
การบรรจบกันของเรื่องราว ขอมูล และนโยบาย 
The Intersection of Story, Data and Policy



วัตถุประสงค… / Objectives... 

ในหัวขอนี้ คุณจะไดเรียนรูวิธีการใชขอมูลของนักขาวและองคกรภาคประชาสังคม ในการ
สรางเรื่องราวความสนใจตอสาธารณชนจากประเด็นปญหาสาธารณะที่สําคัญหลายประการ 

In this module, you will learn about how data is used by journalists and civil 
society organizations to create public interest stories around a number of 
important public interest issues.



อะไรที่โดดเดนในแผนที่?
What stands out in the map?



ที่มา:  Hannah Ritchie and Max Roser (2020) - "Land Use". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/land-use' 

สัดสวนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร, ป 2557
สัดสวนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรวัดเปนเปอรเซ็นตของเนื้อที่ประเทศ ในที่นี้ ที่ดินเพื่อการเกษตร หมายถึง 

สัดสวนที่ดินทํากินที่ใชปลูกพืชถาวร และทุงหญาถาวร

https://ourworldindata.org/land-use


อะไรที่โดดเดนในกราฟเสน?
What stands out in the line chart?



ที่มา:  Hannah Ritchie and Max Roser (2020) - "Land Use". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/land-us ' 

สัดสวนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร, ป 2557
สัดสวนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรวัดเปนเปอรเซ็นตของเนื้อที่ประเทศ ในที่นี้ ที่ดินเพื่อการเกษตร หมายถึง 

สัดสวนที่ดินทํากินที่ใชปลูกพืชถาวร และทุงหญาถาวร

https://ourworldindata.org/land-use


Questions we can answer with data
Questions we can answer with data
คําถามที่ใชขอมูลตอบ

ประเทศใดในภูมิภาคลุมนํ้าโขงใชที่ดิน
เพื่อการเกษตรมากที่สุด?

Which countries in the Mekong region 
use land for agriculture most?   

ประเทศใดในภูมิภาคที่เพิ่มการใชที่ดิน
เพื่อการเกษตรเร็วที่สุด?

Which countries in the region are 
making the fastest progress to 
increase land use for agriculture?



ที่มา:  Hannah Ritchie and Max Roser (2020) - "Land Use". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/land-use' [Online Resource]



ที่มา:  Hannah Ritchie. Our World in Data. November 11, 2019. “Half of the world’s habitable land is used for agriculture.” 

https://ourworldindata.org/global-land-for-agriculture


หัวขอที่นาจะเปนไปได?
Possible headline?



Population with 
access to clean 

water



Poverty Rate



ประชากรที่สามารถเขาถึงนํ้าดื่มได

ประชากรในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของกัมพุชาจํานวนนอยกวารอยละ 20 
สามารถเขาถึงนํ้าดื่มที่ปลอดภัย

อยางไรก็ตาม จังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ไมใชพื้นที่ที่มีอัตราความยากจนสูงที่สุด



Source: USAID. Created by ODI, November 2016. Licensed under CC BY-SA 4.0.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


“การใชขอมูลเลาเรื่อง” คืออะไร?
What is data storytelling



“การใชขอมูลเพื่อเลา
เรื่องทําไดหลายวิธีและ
ใชเทคนิคตาง ๆ ดาน
สื่อสารมวลชน เชน การ
สรางภาพขอมูล การ
อธิบายอยางกระชับ และ
การใชเทคโนโลยีลาสุด 
ที่สําคัญ ขอมูลที่ใชตอง
เปดใหเขาถึงไดและ
ชัดเจนกระจาง”

 Simon Rogers ผูกอตั้ง 
The Guardian Data Blog



ซีเกมส หรือ ซีโกง?
ที่มา: The Matter x Boonmee Lab 

and Gold Medal Ranking

https://thematter.co/quick-bite/seagames-cheating/34127
https://bl.ocks.org/puripant/raw/857f1981667e8b42da2c72328ba94ead/


สถานการณที่ 1: “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศความสําเร็จในการใหการ
ศึกษาแกเด็กผูหญิง สามารถลดอัตราเด็กผูหญิงที่ลาออกจากโรงเรียนลงได 10%”
Scenario 1: “The Minister of Education Declares Victory in Educating Girls, with a 
10% decrease in girls dropping out of school.”

สถานการณที่ 2: “กลุมนักการศึกษาวิพากษวิจารณความลาชาของกระทรวงศึกษาธิการ สง
ผลใหมีจํานวนเด็กผูหญิงลาออกจากโรงเรียนลดลงชาที่สุดและมีอัตราสูงสุดในภูมิภาค”

Scenario 2: “Education Groups Criticize Ministry of Education for the Slowest 
Decrease and the Highest Rates of Girls Out of School in the Region”

เพราะอะไรเรื่องเลาดวยขอมูลจึงสําคัญ?



สถานการณทั้งสองจะเปนจริงไดอยางไร?
How can both stories be true?



ขอมูลแบบไหนที่จะชวยใหเรารูวากรณีใดเปนเรื่องจริง?

What data could help us find the real story?



เปาหมายของเรื่องเลาดวยขอมูล (Goals for a data-driven story)

● เนนการสื่อสารดวยขอเท็จจริง / Anchor the conversation in facts
● สรางการอภิปรายสาธารณะในวงกวาง / Generate widespread public debate
● สรางความนาสนใจ เอาชนะความเฉยเมยหรือความเฉื่อยชาจากผูมีสวนไดสวนเสีย / 

Overcome indifference or inertia by stakeholders 
● สรางการมีสวนรวมของประชาชน ผูมีอํานาจตัดสินใจ และผูใหเงินทุน / Engage 

public, politicians and donors
● สงเสริมความตองการขอมูลจากภาครัฐ โดยประชาชนเพื่อสรางธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น / 

Grow demand for more data from government by citizens for better 
governance 



1. หาสิ่งที่เราอยากพูดจากขอมูลที่เราเจอ

2. หาขอมูลที่สําคัญที่สุดเพื่อกลับไปเลาขอ 1

3. ออกแบบงานทั้งหมดใหสวยงามพรอมเรื่องเลาที่นาสนใจ

เทคนิคการใชขอมูลเลาเรื่อง (Tips)

Keep it simple 
 1 IDEA 



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/

