
Exercise
Juxtapose, RAW, TimelineJS,
StorylineJS, Onodo

สาระสําคญั

1. โมดลู: การสรา้งภาพขอ้มลู (Data Visualization)1

2. บทเรยีน: เครื�องมอืเพื�อสรา้ง Visualization เพิ�มเตมิ
3. หวัขอ้ยอ่ย: Juxtapose, RAW, TimelineJS, StorylineJS, Onodo

4. วตัถปุระสงค:์ แนะนําเครื�องมอืงา่ยๆ เพื�อสรา้งภาพขอ้มลู
5. เวลา: 120 นาที

ขั �นตอน

Juxtapose
Juxtapose เป็นเครื�องมอืที�แสดงการเปรยีบเทยีบสองภาพที�วางขา้งกนั

1 เอกสารนี�ดดัแปลงมาจากคูม่อืการอบรม Introduction to Data Literacy ของธนาคารโลก โดย Eva Constantaras และปรับปรงุ
โดย Yan Naung Oak, Open Development Cambodia และ Open Development Initiative ซึ�งไดรั้บอนุญาตภายใต ้Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
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https://juxtapose.knightlab.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


ใชง้านงา่ย โดยทําตามขั �นตอน ดงันี�

1. กดปุ่ ม “Make a Juxtapose” (รปูขา้งบน)

2. แลว้จะแสดงหนา้จอตามดา้นลา่ง จากนั�นอพัโหลดรปูภาพที�ตอ้งการใชอ้อนไลน ์โดยวางลงิก ์URLs

ของรปู 2 รปูดา้นซา้ยและขวาในฟอรม์ ดงัขา้งลา่ง  (รปูภาพควรอยูบ่น Dropbox หรอือยูอ่อนไลนบ์น
เว็บรปูภาพ เชน่ Facebook, Flickr, Tumblr เป็นตน้)

3. เมื�อกดปุ่ ม “Preview” หนา้จอจะแสดงผลดงัขา้งลา่ง  
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4. จากนั�น ใหก้ดปุ่ ม “Publish” เพื�อเผยแพรร่ปู Juxtapose และคดัลอกลงิกแ์ชร ์หรอืลงิกเ์พื�อการนําไป
ฝังไวบ้นเว็บไซตข์องคณุ
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RAWGraphs
RAWGraphs เป็นเครื�องมอือยา่งงา่ยในการสรา้งเทมเพลตการสรา้งภาพขอ้มลูที�สามารถสง่ออกและแกไ้ข
เพิ�มเตมิโดยใชเ้ครื�องมอืออกแบบ เชน่ Adobe Illustrator เป็นตน้

ขั �นตอนมดีงันี�

1. กดปุ่ ม “Use it now!” เพื�อเริ�มตน้
2. เราจะใชช้ดุขอ้มลู Hydropower Dams in Thailand เพื�อสาธติการใชเ้ครื�องมอืนี� ใหค้ดัลอกและ

วางขอ้มลูทั �งหมดลงในกลอ่งขอ้ความแรกที�เห็น  ดงัหนา้จอขา้งลา่ง
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https://rawgraphs.io/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wk3s-FwThIUno4D8D5zKiYCJ9MRCPsg8ZD0AqSK7twI/edit?usp=sharing


3. เลื�อนหนา้จอลงมาเพื�อเลอืกประเภทแผนภมู ิ ใน DRAWGraphs นําเสนอหลากหลายรปูแบบแผนภมูิ
ที�ซบัซอ้น และไมม่ใีน  Flourish และ Datawrapper เมื�อเลอืกแผนภมูติวัไหน รายละเอยีดของ
แผนภมูนัิ�นจะปรากฎดา้นซา้ยใหเ้ห็นตวัอยา่ง

4. สําหรับแบบฝึกหดันี� ใหล้องเลอืกประเภทแผนภมูติน้ไม ้ (Treemap) ซึ�งเป็นการแสดงผลในแบบ
ลําดบัชั �นเหมอืนแบบโครงสรา้งตน้ไม ้เบื�องตน้พื�นที�จะบง่บอกถงึปรมิาณในขอ้มลูนั�น ๆ เป็นแผนภมูิ
เชงิปรมิาณ จัดกลุม่ตามกลุม่พื�นที�หลกัและมแีตล่ะกลุม่ยอ่ยตามความสมัพันธ์

5. ขั �นตอ่ไป เราเลอืกคอลมันข์อ้มลูเพื�อจับคูก่บัคณุสมบตัขิองแผนภมู ิโดยลากชื�อคอลมันล์งในกลอ่ง
ตามรปูดา้นลา่ง  
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6. RAWGraphs จะสรา้งภาพขอ้มลูแบบแผนภมูติน้ไม ้(Treemap) ดงัดา้นลา่ง  

7. คณุสามารถดาวนโ์หลดภาพขอ้มลูเป็นไฟลป์ระเภท SVG ซึ�งสามารถนําไปแกไ้ขเพิ�มเตมิไดใ้น
เครื�องมอืออกแบบ เชน่ Illustrator หรอืเป็นไฟล ์PNG หรอืเป็นไฟล ์JSON ได ้
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8. สําหรับแผนภมูถิดัไป ใหเ้ลื�อนหนา้จอขึ�น (ยอ้นไปขั �นตอนที� 4) และเลอืก Circle Packing หรอือกีชื�อ
Circular Treemap ซึ�งเป็นการแสดงผลในแบบลําดบัชั �นเหมอืนแบบโครงสรา้งตน้ไม ้แตใ่ชร้ปูทรง
วงกลมแทนสี�เหลี�ยม  เป็นแผนภมูเิชงิปรมิาณ มกีารจัดกลุม่ตามพื�นที�หลกัและมกีลุม่ยอ่ยตามความ
สมัพันธ์

9. ลากคอลมันใ์หต้รงกบัคณุสมบตัขิองแผนภาพ ดงัขา้งลา่ง (ขั �นตอนที� 5)
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10. แผนภาพจะปรากฎ ดงัขา้งลา่ง   
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TimelineJS
TImelineJS is เป็นเครื�องมอืชว่ยสรา้งไทมไ์ลนเ์ชงิโตต้อบที�สามารถนําไปฝังไวบ้นเว็บไซตไ์ด ้เครื�องมอืนี�
อา่นขอ้มลูโดยตรงจาก Google sheet

เครื�องมอืนี�มคํีาอธบิายการใชเ้ครื�องมอืที�ชดัเจนทลีะขั �นตอน ดงันั�น คณุจงึใชง้านไดง้า่ยมาก โดยกดปุ่ ม
“Make a Timeline” ตามหนา้จอดา้นบน

1. ขั �นตอนแรกคอืการใชเ้ทมเพลต Spread sheet ที�จัดเตรยีมไว ้คลกิที�ปุ่ ม “รับเทมเพลตสเปรดชตี”
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https://timeline.knightlab.com/


2. Google Drive จะแสดงหนา้จอใหค้ดัลอกเอกสาร ใหก้ดปุ่ ม “ทําสําเนา หรอื Make a copy”

3. หลงัจากนั�น หนา้จอจะแสดงเทมเพลตสเปรตชตีพรอ้มขอ้มลูตวัอยา่ง  (ดงัหนา้จอขา้งลา่ง)
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4. ในแบบฝึกหดันี� ใหค้ณุกรอกชว่งเวลาตามคอลมันส์แีดงเพื�อใหป้รากฎชว่งเวลาดงักลา่วบนไทมไ์ลน ์ 

5. เมื�อกรอกขอ้มลูเสร็จแลว้ ใหไ้ปที�เมนู File >> Publish to the web เพื�อเผยแพรสู่เ่ว็บ  
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6. หลงัจากนั�น จะแสดงกลอ่งขอ้ความตามรปูขา้งลา่ง ใหเ้ลอืก Link >> Entire Document และ
Embed >> Web page และกดปุ่ ม “Publish”

7. หลงัจากนั�น หนา้จอจะแสดงลงิก ์URL ในกลอ่งขอ้ความ หา้มคดัลอกลงิกน์ี�  
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8. แตใ่หค้ดัลอกลงิก ์URL บนแถบที�อยู ่(Address bar) ของบราวนเ์ซอร ์ 
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9. หลงัจากนั�น วางลงิก ์URL ในขั �นตอนที� 3 ของ  TimelineJS tool

10. ขั �นตอ่ไป หนา้จอพรวีวิดา้นลา่งจะแสดงตวัอยา่งไทมไ์ลน ์พรอ้มกบัลงิกเ์พื�อแชรแ์ละฝังในเว็บไซต ์ 
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StorylineJS
StorylineJS เป็นเครื�องมอืที�ชว่ยสรา้งกราฟเสน้ที�มคํีาอธบิายเชงิโตต้อบ 

เราจะใชช้ดุขอ้มลูอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศที�ไดม้าจากเว็บ Exchange-Rates.org

เราไดทํ้าการทําใหข้อ้มลูสะอาดและสามารถนําไปใชง้านตอ่ได ้ใหเ้ปิดไฟลข์อ้มลูอตัราแลกเปลี�ยนนี� และทํา
สําเนาไวท้ี�ไดรฟ์ของคณุ

1. หาคา่สงูสดุของอตัราแลกเปลี�ยนในชดุขอ้มลูที�เตรยีมไวใ้ห ้โดยใชส้ตูร =MAX(B2:B156) ในคอลมัน์
Rate
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https://storyline.knightlab.com/
https://www.exchange-rates.org/history/THB/USD/T
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QSdzUPpuYuN8cX8D_VKfvKNglrGsXJOpXxam0Nm9n50/edit?usp=sharing


2. ใสช่ื�อหวัเรื�อง (Title) สําหรับคา่สงูสดุวา่ “Highest Point” และคําอธบิาย (Text) วา่ “This is the

highest in 2020.” ดงัภาพขา้งลา่ง

3. เผยแพร ่(Publish to the web) ไฟล ์Google Sheet นี�สูเ่ว็บเหมอืนขั �นตอนใน TimelineJS  และนํา
ลงิก ์ URL ไปวางใน StroylineJS และเลอืกรายละเอยีดของแตล่ะชอ่งตามภาพดา้นลา่ง
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4. หลงัจากนั�น กดปุ่ ม “Create Storyline” และหนา้จอพรวีวิจะแสดงผลดา้นลา่ง พรอ้มลงิกสํ์าหรับแชร์
และฝังบนเว็บไซต์
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Onodo
Onodo เป็นเครื�องมอืที�ไดรั้บการออกแบบมาเพื�อสรา้งภาพขอ้มลูเครอืขา่ย ในขั �นแรก คณุตอ้งลงทะเบยีน
เพื�อสรา้งบญัชี

ตวัอยา่งของผลงานภาพขอ้มลูเครอืขา่ย  

● New York Times’ Clubs that Connect the World

● The Trump Network - ทําแผนที�ความสมัพันธเ์ชงิอํานาจแวดลอ้มของโดนัลด ์ทรัมป์  
● Royal Constellations - ทําแผนที�ความสมัพันธร์ระหวา่งครอบครัวของกษัตรยิใ์นยโุรป  

1. หลงัจากลงทะเบยีนและเขา้ระบบแลว้ กดปุ่ ม “Create New Visualization”
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https://onodo.org/
https://www.nytimes.com/interactive/2014/06/20/sports/worldcup/how-world-cup-players-are-connected.html
https://graphcommons.com/graphs/ee4a43a2-3189-4f82-879c-960344332ea6
http://www.datasketch.es/october/code/nadieh/


2. สรา้งชื�อภาพขอ้มลูที�ตอ้งการ  
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3. การสรา้งภาพขอ้มลูเครอืขา่ยประกอบดว้ยโหนดและการเชื�อมโยงระหวา่งโหนด สําหรับแบบฝึกหดันี�
เราสรา้งขอ้มลูสมมตริะหวา่งบรษัิทและรายชื�อผูอํ้านวยการ โดยขั �นแรก ในแท็บโหนดใหส้รา้งรายชื�อ
ผูอํ้านวยการดงัตวัอยา่งดา้นลา่ง โหนดใหมจ่ะปรากฏขึ�นในขณะที�คณุสรา้ง

4. จากนั�น เราจะสรา้งโหนดบรษัิท โดยเลอืกประเภทในคอลมัน์ TYPE (Director / Company) เพื�อให ้
เกดิสทีี�แตกตา่งกนั  
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5. หลงัจากที�คณุสรา้งโหนดครบแลว้ กม็าถงึขั �นตอนการสรา้งความเชื�อมโยงระหวา่งโหนด ใหค้ณุเลอืก
แท็บลงิก ์สรา้งรายการเชื�อมโยงดงัที�แสดงในภาพดา้นลา่ง ขณะที�คณุสรา้งความเชื�อมโยง ภาพ
ขอ้มลูจะอพัเดทแสดงทนัท ี 

6. ดา้นขวาของหนา้จอ จะมเีครื�องมอืใหแ้ชรภ์าพขอ้มลูได ้

7. คณุสามารถเผยแพรภ่าพขอ้มลูได ้โดยกดปุ่ ม Publish Now ในกลอ่งขอ้ความ pop-up ตามดา้นลา่ง
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8. ขั �นตอ่ไป คณุจะใชล้งิก ์เพื�อแชรห์รอืฝังโคด้ไวบ้นเว็บไซตไ์ด ้ 
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แบบฝึกหดัตอ่ไป

RAW

● ทดลองทําแผนภมูปิระเภทอื�น

Timeline JS

● ทดลองกรอกคอลมันอ์ื�น ๆ ในไฟล ์google sheet เพื�อดวูา่มนัเปลี�ยนเสน้เวลาอยา่งไร

Onodo

● ลองอปัโหลดไฟลข์อ้มลู แทนการสรา้งแตล่ะโหนดและความเชื�อมโยง  
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