
Alternative Data Sources

คนหาไดไกลกวา แหลงขอมูลเดิม

แหลงขอมูลทางเลือก



● การสํารวจ (Conduct a survey)
● คราวดซอสซิ่ง (Crowdsourcing)
● ขอมูลโซเชียลมีเดีย (Use social media data)
● อุปกรณเซ็นเซอร (Deploy sensor)
● โดรน (Use drone)
● หองขาวและขอมูลรายงาน (Mine newsroom and 

reports data)
● ภาพถายดาวเทียม (Use satellite data )

Alternative Data Sources | แหลงขอมูลทางเลือก

https://drive.google.com/file/d/19zP0KA8wXobfUSW4yh383PQ3Ri7Pu-Xa/view?usp=sharing


การสํารวจ

ปฏิบัติไดจริง เปนไปไดยาก
● จํานวนตูอบเด็กทั้งหมด ของแผนกหองคลอด

ในโรงพยาบาลแหงหนึ่งสวนภูมิภาค

● จํานวนผูปวยมาลาเรีย ที่ไดรับการยืนยันอยาง
เปนทางการของเมืองแหงหนึ่ง ในชวงระยะ
เวลาหนึ่ง

● จํานวนคดีความรุนแรงในครอบครัว ที่มี
รายงานอยางเปนทางการในพื้นที่เขต
รับผิดชอบสํานักงานตํารวจทั้งหมด ในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง

● พยาบาลที่ทํางานในแผนกหองคลอดใน
โรงพยาบาลทั้งหมด ในพื้นที่เมืองแหงหนึ่ง

● จํานวนผูปวยมาลาเรียภายในประเทศ

● จํานวนผูหญิงที่เคยไดรับความรุนแรงใน
ครอบครัว ในเขตเมือง



https://internewske.org/dataportal/data/56.html


1. ประชากรของการสํารวจใหญแคไหน? คุณสามารถเขาถึงทุกคนไดอยางงายดายหรือไม?
2. หากประชากรเปาหมายมีขนาดใหญ คุณจะสุมกลุมตัวอยางอยางไร 

เพื่อใหแนใจวาขอมูลประชากรทั้งหมดมีการแสดงอยางสมเหตุสมผล?
3. คุณจะรวบรวมขอมูลทางกายภาพอยางไร? คุณสามารถรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน/รัฐ 

หรือ ขอเอกสารอยางเปนทางการได หรือไม?
4. คุณจําเปนตองมีการสัมภาษณประชากรทั้งหมดเกี่ยวกับประสบการณสวนตัวของแตละคน

หรือไม? จะตองใชทรัพยากรอะไร?
5. มีกลุมตัวอยาง/ประชาชนอื่นที่อยูในที่ดีกวาในการรวบรวมขอมูลนี้ หรือไม?

กอนทําการสํารวจ ควรพิจารณา...



https://hetq.am/en/article/59954


คราวดซอสซิ่ง (Crowdsourcing)

หลักการพื้นฐาน ก็คือ ‘หลายหัวยอมดีกวาหัวเดียว‘
หากงานใดๆ ที่เกิดจากการระดมความคิด 
ความชํานาญ และความรวมมือของคนจํานวนมาก 
คุณภาพของผลงานหรือความคิดที่เกิดขึ้นยอมเหนือ
กวาอยางแนนอน

- การกระจายปญหาไปยังกลุมคนเพื่อคนหาคําตอบและวิธีการในการแกปญหานั้น ๆ
- สามารถตั้งคําถามหรือปญหาที่ตองการคําตอบไปยังกลุมคนขนาดใหญ 

เพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการใหม ๆ
- สวนมากในการทํา Crowdsourcing จะทําในกลุมชุมชน Online หรือในโลก Cyber



คราวดซอสซิ่ง (Crowdsourcing)

ปฏิบัติไดจริง เปนไปไดยาก
● คาใชจายของสมาชิกรัฐสภา (ในตางประเทศ) 

โดยทั่วไปคือการรวมกันปอนขอมูล

● เหตุการณความรุนแรงในการเลือกตั้ง ผาน
แพลตฟอรมที่ปลอดภัยและเครือขายที่เชื่อถือ
ได

● การเสียชีวิตของมารดาในโรงพยาบาล เพื่อ
ระบุถึงระดับของปญหา

● รายงานนํ้าทวมหรือไฟไหมจาก แหลงขอมูลที่
ไมผานการตรวจสอบ

● เหตุการณไฟฟาดับหรือปรากฏการณอื่น ๆ ที่
การเขาถึงไดจํากัดการตอบสนองตอเหตุการณ

● รายงานเจตนาความรุนแรงของตํารวจ โดยไม
มีระบบการรายงานที่ปลอดภัย



Wikipedia ที่เปนสารานุกรมออนไลน ที่มีผูคนหลากหลายมา 
รวมเขียนเนื้อหาตาง ๆ ขึ้นไป และกลายเปนแหลงอางอิงใหกับทุกคนในทุกวันนี้

ตองแฉ เปดพื้นที่ Online ใหประชาชนรวมแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
หรือการรวมกันใหขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนเบาะแสการทุจริต รวมคนหา
ขอเท็จจริงของปญหาตาง ๆ หรือแบงปนความรูในการรวมกันแกปญหา
https://www.facebook.com/mustshareofficial/

เทใจดอทคอม พื้นที่ในการระดมทุนแบบ crowdfunding
เพื่อสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของกลุมคนที่อยากทําเรื่องดีๆ 
เพื่อสังคมใหเกิดขึ้นจริง และขยายผลได
https://taejai.com/th/

https://www.facebook.com/mustshareofficial/
https://taejai.com/th/


Ushahidi

https://www.ushahidi.com/
https://www.ushahidi.com/


http://www.kathmanduliving
labs.org/projects/quakemap
org

Nepal’s Quake

http://data.unhcr.org/hira/


1. คุณจะยืนยันวาการมีสวนรวมนั้นเปนจริงและถูกตองไดอยางไร? 
ผูคนอาจตอบระบบดวยขอมูลที่ผิดและยากที่จะคนหาวาขอมูลใดเปนของจริง 

2. คุณจะปกปองระบบการรายงานจากการถูกโจมตีไดอยางไร?

3. คุณจะมั่นใจวากลุมคนที่อยูหางไกลจากสังคม สามารถมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันหรือไม? 
อาจมีเพียงคนที่มีเวลา ทรัพยากร และตองมีแรงจูงใจเทานั้น จึงจะมีสวนรวม

4. คุณจะมั่นใจไดอยางไรวามีการรวบรวมขอมูลที่ถูกตองแมนยํา? 
บางครั้งขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูมีสวนรวม สามารถเขาถึงไดโดยบางหนวยงานที่ตองการกําหนดเปาหมายบางอยาง

กอนทํา Crowdsourcing ควรพิจารณา...

https://www.etda.or.th/iub/


ขอมูลโซเชียลมีเดีย

ปฏิบัติไดจริง เปนไปไดยาก
● การวิเคราะหปญหาของผูสมัครชิงตําแหนง

ประธานาธิบดีที่โพสตบนโซเชียลมีเดีย

● จํานวนบัญชีนักการเมือง ที่ถูกควบคุมโดยบอท 
(bot)

● จํานวนผูติดตามของผูสมัครฯ แยกตามเพศ

● ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีที่เปนที่นิยมมี
การปฏิบัติกับประชาชนอยางไร

● ผูสมัครฯ มีจํานวนผูสนับสนุนและผูตอตาน
กี่คน?

● ผูสมัครฯ มีกลุมผูสนับสนุนที่เปนเพศหญิง
กี่คน?



1. คุณกําลังพยายามประเมินการสนทนาของกลุมผูใชโซเชียลมีเดียหรือบุคคลทั่วไป หรือไม? 

2. คุณกําลังพยายามหาความเปนไปไดที่จะวัด/นับจํานวนคาผานโซเชียลมีเดีย หรือไม?

3. คุณมีความสามารถทางเทคนิคในการวัดผลในสิ่งที่พยายามประเมิน หรือไม?
(เชน ขอความเชิงบวก หรือ ขอความเชิงลบ)

4. คุณวัดทุกคนทางออนไลนหรือไม? หรือวัดแคกลุมที่มีอิทธิพลกกับขอมูลที่สุด 

กอนใช ขอมูลโซเชียลมีเดีย ควรพิจารณา...



Data Scientist Vincent Tatan’s Blog Post:  
https://towardsdatascience.com/the-twitter-tale-of-indonesian-election-2019-pemilu-fb75cd084a32

ประชาชนจะตอบสนองตอผูสมัครเลือกตั้งอยางไร?

https://towardsdatascience.com/the-twitter-tale-of-indonesian-election-2019-pemilu-fb75cd084a32


โปรแกรมอัตโนมัติ (bots) ไดแสดงขอความโตตอบที่แสดงความเกลียดชังหรือไม?

Data Scientist Ray Serrato’s Blog Post:  https://rayms.github.io/2018-05-09-twitter-s-myanmar-hate-machine/

https://rayms.github.io/2018-05-09-twitter-s-myanmar-hate-machine/


อุปกรณเซ็นเซอร (sensor)

ปฏิบัติไดจริง เปนไปไดยาก
● เขารวมเครือขายของนักขาว โดยใชเซ็น

เซอรอากาศ เพื่อวัดคุณภาพอากาศในจุดที่
กําหนดในเขตเมือง

● รวมกับนักวิทยาศาสตร/วิจัย ใชเซ็นเซอรวัด
คุณภาพนํ้าในแมนํ้าและทะเลสาบในพื้นที่

● ซื้อเซ็นเซอร 2-3 เครื่อง แลวนําไปติดตั้งรอบ 
บาน เพื่อวัดคุณภาพอากาศในเมือง

● ทดสอบคุณภาพนํ้าในลําธารในพื้นที่ 
และหาขอสรุปเกี่ยวกับการปนเปอนของนํ้า



http://air4thai.pcd.go.th/webV2/

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/


https://www.airvisual.com/thailand/bangkok/

https://www.airvisual.com/thailand/bangkok/
https://www.airvisual.com/thailand/bangkok/


https://www.cleanairmm.com/


1. มีกลุมนักวิทยาศาสตรที่ทํางานเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมที่คุณตองการวัด หรือไม? 

2. มีเครือขายนักขาวที่ผานการฝกอบรมเรื่องการใชเซ็นเซอรที่สามารถใหคําแนะนําได หรือ
คุณมีความสามารถทางเทคนิคในการวัดผลในสิ่งที่พยายามประเมิน หรือไม?

3. คุณมีแผนที่จะดูแลรักษาเซ็นเซอรในระยะยาว เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือไดตลอดเวลา หรือ
ไม?

4. คุณมีโครงสรางพื้นฐานทางเทคนิคที่มั่นคง หรือไม? 

5. เซ็นเซอรไดรับการทดสอบประสิทธิภาพ/สอบเทียบ หรือไม

กอนใช อุปกรณเซ็นเซอร (sensor) ควรพิจารณา...



โดรน (drone)

ปฏิบัติไดจริง เปนไปไดยาก
● ประเมินขนาดของพื้นที่บริเวณหลุมฝงกลบขยะ

● จํานวนของประชาชนที่เขารวมการประทวง

● ถายภาพสงคราม

● สํารวจภัยพิบัติ

● การไดภาพจากอุปกรณทางการทหาร

● บันทึกความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมเมื่อ
เวลาผานไป

● ถายภาพยนตรกิจกรรมสวนตัว หรือการ
อภิปราย



https://nyujournalismprojects.org/newsliteracy2017/topics/drone-journalism/

การสํารวจพื้นที่หลุมฝงกลบขยะ ในเคนยา?

https://nyujournalismprojects.org/newsliteracy2017/topics/drone-journalism/
http://projects.nyujournalism.org/newsliteracy2017/topics/drone-journalism/


https://asiafoundation.org/2015/06/24/an-aerial-sensing-map-a-thon-in-mongolia/

การสํารวจการตั้งถิ่นฐาน ในมองโกเลีย?

https://asiafoundation.org/2015/06/24/an-aerial-sensing-map-a-thon-in-mongolia/
https://asiafoundation.org/2015/06/24/an-aerial-sensing-map-a-thon-in-mongolia/


1. มีวิธีการอื่นในการบันทึกภาพในพื้นที่หรือไม? 

2. กฎหมายและระเบียบขอบังคับการบินโดรนมีอะไรบาง?

3. มูลคาของภาพดานสื่อที่คุณจะไดรับคืออะไร?

4. แหลงขอมูลอื่น ๆ ที่จะชวยเสริมใหภาพวิดีโอสมบูรณขึ้น? 

5. คุณจะวิเคราะหและนําปริมาณภาพในวิดีโอฟุตเทจไปใชอยางไร?

กอนใชโดรน ควรพิจารณา...



หองขาวและขอมูลรายงาน

ปฏิบัติไดจริง เปนไปไดยาก
● สรางฐานขอมูลการโจมตีของผูกอการราย

● สรางฐานขอมูลการปะทะกันของกลุมชาติพันธุ

● สรางฐานขอมูลการฆาตกรรม

● ระบุเหตุการณ ของการขมขืน

● ระบุเหตุการณ ในความรุนแรงตอชนกลุมนอย

● ระบุขอรองเรียนตอตํารวจ



ผูเสียชีวิตจากการกอการราย ในอัฟกานิสถาน



https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR270tE1tzyf4wRnjeKHjKHQXHNiPjt8iVd_X6gXr1KemKwKDygfuFuDmAQ#
/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR270tE1tzyf4wRnjeKHjKHQXHNiPjt8iVd_X6gXr1KemKwKDygfuFuDmAQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR270tE1tzyf4wRnjeKHjKHQXHNiPjt8iVd_X6gXr1KemKwKDygfuFuDmAQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


1. มีการอัพเดทขอมูลครอบคลุมหัวขอนี้อยางสมํ่าเสมอ/ตลอดเวลา หรือไม? 

2. มีวิธีการในการบันทึก/รวบรวม เพื่อระบุบทความที่เกี่ยวของ หรือไม?

3. มีชองของสื่ออื่น ๆ ที่ควรใชเปนแหลงขอมูลดวย หรือไม?

4. สามารถลีกเลี่ยงรายการที่ซํ้ากันได อยางไร? 

5. ตองใชเนื้อใดในฐานขอมูลของตน และมีรายละเอียดเพียงพอ/ครอบคลุม
สําหรับเนื้อหาทั้งหมด หรือไม?

กอนใช หองขาวและขอมูลรายงาน ควรพิจารณา...



ภาพถายดาวเทียม (Satellite data or imagery) 

ภาพถายที่ไดจากการบันทึกขอมูลของดาวเทียม ดวย
กระบวนการสํารวจระยะไกล หรือ รีโมตเซนซิง (Remote 
Sensing : RS) ดวยอุปกรณบันทึกขอมูล โดยใชหลักการ
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อบันทึกขอมูลในลักษณะของ
ชวงคลื่นภาพถายดาวเทียม



1. การบันทึกขอมูลเปนบริเวณกวาง (Synoptic view) 
ทําใหไดขอมูลในลักษณะตอเนื่องในระยะเวลาการบันทึกภาพสั้นๆ สามารถศึกษาสภาพแวดลอมตางๆ 
ใน บริเวณกวางตอเนื่องในเวลาเดียวกันทั้งภาพ

2. การบันทึกภาพไดหลายชวงคลื่น (Multispectral) 
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรมีระบบกลองที่บันทึกภาพไดหลายชวงคลื่นในบริเวณเดียวกัน ทั้งในชวงคลื่นที่สายตามอง
เห็น และชวงคลื่นนอกเหนือการมองเห็นของสายตามนุษย ทําใหสามารถแยกวัตถุตาง ๆ บนพื้นโลกตามวัตถุประสงคที่
เฉพาะเจาะจงไดอยางชัดเจน

3. การบันทึกภาพในบริเวณเดิม (Repetitive Coverage) 
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรสวนใหญ มีวงโคจรแบบสัมพันธกับดวงอาทิตย โดยโคจรรอบโลกในแนวจากเหนือลงใต 
และกลับมายังบริเวณเดิมในเวลาทองถิ่นอยางสมํ่าเสมอ ในชวงเวลาที่แนนอน

คุณสมบัติของขอมูลภาพถายดาวเทียม



4. การใหรายละเอียดหลายระดับ
ขอมูลที่ไดจากดาวเทียมจะใหรายละเอียดเชิงพื้นที่หลากหลายระดับ สามารถนําไปใชประโยชนดานที่ตางกัน

5. การใหภาพสีผสม (Color Composite)
ขอมูลจากดาวเทียมแตละแบนดที่เปนขอมูลภาพขาวดํา (Gray scale image) 
สามารถนํามาซอนทับกันไดทําใหไดภาพสีผสม มีสีตาง ๆ

6. การเนนคุณภาพของภาพ (Image Enhancement) 
ขอมูลจากดาวเทียมตนฉบับที่อยูในลักษณะขอมูลเชิงเลข (Digital Data) 
สามารถนํามาปรับปรุงคุณภาพใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น 

คุณสมบัติของขอมูลภาพถายดาวเทียม



1. ความละเอียดเชิงพื้นที่ (spatial resolution) เปนความละเอียดของจุดภาพในการบันทึกของภาพถาย
ดาวเทียมที่ขนาดพื้นที่ของวัตถุที่เล็กที่สุดที่เครื่องตรวจจับสามารถแยกแยะได หรือ พื้นที่ในสนามที่แสดงโดย 1  
จุดภาพ ซึ่งตัวเลขยิ่งนอยแสดงวายิ่งมีความละเอียดเชิงพื้นที่สูง

2. ความละเอียดเชิงชวงคลื่น (spectral resolution) เปนความสามารถของเครื่องตรวจจับในการใช
ชวงคลื่นสําหรับบันทึกภาพแตละแบนด ถาชวงคลื่นที่เครื่องสามารถตรวจจับไดมีชวงหาง แสดงวา ภาพนั้นมีราย
ละเอียดเชิงชวงคลื่นหยาบกวาภาพที่ใชเครื่องตรวจจับที่สามารถตรวจจับชวงคลื่นไดแคบกวา

3. ความละเอียดเชิงเวลา(temporal resolution) เปนการบันทึกภาพบริเวณเดียวกันแตละเวลา
เพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

4. ความละเอียดเชิงรังสี (radiometric resolution) เปนความละเอียดของระดับคาความสวางในการ
แสดงผลของภาพใน 1 จุดภาพ

คุณสมบัติของขอมูลภาพถายดาวเทียม



https://earthexplorer.usgs.gov/

USGS Earth Explorer

https://earthexplorer.usgs.gov/


https://rlcms-servir.adpc.net/en/forest-monitor/

ระบบการตรวจสอบพื้นที่ปา

https://rlcms-servir.adpc.net/en/forest-monitor/


https://rlcms-servir.adpc.net/en/landcover/

ระบบตรวจสอบสิ่งปกคลุมที่ดินในภูมิภาค

https://rlcms-servir.adpc.net/en/landcover/


http://surface-water-servir.adpc.net/

Surface Water Mapping Tool

http://surface-water-servir.adpc.net/


https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/

NASA earth observation

https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/


https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/

FIRMS - Fire Information for Resource Management System

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/


http://www.sattmet.tmd.go.th/satmet/mergesat.html

ภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

http://www.sattmet.tmd.go.th/satmet/mergesat.html


https://www.google.co.th/maps
https://www.google.com/earth/

Google satellite image

https://www.google.co.th/maps
https://www.google.com/earth/
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This lesson was adapted from the World Bank's Introduction to Data Literacy training manual by Eva Constantaras, and adapted by Yan Naung Oak, 
Open Development Cambodia and Open Development Initiative, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International License. For full terms of use, see here. 

Thank You

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/programmes/data-literacy/

