດງຖີງປີຫຼັງຈາກແລ່ນຮູບແບບ ຈໍາລອງ.


ເລືອກເອົາໄຟລທີີ່ຈະປຽບທຽບ, ຕົວຢ່າງ, ໄຟລທີີ່ເປັນໂຕແທນໃຫ້ແກ່ໄລຍະລິເລີື້ມ (ປີທີ 0) ແລະ ປີສດ
ທ້າຍ (ເຊັັ່ນ ປີທີ 10). ເລືອກໄຟລ cov_all.0 ແລະ cov_all.10 ແລ້ວກົດ ‘OK’.



ໄຟລ໌ຈະໄດ້ຮັບການເພີື້ມລາຍການໃນ ‘Edit log file’. ກົດ ‘Ok’, ແລະ ຊອບແວທີີ່ຈະຖາມ ໃຫ້ທ່ານໃສ່
ຊືີ່ໄຟລ ແລະ ບັນທືກໄຟລເຂົື້າເປັນ .log. ບັນທືກໄຟລດັັ່ງກ່າວໂດຍໃສ່ຊືີ່ທີີ່ເມາະສົມ ແລະ ທ່ານສາມາເລີື້ມ
ເຮັດການປຽບທຽບແຜນທີີ່ໄດ້ເລີຍ.



ແຜນທີີ່ຖືກສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຕົື້ນຕຂອງ MCK, ຢ່າງໃດກຕາມໃນເບືື້ອງຕົື້ນລົງສີໄວ້ເປັນໂອໂຕ. ແນະນໍາໃຫ້
ປ່ຽນສີແຜນທີີ່ເພືອເຮັດໃຫ້ປຽບທຽບແຜນທີີ່ໄດ້ງ່າຍ. ເຮັດແນວນັື້ນ, , ໃຫ້ດັບເບີນ ຄລິກໃສ່ legend
ຂອງແຜນທີີ່ຢູ່ໃນເບືື້ອງຊ້າຍຂອງໜ້າດັັ່ງກ່າວ, ແລ້ວ ປ່ຽນແປງເຄືີ່ອງໝາຍ ‘Legends editor’ ກໍ່ຈະເປີດ
ຂືື້ນມາ (ຮູບທີ 13). ໃນນັື້ນທ່ານຈະສາມາດປັບປງແກ້ໄຂສີສໍາລັບປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ເຊັັ່ນດຽວກັນ
ກັບການປ່ຽນຊືີ່ ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແມ່ນໃຫ້ເຂົື້າໄປໃນຊືີ່ແລ້ວໃສ່ຊືີ່ທີີ່ເຫມາະສົມ (ເຊັັ່ນ: ຕົວເມືອງ,
ປ່າຕຶບ ... ). ການປ່ຽນຊືີ່ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຈະເຮັດໃຫ້ການປຽບທຽບໄດ້ງ່າຍຂຶື້ນໃນຂັື້ນຕອນຕໍ່ໄປ.



ເລືອກສີທີີ່ເບີີ່ງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ການ
ປຽບທຽບທີີ່ປະສິດທິຜົນສູງ. ຜົນການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງສາມາດເບີີ່ງເຫັນເທີງຫນ້າຈ ແລະ ໃນຂັື້ນຈໍ່ໄປ
ສາມາດວິເຄາະການປ່ຽນແປງໂດຍນໍາໃຊ້ MCK (ຮູບທີ 14).



ທ່ານສາມາດປ່ຽນໄປມາຈາກເລີື້ມຕົື້ນ
ຫຼື

ແລະ

ຜົນຂອງການຈໍາລອງໃນທກໄລຍະເວລາດ້ວຍການກົດປ່ມ

.
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ຮູບທີ 13. ປັບປ່ຽນສັນຍາລັກທີີ່ເປັນໂຕແທນຂອງແຜນທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນໃນ MCK.

ຮູບທີ 14. ສະແດງຜົນແຜນທີກ
ີ່ ານນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນໃນ MCK.
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ຮູບທີ 15. ຕົວຢ່າງເຄືີ່ອງໝາຍຂອງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນສໍາລັບ ສປປ ລາວ.

ບາດນີື້ເຮົາກໍ່ສາມາດປຽບທຽບແຜນທີີ່ໄດ້. ທໍາອິດ ເຮົາຈະປຽບທຽບລະຫວ່າງເລີື້ມຕົື້ນ ແລະ ຊີື້ນສດ ໂດຍນໍາໃຊ້
ເຄືີ່ອງມື ‘Per comparison’ ໃນ MCK. ເຄືີ່ອງມືດັັ່ງກ່າວເຮັດການປຽບທຽບ ຕາກາໂລ-ຕ-ໍ່ ຕາກາໂລ ຂອງ
ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນທີີ່ເລືອກມາປຽບທຽບ.


ເລືອກ ‘Options/Comparison algorithm’ ຫຼືກົດໃສ່ປ່ມປຽບທຽບ

. ເລືອກ ‘Per

category’.


ເລືອກ ‘Options/Algorithm settings’ ຫຼື ກົດໃສ່ ປ່ມຕັື້ງຄ່າປຽບທຽບ



ທໍາອິດເລືອກປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ທ່ານຕ້ອງການທີີ່ຈະສົມທຽບ.

ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນທີ '6 - Closed forest' ປ່າປິດ. ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງໃນການປົກຫ້ມ
ຂອງປ່າໄມ້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງປີເລີື້ມຕົື້ນ ແລະ ປີຊີື້ນສດ ຂອງການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ (ຮູບທີ 16). ດ້ວຍ
ວິທີນີື້ພວກເຮົົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າປ່າໄມ້ຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົັ່າ, ຢູ່ບ່ອນທີີ່ໄດ້ຈໍາລອງວ່າ ປ່າໄມ້ຫຼຼຸດລົງ ແລະ ເພີື້ມ
ຂືື້ນ. ເພືີ່ອໃຫ້ເຮັດການປຽບທຽບໄດ້ດີຂືື້ນ, ດັບເບີນກລິກ ໃສ່ເຄືີ່ອງໝາຍແຜນທີີ່ຢູ່ທາງຊ້າຍ ແລັວ ຕັື້ງຄ່າສີ
ເປັນIn ‘in none of the maps’ ເປັນສີເທົາ grey.


ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານສະຖິຕິ (‘Options/Result statistics, ຫຼືກົດປ່ມ

) ອະທິບາຍການປ່ຽນແປງ

ລະຫວ່າງສອງແຜນທີີ່ສມໃສ່ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໂດຍສະເພາະທາງດ້ານປະລິມານ.


ສືບຕໍ່ປຽບທຽບແຜນທີີ່ສໍາລັບປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນປະເພດອືີ່ນໆທັງໝົດດ້ວຍການເລືອກເອົາແຕ່ລະ
ປະເພດໃນ ‘Algorithm settings’.
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ຮູບທີ 16. ການປຽບທຽບແຜນທີີ່ເປັນແຕ່ລະປະເພດໃນ MCK.

ຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາຈະສົມທຽບທັງສອງແຜນທີີ່ການນໍາໃຊ້ວິທີ Kappa. ຂັື້ນຕອນວິທີນີື້ປຽບທຽບແຜນທີີ່ທັງສອງ
ຕາມ ຕາກາໂລ-ຕໍ່-ຕາກາໂລ, ແລະ ພິຈາລະນາຄ່າສໍາລັບຄູ່ຂອງຕາກາໂລຢູ່ໃນທັງສອງແຜນທີີ່ ວ່າຈະເປັນຄວາມ
ເທົັ່າກັນ ຫຼື ບໍ່.


ເລືອກເອົາ Kappa ໃນໜ້າ ‘Select comparison algorithm’. ຢູ່ໃນຜົນໄດ້ຮັບພວກເຮົາຈະເຫັນ
ຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍລວມລະຫວ່າງສອງແຜນທີີ່ (ຮູບທີ 17).



ເລືອກ ‘Options/Result statistics’ ຫຼືກົດປ່ມ ສະຖິຕິ

. ພວກເຮົາຈະກວດສອບເປັນແຕ່ລະ

ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ ແລະ ຕາຕະລາງການປຽບທຽບຂອງ Kappa.
ໃນຕາຕະລາງ ‘Per category’, ທ່ານສາມາດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທັງສອງແຜນທີີ່ ວ່າແຕ່ລະປະເພດ
ຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນມີການປ່ີ່ຽນແປງສະເພາະຫຼາຍປານໃດ.
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ຄ່າຂອງ

KLoc

ອະທິບາຍຄວາມຄ້າຍຄືກັນ

ລະຫວ່າງສອງແຜນໃນແງ່ຂອງທີີ່ຕັື້ງ, ແລະ ຄ່າຂອງ KHisto ອະທິບາຍຄວາມຄ້າຍ ຄືກັນທາງດ້ານປະລິມານ. ຄ່າ
ໃກ້ຄຽງ ຫຼື ເທົັ່າກັບ 1, ຫມາຍຄວາມວ່າທັງສອງແຜນທີີ່ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ ຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະໃນແງ່ຂອງປະລິມານ ຫຼື
ທີີ່ຕັື້ງ. ພວກເຮົາສາມາດຄາດຄະເນວ່າປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນເຊັັ່ນ: ຫີນ ແລະ ນໍາ. ຈະຍັງຄົງຄືເກົັ່າ ແລະ ມີຄ່າ
ເທົັ່າກັບ 1. ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນເຊັັ່ນ: ປ່າປິດໃນອີກດ້ານຫນຶີ່ງ, ຈະມີຄ່າຕໍ່ໍາຫຼາຍ, ຊຶີ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການ
ປົກຫ້ມ ຂອງປ່າໄມ້ຂອງປີທີີ່ຈໍາລອງຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ເມືີ່ອທຽບກັບປີເລີື້ມຕົື້ນ.

ຮູບທີ 17. ປຽບທຽບສອງແຜນທີີ່ໃນ MCK ໂດຍໃຊ້ Kappa algorithm.

ຕາມລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງສົມທຽບເຫັນໄດ້ການກະຈາຍຂອງປະເພດຢູ່ໃນທັງສອງແຜນທີີ່ ແລະ ສະແດງ
ອອກ ໃນຈໍານວນ ຂອງຕາກາໂລ. ໃນຕາຕະລາງສົມທຽບ, ພວກເຮົາສາມາດເບິີ່ງໄດ້ວ່າ ແຕ່ລະປະເພດ ການນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດີນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປເປັນປະເພດອືີ່ນໆ ຫຼາຍປານໃດ. ໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານໃນການສຶກສາ ຕາຕະລາງ
ທັງສອງ ແລະ ຊອກວ່າປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນໃດມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍທີີ່ສດ.
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6. ການຈໍາລອງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ (ບົດຝຶກຫັດ)

ໃນບົດຝຶກຫັດນີື້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄ້ນເຄີຍກັບ CLUMondo ສາມາດສ້າງແບບຈໍາລອງຕາມສະຖານະການ ທີີ່
ແຕກຕ່າງກັນ. ທີີ່ຊັດເຈນໄປກວ່ານັື້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດການປັບປງ ແລະ ດັດປັບຕົວກໍານົດຮູບແບບ ໃນການກໍາ
ນົດສະຖານະການ, ແລະ ຕໍ່ມາປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບຈາກສະຖານະການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

6.1.

ເງືອ
ີ່ ນໄຂສະຖານະການຈໍາລອງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ

CLUMondo ມີຈໍານວນຕົວກໍານົດທີີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ກ່ອນທີີ່ຈະສາມາດເຮັດການຈໍາລອງໄດ້. ການ
ຕັື້ງຄ່າຂອງຕົວກໍານົດເຫຼົັ່ານີື້ແມ່ນຂຶື້ນກັບການສົມມດຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການສະເພາະໃດຫນຶີ່ງ. ທ່ານ
ສາມາດກໍານົດສະຖານະການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການປັບຕົວກໍານົດຮູບແບບດັັ່ງຕໍ່ໄປນີື້:




ຕົວກໍານົດການຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງ
ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ
ຕົວກໍານົດສະຖານະການ

ສະຖານະການຈໍາລອງອະນຍາດໃຫ້ເຮັດການສົມທຽບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາ

ແລະ

ເຂົື້າໃຈໃນການເຮັດວຽກຂອງຕົວແບບຈໍາລອງນີື້ກ່ຽວກັບການວິເຄາະທີີ່ລະອຽດຂອງຕົວແບບນີື້.

ໃຫ້ຄວາມ
ການວິເຄາະ

ດັັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍທີີ່ສດໂດຍການສົມທຽບດ້ວຍສາຍຕາ ຫຼື ໂດຍຜ່ານການຄິດໄລ່ ຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງສະຖານະການໃນ GIS ຫຼື ເຄືີ່ອງມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ MCK ໄດ້.

6.1.1. ປັດໃຈຂັດຂວາງການປ່ຽນແປງ
ປັດໃຈຂັດຂວາງການປ່ຽນແປງແມ່ນໜຶີ່ງໃນການຕັື້ງຄ່າສະເພາະຂອງການປ່ຽນແປງການປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ ທີີ່
ກໍານົດການປ່ຽນແປງໃນການຈໍາລອງ. ປັດໃຈຂັດຂວາງການປ່ຽນແປງ ກ່ຽວຂ້ອງທາງກົງກັນຂ້າມກັບ ການ
ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໄດ້ (ຮູບທີ 18). ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ມີການລົງທຶນສູງ ຫຼື ຜົນກະທົບ ທີີ່ບໍ່
ສາມາດປ່ຽນແປງຄືນໄດ້ໂດຍສະເພາະກັບສະພາບແວດລ້ອມຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປ່ຽນເປັນປະເພດການນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດີນອືີ່ນໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນການນໍາໃຊ້ອືີ່ນໆ.

ຕາບໃດທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປະເພດດັັ່ງກ່າວ.

ເພາະສະນັື້ນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນດັັ່ງກ່າວຈືີ່ງຄົງທີີ່ 'static' ກ່ວາປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນອືີ່ນໆ. ຕົວຢ່າງ,
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂ້ອນຂ້າງຈະຄົງທີີ່ແມ່ນ ພືື້ນທີີ່ຢູ່ອາໄສ, ນອກນັື້ນຍັງມີສວນທີີ່ປູກພືດຢືນຕົື້ນ (ເຊັັ່ນ: ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ຫຼື ຕົື້ນໄມ້ໃຫ້ຫມາກມີລາຄາແພງ). ປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນອືີ່ນໆປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໃນ
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ເວລາທີີ່ສະຖານທີີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປະເພດອືີ່ນຫຼາຍກວ່າ

ຫຼື

ໃນຄະນະທີີ່ສະຖານທີີ່

ດັັ່ງກ່າວເຫມາະສົມກວ່າທີີ່ຜ່ານມາເຊີີ່ງແຕ່ກ່ອນບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້. ດິນກະສິກໍາສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເປັນສະຖານທີີ່ ສໍາລັບ
ການຂະຫຍາຍຂອງຕົວເມືອງ ໃນຂະນະດຽວກັນການ ຂະຫຍາຍເນືື້ອທີີ່ດິນກະສິກໍາກໍ່ຂະຫຍາຍເຂົື້າໄປ ໃນຂອບ
ເຂດປ່າໄມ້. ຕົວຢ່າງ, ທີີ່ເຫັນໄດ້ແຈ້ງທີີ່ສດແມ່ນ ການເຮັດໄຮ່ເລືີ່ອນລອຍ: ສໍາລັບລະບົບການນໍາໃຊ້ ທີີ່ດິນນີື້
ພືື້ນທີີ່ດຽວກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເກີນສອງລະດູການຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຈາກການຫຼຼຸດລົງ ຂອງອາຫານຂອງ
ດິນ.

ຮູບທີ 18. ຕົວກໍານົດປັດໃຈຂັດຂວາງການປ່ຽນແປງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ

ໃນພຶດຕິກໍາການປ່ຽນແປງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ສາມາດປະມານໄດ້

ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແປງ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ປັດໄຈທັງຫມົດໄດ້
ເຊີີ່ງປັດໃຈເຫຼົັ່ານີື້ມີອິດທິພົນໃນການຕັດສິນໃຈໃນການປ່ຽນແປງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນດັັ່ງກ່າວເຊັັ່ນ

ການ

ເຊືີ່ອມໂຊມທາດອາຫານຂອງດີນ, ມູນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມເຊືີ່ອທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ອືີ່ນໆ. ເພາະສະນັື້ນ, ໃນຮູບແບບ
ທີີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ແຕ່ລະປັດໃຈປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ

ເປັນມິຕິທີີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຍືດຫຍ່ນ

ຕກ
ໍ່ ັບການ

ປ່ຽນແປງ, ເລິີ່ມແຕ່ 0 ( ການປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ) 1 (ການປ່ຽນແປງທີີ່ບໍ່ສາມາດກັບຄືນມາໄດ້). ຜູ້ໃຊ້ຄວນລະບ
ປັດໄຈນີື້ອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ພຶດຕິກໍາທີີ່ສັງເກດເຫັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຄໍາອະທິບາຍ ການຂະຫຍາຍ
ຂອງຄນຄ່າທີີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມຍືດຫຍ່ນໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ພຶດຕິກໍາການປ່ຽນແປງ ໃນເວລາທີີ່ຄວາມ
ຕ້ອງການທີີ່ດິນເພີີ່ມຂັື້ນ ຫຼື ຫຼຼຸດລົງ ໃນໄລຍະເວລາລະບໄວ້ດັັ່ງລ່ມນີື້.
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ຫມາຍຄວາມວ່າການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປະເພດນີື້ຂ້ອນຂ້າງປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ທີີ່

0:

ດິນ ດັັ່ງກ່າວອະນຍາດໃຫ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຫມົດທກຮູບແບບ, ບໍ່ກ່ຽວກັບທີີ່ຕັື້ງຂອງການ ນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນປະຈບັນແຕ່ຢ່າງໃດ. ນີື້ຫມາຍຄວາມວ່າບາງປະເພດ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ສາມາດຍ້າຍ ອອກ
ຈາກທີີ່ສະຖານທີີ່ຫນຶີ່ງ ແລະ ໄປຢູສ
່ ະຖານທີີ່ອືີ່ນໃນເວລາດຽວກັນ, ເຊັັ່ນ: ການຖາງປ່າ ເຮັດໄຮ່.
>0...<1: ຫມາຍຄວາມວ່າອະນຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ, ຢ່າງໃດກຕາມ, ມູນຄ່າສູງຂຶື້ນ, ຄວາມຕ້ອງການ
ສູງຂືື້ນຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານທີີ່ທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນນີື້ ແລະ ມີໂອກາດຫນ້ອຍ ທີີ່ຈະມີ
ການຍ້າຍ. ການຕັື້ງຄ່ານີື້ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການປ່ຽນ ແປງ
ທີີ່ສູງ.
ຫມາຍຄວາມວ່າຕາກາໂລທີີ່ມີປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຫນຶີ່ງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການເພີີ່ມ ແລະ ຍົກຍ້າຍ

1:

ອອກໃນເວລາດຽວກັນ (ເຊັັ່ນ: ໃນຂັື້ນຕອນທີີ່ຈໍາລອງຫນຶີ່ງ). ອັນນີື້ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດ ການນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ມີຄວາມຫຍ້ງຍາກໃນການແປງ, ເຊັັ່ນ: ການຕັື້ງຕົວເມືອງ ແລະ ປ່າດົງດີບ. ຄ່າຂອງ
ຫນຶີ່ງແມ່ນການຮັກສາລະບົບ ແລະ ປ້ອງກັນໃນກລະນີຂອງການທໍາລາຍປ່າເຂດອືີ່ນໆ

ເຊີີ່ງໃນ

ເວລາດຽວກັນປ່າຢູ່ເຂດອືີ່ນກໍ່ໄດ້ມີການຟືື້ນຟູ.
ສໍາລັບບົດຝຶກຫັດນີື້,

ພວກເຮົາຈະເພີີ່ມປັດໃຈຂັດຂວາງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງປະເພດປ່າປິດ

‘Closed forest’. ນີື້ຫມາຍຄວາມວ່າ ສ່ວນນ້ອຍການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປະເພດດັັ່ງກ່າວ ຈະເກີດຂືື້ນ
ໃນສະຖານະການຂອງພວກເຮົາ. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາໂຍບາຍກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະນໍາໄປສູ່ກະສິກໍາ
ເປັນສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງໃນໃນເຂດປ່າໄມ້, ແລະ ຍີີ່ໄປກ່າວນັື້ນການນໍາໃຊ້ທີີ່
ດິນອືີ່ນໆເພືີື້ມຂືື້ນ.

ການປ່ຽນແປງການປົກຫ້ມຂອງປ່າໄມ້ແມ່ນອາດຈະມີຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້,

ແຕ່ປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນດັັ່ງກ່າວມີປັດໃຈຂັື້ດຂວາງການປ່ຽນແປງຫນ້ອຍ, ເຊີີ່ງຈະໄດ້ຮັບ ການແນະນໍາໃນເວລາທີີ່ເຮັດ
ການຈໍາລອງການປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ.



ກ່ອນທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງໃດໆ, ແລ່ນແບບຈໍາລອງທີໜືີ່ງ ຕາມທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດຝຶກຫັດ
ທີີ່ຜ່ານມາ. ການແລ່ນແບບຈໍາລອງນີື້ຈະເປັນຂມູນອ້າງອີງສໍາລັບປຽບທຽບສະຖານະການ ຂອງພວກ
ເຮົາ.



ໃນຮູບແບບຈໍາລອງ CLUMondo, Model parameters/Conversion resistance ຂອງ
ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ‘Forest-SC Mosaic’ ໃນການມູນຄ່າ 0.8. ຫຼັງຈາກນັື້ນ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່
ປ່ມ 'Run' ເພືີ່ອເລີີ່ມຕົື້ນແລ່ນການການຈໍາລອງ.
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ໃນເວລາທີີ່ແລ່ນຮູບແບບການຈໍາລອງສໍາເລັດ,

ສົມທຽບຜົນໄດ້ຮັບ

ກັບຜົນການຈໍາລອງທີີ່ຜ່ານມາ

ເຄືີ່ອງມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ MCK. ເປີດແຜນທີຜ
ີ່ ົນການຈໍາລອງໄລຍະສດທ້າຍ (ປີທີ 10) ໃສ່ກັບ log
file ທີີ່ທ່ານໄດ້ສ້າງຂືື້ນໃນບົດຝຶກຫັກທີີ່ຜ່ານມາ.


ປຽບທຽບຜົນການຈໍາລອງໃນປີເລີື້ມຕົື້ນ,

ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປະເພດປ່າໄມ້

Forest-SC

Mosaic (ນໍາໃຊ້ ‘Per category’). ທ່ານສັງເກດເຫັນຫຍັງແດ່?


ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບການຈໍາລອງຈາກສະຖານະການອ້າງອີງ ແລະ ສະຖານະການປັບສໍາລັບ ແຜນທີີ່
ປ່າໄມ້ (ນໍາໃຊ້ ‘Per category’).



ສດທ້າຍ, ໃຫ້ກວດເບິີ່ງຄວາມແຕກຕ່າງໃນປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນອືີ່ນໆເຊັັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານສາມາດ ເບິີ່ງ
ການປ່ຽນແປງປັດໃຈກີດຂວາງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຍັງມີຜົນກະທົບກັບການຈັດສັນນໍາໃຊ້
ທີີ່ດິນອືີ່ນໆແນວໃດ? (ນໍາໃຊ້ ‘Per category’ or ‘Kappa’)

ພວກເຮົາຍັງສາມາດຈໍາລອງສະຖານະການອືີ່ນໆກ່ຽວກັບການປັບປ່ຽນປັດໃຈຂັດຂວາງການປ່ຽນແປງ.
ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາສາມາດຫຼຼຸດປັດໃຈຂັດຂວາງການປ່ຽນແປງຂອງປ່າໄມ້ລົງເປັນ 0, ສະນັນ
ື້ , ການຈໍາລອງ
ຂາດປັດໃຈການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້.

6.1.2. ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ
ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນປະເພດໃດທີີ່ອະນຍາດໃຫ້ໃນການຈໍາລອງ
(ເບີີ່ງ ຮູບທີ 19). ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງຕົວຈິງແລ້ວເປັນ text file ເຊີີ່ງສາມາດປັບປງໂດຍໃຊ້ text
editor, ນອກນັື້ນ ກໍ່ຍັງສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຄືີ່ອງມືໃນ CLUMondo. ແຖວໃນຕາຕະລາງ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນປະເພດ ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນປະຈບັນ ແລະ ຫ້ອງໃນຕາຕະລາງສະແດງເຖີງປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ໃນອະນາຄົດ.
ເພືີ່ອກໍານົດ ການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງສອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂຕາຕະລາງໄດ້ໂດຍການກໍານົດ
ຄ່າໃນຫ້ອງ ທີີ່ມີທາງເລືອກທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
0: ບໍ່ອະນູຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງ
1: ອະນູຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງ
10x: ການປ່ຽນແປງແມ່ນອະນຍາດໃຫ້ຫຼັງຈາກລະບຈໍານວນປີ "ຈາກ" ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ. ຕົວຢ່າງ,
104 ຫມາຍຄວາມວ່າການປ່ຽນແປງແມ່ນອະນຍາດຫລັງຈາກຕາກາໂລຜ່ານໄປໄດ້ 4 ປີໃນ "ຈາກ" ປະເພດ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ແລະ 110 ຫມາຍຄວາມວ່າການປ່ຽນແປງແມ່ນອະນຍາດໃຫ້ຫຼັງຈາກ 10 ປີໃນພຽງແຕ່
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ປະເພດນີື້, ແລະ ອືີ່ນໆ. ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດໄຮ່ສາມາດມີການປ່ຽນແປງ ດີນກະສິກໍາ ຫຼັງຈາກ 4 ປີຜ່ານໄປ.
ທາງເລືອກນີື້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ເຊັັ່ນ ຕາກາໂລທີີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເສັື້ນຂວາງ ຂອງ
ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ.
-10x ມີຄນຄ່າທີີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນທາງຂວາງ, ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ກໍານົດໄລຍະເວລາການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ ສະເພາະຢູ່ໃນ
ສະຖານທີີ່ຫນຶີ່ງ: ໃນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນທີີ່ບໍ່ສາມາດຢູ່ບ່ອນເກົັ່າຫຼາຍກ່ວາ x ປີ. ຕົວຢ່າງ, -103 ສໍາລັບ
ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນເຮັດໄຮ່ຫມາຍຄວາມວ່າມີສາມາດຢູ່ໃນບ່ອນດຽວ (ເຊັັ່ນ. ບໍ່ປ່ຽນແປງ) ສູງສດ 3 ປີ,
ແລະ ຈະມີການປ່ຽນແປງໄປສູ່ປະເພດອືີ່ນໆຫຼັງຈາກນັື້ນ. ໃນກລະນີການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນປະເພດດຽວ
, ທ່ານຈະຕ້ອງອະນຍາດໃຫ້ປ່ຽນເປັນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ອືີ່ນໆ ໃນຄໍາສັັ່ງທີີ່ຈະດໍາເນີນການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ
ໄດ້.

ຮູບທີ 19. ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ.

ນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ, ພວກເຮົາຈະສາມາດແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງໃນສະຖານະການບ່ອນທີີ່ຖືກຫ້າມ ບໍ່
ໃຫ້ຕັດໄມ້ ໃນເຂດທີີ່ຈະພັດທະນາເປັນສວນປູກຕົື້ນໄມ້. ປູກຕົື້ນໄມ້ຈະຍັງເປັນໄປໄດ້, ຢ່າງໃດກຕາມ, ມີພຽງ
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ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອັນອືີ່ນ (ທີີ່ບໍ່ແມ່ນປ່າໄມ້) ປະເພດການໃຊ້ທີີ່ດີນໄດ້. ສະຖານະການນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມ
ຕ້ອງການສໍາລັບການປູກພືດເປັນໄມ້ຢືນຕົື້ນສາມາດໄດ້ຮັບການບັນລຜົນໄດ້ໂດຍຜ່ານປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່
ບໍ່ແມ່ນປ່າໄມ້.


ປັບປງແກ້ໄຂຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງໃນ ‘Model parameters/Conversion matrix’. ຊອກ
ຫາ ແຖວ / ຫ້ອງໃນຕາຕະລາງ ປະສົມປະສານຂອງ ‘Closed forest/Tree plantations’ ແລະ
ປ້ອນຄ່າ 0.



ແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງຫຼັງຈາກການປັບປງຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ. ຫຼັງຈາກແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ ສໍາ
ເລັດຮູບແລ້ວໆ, ເປີດ ແລະ ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບໃນເຕືີ່ອງມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ MCK.



ໃນ MCK, ເພີີ່ມແຜນທີີ່ຈໍາລອງປີສດທ້າຍໃສ່ .log file ທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ການພັດທະນາຢູ່ໃນພາກ 4.5.
‘ສະແດງຜົນ ແລະ ປຽບທຽບຜົນການຈໍາລອງ’. ສົມທຽບຜົນໄດ້ຮັບກັບປີເລີື້ມຕົື້ນ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບ
ຜົນການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງອືີ່ນໆ.

ໝາຍເຫດ:ເພືີ່ອທີີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອາດສາມາດຂອງຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ,

ພວກເຮົາຈະຈໍາລອງ

ສະຖານະການອືີ່ນໂດຍການປັບປງຕົວກໍານົດນີື້. ພວກເຮົາຈະຈໍາລອງສະຖານະການ, ບ່ອນທີີ່ສໍາປະທານ ຂດຄົື້ນ
ບໍ່ແຮ່ ເຊີີ່ງຈະສິື້ນສດພາຍຫລັງ 5 ປີ. ສະຖານະການນີື້ສາມາດອະທິບາຍທີີ່ກໍານົດໄວ້ ສໍາລັບອະນາຄົດທີີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ: ການຂດຄົື້ນບໍ່ແຮ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ປິດເນືີ່ອງມາຈາກບັນຫາສິີ່ງແວດລ້ອມ.


ປັບປງແກ້ໄຂຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງໃນ ‘Model parameters/Conversion matrix’. ຊອກ
ຫາ

ແຖວ

/

ຫ້ອງໃນຕາຕະລາງ

ປະສົມປະສານຂອງ

‘Mining

concessions/Mining

concessions’ ແລະ ປ້ອນມູນຄ່າ -105 ໃສ່. ວິທີການນີື້, ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ, ທີີ່ການ
ປ່ຽນແປງມີຄວາມຈໍາເປັນພາຍຫລັງ 5 ປີ.


ຢ່າງໃດກຕາມ,

ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ແຮ່ບໍ່ໄດ້ອະນຍາດໃຫ້ຍັງຄົງຕົວຫຼັງຈາກຫ້າປີ,

ມັນຄວນຈະອະນຍາດ

(ທາງດ້ານເຕັກນິກ) ທີີ່ປ່ຽນແປງເປັນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນອືີ່ນໆຢ່າງຫນ້ອຍປະເພດຫນຶີ່ງ, ຖ້າບໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ຮູບ
ແບບຈໍາລອງຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ເພາະສະນັື້ນ, ເຊັັ່ນດຽວກັນອະນຍາດໃຫ້ບໍ່ແຮ່ ປ່ຽນແປງ
ມາເປັນປ່າປິດໃນຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍການປ່ຽນແປງ 0 ມາເປັນ 1.
ຫມາຍເຫດ: ໃນການເລີມ
ີ່ ຕົນ
ື້ ແລ່ນ CLUMondo, ແຕ່ລະຕາກາໂລ ໄດ້ຮບ
ັ ໃຫ້ຄາ່ ອາຍແບບຊຼຸມ
່ . ເຊີງີ່ ບາງຕາກາ
ໂລອາດຈະມີຄາ່ ອາຍ 3 ປີ ໃສ່ໄວ້ແລ້ວ, ຕາກາໂລເລົາັ່ ນີອ
ື້ າດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼງັ ຈາກ 2 ປີຜາ່ ໄປ.


ແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງຫຼັງຈາກການປັບປງຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ. ຫຼັງຈາກແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ ສໍາ
ເລັດຮູບແລ້ວໆ, ເປີດ ແລະ ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບໃນເຕືີ່ອງມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ MCK.
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ໃນ MCK, ເພີີ່ມແຜນທີີ່ຈໍາລອງປີສດທ້າຍໃສ່ .log file ທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ການພັດທະນາຢູ່ໃນພາກ 4.5.
‘ສະແດງຜົນ ແລະ ປຽບທຽບຜົນການຈໍາລອງ’. ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບກັບປີເລີື້ມຕົື້ນ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບ
ຜົນການ ແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງອືີ່ນໆ.



ແທນທີີ່ຈະປຽບທຽບປີທີີ່ສດທ້າຍໃນ MCK, ທ່ານຍັງສາມາດແນະນໍາທັງຫມົດປີ ແລະ ປຽບທຽບກັບ
ສະພາບການໃນເບືື້ອງຕົື້ນ. ການນໍາໃຊ້ 'ໂດຍປະເພດ' ແລະເລືອກເອົາເຄືີ່ອງຈັກ, ທ່ານສາມາດເບິີ່ງວ່າ
ຫລັງຈາກທີີ່ແຕ່ລະປີ, ສ່ວນຫນຶີ່ງຂອງບໍ່ແຮ່ໄດ້ຫາຍໄປ.

6.1.3. ຕົວກໍານົດການສະຖານະການ
ໃນພາກ ຕົວກໍານົດການສະຖານະການ (ຮູບທີ 20), ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດໄລຍະເວລາຂອງການຈໍາລອງໃນປີ
(ຕົວຢ່າງ:ສະຖານະການການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນ 10 ປີຫຼັງຈາກຄັື້ງທໍາອິດ), ແລະ ຍັງໄດ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ໃນ
ແຕ່ລະປີຂອງການຈໍາລອງໄດ້. ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແມ່ນປັດໄຈນໍາເຂົື້າ ແລະ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບ ການ
ແກ້ໄຂ ໃນເອກະສານ demand.in* ໃນໂຟເດີ CLUMondo \ Laos \ CLUMondoWorking. ສໍາ
ລັບໃນແຕ່ລະປີຂອງການຈໍາລອງຕົວກໍານົດເຫຼົັ່ານີື້ກໍານົດພືື້ນທີີ່ທັງຫມົດຂອງແຕ່ລະປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການຈັດສັນໃຫ້ໂດຍຮູບແບບຈໍາລອງ. ຂັື້ນຕອນການຈໍາລອງຈະຮັບປະກັນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ
ການຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໄດ້ຖືກຫຼຼຸດຜ່ອນລົງ.
ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນແມ່ນຄິດໄລ່ຕ່າງຫາກຈາກຮູບແບບຈໍາລອງ CLUMondo ຕົວຂອງມັນເອງ, ຊຶີ່ງ
ຄິດໄລ່ການຈັດສັນການປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນເທົັ່ານັື້ນ.
ຫຼາກຫຼາຍວິທີການ,

ໂດຍອີງໃສ່ກລະນີສຶກສາ

ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສາມາດຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່

ແລະ

ສະຖານະການ.

ການປະເມີນຄ່າແນວໂນ້ມຂອງ

ປະຫວັດສາດໃນໄລຍະຜ່ານມາໄປເຖິງອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້ແມ່ນເຕັກນິກທົັ່ວໄປສໍາລັບການຈໍາລອງ. ຕົວຢ່າງ, ໃນ
ເວລາທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ແນວໂນ້ມເຫຼົັ່ານີື້ສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂສໍາລັບການປ່ຽນແປງ ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງປະຊາກອນ ແລະ/ຫຼື ການຫຼຼຸດລົງຂອງຊັບພະຍາກອນດິນ. ສໍາລັບການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ມີສາມາດເປັນໄປ
ໄດ້ ທີີ່ຈະອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ໃນຮູບແບບຂອງການປ່ຽນແປງເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ, ເຊິີ່ງ
ສາມາດໃຫ້ການສະຫນອງເງືີ່ອນໄຂຂອງສະຖານະການ

ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປົື້າຫມາຍນະໂຍບາຍ

ປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ.
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ສໍາລັບການ

ຮູບທີ 20. ຕົວກໍານົດສະຖານະການ.

ພວກເຮົາຈະປັບປງການສະຫນອງຄວາມຕ້ອງໃຫ້ສະຖານະການ ແລະ ສ້າງ Laos application ທີີ່ມີການເພີີ່ມ
ຂຶື້ນໃນສະຖານະການຕົວເມືອງ. ສະຖານະການນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນອະນາຄົດອຜນໃກ້ໆ ຢູ່ບ່ອນທີີ່ປະຊາກອນ
ໃນຕົວເມືອງມີການເພີື້ມຂືື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ. ນີື້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການເພີີ່ມຂຶື້ນຂອງພືື້ນທີີ່ ການກໍ່ສ້າງອືີ່ນໆເຊັັ່ນ:
ພືື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ອດສາຫະກໍາ, ແລະ ອືີ່ນໆ. ຊັດເຈນໄປກວ່ານັື້ນ, ເຂດຕົວເມືອງຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວໃມ
ແຕ່ລະປີຫລາຍກວ່າ 10% ຈົນເຖີງລະຫວ່າງປີ 2010 ແລະ ປີ 2020. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຈິງທີີ່ວ່າສະຖານະ
ການອາດຈະເບິີ່ງຄືວ່າຮ້າຍແຮງທີີ່ສດ, ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ ມັນເພືີ່ອສຶກສາຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງການ
ພັດທະນາດັັ່ງກ່າວ.


ໄປຫາ Model parameters / scenario parameters



ໃນທີີ່ນີື້ທ່ານສາມາດກໍານົດສະຖານະການຂອງທ່ານເອງໂດຍການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການ
ບລິການໃນ Model parameters/Scenario parameters. ກລະນີນີື້, ພວກເຮົາຈະປ່ຽນແປງ
ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພືື້ນທີີ່ການກໍ່ສ້າງ ‘Built-up areas’ ສໍາລັບໃນແຕ່ລະປີ.



ກະລນາໃສ່ຄ່າຕໍ່ໄປນີື້ສໍາລັບການໃນແຕ່ລະປີຢູ່ໃນ

ໃນພາກ

‘ຕົວກໍານົດສະຖານະການ’

ສາມາດສໍາເນົາຕາຕະລາງຈາກ excel file, ໂດຍກົດ Ctrl + c ແລະ Ctrl + v):
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(ຈະທ່ານ

year

Built-up areas [ha]

2010

44800

2011

53000

2012

57000

2013

64600

2014

73000
80000

2015



2016

87000

2017

93000

2018

100000

2019

110000

2020

120000

ແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງຫຼັງຈາກການປັບປງຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ. ຫຼັງຈາກແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ ສໍາ
ເລັດຮູບແລ້ວໆ, ເປີດ ແລະ ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບໃນເຕືີ່ອງມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ MCK.



ໃນ MCK, ເພີີ່ມແຜນທີີ່ຈໍາລອງປີສດທ້າຍໃສ່ .log file ທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ການພັດທະນາຢູ່ໃນພາກ 4.5.
‘ສະແດງຜົນ ແລະ ປຽບທຽບຜົນການຈໍາລອງ’. ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບກັບປີເລີື້ມຕົື້ນ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບ
ຜົນການ ແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງອືີ່ນໆ.
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7. ຈໍາລອງນະໂຍບາຍຂອງພືນ
ື້ ທີີ່ (ບົດຝຶກຫັດ)

ສ່ວນໃຫຍ່ການວາງແຜນ ແລະ ເຄືີ່ອງມືນະໂຍບາຍຈໍານວນຫນຶີ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເພືີ່ອກະທົບໃສ່ ການປ່ຽນແປງ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນອະນາຄົດ. ໃນບົດຝຶກຫັດນີື້ພວກເຮົາຈະຊອກຫາວິທີທາງທີີ່ ທ່ານສາມາດ ປະກອບມາດ
ຕະການເຫຼົັ່ານີເື້ ຂົື້າໃນສະຖານະການ CLUMondo., ສໍາລັບບັນຫານີື້, ທ່ານຕ້ອງການແຜນທີີ່ ທີີ່ບົັ່ງບອກເຖິງ
ພືື້ນທີີ່ສໍາລັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. ບາງນະໂຍບາຍຂອງພືື້ນທີຈ
ີ່ ໍາກັດການປ່ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ
ທັງຫມົດຢູ່ໃນເຂດພືື້ນທີີ່ສະເພາະໃດຫນຶີ່ງ, ເຊັັ່ນ: ໃນເວລາທີີ່ການຕັດໄມ້ທັງຫມົດ ໄດ້ຖືກຫ້າມ ຢູ່ໃນປ່າ
ສະຫງວນ. ນະໂຍບາຍອືີ່ນໆທີີ່ຈໍາກັດການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນໃຊ້ທີີ່ດິນ, ເຊັັ່ນ: ເປັນ ການກສ
ໍ່ ້າງທີີ່ຢູ່ອາໄສ
ໃນພືື້ນທີີ່ກະສິກໍາ. ໃນບົດຝຶກຫັດນີື້ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຈະແກ້ໄຂນະໂຍບາຍ ທີີ່ຈໍາກັດ ການປ່ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້
ທີີ່ດິນທັງຫມົດໃນເຂດກໍານົດໄວ້.

7.1.

ເພີມ
ື້ ຊັນ
ື້ ທີຍ
ີ່ ກ
ົ ເວັນ
ື້

ໄຟລການຈໍາກັດພືື້ນທີີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພືີ່ອຊີື້ບອກບ່ອນທີີ່ການປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ອະນຍາດໃຫ້.
ຕົວຢ່າງ, ແຜນທີີ່ໃນກລະນີສຶກສາການນໍາໃຊ້ ແລະ ສາມາດໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍຜ່ານລະບົບ, ໃນແຖບ
‘Application characteristics’ ໃນພາກຂັື້ນຕອນຍົກເວັື້ນ.
ໄຟລ 'region_park.fil' ປະກອບດ້ວຍແຜນທີີ່ເຂດປ່າສະຫງວນ, ເຊີີ່ງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ໄດ້
ຖືກຈໍາກັດ. ແຜນທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບທີ 21 ແຕ່ຍັງສາມາດນໍາເຂົື້າໃນ GIS ເປັນໄຟລ໌ ASCII raster
ຄ້າຍຄືກັນກັບລະບຽບການທີີ່ໃຊ້ໃນການນໍາເຂົື້າຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ການຈໍາາລອງ. ຕົວຢ່າງ, ໄຟລທີີ່ຈໍາກັດເຂດພືື້ນ
ທີີ່ປົກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດທີີ່ບໍ່ໄດ້ອະນຍາດໃຫ້ມີປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ.
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ຮູບທີ 21. ຕົວຢ່າງຂອງການຈໍາກັດພືື້ນທີີ່.


ເປີດ CLUMondo ຖ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເທືີ່ອ, ແລະ ເປີດ Laos application.



ໄປຫາ ‘Exclusion layers’ ເລືອກແຖບ Application characteristics. ປະຈບັນ, ຂອບເຂດ
ແຜນທີີ່ປົກກະຕິ (ບໍ່ມີການຍົກເວັື້ນ) ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ. ການປ່ຽນແປງນີື້ຊັື້ນຍົກເວັື້ນ region_park
ໄດ້, ໂດຍການຄລິກປ່ມວິທະຍຢູ່ທາງຫນ້າຂອງມັນ.



ແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງອີກເທືີ່ອໜຶີ່ງ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນ ປັດໃຈອືີ່ນໆ. ຫຼັງຈາກແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ ສໍາ
ເລັດຮູບແລ້ວໆ, ເປີດ ແລະ ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບໃນເຕືີ່ອງມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ MCK.



ໃນ MCK, ເພີີ່ມແຜນທີີ່ຈໍາລອງປີສດທ້າຍໃສ່ .log file ທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ການພັດທະນາຢູ່ໃນພາກ 4.5.
‘ສະແດງຜົນ ແລະ ປຽບທຽບຜົນການຈໍາລອງ’. ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບກັບປີເລີື້ມຕົື້ນ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບ
ຜົນການ ແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງອືີ່ນໆ.

7.2.

ເຂດຍົກເວັນ
ື້ ອືນ
ີ່ ໆ

ຕໍ່ໄປປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ຂຈໍາກັດອືີ່ນໆ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ເຊັັ່ນ: ການປົກປ້ອງເຂດພືື້ນທີີ່ ທີີ່ຢູ່ໃກ້ ຫຼື ຢູ່ແຄມ
ແມ່ນໍາ, ເຂດເປີື້ນພູ/ຄ້ອຍຊັນ ບ່ອນທີີ່ມີດິນສະເພາະໃດຫນຶີ່ງ, ຫຼື ພືື້ນທີເີ່ ຂດເນີນສູງສະເພາະໃດຫນຶີ່ງ. ຕົວຢ່າງ,
ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ແຜນທີີ່ບໍ່ລວມພືື້ນທີີ່ສູງສູງ (ເຂດສູງກວ່າ 1000 ມ). ນະໂຍບາຍດັັ່ງກ່າວ ຂອງພືື້ນນີື້ປົກປ້ອງ
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ພືື້ນທີີ່ສູງ,

ທີີ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີີ່ຈະຊຼຸດໂຊມທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມເປັນຜົນສະທ້ອນ

ຂອງການ

ປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ຂອງການເຊືີ່ອມໂຊມດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ຫຼື ການເພີີ່ມຂຶື້ນ
ຢ່າງໄວວາຂອງເຂດຕົວເມືອງໃນເຂດພືື້ນທີີ່ເຂດເນີນສູງ.


ໄປຫາ ‘Exclusion layers’ ເລືອກແຖບ Application characteristics. ຕໍ່ມາ, ເລືອກ
‘region_1000.asc’ ເປັນເຂດຍົກເວັື້ນ..



ແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງອີກເທືີ່ອໜຶີ່ງ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນ ປັດໃຈອືີ່ນໆ. ຫຼັງຈາກແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງ ສໍາ
ເລັດຮູບແລ້ວໆ, ເປີດ ແລະ ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບໃນເຕືີ່ອງມືປຽບທຽບແຜນທີີ່ MCK.



ໃນ MCK, ເພີີ່ມແຜນທີີ່ຈໍາລອງປີສດທ້າຍໃສ່ .log file ທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ການພັດທະນາຢູ່ໃນພາກ 4.5.
‘ສະແດງຜົນ ແລະ ປຽບທຽບຜົນການຈໍາລອງ’. ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບກັບປີເລີື້ມຕົື້ນ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບ
ຜົນ ການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງອືີ່ນໆ.

ຫມາຍເຫດ: ການນໍາໃຊ້ GIS ທ່ານສາມາດກະກຽມຂັື້ນຊັື້ນຍົກເວັື້ນຂອງທ່ານເອງໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ສາມາດຈາກ
ລະດັບພືື້ນທີີ່ພາຍໃນໄລຍະຫ່າງຈາກນໍາ,

ພືື້ນທີີ່ຂ້າງເທິງເປີື້ນພູໂດຍສະເພາະ,

ເຂດຫ່າງໄກຈາກ

ຖະຫນົນ

ຫົນທາງ. ທ່ານສາມາດແນະນໍາຊັື້ນຍົກເວັື້ນຂອງທ່ານເອງໂດຍການຄິກທີີ່ ‘add exclusion layer’. ສັງເກດ
ໄດ້ວ່າຂັື້ນຕອນເຫຼົັ່ານີື້ຕ້ອງມີຢ່າງແນ່ນອນໃນຂະຫນາດເຊັັ່ນດຽວກັນກັບແຜນທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງທ່ານ

ແລະ

ແຜນທີີ່ພູມິພາກ. ຂມູນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂມູນທີີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການພົບເຫັນຢູ່ໃນຄູ່ມື ການ
ໃຊ້.
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8. ການວິເຄາະ Logistic regression (ບົດຝຶກຫັດ)

ໃນບົດຝຶກຫັດນີື້ທ່ານຈະວິເຄາະຄວາມສໍາຄັນຂອງປັດໃຈຄວາມເຫມາະສົມໂດຍເຮັດການວິເຄາະ regression
logistic. ເພືີ່ອຄາດຄະເນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງທີີ່ອະທິບາຍໄດ້ດ້ຍຫນຶີ່ງ ຫຼື ຫຼາຍປັດໃຈ (ເຊັັ່ນ:
ປະເພດດິນ, ລະດັບຄວາມສູງ, ແລະ ການເຂົື້າເຖິງ), ແລະ ອະທິບາຍປັດໃຈການປ່ຽນແປງ (ເປັນປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່
ດິນສະເພາະໃດຫນຶີ່ງ).


ເປີດ CLUMondo ຖ້າຫາກວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເທືີ່ອ, ແລະ ເປີດຄືນ Laos application. ບໍ່ໃຫ້
ປ່ຽນແປງປັດໃຈໃດໝົດ.



ທໍາອິດ, ຄໍານວນຄ່າຄວາມສໍາພັນໂດຍການຄລິກໃສ່ປ່ມ ‘Update correlation matrix’ ໄປຫາ
Regression analysis/Sampling section. CLUMondo ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ
ຄິດໄລ່ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ (ຮູບທີ 22).



ເວລາທີີ່ການຄໍານວນໄດ້ສໍາເລັດລົງ, ທ່ານຈະສາມາດເຫັນໄດ້ຄ່າ multicollinearity ຕາຕະລາງ ຄົື້ນ
ຫາ.

ຄ່າດັັ່ງກ່າວຈະບອກທ່ານວ່າຊັື້ນທີີ່ເໝາະສົມມີຄວາມສໍາພັນສູງຊັື້ນທີີ່ເໝາະສົມອືີ່ນໆ.

ເພືີ່ອການ

ວິເຄາະ ທີີ່ຊັດເຈນ, ຊັື້ນຄວາມເມາະສົມຕ້ອງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພສົມຄວນ (ເຊັັ່ນ, ບໍ່ມີຄວາມ ສໍາ
ພັນກັນ)


ເລືອກຊັື້ນທີີ່ເຫມາະສົມທັງຫມົດ. ຊັື້ນຕ່າງໆສາມາດໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກສໍາລັບການລວມໃນເວລາທີີ່
ຄວາມສໍາພັນຂອງເຂົາເຈົື້ານ້ອຍກວ່າ 0.8. ຖ້າຫາກວ່າຫນຶີ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າທີີ່ມີຄວາມສໍາພັນທີີ່ສໍາຄັນ
(ເຊັັ່ນ: ໃຫຍ່ກວ່າ 08), ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດເລືອກເອົາຫນຶີ່ງໃນແຜນທີີ່ນີື້, ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນທັງສອງ. ຫຼັງ
ຈາກທີີ່ທ່ານໄດ້ຄັດ ເລືອກເອົາ ທີີ່ເຫມາະສົມທີີ່ມີບໍ່ຄວາມສໍາພັນທີີ່ສໍາຄັນ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ ‘Take
sample’.
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ຮູບທີ 22. ຄິດໄລ່ຄວາມສໍາພັນທີີ່ສໍາຄັນໃນຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ



ປະຈບັນທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ຄ່າສໍາປະສິດໃນໃນພາກຄັດເລືອກປັດໃຈ (ຮູບທີ 23). ເລືອກປະເພດນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນແລະການຄິດໄລ່ຄ່າສໍາປະສິດ, ໂດຍການເລືອກ (ທັງຫມົດ) ຂັື້ນຕອນທີີ່ເຫມາະສົມ ແລະ
ຄລິກໃສ່ ‘Calculate coefficients’.

ເພືີ່ອໃຫ້ຄໍານືງເຖີງຄນນະພາບ,

ຊັື້ນຄວາມເຫມາະສົມຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກັບປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ.

ນີື້ຫມາຍຄວາມວ່າມູນຄ່າການສໍາລັບຄວາມສໍາຄັນຄວນຈະເປັນນ້ອຍກວ່າ

0.05, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ໍາກວ່າ 001. ໃນຄະນະທີີ່ປັດໃຈ ແລະ ຄວາມສໍາພັນທີີ່ສໍາຄັນຂຶື້ນກັບຈໍານວນ
ຂອງຊັື້ນທີີ່ເຫມາະສົມ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຊໍາຈໍານວນຫນຶີ່ງເພືີ່ອຊອກຫາແຜນທີີ່ເຫມາະສົມ.


ຍົກເລີກຊັື້ນຄວາມເຫມາະສົມທີີ່ສໍາຄັນຖ້າບໍ່ດັັ່ງນັື້ນ, ຕາບໃດທີີ່ມັນເປັນ > 0.05, ແລະ ຄໍານວນ ຄ່າ
ທັງຫມົດໂດຍການຄລິກໃສ່ ‘Calculate coefficients’. ເຮັດຊໍາຈົນກ່ວາຊັື້ນ ທີີ່ເຫມາະສົມ ທັງ
ຫມົດທີີ່ເຫຼືອໄວ້ມີຄວາມສໍາຄັນ, ແລະ ຫນ້ອຍກ່ວາ 7 ຊັື້ນທີີ່ເຫມາະສົມ.



ໃນບາງກລະນີ CLUMondo ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານທີີ່ມີຂຄວາມ ‘Could not find a stable
solution. Check parameters’. ໃນກລະນີນີື້, ຖ້າຍົກເລີກຫນຶີ່ງ ຫລື ສອງຊັື້ນຄວາມເຫມາະສົມ
ແລະ ລອງແລ່ນອີກເທືີ່ອຫນຶີ່ງ.



ຫຼັງຈາກທີີ່ທ່ານໄດ້ຄັດເລືອກເອົາສູງສດ 7 ຊັື້ນທີີ່ເຫມາະສົມທີີ່ເຫມາະສົມທີີ່ສດ, ຄິດໄລ່ຄ່າສໍາປະສິດ
ອີກເທືີ່ອຫນຶີ່ງ, ແລະ ໃຫ້ຄລິກໃສ່ ‘Use this coefficients’.
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ວິທີການນີື້, ທ່ານຈະປັບປງ

ຕາຕະລາງ ‘Regression parameters’ ໃນແຖບ.‘Model parameters’


ປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນດຽວກັນຂອງການຄັດເລືອກຄນລົກຊະນະພິເສດສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້
ທີີ່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄນຄ່າຂອງຕົວກໍານົດການຂອງເຂົາເຈົື້າ.

ຫມາຍເຫດ: ຢູດ
່ າ້ ນລມ
່ ຂອງ ຂອງໜ້າ ‘Parameter selection’, ມີຂມູນກ່ຽວກັບພືນ
ື້ ທີພ
ີ່ າຍໃຕ້ຈດໂຄ້ງ
ຂອງເສັນ
ື້ ສະແດງ, ແມ່ນມູນຄ່າ ‘AUC’. ມູນຄ່ານີນ
ື້ າໍ ສະເຫນີ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄິດໄລ່ການຖົດຖອຍ
(regression), ແລະ ອະທິບາຍເປັນມູນຄ່າລະຫວ່າງ 0 ແລະ 1. ມູນຄ່າທີຫ
ີ່ າຼ ຍກວ່າ 0.9 ຖືກຕ້ອງທີດ
ີ່ ເີ ລີດ
ໃນປະຈບັນ, ມູນຄ່າລະຫວ່າງ 0.8 ແລະ 0.9 ແມ່ນດີ, ແລະ ມູນຄ່າລະຫວ່າງ 0.7 ແລະ 0.8 ໃນປັດຈບັນມີ
ຄວາມຖືກຕ້ອງພປານກາງ. ມູນຄ່າຕໍາໍ່ ກວ່າ 0.7 ປະຈບັນມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕໍາໍ່ , ແລະ ມູນຄ່າຕໍາໍ່ ກວ່າ 0.6
ສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ການພິຈາລະນາວ່າບຖ
ໍ່ ກ
ື ຕ້ອງ. ວິທກ
ີ ານນີ,ື້ ທ່ານສາມາດປະເມີນ ການຄັດເລືອກຊັນ
ື້ ທີເີ່ ຫມາະ
ສົມ ແລະ ຄ່າສໍາປະສິດການຖົດຖອຍ (regression coefficients) ຂອງເຂົາເຈົາື້ ໃນ CLUMondo ໃນ
ເວລາທີແ
ີ່ ທ້ຈງິ ໄດ້.

ຮູບທີ 23. ການຄິດໄລ່ຄ່າສໍາພະສິດທົດຖອຍ (regression coefficients)
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9. ການສ້າງແບບຈໍາລອງໃໝ່ (ບັດຝຶກຫັດ)

ໃນບົດຝຶກຫັດທີີ່ຜ່ານມາທ່ານທໍາຄວາມເຂັື້າໃຈກັບຮູບແບບຈໍາລອງ CLUMondo ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການ
ໃນການປັບປ່ຽນຄ່າຕ່າງໆທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຟ້ມຂມູນ ແລະ ສະຖານະການ. ໃນບົດຝຶກຫັດນີື້ ພວກເຮົາຈະນໍາ
ພາທ່ານເຮັດເປັນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນລະອຽດໃນການສ້າງຮູບແບບຈໍາລອງໃໝ່ສໍາລັບກລະນີການສຶກສາ ສປປ ລາວ
ດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ. ໃນລາຍລະອຽດ, ພວກເຮົາຈະສ້າງການຈໍາລອງ ການປ່ຽນແປງ ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສໍາລັບການ
ໄລຍະເວລາຈາກປີ 2010 ຫາ 2020 ນໍາໃຊ້ຖານຂມູນອັນດຽວກັນທີີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ເພືີ່ອການພັດທະນາຮູບ
ແບບຈໍາລອງທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວສໍາລັບປະເທດ ສປປ ລາວ.

ບາດກ້າວທີ 1: ເລີມ
ື້ ການສ້າງໂຄງການຈໍາລອງໃໝ່ໃນ CLUMondo


ແລ່ນ CLUMondo, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເປີດລະບົບທີີ່ມີຢູ່. ໃຫ້ເປີດໂຄງການຈໍາລອງໃໝ່ ໂດຍເຂົື້າໄປໃນ
File/New project. ໃສ່ຊືີ່ທີີ່ເໝາະສົມ, ເຊັັ່ນ ‘New Laos application’ ແລະ ກໍານົດບ່ອນທີີ່
ຈະເກັບຜົນການຈໍາລອງ (ຮູບທີ 24). ກົດ ‘Next’.

ຮູບທີ 24. ສ້າງຮູບແບບຈໍາລອງໃໝ່
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ໃນເບືື້ອງຕົື້ນລະບແຜນທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນທີີ່ຂອບເຂດ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂມູນ ນີື້ຢູ່ໃນ
ໂຟນເດີ Laos/Data. ນໍາໃຊ້ແຜນທີີ່ ‘cov_all.0.asc’ ສໍາລັບ ສ້າງແຜນທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ໃນເບືື້ອງ
ຕົື້ນ, ແລະ ‘region1.asc.’ ສໍາລັບ ສ້າງແຜນທີີ່ຂອບເຂດ (ຮູບທີ 25).



ຊອບແວຈະຮັບຮູ້ອັດຕະໂນມັດຈໍານວນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ,

ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ຮູ້ຈັກຊືີ່

ຫລື

ເຄືີ່ອງຫມາຍ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນ. ດັັ່ງນັື້ນ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ຊືີ່ ແລະ ເຄືີ່ອງໝາຍໃຫ້ມັນ. ແກ້ໄຂຊືີ່
ຂອງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ແກ້ໄຂສີຂອງເຄືີ່ອງໝາຍສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຕົວຢ່າງ ດັັ່ງຕໍ່ໄປນີື້
ຮູບທີ 26.
ໝາຍເຫດ: ຫຼງັ ຈາກທີທ
ີ່ າ່ ນໄດ້ສາ້ ງຮູບແບບຈໍາລອງສໍາເລັດແລ້ວ, ທ່ານຈະບສ
ໍ່ າມາດປ່ຽນຊືປ
ີ່ ະເພດ ການນໍາໃຊ້ ທີີ່
ດີນໄດ້. ເພາະສະນັື້ນ, ມັນເປັນວິທີທີີ່ດີ ແລະ ໄວທີີ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຊືີ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນໃນເວລານີື້, ແທນທີີ່ຈະໄປ
ເຮັດຄືນໃນທກຂັື້ນຕອນ.

ຮູບທີ 25. ກໍານົດອອກໃນແຜນທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນເບືື້ອງຕົື້ນ ແລະ ແຜນທີີ່ຂອບເຂດ
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ຮູບທີ 26. ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ ແລະ ຕົວຢ່າງສີຂອງມັນ


ເວລາທີີ່ໄດ້ໃຫ້ຊືີ່ ແລະ ສີ ຂອງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນເປັນທີີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກົດ Next.



ກໍານົດປີເລີື້ມຕົື້ນ. ປີດັັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ສອດຄ່ອງກັບປີທີີ່ທ່ານໄດ້ໃສ່ແຜນທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ ທີີ່ໄດ້ປ້ອນ
ເຂັື້າໃນເບືື້ອງຕົື້ນ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນປີ 2010.



ອະທິບາຍການບລິການຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ (ເຊັັ່ນ, ສິນຄ້າ ຫຼື ການບລິການເພືີ່ອທີີ່ຈະໄດ້ກໍານົດ
ຄວາມຕ້ອງການໃນບາດກ້າວຕໍ່ມາຂອງຮູບແບບຈໍາລອງ).

ເພືີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການພົວພັນ

ລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນເຫຼົັ່ານີື້ ແລະ ການບລິການມີຄວາມຢຶດຍ່ນ, ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ທັງສອງ
ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ນີື້: ເຂດປກສ້າງ [Km2], and ເຂດການຜະລິດສະບຽງອາຫານ [Tons]. ເພືີ່ອ
ຄວາມສະດວກການຕີລາຄາ, ມັນຄົງຈະດີຖ້າໃສ່ ຫົວຫນ່ວຍຢູ່ໃນບາດກ້າວນີື້ (ຮູບທີ 27). Note
that ຫົວໜ່ວຍເຫຼົັ່ານີື້ແມ່ນແຕກຕ່າງ ຈາກຫົວໜ່ວຍໃນຕົວຢ່າງການນໍາໃຊ້.

ຮູບທີ 27. ຕັື້ງປີເລີື້ມຕົື້ນ ແລະ ໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ
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ກົດ ‘Finish’ ເພືີ່ອຊືີື້ນສດການຕັື້ງຄ່າລະບົບ



ປະຈບັນ project ໄດ້ຖືກສ້າງຂືື້ນ, ແຕ່ທ່ານຍັງບໍ່ສາມາດ ແລ່ນມັນໄດ້ເທືີ່ອ, ເພາະວ່າບໍ່ທັນຕັື້ງປັດໃຈ
ໃນລະບົບເທືີ່ອ, ຖານຂມູນສໍາລັບການແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງການປ່ຽນແປງ ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນເທືີ່ອ.
ໃນຂັື້ນຕອນຕໍ່ໄປພວກເຮົາຈະໄດ້ປັບປງຄນລົກຊະນະຂອງລະບົບ.



ທ່ານສາມາດບັນທຶກຄວາມຄືບໜ້າໄດ້ທກເວລາໂດຍກົດປ່ມ

‘Save’,

ຫຼື

ຜ່ານ

File/Save

project. ຕ້ອງບໍ່ລືມບັນທືກລະບົບທກໆເທືີ່ອທີີ່ທ່ານເຮັດການປ່ຽນແປງ.
ບາດກ້າວທີ 2: ປັບປງຄນລັກສະນະຂອງລະບົບ
ຂັື້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການຕືີ່ມຂມູນໃສ່ຫ້ອງທີີ່ເປົົ່າວ່າງ, ຂມູນທີີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບລະບົບ. ເພືີ່ອເລີີ່ມຕົື້ນ, ພວກເຮົາຈະ
ຕ້ອງໄດ້ເພີື້ມຊັື້ນທີີ່ເຫມາະສົມ.


ໃນຄນລັກສະນະຊອງລະບົບ / ຊັື້ນທີີ່ເຫມາະສົມ, ກົດ ‘Add suitability layer’ ແລະ ເລືອກ
sc1gr0.fil. ຊືີ່ແມ່ນ ‘w_3_ab2k’. ເລືອກ ‘Create a new legend’, ແລະ ກົດໃສ່ ‘Edit
legend’.

ນີື້ແມ່ນປະເພດແຜນທີີ່,

ແລະ

ທ່ານສາມາດໃຫ້ຄວາມຫມາຍຂອງແຕ່ລະປະເພດ

ອັດຕະໂນມັດໂດຍການເລືອກເອົາປະເພດເຕືີ່ອງໝາຍເປັນ ‘Categoric’, ແລະ ກົດໃສ່ ‘Derive
from map’ (ຮູບທີ 29). ທ່ານສາມາດປ່ຽນແປງສີໄດ້ຕາມທີີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ກົດໃສ່ ‘Ok’ ແລະ
ບັນທຶກເຄືີ່ອງໝາຍແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຊືີ່ຂອງແຕ່ລະຊັື້ນໃນ ‘Create new legend’.


ຄໍາອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຊັື້ນແມ່ນມີຢູ່ໃນ ‘ພາກທີ 2. ກລະນີສຶກສາ’.
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ຮູບທີ 28. ຕົວຢ່າງຊັື້ນທີີ່ເໝາະສົມ

ຮູບທີ 29. ຄວາມຫມາຍສໍາລັບປະເພດແຜນທີີ່
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ຕໍ່ມາ, ຕືີ່ມ ‘sc1gr1.fil’, ແລະ ໃສ່ຊືີ່ວ່າ ‘access’. ນີື້ແມ່ນແຜນທີີ່ຕົວເລກ, ສະນັື້ນເຄືີ່ອງໝາຍຈະ
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕ່າງ. ອີກເທືີ່ອໜຶີ່ງ, ສ້າງເຄືີ່ອງໝາຍໃໝ່. ເລືອເອົາປະເພດ ເຄືີ່ອງໝາຍເປັນ ‘numeric’,
ແລະ ເລືອກເອົາ 10 ປະເພດໃນການເລືອກ ‘Number of classes’. ຫຼງັ ຈາກນັື້ນ, ກົດໃສ່
‘Generate class bounds’, ເລືອກເອົາ ‘Choose automatically’, ແລະ ກົດໃສ່ປ່ມ ‘Find
best scale’ (ຮູບທີ 30). ປິດໜ້າດັັ່ງກ່າວໂດຍກົດໃສ່ ‘Ok’ ແລະກົດໃສ່ ‘Generate labels’.
ສດທ້າຍ, ກົດໃສ່ ‘Generate colors’ ແລະເລືອກເອົາສີທີີ່ເໝາະສົມ. ຫຼັງຈາກເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ,
ທ່ານປິດໜ້າ ແລະ ກໍານົດຊືີ່ໃນຊ່ອງ ‘Create new legend’. ເຮັດແນວໃດດຽວກັນສໍາລັບທກໆ
ແຜນທີຕ
ີ່ ົວເລກ.

ຫມາຍເຫດ: ທ່ານຍັງສາມາດນໍາເຄືອ
ີ່ ງໝາຍທີມ
ີ່ ຢ
ີ ໃູ່ ນລະບົບຂອງທ່ານມານໍາໃຊ້ໃນອະນາຄົດ, ດັງັ່ ນັນ
ື້ ທ່ານບຈ
ໍ່ າໍ
ເປັນທີຈ
ີ່ ະຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມຂອງເຄືອ
ີ່ ງຫມາຍຂອງທກໆເວລາ. ຫຼງັ ຈາກການກໍານົດຊືຂ
ີ່ ອງຊັນ
ື້ ທີເີ່ ຫມາະສົມໄດ້
ແລະ ເປີດແຜນທີທ
ີ່ ເີີ່ ລືອກ ກົດໃສ່ ‘Create new legend’. ຫຼັງຈາກນັື້ນ ເປີດ ໄຟລເຄືີ່ອງໝາຍຟໂດຍກົດໃສ່
‘Edit legend/Import’. ພິມຊືີ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຫມາຍຂອງ ເຄືີ່ອງໝາຍ.


ຫຼັງຈາກທີີ່ເຮັດການເອົາຊັື້ນທີີ່ເໝາະສົມເຂົື້າສໍາເລັດແລ້ວ ເປີດ ‘Suitability layers’ ໜ້າຕາຈະຄືກັບ
ຕົວຢ່າງໃນ ຮູບທີ 28. ທ່ານຈະສາມາດເບີີ່ງຊັື້ນທີີ່ເໝາະສົມໄດ້ໂດຍກົດໃສ່ ‘Show’ button.

ຮູບທີ 30. ສ້າງຂອບເຂດລະດັບຂອງແຜນທີີ່ຕົວເລກ.
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ໃນຂັື້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງອະທິບາຍການນໍາໃຊ້ ‘Land-use services’., '. ຕາຕະລາງການນໍາໃຊ້
ທີີ່ດິນ-ການບລິການ

ສາມາດກໍານົດ

ຜະລິດຕະພັນຂອງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຈາກ

ຕາກາໂລໜືີ່ງສໍາລັບ

ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສໍາລັບການບລິການສະເພາະ, ເຊັັ່ນ: ສໍາລັບທີີ່ດິນໃນຕົວເມືອງຕໍ່ ຕາກີໂລແມັດ, ຫຼື ຜົນ
ຜະລິດສໍາລັບພືດ. ການຄາດຄະເນເຫຼົັ່ານີື້ປົກກະຕິແມ່ນອີງໃສ່ຂມູນ, ແລະ ຂຶື້ນກັບຫົວຫນ່ວຍທີີ່ທ່ານນໍາໃຊ້.
ຍົກຕົວຢ່າງ,

ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຂດພືື້ນທີີ່ໃນການກໍ່ສ້າງ

ການນໍາສະເຫນີຂອງທ່ານສາມາດ

ໄດ້ຮັບ

ການສະແດງອອກເປັນຕາລາງກິໂລເເມັດ. ຄວາມລະອຽດຂອງຕາຫນຶີ່ງໃນແຜນທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ 2 km,
ສະນັື້ນຫນຶີ່ງຕາເທົັ່າກັບ 4 ກມ2. ຢ່າງໃດກຕາມ, ນອກເຫນືອໄປຈາກທີີ່ດິນປກສ້າງໃນຕົວເມືອງ, ທ່ານກໍ່
ສາມາດໂຕ້ຖຽງວ່າໃນປະເພດດີນກະສິກໍາກໍ່ມີເຂດປກສ້າງນ້ອຍໆປົນຢູ່, ເນືີ່ອງຈາກວ່າມີບ້ານ/ຊຼຸມຊົນ.
ເຊັັ່ນດຽວກັນນັື້ນ, ການປູກພືດສະບຽງອາຫານສາມາດປູກໄດ້ໃນທີີ່ດິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ໃນປະລິມານ ທີີ່
ແຕກຕ່າງກັນ. ຫນຶີ່ງເຮັກຕາ ສາມາດຜະລິດເຂົື້າໄດ້ ປະມານ 4000 ກິໂລ ໃນແຕ່ລະປີໃນ ສປປ ລາວ. ແຕ່ວ່າ
ພືື້ນທີຕ
ີ່ າກາໂລທີີ່ເປັນດີນກະສິກໍາຖາວອນແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປູກເຂົື້າທັງຫມົດ.

ດັັ່ງນັື້ນ

ພວກເຮົາຄາດຄະເນການ

ຜະລິດເຂົື້າຂອງຕາກາໂລຫນຶີ່ງເປັນ: 75% * 4 [ໂຕນ/ຮຕ] * 400 [ຮຕ/ຕາກາໂລ] = 1200 ໂຕນ.


ປ້ອນເຂົື້າຕາຕະລາງ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນການບລິການຕາຕະລາງຕົວຢ່າງໃນ ຮູບທີ 31

ຮູບທີ 31. ຕາຕະລາງການບລິການການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ.
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ຫມາຍເຫດ: ໃນເວລາທີກ
ີ່ ານນໍາໃຊ້ຂມູນຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານກໍານົດຄ່າເຫຼາົັ່ ນີຈ
ື້ າກການວິເຄາະຂອງລະບົບນໍາໃຊ້
ທີດ
ີ່ ນ
ິ ໃນເຂດພືນ
ື້ ທີກ
ີ່ ານສຶກສາຂອງທ່ານເອງ.

ຄ່າດັງັ່ ກ່າວແມ່ນອີງໃສ່ຄາ່ ສະເລັຍ
ັ່ ຂອງປະເພດນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ສະເພາະ

ໃດຫນຶງີ່ ເພືອ
ີ່ ສະຫນອງການບລິການການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ໃນເຂດພືນ
ື້ ທີກ
ີ່ ານສຶກສາ.

ຂມູນທີໃີ່ ຊ້ສາໍ ລັບການວິເຄາະມີ

ດັງັ່ ຕໄໍ່ ປນີ,ື້ ແຜນທີກ
ີ່ ານປົກຫມ
້ ຂອງດິນ, ການສໍາຫຼວດສໍາມະໂນກະສິກາໍ , ການສໍາປະທານ, ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ
ຊ່ຽວຊານ.


ຂັື້ນຕອນສດທ້າຍຂອງພາກລັກສະນະການນໍາໃຊ້,
ຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາ,

ແມ່ນເພືີ່ອອະທິບາຍຂັື້ນຕອນການຍົກເວັື້ນ.

ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ໃນແຜນທີີ່ສະແດງຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງປ່າສະຫງວນ

ໃນ
ແຫ່ງ

ຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ.


ໃຫ້ກົດໃສ່ ‘Add exclusion layer’ ແລະ ເປີດໄຟລ region_park.fil, ກໍານົດຄວາມຫມາຍໃຫ້
ເຄືີ່ອງໝາຍເປັນຕົວເລກ, ອະທິບາຍໃນພາກນະໂຍບາຍພືື້ນທີ.ີ່

ບາດກ້າວທີ 3: ເຮັດການວິເຄາະ regression.
ຂັື້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການສ້າງລະບົບຂອງທ່ານເພືີ່ອໃຫ້ເຮັດການວິເຄາະ regression ໄດ້. ສໍາລັບການນີື້ພວກເຮົາ
ອີງໃສ່ບົດຝຶກຫັດຜ່ານມາກ່ຽວກັບການວິເຄາະ

regression.

ໃຫ້ສັງເກດວ່າຜົນໄດ້ຮັບຂອງການວິເຄາະ

regression ໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຍກກັນສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດ ຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ.
ບາດກ້າວທີ 4: ກໍານົດຮູບແບບ ແລະ ສະຖານະການຂອງຕົວກໍານົດ
ຫຼັງຈາກທີີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດການວິເຄາະ regression ແລ້ວ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຕືີ່ມຂມູນໃສ່ ຕົວກໍານົດ ຮູບ
ແບບທັງຫມົດໃນຕົວແບບຈໍາລອງນີ.ື້ ໃນບາງກລະນີ, ທ່ານສາມາດຮັກສາຄ່າເລີີ່ມຕົື້ນ ໃນເວລາທີີ່ເຮັດ ການສ້າງ
ລະບົບ, ແລະ ໃນກລະນີອືີ່ນໆ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ຄ່າອືີ່ນໆກ່ອນ ທີີ່ທ່ານຈະສາມາດແລ່ນ ການຈໍາລອງໄດ້. ຄໍາ
ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງ ຕົວກໍານົດຮູບແບບ ‘Model parameters’ ແມ່ນມີຢູ່ໃນສະຖານະການ ການ
ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ (ບົດຝຶກຫັດ).
ອັນທໍາອິດ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກໍາຫນົດລໍາດັບການປ່ຽນແປງ. ລໍາດັບການປ່ຽນແປງດ້ານວິຊາການ ທີີ່ບອກໃຫ້ຮູ້
ຮູບແບບວິທີການການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນເພືີ່ອປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການ. ໂດຍພືື້ນຖານແລ້ວ, ຕາກງໂລ
ໄດ້ຮັບຄ່າຈໍານວນເຕັມຈາກຕໍໍ່າຫາສູງ, ນີື້ຫມາຍຄວາມວ່າມູນຄ່າທັງຫມົດທີີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະຫນອງທີີ່ດີ ຫລື ບໍ່
ໄດ້ຮັບການການບລິການ ແມ່ນໃຫ້ຄ່າເທົັ່າກັບ 0, ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທັງຫມົດ, ທີີ່ໃຫ້ການສະຫນອງທີີ່ດີ
ຫລື ການບລິການທີີ່ດີ ໄດ້ຮັບຄ່າຈາກ 1 ເປັນຕົື້ນໄປ.


ລໍໍ່າດັບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຍົກຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໃນ ຮູບທີ 32.
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ຮູບທີ 32. ລໍາດັບຂອງມູນຄ່າການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ



ອັນທີສອງ, ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຄ່າປັດໃຈກີດຂວາງການປ່ຽນແປງ. ຄືດັັ່ງໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດຝຶກຫັດທີ 2,
ທ່ານສາມາດໃຫ້ຄ່າໃນລະຫວ່າງ 0 ແລະ 1. ຕົວຢ່າງ ຄ່າປັດໃຈກີດຂວາງການປ່ຽນແປງສໍາລັບ ລະບົບ
ນີື້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບທີ 33.

ຮູບທີ 33. ຄ່າປັດໃຈກີດຂວາງການປ່ຽນແປງ
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ຂັື້ນຕອນຂອງການຕໍ່ໄປໃນການກະກຽມຕົວກໍານົດແບບຈໍາລອງນີື້ແມ່ນເພືີ່ອກໍານົດຕາຕະລາງການ
ປ່ຽນແປງ. ທີີ່ນ,ີື້ ທ່ານຕັື້ງຄ່າການການປ່ຽນແປງທີີ່ອະນຍາດໃຫ້, ແລະ ລັກສະນະຂອງປ່ຽນແປງ ເຫຼົັ່ານີື້
ຢູ່ໃນຂຈໍາກັດທາງໄລຍະເວລາ ຫລື ຂອງພືື້ນທີີ່. ສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບວິທີການ ຕືີ່ມຂ
ມູນໃສ່ໃນຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງກະລນາເບິີ່ງຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງໃນບົດຝຶກຫັດທີ 2.



ຕົວຢ່າງມູນຄ່າໃນຕາຕະລາງປ່ຽນແປງສໍາລັບເຂດພືື້ນທີີ່ການສຶກສາສ ປປ ລາວໄດ້ລະບໄວ້ໃນ ຮູບທີ
34.

ຮູບທີ 34. ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ
ໝາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດ copy ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງຈາກຊອຟແວ spreadsheet (ເຊັັ່ນ. Excel,
Open office Calc).
ຂັື້ນຕອນສດທ້າຍຂອງການກະກຽມຮູບແບບຕົວກໍານົດສະຖານະການການຈໍາລອງ.

ຂັື້ນຕອນທໍາອິດ

ແມ່ນ

ຄິດໄລ່ການບລິການທີີ່ສະຫນອງໃຫ້ໃນແຜນທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນເບືື້ອງຕົື້ນ. ນີື້ແມ່ນຂຶື້ນກັບຄ່າທີີ່ທ່ານໄດ້ ກໍານົດໄວ້
ສໍາລັບ ‘Land-use Services’, ແລະ ຈໍານວນຂອງຕາກາໂລຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ ຢູ່ໃນ
ແຜນທີີ່ໃນເບືື້ອງຕົື້ນ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນເອກະສານນີື້ພວກເຮົາແນະນໍາ 4 ກມ2 ຂອງທີີ່ດິນປກສ້າງຕໍ່ຕາກາໂລຂອງຕົວເມືອງ, ແລະ
0.02 ກມ2 ຂອງທີີ່ດິນປກສ້າງຕໍ່ຕາກາໂລຂອງດີນກະສິກໍາຖາວອນ. ໃນແຜນທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນເບືື້ອງຕົື້ນ, ມີ
112 ຕາກາໂລທີີ່ມີທີີ່ດິນໃນຕົວເມືອງ, ແລະ 14290 ຕາກາໂລຂອງການກະສິກໍາຖາວອນ. ເພາະສະນັື້ນໃນຈໍາ
ນວນທັງຫມົດມີ (4 * 112) + (0.02 * 14290) = 448 + 285.8 = 733.8 ກມ2 ຂອງທີີ່ດິນປກສ້າງ.
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ເຊັັ່ນດຽວກັນ, ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານອາຫານໃນປີ 2010, ຊຶີ່ງເປັນ 27 565 600
ໂຕນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ຕົວເລກທີີ່ຖືກແນະນໍາ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າຈໍານວນຂອງຕາກາໂລໃນແຜນທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ
ໃນເບືື້ອງຕົື້ນ ທີີ່ຈະໄດ້ຮັບທີີ່ໄດ້ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍເຕືີ່ອງມືໃນປຽບທຽບແຜນທີີ່ MCK.
ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນອະນາຄົດແມ່ນຂຶື້ນກັບທ່ານທີີ່ກໍານົດ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ອັດຕາ ຂອງ
ການເພີື້ມຂຶື້ນປະຈໍາປີ.



ອະທິບາຍຈໍານວນປີທີີ່ທ່ານຕ້ອງການທີີ່ຈະຈໍາລອງ, ແລະ ປ້ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບລິການ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສະເພາະໃດຫນຶີ່ງສໍາລັບການໃນແຕ່ລະປີຂອງການຈໍາລອງ. ເພືີ່ອກໍານົດສະຖານະ ການ
ການປ່ຽນແປງຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນອະນາຄົດ, ເລືອກໄລຍະເວລາ ການຈໍາລອງເປັນ 15 ປີ.



ຫຼັງຈາກນັື້ນໃສ່ຄ່າຕົວຢ່າງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບລິການການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນສໍາລັບປີ 2010
ໃຫ້ເປັນໄປຕາມ ຕາຕະລາງ 2, ເຊີີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ 2% ຂອງອັດຕາການເພີື້ມປະຈໍາປີ.

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບລິການການນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ.
ດີນປກສ້າງ [ຮຕ]

ພຶດສະບຽງອາຫານ [ໂຕນ]

2010

734

27565600

2011

748

28116912

2012

763

28679250

2013

779

29252835

2014

794

29837892

2015

810

30434650

2016

826

31043343

2017

843

31664210

2018

860

32297494

2019

877

32943444

2020

894

33602313

2021

912

34274359

2022

931

34959846
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2023

949

35659043

2024

968

36372224

2025

988

37099668

ຂັນ
ື້ ຕອນທີ 5: ແລ່ນການຈໍາລອງ ແລະ ນໍາສະເໜີຜນ
ົ ຂອງການຈໍາລອງ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການກະກຽມທັງຫມົດຂມູນແລ້ວ, ການວິເຄາະທາງດ້ານສະຖິຕິໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ຮູບ
ແບບ ແລະ ສະຖານະການຕົວກໍານົດການຈໍາລອງໄດ້ຮັບການກໍານົດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການແລ່ນ ຕົວ
ແບບຈໍາລອງນີື້ໄດ້, ໂດຍການກົດປ່ມ ‘Run’.


ຫຼັງຈາກແລ່ນຮູບແບບຈໍາລອງໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ, ສະແດງຜົນ ແລະ ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບໃນ ເຄືີ່ອງມື
ປຽບທຽບແຜນທີີ່ MCK.



ໃນ MCK, ເພີື້ມໄຟລຊັັື້ນແຜນທີີ່ສດທ້າຍຈາກການຈໍາລອງ .log, ເຊີງີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໃນຂ 4.5.
‘ສະແດງຜົນ ແລະ ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບຈາກຮູບແບບຈໍາລອງ’. ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບກັບຜົນໄດ້ຮັບ
ຈາກປີທໍາອິດ, ລວມທັງຜົນດ້ຮັບຈາກປີອືີ່ນໆ.

ຊົມເຊີຍ! ທ່ານໄດ້ເຮັດສໍາເລັດຜົນ ແລະ ດໍາເນີນການຕັື້ງຄ່າ ແລະ ແລ່ນ CLUMondo ຈາກ ເລີື້ມຕົື້ນ. ມີ
ຄວາມສາມາດໃນການຄົື້ນຄ້ວາຮູບແບບຈໍາລອງຢ່າງລະອຽດໂດຍການປັບປງຮູບແບບ

ແລະ

ຕົວກໍານົດ

ສະຖານະການ, ບໍ່ວ່າຈະໂດຍການກໍ່ສ້າງສະຖານະການໃຫມ່, ຫຼື ການກວດເບີີ່ງຜົນກະທົບຂອງຄ່າປັດໃຈ /
ສະຖານະການທີອ
ີ່ າດຈະເກີດຂືື້ນໄດ້.
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