คําชี้แนะในการรายงาน:
เครื่องมือสําหรับการนําเสนอ
แผนภาพขอมูล
การนําเสนอแผนภาพขอมูล (Data visualisation) เปนคุณลักษณะสําคัญของการแพรระบาด
ของโควิด-19 ขณะที่พวกเราทํางานรวมเพื่อ'ลดจํานวนผูติดเชื้อ' แผนภูมิ กราฟ และแผนที่จึง
เปนคุณลักษณะสําคัญที่เราใชแสดงบนหนาจอโทรทัศนและหนาฟดโซเชียลมีเดีย เนื่องดวยเรา
มีขอมูลไดงายกวาในอดีต การนําเสนอแผนภาพขอมูลจึงมีความสําคัญกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
เราไดเห็นตัวอยางอันยอดเยี่ยมจาก BBC ,Financial Times และ The New York Timesกําลังทํา
แผนที่ แสดงการแพรกระจายเชื้อไวรัสตั้งแตชวงแรก ๆ และแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลง
อยางไรบางบนแผนที่ และมีการทําแผนที่อยางไรบาง ขณะที่เปดเผยใหเห็นถึงการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส

การนําเสนอแผนภาพขอมูลคืออะไร?
การนําเสนอแผนภาพขอมูล คือ การดําเนินการใชสารสนเทศ หรือขอมูล และอธิบายโดยใช
เครื่องมือแสดงในรูปแบบภาพ (visual tools) เชน แผนที่, กราฟ หรือภาพในรูปแบบอื่นๆ
การนําเสนอแผนภาพขอมูลสามารถชวยใหคุณแปลขอมูลโรคโควิด-19 จํานวนมาก และ
ถายทอดขอมูลนั้นในรูปแบบที่ชวยใหผูชมของคุณเขาใจได ขอมูลนั้นตองมีความสรางสรรค
สะดุดตา และทําใหสมองของมนุษยสามารถประมวลขอมูลที่ซับซอนไดงายขึ้น
การนําเสนอแผนภาพขอมูลไมใชเพียงแคใสรูปภาพ หรือกราฟลงในเรื่องราวของคุณ
การนําเสนอแผนภาพขอมูลที่ดี คือ การผสมผสานระหวาง: ขอมูล, การออกแบบ, เรื่องราว
และความสามารถในการใชงานรวมกัน

อะไรทําใหเกิดการนําเสนอแผนภาพขอมูลที่ดี?
ขอมูล

เริ่มตนดวยขอมูลคุณภาพดี: ขอมูลของคุณเรียบรอยดีหรือไม? ใหตรวจวาไมมีขอผิดพลาด
ครบถวน หรือไมมีคําสะกดผิด มาจากแหลงที่นาเชื่อถือหรือไม?
ใชการเปรียบเทียบที่เกี่ยวของกัน: การเปรียบเทียบสามารถเปนวิธีที่ดีเยี่ยมในการใหบริบท
แกขอมูล นี่เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญหรือไม? ขอมูลนี้เปรียบเทียบกับบริบทของคุณ
อยางไรบาง? แตตองแนใจวาคุณใชการเปรียบเทียบที่เปนธรรม ตัวอยางเชน การ
เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองใหญ กับพื้นที่หางไกลที่มี ประชากรจํานวน
นอย ไมมีความสมเหตุสมผล ในขณะที่เปรียบเทียบ เมือง 2 แหงที่มีขนาดใกลเคียงกัน อาจให
ขอมูลที่มีประโยชนกวาสําหรับผูชมของคุณ 1
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ: covid-19@internews.org

การออกแบบ
หัวเรื่องและคําสําคัญชัดเจน: ในขณะที่รูปภาพทําหนาที่เลาเรื่องราวสวนใหญ แตอยาลืมวาตอง
บอกอยางชัดเจนดวยวา พูดถึงเรื่องอะไรอยู หัวเรื่องที่ดียังชวยดึงความสนใจไปยังรูปภาพของ
คุณได
มีความสรางสรรค - แตชัดเจน: การมีองคประกอบภาพมากเกินไป (สี, ฟอนต, สไตล) อาจเบี่ยง
เบนความสนใจไปจากขอความที่คุณพยายามสื่อใหเห็น การนําเสนอแผนภาพคือทุกสิ่งเกี่ยวกับ
การสรางขอมูลซึ่งผูคนกลุมใหญสามารถเขาถึงได ผูคนมักจะตําหนิตัวเอง เมื่อเขาไมสามารถ
ตีความกราฟได แตในกรณีสวนใหญแลว ไมใชความผิดของคนเหลานั้น หากแตเปนการออก
แบบ
เรื่องราว
พิจารณาเกี่ยวกับวิธีที่การนําเสนอแผนภาพชวยคุณในการเลาเรื่องราว เลือกรูปแบบที่
เหมาะสม: แผนภูมิแทงเหมาะสําหรับการเปรียบเทียบ แผนภูมิเสนใชแสดงแนวโนมตลอดชวง
เวลานั้นๆ ในขณะที่แผนภูมิรูปภาพทําใหเกิดความเพลิดเพลินและดึงดูดใจ ตองแนใจวา คุณ
เลือกรูปแบบที่ชวยดึงความสนใจ ไมใชเบี่ยงเบนความสนใจออกจากสิ่งที่คุณกําลังพูดถึง
ดูที่นี่เกี่ยวกับรายการ ประเภทของการนําเสนอแผนภาพขอมูลที่พบบอย 17 ชนิดและประโยชน
ที่เกิดขึ้น
ความสามารถในการใชงานรวมกัน
การนําเสนอแผนภาพขอมูลที่ดีทําใหผูคนพูดถึงเรื่องราวของคุณ! เนื้อหาคุณภาพดี คือ ขั้นตอน
แรก แตคุณควรพิจารณาดวยวา ควรใชไฟลประเภทใดในการนําเสนอแผนภาพขอมูล ตัวอยาง
เชน ไฟล GIF หรือแอนิเมชัน ชวยใหเนื้อหาเคลื่อนไหวได ซึ่งใชไดเปนอยางดีในโซเชียลมีเดีย
พิจารณาใชกราฟเพื่อแสดงใหเห็นการเติบโตตลอดชวงเวลานั้น หรือใชแอนิเมชันคูกับดนตรี
หรือเสียง เชื่อมภาพใด ๆ กลับไปยังบทความ เพื่อใหผูอานที่เกิดความสนใจ สามารถคนหาเรื่อง
ฉบับเต็มไดงาย ขอมูลสวยงามมีตัวอยางอันเยี่ยมยอดจํานวนมากที่ใหความรูและสรางแรง
บันดาลใจ ขาวดีคือ มีเครื่องมือออนไลนที่ยอดเยี่ยมจํานวนมาก ที่ชวยใหคุณสรางสรรคเนื้อหา
ที่ดึงดูงใจไดตั้งแตวันที่ 1
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เครื่องมือสําหรับการนําเสนอแผนภาพขอมูล
Excel และ Google Sheets
คุณไมจําเปนตองเรียนรูโปรแกรมใหม เพื่อทําใหการแสดงขอมูลในรูปแบบของภาพงาย
ขึ้น Excel หรือเวอรชันออนไลนที่เรียกวา Google Sheets เปนแหลงที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู
เริ่มตนใชงาน ในการเปลี่ยนขอมูลของเขาใหเปนเนื้อหาที่ดึงดูดใจ ตรงนี้คือ คําชี้แนะ
อยางงาย ในการใชโปรแกรมสําหรับกราฟ แผนที่ และแผนภูมิ
Word clouds
Word clouds เปนวิธีที่ดีในการแสดงขอมูลในรูปแบบของภาพ เพื่อแสดงวา มีการใชคํา
เฉพาะในขอมูลของคุณบอยแคไหน มีหลายวิธีในการสรางรูปภาพเหลานี้ โดยคุณ
สามารถสรางภาพไดใน Microsoft Word หรือใช เครื่องมือออนไลนตางๆ เชน
Wordcloud หรือ Tagcrowd
Datawrapper
เนื่องจากเครื่องมือนี้นําออกสูตลาดในฐานะเครื่องมือที่ผูสื่อขาวสรางขึ้น เพื่อใหผูสื่อขาว
นํามาใช ดังนั้น คุณไมจําเปนตองมีประสบการณในการเขารหัสเพื่อใช เว็บไซตนี้ในการ
สรางแผนภูมิและแผนที่ สามารถอัพเดทฟเจอรและเทมเพลต เพื่อใหเหมาะกับรูปแบบใน
การออกแบบของคุณ อาน บล็อกนี้ และตรวจสอบการนําเสนอแผนภาพแบบสด (live
visualisation) เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา
Infogram
หากคุณมีกําหนดการที่กระชั้นชิดในการสรางอินโฟกราฟก แผนที่ และกราฟ ใหลองใช
Infogram เพราะวาโปรแกรมนี้มีเทมเพลตที่สรางสรรค เชน กราฟบับเบิ้ล เพื่อแสดงความ
สัมพันธ และแผนภูมิรูปภาพ เพื่อเปรียบเทียบขนาดและจํานวนไดมากถึง 10 โปรเจค โดย
ไมเสียคาใชจาย เว็บไซตนี้รวมถึงอีบุกและวิดีโอสอนใชโปรแกรม เพื่อชวยผูเริ่มตนใชงาน
ในการใช Infogram เพื่อเลาเรื่องราวในชวงการแพรระบาดของโควิด-19
Piktochart
เครื่องมือนี้ ชวยใหคุณสามารถฝงเนื้อหาแบบอินเตอรแอคทีฟและสามารถปรับแตงได
ตั้งแตตน หรือใชเทมเพลตฟรี มีประโยชนสําหรับการอธิบายคําชี้แนะทีละขั้น หรือการ
สรางเลยเอาตสําหรับขอเท็จจริงและรูปภาพ เรียนรูวิธีการแสดงบทความของคุณในรูป
แบบของภาพ และเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมสําหรับเรื่องราวของคุณใน บล็อกนี้
Tableau Public
Tableau Public เปนซอฟตแวรหองขาวที่ไดรับความนิยมแบบไมเสียคาใชจาย นี่คือ
ตัวอยางอันยอดเยี่ยม ของเรื่องราวที่สรางขึ้นโดยใชแพลตฟอรม เคล็ดลับยอดนิยม:
Tableau ถูกออกแบบเพื่อใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล แมวาจะมีการใชงานใน
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เวอรชันแมค (Mac version)

เครื่องในการทําแผนที่และการกําหนดรหัสพิกัด:
Google Flourish
ฐานขอมูลออนไลนและเครื่องมือในการทําแผนที่นี้ ชวยใหผูสื่อขาว สามารถใชแผนที่
และแผนภูมิของโรคโควิด-19 ไดโดยไมเสียคาใชจาย เกี่ยวกับผูปวยและผูเสียชีวิต
โดยความรวมมือกับ Google News Lab ซึ่งเปนรูปแบบพิเศษ รวมทั้งขอมูลสวนบุคคล
เครื่องมือสําหรับการทํางานเปนทีม และฟเจอรอื่นๆ แบบพรีเมียม ยังสามารถจัดหาให
กับหองขาวดวยคุณภาพในระดับเดียวกัน
TimelineJS
มือใหมสามารถแสดงขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบของภาพดวยวิธีที่นาสนใจมากขึ้น
โดยใชเครื่องมือแบบโอเพนซอรซ TimelineJS พัฒนาโดย Knight Lab ของ
มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน สามารถรวบรวมสื่อจากแหลงตาง ๆ Twitter, Flickr,
YouTube, Vimeo, Vine, Dailymotion, Google Maps, Wikipedia, SoundCloud,
Document Cloud, ฯลฯ คําชี้แนะเกี่ยวกับวิธีใชเครื่องมือนี้ยังสามารถดูไดจาก วิดีโอ
นี้
Maps4News
เครื่องมือในการทําแผนที่แบบอินเตอรแอคทีฟนี้ ออกสูในตลาดในป 2019 และสามารถ
ใชในการสรางและเผยแพรตําแหนงของเรื่องราวเบื้องตนอันสวยงาม หรือสรางภาพ
แผนที่จากขอมูลของคุณ เพื่อเพิ่มจํานวนผูชมและอัตราการมีสวมรวม ตรวจสอบ อิน
โฟกราฟกโควิด-19 แบบครอบคลุมนี้รวมทั้งแผนที่แบบอินเตอรแอคทีฟในรูปแบบตางๆ
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