
กลเม็ดสําหรับ Data Visualization
(Tips for Data Visualization)

แนวทางปฏิบัติและมุมมองการสื่อสารขอมูลเชิงลึก
Data Journalism Perspectives & Practices



ภาพเลาเรื่องดวยขอมูลที่ดี
ควรเปนอยางไร? / What is a 
good data viz? 

1. เกิดจากขอมูลที่ดีที่มีการตรวจ
สอบ / based on good data

2. สรางแรงจูงใจใหผูอาน / 
attract readers’ attention 

3. ไมควรทําใหผูอานสับสน  / 
don’t frustrate readers 

4. แสดงขอมูลในปริมาณที่
เหมาะสม / show the right 
amount of data ที่มา: Forbes 

https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2016/03/31/data-storytelling-the-essential-data-science-skill-everyone-needs/#257f13152ad4


ภาพเลาเรื่องดวยขอมูล
ของคุณเปนดังนี้หรือไม? 
/ Is your data viz:
1. ดูงาย (Simple)

2. ชัดเจน  (Clear)

3. ตรงไปตรงมา (Straightforward)

4. มีความแมนยํา (Precision)

5. มีประสิทธิภาพ (Effective)



สิ่งที่ควรคํานึง กอนการทําภาพ
เลาเรื่องดวยขอมูล… / Before 
drafting your data viz, ask these 
questions...

1. กลุมเปาหมายคือใคร? /  Who is your 
audience?

2. ประเด็นสําคัญที่สุดที่ตองการเลาคือ
อะไร? / What is the single most 
important message?

3. ตองการเลาผานสื่อประเภทไหน? / 
What is your media platform? 
เชน สื่อสิ่งพิมพ ทีวี วิทยุ ออนไลน เว็บ
เพจ หรือโซเชียลมีเดีย 



Who is your user?



สวนผสมที่สําคัญ
ที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในการทํา Data Viz

(Key ingredients for an effective data viz)

ที่มา: Data Visualization ไมไดทําใหสวย แตทําใหเขาใจงาย

https://blog.1moby.com/ds-ep-4-data-visualization-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-e65515635b6e


1. Visual Encoding: 
การเขารหัสขอมูลใน
แบบตาง ๆ

Visual cues / Visual encoding: 

การแปลงขอมูลใหแสดงในลักษณะ
ของรูปราง, สี, หรือขนาด 



1. การเปรียบเทียบที่ชัดเจน: กราฟ
แทง / Clear comparison: 
length

2. การเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา / 
แนวโนม: เสน / ความชัน / 
Changes over time/trend: 
line/slope

3. หมวดหมู: สี / Category: color
 

ความแมนยําของ Dataviz

Credit: http://paldhous.github.io/NICAR/2016/infodesign.html

Hierarchy of Dataviz Elements

https://paldhous.github.io/NICAR/2016/infodesign.html


ระบบพิกัด: 

หมายถึงระบบพิกัดที่ชวยทําใหเกิดพื้นที่
ที่มีโครงสราง สําหรับใสขอมูลที่ตองการ
แสดง รูปแบบพื้นฐานที่เราเห็นไดทั่วไป
คือ ระบบพิกัดที่มีแกน X แกน Y นั่นเอง 

A method of representing points in 
a space of given dimensions by 
coordinates. A common form is 
coordinates on X and Y axes.

2. Coordinates systems

Source: New York Times

https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/28/nyregion/subway-delays-overcrowding.html


ที่มา: https://paldhous.github.io/NICAR/2016/infodesign.html

https://paldhous.github.io/NICAR/2016/infodesign.html


มาตราสวน / ประเภทขอมูล 

จะตองสอดคลองกับระบบพิกัดขางตน โดยประเภท
ขอมูลพื้นฐานนั้นมีอยู 3 ประเภทไดแก 

1. ขอมูลเชิงตัวเลข (Numeric), 
2. ขอมูลที่เปนหมวดหมู (Categorical), 
3. ขอมูลตามลําดับเวลา (Time Series) 

There are 3 basic types of data:

1. Numeric data,
2. Categorical data
3. Chronological data (Time Series)

3. Scale / Data types



ปริบท: 

ในกรณีที่ผูรับสารไมคุนเคยกับขอมูล เปนหนาที่ของ
เราที่จะตองระบุบริบทของขอมูลใหชัดเจน และ
อธิบายวาควรจะอานขอมูลจากกราฟอยางไร อยาง
เชน การตั้งชื่อกราฟ, ระบุแกน X แกน Y วาคืออะไร, 
หรือการระบุเหตุการณบางอยางที่สําคัญลงบนแกน
ลําดับเวลา เพื่อใหผูอานสามารถตีความและเขาใจได
มากขึ้น

In case the recipient is not familiar with the 
data, it is our duty to clearly state the context of 
the data viz. We need to explain how data 
should be read from the graph, such as naming 
the graph, specifying the X-axis what the Y-axis, 
or identifying some important events on the 
chronological axis. So that the reader can 
interpret and understand clearly.

4. Context





แลวจะเลือกใชแผนภูมิแบบไหน?
Which chart will you use?



บอยครั้งเราจะเจอ Data Viz ที่ไมถูกตอง!!
What doesn’t work!

- มุงเปาไปที่กราฟกที่อลังการมากกวาการสื่อสารที่ทรงพลัง /  Aiming  
for powerful graphics rather than powerful journalism

- ขาดการโตตอบและความสามารถเชื่อมโยงประเด็น / Lack of 
interactivity and relatability 



บอยครั้งเราจะเจอ 
Data Viz ที่ไมถูกตอง!!

Source: The Guardian 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/nov/25/thailand-floods-information-beautiful
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/nov/25/thailand-floods-information-beautiful


บอยครั้งเราจะเจอ 
Data Viz ที่ไมถูกตอง!!



บอยครั้งเราจะเจอ Data Viz ที่ไมถูกตอง!!

http://viz.wtf




ใชไอคอน
https://thenounproject.com/

หมายเหตุ: 
ไอคอนไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส (Creative Commons)

การนําไปใชจําเปนตองใหเครดิตกับเจาของ เดอะนาวโปรเจ็คดอทคอม (thenounproject.com)  

https://thenounproject.com/


ใชสี 
https://color.adobe.com/create

https://color.adobe.com/create


แรงบันดาลใจเพิ่มเติม / Additional inspirations

https://visme.co/blog/best-infographic-examples/

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/germany-and-asia/topics/asia-in-info
graphics/

https://visme.co/blog/best-infographic-examples/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/germany-and-asia/topics/asia-in-infographics/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/germany-and-asia/topics/asia-in-infographics/
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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/

