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၁။ြိေတ ဆက  

ဤစြောမစြောင သည  CLUMondo မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးပံုံစံ အတ က  ကိုံယ တိုံင သင ကကြောုံး 

လက စ ဲခဖစ ပေါသည ။ ဤစြောမစြောင ြေှြောGeonamicaမဆြော့်ဝဲလ  ပတ ဝန ုံးကျင ြေှ ခပြုလုံပ ဖနိတီုံးထြောုံးသည ့် 

CLUMondoversion အတ က ခဖစ ပေါသည ။  ထိုံ ့်မကကြောင ့် User Interface ၏ အကိုံုံးအကြောုံးြေျြောုံးသည  ဤ 

CLUMondoမြေြော  ယ ၏ User Interface အတ က  ရည ညွှန ုံးပေါသည ။ 

ပထြေအပိုံင ုံးတ င  ဤမြေြော  ယ ဖ ဲ ွံ့စည ုံးပံုံနငှ ့်ပတ သက သည ့် အစိတ အပိုံင ုံးတိုံ ့်၏ အနစှ ချြုပ ကိုံ မဖြော ခပ 

ပေါရိှပေါသည ။ ၄င ုံးမနြောက  လြောအိုံနိုံင ငံ၏ Case Study Application ကိုံြိေတ ဆက မပုံးထြောုံးပေါသည ။  အပိုံင ုံး 

၃ တ င  ဤမြေြော  ယ ခဖင ့် ြေမဆြောင ရ က ြေှီနငှ ့် မဆြောင ရ က ဖပီုံး မ တြောအသ င ုံးနငှ ့်အထုံတ အတ က  GIS 

အသံုံုံးခပြုပံုံ အမခခခံ အချက အလက အချိြုွံ့အြောုံး မဖြော ခပမပုံးထြောုံးပေါသည ။  အပိုံင ုံး ၄ နငှ ့်မနြောက ပိုံင ုံးတ င  ဤ 

မြေြော  ယ နငှ ့် User Interfaceအြောုံး တဆင ့်ဖပီုံးတဆင ့် တခဖည ုံးခဖည ုံး ပိုံြိေုံ ခက ခဲလြောြေည ခဖစ သခဖင ့် 

မလ့်ကျင ့်ခန ုံးအြောုံးလံုံုံး အဆင ့်လိုံက ခပြုလုံပ သ ြောုံးရန  အကကံမပုံးအပ ပေါသည ။ 

၂။The CLUMondo လမာ်ဒယ် 

၂.၁လနာက်ခ  

CLUMondoသည  အချိန မနရြောအလိုံက  မခြေသံုံုံးစ ဲြေှုနငှ ့် မခြေဖံုံုံးလွှြေ ုံးြေှု ဆက တိုံက  မခပြောင လဲခခင ုံးကိုံ တပ အပ  

ခန ့်ြေှန ုံးမပုံးနိုံင ြေည ့် မြေြော  ယ ခဖစ ပေါသည ။  ၄င ုံးသည  the Conversion of Land Use and its Effects 

Modelling framework (CLUE) (Verburg et al., 1999) ဟူ၍ စတင ခဲ့်သည ့် မြေြော  ယ စီုံးရီုံးအြောုံး 

မနြောက ဆံုံုံးထပ ြံေ ခဖည ့်တင ုံးထြောုံးခခင ုံးခဖစ ပေါသည ။  မခြေအသံုံုံးချြေှု မြေြော  ယ ြေျြောုံးသည  ထံုံုံးစံအြောုံးခဖင ့် 

တစ ခုံနငှ ့်တစ ခုံ အခပန အလှန  ဆက သ ယ ပတ သက မနသည ့် သစ မတြောမခြေ၊ စိုံက ပျိြုုံးမခြေ၊ 

တည မထြောင မရုံးမခြေ တိုံ ့်ကဲ့်သိုံ ့် မခြေဖံုံုံးလွှြေ ုံးြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးအြောုံး ြေည သိုံ ့်မခပြောင ုံးလဲသ ြောုံးြေည ကိုံ 

အသ င တူဖန တီုံးမပုံးခခင ုံး ခဖစ ပေါသည ။  သိုံ ့်ရြောတ င  မခြေသံုံုံးစ ဲြေှု မခပြောင ုံးလဲပံုံ အမတြော ြေျြောုံးြေျြောုံးသည  
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မနရြောမ သ တစ ခုံမပေါ် ရိှ မခြေဖံုံုံးလွှြေ ုံးြေှု အမခခအမနကိုံ တိုံက ရိုံ က အြောုံးခဖင ့် 

အကျိြုုံးသက မရြောက ြေှုြေရိှမသြော လည ုံး ၄င ုံးထက  ဥပြေြောအြောုံး ခဖင ့် မကြောင ုံးစ ြောြေလုံပ ကိုံင နိုံင မသြော စိုံက ပျိြုုံးမခြေြေှ 

မသချြောစ ြောလုံပ ကိုံင မသြော စိုံက ပျိြုုံးမခြေ၊ လူမနကျဲပေါုံးမသြော ဧရိယြောြေှ လူမနထူထပ မသြော 

တိုံက ခန ုံးြေျြောုံးရိှသည ့်ဧရိယြောသိုံ ့် မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး စသည ့် မခြေအသံုံုံးခပြုြေှု အတိုံင ုံးအတြောနငှ ့် ပတ သက ပေါသည ။  

ထိုံ ့်ခပင  ဧရိယြောမတြော မတြော ြေျြောုံးြေျြောုံးသည  မခြေအသံုံုံးချြေှု ပံုံစံ တစ ြေျိြုုံးတည ုံးသြော လကခဏြောရိှသည ြေဟုံတ ပဲ 

အြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးစ ြော မရြောမထ ုံးမနတတ ပေါသည ။  ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် မကျုံးလက မတြောရ ြောြေျြောုံးတ င  လူမန 

ဧရိယြောြေျြောုံးတ င  သီုံးနှထံုံတ လုံပ ခခင ုံး၊ မြေ ုံးခြေြူမရုံး လုံပ ခခင ုံး တိုံ ့်နငှ ့် မရြောမနှြောမနကကဖပီုံး ၄င ုံးဧရိယြောကိုံ 

အြေျိြုုံးအစြောုံးခ ဲရြောတ င  မခြေအသံုံုံးချြေှု တစ ြေျိြုုံးတည ုံး ကိုံသြော သံုံုံးပေါက ခပည ့်စံုံြေည ြေဟုံတ ပေါ။   

CLUMondoသည  မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံမခပြောင ုံးလဲြေှု ပြေြောဏ ကဲ့်သိုံ ့်ပင  မခြေဖံုံုံးလ ြေ ုံးြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ကိုံလည ုံး 

အသ င တူ ခန ့်ြေှန ုံးမဖြော မဆြောင နိုံင ရန  အထူုံးပံုံစံချ ထုံတ လုံပ ထြောုံးပေါသည ။  ၄င ုံးအခပင  ၄င ုံးသည  ဘက စံုံသံုံုံး 

မခြေအြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးကိုံလည ုံး ကိုံယ စြောုံးခပြုနိုံင ပေါသည ။  အချြုပ ြေှြော မခြေအသံုံုံးချြေှု စနစ ြေျြောုံးအတ င ုံး မနရြောနငှ ့် 

အချိန အလိုံက  အခပန အလှန  အြောုံးဖပိြုင ခခင ုံး တုံန ့်ခပန ခခင ုံးအြောုံး လက မတ ွံ့ကျကျ ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြော သံုံုံးသတ ြေှုကိုံ 

အမခခခံသည ့် မခြေဖံုံုံးလ ြေ ုံးြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးကိုံ အသ င တူ ခန ့်ြေှန ုံးပံုံမဖြော ခခင ုံး ခဖစ ပေါသည ။    CLUE နငှ ့် 

CLUMondo တိုံ ့်၏ ဖ ဲ ွံ့ ဖဖိြုုံးတိုံုံးတက ြေှု အချက အလက ြေျြောုံးအြောုံး Eitelberg et al., 2015; van Asselenand 

Verburg, 2013; Verburg et al., 2002; Verburg and Veldkamp, 2004တ င  ပိုံြိေုံ ခပည ့်စံုံစ ြော 

မတ ွံ့ ရိှနိုံင ပေါသည ။ 

၂.၂လမာ်ဒယ်တည်လဆာက်ပ ု 

ဤ CLUMondoမြေြော  ယ  ကိုံ အြေည အြောုံးခဖင ့် မနရြောနငှ ့် ြေဆိုံင မသြောအရြောြေျြောုံး၏လိုံအပ ချက  (namely a 

non-spatial demand module) အပိုံင ုံးနငှ ့် မနရြောအြောုံးခဖင ့် အတိအလင ုံးချထြောုံးမသြော အရြောြေျြောုံး (spatially 

explicit allocation module) အပိုံင ုံးဟူ၍ သိသြောထင ရှြောုံးမသြော အပိုံင ုံးနစှ ပိုံင ုံး ထပ ြံေခ ဲခခြောုံးထြောုံးပေါသည  (ပံုံ 

၁)။ မနရြောနငှ ့် ြေဆိုံင မသြောအရြောြေျြောုံး၏လိုံအပ ချက အပိုံင ုံး သည  မြေြော  ယ  နယ ပယ  တစ ခုံလံုံုံး အဆင ့်၌ 



 

 

- 3 - 

 

လိုံအပ ချက ြေျြောုံးမခပြောင ုံးလဲြေှုကိုံ ညွှန ခပသည ။  ဤကိစစတ င  လိုံလြောုံးချက  (demand) သည  

မခြေအသံုံုံးချြေှုစနစ ၏ ပြေြောဏ တစ ခုံလံုံုံးကိုံလည ုံး ရည ညွှန ုံးပေါသည ။ သိုံ ့်မသြော  ထုံတ ကုံန ပစစည ုံး သိုံ ့်ြေဟုံတ  

ဝန မဆြောင ြေှုတိုံ ့်၏ ပြေြောဏ တစ ခုံကိုံလည ုံး ရည ညွှန ုံးပေါသည ။  ပထြေ စြောလံုံုံး၏ ဥပြေြောြေှြော 

မဆြောက လုံပ မရုံးမခြေ ဧရိယြောတစ ခုံ (ဟက တြောခဖင ့်မဖြော ခပနိုံင ) ခဖစ ဖပီုံး၊ မနြောက စြောလံုံုံး၏ ဥပြေြောြေှြော 

အစြောုံးအစြောလိုံအပ ချက  (ထုံတ လုံပ ြေှု တန ပြေြောဏ နငှ ့်မဖြော ခပနိုံင ) ခဖစ ပေါသည ။  မနရြောအြောုံးခဖင ့် ခ ဲမဝခခင ုံး 

အပိုံင ုံးတ င  ဤလိုံအပ ချက ြေျြောုံးကိုံ Raster-based system ကိုံ အသံုံုံးခပြုဖပီုံး မလ့်လြောသည ့် ဧရိယြောထဲရိှ 

မနရြောမ သ တစ ခုံ၌ မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး အခဖစ  တဆက ထဲ ကူုံးမခပြောင ုံးမပုံးပေါသည ။   

CLUMondoတ င  လိုံလြောုံးချက  (demand) အချက အလက တိုံ ့်သည  စနစ ထဲသိုံ ့် ခပင ပြေှ ရယူ ထည ့်သ င ုံးမပုံး 

ရြေည ့် အချက အလက ြေျြောုံးခဖစ ဖပီုံး သံုံုံးစ ဲရြေည ့် မခြေမနရြောခ ဲမဝခခင ုံးအတ က  ဤစနစ ရိှ User interface 

တ င ပေါရိှမသြော မနရြောခ ဲမဝခခင ုံးစနစ က တ က ချက  ဆံုံုံးခဖတ မပုံးသ ြောုံးြေည ခဖစ ပေါသည ။  အသံုံုံးချမခြေ 

လိုံအပ ချက ြေျြောုံးကိုံ ရိုံ ုံးရှင ုံးမသြောဦုံးတည လြေ ုံးမကကြောင ုံးအတိုံင ုံး ခန ့်ြေှန ုံးတ က ချက နည ုံးြေှ ရှုတ မထ ုံးမသြော 

မဘြောဂမေ  မြေြော  ယ ြေျြောုံးအထိ နည ုံးလြေ ုံးြေျိြုုံးစံုံခဖင ့်ရရိှနိုံင ပေါသည ။  လိုံလြောုံးချက  အခက အလက ြေျြောုံးကိုံ 

တစ နစှ ချင ုံးစီအလိုံက  ထည ့်သ င ုံးမပုံးရန  လိုံအပ ပေါသည ။  သတ သတ ြေှတ ြေှတ  နည ုံးလြေ ုံးတစ ခုံ 

မရ ုံးချယ ရန ြေှြော မလ့်လြောသည ့် ဧရိယြောအတ င ုံး ခဖစ မပေါ်လ က ရိှမသြော အဓိက အသံုံုံးချမခြေ မခပြောင ုံးလဲမနြေှု 

သဘြောဝ နငှ ့် ထည ့်သ င ုံး စဉ်ုံးစြောုံးရြေည ့် မရှွံ့မရုံးအလြောုံးအလြောြေျြောုံးအမပေါ် ြေျြောုံးစ ြော ြေူတည ပေါသည ။ 

 

ပံုံ ၁။ မြေြော  ယ ၏ ခပြုလုံပ ပံုံနည ုံးလြေ ုံး ခခံြုငံုံမဖြော ခပချက  
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အသံုံုံးချမခြေြေျြောုံးကိုံ ပံုံ ၂ တ င  ခပထြောုံးသကဲ့်သိုံ ့် မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောင ုံးလဲလြောရသည ့် အြေျိြုုံးြေျိြုုံးမသြော 

အမကကြောင ုံးတရြောုံးြေျြောုံးကိုံ စုံမပေါင ုံးအမခခခံ၍ ခ ဲမဝချထြောုံးပေါသည ။  ထိုံအမကကြောင ုံးတရြောုံးြေျြောုံးကိုံ 

မနရြောအလိုံက  ြေူဝေါ နငှ ့် ကန ့်သတ ချက ြေျြောုံး၊ မခြေအသံုံုံးချြေှု သတ သတ ြေှတ ြေှတ  မခပြောင ုံးလဲချထြောုံးခခင ုံး၊ 

အသံုံုံးချမခြေ လိုံအပ ချက ြေျြောုံးနငှ ့် မနရြောမ သဆိုံင ရြော လကခဏြောြေျြောုံးဟူ၍ အြေျိြုုံးအစြောုံး ၄ ြေျိြုုံး ထပ ြံေ 

ခ ဲခခြောုံးထြောုံးပေါသည ။  အထပ ထပ  တ က ချက ြေှုနည ုံးလြေ ုံး iterative calculation procedure ကိုံ အသံုံုံးခပြုကြော 

ဤ အမကကြောင ုံးတရြောုံးြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံး စုံမပေါင ုံး၍ အချိန နငှ ့်အြေ  မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးကိုံ 

ခပြုလုံပ ဖန တီုံးပေါသည ။  အမကကြောင ုံးတရြောုံး တစ ခုံချင ုံးစီ အမကကြောင ုံးကိုံ မနြောက ပိုံင ုံး ကဏ္ဍ ြေျြောုံးတ င  တစ ခုံချင ုံး 

ထပ ြံေမဆ ုံးမန ုံးသ ြောုံးပေါြေည ။ 

 

ပံုံ ၂။ CLUMondo model တ င  အချက အလက ြေျြောုံး သံုံုံးစ ဲ ကူုံးမခပြောင ုံးပံုံ 

 

၂.၂.၁. တည်လနရာဆိငု်ရာ မူဝါဒနငှ် ေ့ကန် ေ့သတခ်ျက်မျာုံး 
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တည မနရြောဆိုံင ရြော ြေူဝေါ နငှ ့်ကန ့်သတ ချက ြေျြောုံးသည  မခြေအသံုံုံးချ အြေျိြုုံးအစြောုံးတစ ခုံခုံ သိုံ ့်ြေဟုံတ  

မခြေအသံုံုံးချ အြေျိြုုံးအစြောုံးမခပြောင ုံးလဲြေှုတစ ခုံခုံ၊ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် မခြေငြှောုံးချထြောုံးသည ့်အမခခအမန 

သိုံ ့်ြေဟုံတ နယ မခြေသတ ြေှတ  သည ့်ြေူဝေါ  တိုံ ့်ကိုံကန ့်သတ ထြောုံးမသြော ဧရိယြောြေျြောုံးကိုံ အြေျြောုံးအြောုံးခဖင ့် 

ညွှန ခပပေါသည ။ CLUMondoတ င  ဤဧရိယြောြေျြောုံးကိုံ ြေူဝေါ  သိုံ ့်ြေဟုံတ  ကန ့်သတ ချက ြေျြောုံး ချထြောုံးသည ့် 

ဧရိယြောြေျြောုံးကိုံမဖေါ် ခပမသြော မခြေပံုံြေျြောုံးစ ြော တ င  ညွှန ခပထြောုံးပေါသည ။  အချိြုွံ့မသြောတည မနရြောဆိုံင ရြော 

ြေူဝေါ ြေျြောုံးသည  ဧရိယြောတစ ခုံတ င  မခြေအသံုံုံးချ အြေျိြုုံးအစြောုံးမခပြောင ုံးလဲြေှုအြောုံးလံုံုံးကိုံ ကန ့်သက ထြောုံးသည ။ 

ဥပြေြော သစ မတြောကကိြုုံးဝိုံင ုံးအတ င ုံး ကြောလရှည စ ြော တြောုံးခြေစ ကြောက ယ ထြောုံးခခင ုံးခဖစ သည ။ ဤကဲ့်သိုံ ့် မယျဘုံယျ 

ကန ့်သတ ချက ြေျိြုုံးြေျြောုံးကိုံ ဤမြေြော  ယ တ င  မ သမခြေပံုံ (Region Map) တ င ထည ့်သ င ုံးနိုံင ပေါသည ။  အခခြောုံး 

မခြေအသံုံုံးချြေှုြေူဝေါ ြေျြောုံးသည  ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် စိုံက ပျိြုုံးမခြေသတ ြေှတ ထြောုံးမသြောမနရြောတ င  

လူမနအိြေ ြေျြောုံးတည မဆြောက ခခင ုံး သိုံ ့်ြေဟုံတ  သဘြောဝ ထိြေ ုံးသိန ုံးမရုံးမခြေတ င  စိုံက ပျိြုုံးမခြေချဲွံ့ထ င ခခင ုံး 

အသံုံုံးချမခြေ မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးစသည ကဲ့်သိုံ ့်သတ သတ ြေှတ ြေှတ ပံုံစံ အစံုံတစ ခုံစီကိုံသြော ရည ရ ယ ပေါသည ။  

တည မနရြောဆိုံင ရြော ြေူဝေါ တစ ခုံခဖင ့် ကန ့်သတ ထြောုံးမသြောမခပြောင ုံးလဲြေှု ြေျိြုုံးြေျြောုံးကိုံ အသံုံုံးချမခြေမခပြောင ုံးလဲခခင ုံး 

ြေက ထရစ  Land-use conversion matrix တ င  ညွှန ခပနိုံင ပေါသည ။  ခဖစ လြောနိုံင မသြော 

အသံုံုံးချမခြေမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးပံုံစံအြောုံးလံုံုံးအတ က  တည မနရြောဆိုံင ရြော ြေူဝေါ ချထြောုံးသည နငှ ့် 

ညွှန ခပထြောုံးနိုံင ပေါသည ။ 

၂.၂.၂. လ မအသ ုုံးချမှုအမျိြိုုံးအစာုံး သုီံး ခာုံးလ ပာင်ုံးလဲမှုချထာုံးချက်မျာုံး 

မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး သီုံးခခြောုံးမခပြောင ုံးလဲြေှုချထြောုံးချက ြေျြောုံးသည  သီုံးခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံတစ ခုံ၏ 

အခပြု အြေူကိုံ ကိုံယ စြောုံးခပြုပေါသည ။  မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံ တစ ခုံချင ုံးစီကိုံ လကခဏြောခပရန အတ က  

မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ခုံခံနိုံင ြေှု conversion resistance နငှ ့်  အသံုံုံးချမခြေမခပြောင ုံးလဲြေှုအစဉ် land-use transition 

sequences ဟူသည ့် သတ ြေှတ ချက မဘြောင  နစှ စံုံ လိုံအပ ပေါြေည ။  မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ခုံခံနိုံင ြေှု သည  

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲ ခခင ုံးအြောုံး မခပြောင ုံးခပန ခဖစ မပေါ်မစနိုံင ခခင ုံးနငှ ့် ပတ သက ပေါသည ။  အချိြုွံ့မသြော 
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မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံတိုံ ့်သည  ၄င ုံးအတ က  လံုံမလြောက မသြော လိုံအပ ချက  demand ရိှမနသြေ  ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် 

၄င ုံးဧရိယြောြေျြောုံးတ င  မင မကကုံးရင ုံးနှုီံးခြေြှပ နှြံေှုတိုံ ့်မကကြောင ့် တခခြောုံးအသံုံုံးချြေှုပံုံစံြေျြောုံးသိုံ ့် အလ ယ တကူ 

ြေမခပြောင ုံးလဲနိုံင မပ။  ဥပြေြောြေျြောုံး ြေှြော လူမနဧရိယြောခဖစ မသြော လည ုံး နစှ ရှည သီုံးနှပံင စိုံက ခင ုံးြေျြောုံးရိှမနခခင ုံး 

ခဖစ ပေါသည ။ အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချပံုံစံ တိုံ ့်သည  တခခြောုံးအသံုံုံးခခြေှုအတ က ပိုံ၍ သင ့်မလ ြော လြောမသြောအခေါ 

တခခြောုံးမနရြောြေျြောုံးသိုံ ့် အလ ယ တကူ ကူုံးမခပြောင ုံးသ ြောုံးကကသည ။ ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် စိုံက ပျိြုုံးနိုံင မသြောမခြေ တိုံ ့်သည  

တခေါတရံတ င  ၄င ုံးမနရြော၌ ဖြိေြုွံ့ ရ ြော ထူမထြောင လြောမသြောအခေါ သစ မတြောမခြေြေျြောုံးတ င  

စိုံက ပျိြုုံးမခြေချဲွံ့ထ င ခခင ုံးြေျြောုံး ခဖစ မပေါ်လြောကကသည ။  အစ န ုံးမရြောက  ဥပြေြောတစ ခုံြေှြော မရ ွံ့မခပြောင ုံးမတြောင ယြော 

shifting cultivation ခဖစ ဖပီုံး ၄င ုံးမခြေအသံုံုံးချြေှု စနစ အတ က  မနရြောတစ ခုံသည  အကျိြုုံးဆက  အမနနငှ ့် 

မခြေဆီမခြေကသဇြော ယုံတ မလ ြော့်လြောမသြောမကကြောင ့် ပံုံြေှန အြောုံးခဖင ့် နစှ ရြောသီကြောလထက  ပိုံ၍ အသံုံုံးြေခပြုကကမပ။  

ဤ မခပြောင ုံးလဲြေှု ဦုံးတည ချက အခပြုအြေူ က ဲခပြောုံးခခင ုံးတိုံ ့်ကိုံ မခပြောင ုံးလဲြေှုကုံန ကျစရိပ  

အြောုံးခဖင ့်ခန ့်ြေှန ုံးနိုံင ပေါသည ။ မခြေအသံုံုံးချပံုံစံ တစ ခုံစီအတ က  နှုငိ ုံးယှဉ် 

မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးခုံခံနိုံင ြေှုကိုံယ စြောုံးခပြုြေည ့် တန ့်ဘိုံုံး ၀ (အလ ယ တကူမခပြောင ုံးလဲနိုံင ) ြေှ ၁(ြေမခပြောင ုံးလဲနိုံင ) အထိ 

သတ ြေှတ မပုံးရပေါြေည ။  ဤမြေြော  ယ သံုံုံးစ ဲသူသည  ၄င ုံး၏ ကျွြေ ုံးကျင ြေှု သိုံ ့်ြေဟုံတ  ယခင မလ့်လြောခဲ့်ြေှုြေျြောုံးအရ 

ဆံုံုံးခဖတ ရြေည ။ 

 ုံတိယ သတ ြေှတ ရန လိုံအပ ြေည ့် ဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံးြေှြော မခြေအသံုံုံးချမခပြောင ုံးလဲြေှု ချိန ညြှိချထြောုံးချက ြေျြောုံး 

ခဖစ ပေါသည ။ ဤချိန ညြှိချထြောုံးချက ြေျြောုံးသည  မခပြောင ုံးလဲြေှု ြေက ထရစ  conversion matrix တစ ခုံတ င  

သတ ြေှတ နိုံင ပေါသည ။  ဤြေက ထရစ  သည  မအြောက ပေါတိုံ ့်ကိုံ ဖ င ့်ဆိုံသတ ြေှတ ပေါသည ။ 

 လက ရိှမခြေအသံုံုံးချပံုံစံြေှ ြေည သည ့် အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချပံုံစံြေျြောုံးသိုံ ့် မခပြောင ုံးလဲနိုံင ြေှုရိှ ြေရိှ 

 သတ ြေှတ မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးပံုံစံ တစ ခုံသည ြေည သည ့်မနရြောမ သတ င  ခ င ့်ခပြုသည ၊ 

ြေည သည ့် မနရြော မ သတ င  ခ င ့်ြေခပြု 
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 မနရြောမ သတစ ခုံက မခြေအသံုံုံးချအြေျိြုုံးအစြောုံး တစ ခုံသည   အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချအြေျိြုုံးအစြောုံး တစ ခုံ 

သိုံ ့် ြေမခပြောင ုံးလဲပဲ နစှ မပေါင ုံးြေည ြေ  ထြောုံးရိှြေည ။ ၄င ုံးသည  ခပန လည ဖ ဲ ွံ့ ဖဖိြုုံးလြောဆဲ သစ မတြောတိုံ ့်ကဲ့်သိုံ ့် 

ကိစစရပ ြေျြောုံးနငှ ့် သက ဆိုံင ပေါသည ။  ရ က အုံပ ပ င ့်မတြောသည  ရ က အုံပ ပိတ မတြောသိုံ ့် 

တိုံက ရိုံ က အြောုံးခဖင ့် ြေမခပြောင ုံးလဲနိုံင မပ။  သိုံ ့်မသြော  နစှ မပေါင ုံးြေျြောုံးစ ြောကကြောလ င ြေူ မနြှောက ယှက ြေခံရသည ့် 

ရ က အုံပ ပ င ့်မတြောသည  ခပန လည မပေါက မရြောက ကကီုံးထ ြောုံးြေှုြေျြောုံးမကကြောင ့် 

ရ က အုံပ ပိတ မတြောသိုံ ့်မခပြောင ုံးလဲနိုံင ပေါသည ။ 

 မခြေအသံုံုံးချအြေျိြုုံးအစြောုံး တစ ခုံ၏ြေမခပြောင ုံးလဲပဲတည ရိှမနနိုံင ြေည ့်အြေျြောုံးဆံုံုံးနစှ အမရအတ က ။ ဤ 

Setting ချထြောုံးြေှုသည  အထူုံးသခဖင ့်မရ ွံ့မခပြောင ုံးမတြောင ယြောစနစ တစ ခုံအတ င ုံး 

ထ န ယက စိုံက ပျိြုုံးခခင ုံးတိုံ ့်တ င  သင ့်မလ ြော သည ။  ဤစနစ ြေျြောုံးတ င  မခြေတစ ခုံ၏ 

အသံုံုံးခပြုနိုံင သည ့်နစှ အမရအတ က သည  မခြေဆီကသဇြောယုံတ မလ ြော့်ခခင ုံး နငှ ့် 

မပေါင ုံးကျမရြောက မရြောက ခခင ုံးတိုံ ့်အရ အကန ့်အသတ  ရိှမလသည ။ 

မခပြောင ုံးလဲြေှုခဖစ မပေါ် နိုံင  သိုံ ့်ြေဟုံတ  ခဖစ မပေါ်သင ့်သည ့် အနည ုံးဆံုံုံးနငှ ့်အြေျြောုံးဆံုံုံး နစှ အမရအတ က ကိုံသြော 

က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ တ င  ညွှန ခပနိုံင သည ကိုံ ြေှတ ထြောုံးရန  အမရုံးကကီုံးပေါသည ။  နစှ အမရအတ က  အတိ 

အကျ ြေှြော မခြေအသံုံုံးချယှဉ်ဖပိြုင ြေှု ဖိအြောုံးနငှ ့် မ သဆိုံင ရြော အချက အလက ြေျြောုံးစ ြောအမပေါ်တ င လည ုံး 

ြေူတည ပေါသည ။  က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ တ င  ချထြောုံးသည ့် ဤ အခပန အလှန  တံုံ ့်ခပန သက မရြောက ခခင ုံးြေျြောုံးနငှ ့် 

အကန ့် အသတ  ြေျြောုံးစုံမပေါင ုံးထြောုံးသည ့် အသ င တူဖန တီုံးြေှုက မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးြေခဖစ ြေှီကြောလ အပိုံင ုံးအခခြောုံးကိုံ 

ဆံုံုံးခဖတ ပေါသည ။ ပံုံ ၃ တ င  မခြေအသံုံုံးချအြေျိြုုံးအစြောုံး သံုံုံးခုံနငှ ့် ရိုံ ုံးရှင ုံးမသြောအမခခအမန အတ က  

က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ  အသံုံုံးခပြုပံုံ ဥပြေြောကိုံ မဖေါ် ခပထြောုံးပေါသည ။ 
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ပံုံ ၃။ မခြေအသံုံုံးချအြေျိြုုံးအစြောုံး သံုံုံးခုံနငှ ့် ရိုံ ုံးရှင ုံးမသြောအမခခအမန အတ က  က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ  

အသံုံုံးခပြုပံုံ 

၂.၂.၃. လ မအသ ုုံးချ လိုလာုံးချက်မျာုံး 

မခြေအသံုံုံးချ လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံး land-use demands ကိုံ စုံမပေါင ုံးအဆင ့် တ င  သီုံးခခြောုံး ခန ့်ြေှန ုံးချက တစ ခုံ၏ 

အပိုံင ုံးတစ ခုံအခဖစ  ဖ င ့်ဆိုံသတ ြေှတ ပေါသည ။  CLUMondoတ င  မခြေအသံုံုံးချ လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံးကိုံ 

ယူနစ အြေျိြုုံးြေျိြုုံး၊ ဥပြေြော ဆဲလ အမရအတ က ၊ ဟက တြော၊ စတုံရန ုံးကီလိုံြီေတြော၊ အစြောုံးအစြောတန မပေါင ုံး၊ 

အမကြောင မရ၊ အိြေ မခခအမရအတ က  စသည ခဖင ့် မဖေါ် ခပနိုံင ပေါသည ။မခြေအသံုံုံးချ လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံးသည  

စုံစုံမပေါင ုံးလိုံအပ ချက အြောုံး အသံုံုံးချမြေ့်အြောုံးလံုံုံးြေှ ခဖည ့်စည ုံးမပုံးရန လိုံအပ ြေှုကိုံ 

သတ ြေှတ မပုံးခခင ုံးခဖင ့်အသ င တူဖန တီုံးခခင ုံးကိုံ ထိန ုံးမကျြောင ုံးပေါသည ။မခြေအသံုံုံးချ လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံးကိုံ 

CLUMondoမြေြော  ယ က ၄င ုံး ကိုံယ တိုံင လ ပ လပ စ ြော တ က ချက ပေါသည ။  တ က ချက ြေှုသည  မလ့်လြောြေှုနငှ ့် 

တ က ဆခန ့်ြေှန ုံးချက တိုံ ့် အမပေါ် ြေူတည ဖပီုံး နည ုံးစနစ ြေျြောုံးစ ြောကိုံအမခခခံနိုံင ပေါသည ။ ယခင ခဖစ စဉ်အရ 

ဦုံးတည လြေ ုံးမကကြောင ုံးအတိုံင ုံး အနြောဂတ  အတ က ခန ့်ြေှန ုံးခခင ုံးသည  

အသံုံုံးချမခြေလိုံလြောုံးချက ကိုံတ က ချက သည ့် မယျဘုံယျ နည ုံးစနစ  ခဖစ ပေါသည ။  ခဖစ နိုံင လ င  

ရည ြေှန ုံးလူဦုံးမရတိုံုံးပ ြောုံးနှုန ုံး နငှ ./သိုံ ့်ြေဟုံတ  သယံဇြောတယုံတ မလ ြော့်လြောြေှု တိုံ ့်အတ က  

ဤဦုံးတည လြေ ုံးမကကြောင ုံးြေျြောုံးကိုံ ခပင ဆင နိုံင ပေါသည ။ 
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ြေူဝေါ  ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောသံုံုံးသတ ြေှုအတ က  မခြေအသံုံုံးချ လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံးကိုံ ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် ခန ့်ြေှန ုံးချက နငှ ့် 

ပတ သက မသြော ြေူဝေါ ရည ြေှန ုံးချက တိုံ ့်ကိုံ ခပြုလုံပ မပုံးနိုံင သည ့် ဆန ုံးသစ မသြော ြေက ခရိုံ  အီမကြောမနြောြေစ ြိေုံ ယ  

ြေျြောုံးကိုံ အမခခခံနိုံင ပေါသည ။ 

၂.၂.၄. လနရာလဒသဆိငု်ရာ ဝိလသသ လကခဏာမျာုံး 

မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးြေျြောုံးသည  သီုံးခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးအတ က  ၄င ုံးအချိန ကြောလအတ င ုံး 

“ကကိြုက နစှ သက ြေှု (preference)” အြေျြောုံးဆံုံုံးမနရြောတိုံ ့်တ င  ခဖစ မပေါ်မလ့်ရိှပေါသည ။ မနရြောမ သတစ ခုံ၏ 

“ကကိြုက နစှ သက ြေှု (preference)” ကိုံ လက မတ ွံ့အြောုံးခဖင ့် က ဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးြေှု၊ စည ုံးကြေ ုံးဥပမ ညီည တ ြေှု၊ 

မနရြောမ သဆိုံင ရြောဆံုံုံးခဖတ မပုံးြေည ့်အရြောြေျြောုံး၏အသိအခြေင ြေျြောုံး စသည တိုံ ့်ကိုံ အမခခခံမသြော အမကကြောင ုံးရင ုံး 

တစ စံုံြေှ ခန ့်ြေှန ုံးပေါသည ။  ၄င ုံးကိုံ မအြောက ပေါအတိုံင ုံးတ က ချက နိုံင ပေါသည ။ 

Rki =C + akX1i + bkX2i+ ..... 

 

Rki သည  မနရြော i ြေှ မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး k အခဖစ ထြောုံးရိှရန  ကကိြုက နစှ သက ြေှု၊ C သည  ကိန ုံးမသ၊ X1, 

2, …တိုံ ့်သည  မနရြော I ၏ဇီဝရုံပ သ င ဆိုံင ရြော သိုံ ့်ြေဟုံတ  လူြေှုစီုံးပ ြောုံးဆိုံင ရြော ဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံး၊ ခဖစ ဖပီုံး၊ ak 

နငှ ့် bk တိုံ ့်သည  မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး k အတ က  ကကိြုက နစှ သက ြေှု အမပေါ် ဤဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံး 

၏နှုငိ ုံးယှဉ် အကျိြုုံးသက မရြောက ြေှု ခဖစ ပေါသည ။ ဤမြေြော  ယ ၏ တိကျမသြော သတ ြေှတ ချက သည  

မလ့်လြောသည ့်မ သအတ င ုံး မနရြောအလိုံက  မခြေအသံုံုံးချြေှုခ ဲမဝခခင ုံးတိုံ ့်၏ အမရုံးကကီုံးသည ့်ခဖစ စဉ်တိုံ ့်ကိုံ 

မစ့်စပ မသချြောစ ြော ခပန လှန စစ မဆုံးကကည ့်ရှုချက  အမပေါ်အမခခခံသင ့်ပေါသည ။ 

စြောရင ုံးအင ုံးဆိုံင ရြော မြေြော  ယ တစ ခုံကိုံ မနရြော i ကိုံ မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး k အခဖစ  မခပြောင ုံးြေမခပြောင ုံး 

မရ ုံးချယ စရြောနစှ ခုံ ၏ ကိန ုံးနစှ လံုံုံးပေါကျိြုုံးမကကြောင ုံးဆက စပ  မြေြော  ယ  တစ ခုံ အခဖစ  ခပြုလုံပ နိုံင ပေါသည ။  

ကကိြုက နှစ သက ြေှု Rki ကိုံ ဤမရ ုံးချယ ြေှု၏ အမခခခံတံုံ ့်ခပန ြေှုအခဖစ  ယူဆနိုံင ပေါသည ။  သိုံ ့်ရြောတ င  ကကိြုက နစှ  

သက ြေှု Rki ကိုံ တိုံက ရိုံ က အြောုံးခဖင ့် တိုံင ုံးတြော၍ သိုံ ့်ြေဟုံတ  ကကည ့်ရှု၍ ြေရနိုံင မချ။  ထိုံ ့်မကကြောင ့်၄င ုံးကိုံ 

ခဖစ နိုံင စ ြေ ုံးတစ ခုံ အခဖစ  တ က ချက ရပေါြေည ။  ဤခဖစ နိုံင စ ြေ ုံးတိုံ ့် ့ ့်၏ဇီဝရုံပ သ င ဆိုံင ရြော သိုံ ့်ြေဟုံတ  
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လူြေှုစီုံးပ ြောုံးဆိုံင ရြော ဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံး တိုံ ့်နငှ ့်ဆက န ယ မနမသြော ဖန ရှင  ကိုံ မအြောက ပေါ မလြောဂျစ မြေြော  ယ  

တ င  သတ ြေှတ နိုံင ပေါသည ။ 

 

Pi သည  ဂရစ ဆဲလ  i ၏ စဉ်ုံးစြောုံးထြောုံးသည ့် မခြေအသံုံုံးချအြေျိြုုံးအစြောုံး ခဖစ ပ ြောုံးရန အလြောုံးအလြော၊ X’s တိုံ ့်သည  

မနရြောမ သဆိုံင ရြော အမကကြောင ုံးတရြောုံးြေျြောုံး ခဖစ သည ။ coefficient (β) တိုံ ့်ကိုံ အြေှန  မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံ ြေှီခိုံ 

ကိန ုံးရှင  dependent variable အခဖစ  အသံုံုံးခပြုဖပီုံး logistic regression အြောုံးခဖင ့် ခန ့်ြေှန ုံးနိုံင ပေါသည ။  

ဤနည ုံးလြေ ုံးသည  သစ မတြောခပြုန ုံးတီုံးြေှုအြောုံးမလ့်လြောရြောတ င  အလ န အသံုံုံးြေျြောုံးမသြော 

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးအြောုံး အီကိုံနိုံြေက ထရစ  ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြော ဆန ုံးစစ ခခင ုံးနငှ ့် အလြောုံးတူပေါသည ။ 

အီကိုံနိုံြေက ထရစ  မလ့်လြောခခင ုံးတ င  ယူဆထြောုံးမသြော အခပြုအြေူသည  အကျိြုုံးအခြေတ  အြေျြောုံးဆံုံုံးခြေင ့်ြေြောုံး 

မစခခင ုံးခဖစ သည ။ ၄င ုံးသည  မနရြောမ သ၏ ဝိမသသလကခဏြောအြောုံး မဘြောဂမေ  အမကကြောင ုံးတရြောုံးသိုံ ့် 

ကန ့်သတ ထြောုံးသည ။ 

မလ့်လြောသည ့် ဧရိယြောတ င  မနရြောမ သ ြေျြောုံးကိုံ သင ့်မတြော ြေှု အခြေင ့်ြေြောုံးဆံုံုံး မခြေအသံုံုံးချ အြေျိြုုံးအစြောုံးသိုံ ့် 

ထြောုံးရိှသည ဟုံ ယူဆထြောုံးသည ။  “သင ့်မတြော ြေှု” တ င  မင မကကုံးဆိုံင ရြော အကျိြုုံးအခြေတ  ပေါဝင မသြော လည ုံး 

ယဉ်မကျုံးြေှုဆိုံင ရြောနငှ ့် စီုံးပ ြောုံးမရုံးဆိုံင ရြောနငှ ့် မသ ဖီမသြော အခခြောုံးအမကကြောင ုံးတရြောုံးြေျြောုံးလည ုံးပေါဝင ပေါသည ။  

ဤယူဆချက သည  မနရြောမ သဆိုံင ရြော ဝိမသသလကခဏြောအြေျိြုုံးြေျိြုုံး သိုံ ့်ြေဟုံတ  ၄င ုံးတိုံ ့်ကိုံယ စြောုံး 

ြေတူညီမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးအတ က  နှုငိ ုံးယှဉ်ခဖစ နိုံင စ ြေ ုံးကိုံ ဖ င ့်ဆိုံသတ ြေှတ သည ့် 

မလြော့်ဂျစ ဖန ရှင  ကိုံခန ့်ြေှန ုံးရန  ကျယ ခပန ့်စ ြော ပေါဝင မစသည ။  

မနရြောမ သဆိုံင ရြော ဝိမသသလကခဏြော ြေျြောုံးစ ြောတိုံ ့်သည  သတ ြေှတ မနရြောမ သနငှ ့် မခြေဆီကသဇြောဆိုံင ရြော 

လကခဏြောနငှ ့် ပင လယ မရြေျက နြှောခပင အခြေင ့် ကဲ့်သိုံ ့် တိုံက ရိုံ က ဆက န ယ သည ။သိုံ ့်မသြော ခငြောုံးလည ုံးသတ ြေှတ  

မနရြောမ သအတ က မခြေစီြံေခန ့်ခ ဲြေှု ဆံုံုံးခဖတ ချက ြေျြောုံးသည  အဖြဲေတမစမတြော့် မနရြောမ သဆိုံင ရြော သီုံးခခြောုံး 

ဝိမသသ လကခဏြောြေျြောုံးကိုံသြော အမခခခံသည ြေဟုံတ မပ။ 
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အခခြောုံးအဆင ့်ြေျြောုံးက အမခခအမနြေျြောုံး ဥပြေြော အိြေ မခခ၊ မကျုံးရ ြော သိုံ ့်ြေဟုံတ  စီြံေခန ့်ခ ဲမရုံးအဆင ့် တိုံ ့်သည  

လည ုံး ဆံုံုံးခဖတ ချက အမပေါ် လွှြေ ုံးြိေုံုံးြေှုရိှပေါသည ။ ဤအမကကြောင ုံးအရြောုံးြေျြောုံးြေျြောုံးကိုံ အမရုံးကကီုံးမသြော 

မ သဆိုံင ရြော မစျုံး ကဲ့်သိုံ ့်မသြော အမဆြောင အမယြောင ြေျြောုံးနငှ ့်နှုငိ ုံးယှဉ်၍မနရြောမ သ၏တည မနရြောကိုံ 

ညွှန ခပမသြော သ ြောုံးလြောဆက သ ယ နိုံင ြေှု အတိုံင ုံးအတြောြေျြောုံးနငှ ့် တည မနရြောအြောုံးခဖင ့် ပိုံင ုံးခခြောုံးထြောုံးသည ့် 

ကိန ုံးရှင ြေျြောုံးကိုံ အသံုံုံးခပြုခခင ုံးခဖင ့်  ကိုံယ စြောုံးခပြုနိုံင ပေါသည ။ လူဦုံးမရသိပ သည ုံးြေှုနှုုံံး ၏တည မနရြောအြောုံးခဖင ့် 

ပိုံင ုံးခခြောုံး ထြောုံးသည ့်အတိုံင ုံးအတြောတစ ခုံသည  ၄င ုံးမ သတ င မနထိုံင လ က ရိှမသြောလူဦုံးမရကိုံသြော 

ကိုံယ စြောုံးခပြုခခင ုံးထက  မ သဆိုံင ရြော လူဦုံးမရတိုံုံးပ ြောုံးြေှုခပဿနြောကိုံ ခန ့်ြေှန ုံးမစနိုံင ပေါသည ။ 

၂.၂.၅. ခွဲလဝချထာုံး ခင်ုံး လုပ်ပ ုလုပ်နည်ုံးမျာုံး 

ထည ့်သ င ုံးရြေည ့်အရြောြေျြောုံးဖပီုံးသ ြောုံးမသြောအခေါ CLUMondo မြေြော  ယ သည  ခဖစ အလြောနိုံင ဆံုံုံး မခြေသံုံုံးစ ဲြေှု 

မခပြောင ုံးလဲ ခခင ုံးကိုံ discrete time steps ြေျြောုံးကိုံသံုံုံး၍ တ က ချက ပေါသည ။ခ ဲမဝချထြောုံးခခင ုံး 

လုံပ ပံုံလုံပ နည ုံးြေျြောုံးကိုံ ပံုံ ၄ တ င  အချြုပ မဖေါ် ခပထြောုံးပေါသည ။ မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးကိုံ ခ ဲမဝချထြောုံးရန  

မအြောက ပေါအဆင ့်ြေျြောုံးကိုံ ခပြုလုံပ ပေါသည ။ 

 ပထြေအဆင ့်တ င  မခပြောင ုံးလဲရန ခ င ့်ခပြုထြောုံးသည ့် ဂရစ ဆဲလ  ြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ 

ဆံုံုံးခဖတ မပုံးခခင ုံးပေါဝင ပေါသည ။ ကြောက ယ ထြောုံးမသြောဧရိယြော သိုံ ့်ြေဟုံတ  

မခပြောင ုံးလဲရန ခ င ့်ခပြုြေထြောုံးသည ့် မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးတ င  ပေါဝင မသြော ဂရစ ဆဲလ ြေျြောုံးကိုံ  

မနြောင တ က ချက ြေှုခပြုရန ြေှ ဖယ ထုံတ လိုံက ပေါသည ။  က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ  တ င  

သတ ြေှတ ချက ြေျြောုံးအရ မခပြောင ုံးလဲရန ခ င ့်ြေခပြုမသြော မနရြောြေျြောုံးကိုံလည ုံး အလြောုံးတူ ခပြုလုံပ ပေါသည ။ 

 ဂရစ ဆဲလ  (i) တစ ခုံစီအတ က  အချိန  (t)၌ ကူုံးမခပြောင ုံးြေှုအလြောုံးအလြော (Ptrant,i,LU ) ကိုံ 

မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး (LU)u တစ ခုံချင ုံး စီအတ က  မအြောက ပေါအရတ က ချက ပေါသည ။ 

Ptrant,i,LU = Ploct,i,LU + PresLU + Pcompt,LU 
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Ploct,i,LUသည  မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး LU အတ က  မနရြော i ၏ သင ့်မလ ြော ြေှု၊ PresLU သည  

မခြေအသံုံုံးချြေှု LU အတ က  မခပြောင ုံးလဲြေှုခုံခံအြောုံး ခဖစ ဖပီုံး မခြေသံုံုံးစ ဲြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး တစ ခုံ၏ နှုငိ ုံးရ 

ယှဉ်ဖပိြုင နိုံင ြေှုအြောုံး အတ က ညွှန ခပပေါသည ။မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး သီုံးခခြောုံးမခပြောင ုံးလဲြေှုခုံခံအြောုံး 

အမကကြောင ုံးရင ုံး PresLU , the land-use type specific conversion resistance factor ကိုံ 

ဂရစ ဆဲလ  i သည  စဉ်ုံးစြောုံးသည ့်နစှ အတ င ုံး မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး LU မအြောက တ င ရိှနငှ ့်ဖပီုံး 

ခဖစ ြေှ သြော ထည ့်သ င ုံးပေါသည ။ 

 ကနဦုံး ခ ဲမဝချထြောုံးခခင ုံးကိုံ မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးအြောုံးလံုံုံးအတ က  iteration variable 

၏ညီြေ မသြော တန ဘိုံုံးတစ ခုံနငှ ့် မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးကိုံ စဉ်ုံးစြောုံးသည ့်ဂရစ ဆဲလ အတ က  

စုံစုံမပေါင ုံးခဖစ နိုံင ြေှု အခြေင ့်ြေြောုံးဆံုံုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးကိုံ ခ ဲမဝချထြောုံးခခင ုံးခဖင ့် ခပြုလုံပ ပေါသည ။  

က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ အရ ခ င ့်ခပြုြေထြောုံးမသြော မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးြေျိြုုံးကိုံ ခ ဲမဝချထြောုံးခခင ုံးြေခပြုပေါ။  ခ ဲမဝ 

ချထြောုံးခခင ုံးခဖစ စဉ်သည  စိတ ချရမသြော ဂရစ ဆဲလ ြေျြောုံးကိုံ မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံး 

ခဖစ မပေါ်မစပေါသည ။ 

 စုံစုံမပေါင ုံး ခ ဲမဝချထြောုံးသည ့်ဧရိယြောနငှ ့် စုံမပေါင ုံးအသံုံုံးချမခြေအြောုံးလံုံုံးတိုံ ့်၏ ဝန မဆြောင ြေှုနငှ ့် ထုံတ ကုံန  

တိုံ ့်ကိုံ မခြေအသံုံုံးြေှုလိုံအပ ချက နငှ ့် နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါသည ။ လိုံအပ ချက ရိှမနြေှုနငှ ့်ပတ သက ၍ ကိုံက ညီြေှု 

ြေရိှမသုံးမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှုတိုံ ့်အတ က  iteration variable တန ဘိုံုံးကိုံ တိုံုံးခြေြှင ့်ပေါသည ။  

ချတြောုံးသည ့် မခြေအသံုံုံးချြေှုခဖင ့် လံုံမလြောက သည ထက ပိုံြိေုံမနမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု 

လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံးအတ က  ၄င ုံးတန ဘိုံုံးကိုံမလ ြော့်ချရပေါသည ။ဤလုံပ ငန ုံးစဉ်အြောုံးခဖင ့် 

မနရြောမ သဆိုံင ရြော အမကကြောင ုံးတရြောုံးြေျြောုံးကိုံအမခခခံမသြော  

မ သသင ့်မလ ြော ြေှုကိုံမ သဆိုံင ရြောလိုံလြောုံးချက ြေျြော က ဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးခခင ုံး မကကြောင ့်  iteration value 

ကထိန ုံးချြုပ ရန  ခဖစ နိုံင ပေါသည ။  ဤလုံပ ငန ုံးစဉ်သည  မ သ သင ့်မလ ြော ြေှုကိုံအမခခခံမသြော bottom-
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up မနရြောခ ဲမဝခခင ုံးနငှ ့် မ သ၏လိုံလြောုံးချက  ကိုံအမခခခံမသြော top-down မနရြောခ ဲမဝခခင ုံး တိုံ ့်ကိုံ 

ချိန ညြှိခခင ုံးမနြောက ကိုံ လိုံက ပေါသည ။ 

လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးြေှန ကန စ ြော ခ ဲမဝချထြောုံးြေဖပီုံးြေချင ုံး အဆင ့် ၂ နငှ ့် ၄ ကိုံ အထပ ထပ ခပြုလုံပ ပေါသည ။ 

မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံသည  ဧရိယြော၊ ထုံတ ကုံန  နငှ ့် ဝန မဆြောင ြေှုအြောုံးလံုံုံးတိုံ ့်အတ က  လိုံလြောုံးချက အြောုံးလံုံုံး ခပည ့်ဝ 

သ ြောုံးမသြောအခေါ၊ မနြောက ဆံုံုံးမခြေပံုံကိုံ သိြေ ုံးဆည ုံးဖပီုံးမနြောက ၊ မနြောက ကြောလ တစ ဆင ့်အတ က  တ က ချက ြေှု ြေျြောုံး 

ဆက လက ခပြုလုံပ ပေါသည ။ အချိြုွံ့မသြော ခ ဲမဝချထြောုံးသည ့် မခပြောင ုံးလဲြေှုြေျြောုံးသည ြေူလအတိုံင ုံး ခပန ြေမခပြောင ုံး 

နိုံင မတြော့်ဘဲ ကျန တြောမတ ကမတြော့် ြေူလ ကြောလအဆင ့်မတ က မခပြောင ုံးလဲြေှုမတ အမပေါ်ကိုံပဲ 

ြေူတည မနပေါသည ။  ထိုံ ့်မကကြောင ့် အသ င တူခန ့်ြေှန ုံးမဖေါ်မဆြောင ချက ြေျြောုံးသည  ရှုတ မထ ုံးသည ့်စနစ ၏ 

လကခဏြောြေျြောုံး ခဖစ သည ့် မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံမခပြောင ုံးလဲြေှုြေှြော non-linear change ခဖစ ဖပီုံး ရလြော  ြေျြောုံး 

ရှုတ မထ ုံးလြော တတ ပေါသည ။   

 

ပံုံ ၄။ CLUMondo modelတ င  ခ ဲမဝချထြောုံးြေှုခပြုလုံပ ပံုံဇယြောုံး 
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၃. ကိစစရပ်တစ်ခုလလေ့လာရန်အတကွ်အသ ုုံးချမှု 

၃.၁. လ မအသ ုုံးချလ မပ ု 

ဤမလ့်ကျင ့်ခန ုံးတ င  CLUMondoမြေြော  ယ ကိုံ လြောအိုံနိုံင ငံ၏ မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးကိုံ 

ခန ့်ြေှန ုံးပံုံမဖြော ရန  သံုံုံးပေါြေည  (ပံုံ ၅)။  ကနဦုံးမခြေပံုံသည  လြောအိုံနိုံင ငံ၏ ၂၀၁၀ခုံနစှ  အတ က  မခြေအတန ုံးအစြောုံး 

၁၀ ြေျိြုုံး ခ ဲခခြောုံးထြောုံးမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု မခြေပံုံခဖစ ပေါသည ။ 

 

ပံုံ ၅။ လြောအိုံနိုံင ငံမခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံ 
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၃.၂. လနရာလဒသ၁ခု၏သတင်ုံးအချက်လက်မျာုံး 

မခြေအသံုံုံးချြေှုခပ မခြေပံုံအခပင  မ သဆိုံင ရြောအချက အလက ြေျြောုံးကိုံယ စြောုံးခပြုမသြော မခြေပံုံြေျြောုံးစ ြော ပေါဝင ပေါသည ။  

ဤမခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ ြေတူညီမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံြေျြောုံး ခ ဲမဝချထြောုံးခခင ုံးအတ က  ထည ့်သ င ုံးစဉ်ုံးစြောုံးရြေည ့်အရြော 

ြေျြောုံးအမနနငှ ့် အသံုံုံးခပြုနိုံင ပေါသည ။  မခြေပံုံြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ simulation directory မအြောက တ င  sc1gr*.fil 

ဖိုံင ြေျြောုံးအမနခဖင ့် မတ ွံ့ ခြေင ရြေည ခဖစ ပေါသည ။  * ြေှြော မ သဆိုံင ရြောအချက အလက ၏ ဖိုံင  နပံေါတ ခဖစ ပေါသည ။ 

 

ဇယြောုံး ၁။ အသံုံုံးချစနစ တ င သံုံုံးစ ဲထြောုံးမသြော မ သဆိုံင ရြောအချက အလက ြေျြောုံး 

Code Type Variable name  Description 

0 Cat w_3_ab2k distance to water above (more than) 2 km 

1 Num access accessibility to villages 

2 Num access_dom domestic market accessibility (to province and district 
capitals) 

3 Num access_int international market accessibility (to capitals, airports 
and border checkpoints) 

4 Cat contractp villages where contract farming is prevalent 

5 Num popdensity population density 

6 Num slope slope (mean of 2x2 km) 

7 Num elevation elevation (mean of 2x2 km) 

8 Num precipitation annual mean precipitation 

9 Num temperature annual mean temperature 

10 Cat awc_1 available water storage capacity FAO class 1: 150 
mm/m 

11 Cat awc_4 available water storage capacity FAO class 4: 75 
mm/m 

12 Cat awc_5 available water storage capacity FAO class 5: 50 
mm/m 

13 Cat drain4 soil drainage FAO class 4: moderately well 

14 Num t_clay topsoil clay content in % 

15 Num s_clay subsoil clay content in % 

16 Num t_gravel topsoil gravel content in % 

17 Num toc_4 topsoil organic carbon content FAO class 4: 1.2 – 2.0 
% 

18 Cat w_2_un2k distance to water under (less than) 2 km 
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၃.၃. လမ ာ်မှန်ုံးသတင်ုံးအချက်လက်မျာုံး 

နြေူနြော မလ့်လြောြေှုတ င  လြောအိုံနိုံင ငံ၏ အနြောဂတ  မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ခန ့်ြေှန ုံးချက ပေါဝင ပေါသည ။  ဤ 

ခန ့်ြေှန ုံးချက ကိုံ မခြေအသံုံုံးချ ဝန မဆြောင ြေှု အြေျိြုုံးြေျိြုုံးအတ က  လိုံလြောုံးချက  အြောုံးခဖင ့် ကိုံယ စြောုံးခပြုထြောုံးပေါ သည ။  

ခန ့်ြေှန ုံးချက တ င  တည မဆြောက မရုံးဧရိယြော၊ အဓိကသီုံးနှံထုံတ လုံပ ခခင ုံး၊ ဝင မင ရ သီုံးနှထံုံပ လုံပ ခခင ုံး၊ ဝင မင ရ 

သစ ပင ထုံတ လုံပ ခခင ုံး ဟူ၍ လိုံလြောုံးချက  ၄ ြေျိြုုံး သတ ြေှတ မပုံးထြောုံးပေါသည ။  ခန ့်ြေှန ုံးချက တ င  ဖြိေြုွံ့ ခပတိုံုံးချဲွံ့ ြေှု 

နငှ ့် တဆက ထဲြေှြောပင  အဓိကသီုံးနှထံုံတ လုံပ ခခင ုံးအသင ့်အတင ့်ခြေင ့်တက ြေည ဟုံ ယူဆထြောုံးပေါသည ။  

ဝင မင ရ သီုံးနှထံုံပ လုံပ ခခင ုံးနငှ ့် ဝင မင ရ သစ ပင ထုံတ လုံပ ခခင ုံး တိုံ ့် ခြေင ့်ြေြောုံးလြောြေှုတိုံ ့်ြေှြော ခပင ပ 

လိုံလြောုံးချက တိုံ ့်အမပေါ်ြေူတည မသြော လိုံက မလျြောသည ့်ထုံပ လုံပ ြေှုြေျိြုုံးနငှ ့် သက ဆိုံင ပေါသည ။ 

Application တ င  မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးခ င ့်ခပြုြေထြောုံးသည ့် ဧရိယြောကိုံ ကိုံယ သြောုံးခပြုမသြော 

ကန ့်သတ ချက ဖိုံင  နစှ ခုံ ပေါဝင ပေါသည ။  ပထြေ တစ ခုံြေှြော လြောအိုံနိုံင ငံ အြေျိြုုံးသြောုံးဥယျြောဉ်က န ယက ခဖစ ဖပီုံး၊ 

‘region_park.fil’ ဖိုံင ခဖင ့်မဖေါ် ခပထြောုံးပေါသည ။   ုံတိယတစ ခုံကိုံ ‘region_1000’ ဟုံအြေည မပုံးထြောုံးဖပီုံး 

အခြေင ့် ၁၀၀၀ ြီေတြောအထက ဧရိယြောြေျြောုံးကိုံ မဖေါ် ခပကြော ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် ဖယ ထုံတ အလ ြောြေျြောုံးြေည ကဲ့်သိုံ ့် 

ထည ့်သ င ုံးြေည  ဆိုံသည ြေျိြုုံးအတ က  သံုံုံးစ ဲပေါြေည ။ မနရြောမ သဆိုံင ရြော  ြေူဝေါ ြေျြောုံးပတ သက ၍ 

မလ့်ကျင ့်ခန ုံးြေျြောုံးသည  ဖယ ထုံတ အလ ြောြေျြောုံး အသံုံုံးဝင ပံုံအမကကြောင ုံးပိုံြိေုံ ခပည ့်စံုံစ ြော ပေါဝင ပေါသည ။ 

နြေူနြော မလ့်လြောြေှုပေါ အနြောဂတ ခန ့်ြေှန ုံးချက ြေျြောုံးသည  မလ့်ကျင ့်မရုံးအတ က သြောခဖစ ဖပီုံး ဤြိေုံ ယ ၏ 

အလုံပ လုံပ ပံုံကိုံ သရုံပ ခပရန  ခပင ဆင ထြောုံးမကကြောင ုံးသတိချပ မစ လိုံပေါသည ။  ထိုံ ့်မကကြောင ့် လြောအိုံနိုံင ငံအတ က  

တကယ ့် အနြောဂတ ခန ့်ြေှန ုံးချက အြေှန ြေဟုံတ သခဖင ့် အခခြောုံးရည ရ ယ ချက တစ ခုံခုံအတ က ြေသံုံုံးစ ဲသင ့်ပေါ။ 

 

၄. သင်ေ့ကွန် ပြူတာအတကွ်ကကိြိုတင် ပင်ဆင် ခင်ုံးနငှ် ေ့ GIS 

၄.၁. သင်ေ့ကွန် ပြူတာအတကွ်ကကိြိုတင် ပင်ဆင် ခင်ုံး 
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CLUMondoမြေြော  ယ ကိုံ သံုံုံးစ ဲနိုံင ရန  နငှ ့် ကိုံယ ကိုံင မ တြောြေျြောုံး ခပြုလုံပ သံုံုံးစ ဲနိုံင ရန  သင ့်က န ပျြူတြော၏ 

location setting ကိုံ စစ မဆုံးခပင ဆင ရန လိုံအပ ပေါသည ။ အထူုံးသခဖင ့် decimal separator အတ က  

comma ( , ) အစြောုံး period ( . ) ကိုံ ထြောုံးရိှရြေည ။ ကျြူတိုံရီယယ တ င  မ တြောြေျြောုံး အလံုံအမလြောက  

ခပင ဆင ထြောုံးမသြော  လည ုံး သင ့်ကိုံယ ပိုံင မ တြောြေျြောုံးနငှ ့်လုံပ မဆြောင ရြောတ င  အဆင ြေမခပြေှုြေခဖစ မစရန  

သင ့်က န ပျြူတြော၏ setting ကိုံ ခပင ဆင သင ့်ပေါသည ။ 

 Windows တ င  Control Panel/ Clock, Language and Region သိုံ ့်သ ြောုံးပေါ။ ထိုံမနရြောတ င  

‘Region and Language’ ကိုံမရ ုံးပေါ။ 

 ‘Format’ မအြောက တ င  ‘English (United States)’ ကိုံမရ ုံးပေါ။ ‘Additional Setting’ ကိုံ 

ကလစ လုံပ ၍ decimal symbol အတ က  dot ကိုံသံုံုံးထြောုံးသလြောုံးစစ ပေါ။ 

 

ပံုံ ၆။ က န ပျြူတြောတ င  မ သနငှ ့် ဘြောသြောစကြောုံးချိန ကိုံက ခခင ုံး 
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၄.၂. GIS လဆာေ့ဖ်ဝဲယာ 

အပလီမကုံးရှင ုံး အသစ တစ ခုံ ထည ့်သ င ုံးနိုံင ရန အတ က  မခြေအသံုံုံးချြေှုခပမခြေပံုံ၊ မခြေအြေျိြုုံးအစြောုံး 

သင ့်မလ ြော ြေှုခပမခြေပံုံ တိုံ ့်ကဲ့်သိုံ ့် spatial data အချိြုွံ့ကိုံ ခပင ဆင ခပြုလုံပ ရန  လိုံအပ နိုံင ပေါသည ။  မ တြောြေျြောုံး 

ကကိြုတင ခပင ြေှုြေျြောုံးကိုံ CLUMondo မဆြော့်ဝဲလ က ခပြုလုံပ နိုံင ခခင ုံးြေရိှသည ့်အတ က  သင ့်က န ပျြူတြောတ င  

ပထဝီဝင  သတင ုံးအချက အလက စနစ  (GIS) တပ ဆင ထြောုံးရန  လိုံအပ မပသည ။  GIS သည  

မအြောက ပေါတိုံ ့်အတ က  လိုံအပ ပေါသည ။ 

 CLUMondo အတ က  လိုံအပ မသြော မ တြောြေျြောုံး ခပြုလုံပ ခခင ုံး၊ တည ုံးခဖတ ခပင ဆင ခခင ုံး 

 လိုံအပ ပေါက ရလြော  ြေျြောုံးအမပေါ် spatial analysis ထပ ြံေခပြုလုံပ ခခင ုံး 

 ြေှတ တြေ ုံးြေျြောုံးနငှ ့် ပံုံနှပိ ထုံတ မဝခခင ုံးတိုံ ့်အတ က  စြောသြောုံးြေျြောုံးရည ညွှန ုံးချက ြေျြောုံးနှင ့်တက  မခြေပံုံြေျြောုံး 

ခပင ဆင ခခင ုံး၊  

အသံုံုံးြေျြောုံးမသြော စီုံးပ ြောုံးခဖစ မရြောင ုံးချသည ့် GIS Packages ြေျြောုံးြေှြော ESRI ၏ArcGIS 

(www.esri.com/software/arcgis) နငှ ့် Clark Labs ၏IDRISI (www.clarklabs.org/products/idrisi-

gis.cfm) တိုံ ့်ခဖစ ကကပေါသည ။  သိုံ ့်ရြောတ င  မင မပုံးဝယ ရန ြေလိုံမသြော GIS Packages ြေျြောုံးလည ုံး 

ြေျြောုံးစ ြောရိှပေါသည ။  ဤအခန ုံးတ င   မင မပုံးဝယ ရန ြေလိုံမသြော GIS Packages ြေျြောုံးအမကကြောင ုံးကိုံသြော 

အြောရံုံစိုံက ပေါြေည ။  လူသံုံုံးအြေျြောုံးဆံုံုံး မင မပုံးဝယ ရန ြေလိုံမသြော GIS Packages ြေျြောုံးကိုံ 

မအြောက တ င မဖေါ် ခပထြောုံးပေါသည ။ 

QGIS http://qgis.org 

GRASS GIS http://grass.osgeo.org 

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

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

http://www.esri.com/software/arcgis
http://www.clarklabs.org/products/idrisi-gis.cfm
http://www.clarklabs.org/products/idrisi-gis.cfm
http://qgis.org/
http://grass.osgeo.org/
http://www.saga-gis.org/
http://52north.org/downloads/category/10-ilwis
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၄င ုံးတိုံ ့်ြေှ အြေျြောုံးစုံြေှြော အခပည ့်အဝ အသံုံုံးချနိုံင ဖပီုံး စီုံးပ ြောုံးခဖစ မရြောင ုံးချသည ့် GIS Packages ြေျြောုံးမနရြောတ င  

အစြောုံးထိုံုံး သံုံုံးစ ဲနိုံင ပေါသည ။  ၄င ုံးတိုံ ့်သည  မ တြောြေျြောုံး ခပသကကည ့်ရှု ခခင ုံး၊ မခြေပံုံြေျြောုံးခပင ဆင ခခင ုံး၊ သိုံ ့်ြေဟုံတ  

အမသုံးစိတ  Spatial analysis နငှ ့် geoprocessing တိုံ ့်ကိုံ လုံပ မဆြောင နိုံင စ ြေ ုံးရိှကကပေါသည ။ 

၄.၃. လ မပ ုနိငု်ုံးယှဉ်ရန်အတကွ်အသ ုုံးချလဆာေ့ဝဲယာကွန်ပုတာတငွ်ထည်ေ့သငွ်ုံး ခင်ုံး 

ဤမလ့်ကျင ့်ခန ုံးတ င  Map Comparison Kit (MCK) ကိုံလည ုံးသံုံုံးစ ဲပေါြေည ။  MCK တ င  အထူုံးသခဖင ့် 

မခြေအသံုံုံးချမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးကိုံအသ င တူဖန တီုံးခခင ုံးမြေြော  ယ တိုံ ့်အတ က  အသံုံုံးဝင ြေည ့် raster အြေျိြုုံးအစြောုံး 

မခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ နှုငိ ုံးယှန ရန အတ က  algorithms ြေျြောုံးစ ြောပေါဝင ပေါသည ။  ၄င ုံးသည  သံုံုံးရန လ ယ ကူမသြော 

interface ခဖစ ဖပီုံး မလ့်လြောရလ ယ ကူဖပီုံး raster အြေျိြုုံးအစြောုံး မခြေပံုံြေျြောုံးနှုငိ ုံးယှဉ်ရန လ ယ ကူပေါသည ။  MCK 

ခဖင ့် မအြောက ပေါတိုံ ့် နှုငိ ုံးယှဉ်ကကည ့်နိုံင ပေါသည ။ 

စုံစုံမပေါင ုံးက ြောခခြောုံးချက ပြေြောဏ 

က ြောခခြောုံးသည ့်အရြောြေျြောုံးခပန ့်နှံ ့်တည ရိှြေှု 

က ြောခခြောုံးသည ့်သဘြောဝ 

မခြေပံုံတိုံ ့်၏ အတိုံင ုံးအတြောစမကုံးြေျြောုံး 

MCK ကိုံ အင တြောနက တ င  အခြဲေ့်ရရိှနိုံင ပေါသည ။  မနြောက ဆံုံုံးမပေါ်ေြောုံးရှင ုံးကိုံ http://mck.riks.nl/. 

တ င မတ ွံ့ ရိှနိုံင ပေါသည ။  ထည ့်သ င ုံးဖပီုံးမသြောအခေါ MCKအြောုံး run လိုံက ပေါက ပံုံ ၇ တ င ခပထြောုံးသည ့်အတိုံင ုံး 

user interface ြေှ main window ကိုံ မတ ွံ့ရပေါလိြေ ့်ြေည ။ 

မဆြော့်ဝဲလ က ြိေြိေတိုံ ့် ြေခပြုလုံပ ရမသုံးမသြော log file တစ ခုံဖ င ့်ရန မြေုံးလြောပေါက  cancel ကိုံနှပိ လိုံက ပေါ။ 

http://mck.riks.nl/
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ပံုံ ၇။ MCK မဆြော့်ဝဲလ ြေှ user interface 

 

MCKမဆြော့်ဝဲလ ြေှ ခပန ထ က နိုံင ပေါဖပီ။  ဤအခန ုံး မလ့်ကျင ့်ခန ုံး ၁ တ င  မခြေပံုံနှုငိ ုံးယှဉ်ြေှု အသစ တစ ခုံ 

ခပြုလုံပ ခခင ုံးကိုံ လြေ ုံးခပသ ြောုံးပေါြေည ။ 

 

၅. CLUMondo user-interface မိတဆ်က် နငှ်ေ့လလေ့ကျင်ေ့ခန်ုံး 

ဤမလ့်ကျင ့်ခန ုံး၏ရည ရ ယ ချက ြေှြော ကလူြိေုံ ိုံ user interface နငှ ့်ရင ုံးနှုီံးကျွြေ ုံးဝင ခဖစ လြောမစရန ခဖစ ပေါသည ။ 

သင ့်အမနခဖင ့် မြေြော  ယ ၏ သတ ြေှတ ချက အချိြုွံ့ကိုံ သိရိှဖပီုံးခဖစ ြေည  ခဖစ မသြော လည ုံး 

က ဲခပြောုံးမသြောသတ ြေှတ ချက ြေျြောုံး နငှ ့် ထည ့်သ င ုံးရြေည ့် ဖိုံင ြေျြောုံး၏ ပိုံြိေုံတိကျမသြော 

အချက အလက ြေျြောုံးအမကကြောင ုံးကိုံ user manual ထဲြေှြောကဲ့်သိုံ ့်ပင  အခခြောုံးမလ့်ကျင ့်ခန ုံးြေျြောုံးတ င  

ထည ့်သ င ုံးမပုံးထြောုံးပေါသည ။ 

၅.၁. CLUMondo စတင် ခင်ုံး 

CLUMondoတ င  မြေြော  ယ ကိုံယ တိုံင သည  အသံုံုံးချမြေြော  ယ နငှ ့် ခ ဲခခြောုံးသည ။  ဆိုံလိုံသည ြေှြော 

CLUMondo၏အလုံပ လုံပ ပံုံြေှြော ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် Microsoft Word သည  ၄င ုံးကိုံအသံုံုံးချသံုံုံးစ ဲမသြော 
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စြောတြေ ုံးြေျြောုံးသည  မဆြော့်ဝဲလ ကိုံယ တိုံင နငှ ့် က ဲခပြောုံးသကဲ့်သိုံ ့် ခဖစ ပေါသည ။  တဆက တည ုံးြေှြောပင  

ထည ့်သ င ုံးသည နငှ ့် နစှ ြေျိြုုံးစလံုံုံးြေှြော သီုံးခခြောုံးမနရြောြေျြောုံးတ င  ထည ့်သ င ုံးမရြောက ရိှသ ြောုံးပေါြေည ။ 

CLUMondo ကိုံထည ့်သ င ုံးဖပီုံးမသြောအခေါ မဆြော့်ဝဲလ ကိုံ Start/All/Programs/CLUMondo 

တ င မတ ွံ့ ရိှနိုံင ပေါြေည ။  တနည ုံးအြောုံးခဖင ့် Windows explorer တ င  CLUMondo ကိုံထည ့်သ င ုံးထြောုံးမသြော 

မနရြောကိုံသ ြောုံးမရြောက ၍ ‘Geonamica.exe’ ဖိုံင ကိုံ double click ခပြုလုံပ ဖပီုံး ဖ င ့် နိုံင ပေါသည ။ 

မဆြော့်ဝဲလ ကိုံ ဖ င ့်ဖပီုံးမသြောအခေါ CLUMondo သည  ပမရြောဂျက ဖိုံင  တစ ခုံအတ က  ပ င ့်လြောပေါြေည ။  

ပမရြောဂျက ဖိုံင ဆိုံသည ြေှြော အသံုံုံးချြိေုံ ယ ြေျြောုံး Model application ပေါဝင မသြော ဖိုံင တစ ခုံခဖစ ပေါသည ။ 

လြောအိုံနိုံင ငံ၏ Model application ကိုံ ဤ မြေြော  ယ နငှ ့်အတူ ထည ့်သ င ုံးမပုံးထြောုံးပေါသည ။  ထည ့်သ င ုံးစဉ်က 

သတ ြေှတ ထြောုံးခဲ့်မသြော project folder ရိှရြော (အြေျြောုံးအြောုံးခဖင ့် Documents/CLUMondo/Laos)သ ြောုံး၍ 

Laos ကိုံမရ ုံးရပေါြေည ။  User interface သည  က န ပျြူတြောscreen တ င မပေါ်လြောပေါြေည ။ 

၅.၂. Adding exclusion layers အသ ုုံး ပြိုသဆူက်စပ် ခင်ုံးနငှ် ေ့အဓိကလုပ် လဆာင်ချက်မျာုံး 

User interface သည  အဓိက ထည ့်သ င ုံးထြောုံးသည ့်ဖိုံင ြေျြောုံးနငှ ့် သတ ြေှတ ချက ချက ြေျြောုံးကိုံ 

ကကည ့်ရှု ခပင ဆင ခခင ုံး ခပြုလုံပ နိုံင ဖပီုံး၊ ခန ့်ြေှန ုံးချက  အမခခအမနြေျိြုုံးစံုံကိုံမရ ုံးချယ မစနိုံင ပေါသည ။ လြောအိုံနိုံင ငံ 

အတ က  application တ င  မြေြော  ယ  သတ ြေှတ ချက ချက ြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ ခပင ဆင ထြောုံးဖပီုံးခဖစ ပေါသည ။  Run 

ခလုံပ ကိုံ နှပိ လိုံက ရံုံ ခဖင ့် အသ င တူဖန တီုံးခခင ုံးကိုံ အဆင သင ့် လုံပ မဆြောင နိုံင ပေါသည ။ 

မြေြော  ယ  အလုံပ လုံပ မနစဉ် ခလုံပ ြေျြောုံး နှပိ ြေရခဖစ မနြေည ။ (၄င ုံးအချိန  အညိြုမရြောင မပေါ်မနဖပီုံး အခခြောုံးအသစ  

တစ ခုံဖ င ့်ြေရခဖစ မနြေည ) ၄င ုံးမနြောက  ညြောဘက မအြောက မခခတ င  ခဖစ စဉ်ခပ အစိြေ ုံးမရြောင ဘြောုံးတစ ခုံမပေါ်မန 

ြေည ။  ၄င ုံးဘြောုံးမပေါ်မနသြေ  (ဘြောုံးက ၁၀၀%ဟုံခပမနလ င လည ုံး) မြေြော  ယ က အလုံပ လုံပ မနဆဲပင ခဖစ ပေါ 

သည ။ 
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ရလြော  ြေျြောုံးကိုံ အထ က ဖိုံင ြေျြောုံးတ င  (ASCII ပံုံစံခဖင ့်) သိြေ ုံးဆည ုံးမပုံးသ ြောုံးပေါြေည ။  ၄င ုံးကိုံ GIS တ င ကကည ့်ရှု  

ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောသံုံုံးသတ ခခင ုံးလုံပ နိုံင ြေည ခဖစ ပေါသည ။  တစ ခေါ အလုံပ လုံပ  run လိုံက လ င  folder 

တစ ခုံထဲတ င သိြေ ုံးဆည ုံးသ ြောုံးြေည ခဖစ ဖပီုံး၊ မနြောက တစ ကကိြေ  အသစ  run လိုံက လ င မနြောက ထပ  folder 

အသစ တစ ခုံထဲတ င ထပ ြံေသိြေ ုံးဆည ုံးသ ြောုံးြေည ခဖစ ပေါသည ။ ထိုံ ့်မကကြောင ့် ယခင ခပြုလုံပ လဲ့်သြေ  

မပျြောက ဆံုံုံးသ ြောုံးခခင ုံးြေရိှနိုံင မပ။  ၄င ုံး folder ြေျြောုံးြေှြော CLUMondo/Laos/CLumondoWorkingDir 

မအြောက တ င  သိြေ ုံးဆည ုံးသ ြောုံးဖပီုံး သင  start ခလုံပ ကိုံနှပိ လိုံက မသြော မန ့်စ ဲ အချိန တိုံ ့်ခဖင ့် အြေည သတ ြေှတ  

မပုံးသ ြောုံးြေည ခဖစ ပေါသည ။  ဤနည ုံးမကကြောင ့် သင ခပြုလုံပ ရရိှခဲ့်သြေ ကိုံ ြေှတ ြိေနိုံင ြေည ခဖစ ပေါသည ။ 

၅.၂.၁. အပလီလကုံးရှင်ုံး ဝိလသသလကခဏာမျာုံး 

CLUMondouser-interface ၏ ပထြေဆံုံုံး tab ခဖစ မသြော ‘Application characteristics’ တ င  

သံုံုံးစ ဲသူသည  သင ့်တင ့်မလ ြောက ပတ ြေှုအလွှြောြေျြောုံး (Suitability layers)၊ မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံး၊ 

ဖယ ထုံတ အလွှြောြေျြောုံး(Exclusion layers) ကိုံ ထည ့်သ င ုံးခခင ုံး၊ ဖယ ထုံတ ခခင ုံး၊ 

ကကည ့်ရှု ခခင ုံးတိုံ ့်ကိုံခပြုလုံပ နိုံင ပေါသည  (ပံုံ-၈)။  သင ့်တင ့်မလ ြောက ပတ ြေှုအလွှြောြေျြောုံး (Suitability layers) - 

ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် သ ြောုံးလြောလ ယ ကူြေှု၊ လူဦုံးမရသိပ သည ုံးြေှု၊ မခြေြေျက နြှောသ င ခပင  နငှ ့် ြိေုံုံးရ ြောသ န ုံးြေှု စသည တိုံ ့်ကိုံ 

ကိုံယ စြောုံးခပြုမသြော မနရြောမ သဆိုံင ရြောအချက အလက ြေျြောုံး- တိုံ ့်ကိုံ ‘Add suitability layer’ ကိုံ ကလစ လုံပ ဖပီုံး 

ထည ့်သ င ုံးနိုံင ပေါသည ။  ‘Land use services’အခန ုံးတ င  မခြေအသံုံုံးချြေှု အတန ုံးအစြောုံးြေျြောုံးကိုံ 

ကကည ့်ရှုတည ုံးခဖတ နိုံင ပေါသည ။  ‘Exclusion layers’အပိုံင ုံးသည  simulation ြေှ 

ဖယ ထြောုံးလိုံမသြောဧရိယြောြေျြောုံးကိုံသတ ြေှတ ထည ့်သ င ုံးနိုံင ဖပီုံး ‘Ass exclusion layers’ဖန ရှင  ခဖင ့် 

ထည ့်သ င ုံးနိုံင ပေါြေည ။  ထည ့်သ င ုံးထြောုံးမသြော မခြေပံုံြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ ‘Show’ခလုံပ ကိုံနှပိ ဖပီုံး 

ကကည ့်ရှုနိုံင ပေါသည ။ 
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ပံုံ ၈။ CLUMondo model user-interface၏ အသံုံုံးချ ဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံး 

၅.၂.၂. ရီဂရက်ရှင်ုံး ခွဲ ခမ်ုံးစိတ ်ဖာမှု 

‘Regression analysis’ဟုံ အြေည မပုံးထြောုံးမသြော  ုံတိယ tab တ င အပလီမကုံးရှင ုံး အသစ တစ ခုံ 

ခပြုလုံပ ရြောတ င လိုံအပ ြေည ့် စြောရင ုံးအင ုံးဆိုံင ရြော ခ ဲခခြေ ုံး စိတ ခဖြောြေှု ကိုံခပြုလုံပ နိုံင ပေါသည (ပံုံ-၉)။ လက ရိှရိှဖပီုံး 

အပလီမကုံးရှင ုံးအတ က ြေူ ၄င ုံးကိုံခပန လည လုံပ မဆြောင ရန ြေလိုံအပ ပေါမချ။ 

 

ပံုံ ၉။ CLUMondo user-interface ရိှ ရီဂရက ရှင ုံး ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောြေှု 

၅.၂.၃. လမာ်ဒယ်၏သတ်မှတခ်ျက်လဘာင်မျာုံး 
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ဤtab တ င မြေြော  ယ ၏ ရီဂရက ရှင ုံး သတ ြေှတ ချက ြေျြောုံး၊ မခပြောင ုံးလဲြေှုအစဉ်နှင ့် တြောုံးစီုံးနိုံင စ ြေ ုံး၊ စသည ့် 

သတ ြေှတ မဘြောင ြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ သတ ြေှတ မပုံးနိုံင ြေည ခဖစ ဖပီုံး မခပြောင ုံးလဲြေှုြေက ထရစ နငှ ့် အနုီံးဝန ုံးကျင ဆိုံင  

ရြောလကခဏြောြေျြောုံး တိုံ ့်ကိုံ ခန ့်ြေှန ုံးချက သတ ြေှတ သကဲ့်သိုံ ့် ချိန ညြှိနိုံင ပေါြေည  (ပံုံ-၁၀)။ဤကန ့်သတ ချက  

မဘြောင ြေျြောုံးသည  ခန ့်ြေှန ုံးချက ြေျြောုံးအသစ  သတ ြေှတ ရြောတ င အမရုံးပေါဖပီုံး မလ့်ကျင ့်ခန ုံး ၂ တ င အမသုံး 

စိတ မဖြော ခပပေါြေည ။ 

 

ပံုံ ၁၀။ CLUMondo user-interface တ င  မြေြော  ယ  သတ ြေှတ ချက မဘြောင ြေျြောုံး တည ုံးခဖတ ခခင ုံး 

၅.၃. ပ ုစ အစ ပြို ခင်ုံး 

လိုံအပ မသြောဖိုံင ြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးထည ့်သ င ုံးဖပီုံးမနြောက တ င မြေြော  ယ ကိုံစတင  run ခပြုလုံပ နိုံင ပေါဖပီ။  ဤကိစစတ င  

ထည ့်သ င ုံးရန လိုံအပ မသြော ဖိုံင ြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ working directory တ င  ထည ့်သ င ုံးမပုံးထြောုံးပေါသည ။ 

 ‘run’ခလုံပ ကိုံနှပိ သည နငှ ့် မြေြော  ယ သည အသ င တူဖန တီုံးခခင ုံး (Simulation) အလုံပ စတင ပေါသည ။ 
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ဖပီုံးစီုံးသ ြောုံးမသြောအခေါ ထ က ရိှလြောသည ့်ဖိုံင ြေျြောုံးကိုံ ရလြော  ဖိုံလ  ေါ ထဲတ င မတ ွံ့ ရိှနိုံင ပေါြေည ။  မြေြော  ယ အြောုံး 

spatial layers ြေျြောုံးအသစ ထည ့်သ င ုံးခခင ုံး၊ ဖယ ထုံတ အလွှြောြေျြောုံးအသစ သတ ြေှတ ခခင ုံး၊ သိုံ ့်ြေဟုံတ  user 

interface ရိှ ကန ့်သတ ချက မဘြောင တစ စံုံတရြော မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး တိုံ ့်ခပြုလုံပ ဖပီုံး အသစ  ထပ ြံေ run 

နိုံင ြေည ခဖစ ပေါသည ။ 

၅.၄. ပ ုစ အဆ ုုံးသတ ်ခင်ုံး 

အသ င တူဖန တီုံးခခင ုံး (Simulation) သည  မအြောင ခြေင စ ြောဖပီုံးစီုံးသ ြောုံးမသြောအခေါ CLUMondoက 

သတင ုံးမပုံးပိုံ ့်ချက တစ ခုံခဖင ့် အသိမပုံးပေါလိြေ ့်ြေည (ပံုံ-၁၁)၊ ထိုံ ့်မနြောက  ခဖစ စဉ်ခပဘြောုံးြေှ လုံပ ငန ုံးစဉ်လှုပ ရှြောုံးြေှု 

ခပမတြော့်ြေည ြေဟုံတ မတြော့်ပေါ။  project directory တ င  ထ က ရိှလြောသည ့် ဖိုံင ြေျြောုံးစ ြော မတ ွံ့ ရိှရပေါြေည ။  ပထြေ၊ 

log file တ င  ထည ့်သ င ုံးထြောုံးခဲ့်သည ့် ဖိုံင ြေျြောုံးနငှ ့်ပတ သက သည ့်အချက အလက ြေျြောုံး နငှ ့် 

အဆင ့်ဆင ့်ခပြုလုံပ ခဲ့်သည ့် ကကြောခြေင ့်ချိန အချက အလက ြေျြောုံး စသည တိုံ ့်ပေါဝင ဖပီုံး အြေှြောုံးြေျြောုံးနငှ ့် 

ထူုံးခခြောုံးမသြောရလြော  ြေျြောုံးမတ ွံ့ ရိှရပေါက ြေည သည ့်အပိုံင ုံးတ င ြေှြောမနသည ကိုံ ရှြောမဖ ရြောတ င  အသံုံုံးဝင ပေါသည ။  

 ုံတိယ၊ နစှ တစ နစှ စီအလိုံက  cov_all.* ဖိုံင တစ ခုံစီရရိှလြောြေည ၊ * ြေှြော ရလြော   နစှ တိုံ ့်၏ ခုံနစှ ခဖစ ပေါသည ။  

၄င ုံးတ င  ထိုံသက ဆိုံင ရြောနစှ အတ က  မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးခပန ့်နှံ ့်ပံုံ ရလြော   ပေါဝင ပေါသည ။  ၄င ုံးသည  

ASCII ဖိုံင  အြေျိြုုံးအစြောုံးခဖစ ဖပီုံး GIS Packages ြေျြောုံးတ င ပိုံ ့်မဆြောင သံုံုံးစ ဲနိုံင ဖပီုံး Map Comparism Kit 

ခဖင ့်လည ုံး ကကည ့်ရှုနိုံင ပေါသည ။  တတိယ၊ the age.* ဖိုံင ြေျြောုံး၊ * ြေှြော ခန ့်ြေှန ုံးပံုံမဖြော သည ့် ခုံနစှ ခဖစ ပေါသည ။  

ဤဖိုံင သည  ဂရစ ဆဲလ  တစ ခုံစီအတ က  ထိုံမနရြော၏ မနြောက ဆံုံုံး မခြေသံုံုံးစ ဲြေှုပံုံစံမခပြောင ုံးလဲဖပီုံး ကြောလ 

အဆင ့်ဆင ့် အမရအတ က  ကိုံလည ုံးညွှန ခပပေါြေည ။  ၄င ုံးအခပင  landarea.txt မခေါ်သည ့် ဖိုံင တစ ခုံကိုံလည ုံး 

ထုံတ လုံပ မပုံးပေါလိြေ ့်ြေည ။  ထိုံဖိုံင တ င  နစှ တစ ခုံချင ုံးစီတ င မခြေအသံုံုံးချစနစ အြေျိြုုံးြေျိြုုံး၏ 

ခ ဲမဝချထြောုံးမပုံးခဲ့်မသြော ဧရိယြောြေျြောုံးနငှ ့် ပတ သက မသြော အချက အလက ြေျြောုံး ကိုံ ဆဲလ  

အမရအတ က အရမဖြော ခပပေါြေည ။အခခြောုံး 

ထ က ရိှလြောြေည ့် ဖိုံင ြေျြောုံးနငှ ့်ပတ သက ၍ မဆြော့်ဝဲလ တ င ပေါရိှမသြော လက စ ဲတ င  မဖြော ခပပေါရိှပေါသည ။ 
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ပံုံ  ၁၁။ ပံုံစံ အဆံုံုံးသတ ခခင ုံး 

 

၅.၅. လမ ာ်မှန်ုံးပ ုစ မျာုံး၏ရလာဒမ်ျာုံးနှုငိ်ုံးယှဉ် ပသ ခင်ုံး 

CLUMondoအသ င တူဖန တီုံးြေှုရလ  ြေျြောုံးကိုံ CLUMondoထည ့်သ င ုံးသည ့် directory 

(clumondo\Laos\CLUmondoWorking) ထဲတ င  သိြေ ုံးဆည ုံးသ ြောုံးသည ။ ရလ  ြေျြောုံးကိုံ CLUMondo 

user interface တ င  ‘Results and post processing’ tab တ င  ကနဦုံးနငှ ့် အသ င တူဖန တီုံးထြောုံးမသြော 

မခြေအသံုံုံးချမခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ ခပသမစခခင ုံးခဖင ့် ကကည ့်ရှုနိုံင ပေါြေည ။  ရလ  ြေျြောုံးကိုံ ပိုံြိေုံထပ ြံေ အမသုံးစိတ  

ကကည ့်ရှု ခခင ုံးနငှ ့် ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောခခင ုံးတိုံ ့်အတ က ြေူ GIS Package တစ ခုံ လိုံအပ ြေည ခဖစ ပေါသည ။  

ဤအခန ုံးတ င  Map Comparison Kit (MCK) ခဖင ့် ရလြော  ြေျြောုံးကိုံ ြေည ကဲ့်သိုံ ့် နှုငိ ုံးယှဉ်ကကည ့်ရှု  သ ြောုံးြေည ကိုံ 

မဖြော ခပသ ြောုံးပေါြေည ။ 

 MCK ကိုံစတင ပေါ။  (၄င ုံးကိုံ ဘယ လိုံထည ့်သ င ုံးရြေည ဆိုံမသြော ညွှန ကကြောုံးချက ြေျြောုံးကိုံ အခန ုံး-၃ 

‘Using a Geographic Information System’ တ င မဖြော ခပသ ြောုံးပေါြေည ။ 

 မဆြော့်ဝဲလ ပ င ့်လြောဖပီုံး Log file ဖ င ့်ရန မြေုံးလြောပေါက cancel ကိုံနှပိ လိုံက ပေါ။  ယခုံတိုံင  log file 

အြောုံးခပြုလုံပ ရမသုံးြေည ြေဟုံတ ပေါ။ 

 ‘File/New’ ကိုံမရ ုံးပေါ။ ‘Edit log file’ဆိုံမသြောWindow မပေါ်လြောြေည  (ပံုံ-၁၂)။ 
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ပံုံ ၁၂။ MCK တ င  log file တည ုံးခဖတ ခခင ုံး 

 

 ‘Inport’ ကိုံမရ ုံးချယ ဖပီုံး အသ င တူဖန တီုံးြေှုရလြော  ြေျြောုံးရိှရြော folder ကိုံသ ြောုံးပေါ။ ‘List file of type’ တ င  

‘All file (*) ကိုံထြောုံးပေါ။  အသ င တူဖန တီုံးြေှုရလ   (မခြေအသံုံုံးချမခြေပံုံြေျြောုံး) ကိုံ cov_all.* 

တ င သိြေ ုံးဆည ုံးသ ြောုံးြေည ။ 

 နှုငိ ုံးယှဉ်ြေည ့် ဖိုံင ြေျြောုံးကိုံ မရ ုံးချယ ပေါ။  ဆိုံလိုံသည ြေှြော ြေူလ စတင သည ့်နှစ  (Year 0) ကိုံ 

မဖြော ခပမသြောဖိုံင နငှ ့် မနြောက ဆံုံုံးနစှ  (Year 10) ကိုံမဖြော ခပမသြော ဖိုံင တိုံ ့်ကိုံ မရ ုံးပေါ။  cover_all.0 နငှ ့် 

cover_all.10 ဖိုံင ြေျြောုံးကိုံမရ ုံးချယ ဖပီုံးမနြောက  Ok နှပိ ပေါ။ 

 ၄င ုံးဖိုံင ြေျြောုံးကိုံ ‘Edit log file’စြောရင ုံးတ င ထည ့်သ င ုံးသ ြောုံးြေည ။  ‘OK’ကိုံနှပိ ပေါက မဆြော့်ဝဲလ ြေှ Log file 

ကိုံ အြေည မပုံးသိြေ ုံးဆည ုံးရန  ခိုံင ုံးပေါလိြေ ့်ြေည ။  သင ့်တင ့်ရြောအြေည  တစ ခုံမပုံးသိြေ ုံးဆည ုံးဖပီုံး 

၄င ုံးပံုံြေျြောုံးကိုံ စတင  နှုငိ ုံးယှဉ် ကကည ့်ရှုနိုံင ပေါသည ။ 

 မခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ MCK ၏ Main window တ င မဖြော ခပပေါြေည ။  သိုံ ့်ရြောတ င  default အမရြောင  style 

အတိုံင ုံးခဖစ ပေါသည ။  မခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ ပိုံြိေုံလ ယ ကူစ ြော နှုငိ ုံးယှဉ်ကကည ့်ရှု ရန အတ က  မခြေပံုံြေျြောုံး၏ 

အမရြောင ြေျြောုံး မခပြောင ုံးလဲသင ့်မကကြောင ုံး အကကံမပုံးလိုံပေါသည ။  ထိုံသိုံ ့်ခပြုလုံပ ရန  မခြေပံုံအညွှန ုံးကိုံ 
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double click ပေါက ‘Legend editor’ ပ င ့်လြောပေါြေည  (ပံုံ-၁၃)။သိုံ ့်ရြောတ င  မခြေအသံုံုံးချအတန ုံးအစြောုံး 

အြေျိြုုံးြေျိြုုံး၏အမရြောင ြေျြောုံးကိုံ မခပြောင ုံးလဲနိုံင သကဲ့်သိုံ ့်ပင  သင ့်တင ့်ရြော မခြေအသံုံုံးချ 

အတန ုံးအစြောုံးအြေည ြေျြောုံးကိုံလည ုံး ခပင ဆင နိုံင ပေါြေည ။  အတန ုံးအစြောုံးအြေည ြေျြောုံးခပင ဆင ခခင ုံးခဖင ့် 

နှုငိ ုံးယှဉ်ြေှုြေျြောုံး ပိုံြိေုံလ ကူယ မစနိုံင ပေါသည ။ 

 ထိမရြောက တဲ့် အသ င အဆင  ကိုံယ စြောုံးခပြုနိုံင ဘိုံ ့် က ဲခပြောုံးတဲ့် မခြေအသံုံုံးချ အြေျိြုုံးအစြောုံးမတ နငှ ့် 

ပတ သက တဲ့် မရ ုံးချယ ပေါ။  ယခုံဆိုံရင မတြော့် အသ င တူဖန တီုံးြေှုရလ  မတ ကိုံ Screen ြေှြောခြေင နိုံင ပေါဖပီ။  

MCK ခဖင ့် ထပ ြံေ ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောခခင ုံးလုံပ နိုံင ပေါဖပီ။ 

 ကနဦုံးနငှ ့် ကြောလတစ ခုံခုံရဲ ့် အသ င တူဖန တီုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု မခြေပံုံမတ အကကြောုံးြေှြော ခလုံပ  ၁ သိုံ ့်ြေဟုံတ  

၂ မတ ကိုံနှပိ ဖပီုံး ဖ င ့်ကကည ့်နိုံင ပေါဖပီ။ 

 

ပံုံ ၁၃။MCK.တ င  မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံ၏ အမရြောင ခဖင ့် ကိုံယ စြောုံးခပြုချက ြေျြောုံးခပင ဆင ခခင ုံး 
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ပ ု ၁၄။ MCK.တ င  မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံ ခပသခခင ုံး 

 

 

ပံုံ ၁၅။ မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး မခြေပံုံအညွှန ုံးနြေူနြော 

 

ယခုံကျွန မတြော တိုံ ့် မခြေပံုံမတ ကိုံ နှုငိ ုံးယှဉ်ခခင ုံး စတင လုံပ မဆြောင နိုံင ပေါဖပီ။  ပထြေ ကျွန မတြော တိုံ ့် ြေူလကနဦုံး နငှ ့် 

မနြောက ဆံုံုံး အသ င တူဖန တီုံးမခြေပံုံမတ ကိုံ MCK ထဲက ‘Per comparison’ ဖန ရှင ကိုံသံုံုံးဖပီုံး 
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နှုငိ ုံးယှဉ်ကကည ့်ကကြေည ။   ဖီန ရှင ဟြော မရ ုံးချယ ထြောုံးတဲ့် မခြေအသံုံုံးချြေှု အတန ုံးအစြောုံးမတ ရဲ ့် 

ဆဲလ တစ ခုံချင ုံးစီအလိုံက  နှုငိ ုံးယှဉ်ြေှုကိုံ မဆြောင ရ က နိုံင ပေါတယ ။ 

 ‘Option/Comparison algorithm’ ကိုံမရုံးချယ ပေါ သိုံ ့်ြေဟုံတ  Comparison algorithm ခလုံပ ပံုံ 

 ကိုံနှပိ ဖပီုံး ‘Per category’ ကိုံမရ ုံးပေါ။ 

 ‘Option/ Algorithm setting’ ကိုံမရ ုံးပေါ သိုံ ့်ြေဟုံတ  Algorithm setting buttom ခလုံပ ပံုံ  မပေါ်ကိုံ 

နှပိ ပေါ။ 

 သင ပထြေဆံုံုံး နှုငိ ုံးယှဉ်လိုံတဲ့် မခြေအသံုံုံးချြေှု အတန ုံးအစြောုံးတစ ခုံကိုံမရ ုံးချယ ပေါ။  

အတန ုံးအစြောုံးနပံေါတ -၆ ‘6_ClosedForest’ ကိုံပထြေဆံုံုံး အြောရံုံစိုံက ကကည ့်ရမအြောင ။  ကျွန မတြော တိုံ ့် 

ြေူလ ကနဦုံးနငှ ့် မနြောက ဆံုံုံးခန ့် အသ င တူဖန တီုံးသည ့် နစှ မတ ရဲ ့် သစ မတြောဖံုံုံးလ ြေ ုံးမခြေ မခပြောင ုံးလဲြေှုကိုံ 

မလ့်လြောကကည ့်ရှုနိုံင ပေါြေည (ပံုံ-၁၆)။  ဤနည ုံးအြောုံးခဖင ့် ကျွန မတြော တိုံ ့်ဟြော 

ဘယ မနရြောြေှြောသစ မတြောမတ ကျန ရိှမနြေယ ၊ ဘယ မနရြောြေှြောသစ မတြောမတ  ခပြုန ုံးတီုံးသ ြောုံးြေယ ၊ 

ဘယ မနရြောြေှြော သစ မတြောမတ  တိုံုံးချဲွံ့ ခဖစ မပေါ်လြောြေယ ဆိုံတြောမတ  အသ င တူဖန တီုံး ကကည ့်ရှုနိုံင ြေှြော 

ခဖစ ပေါတယ ။  ပိုံဖပီုံးမကြောင ုံးစ ြော နှုငိ ုံးယှဉ် ကကည ့်ရှုနိုံင ဘိုံ ့်ဆိုံရင  ဘယ ဘက ြေှြောရိှတဲ့် legend မပေါ်ကိုံ 

double click လုံပ ဖပီုံးမတြော့် ‘in none of the map’ ဆိုံတဲ့်ဟြောရဲ ့် အမရြောင ကိုံ grey ြီေုံးခိုံုံးမရြောင  

ကိုံထြောုံးလိုံက ပေါ။ 

 ရလ  ရဲ ့် စြောရင ုံးအင ုံးမတ  (Option/Result statistics သိုံ ့်ြေဟုံတ  ခလုံပ ကိုံနှပိ ခခင ုံးခဖင ့်) ကမနဖပီုံး 

မခြေအသံုံုံးချြေှု အတန ုံးအစြောုံးတစ ခုံကိုံ အြောရံုံစိုံက ဖပီုံး မခြေပံုံ ၂ ခုံအမပေါ်ြေှြော မခပြောင ုံးလဲြေှုကိုံ 

အမရအတ က အြောုံးခဖင ့် မဖြော ခပမပုံးပေါသည ။ 

 ‘Algorithm settings’ ထဲက အြောုံးလံုံုံးမသြော အခခြောုံး အတန ုံးအစြောုံးမတ ကိုံ မရ ုံးချယ ဖပီုံးမတြော့် 

မခြေပံုံမတ ကိုံ ဆက လက နှုငိ ုံးယှဉ်ကကည ့်ကကပေါ။ 
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ပံုံ ၁၆။ MCK.တ င  အြေျိြုုံးအစြောုံးတစ ခုံချင ုံးနှုငိ ုံးယှဉ်ခခင ုံး 

 

ထိုံ ့်မနြောက  ကျွန ုံပ တိုံ ့် Kappa algorithm ကိုံသံုံုံးဖပီုံး မခြေပံုံနစှ ခုံကိုံနှုငိ ုံးယှဉ်ကကည ့်ကကြေည ။  ဤalgorithm သည  

ဆဲလ တစ ခုံချင ုံးစီအလိုံက  မခြေပံုံနစှ ခုံကိုံ နှုငိ ုံးယှဉ်ခခင ုံးခဖစ ဖပီုံး မခြေပံုံ ၂ ခုံမပေါ်က ဆဲလ တစ စံုံစီအတ က  ၄င ုံးတိုံ ့် 

တူ ြေတူကိုံ စဉ်ုံးစြောုံးပေါသည ။ 

 ‘Select comparison algorithm’ ထဲြေှ Kappa ကိုံမရ ုံးချယ ပေါ။  ရလ  ြေျြောုံးထဲြေှ ကျွန မတြော တိုံ ့်သည  

မခြေပံုံနစှ ခုံ၏ ခခံြုငံုံဖပီုံး က ဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးြေှု ခြေင မတ ွံ့ရပေါြေည ။ 

 ‘Options/Result statistics’ သိုံ ့်ြေဟုံတ  စြောရင ုံးအင ုံးဆိုံင ရြောခလုံပ   ကိုံနှပိ ပေါ။  ကျွန မတြော တိုံ ့်သည  

Kappa algorithm ၏ အြေျိြုုံးအစြောုံးတစ ခုံချင ုံးစီနငှ ့် ခဖစ နိုံင မခခရိှြေှု (Contingency) ဇယြောုံး 

တိုံ ့်ကိုံစဉ်ုံးစြောုံးကကြေည ။ 
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‘Per category’ ဇယြောုံးထဲတ င  မခြေပံုံနစှ ခုံ၏ က ဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးခခင ုံးကိုံ မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး 

တစ ခုံချင ုံးစီ၏ ြေည ြေ မခပြောင ုံးလဲသ ြောုံးပံုံကိုံ ခြေင မတ ွံ့ရပေါြေည ။  KLOC တန ဘိုံုံးသည  မခြေပံုံနစှ ခုံ၏ တည မနရြော 

အရ တူညီြေှုကိုံမဖြော ခပဖပီုံး KHisto တန ဘိုံုံးသည  ပြေြောဏအြောုံးခဖင ့် တူညီြေှုရိှမနြေှုကိုံမဖြော ခပပေါြေည ။ တန ဘိုံုံးသည  

၁ ခဖစ မနခခင ုံး သိုံ ့်ြေဟုံတ  နုီံးကပ မနခခင ုံးသည  မခြေပံုံနစှ ခုံြေှြော တည မနရြောအရ သိုံ ့်ြေဟုံတ ပြေြောဏအရ 

တူညီမနခခင ုံး ဆိုံလိုံပေါသည ။  ကျွန မတြော တိုံ ့် မကျြောက မဆြောင ၊ မရထုံ တိုံ ့်ကဲ့်သိုံ ့် မခြေအသံုံုံးချြေှု 

အတန ုံးအစြောုံးြေျြောုံးကိုံ ြေမခပြောင ုံးလဲပဲကျန ရိှဖပီုံး တန ဘိုံုံး၁ဟုံ ယူဆနိုံင ပေါသည ။  အခခြောုံးဘက ြေှြော လည ုံး 

ရ က အုံပ ပိတ သစ မတြောကဲ့်သသိုံ ့် မခြေအသံုံုံးချြေှု အတန ုံးအစြောုံးြေျြောုံးသည  တန ဘိုံုံး အနည ုံးငယ သြော 

ရိှကကပေါလိြေ ့်ခဖစ ဖပီုံး ဆိုံလိုံသည ြေှြော အသ င တူဖန တီုံးသည ့်နစှ ၏ သစ မတြောဖံုံုံးလ ြေ ုံးြေှုြေှြော ကနဦုံးနငှ ့်ယှဉ်လ င  

သိသြောစ ြော က ဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးမပလိြေ ့်ြေည ။ 

 

ပံုံ ၁၇။MCK.တ င  Kappa algorithmကိုံသံုံုံး၍ မခြေပံုံ နစှ ခုံချင ုံးနှုငိ ုံးယှဉ်ခခင ုံး 
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Contingency ဇယြောုံးသည မခြေပံုံ ၂ ခုံပေါ အတန ုံးအစြောုံးြေျြောုံး၏ အခပန အလှန ခဖန ့်မဝခခင ုံး cross-distribution 

ကိုံအမသုံးစိတ မဖေါ် ခပဖပီုံး ဆဲလ အမရအတ က အြောုံးခဖင ့် မဖြော ခပပေါသည ။ Contingency ဇယြောုံးအရ 

မခြေအသံုံုံးချ အတန ုံးအစြောုံးတစ ခုံချင ုံးစီ၏ ြေည သည ့် အတန ုံးအစြောုံးသိုံ ့် ြေည ြေ မခပြောင ုံးလဲသ ြောုံး သည ကိုံ 

မတ ွံ့ ခြေင ရပေါြေည ။ဇယြောုံးနစှ ခုံစလံုံုံးကိုံအချိန ယူမလ့်လြောဖပီုံးြေည ့်သည အတန ုံးအစြောုံးကအြေျြောုံးဆံုံုံးအမခပြောင ုံး

အလဲ ခဖစ သ ြောုံးြေည ကိုံ သံုံုံးသတ မလ့်လြောပေါ။ 

6. လမ ာ်မှန်ုံးလ မအသ ုုံးချမှုပ ုစ မျာုံးလဖာ်ထတု ်ခင်ုံး (လလေ့ကျင်ေ့ခန်ုံး) 

ဤမလ့်ကျင ့်ခန ုံးတ င  အခခြောုံးခန ့်ြေှန ုံးချက  မြေြော  ယ ြေျြောုံးနငှ ့်ြေတူမသြော CLUMondo၏ စ ြေ ုံးရည နငှ ့် 

ရင ုံးနှုီံးကျွြေ ုံးဝင  ခဖစ လြောမစပေါြေည ။ပိုံဖပီုံး တိကျစ ြော မခပြောရြေည ဆိုံပေါက ခန ့်ြေှန ုံးချက  

သတ ြေှတ ချက တိုံ ့်အတ က မြေြော  ယ  ကန ့်သတ ချက  မဘြောင ြေျြောုံးကိုံ ချိန ညြှိခခင ုံးနငှ ့် ခပြုခပင မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးတိုံ ့်နငှ ့် 

ရင ုံးနှုီံးကျွြေ ုံးဝင  ခဖစ လြောြေည ခဖစ ဖပီုံး တဆက ထဲြေှြောပင  ခန ့်ြေှန ုံးချက အြေျိြုုံးြေျိြုုံးြေှ ရလြော  ြေျြောုံးကိုံ နှုငိ ုံးယှဉ် 

ကကည ့်နိုံင ပေါြေည ။ 

၆.၁. လမ ာ်မှန်ုံးလ မအသ ုုံးချမှုအလ ခအလနမျာုံး 

CLUMondoတ င  အသ င တူဖန တီုံးခပြုလုံပ နိုံင ဘိုံ ့်ရြော ြေတိုံင ြေှီြေှြော သတ ြေှတ မပုံးဘိုံ ့်လိုံအပ တဲ့် ကန ့်သတ ချက  

ြေူမဘြောင ြေျြောုံးစ ြော ရိှပေါသည ။   ကီန ့်သတ ချက ြေူမဘြောင မတ  ချထြောုံးဘိုံ ့်ရြောဟြော တ က ချက ခန ့်ြေှန ုံးြေှုနငှ ့် 

ပတ သက တဲ့် ယူဆချက အမပေါ်ြေှြော ြေူတည မနပေါတယ ။  မအြောက ပေါ မြေြော  ယ  ြေူမဘြောင ကန ့်သတ ချက မတ ကိုံ 

ချိန ညြှိခခင ုံးအြောုံးခဖင ့် တ က ဆခန ့်ြေှန ုံးချက  အြေျိြုုံးြေျိြုုံးကိုံ သတ ြေှတ နိုံင ပေါသည ။ 

 မခပြောင ုံးလဲြေှု ခုံခံနိုံင စ ြေ ုံး ကန ့်သတ ချက ြေျြောုံး 

 မခပြောင ုံးလဲြေှု ြေက ထရစ  

 တ က ဆ ခန ့်ြေှန ုံးြေှု ကန ့်သတ ချက ြေျြောုံး 
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တ က ဆခန ့်ြေှန ုံးချက ြေျြောုံးသည  ခဖစ နိုံင တဲ့် ဖ ဲ ွံ့ ဖဖိြုုံးြေှု ြေျိြုုံးစံုံအြောုံး နှုငိ ုံးယှဉ်နိုံင ဖပီုံး မြေြော  ယ ၏ လုံပ ငန ုံး 

လုံပ မဆြောင ပံုံကိုံလည ုံးမြေြော  ယ ၏ sensitivity analysis လုံပ မဆြောင ခခင ုံးအြောုံးခဖင ့် 

ထိုံုံးထ င ုံးသိခြေင စ ြေ ုံးမပုံးပေါသည ။ ၄င ုံး analysis ြေျိြုုံးကိုံ GIS သိုံ ့်ြေဟုံတ  Map comparison kit တ င  

ြေျက ခြေင နှုငိ ုံးယှဉ်ြေှု သိုံ ့်ြေဟုံတ  ခန ့်ြေှန ုံးချက တိုံ ့် အတ င ုံး က ဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးြေှု တ က ချက ခခင ုံးအြောုံးခဖင ့် 

အလ ယ တကူ လုံပ မဆြောင နိုံင ပေါသည ။ 

၆.၁.၁. လ ပာင်ုံးလဲမှု ခုခ နိငု်စွမ်ုံး ကန် ေ့သတခ်ျက်မျာုံး 

မခပြောင ုံးလဲြေှု ခုံခံနိုံင စ ြေ ုံးသည အသ င တူဖန တီုံးခခင ုံး၏အချိန ကြောလအလိုံက  မခပြောင ုံးလဲြေှု ကိုံ 

စဉ်ုံးစြောုံးဆံုံုံးခဖတ နိုံင  မသြော မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး သတ ြေှတ ချထြောုံးခခင ုံးခဖစ ပေါသည ။  မခပြောင ုံးလဲြေှု 

ခုံခံနိုံင စ ြေ ုံး သည  မခြေအသံုံုံးချြေှု ခပန လည မခပြောင ုံးလဲ ခဖစ မပေါ် နိုံင ြေှုနငှ ့် ဆက သ ယ ပတ သက မနပေါသည (ပံုံ-

၁၈)။  မင မကကုံး ြေျြောုံးစ ြော ရင ုံးနှုီံးခြေြှတ နှံသံုံုံးစ ဲထြောုံးမသြော သိုံ ့်ြေဟုံတ  ပတ ဝန ုံးကျင ၏ 

အကျိြုုံးသက မရြောက ြေှုြေျြောုံးမကကြောင ့် ခပန လည  မခပြောင ုံးလဲ ခခင ုံး ြေခဖစ နိုံင မသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံး 

သည  ၄င ုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး လိုံအပ ချက ရိှမနသြေ  အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုတိုံ ့်သိုံ ့် အလ ယ တကူ 

မခပြောင ုံးလဲသ ြောုံးြေည ြေဟုံတ မပ။  ထိုံ ့်မကကြောင ့် ၄င ုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးတိုံ ့်သည  အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှု 

အြေျိြုုံးအစြောုံးတိုံ ့်ထက  ြေျြောုံးစ ြော တည ဖြဲေြေှု ရိှကကပေါသည ။  တည ဖြဲေြေှုရိှမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးတိုံ ့်ြေှြော 

ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် လူမနဧရိယြောြေျြောုံး၊ အဖြဲေတြေ ုံး သီုံးနှစံိုံက ခင ုံးြေျြောုံး (ဥပြေြော အကကီုံးမနုှံးမသြော သိုံ ့်ြေဟုံတ  

တန ဘိုံုံးကကီုံး သစ သီုံးပင ြေျြောုံး) တိုံ ့်ခဖစ ကကပေါ သည ။  အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးတိုံ ့်ြေှြော 

တခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှု ပံုံစံတိုံ ့်အတ က  ပိုံ၍ သင ့်မလ ြော လြော သည ့်အခေါ သိုံ ့်ြေဟုံတ  ယခင က ြေရရိှခဲ့်မသြော 

သင ့်မလ ြော သည ့်မခြေမနရြောြေျြောုံးရရိှလြောလ င  တခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးတိုံ ့်သိုံ ့် လ ယ ကူစ ြော 

မခပြောင ုံးလဲသ ြောုံးတတ ကကသည ။စိုံက ပျိြုုံးမခြေတိုံ ့်ကိုံ ဖြိေြုွံ့ ခပတိုံုံးချဲွံ့ ခခင ုံးအတ က  မခပြောင ုံးလဲ သံုံုံးတတ ကကဖပီုံး 

တချိန ထံြေှြောပင  သစ မတြောမခြေြေျြောုံးတ င  စိုံက ပျိြုုံးမခြေချဲွံ့ထ င ခခင ုံး ခဖစ ပ ြောုံးမလ့် ရိှတတ ပေါသည ။  အဆံုံုံးအစ န  
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ဥပြေြောတစ ခုံြေှြော မရ ွံ့မခပြောင ုံးမတြောင ယြော ခဖစ ပေါသည ။  ဤ မခြေအသံုံုံးချြေှု စနစ  အတ က  မနရြောတစ ခုံကိုံ 

မခြေဆီကသဇြော ယုံတ မလ ြော့်လြောြေှုမကကြောင ့် နစှ ရြောသီကြောလထက ပိုံဖပီုံး ြေသံုံုံးကကမချ။ 

 

ပံုံ ၁၈။ မခပြောင ုံးလဲြေှု ခုံခံနိုံင စ ြေ ုံး ကန ့်သတ ချက ြေျြောုံး 

 

က ဲခပြောုံးမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးသိုံ ့် မခပြောင ုံးလဲသည ့် အခပြုအြေူြေျြောုံးကိုံ မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ကုံန ကျြေှု 

Conversion costs အြောုံးခဖင ့် ခန ့်ြေှန ုံးနိုံင ပေါသည ။  သိုံ ့်ရြောတ င  ကုံန ကျြေှု Costs သည  မခြေဆီကသဇြော 

ဆုံတ ယုံတ ခခင ုံး၊ အလှအပ ပသြော  တန ဘိုံုံး စသည တိုံ ့် မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးဆိုံင ရြော ဆံုံုံးခဖတ ချက တိုံ ့်ကိုံ 

လွှြေ ုံးြိေုံုံးသည ့် အမကကြောင ုံးတရြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံမတြော့် ကိုံယ စြောုံးြေခပြုနိုံင မချ။  ထိုံ ့်မကကြောင ့် ြိေုံ ယ တ င  မခြေအသံုံုံးချြေှု 

အြေျိြုုံးအစြောုံးတစ ခုံစီကိုံ ၀ (မခပြောင ုံးရန လ ယ ) နငှ ့် ၁ (ြေမခပြောင ုံးနိုံင ) အထိ အကကြောုံး နှုငိ ုံးယှဉ် မခပြောင ုံးလဲြေှု 

ခုံခံနိုံင စ ြေ ုံး ကိုံယ စြောုံးခပြုမသြော အမကကြောင ုံးတရြောုံး Factor တစ ခုံ သတ ြေှတ မပုံးရမပြေည ။  သံုံုံးစ ဲသူသည  ဤ 

Factor ကိုံ ကျွြေ ုံးကျင ြေှု ေဟုံသုံတအမပေါ်အမခခခံ၍ မသြော ၄င ုံး ယခင မလ့်လြောမတ ွံ့ ရိှချက တိုံ ့်အြောုံး၄င ုံး 

အမခခခံ ၍ သတ ြေှတ မပုံးရပေါြေည ။  မခပြောင လဲြေှု ခုံခံနိုံင စ ြေ ုံး ခဖစ နိုံင သည ့် တန ဘိုံုံး နငှ ့် အချိန တစ ခုံြေှြော 

မခြေလိုံအပ ြေှု တိုံုံးခခင ုံး မလျြော့်ခခင ုံး ခဖစ သည ့်အခေါ အခပြုအြေူ ြေည ကဲ့်သိုံ ့် မခပြောင ုံးလဲသ ြောုံးသည ကိုံ မအြောက တ င  

အမသုံးစိတ  ရှင ုံးလင ုံးမပုံးထြောုံးပေါသည ။ 
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0: ဤမခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးသည  နှုငိ ုံးဆပေါက လ ယ ကူဖပီုံး မနရြောတစ ခုံ၏ လက ရိှ 

မခြေအသံုံုံးချြေှုြေှ လ ပ လပ စ ြောခဖင ့် မခပြောင ုံးလဲြေှု အြောုံးလံုံုံးကိုံ ခ င ့်ခပြုထြောုံးသည ၊ ကိုံ ဆိုံလိုံပေါ 

သည ။ ဆိုံလိုံသည ြေှြော မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးတစ ခုံကိုံ မနရြောတစ ခုံြေှ ဖယ ထုံတ နိုံင ဖပီုံး 

တချိန ထဲြေှြောပင  အခခြောုံးတစ မနရြောတ င  ချထြောုံးနိုံင သည ။ ဥပြေြော မရ ွံ့မခပြောင ုံးမတြောင ယြော 

>0…<1: မခပြောင ုံးလဲြေှုကိုံ ခ င ့်ခပြုထြောုံးသည ။ သိုံ ့်ရြောတ င  တန ဘိုံုံးကကီုံးသည နငှ ့် ရိှနငှ ့်ဖပီုံးမသြော မခြေအသံုံုံးချ 

ြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးမအြောက တ င  ရိှရန  လိုံလြောုံးြေှု ြေျြောုံးခပြောုံးဖပီုံး ၄င ုံးကိုံ မရ ွံ့မခပြောင ုံးရန  လိုံလြောုံးြေှု 

နည ုံးပေါုံးသည ။ ဤ setting ြေျိြုုံးအြောုံး မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ကုံန ကျြေှုတန ဘိုံုံး ခြေင ့်မသြော 

မနရြောြေျြောုံးအတ က  သင ့်မတြော ပေါသည ။ 

1: မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံး တစ ခုံရိှ ဂရစ ဆဲလ ြေျြောုံးသည  တချိန ထဲတ င  ထပ မပေါင ုံးလိုံ ့် 

လည ုံးြေရ၊ ဖယ ထုံတ ၍လည ုံးြေရနိုံင မချ။ ၄င ုံးကိုံ မခပြောင ုံးလဲရန ခက ခဲမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု 

အြေျိြုုံးအစြောုံးတိုံ ့်အတ က  သင ့်မလ ြော ပေါသည ။ ဥပြေြော ဖြိေြုွံ့ ခပချထြောုံးြေှုြေျြောုံးနငှ ့် သဘြောဝမတြော ြေျြောုံး 

တိုံ ့် ခဖစ ပေါသည ။ တန ဘိုံုံး ၁ သည  စနစ ကိုံ တည ဖငိြေ မစဖပီုံး တစ ချိန ထဲအတ င ုံး 

မတြောခပြုန ုံးခခင ုံး အခခြောုံးမနရြောတ င  မတြောခပန ခဖစ ထ န ခခင ုံး ကဲ့်သိုံ ့် ခဖစ ရပ တိုံ ့်ကိုံ တြောုံးဆီုံးထြောုံး 

ပေါသည ။ 

ဤမလ့်ကျင ့်ခန ုံးအတ က  မခြေအသံုံုံးချြေှုအတန ုံးအစြောုံး‘closed forest’၏ မခပြောင ုံးလဲြေှုခုံခံကိန ုံးကိုံ တိုံုံးခြေြှင ့် 

ြေည ။  ဆိုံလိုံသည ြေှြော ဤမခြေအသံုံုံးချစနစ တစ ခုံသည  တ က ဆခန ့်ြေှန ုံးချက တ င  မခပြောင ုံးလဲရန အလြောုံးအလြော 

နသဲည ။  မခြေြောက ခြေြောုံးစ ြောမသြော သစ မတြောြေျြောုံး တည မထြောင ခခင ုံး နငှ ့် စိုံက ပျိြုုံးမရုံး ြေူဝေါ ြေျြောုံးသည  

သစ မတြောမခြေ ြေျြောုံးအမပေါ် စိုံက ပျိြုုံးမခြေနငှ ့် ဖြိေြုွံ့ ခပ တိုံုံးချဲွံ့ ခခင ုံး မလ ြော့်ပေါုံးမစဖပီုံး အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချ 

အတန ုံးအစြောုံး ြေျြောုံးအမပေါ်သြော ပိုံြိေုံ ချဲွံ့ထ င လြောလိြေ ့်ြေည ။  သစ မတြောမခြေြေျြောုံးဆီသိုံ ့် မခပြောင ုံးလဲလြောခခင ုံးြေှြောြေူ 

ဆက လက  ခဖစ မပေါ်မစနိုံင ြေည ။သိုံ ့်မသြော  အနည ုံးငယ သြောခဖစ နိုံင ဖပီုံး မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံး 
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အသ င တူဖန တီုံး ခခင ုံးတ င  မခပြောင ုံးလဲြေှုခုံခံကိန ုံးနည ုံးမသြော အတန ုံးအစြောုံးြေျြောုံးြေှြော မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး 

ပိုံြိေုံခဖစ မပေါ်လြောြေည ။ 

 မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးတစ ခုံြေှြေလုံပ ြေှီ ြိေုံ ယ ကိုံ ယခင မလ့်ကျင ့်ခန ုံးတ င  မဖြော ခပထြောုံးခဲ့်သည ့်အတိုံင ုံး 

တစ ခေါထဲ run လိုံက ပေါ။  ဤ run လုံပ ခခင ုံးသည  ကျွန မတြော တိုံ ့် လုံပ ြေည ့် အသ င တူဖန တီုံးြေှုနငှ ့် 

နှုငိ ုံးယှဉ်ရန  အမထြောက အထြောုံးအခဖစ  အသံုံုံးခပြုနိုံင ြေည ။ 

 CLUMondo၏ user-interface ထဲတ င  Model parameters/Conversion resistance ကိုံမရ ုံးဖပီုံး 

မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံး ‘Forest-SC Mosaic’၏မခပြောင ုံးလဲြေှုခုံခံကိန ုံး ကိုံ တန ဘိုံုံး ၀.၈ 

သိုံ ့်မခပြောင ုံးပေါ။  ၄င ုံးမနြောက  ‘Run’ခလုံပ ကိုံနှပိ ဖပီုံး အသ င တူဖန တီုံးခခင ုံး(simulation) ကိုံစပေါ။ 

 မြေြော  ယ သည  ၄င ုံး၏‘Run’ခခင ုံးလုံပ ငန ုံး ဖပီုံးစီုံးမသြောအခေါ ‘Map Comparison Kit’ ကိုံသံုံုံး၍ 

ယခင ရလ   ြေျြောုံးနငှ ့် နှုငိ ုံးယှဉ်ကကည ့်ပေါ။  မနြောက ဆံုံုံး အသ င တူဖန တီုံးမခြေပံုံ (year 10) ကိုံ 

ယခင မလ့်ကျင ့်ခန ုံးက ခပြုလုံပ ခဲ့်မသြော MCK log file ထဲသိုံ ့်ထည ့်ပေါ။ 

 အသ င တူဖန တီုံး ရလြော  အြောုံး မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး Forest-SC Mosaic အတ က  ြေူလ နစှ နငှ ့် 

နှုငိ ုံးယှဉ်ကကည ့်ပေါ။ ဘြောမတ ွံ့ရပေါသလဲ? 

 အမထြောက အထြောုံးခပြု ခန ့်ြေှန ုံးပံုံမဖြော ရလ   နငှ ့် မနြောက ထပ  ချိန ညြှိဖပီုံးရလြောတဲ့်  Forest-SC map 

ရဲ ့်အသ င တူဖန တီုံး ရလြော   တိုံ ့်ကိုံ နှုငိ ုံးယှဉ်ကကင ့်ပေါ (‘Per category’ ကိုံသံုံုံးပေါ)။ 

 မနြောက ဆံုံုံး တခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးမတ ကိုံလည ုံး က ဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးြေှု စစ မဆုံးကကည ့်ပေါ။  

land-use တစ ခုံရဲ ့် မခပြောင ုံးလဲြေှုခုံခံကိန ုံး ကိုံ မခပြောင ုံးလိုံက တြောဟြော တခခြောုံး land-use မတ  

ခ ဲမဝချထြောုံးခခင ုံးကိုံ ဘယ လိုံ အကျိြုုံးသက မရြောက သ ြောုံးမစတြောကိုံ ခြေင မတ ွံ့ရပေါသလြောုံး? (‘Per 

category’ သိုံ ့်ြေဟုံတ  ‘Kappa’ကိုံသံုံုံးပေါ) 
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မခပြောင ုံးလဲြေှုခုံခံကိန ုံး ြေူမဘြောင ကန ့်သတ ချက  ကိုံ ခပင ဆင ခခင ုံးအြောုံးခဖင ့် အခခြောုံး ခန ့်ြေှန ုံးချက တိုံ ့်ကိုံလည ုံး 

အသ င တူဖန တီုံး (simulate) ကကည ့်နိုံင ပေါသည ။ ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် forest ၏ မခပြောင ုံးလဲြေှုခုံခံကိန ုံးကိုံ ၀ 

အထိချထြောုံးခခင ုံး ခဖင ့် သစ မတြောကြောက ယ ခခင ုံးလံုံုံးဝ ြေထြောုံးပဲ အသ င တူဖန တီုံး ကကည ့်ခခင ုံး။ 

၆.၁.၂. လ ပာင်ုံးလဲ ခင်ုံး မက်ထရစ် 

မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ြေက ထရစ သည  မြေြော  ယ ြေှြော ြေည သည ့် မခြေအသံုံုံးချ မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးြေျြောုံး ခ င ့်ခပြုထြောုံးသည ကိုံ 

ညွှန ခပပေါသည  (ပံုံ-၁၉)။ မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ြေက ထရစ သည  တကယ မတြော့် text file အြေျိြုုံးအစြောုံးခဖစ ဖပီုံး user-

interface ြေှြော ကဲ့်သိုံ ့်ပင  text editor ခဖင ့် လည ုံးတည ုံးခဖတ နိုံင ပေါသည ။  ြေက ထရစ ၏ အတန ုံးသည  လက ရိှ 

မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးခဖစ ဖပီုံး မကြော လံသည  အနြောဂတ  ခဖစ နိုံင ြေည ့် မခြေအသံုံုံးချြေှု 

အြေျိြုုံးအစြောုံးခဖစ ပေါသည ။  မခြေအသံုံုံးခပြုြေှု နစှ ြေျိြုုံးအကကြောုံး မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးသတ ြေှတ ရန  အြေျိြုုံးြေျိြုုံးမသြော 

မရ ုံးချယ စရြောတိုံ ့်ခဖင ့်  box ြေျြောုံးတ င  တန ဘိုံုံးြေျြောုံးသတ ြေှတ ခခင ုံးခဖင ့် တည ုံးခဖတ နိုံင ပေါသည ။ 

0: မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးခ င ့်ြေခပြု 

1: မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးခ င ့်ခပြု 

10× သတ ြေှတ နစှ  မနြောက တ င  မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးခ င ့်ခပြုသည ။  မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံး ‘from’ 

ကဲ့်သိုံ ့်ခဖစ သည ။ ဥပြေြော 104 သည  မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံး ‘from’ြေှ ၄နစှ မနြောက တ င  

မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးခ င ့်ခပြုသည ၊  110 သည  ဤ အတန ုံးအစြောုံးတ င  ၁၀ နစှ မနြောက ပိုံင ုံးတ င မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး 

ခ င ့်ခပြုသည ၊ စသည ခဖင ့် ဆိုံလိုံပေါသည ။  နြေူနြောအြောုံးခဖင ့် မရ ွံ့မခပြောင ုံးမတြောင ယြောသည  မနြောက  ၄ နစှ အကကြောြေှပင  

arable plantation သိုံ ့် မခပြောင ုံးလဲနိုံင ပေါြေည ။  ဤမရ ုံးချယ စရြော (option) သည မခြေအသံုံုံးချြေှု 

မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးြေျြောုံး တနည ုံးအြောုံးခဖင ့် ြေက ထရစ ဇယြောုံး၏ ကန ့်လန ့်ခဖတ ြေဟုံတ မသြော ဆဲလ ြေျြောုံးတ က  

သက ဆိုံင ပေါသည ။ 

-10× တန ဘိုံုံးြေျြောုံးသည  ကန ့်လန ့်ခဖတ  အတ င ုံးတ င သြောသက ဆိုံင သည ၊ မခြေအသံုံုံးချြေှုတခုံခုံသည  

မနရြောတစ ခုံြေှြော ြေည ြေ ကကြောကကြော ကျန ရိှမနြေည ကိုံ သတ ြေှတ မသြောမကကြောင ့်ခဖစ သည ။  
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အတန ုံးအစြောုံးတစ ခုံသည  × နစှ ထက ပိုံ၍ ြေူလ မနရြောတ င  တည ရိှမနနိုံင ြေည ြေဟုံတ ။  ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့်  

မရွှွံ့မခပြောင ုံးမတြောင ယြောအတ က  -103 သည  ၄င ုံးမနရြောတ င  ၃နစှ ထက ပိုံ၍ တည ရိှမနြေည ြေဟုံတ ပဲ 

တခခြောုံးအြေျိြုုံးအစြောုံးတစ ခုံခုံသိုံ ့် မခပြောင ုံးလဲသ ြောုံးရန လိုံအပ ြေည ။  မခြေအသံုံုံးချြေှုတစ ခုံကိုံ ြေူလတိုံင ုံးတူညီစ ြော 

ြေတည ရိှနိုံင ဆိုံရြော၌ အသ င တူဖန တီုံးခခင ုံး (simulation) ကိုံ run နိုံင ရန အတ က  

အခခြောုံးမခြေအြေျိြုုံးအစြောုံးတစ ခုံခုံ ကိုံ မခပြောင ုံးလဲရန  ခ င ့်ခပြုမပုံးရြေည ။ 

 

ပံုံ ၁၉။ က န ေြောုံးရှင ုံး ြေက ထရစ  

 

က န ေြောုံးရှင ုံး ြေက ထရစ  ကိုံအသံုံုံးခပြုဖပီုံး သစ မတြောစိုံက ခင ုံး တည မထြောင ရန အတ က  အမခပြောင ရှင ုံးခခင ုံးကိုံ 

တြောုံးခြေစ ထြောုံးသည ့် scenario ကိုံ အသ င တူဖန တီုံးခခင ုံး (simulate) လုံပ ကကည ့်ကကြေည ။  

သစ မတြောစိုံက ခင ုံးတည မထြောင ခခင ုံးအြောုံး အခခြောုံး သစ မတြောြေဟုံတ မသြော မခြေအသံုံုံးချြေှုအတန ုံးအစြောုံး 

ြေျြောုံးတ င  ခဖစ နိုံင ဆဲပင ခဖစ ြေည ။  ဤ scenario သည  သစ မတြောပင ြေျြောုံးအတ က  လိုံလြောုံးချက  demend ကိုံ 



 

 

- 40 - 

 

အခခြောုံး သစ မတြောြေဟုံတ မသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု အတန ုံးအစြောုံး ြေျြောုံးြေှ ြေည ကဲ့်သိုံ ခဖည ့်တင ုံးမပုံးနိုံင ြေည ကိုံ 

ခပသပေါြေည ။ 

 ‘Model parameters/Conversion matrix’ ြေှ က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ ကိုံ ခပင ဆင ပေါ။  ‘Closed 

forest/Tree plantations’ ၏ အတန ုံး/မကြော လံ မပေါင ုံးစံုံရြောကိုံ ရှြောဖပီုံး တန ဘိုံုံး ၀ ကိုံထည ့်ပေါ။ 

 က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ ကိုံ ခပင ဆင ဖပီုံး ြိေုံ ယ ကိုံ run ပေါ။  ြိေုံ ယ  run ဖပီုံးမနြောက  Map Comparison 

Kit ခဖည ့် ရလ  ြေျြောုံးကိုံနှုငိ ုံးရှင  ကကည ့်ရှုစစ မဆုံးပေါ။ 

 MCK  တ င  အပိုံင ုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိုံ ့်ရခဲ့်တဲ့် ရိှဖပီုံးသြောုံး 

.log file ထဲသိုံ ့် မနြောက ဆံုံုံး အသ င တူဖန တီုံး မခြေပံုံ ကိုံ ထည ့်ပေါ။  ရလြော  ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နစှ နငှ ့် 

နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသ င တူဖန တီုံး ရလ  ြေျြောုံးနငှ ့်လည ုံး နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။ 

က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ ၏ စ ြေ ုံးရည ကိုံ သရုံပ ခပနိုံင ဘိုံ ့်  ကီန ့်သတ ချက ြေူမဘြောင ကိုံ ပဲ ခပြုခပင ဖပီုံး တခခြောုံး 

scenario ကိုံ လုံပ ကကည ့်ကကြေယ ။  မနြောင  ၅ နစှ ြေှြော ြိေုံင ုံးလုံပ ငန ုံးရပ တန ့်ြေည ့် မနရြောကိုံ အသ င တူဖန တီုံးခခင ုံး 

(simulate) လုံပ ကကည ့်ကကြေည ။ ြိေုံင ုံးလုံပ ငန ုံးကကီုံးဟြော ပတ ဝန ုံးကျင ဆိုံင ရြောမတ မကကြောင ့် ရပ တန ့်သ ြောုံးြေလြောုံး  

အနြောဂတ အြေျိြုုံးြေျိြုုံးရဲ ့် ခန ့်ြေှန ုံးချက ကိုံ မဖြော ခပနိုံင ြေည ။   

 ‘Model parameters/Conversion matrix’ ြေှ က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ ကိုံ ခပင ဆင ပေါ။  ‘Mining 

concessions/Mining concessions’၏ အတန ုံး’နငှ ့် မကြော လံ ဆံုံစည ုံးရြောကိုံရှြောဖပီုံး တန ဘိုံုံး -105 

ကိုံ ထည ့်ပေါ။  ဤနည ုံးခဖင ့် မနြောက  ၅ နစှ ကကြောလ င  မခပြောင ုံးလဲြေှုလိုံအပ မကကြောင ုံး 

မသချြောမအြောင လုံပ ြေည ။ 

 သိုံ ့်ရြောတ င  မနြောက  ၅ နစှ အကကြောြေှြော ြိေုံင ုံး အခဖစ  ဆက ဖပီုံး ခ င ့်ြေခပြုလိုံပေါက အခခြောုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု 

အနဆံဲုံုံး တစ ခုံသိုံ ့် မခပြောင ုံးလဲခ င ့်ခပြုရြေည ။  သိုံ ့်ြေဟုံတ ပေါက မြေြော  ယ က အမခဖရှြောနိုံင ြေည ြေဟုံတ မချ။  

ထိုံ ့်မကကြောင ့် က န ေြောုံးရှင ုံး ြေက ထရစ ြေှြော ြိေုံင ုံးကမန သစ မတြောမခပြောင ုံးတြောကိုံ ၀ ကမန ၁ သိုံ ့် ရိုံက ဖပီုံး 

မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးကိုံ ခ င ့် ခပြုလိုံက ပေါ။ 
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ြေှတ ချက ။ CLUMondoအသ င တူဖန တီုံးခခင ုံး (simulation) အစတ င  ဆဲလ တစ ခုံဆီကိုံ ကျပန ုံး သက တြေ ုံး 

တစ ခုံ သတ ြေှတ ထြောုံး သည ။  အချိြုွံ့ ဆဲလ မတ ကိုံ သက တြေ ုံး ၃ နစှ  သတ ြေှတ ထြောုံးရိှဖပီုံး ခဖစ ရြော ၄င ုံးတိုံ ့်သည  

မနြောက  ၂ နစှ  အကကြောြေှြော မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ခဖစ နငှ ့်ပေါလိြေ ့်ြေည ။ 

 က န ေြောုံးရှင ုံးြေက ထရစ  ကိုံ ခပင ဆင ဖပီုံး မြေြော  ယ ကိုံ run ပေါ။  မြေြော  ယ  run တြော ဖပီုံးသ ြောုံးပေါက Map 

Comparison Kit ကိုံသံုံုံးဖပီုံး ရလ  ြေျြောုံးကိုံ နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။   

 MCK တ င  အပိုံင ုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိုံ ့်ရခဲ့်တဲ့် ရိှဖပီုံးသြောုံး 

.log file ထဲသိုံ ့် မနြောက ဆံုံုံး ခန ့်ြေှန ုံးပံုံမဖြော  မခြေပံုံ ကိုံ ထည ့်ပေါ။  ရလြော  ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နစှ နငှ ့် 

နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသ င တူဖန တီုံး ရလြော  ြေျြောုံးနငှ ့်လည ုံး နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။ 

 MCK တ င  မနြောက ဆံုံုံးနစှ ြေျြောုံးကိုံ နှုငိ ုံးယှဉ်ြေည ့်အစြောုံး ြေူလနစှ နငှ ့် အခခြောုံးနစှ ြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ 

နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။  ‘Per category’ ကိုံသံုံုံးဖပီုံး Mining ကိုံမရ ုံးခခင ုံးကကည ့်ခခင ုံးခဖင ့် နစှ တိုံင ုံးြေှြော ြိေုံင ုံးမတ  

တခဖည ုံးခဖည ုံး မလျြော့် နည ုံး မပျြောက က ယ သ ြောုံးတြော မတ ွံ့ရပေါလိြေ ့်ြေည ။ 

၆.၁.၃. ခန် ေ့မှန်ုံးချက် မူလဘာင်ကန် ေ့သတ်ချက်မျာုံး 

ခန ့်ြေှန ုံးချက  ြေူမဘြောင ကန ့်သတ ချက ြေျြောုံး အခန ုံးတ င  (ပံုံ-၂၀) simulation ကြောလ ကိုံ နစှ အြောုံးခဖင ့် 

မဖြော ခပနိုံင ြေည ခဖစ ဖပီုံး (ဥပြေြော ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု အမခခအမနြေှ မနြောက  ၁၀ နစှ ) simulation တစ နစှ ချင ုံး 

ဆီြေှြောရိှတဲ့် လိုံလြောုံးချက  demand ကိုံလည ုံး သတ ြေှတ နိုံင ြေှြော ခဖစ ပေါတယ ။  မခြေအသံုံုံးချြေှု 

လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံးသည  ြိေုံ ယ တ င  ထည ့်သ င ုံးရြေည ့် အရြောြေျြောုံးခဖစ ဖပီုံး 

CLUMondo/Laos/CLUMondoWorking folders ထဲရိှ  demand.in* ဖိုံင တ င လည ုံး တည ုံးခဖတ ြေှု 

ခပြုလုံပ နိုံင ပေါသည ။  simulation တစ နစှ ချင ုံးစီအတ က  ဤလိုံအပ ချက ြေျြောုံးသည မြေြော  ယ ြေှ ခ ဲမဝချထြောုံး 

မပုံးရန  လိုံအပ ြေည ့်  မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံး အစြောုံး တစ ခုံချင ုံးစီ၏ စုံစုံမပေါင ုံးဧရိယြောကိုံ စဉ်ုံးစြောုံးဆံုံုံးခဖတ ပေါြေည ။  
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ထပ ဆင ့် ခပြုလုံပ ပံုံ နည ုံးလြေ ုံး သည  ခ ဲမဝချထြောုံးသည ့် မခြေအသံုံုံးချြေှုြေျြောုံးနငှ ့် 

မခြေအသံုံုံးချြေှုလိုံလြောုံးချက ရိှမနြေှု တိုံ ့်၏ က ဲခပြောုံးခခြောနြောုံးချက ကိုံ အနည ုံးဆံုံုံးခဖစ ရန  မသချြောမစပေါြေည ။ 

မခြေအသံုံုံးချ လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံးကိုံ CLUMondoမြေြော  ယ က ၄င ုံး ကိုံယ တိုံင လ ပ လပ စ ြော တ က ချက ပေါသည ။  

တ က ချက ြေှုသည  မလ့်လြောြေှုနငှ ့် တ က ဆခန ့်ြေှန ုံးချက တိုံ ့် အမပေါ် ြေူတည ဖပီုံး 

နည ုံးစနစ ြေျြောုံးစ ြောကိုံအမခခခံနိုံင ပေါသည ။  

ယခင ခဖစ စဉ်အရ ဦုံးတည လြေ ုံးမကကြောင ုံးအတိုံင ုံး အနြောဂတ  အတ က ခန ့်ြေှန ုံးခခင ုံးသည  

အသံုံုံးချမခြေလိုံလြောုံးချက ကိုံတ က ချက သည ့် မယျဘုံယျ နည ုံးစနစ  ခဖစ ပေါသည ။  လိုံအပ လ င  

ရည ြေှန ုံးလူဦုံးမရတိုံုံးပ ြောုံးနှုန ုံး နငှ ./သိုံ ့်ြေဟုံတ  သယံဇြောတယုံတ မလ ြော့်လြောြေှု တိုံ ့်အတ က  

ဤဦုံးတည လြေ ုံးမကကြောင ုံးြေျြောုံးကိုံ ခပင ဆင နိုံင ပေါသည ။  ြေူဝေါ  ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောသံုံုံးသတ ြေှုအတ က  မခြေအသံုံုံးချ 

လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံးကိုံ ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် ခန ့်ြေှန ုံးချက နငှ ့် ပတ သက မသြော ြေူဝေါ ရည ြေှန ုံးချက တိုံ ့်ကိုံ 

ခပြုလုံပ မပုံးနိုံင သည ့် ဆန ုံးသစ မသြော ြေက ခရိုံ  အီမကြောမနြောြေစ မြေြော  ယ  ြေျြောုံးကိုံ အမခခခံနိုံင ပေါသည ။ 

 

ပံုံ ၂၀။ ခန ့်ြေှန ုံးချက  ြေူမဘြောင ကန ့်သတ ချက ြေျြောုံး 
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လြောအိုံ အပလီမကုံးရှင ုံးထဲြေှြောမပုံးထြောုံးတဲ့် လိုံလြောုံးချက  scenario ကိုံ ချိန ညြှိကကဖပီုံး ပိုံဖပီုံး စိတ ဝင စြောုံးဖ ယ  

မကြောင ုံးတဲ့် ဖြိေြုွံ့ ခပ ထိုံုံးတက လြောြေှု scenario ကိုံ ဖန တီုံးကကြေည ။   sီcenario ဟြော ဖြိေြုွံ့ ခပမတ ြေှြောလူဦုံးမရ 

သိသိသြောသြော ြေျြောုံးခပြောုံးလြောတဲ့် ြေမဝုံးမတြော့်တဲ့် အနြောဂတ ကိုံ ပံုံမဖြော ပေါလိြေ ့်ြေည ။   ေါမနြောက ြေှြော 

အမဆြောက အဦမတ ၊ စက ြေှုလုံပ ငန ုံးမတ  စတဲ့် တည မဆြောက မရုံး ဧရိယြောမတ  တိုံုံးတက လြောြေှု ဆက ဖပီုံး 

ခဖစ လြောပေါြေယ ။  ပိုံဖပီုံး တိတိကျကျ ဆိုံရရင  ၂၀၁၀ နငှ ့် ၂၀၂၀ နစှ ြေျြောုံးကကြောုံး အထိြေှြော ဖြိေြုွံ့ ခပဧရိယြောမတ ဟြော 

နစှ စဉ် ၁၀% ထက ပိုံဖပီုံး တိုံုံးတက လြောပေါလိြေ ့်ြေယ ။  scenario က အလ န အကျွန  ခဖစ မနြေယ  

ထင ရလင ့်ကစြောုံး၊  လိီုံဖ ဲ ွံ့ ဖဖိြုုံးြေှုမတ ရဲ ့် ပတ ဝန ကျင အမပေါ် သက မရြောက နိုံင ြဲေ့် အလြောုံးအလြောမတ ကိုံ မလ့်လြော 

ဘိုံ ့် အသံုံုံးခပြုနိုံင ပေါြေယ ။ 

 Model parameters/ scenario parameters ကိုံသ ြောုံးပေါ 

  ြီေှြော ‘Model parameters/Scenario parameters’ထဲြေှြော မခြေအသံုံုံးချဝန မဆြောင ြေှု မတ ရဲ ့် 

လိုံလြောုံးချက  demands မတ ကိုံ မခပြောင ုံးလိုံက ခခင ့်ခဖင ့် သင ့် ကိုံယ ပိုံင  scenario ကိုံ 

သတ ြေှတ နိုံင ပေါြေည ။   ကိီစစြေှြော တနစှ ချင ုံးစီရဲ ့် ‘Build up area’ အတ က  လိုံလြောုံးချက  demand 

ကိုံမခပြောင ုံးပေါြေည ။ 

 ‘Scenario parameters’ အခန ုံးြေှြော တနစှ ချင ုံးစီအတ က  မအြောက ပေါ တန ဘိုံုံးမတ ကိုံ ထည ့်ပေါ။ (Ctrl 

+ c နငှ ့် Ctrl + v သံုံုံးဖပီုံး excel ဖိုံင ကမန ဇယြောုံးကိုံ ကူုံးယူနိုံင ပေါတယ ) 

 

year Built-up areas [ha] 

2010 
44800 

2011 
53000 

2012 
57000 

2013 
64600 

2014 
73000 

2015 
80000 

2016 
87000 

2017 
93000 
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2018 
100000 

2019 
110000 

2020 
120000 

 

 ခန ့်ြေှန ုံးချက အတ က  လိုံလြောုံးချက မတ  ကိုံ ခပြုခပင ဖပီုံးရင  မြေြော  ယ ကိုံ run ပေါ။  မြေြော  ယ က run တြော 

ဖပီုံးသ ြောုံးရင  Map Comparison Kit ထဲြေှြော ရလြော  မတ  နှုငိ ုံးယှဉ်ကကည ့်ပေါ။ 

 MCK တ င  အပိုံင ုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိုံ ့်ရခဲ့်တဲ့် ရိှဖပီုံးသြောုံး 

.log file ထဲသိုံ ့် မနြောက ဆံုံုံး အသ င တူဖန တီုံး မခြေပံုံ ကိုံ ထည ့်ပေါ။  ရလြော  ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နစှ နငှ ့် 

နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသ င တူဖန တီုံး ရလြော  ြေျြောုံးနငှ ့်လည ုံး နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။ 

၇. ဧရိယာမူဝါဒပ ုစ  (လလေ့ကျင်ေ့ခန်ုံး) 

မခြေြောက ြေျြောုံးစ ြောမသြော စီြံေကိန ုံးနငှ ့် ြေူဝေါ  တန ဆြောပလြော တိုံ ့်ကိုံ အနြောဂတ  မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံး 

လြေ ုံးမကကြောင ုံး ကိုံ လွှြေ ုံးြိေုံုံးဘိုံ ့် အသံုံုံးခပြုနိုံင ပေါတယ ။   မီလ့်ကျင ့်ခန ုံးြေှြော ကလူြေ န  ိုံ ခန ့်ြေှန ုံးချက  တစ ခုံထဲြေှြော 

 အီမကကြောင ုံးအရြောြေှြော သင ဘယ မလြောက  ပေါဝင နိုံင ြေလဲဆိုံတြော ရှြောမဖ ကကည ့်ကကြေယ ။   အီတ က  

ဘယ ဧရိယြောမတ အတ က  ဘယ  မနရြောဆိုံင ရြော ြေူဝေါ မတ  ချြေှတ ထြောုံးတယ ဆိုံတြော ညွှန ခပတဲ့် မခြေပံုံတစ ခုံ 

လိုံပေါြေယ ။  တချိြုွံ့ ြေူဝေါ မတ က ဧရိယြောတစ ခုံခုံြေှြော မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံး အြောုံးလံုံုံးကိုံ 

တြောုံးခြေစ ထြောုံးပေါတယ ။  ဥပြေြော သစ မတြောကကိြုုံးဝိုံင ုံးထဲြေှြော အမခပြောင ခုံတ ထ င ြေှုကိုံ တြောုံးခြေစ ထြောုံးပေါတယ ။  

တခခြောုံးြေူဝေါ မတ က ဥပြေြော စိုံက ပျိြုုံးမခြေသတ ြေှတ ထြောုံးတဲ့်မနရြောြေှြော ဖြိေြုွံ့ ခပတည မဆြောက ြေှု တြောုံးခြေစ  

ထြောုံးခခင ုံးတိုံ ့်လိုံ  သတ ြေှတ မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး တစ စံုံစံုံကိုံ တြောုံးခြေစ ထြောုံးပေါတယ ။  

 မီလ့်ကျင ့်ခန ုံးြေှြော သတ ြေှတ ဧရိယြောမတ ထဲြေှြော မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးအြောုံးလံုံုံး တြောုံးခြေစ ထြောုံးတဲ့် ြေူဝေါ  

မတ ကိုံပဲ အသံုံုံးချပေါြေယ ။ 

 

 



 

 

- 45 - 

 

၇.၁. ထတုပ်ယ်ရမည်ေ့အလ ာမျာုံးထည်ေ့သငွ်ုံးစဉ်ုံးစာုံး ခင်ုံး 

ဧရိယြော ကန ့်သတ ခခင ုံး ဖိုံင မတ ကိုံ ဘယ မနရြောြေှြော မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးမတ  ခ င ့်ြေခပြုထြောုံးဘူုံး 

ဆိုံတြောမတ  ညွှန ခပဘိုံ ့်ရြောအတ က  သံုံုံးနိုံင ပေါတယ ။  နြေူနြော မခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ case study application ထဲြေှြော 

မပုံးထြောုံးဖပီုံး user-interface ကမနဖပီုံးမတြော့် ‘Exclusion layers’ အခန ုံးထဲက ‘Application 

characteristics’ tab ထဲြေှြော မရ ုံးချယ နိုံင ပေါတယ ။   

‘region _park.fil’ ဖိုံင ြေှြော ဘယ မနရြောြေှြော မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးကန ့်သတ ထြောုံးတယ ဆိုံတြော 

သတ ြေှတ ထြောုံးတဲ့် ကြောက ယ ထြောုံးသည ့်ဧရိယြောမခြေပံုံ ပေါဝင ပေါတယ ။  မခြေပံုံကိုံ ပံုံ-၂၁ ြေှြောခပထြောုံးမပြဲေ့်၊ 

အသ င တူဖန တီုံးြေှု ရလြော  ြေျြောုံးကိုံ ထည ့်သ င ုံးတဲ့် နည ုံးလြေ ုံးအလြောုံးတူ ASCII ရပ စတြောဖိုံင  အမနနငှ ့် GIS 

ထဲြေှြော လည ုံး ထည ့်သ င ုံးနိုံင ပေါတယ ။  နြေူနြော မနရြော ကန ့်သတ ဖိုံင ဟြော မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး 

ခ င ့်ခပြုြေထြောုံးတဲ့် သဘြောဝထိန ုံးသိြေ ုံးမရုံး ဧရိယြောမတ ကိုံ ကိုံယ စြောုံးခပြုပေါတယ ။ 

 

ပံုံ ၂၁။ တည မနရြောဆိုံင ရြော ကန ့်သတ ချက ြေျြောုံး၏ နြေူနြောပံုံ 

 

 CLUMondoကိုံ ဖ င ့်ထြောုံးဖပီုံးသြောုံးြေဟုံတ ရင  start လုံပ ဖပီုံး Laos application ကိုံဖ င ့်လိုံက ပေါ။ 
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 Application characteristics tab ရဲ ့် ‘Exclusion layers’ အခန ုံးကိုံသ ြောုံးပေါ။  မလြောမလြောဆယ ြေှြော 

သြောြေန  မ သမခြေပံုံ (ဖယ ထုံတ ခခင ုံးြေပေါ) ကိုံမရ ုံးချယ ထြောုံးတြောခခစ ပေါတယ ။  ေါကိုံ မရှွံ့ ြေှြောရိှတဲ့် ratio 

ခလုံပ  ကိုံနှပိ ဖပီုံး region_park ဖယ ထုံတ  အလွှြော ကိုံမခပြောင ုံးပေါ။ 

 တခခြောုံး ြေူကန ့်သတ ချက မတ ကိုံြေခပင ပဲ၊ မြေြော  ယ ကိုံ ခပန ဖပီုံး run ပေါ။မြေြော  ယ က run တြော ဖပီုံးသ ြောုံးရင  

Map Comparison Kit ထဲြေှြော ရလ  မတ ကိုံ ကကည ့်ရှုနှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။ 

 MCK တ င  အပိုံင ုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိုံ ့်ရခဲ့်တဲ့် ရိှဖပီုံးသြောုံး 

.log file ထဲသိုံ ့် မနြောက ဆံုံုံး အသ င တူဖန တီုံး မခြေပံုံ ကိုံ ထည ့်ပေါ။  ရလြော  ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နစှ နငှ ့် 

နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသ င တူဖန တီုံး ရလြော  ြေျြောုံးနငှ ့်လည ုံး နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။ 

၇.၂. အ ခာုံးထတု်ပယ်ရမည်ေ့အချက်အလက်မျာုံး 

အြေျိြုုံးသြောုံးဥယျြောဉ်မတ  ဖပီုံးမတြော့် မရထုံမတ နငှ ့်နုီံးတဲ့် သိုံ ့်ြေဟုံတ  ကပ မနတဲ့် ကြောက ယ ထြောုံးတဲ့်ဧရိယြောမတ ၊ 

သတ ြေှတ  မခြေဆီလွှြောမပေါ် ရိှ မလ ြောမစြောက ဧရိယြောမတ  သိုံ ့်ြေဟုံတ  အခြေင ့်တစ ခုံရဲ ့် အထက ရိှတဲ့် ဧရိယြောမတ  

စသည တိုံ ့်ကဲ့်သိုံ ့် တခခြောုံးကန ့်သတ ချက မတ လည ုံး လုံပ နိုံင ပေါတယ ။   ဦပြေြောြေှြော အလ န ခြေင ့်တဲ့်ဧရိယြောမတ  

(၁၀၀၀ ြီေတြောရဲ ့် အထက ရိှ ဧရိယြောမတ ) ကိုံဖယ ထုံတ ထြောုံးတဲ့် မခြေပံုံတစ ခုံကိုံ အသံုံုံးခပြုပေါြေယ ။    ီ

မနရြောဆိုံင ရြော ြေူဝေါ ဟြော မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံးရဲ ့် အကျိြုုံးဆက အမနနငှ ့် ပတ ဝန ုံးကျင ယိုံယ င ုံး ပျက စီုံးြေှု 

ပိုံ၍ ခံစြောုံးရနိုံင တဲ့် ခြေင ့်ြေြောုံးတဲ့် ဧရိယြောမတ ကိုံ ကြောက ယ ပေါတယ ။   လိီုံ ယိုံယ င ုံးပျက စီုံးြေှုြေျိြုုံးရဲ ့် ဥပြေြော 

အနည ုံးငယ ကမတြော့် သစ မတြောခပြုန ုံးတီုံးခခင ုံး သိုံ ့်ြေဟုံတ  ခြေင ့်ြေြောုံးတဲ့် ဧရိယြောြေှြောရိှတဲ့် ဖြိေြုွံ့ ခပဧရိယြောမတ  

သိသြောစ ြော တိုံုံးပ ြောုံးလြောခခင ုံး တိုံ ့်ခဖစ ပေါတယ ။ 

 ‘Application characteristics’ tab ရဲ ့် ‘Exclusion layers’ အခန ုံးကိုံသ ြောုံးပေါ။ ဖပီုံးမတြော့် 

ဖယ ထုံတ အလ ြော အမနနငှ ့် ‘region_1000.asc’ ကိုံမရ ုံးပေါ။ 
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 တခခြောုံးကန ့်သက ချက မတ ကိုံ ြေခပင ပဲ မြေြော  ယ ကိုံ တခေါခပန ဖပီုံး run ပေါ။ မြေြော  ယ က run တြော 

ဖပီုံးသ ြောုံးရင  Map Comparison Kit ထဲြေှြော ရလြော  မတ ကိုံ ကကည ့်ရှုနှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။ 

 MCK တ င  အပိုံင ုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိုံ ့်ရခဲ့်တဲ့် ရိှဖပီုံးသြောုံး 

.log file ထဲသိုံ ့် မနြောက ဆံုံုံး အသ င တူဖန တီုံး မခြေပံုံ ကိုံ ထည ့်ပေါ။  ရလြော  ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နစှ နငှ ့် 

နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသ င တူဖန တီုံး ရလြော  ြေျြောုံးနငှ ့်လည ုံး နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။ 

ြေှတ ချက ။  GIS ကိုံသံုံုံးဖပီုံးမတြော့် ကိုံယ ပိုံင  ဖယ ထုံတ အလွှြောမတ ကိုံ ခပြုလုံပ နိုံင ပေါတယ ။  ဥပြေြောမတ ကမတြော့် 

မရထုံရဲ ့် အက ြောအမဝုံး တစ ခုံခုံ အတ င ုံးဧရိယြောမတ  ကမန သတ ြေှတ မလ ြောမစြောက  အထက ြေှြောရိှတဲ့် 

ဧရိယြောမတ ၊ လြေ ုံးမတ ကမနအလ န မဝုံးက ြောတဲ့် ဧရိယြောမတ ထိ စသည ခဖင ့် အြေျိြုုံးြေျိြုုံးရိှနိုံင ပေါတယ ။  ‘add 

exclusion layer’ ကိုံနှပိ ဖပီုံးမတြော့် သင ့်ရဲ ့် ကိုံယ ပိုံင  ဖယ ထုံတ  အလွှြောမတ ကိုံ သံုံုံးကကည ့်နိုံင ပေါတယ ။  

 အီလွှြောမတ က သင ့်ရဲ ့် မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံနငှ ့် မ သမခြေပံုံမတ နငှ ့် အတိုံင ုံးအတြောချင ုံး တိတိကျကျ တူညီမနြေှု 

ရိှဘိုံ ့် လိုံအပ တယ ဆိုံတြောကိုံလည ုံး ြေှတ ထြောုံးပေါ။  User manual ြေှြော လိုံအပ မသြော မ တြောြေျြောုံးနငှ ့် 

ပတ သက တဲ့် အချက အလက မတ  ပိုံဖပီုံးမတ ွံ့ နိုံင ြေည  ခဖစ ပေါသည ။ 

၈. သင်ေ့လတာ်လသာရီဂရက်ရှင်ုံးပ ုစ  ဖင်ေ့ခွဲ ခမ်ုံးစိတ ်ဖာလလေ့လာ ခင်ုံး (လလေ့ကျင်ေ့ခန်ုံး) 

 မီလ့်ကျင ့်ခန ုံးြေှြော မလြော ဂျစ စတစ  ရီဂရက ရှင ုံး ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောြေှု (logistic regression analysis) 

ခပြုလုံပ ခခင ုံးခဖင ့် သင ့်မလ ြော ြေှု အမကကြောင ုံးြေျြောုံး (suitability factors) ရဲ ့်သိသြောထင ရှြောုံးြေှုကိုံ ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြော 

ကကည ့်ကကပေါြေည ။ Logistic regression analysis တစ ခုံသည  တစ ခုံ သိုံ ့်ြေဟုံတ  တစ ခုံထက ပိုံတဲ့် 

Explanatory variables ကိန ုံးရှင မတ  (မခြေဆီလွှြောအြေျိြုုံးအစြောုံး၊ အခြေင ့်၊ သ ြောုံးလြောဆက သ ယ နိုံင ြေှု 

စသည ကဲ့်သိုံ ့်) တိုံ ့်နငှ ့် Explained variables ကိန ုံးရှင မတ  (မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးတခုံခုံ) တိုံ ့်အကကြောုံး 

ဆက သ ယ ြေှုကိုံ ခန ့်ြေှန ုံးပေါသည ။ 
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 CLUMondoကိုံ ဖ င ့်ထြောုံးနငှ ့်ဖပီုံးသြောုံးြေဟုံတ ပေါက start လုံပ လိုံက ပေါ။  ဖပီုံးမတြော့် Laos application 

ကိုံ ဖ င ့်ပေါ။   တခခြောုံး ြေူကန ့်သတ ချက မတ ကိုံ ြေခပင ပေါနငှ ့်။ 

 ပထြေဆံုံုံး Regression analysis/ Sampling အခန ုံးထဲက ‘Update correlation matrix’ 

ခလုံပ ကိုံနှပိ ဖပီုံး ဆက သ ယ ြေှု တန ဘိုံုံး (Correlation values)မတ ကိုံ တ က ပေါ။ 

 တ က ချက ခခင ုံး ဖပီုံးသ ြောုံးလ င  lookup ဇယြောုံးထဲြေှြော multicollinearity တန ဘိုံုံးမတ ကိုံ 

ခြေင မတ ွံ့ နိုံင ြေှြောခဖစ ပေါတယ ။  သင ့်မလ ြော ြေှုခပ အလွှြောမတ ထဲက တစ စံုံတစ ခုံဟြော 

တခခြောုံးသင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြော မတ နငှ ့် အလ န ဆက သ ယ မန (highly correlated) 

မနသလြောုံးဆိုံတြော တီန ဘိုံုံးမတ က မခပြောပေါြေယ ။  သင ့်တင ့် မလ ြောက ပတ တဲ့် ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောြေှုတစ ခုံ 

အတ က  သင ့်မလ ြော ြေှုခပ အလွှြောမတ ဟြော လံုံမလြောက စ ြော က ဲခပြောုံး ခခြောုံးနြောုံးမနရပေါြေယ  (ဆက သ ယ ြေှု 

ရိှြေမနမစရပေါ)။ 

 ဆီမလ ြော မသြော သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောမတ ကိုံ မရ ုံးပေါ။ အလွှြောမတ ကိုံ သူတိုံ ့်ရဲ ့် ဆက သ ယ ြေှုတန ဘိုံုံးက 

၀.၈ ထက  နြဲေယ ဆိုံရင  ထည ့်သ င ုံးဘိုံ ့် မရ ုံးချယ နိုံင ပေါတယ ။  တစ ခုံ သိုံ ့်ြေဟုံတ  တစ ခုံထက  ပိုံတဲ့် 

မခြေပံုံမတ ဟြော သိသြောစ ြော ဆက သ ယ မနြေယ ဆိုံရင  (၀.၈ ထက ပိုံပေါက)  ပံီုံမတ ထဲက တစ ခုံကိုံသြော 

မရ ုံးချယ နိုံင ပေါတယ ။  ၂ ခုံစလံုံုံး ြေမရ ုံးရပေါ။  တစ ခုံနငှ ့် တစ ခုံ ဆက သ ယ ြေမနတဲ့် သင ့်မလ ြော ြေှုခပ 

မခြေပံုံမတ ကိုံ မရ ုံးချယ ဖပီုံးပေါက ‘Take sample’ ကိုံနှပိ ပေါ။ 
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ပံုံ ၂၂။ correlation matrix တ က ချက ခခင ုံး 

 

 ယခုံ သင ဟြော ‘Parameter selection’ အခန ုံး (ပံုံ-၂၃) ထဲက coefficients မတ ကိုံ 

တ က ချက နိုံင ပေါဖပီ။  မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး တစ ခုံကိုံမရ ုံးပေါ။  ဖပီုံးမတြော့် 

သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောမတ အြောုံးလံုံုံး ကိုံမရ ုံးဖပီုံး ‘calculate coefficients’ ကိုံနှပိ ခခင ုံးခဖင ့် coefficients 

မတ ကိုံ တ က ချက ပေါ။ 

ထည ့်သ င ုံးရန  အရည အမသ ုံးြေှီဘိုံ ့် သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောတစ ခုံဟြော မရ ုံးချယ ထြောုံးတဲ့် မခြေအသံုံုံးချြေှု 

အြေျိြုုံးအစြောုံးနငှ ့် သိသြောထင ရှြောုံးစ ြော ဆက သ ယ ြေှုရိှရပေါြေယ ။  ဆိုံလိုံတြောက သိသြောထင ရှြောုံးြေှုတန ဘိုံုံး က ၀.၀၅ 

ရဲ ့် မအြောက ြေှြောရိှရပေါြေယ ။  ၀.၀၁ ရဲ ့် မအြောက ြေှြောဆိုံရင  ပိုံမကြောင ုံးပေါတယ ။  ြေူကန ့်သတ ချက နငှ ့် 

သိသြောထင ရှြောုံးြေှု တန ဘိုံုံးမတ ဟြော သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောမတ  အမရအတ က အမပေါ် ြေူတည မနတဲ့်အတ က  

ြေှန ကန တဲ့် သင ့်မလ ြော ြေှုခပမခြေပံုံ အစံုံမတ ကိုံ အထပ ထပ  ရှြောမဖ ဘိုံ ့် လိုံအပ ပေါြေယ ။ 

 အနည ုံးဆံုံုံး သိသြောထင ရှြောုံးြေှုရိှတဲ့် သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောမတ ကိုံ သူ ့်တန ဘိုံုံး ၀.၀၅ တဲ့် ကကီုံးမနသြေ  

မရ ုံးချယ ထြောုံးတဲ့်ထဲက ခပန ခဖြုတ  (unselect)ပေါ။ကျန တဲ့် သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောမတ ဟြော 

သိသြောထင ရှြောုံးလြော ဖပီုံး အလွှြောမတ  ၇ ခုံမအြောက သြောကျန မအြောင   ေါကိုံအကကိြေ ကကိြေ  လုံပ ပေါ။ 
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 တချိြုွံ့ကိစစမတ ြေှြော ကလူြေ န  ိုံက ‘Could not find a stable solution’ ဆိုံတဲ့် ြေက မဆ့် နငှ ့် 

အသိမပုံးပေါလိြေ ့်ြေယ ။  ြေူကန ့်သတ ချက မတ ကိုံ စစ မဆုံးပေါ။  လိီုံကိစစြေှြော သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြော တစ ခုံ 

သိုံ ့်ြေဟုံတ  နနဲ ဲကိုံ unselect လုံပ ဖပီုံး ခပန ကကိြုုံးစြောုံးလုံပ ကကည ့်ပေါ။ 

 သင ့်တင ့်မလ ြောက ပတ ဆံုံုံးခဖစ တဲ့် သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောမတ  အြေျြောုံးဆံုံုံး ၇ ခုံ မရ ုံးချယ ဖပီုံးမသြောအခေါ၊ 

coefficients မတ ကိုံ ခပန တ က ပေါ ဖပီုံးမတြော့် ‘Use this coefficients’ ကိုံ နှပိ ပေါ။   နီည ုံးအြောုံးခဖင ့် 

‘Model parameter’ tab ထဲြေှြော ‘Regression parameters’ ြေက ထရစ  ကိုံ update လုံပ ပေါြေည ။ 

 မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံး တစ ခုံချင ုံးစီအတ က  အလြောုံးတူ ြေူကန ့်သတ ချက  မရ ုံးချယ ခခင ုံး 

အဆင ့်မတ ကိုံ ခပြုလုံပ ဖပီုံး၊ သူတိုံ ့်ရဲ ့် ြေူကန ့်သတ ချက  တန ဘိုံုံးမတ ကိုံ သံုံုံးပေါ။ 

ြေှတ ချက ။ ‘Parameter selection’ ဝင ုံး ိုံုံး ရဲ ့် မအြောက မခခြေှြော၊ ြေျဉ်ုံးမက ုံးမအြောက ရိှဧရိယြောအမပေါ်ြေှြော 

အချက အလက  တစ ခုံ ‘AUC’ တန ဘိုံုံး ရိှပေါတယ ။   တီန ဘိုံုံးက တ က ချက ထြောုံးတဲ့် ရီဂရက ရှင ုံးရဲ ့် 

ြေှန ကန ြေှုကိုံ ကိုံယ စြောုံးခပြုဖပီုံး၊ ၀ နငှ ့် ၁ ကကြောုံးရိှ တန ဘိုံုံးတစ ခုံ မဖြော ခပမပုံးပေါသည ။  ၀.၉ ထက ကကီုံးတဲ့် 

တန ဘိုံုံးက လံုံမလြောက တဲ့် ြေှန ကန ြေှုကိုံ ခပဖပီုံး၊ ၀.၈ နငှ ့် ၀.၉ ကကြောုံးတန ဘိုံုံးကလည ုံး မကြောင ုံးဖပီုံးမတြော့်၊ ၀.၇ နငှ ့် 

၀.၈ ကကြောုံး တန ဘိုံုံးကမတြော့် ြေှန ကန ြေှု သင ့်တင ့်ပေါတယ ။  ၀.၇ မအြောက တန ဘိုံုံးကမတြော့် ညံ့်ဖျင ုံးတဲ့် ြေှန ကန ြေှု 

ကိုံယ စြောုံးခပြုဖပီုံး ၀.၆ မအြောက  တန ဘိုံုံး ဆိုံရင  ြေမကြောင ုံးဘူုံးြေှတ ပေါ။   နီည ုံးခဖင ့် သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောမတ နငှ ့် 

သူတိုံ ့်ရဲ ့် regression coefficients မတ ကိုံ ကလူြေ န  ိုံြေှြော သိခြေင နိုံင ပေါတယ ။ 
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ပံုံ ၂၃။ regression coefficients ြေျြောုံးကိုံ တ က ချက ခခင ုံး 

 

 

 

၉. အသ ုုံးချနည်ုံးအသစ် ဖန်တုီံး ခင်ုံး (လလေ့ကျင်ေ့ခန်ုံး) 

ဖပီုံးခဲ့်တဲ့် မလ့်ကျင ့်ခန ုံးမတ ြေှြောCLUMondoမြေြော  ယ  ကိုံ စူုံးစြေ ုံးခဲ့်ဖပီုံး အဝင ဖိုံင အြေျြုုံးြေျိြုုံးနငှ ့် ခန ့်ြေှန ုံးချက ကိုံ 

ဘယ လိုံ သင ့်တင ့်မအြောင  လုံပ ရြေည ကိုံ မလ့်လြောခဲ့်ကကဖပီုံး ခဖစ သည ။  ဤမလ့်ကျင ့်ခန ုံးတ င  သင ကိုံယ တိုံင  

Laos case study အတ က  အပလီမကုံးရှင ုံး အသစ တစ ခုံ ခပြုလုံပ ရန  အဆင ့်လိုံက  လြေ ုံးခပသ ြောုံးပေါြေည ။  

လြောအိုံအတ က  ရိှဖပီုံးသြောုံးအပလီမကုံးရှင ုံး လုံပ ဘိုံ ့် သံုံုံးခဲ့်တဲ့် အလြောုံးတူမ တြော အတိုံင ုံးသံုံုံးဖပီုံး ၂၀၁၀ နစှ  နငှ ့် 

၂၀၂၀ နစှ ြေျြောုံးအကကြောုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး အသ င တူဖန တီုံးြေှုတစ ခုံကိုံ လုံပ ကကြေည ။ 

အဆင်ေ့ ၁။ CLUMondo အသငွ်တူဖန်တုီံး ခင်ုံး စီမ ကိန်ုံး အသစ်တစ်ခု စတင် ခင်ုံး 
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 CLUMondoကိုံစပေါ၊  ေါမပြဲေ့် ရိှဖပီုံးသြောုံး အပလီမကုံးရှင ုံး ြေဖ င ့်ပေါနငှ ့်။  ေါအစြောုံး၊ File/New project 

ကမနဖပီုံး ပမရြောဂျက အသစ တစ ခုံ စတင ပေါ။  ‘New Laos application’ လိုံြေျိြုုံး သင ့်တင ့်တဲ့် 

အြေည တစ ခုံမပုံးပေါ၊ ဖပီုံးမတြော့် အတ က  directory ( ပံုံ- ၂၄) ကိုံသတ ြေှတ ပေါ။ ‘Next’ ကိုံနှပိ ပေါ။ 

 

ပံုံ ၂၄။ အသ င တူဖန တီုံးခခင ုံးအသစ တစ ခုံ စတင ခခင ုံး 

 

 ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံနငှ ့် မ သ မခြေပံုံ ကိုံ ညွှန ပေါ။   မီ တြောမတ ကိုံ Laos/Data 

ြေှြောမတ ွံ့ နိုံင ပေါြေည ။  ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံ အတ က  ‘cov_all.0.asc’ကိုံသံုံုံးဖပီုံး၊ 

မ သမခြေပံုံအတ က   ‘region1.asc’ကိုံ သံုံုံးပေါ (ပံုံ - ၂၅)။ 

 မဆြော့်ဝဲလ က မခြေအသံုံုံးချြေှု အတန ုံးအစြောုံး အမရအတ က ကိုံ အလိုံလိုံ ြေှတ ြိေပေါြေည ။သိုံ ့်မသြော  

 ေါမတ နငှ ့်တ ဲဖက မနတဲ့် အြေည မတ ကိုံမတြော့် သိြေည ြေဟုံတ မချ။   ေါ့်မကကြောင ့် 

 ေါကိုံလုံပ မပုံးဘိုံ ့်လိုံပေါြေယ ။ မခြေအသံုံုံးချြေှု အတန ုံးအစြောုံး မတ ရဲ ့် အြေည မတ ကိုံ တည ုံးခဖတ ဖပီုံး၊ ပံုံ -၂၆ 

ြေှြော ခပထြောုံးတဲ့် ဥပြေြော အတိုံင ုံး legend အမရြောင မတ  တည ုံးခဖတ ပေါ။ 

မှတ်ချက်။မြေြော  ယ  အပလီမကုံးရှင ုံးကိုံ ခပည ့်စံုံစ ြော ခပြုလုံပ ဖပီုံးတဲ့်မနြောက ြေှြော၊ မခြေအသံုံုံးချြေှု မတ ရဲ ့် 

အြေည မတ ကိုံ ခပင လိုံ ့်ရနိုံင ြေည ြေဟုံတ မတြော့်ပေါ။  ထိုံ ့်မကကြောင ့်  အီဆင ့်ကိုံ အလ င စလိုံ သ ြောုံးတြောထက   ြီေှြော 

တစ ခေါထဲ နြောြေည  အခပည ့်အစံုံ မပုံးလိုံက ရင  မကြောင ုံးပေါတယ ။ 
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ပံုံ ၂၅။ ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံနငှ ့် မ သမခြေပံုံ သတ ြေှတ ခခင ုံး 

 

 

ပံုံ ၂၆။ မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးနငှ ့် အမရြောင ြေျြောုံးနြေူနြော 

 

 မခြေအသံုံုံးချြေှု အြောုံးလံုံုံးကိုံ အြေည နငှ ့် အမရြောင  မပုံးဖပီုံး မနြောက ြေှြော ‘next’ ကိုံနှပိ ပေါ။ 

 အသ င တူဖန တီုံးြေှု၏ ကနဦုံး နစှ ကိုံ သတ ြေှတ ပေါ။   နီစှ ဟြော ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံ 

မပုံးထြောုံးတဲ့်နစှ နငှ ့် သက ဆိုံင ပေါတယ ။  လြောအိုံ အပလီမကုံးရှင ုံးအတ က  သံုံုံးထြောုံးသည ြေှြော ၂၀၁၀ ခုံနစှ  

ခဖစ ပေါသည ။ 

 မခြေအသံုံုံးချ ဝန မဆြောင ြေှု ြေျြောုံးကိုံသတ ြေှတ ပေါ ( ြိီေုံ ယ ြေှြော မနြောင တ င  လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံး demands 

အခဖစ  သတ ြေှတ ြေည ့် ထုံတ ကုံန  သိုံ ့်ြေဟုံတ  ဝန မဆြောင ြေှု)။  ဤ မခြေအသံုံုံးချြေှုြေျြောုံးနငှ ့် ဝန မဆြောင ြေှု 

မတ ရဲ ့် ဆက သ ယ ချက ဟြော flexable ခဖစ တယ ဆိုံတြော သရုံပ မဖြော ခပရန   ြီေှြော လိုံလြောုံးချက  demands 
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နစှ ခုံ ‘Build-up area’ နငှ ့် ‘Staplecrops’ကိုံ အသံုံုံးခပြုပေါြေည ။  ဘြောသြောခပန ြေှုမပုံးရန ၊  ြီေှြော ယူနစ  

ထည ့်သ င ုံးမပုံးရင  မကြောင ုံးပေါတယ  (ပံုံ - ၂၇)။   ယူီနစ မတ က နြေူနြော အပလီမကုံးရှင ုံးထဲကဟြောနငှ ့် 

က ြောခခြောုံးမနတြောကိုံ သတိထြောုံးပေါ။ 

 

ပံုံ ၂၇။ ကနဦုံးနစှ နငှ ့် အသံုံုံးချမခြေလိုံလြောုံးချက ြေျြောုံး သတ ြေှတ ခခင ုံး 

 

 Application ထည ့်သ င ုံးခခင ုံး ဖပီုံးစီုံးရန  ‘Finish’ ကိုံနှပိ ပေါ။ 

 စီြံေချက ကိုံ အသစ ခပြုလုံပ ဖပီုံးခဖစ မသြော လည ုံး၄င ုံးထဲတ င  ြေူကန ့်သတ ချက  ြေရိှမသုံး၍မသြော ၄င ုံး၊ 

အမခခခံခပြုဖပီုံး မခပြောင ုံးလဲြေှုြေျြောုံးကိုံ အသ င တူဖန တီုံးရြေည ့် မ တြောြေျြောုံး 

ြေျြောုံးခပြောုံးလ န ုံးမနမသြောမကကြောင ့်၄င ုံး၊ run လုံပ လိုံ ့်ြေရနိုံင မသုံးပေါ။  မနြောက အဆင ့်ြေှြော အပလီမကုံးရှင ုံး၏ 

ဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံးကိုံ ခပင ဆင ကကြေည ။ 

 လုံပ ငန ုံးတိုံုံးတက ြေှုကိုံ အချိန ြေမရ ုံး ‘Save’ခလုံပ  ကိုံနှပိ ဖပီုံး သိုံ ့်ြေဟုံတ  File/Save project အြောုံးခဖင ့် 

သိြေ ုံးဆည ုံးထြောုံးနိုံင ပေါသည ။ 

The next step is to fill the, yet almost empty, application with the necessary data.  

အဆင်ေ့ ၂။ အပလီလကုံးရှင်ုံး၏ ဝိလသသလကခဏာမျာုံးကို  ပင်ဆင် ခင်ုံး 
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မနြောက အဆင ့်သည  ဘြောြေှ ြေရိှမသုံးမသြော အပလီမကုံးရှင ုံးတ င  လိုံအပ သည ့် မ တြောြေျြောုံး 

ထည ့်သ င ုံးရန ခဖစ ပေါသည ။  ၄င ုံးကိုံစတင ရန  သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောြေျြောုံး ထည ့်သ င ုံးရန လိုံအပ ပေါြေည ။ 

 Application characteristics/suitibality layers ထဲတ င  ‘Add suitability layer’ ကိုံနှပိ ဖပီုံး 

sc1gr0.fll ကိုံမရ ုံးပေါ။  ၄င ုံးကိုံ ‘w_3_ab2k’ ဟုံအြေည မပုံးပေါ။  ‘Create a new legend’ ကိုံမရ ုံးဖပီုံး 

‘Edit legend’ ကိုံနှပိ ပေါ။  ဤသည  အြေျိြုုံးအစြောုံးခပမခြေပံုံတစ ခုံခဖစ ဖပီုံး၊ legend အြေျိြုုံးအစြောုံးကိုံ 

‘Categoric’ မရ ုံးဖပီုံး  ‘Derive from map’ကိုံနှပိ ခခင ုံးခဖင ့် အလိုံလိုံ ရရိှနိုံင ပေါသည  (ပံုံ-၂၉)။  

လိုံအပ လ င  အမရြောင ြေျြောုံးလည ုံးမရ ုံးနိုံင ပေါသည ။  ‘Ok’မပေါ်ကိုံနှပိ ဖပီုံး၊ ‘Create new legend’ 

မနရြောတ င  အလွှြော၏ အြေည ကိုံ ရိုံက ထည ့် ခခင ုံးခဖင ့် legend ကိုံ သိြေ ုံးနိုံင ပေါသည ။ 

 အလွှြောတစ ခုံချင ုံးစီ၏ အမသုံးစိတ မဖြော ခပချက ကိုံ ‘Section 2. Case study’ တ င  မပုံးထြောုံးပေါသည ။ 

 

ပံုံ ၂၈။ သင ့်မလ ြော ြေှုဆိုံင ရြောအလွှြောြေျြောုံး 
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ပံုံ ၂၉။ အြေျိြုုံးအစြောုံးခပမခြေပံုံတစ ခုံအတ က  Legend editor 

 

 ထိုံ ့်မနြောက  ‘sc1gr1.fil’ ကိုံထည ့်ဖပီုံး ‘access’ ဟုံအြေည မပုံးပေါ။  ဤသည  ကိန ုံးဂဏန ုံးမခြေပံုံတစ ခုံ 

ခဖစ ၍၊ legend ကိုံ  ြီေှြောသီုံးခခြောုံးရယူရန  လိုံအပ ပေါသည ။  တဖန ၊ legend အသစ တစ ခုံ ခပြုလုံပ ပေါ။  

‘numeric’ legend အြေျိြုုံးအစြောုံးကိုံမရ ုံးဖပီုံး၊ ‘Number of classes’ အခန ုံးတ င  အတန ုံးအစြောုံး ၁၀ ခုံ 

မရ ုံးပေါ။ ထိုံ ့်မနြောက ၊ ‘Generate class bounds’ ကိုံနှပိ ပေါ၊ 

‘Choose automatically’ ကိုံမရ ုံးဖပီုံးမနြောက ၊ ‘Find best scale’ ခလုံပ ကိုံနှပိ ပေါ (ပံုံ - ၃၀)။  ‘Ok’ 

ကိုံနှပိ ၍ window ကိုံ ပိတ ဖပီုံးမနြောက ၊ ‘Generate labels’ ကိုံနှပိ ပေါ။  မနြောက ဆံုံုံးတ င  Generate 

colors’ ကိုံနှပိ ၍ အမရြောင ြေျြောုံးကိုံမရ ုံးချယ ပေါ။  ၄င ုံးတိုံ ့်ကိုံ ခပြုလုံပ ဖပီုံးမနြောက ၊ window ကိုံ ပိတ ဖပီုံး 

Generate new legend’ မနရြောတ င  အြေည မပုံးပေါ။  ကိန ုံးဂဏန ုံးမခြေပံုံ အြောုံးလံုံုံးအတ က  

အလြောုံးတူခပြုလုံပ ပေါ။ 

ြေှတ ချက ။  မနြောင အပလီမကုံးရှင ုံးြေျြောုံးတ င  ရိှဖပီုံး legends ြေျြောုံးကိုံလည ုံး ထည ့်သ င ုံးမပုံးနိုံင သည ။  

ထိုံ ့်မကကြောင ့် အချိန တိုံင ုံး legends ြေျြောုံးကိုံ တည ုံးခဖတ ရန ြေလိုံမပ။   သင ့်မလ ြော ြေှုခပမခြေပံုံတစ ခုံ၏ အြေည ကိုံ 

သတ ြေှတ မပုံးဖပီုံး မခြေပံုံကိုံ loading လုံပ မသြောအခေါ ‘Generate new legend’ ကိုံမရ ုံးချယ ပေါ။  ထိုံ ့်မနြောက  
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‘Edit legnd/ Import’ ကိုံနှပိ ကြော legend ဖိုံင ကိုံ load လုံပ ပေါ။ legend အတ က  သက ဆိုံင ရြော အြေည  

ရိုံက ထည ့်ပေါ။ 

 သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောြေျြောုံး ထည ့်သ င ုံးခခင ုံး ဖပီုံးစီုံးသ ြောုံးမသြောအခေါ၊ ‘Suitability layers’ tab သည  

နြေူနြော ပံုံ - ၂၈ အတိုံင ုံးခြေင မတ ွံ့ရပေါြေည ။  သင ့်မလ ြော ြေှုခပအလွှြောတိုံင ုံးကိုံ ‘Show’ ခလုံပ ကိုံနှပိ ၍ 

ဖ င ့်ကကည ့်နိုံင ပေါသည ။ 

 

ပံုံ ၃၀။ Generate class bounds of a numeric map 

 

မနြောက အဆင ့်တ င ၊ ‘Land-use services’ ြေျြောုံးကိုံ သတ ြေှတ မပုံးရန  လိုံအပ ပေါသည ။ မခြေအသံုံုံးချ 

ဝန မဆြောင ြေှုြေျြောုံး ြေက ထရစ  သည  မခြေအသံုံုံးချ သတ ြေှတ ဝန မဆြောင ြေှု ဥပြေြော ဖြိေြုွံ့ ခပမခြေ ၁ ကီလိုံြီေတြော 

အတ က  သိုံ ့်ြေဟုံတ  သီုံးနှအံထ က  အတ က  မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး တစ ခုံ၏ ဆဲလ တစ ခုံ၏ 

ထုံပ လုံပ နိုံင စ ြေ ုံးအြောုံးကိုံ သတ ြေှတ ပေါသည ။ ဤ ခန ့်ြေှန ုံးချက ြေျြောုံးသည  သြောြေန အြောုံးခဖင ့် 

မ တြောအချက အလက ြေျြောုံးမပေါ်အမခခခံဖပီုံး၊ အသံုံုံးခပြုမသြော ယူနစ အမပေါ် ြေူတည ပေါသည ။ 

ဥပြေြော၊ တည မဆြောက မရုံးမခြေအတ က  လိုံလြောုံးချက ကိုံ စက ဲယြောုံးကီလိုံြီေတြော ခဖင ့် မဖြော ခပနိုံင ပေါသည ။  

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံတ င  ဆဲလ တစ ခုံ၏ ပံုံမဖြော စ ြေ ုံးအြောုံး သည  ၂ ကီလိုံြီေတြော ခဖစ ၍၊ ဆဲလ တစ ခုံသည  ၄ 
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ကီလိုံြီေတြော စက ဲယြောုံး ခဖစ ပေါသည ။  သိုံ ့်ရြောတ င  ဖြိေြုွံ့ ခပမခြေအခပင  မကျုံးရ ြောြေျြောုံးခဖစ သခဖင ့် အဖြဲေတြေ ုံး 

စိုံက ပျိြုုံးမခြေဆဲလ တစ ခုံစီတ င တည မဆြောက မရုံးမခြေအနည ုံးငယ  ပေါဝင နိုံင ပေါြေည ။ 

အလြောုံးတူပင ၊ အဓိက သီုံးနှြံေျြောုံးကိုံ မခြေအသံုံုံးချစနစ  အြေျိြုုံးြေျိြုုံးခဖင ့် အမရအတ က အြေျိြုုံးြေျိြုုံး 

ထုံတ လုံပ နိုံင ပေါသည ။  စပေါုံးခင ုံး တစ ဧကြေှ နစှ စဉ် လြောအိုံနိုံင ငံတ င  ၄၀၀၀ ကီလိုံဂရြေ ခန ့် 

ထုံတ လုံပ နိုံင ပေါသည ။  သိုံ ့်မသြော  အဖြဲေတြေ ုံးစိုံက ပျိြုုံးမခြေ ဆဲလ တစ ခုံအတ င ုံးရိှ မခြေြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ 

စပေါုံးထုံပ လုံပ ြေှုအတ က  သံုံုံးစ ဲလိြေ ့်ြေည ြေဟုံတ မချ၊ ထိုံ ့်မကကြောင ့်၊ ဆဲလ တစ ခုံ၏ စပေါုံးထုံတ လုံပ ြေှု ကိုံ ၇၅ % ×၄ 

(တန /ဟက တြော) × ၄၀၀ (ဟက တြော/ဆဲလ ) = ၁၂၀၀ တန  ခန ့်ြေှန ုံးနိုံင ပေါသည ။ 

 မခြေအသံုံုံးချ ဝန မဆြောင ြေှု ြေက ထရစ ြေျြောုံးတ င  ပံုံ - ၃၁ ဥပြေြော မပုံးထြောုံးသကဲ့်သိုံ ့် ခဖည ့်သ င ုံးပေါ။ 

 

ပံုံ ၃၁။ မခြေအသံုံုံးချ ဝန မဆြောင ြေှုြေျြောုံး ြေက ထရစ  

 

ြေှတ ချက ။  သင ့်ကိုံယ ပိုံင မ တြော သံုံုံးမသြောအခေါ သင ့်မလ့်လြောဧရိယြော အတ င ုံးရိှ မခြေအသံုံုံးချြေှုစနစ  အြောုံး 

ခ ဲခခြေ ုံး စိတ ခဖြောြေှု တစ ခုံအမပေါ် အမခခခံ၍ ဤ တန ဘိုံုံးြေျြောုံးကိုံ သတ ြေှတ ပေါ။  တန ဘိုံုံးြေျြောုံးသည  

မလ့်လြောဧရိယြော တစ ခုံအတ င ုံးရိှ မခြေအသံုံုံးချဝန မဆြောင ြေှုတစ ခုံ ရရိှရန  သတ ြေှတ မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး  
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တစ ခုံ၏ ပျြေ ုံးြေ  တန ဘိုံုံးအမပေါ် အမခခခံထြောုံးပေါသည ။  ထိုံကဲ့်သိုံ ့်  ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောြေှု အတ က  သံုံုံးစ ဲမသြော မ တြော 

ြေျြောုံးြေှြော မခြေဖံုံုံးလွှြေ ုံးြေှုမခြေပံုံြေျြောုံးြေှ စိုံက ပျိြုုံးမရုံး သန ုံးမခေါင စြောရင ုံးြေျြောုံး၊ ပိုံင ဆိုံင ခ င ့်ြေျြောုံးနငှ ့် ကျွြေ ုံးကျင  

ပညြောရှင တိုံ ့်၏ အယူအဆြေျြောုံးအထိ အြေျိြုုံးြေျိြုုံး ခဖစ နိုံင ပေါသည ။ 

 ‘Application characteristics’ အခန ုံး၏ မနြောက ဆံုံုံးအဆင ့်သည  ဖယ ထုံတ  အလွှြောြေျြောုံး 

သတ ြေှတ ရန ခဖစ ပေါသည ။  နြေူနြောတ င  လြောအိုံနိုံင ငံ အြေျိြုုံးသြောုံးဥယျြောဉ် က န ယက  ၏ မခြေပံုံကိုံ 

သံုံုံးထြောုံးပေါသည ။ 

 ‘Add exclusion layer’ မပေါ်တ င  နှပိ ၍၊ region_park.fil မခြေပံုံ ကိုံထည ့်ပေါ။ Spatial policies 

အခန ုံးတ င  ခပထြောုံးသကဲ့်သိုံ ့် numeric map တစ ခုံအတ က  legend ကိုံ သတ ြေှတ ပေါ။ 

အဆင်ေ့ ၃။ ရီဂရက်ရှင်ုံး ခွဲ ခမ်ုံးစိတ ်ဖာမှု  ပြိုလုပ် ခင်ုံး 

အပလီမကုံးရှင ုံး ခပြုလုံပ ခခင ုံးတ င  မနြောက အဆင ့်သည  ရီဂရက ရှင ုံး ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောြေှု ခပြုလုံပ ခခင ုံး 

ခဖစ ပေါသည ။ ရီဂရက ရှင ုံး ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောြေှု ခပြုလုံပ ခခင ုံး၏ ရလ  ြေျြောုံးသည  မခြေအသံုံုံးချြေှု 

တစ ခုံချင ုံးစီအတ က  လိုံအပ သည ကိုံ ြေှတ ပေါ။ 

အဆင်ေ့ ၄။ မုိဒယ်နငှ် ေ့ ခန် ေ့မှန်ုံးချက် မူလဘာင်ကန် ေ့သတခ်ျက်မျာုံး သတ်မှတ ်ခင်ုံး 

ရီဂရက ရှင ုံး ခ ဲခခြေ ုံးစိတ ခဖြောြေှု ခပြုလုံပ ခခင ုံးဖပီုံးစီုံးမသြောအခေါ model parameters အခန ုံးတ င  

ြိေုံ ယ ြေူမဘြောင ကန ့်သတ ချက ြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံး ကိုံခဖည ့်မပုံးရန လိုံပေါြေည ။  အချိြုွံ့ကိစစြေျြောုံးတ င  

အပလီမကုံးရှင ုံးခပြုလုံပ  စဉ်က သတ ြေှတ မပုံးခဲ့်မသြော တန ဘိုံုံးြေျြောုံးအတိုံင ုံးထြောုံးနိုံင ပေါသည ဖပီုံး၊ 

အခခြောုံးကိစစြေျြောုံးတ င  တခခြောုံးတန ဘိုံုံးြေျြောုံးမပုံးရန လိုံအပ ပေါသည ။  ‘Model parameters’ 

နငှ ့်အမသုံးစိတ မဖေါ် ခပချက အြောုံး ‘Land use change scenario modeling (exercise)’ 

အခန ုံးတ င မတ ွံ့ ရိှနိုံင ပေါသည ။ 

ပထြေဦုံးစ ြော မခပြောင ုံးလဲြေှုအစဉ်ကိုံ သတ ြေှတ ရန လိုံအပ ပေါသည ။  မခပြောင ုံးလဲြေှုအစဉ်သည  

လိုံလြောုံးချက ကိုံခဖည ့်ဆည ုံးရန  မခြေအသံုံုံးချြေှုကိုံ ြေည ကဲ့်သိုံ ့် မခပြောင ုံးရြေည ကိုံ ြိေုံ ယ ကိုံ မခပြောသည ့် နည ုံးပညြော 
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ဆိုံင ရြော ြေူကန ့်သတ ချက  ခဖစ ပေါသည ။  အမခခခံအြောုံးခဖင ့် ဆဲလ ြေျြောုံးကိုံ ဂဏန ုံးတန ဘိုံုံး အနြိေ ့်ြေှ အခြေင ့် 

မပုံးရြေည ။  ခြေင ့်မသြောတန ဘိုံုံးသည  ခြေင ့်မသြော မထြောက ပံ့်ြေှုကိုံ ညွှန ခပပေါသည ။  ဆိုံလိုံသည ြေှြော 

တန ဘိုံုံးအြောုံးလံုံုံးက ထုံပ လုံပ ြေှု သိုံ ့်ြေဟုံတ  ဝန မဆြောင ြေှု တန ဘိုံုံး ၀ မပုံးြေည ြေဟုံတ ၊ တန ဘိုံုံးအြောုံးလံုံုံးက 

ထုံပ လုံပ ြေှု သိုံ ့်ြေဟုံတ  ဝန မဆြောင ြေှု တန ဘိုံုံး ၁ ကိုံ မပုံးြေည ြေဟုံတ ။ 

 ဥပြေြောအတ က  မခြေအသံုံုံးချြေှု အစဉ်တန ဘိုံုံး ကိုံ ပံုံ - ၃၂ တ င မဖေါ် ခပထြောုံးပေါသည ။ 

 

ပံုံ ၃၂။ မခြေအသံုံုံးချြေှု အစဉ်တန ဘိုံုံး 

 

  ုံတိယ၊ မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ခုံခံနိုံင ြေှု အချက ြေျြောုံးကိုံ သတ ြေှတ မပုံးရန လိုံအပ ပေါသည ။  မလ့်ကျင ့်ခန ုံး-၂ 

တ င  မဖြော ခပထြောုံးသကဲ့်သိုံ ့် ၄င ုံးတန ဘိုံုံးြေျြောုံးသည  ၀ ြေှ ၁ အကကြောုံး ရိှပေါသည ။  ဤ အပလီမကုံးရှင ုံး 

အတ က နြေူြေြော မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ခုံခံနိုံင ြေှု တန ဘိုံုံးြေျြောုံးကိုံ ပံုံ-၃၃ တ င မဖြော ခပထြောုံးပေါသည ။ 
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ပံုံ ၃၃။ မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ခုံခံနိုံင ြေှု တန ဘိုံုံးြေျြောုံး 

 

 မြေြော  ယ  ြေူကန ့်သတ ချက ြေျြောုံး ခပင ဆင ခခင ုံးတ င  မနြောက အဆင ့်သည  မခပြောင ုံးလဲခခင ုံး ြေက ထရစ  

သတ ြေှတ ရန ခဖစ ပေါသည ။  ဤအခေါတ င  ြေည သည ့်မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးြေျြောုံးကိုံ ခ င ့်ခပြုသည ကိုံ 

သတ ြေှတ ဖပီုံး၊ ဤမခပြောင လဲြေှုြေျြောုံး၏ သဘြောဝကိုံ ကြောလ သိုံ ့်ြေဟုံတ  မနရြော ဆိုံင ရြော 

အကန ့်အသတ ြေျြောုံးအရ သတ ြေှတ ပေါသည ။  မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးြေက ထရစ  ြေည ကဲ့်သိုံ ့် ခဖည ့်ရြေည ကိုံ 

အမသုံးစိတ ရှင ုံးလင ုံးချက  အတ က  မလ့်ကျင ့်ခန ုံး ၂ ၏ မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးြေက ထရစ  အခန ုံးကိုံ ကကည ့်ပေါ။ 

 လြောအိုံဧရိယြော အတ က  နြေူနြော မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးြေက ထရစ  တန ဘိုံုံးြေျြောုံးကိုံ ပံုံ - ၃၄ တ င  

မဖြော ခပထြောုံးပေါသည ။ 
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ပံုံ ၃၄။ မခပြောင ုံးလဲခခင ုံးြေက ထရစ  နြေူနြော 

 

ြေှတ ချက ။  spreadsheet software (ဥပြေြော Excel, Open office Calc) တစ ခုံခုံြေှ 

ကူုံးမခပြောင ုံးခခင ုံးြေက ထရစ  ကိုံလည ုံး ကူုံးယူနိုံင ပေါသည ။ 

မြေြော  ယ  ြေူကန ့်သတ ချက ချက ြေျြောုံးခပင ဆင ခခင ုံး၏ မနြောက ဆံုံုံးအဆင ့်ြေှြော 

မြေ ြော ြေှန ုံးချက ြေူကန ့်သတ ချက ချက ြေျြောုံး ြေျြောုံးပင ခဖစ ပေါသည ။  ပထြေ အဆင ့်ြေှြော ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချမခြေပံုံတ င  

မပုံးထြောုံးမသြော ဝန မဆြောင ြေှုြေျြောုံးကိုံ တ က ချက ရန ခဖစ သည ။  ၄င ုံးြေှြော ‘Land use services’ အတ က  

သတ ြေှတ မပုံးထြောုံးမသြော တန ဘိုံုံးြေျြောုံးနငှ ့် ကနဦုံးမခြေပံုံတ င ပေါမသြော အတန ုံးအစြောုံးတစ ခုံချင ုံးစီတ င ရိှမသြော 

ဆဲလ ြေျြောုံး အမရအတ က တိုံ ့် အမပေါ် ြေူတည မနပေါသည ။ 

ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် ဤစြောမစြောင တ င  ဖြိေြုွံ့ ခပမခြေ ဆဲလ တစ ခုံတ င  တည မဆြောက မရုံးမခြေ ၄ 

စက ဲယြောုံးကီလိုံြီေတြောနငှ ့်၊ အဖြဲေတြေ ုံး စိုံက ပျိြုုံးမရုံးမခြေ ဆဲလ တစ ခုံတ င  တည မဆြောက မရုံးမခြေ ၀.၀၂ 

စက ဲယြောုံးကီလိုံြီေတြော နှုုံံး ပေါဝင သည ဟုံယူဆပေါသည ။  ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု မခြေပံုံတ င ၊  ဖြိေြုွံ့ ခပမခြေ ၁၁၂ 

ဆဲလ နငှ ့်၊ အဖြဲေတြေ ုံး စိုံက ပျိြုုံးမရုံးမခြေ ၁၅၆၅ ဆဲလ  ပေါဝင ပေါသည ။  ထိုံ ့်မကကြောင ့်  

တည မဆြောက မရုံးမခြေစုံစုံမပေါင ုံးြေှြော (4*112) + (0.02*14290) = 448 + 285.8 = 733.8 km2ခဖစ ပေါသည ။ 

အလြောုံးတူပင ၊ ၂၀၁၂ခုံနစှ ၏ အဓိက စြောုံးမသြောက ကုံန  ထုံပ လုံပ ြေှုကိုံ တ က ချက နိုံင ပေါသည ။ ၄င ုံးြေှြော 

အကကံမပုံးထြောုံးမသြော ဂဏန ုံးအတိုံင ုံးသံုံုံးပေါက ၂၇၅၆၅၆၀၀ တန  ခဖစ ပေါြေည ။  ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု မခြေပံုံရိှ 

ဆဲလ ြေျြောုံး အမရအတ က  ကိုံ Map Comparison Kit တ င လည ုံး အလ ယ တကူ တ က ချက ရရိှနိုံင ပေါသည ။ 

အနြောဂတ  အသံုံုံးချမခြေ လိုံလြောုံးချက ြေျြောုံးြေှြော ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် နစှ စဉ်တိုံုံးတက ြေှုနှုန ုံးကိုံ အသံုံုံးခပြုဖပီုံး၊  

သင သတ ြေှတ သည ့်အတိုံင ုံးပင  ခဖစ ပေါြေည ။   

 သင အသ င တူ ဖန တီုံးလိုံသည ့် နစှ အမရအတ က ကိုံ သတ ြေှတ ပေါ။ ဖပီုံးမနြောက  တစ နစှ ချင ုံးစီအတ က  

သတ ြေှတ  မခြေအသံုံုံးချ ဝန မဆြောင ြေှု အတ က  လိုံအပ ချက  ကိုံ ထည ့်သ င ုံးပေါ။ အနြောဂတ  
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မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခင ုံး အသ င တူ ဖန တီုံးချက သတ ြေှတ ရန  ‘Simulation duration’ တ င  15 

years ကိုံမရ ုံးပေါ။ 

 ထိုံ ့်မနြောက  ဇယြောုံး၂ တ င မပုံးထြောုံးသည ့်အတိုံင ုံး ၂၀၁၀ ခုံနစှ အတ က  မခြေအသံုံုံးချ ဝန မဆြောင ြေှု 

လိုံအပ ချက  အတ က  နြေူနြော တန ဘိုံုံးြေျြောုံးထည ့်သ င ုံးပေါ။ 

 

ဇယြောုံး ၂။. မခြေအသံုံုံးချဝန မဆြောင ြေှုလိုံလြောုံးချက ြေျြောုံး 

  built-up [ha] staple crops [tons] 

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 

2023 949 35659043 

2024 968 36372224 

2025 988 37099668 

 

အဆင်ေ့ ၅ ။ အသငွ်တဖူန်တုီံး ခင်ုံးနငှ် ေ့ ရလဒမ်ျာုံး ပသ ခင်ုံး 

အဝင ဖိုံင ြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံး ခပင ဆင ဖပီုံး၊ စြောရင ုံးအင ုံးဆိုံင ရြော ခ ဲခခင ုံးစိတ ခဖြောြေှု ကိုံခပြုလုံပ ဖပီုံး၊ ြိေုံ ယ နငှ ့် ခန ့်ြေှန ုံးချက  

ြေူကန ့်သတ ချက ြေျြောုံးကိုံ သတ ြေှတ ဖပီုံးသ ြောုံးမသြောအခေါ ‘Run’ ခလုံပ ကိုံနှပိ ဖပီုံး ြိေုံ ယ ကိုံ Run နိုံင ပေါသည ။ 

 မြေြော  ယ က run တြော ဖပီုံးသ ြောုံးရင  Map Comparison Kit ထဲြေှြော ရလ  မတ ကိုံ ကကည ့်ရှု နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။ 

 MCK တ င  အပိုံင ုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိုံ ့်ရခဲ့်တဲ့် ရိှဖပီုံးသြောုံး 

.log file ထဲသိုံ ့် မနြောက ဆံုံုံး အသ င တူဖန တီုံး မခြေပံုံ ကိုံ ထည ့်ပေါ။  ရလ  ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နစှ နငှ ့် 

နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသ င တူဖန တီုံး ရလြော  ြေျြောုံးနငှ ့်လည ုံး နှုငိ ုံးယှဉ်ပေါ။ 
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ဂုံဏ ယူပေါတယ ။  သင ဟြော CLUMondo မြေြော  ယ  ကိုံ အကကြေ ုံး မအြောင ခြေင စ ြော ခပြုလုံပ ဖပီုံးပေါဖပီ။  မြေြော  ယ နငှ ့် 

ခန ့်ြေှန ုံးချက  ြေူကန ့်သတ ချက ြေျြောုံးကိုံ ချိန ညြှိခခင ုံးကိုံ ခန ့်ြေှန ုံးချက  အသစ တစ ခုံ တည မဆြောက ခခင ုံး သိုံ ့်ြေဟုံတ  

အစ န ုံးမရြောက  ြေူကန ့်သတ ချက ြေျြောုံး တန ဘိုံုံးြေျြောုံး၏ အကျိြုုံးသက မရြောက ြေှုြေျြောုံး ရှြောမဖ ခခင ုံးခဖင ့် လ ပ လပ စ ြော 

စြေ ုံးသပ စူုံးစြေ ုံးပေါ။ 
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