
เลาเรื่องดวยขอมูลเฉพาะภาคสวน 
Sector-specific Data Stories

หามุมมองของเรื่องเลา ใหเหมาะสมตามภาคสวน



ภาคสวนหลัก

● ธรรมาภิบาล / ความมั่นคง (Governance/Security)
● เศรษฐกิจ / การจางงาน (Economy/Employment)
● สุขภาพ (Health)
● การศึกษา (Education)
● เพศ (Gender)
● สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
● สิ่งแวดลอม / เกษตรกรรม (Environment/Agriculture)



ธรรมาภิบาล / ความมั่นคง (Governance/Security)

ขอมูลธรรมาภิบาลครอบคลุมหลากหลายชุดขอมูล ตั้งแตการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง การบริหารเงินทุนรณรงค คาใชจายของรัฐบาล 

คะแนนความโปรงใส และการจัดซื้อจัดจาง ในขณะที่ขอมูลความ
มั่นคงครอบคลุมสถิติอาชญากรรมรายเดือน จํานวนนักโทษ และ
จํานวนการตัดสินพิจารณาของศาล เปนตน  



ธรรมาภิบาล / ความ
มั่นคง

ที่มา: iLaw

รายงานการตั้งขอหาทางการเมืองหลังรัฐประหาร 
2557 (see english version)

https://www.ilaw.or.th/
https://freedom.ilaw.or.th/politically-charged
https://freedom.ilaw.or.th/politically-charged
https://freedom.ilaw.or.th/en/content/charges-against-individuals-after-2014-coup


ธรรมาภิบาล / ความ
มั่นคง

ที่มา: สว. แตงตั้ง โดย iLaw

https://ilaw.or.th/node/5230


เพศ (Gender)

ความเทาเทียมทางเพศเปนความทาทายหลักของทุกประเทศทั่วโลก 

การรณรงค เรื่องเพศพบไดในทุกภาคสวน ตั้งแต การศึกษา เศรษฐกิจ 

สุขภาพ และสิ่งแวดลอม  ขอมูลความเทาเทียมทางเพศเปนกุญแจ
สําคัญที่ชวยใหแตละประเทศพัฒนางานในทุกภาคสวนได   



เพศ
สถิติ 'ความรุนแรงทางเพศ' ของไทยยังนาหวง
โดย Donnaya Suvetwethin

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

https://www.thaihealth.or.th/Content/45786-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%20'%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8'%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87.html
https://www.thaihealth.or.th/users/Donnaya%20Suvetwethin.html


เพศ
Hong Kong and Gender Equality

by The Women's Foundation

https://twfhk.org/blog/hong-kong-and-gender-equality


สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

ขอมูลดานสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมกันมักจะเปนประเด็นเกี่ยวกับ
บุคคล และประเด็นที่รัฐบาลและสังคมละเลย ซึ่งรวมถึงขอมูลดานสิทธิของผู
พิการ กลุมชาติพันธุ หรือผูหญิงและผูสูงอายุที่ไมคอยมีการพูดถึงอยาง
เปดเผย  การนําเสนอขอมูลประเภทนี้จึงสามารถเปดโอกาสใหแกกลุม
ประชากรเปราะบางหรือกลุมคนชายขอบ ทําใหความทาทายของพวกเขาจับ
ตองไดเพื่อนําไปสูแนวทางแกไขที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 



สิทธิมนุษยชน
Indigenous Peoples of Latin America

โดย ธนาคารโลก

https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2016/11/22/cuanto-conoces-a-los-indigenas-de-america-latina
https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2016/11/22/cuanto-conoces-a-los-indigenas-de-america-latina


สิ่งแวดลอม / เกษตรกรรม (Environment/Agriculture)

ขอมูลดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรสามารถจัดเปน
หัวขอ ที่สรางการถกเถียงได (Polarized topic) โดยดานหนึ่งแสดงการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถแสดงการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในประเทศได แตในทางกลับกัน แสดงถึงชุมชนทองถิ่นที่มักไดรับผลกระทบ
ในแงลบและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาถูกทําลาย การวิเคราะหขอมูลนี้
สามารถชวยใหประชาชนชั่งนํ้าหนักระหวางตนทุนและผลประโยชนของ
นโยบายสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และรณรงคเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวา
 



อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
& SDG 15

ที่มา:
Open Development Mekong

https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg15-life-on-land/


อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง & SDG 15

ที่มา: Open Development Mekong

สัดสวนของพื้นที่ปาอนุรักษตอพื้นที่ของประเทศ (ตร.กม.) ในป 2559

ประเทศไทย
พท. ทั้งหมด: 513,115 ตร.กม.
พท.ปาอนุรักษ: 97,379 ตร.กม.

https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg15-life-on-land/


สิ่งแวดลอม / ปาไม

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาปกคลุม (1973-2014)

1973 2014
ที่มา: Open Development Cambodia

https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/forest-cover/


สิ่งแวดลอม / ปาไม

● แตละสีบนแผนที่มีความหมายวาอยางไร?   

● ลองเปรียบเทียบแตละพื้นที่บนแผนที่วาตางกันอยางไร?

● คําถามอะไรบางที่เราสามารถตอบเพื่อประเมินแตละหัวขอได 
○ ปญหา (The problem)

○ ผลกระทบ (The impact)

○ สาเหตุ (The cause)

○ วิธีแกปญหา (The solution)



สิ่งแวดลอม / ปาไม

Source: Open Development Cambodia 

https://opendevelopmentcambodia.net/topics/sdg-15-life-on-land/


สิ่งแวดลอม / ปาไม

● กราฟแทงดานซายแสดงถึงอะไร? 
● แตละสีของกราฟแทงสื่อความหมายอยางไร?
● เปรียบเทียบแผนที่ปาปกคลุมกับแผนที่ในสไลดกอนหนาตางกันอยางไร? 
● คําถามอะไรบางที่เราสามารถตอบเพื่อประเมินแตละหัวขอได

○ ปญหา (The problem)

○ ผลกระทบ (The impact)

○ สาเหตุ (The cause)

○ วิธีแกปญหา (The solution)



สิ่งแวดลอม / มลพิษ

ที่มา: FB Gistnorth 

https://www.facebook.com/gistnorth/photos/1336195403239481
https://www.facebook.com/gistnorth/photos/1336195403239481


เมื่อ “ฝุน PM2.5” 
กําลังกลับมา!

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
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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/

