
Making Maps with Datawrapper

การสรางแผนที่ดวย Datawrapper



Forest Land by Province Demo
ดาวนโหลดไฟล .CSV
ขอมูลประกอบดวย

ชื่อของจังหวัด ‘Name’ และคอลัมนพื้นที่ปา ‘forests (ha)‘

*โปรดทราบวายังขาดขอมูลบางอยางสําหรับบางจังหวัด

1

ตัวอยางขอมูล พื้นที่ปารายจังหวัด
(Forest Land by Province Demo)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U1SwzX-x2n4IP86HIMQPmcgoZ7V1oKWxEa9QNrSfoVQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U1SwzX-x2n4IP86HIMQPmcgoZ7V1oKWxEa9QNrSfoVQ/edit?usp=sharing


2 คลิกปุม ‘START CREATING’ เพื่อเริ่มสรางแผนที่
https://www.datawrapper.de/

https://www.datawrapper.de/


3 คลิกปุม ‘    New Map’ เพื่อเริ่มสรางแผนที่
เลือก Choropleth map



4 เลือกแผนที่ประเทศ พิมพชื่อประเทศ ‘Thailand’ > Provinces



5 นําเขาขอมูล โดยคลิกปุม ‘Import your dataset’
จากนั้นนําเขาไฟล CSV ที่สรางไวกอนหนา



6 ในกลองขอความโตตอบ คลิกปุม ‘START IMPORT’ 
ในชุดขอมูลนี้เราจะเขารหัส geodata
โดยใชชื่อแตละจังหวัดภาษาอังกฤษ

หากชื่อจังหวัดของคุณเปนภาษาไทย อาจจําเปนตองเพิ่มรหัส FIPS, ไปรษณีย 
หรือ HASC เพื่อใหสามารถใชงานไดนําเขาขอมูล



Name : ชื่อจังหวัดเปนภาษาอังกฤษ
 Province names in English
FIPS : รหัสจังหวัดจาก FIPS PUB 10-4*
 Codes from FIPS PUB 10-4
Postal : รหัสไปรษณีย*
 Zip code 
HASC : รหัสการแบงการบริหารตามลําดับชั้น*
 Hierarchical administrative
  subdivision codesรหัสจังหวัด

Province code of Thailand

*แผนที่ใน datawrappers แตละประเทศใชรหัสไดตางกัน
*Different countries can use the code differently for map in datawrappers

https://academy.datawrapper.de/article/166-maps-you-can-create-with-datawrapper

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZphRCnm81dxePO8TWKzHlplS0K9aslk1o9jBY3ZlL-A/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZphRCnm81dxePO8TWKzHlplS0K9aslk1o9jBY3ZlL-A/edit#gid=0
https://academy.datawrapper.de/article/166-maps-you-can-create-with-datawrapper


7 คลิกที่ ‘Alternatively, Click here to upload a CSV-file’
(อีกวิธีหนึ่งคลิกที่นี่เพื่ออัปโหลดไฟล CSV) เพื่ออัปโหลดไฟล CSV 

ที่สรางไวกอนหนานี้



8 ตอนนี้มาอธิบายขอมูลของเรา ลอง
เลือกคอลัมนจังหวัด เปน Name คลิกปุม NEXT (ถัดไป)



9 คลิก OKAY, CONTINUE (ตกลงเพื่อดําเนินการตอ)
และคุณไดทําเครื่องหมายที่ชื่อจังหวัดเรียบรอยแลว



10 ตอไปเราจะทําเครื่องหมายคอลัมนคา (Value)
โดยคลิกปุม ‘Matched as Values’ แลวคลิกปุม NEXT (ถัดไป)



11 เมื่อคุณทําเครื่องหมายทั้งสองฟลด
= นําเขาชุดขอมูลเสร็จแลว



12 คลิกปุม ‘Proceed>’ เพื่อเริ่มขึ้นตอนถัดไป



13 ในขั้นตอน Visualize กําหนดโครงรางสีที่เหมาะสมสําหรับขอมูล
เชน ปา-สีเขียว



14 นอกจากนี้เรายังสามารถกําหนดตัวเลือกเครื่องมือ
คลิกที่ปุม ‘customize tooltips’ (ปรับแตงเครื่องมือ) 
กอนอื่นใหเลือกกลองขอความ
- ‘Title’ แลวคลิกปุม ‘Name’ หรือพิมพ {{ name }}
- ‘Body’ สามารถใส 
“ {{ name }} is covered with {{ forest_hectare }} 
hectares of forests.

กดปุม ‘Save’เมื่อเสร็จสิ้น



15 สามารถใหชื่อที่กําหนดเอง กับ คําอธิบายแผนภูมิได
ในสวนของ Map Key (รหัสแผนที่)

คลิกปุม ‘Proceed>’ เพื่อเริ่มขึ้นตอนถัดไป



16 ในสวน Annotate your chart (คําอธิบายประกอบ)
ใหใส คําอธิบาย และ เพิ่มแหลงที่มาของขอมูล

คลิกปุม ‘Proceed>’ เพื่อเริ่มขึ้นตอนถัดไป



17 ในขั้นตอน Publish & Embed เพื่อเผยแพรแผนที่ คลิกปุม ‘สามารถเลือก
เผยแพรแผนที่นี้ทางออนไลน หรือ ดาวนโหลดเปนภาพ



18 ดูแผนที่ตัวอยางที่เสร็จสมบูรณ ไดที่ 
https://www.datawrapper.de/_/389ey/

https://www.datawrapper.de/_/389ey/
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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/

