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Playbook เรือ่งโซลชูนัทีมุ่ง่เนน้ความเป็น
สว่นตวัจาก Google



ภาพรวม
ขอ้มลูโดยยอ่
ความกงัวลทีเ่พิม่มากขึน้ของผูใ้ชเ้กีย่วกบัเรือ่งความเป็นสว่นตวักอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 
ทีจ่ะปรับโฉมระบบนเิวศการโฆษณาดจิทิลัในอนาคต ความคาดหวงัดา้นความเป็นสว่นตวัของผู ้
ใชท้ีเ่พิม่มากขึน้ กฎระเบยีบใหมท่ีเ่กดิขึน้ทัว่โลก และการเปลีย่นแปลงของเบราวเ์ซอรแ์ละระบบ
ปฏบิตักิาร ลว้นสง่ผลใหก้ารเปลีย่นแปลงไปสูอ่นาคตทีใ่หค้วามสําคญักบัความเป็นสว่นตวัเป็นอนั
ดบัแรกใกลเ้ขา้มาอยา่งรวดเร็ว 

Google ใหค้วามสําคญักบัความสําเร็จของผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาและบทบาทสําคญัของบคุคลเหลา่
นีใ้นโลกของอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ปิดกวา้งซึง่มโีฆษณาสนับสนุน เราสนับสนุนผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาไมว่า่
จะเป็นรายใหญห่รอืเล็กในการสํารวจสภาพแวดลอ้มดา้นความเป็นสว่นตวัในปัจจบุนั 

Playbook นีอ้ธบิายโดยสรปุเกีย่วกบัโซลชูนัและกลยทุธข์อง Google ทีม่ใีหก้บัผูเ้ผยแพร่
โฆษณา 

Playbook นีม้อีงคป์ระกอบตา่งๆ เป็นแบบอนิ
เทอรแ์อกทฟีทีจ่ะชว่ยใหค้ณุสํารวจเนือ้หาที่
สําคญัทีส่ดุสําหรับคณุไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใช ้
    สารบญัเพือ่ขา้มไปยงัสว่นทีค่ณุสนใจได ้
ทนัที

ทัว่ทกุทีใ่น Playbook คณุจะเห็นแถบ
นําทางทีม่มุซา้ยบนเพือ่ใหค้ณุขา้มไปยงัสว่น
ตา่งๆ ได ้

ในแตล่ะสว่นจะมลีงิก ์   แหลง่ขอ้มลู
เพิม่เตมิเพือ่ชว่ยคณุในการลงมอืดําเนนิการ



โซลชูนัทีค่าํนงึถงึความเป็นสว่นตวั

สา
รบ

ญั สว่นที ่5

01. เหตใุดความเป็นสว่นตวัจงึสําคญั
02. ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณามคีวามเสีย่งในเรือ่งใด
03. แนวทางและวสิยัทศันข์อง Google

สว่นที ่1

01. มมุมองการกํากบัดแูล
02. แท็บความเป็นสว่นตวัและการแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ช ้
03. การสนับสนุนผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา

สว่นที ่2

01. Privacy Sandbox
02. กลุม่เป้าหมายตามบรบิท
03. ดลีการขายตรงแบบเป็นโปรแกรม
04. AdSense สําหรับ Search

สว่นที ่3

01. การใหคํ้านยิามของ "ขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่"
02. การขยายกลุม่เป้าหมาย
03. การสรา้งรายไดจ้ากกลุม่เป้าหมาย
04. ตวัระบสํุาหรับการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม

สว่นที ่4

01. การเปลีย่นแปลงของแพลตฟอรม์
02. โซลชูนัของ iOS
03. โซลชูนัของ Android

การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัอนาคตทีมุ่ง่เนน้ความเป็นสว่นตวั

การจดัการกฎระเบยีบและการขอความยนิยอม

การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลง
ของแพลตฟอรม์แอป

การสรา้งกลุม่เป้าหมายบคุคลทีห่นึง่



ภาพรวม

สารบัญ
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การเตรยีมพรอ้ม
สาํหรบัอนาคตทีมุ่ง่
เนน้ความเป็น
สว่นตวั

สว่นที ่1
เมือ่พจิารณาถงึมมุมองความเป็นสว่นตวัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
การจัดการธรุกจิโฆษณาดจิทิลัอาจดซูบัซอ้นกวา่ทีเ่คยเป็นมา โชคดทีีผู่ ้
เผยแพรโ่ฆษณามหีลายวธิใีนการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเทรนดด์า้นความเป็น
สว่นตวัเพือ่คน้หาโอกาสใหม่ๆ
 
การทดสอบกลยทุธใ์หม่ๆ  และการพัฒนาแนวทางการดําเนนิธรุกจิจะทําให ้
ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาสามารถรักษาและเพิม่รายไดใ้นขณะทีเ่คารพความ
ตอ้งการดา้นความเป็นสว่นตวัของลกูคา้ไปดว้ยได ้

01. เหตใุดความเป็นสว่นตวัจงึสาํคญั

02. ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณามคีวามเสีย่งในเรือ่งใด

03. แนวทางและวสิยัทศันข์อง Google
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เหตใุดความเป็นสว่นตวัจงึสําคญั

เหตใุดความเป็นสว่นตวัจงึสาํคญั

การเปลีย่นกรอบความคดิของผูบ้รโิภค

ความเป็นสว่นตวัถอืเป็นสิง่ทีสํ่าคญัทีส่ดุสําหรับผูใ้ช ้
จํานวนมาก โดยไดรั้บแรงหนุนจากการรับรูข้องผูบ้รโิภคที่
เพิม่ขึน้และการเปลีย่นแปลงในความคาดหวงัดา้นความ
เป็นสว่นตวัของขอ้มลู 
(แหลง่ทีม่า:    EY Global Consumer Privacy Survey) 

มกีารตอบสนองดา้นกฎระเบยีบเพิม่มากขึน้

ผูกํ้าหนดนโยบายทัว่โลกกําลงัเตรยีมตวันํากฎ
ระเบยีบมาใชบ้งัคบักบัวธิจัีดการขอ้มลูอยา่ง
รับผดิชอบ ซึง่มจีดุมุง่หมายเพือ่ใหเ้ป็นไปตามความ
คาดหวงัดา้นความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค

การตรวจสอบเชงิกํากบัดแูลวา่ธรุกจิตา่งๆ รวบรวม
และใชข้อ้มลูผูบ้รโิภคอยา่งไรมเีพิม่ขึน้ทัว่โลก โดย
แนวทางกําลงัเปลีย่นแปลงไปสูก่ารเลกิใชต้วัระบุ
ขา้มเว็บและตวัระบอุปุกรณท์ีใ่ชสํ้าหรับการตลาดและ
การวดัผล

ขา้มไปยงัสว่นที ่2 เพือ่เรยีนรูว้า่กฎ
ระเบยีบอาจสง่ผลตอ่ธรุกจิของคณุ
อยา่งไร

งานวจัิยใหมจ่าก    การศกึษาที่
ดําเนนิการโดย Boston Consulting 
Group และ Google แสดงใหเ้ห็น
วา่ผูบ้รโิภคจํานวน 2 ใน 3 ตอ้งการ
โฆษณาทีป่รับตามความสนใจของตน 
แตเ่กอืบครึง่หนึง่ไมส่ะดวกใจทีจ่ะแชร์
ขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่แลกเปลีย่นกบั
โฆษณาทีป่รับใหเ้หมาะกบัตน 

2/3

https://www.ey.com/en_gl/consulting/ey-global-consumer-privacy-survey/has-lockdown-made-consumers-more-open-to-privacy
https://www.bcg.com/publications/2022/consumers-want-data-privacy-and-marketers-can-deliver
https://www.bcg.com/publications/2022/consumers-want-data-privacy-and-marketers-can-deliver
https://www.bcg.com/publications/2022/consumers-want-data-privacy-and-marketers-can-deliver
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ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมก็จะเลกิใชค้กุกีข้อง
บคุคลทีส่ามเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการดา้นความเป็นสว่นตวัทีเ่พิม่ขึน้ 
     รายงานจาก McKinsey คาดการณว์า่ 
รายไดส้ะสมจากโฆษณาของผูเ้ผยแพร่
โฆษณาเฉพาะในสหรัฐอเมรกิาประเทศ
เดยีวลดลงถงึ 1 หมืน่ลา้นดอลลาร ์

90
%

1 หมืน่
ลา้น

ดอลลาร์

ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณามคีวามเสีย่งในเรือ่งใด

ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณามคีวามเสีย่งในเรือ่งใด

ใน     การศกึษาวจัิยของ Deloitte เมือ่เร็วๆ นีเ้กีย่วกบัผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา
ทัว่ทวปีอเมรกิา พบวา่ 90% ของผูต้อบแบบสํารวจเชือ่วา่การ
เปลีย่นแปลงดา้นความเป็นสว่นตวัทางออนไลนนั์น้เกดิขึน้ชา้กวา่ทีค่วรจะ
เป็นหรอืกําลงัเกดิขึน้ในเวลาอนัสมควร

สําหรับผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา การสญูเสยีรายไดห้มายถงึการมเีงนินอ้ยลงสําหรับ
การสรา้งเนือ้หาใหม ่ดําเนนิธรุกจิ และจา่ยเงนิใหพ้นักงาน

การทําใหล้กูคา้เกดิความไวว้างใจก็เป็นโอกาสทีย่ ิง่ใหญเ่ชน่กนั ยิง่แบรนดข์อง
คณุไดรั้บความไวว้างใจมากขึน้ คณุก็จะมขีอ้มลูสําหรับใชใ้นการวางกลยทุธ์
ทางการตลาดทีต่อบโจทยแ์ละมปีระสทิธภิาพมากขึน้

เป็นทีเ่ขา้ใจกนัวา่มคีวามเสีย่งอยูม่าก ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาจงึจะตอ้งดําเนนิการเชงิ
รกุเพือ่เตรยีมธรุกจิของตนใหพ้รอ้มสําหรับมมุมองการโฆษณาแบบใหม ่Google 
กําลงัลงทนุอยา่งมหาศาลในชดุโซลชูนัทีห่ลากหลายเพือ่ชว่ยใหผู้เ้ผยแพร่
โฆษณารักษารายไดไ้วไ้ดใ้นอนาคตทีมุ่ง่เนน้ความเป็นสว่นตวั 

ในเอเชยีแปซฟิิก มากกวา่ 60% ของบรษัิททีไ่ดรั้บการสํารวจใน     งาน
วจัิยเรือ่งความจําเป็นในดา้นความเป็นสว่นตวัของ BCG เมือ่เร็วๆ นีช้ว่ย
ยนืยนัวา่ความเป็นสว่นตวัมคีวามสําคญัตอ่ผูค้นในประเทศของตน โดย
มากกวา่ 70% เห็นดว้ยวา่ความไมพ่รอ้มทางดา้นความเป็นสว่นตวัจะสง่
ผลกระทบอยา่งมนัียสําคญั

6

รายงานระบวุา่รายไดท้ีล่ดลงมแีนวโนม้ทีจ่ะสง่
ผลกระทบอยา่งไมส่มสว่นกบัผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา
ขนาดเล็กทีม่ากกวา่ 80% ของรายไดจ้าก
โฆษณาตอ้งพึง่พาโฆษณาทีข่บัเคลือ่นดว้ยขอ้มลู 

80%

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-demise-of-third-party-cookies-and-identifiers
https://services.google.com/fh/files/blogs/future_proofing_ad_sales_growth_through_first_party_data_report.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1Z_ru3Apgf_M-R0O3WlYYK3liwXe1_CDdC39H3hehx40/present?slide=id.g1199d5b772c_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1Z_ru3Apgf_M-R0O3WlYYK3liwXe1_CDdC39H3hehx40/present?slide=id.g1199d5b772c_0_0
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แนวทางและวสิยัทศันข์อง Google

Google สง่เสรมิอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ปิดกวา้งซึง่มโีฆษณาสนับสนุน และในขณะเดยีวกนัก็
ปกป้องความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชด้ว้ย เรายงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะรักษาระบบนเิวศทีเ่จรญิ
กา้วหนา้ซึง่ผูค้นจากทกุทีส่ามารถเขา้ถงึเนือ้หาทีม่โีฆษณาสนับสนุนดว้ยความมัน่ใจ
วา่ความตอ้งการดา้นความเป็นสว่นตวัของตนไดรั้บการตอบสนอง

เราเชือ่วา่ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาทีม่คีวามสมัพันธโ์ดยตรงกบัผูใ้ชแ้ละมขีอ้มลูจากบคุคลที่
หนึง่ควรไดรั้บอนุญาตทีจ่ะปรับแตง่และปรับปรงุประสบการณข์องผูใ้ชด้ว้ยโฆษณาที่
เป็นประโยชนม์ากขึน้ 

แนวทางและวสิยัทศันข์อง Google
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แนวทางและวสิยัทศันข์อง Google

หลกัการทีเ่ราเชือ่วา่เป็นความจรงิ

ประการแรก เราเชือ่วา่ความเป็นสว่นตวั
ของผูใ้ชแ้ละโฆษณาทีป่รบัตามโปร
ไฟลข์องผูใ้ชเ้กดิขึน้พรอ้มกนัได ้

เราสามารถมอีนิเทอรเ์น็ตทีเ่จรญิกา้วหนา้ซึง่ผู ้
เผยแพรโ่ฆษณาสรา้งเนือ้หา และผูค้นทัว่โลก
เขา้ถงึเนือ้หาทีม่โีฆษณาสนับสนุนนีต้อ่ไปได ้
โดยทีย่งัรูส้กึมัน่ใจไดว้า่ขอ้มลูของตนไดรั้บ

การปกป้อง

ประการที ่2 ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาทีม่คีวาม
สมัพนัธโ์ดยตรงกบัผูใ้ชแ้ละมขีอ้มลูจาก
บคุคลทีห่นึง่ควรไดรั้บอนุญาตทีจ่ะปรับแตง่

และปรับปรงุประสบการณข์องผูใ้ชด้ว้ย
โฆษณาทีเ่ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

ประการสดุทา้ย การตดิตามผูใ้ชแ้ตล่ะ
รายท ัว่ท ัง้เว็บและในแอปไมไ่ดร้กัษา

ความเป็นสว่นตวั 

เราไมเ่ชือ่วา่โซลชูนัประเภทเหลา่นี้
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องการ

เปลีย่นแปลงทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 

1 2 3

แนวทางและวสิยัทศันข์อง Google



ขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์และ
เปนความลับ

ภาพรวม

สารบัญ
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การจดัการกฎ
ระเบยีบและการขอ
ความยนิยอม

สว่นที ่2 Google มุง่มัน่ทีจ่ะเปิดตวัเครือ่งมอืตา่งๆ เพือ่สนับสนุนพารท์เนอรข์อง
เราในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ โปรดอา่นตอ่ไปเพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัโซลชูนัทีม่อียูซ่ ึง่ออกแบบมาเพือ่ชว่ยคณุในการสํารวจสภาพ
แวดลอ้มของโฆษณาทีม่กีารกํากบัดแูลทีซ่บัซอ้นมากขึน้

01. แนวทางการกาํกบัดแูล

02. แท็บความเป็นสว่นตวัและการแสดงขอ้ความ
แจง้ผูใ้ช้

03. การสนบัสนนุผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา

เครือ่งมอืของ Google ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัวา่การดําเนนิการของ
ธรุกจิจะเป็นไปตามกฎระเบยีบ โปรดสอบถามทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย
ของคณุในการพจิารณาวา่กฎระเบยีบหนึง่ๆ บงัคบัใชก้บัธรุกจิของคณุ
หรอืไม ่และหากเป็นเชน่นัน้ มเีครือ่งมอืใดบา้งจากเราทีอ่าจชว่ยใน
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบนัน้ได ้

โปรดทราบ 



สารบัญ การจัดการกฎระเบียบและการขอความยินยอม

Google กําลงัดําเนนิการเพือ่ชว่ยเหลอืพารท์เนอรใ์นการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบทัว่โลกเนือ่งจากมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องเรา

ตวัอยา่งลา่สดุทีส่าํคญัมดีงันี้
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AADC (ระเบยีบปฏบิตักิารออก
แบบทีเ่หมาะสมกบัวยั)

Google นําเสนอโซลชูนัทีห่ลากหลาย
เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูเ้ยาว ์ซึง่รวมถงึ 
TFUA (แท็กสาํหรบัผูท้ ีม่อีายตุํา่
กวา่อายทุ ีใ่หค้วามยนิยอมได)้

CCPA (กฎหมายคุม้ครอง
ความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค

แหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี)

PIPL (กฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล)

แนะนําการประมวลผลขอ้มลูแบบ
จาํกดั (RDP)

สําหรับผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาทีต่ดัสนิใจวา่
จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชใ้น

การแสดงโฆษณาทีป่รับตามโปร
ไฟลข์องผูใ้ช ้เราขอเสนอโฆษณาทีไ่ม่

ไดป้รบัตามโปรไฟลข์องผูใ้ช ้

นอกเหนอืจากตวัอยา่งลา่สดุขา้งตน้แลว้ Google ไดจั้ดเตรยีม    เครือ่งมอืทีช่ว่ยใหผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาปฏบิตัติาม GDPR มาอยา่งยาวนานแลว้

 แนวทางการกาํกบัดแูล

https://support.google.com/admanager/answer/7666366?hl=en


สารบัญ การจัดการกฎระเบียบและการขอความยินยอม

กฎระเบยีบตา่งๆ กําลงัทําใหกํ้าแพงทีคุ่ม้ครองความเป็นสว่นตวัสงูขึน้ทัว่โลก

 แนวทางการกาํกบัดแูล
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กฎระเบยีบสาํหรบัอตุสาหกรรมโฆษณาท ัว่ทกุมมุโลกยงัคงเตบิโตอยา่ง
รวดเร็ว เรามคีาํแนะนําหลายประการเกีย่วกบัวธิที ีผู่เ้ผยแพรโ่ฆษณาสามารถ
ลงมอืดาํเนนิการเพือ่เตรยีมพรอ้มสาํหรบัการเปลีย่นแปลงทีก่าํลงัจะเกดิขึน้
ไดด้ขี ึน้ ดงันี้

1

2

ทาํงานรว่มกบัทมีกฎหมาย
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่หลกัปฏบิตัเิกีย่วกบันโยบายความเป็นสว่นตวัของคณุ
เป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายปัจจบุนั และพยายามทําความ
เขา้ใจใหด้ยี ิง่ขึน้วา่กฎระเบยีบในอนาคตอาจสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ
ของคณุในตา่งประเทศอยา่งไร

มคีวามโปรง่ใสเกีย่วกบัการเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มลู
 รวมทัง้ตรวจสอบวา่นโยบายความเป็นสว่นตวัของคณุไดรั้บการ
ปรับปรงุใหท้นัยคุทนัสมยั ชว่ยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจไดง้า่ยวา่มกีารรวบรวม
ขอ้มลูใดบา้ง จะนําไปใชอ้ยา่งไร แชรก์บัใครและทําไม ตลอดจนคณุ
คา่ทีต่นจะไดรั้บหากอนุญาตใหค้ณุใชข้อ้มลู

3 ใชแ้พลตฟอรม์การจดัการความยนิยอม (CMP)
เมือ่เหมาะสมเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูใ้ชจ้ะไดรั้บขอ้มลูดา้นความโปรง่ใสและ
ควบคมุวธิกีารใชข้อ้มลูของตนได ้แมว้า่ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาทีม่คีวาม
ตอ้งการเฉพาะจะมตีวัเลอืกในการสรา้งโซลชูนัการขอความยนิยอมของ
ตนเอง แตก่็มบีอ่ยครัง้ทีก่ารใช ้CMP ชว่ยใหผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาและนัก
พัฒนาสามารถรวบรวมและจัดการความยนิยอมจากผูเ้ขา้ชมเว็บไซตแ์ละ
แอปของตนไดง้า่ยขึน้ ซึง่จะทําใหส้ามารถแสดงโฆษณาทีป่รับตามโปร
ไฟลข์องผูใ้ช ้มอบประสบการณท์ีด่ขี ึน้แกผู่ใ้ช ้รวมทัง้สรา้งรายไดจ้าก
เนือ้หาดจิทิลัตอ่ไปได ้
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ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัแท็บความเป็นสว่นตวัและการแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ช ้

ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์ ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager Ad Manager 360

AdMob AdSense

แอป

เว็บ

โดยออม

โดยตรง

เพือ่ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจไดด้ขี ึน้วา่กฎระเบยีบดา้นความเป็นสว่นตวัตา่งๆ อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ธรุกจิของคณุอยา่งไร แท็บความเป็นสว่นตวัและการแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ชจ้ะเป็น
ศนูยก์ลางทีใ่หค้ณุรับทราบขอ้มลูเกีย่วกบักฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การดําเนนิการทีค่ณุจะ
ทําได ้และในกรณีทีต่อ้งการ คณุสามารถเลอืกทีจ่ะสง่ขอ้ความถงึผูใ้ชแ้ละสํารวจ
แนวทางการโฆษณาเพือ่ลดผลกระทบทีม่ตีอ่ธรุกจิ คลกิทีก่ารด์ไดเ้ลยเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่ว
กบัเรือ่งตอ่ไปนี้

● ผลกระทบจากกฎระเบยีบทีค่ณุอาจไดรั้บ
● วธิใีหก้ารควบคมุแกผู่ใ้ช ้
● แหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิของ Google เชน่ เอกสารประกอบสําหรับเว็บไซตแ์ละนัก

พัฒนา

ปัจจบุนัแท็บความเป็นสว่นตวัและการแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ชม้ขีอ้ความขอความยนิยอม
และการเลอืกไมรั่บสําหรับ GDPR และ CCPA (เว็บเทา่นัน้) ตามลําดบัใหเ้ลอืกใชไ้ด ้

โปรดทราบวา่เครือ่งมอืของ Google 
ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัวา่การดําเนนิการ
ของธรุกจิจะเป็นไปตามกฎระเบยีบ



สารบัญ การจัดการกฎระเบียบและการขอความยินยอม

ความเป็นสว่นตวัและการแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ช ้| การตัง้คา่ขอ้ความ GDPR

แท็บความเป็นสว่นตวัและการแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ช้

เมือ่เลอืกใชฟี้เจอรก์ารแสดงขอ้ความแจง้ในความเป็นสว่นตวัและการแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ช ้
คณุสามารถสรา้งและแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ชซ้ ึง่จะชว่ยรวบรวมความยนิยอมทีจํ่าเป็นภายใตก้ฎ
ระเบยีบใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค (GDPR) ขอ้ความทีค่ณุสรา้งในสว่น
ความเป็นสว่นตวัและการแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ชจ้ะแสดงรายชือ่ผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยโีฆษณา
ทีเ่ว็บไซตห์รอืแอปของคณุใชง้าน และขอความยนิยอมจากผูใ้ชใ้นการใชข้อ้มลูเพือ่แสดง
โฆษณาทีป่รับตามโปรไฟลข์องผูใ้ชแ้ละเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ คณุยงัขอความยนิยอมในการใช ้
ขอ้มลูโดยพัฒนาฟังกช์นัขึน้เองในเว็บไซตห์รอืแอปของคณุไดอ้กีดว้ย

ขอ้ความ GDPR ประกอบดว้ย "หนา้จอ" (หรอื "หนา้") หลายหนา้ทีแ่สดงใหผู้ใ้ชเ้ห็น โดยขึน้
อยูก่บัปุ่ มและลงิกท์ีผู่ใ้ชค้ลกิในขอ้ความ ตวัเลอืกปุ่ มทีแ่สดงแกผู่ใ้ชจ้ะขึน้อยูก่บัการเลอืกของ
คณุในสว่น "ตวัเลอืกความยนิยอมของผูใ้ช"้ ระหวา่งการสรา้งขอ้ความ

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกําหนดคา่และการตดิตัง้ใชง้านขอ้ความ GDPR ไดใ้นบทความใน
ศนูยช์ว่ยเหลอืดงัตอ่ไปนี ้    Ad Manager, AdSense, AdMob
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ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์ ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager Ad Manager 360

AdMob AdSense

แอป

เว็บ

โดยออม

โดยตรง

โปรดทราบวา่เครือ่งมอืของ Google 
ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัวา่การดําเนนิการ
ของธรุกจิจะเป็นไปตามกฎระเบยีบ

https://support.google.com/admanager/answer/10076805?hl=en&ref_topic=10076199&visit_id=637820213499315676-3233700200&rd=1
https://support.google.com/adsense/answer/10961068?hl=en
https://support.google.com/admob/answer/10114014?hl=en&ref_topic=10105230&visit_id=637820213499315676-3233700200&rd=1
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ความเป็นสว่นตวัและการแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ช ้| การตัง้คา่ขอ้ความ CCPA
ตามขอ้กําหนดใน CCPA ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาตอ้งโพสตแ์จง้ "ประกาศเกีย่วกบัสทิธใิน
การเลอืกไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคล" (§ 999.306) โดยขอ้ความ CCPA ประเภทนีจ้ะ
แสดงตอ่ผูใ้ชท้ีพํ่านักอยูใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยีของสหรัฐอเมรกิา และเปิดโอกาสใหผู้ใ้ช ้
เลอืกไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคล

ขอ้ความ CCPA จะมหีลาย "หนา้จอ" (หรอื "หนา้") ทีแ่สดงตอ่ผูใ้ชเ้มือ่ดขูอ้ความ

ขอ้ความ CCPA มอีงคป์ระกอบตอ่ไปนี้

● ลงิก ์"ไมอ่นญุาตใหข้าย": ลงิกไ์ปยงัขอ้ความ CCPA แสดงลงิก ์"ไมอ่นุญาต
ใหข้ายขอ้มลูสว่นบคุคลของฉัน" โดยใชก้ารจัดรปูแบบและการตัง้คา่ทีค่ณุเลอืก 
เมือ่ผูใ้ชค้ลกิลงิก ์หนา้ยนืยนัจะเปิดขึน้และแสดงกลอ่งโตต้อบ "เลอืกไมข่าย
ขอ้มลูสว่นบคุคล"

● หนา้ยนืยนั: หนา้ยนืยนัของขอ้ความ CCPA การแสดงกลอ่งโตต้อบ "เลอืกไม่
ขายขอ้มลูสว่นบคุคล" เพือ่ใหผู้ใ้ชค้ลกิปุ่ มเพือ่ยนืยนัการตดัสนิใจของตน

ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์
ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager Ad Manager 360

AdSense
เว็บ

โดยออ้ม

โดยตรง

โปรดทราบวา่เครือ่งมอืของ Google 
ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัวา่การดําเนนิการ
ของธรุกจิจะเป็นไปตามกฎระเบยีบ
 



สารบัญ การจัดการกฎระเบียบและการขอความยินยอม การสนบัสนนุผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา
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การสรา้งรายไดโ้ดยเป็นไปตามสิง่ทีผู่ใ้ชเ้ลอืก
เพือ่ชว่ยสนับสนุนผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาในการปฏบิตัติาม GDPR, CCPA และกฎระเบยีบอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง Google ขอเสนอโซลชูนัทีห่ลากหลายซึง่ไมม่กีารปรับโฆษณาตามผูใ้ช ้โซลชูนัเหลา่นี้
รวมถงึโฆษณาทีไ่มไ่ดป้รับตามโปรไฟลข์องผูใ้ช ้โฆษณาแบบจํากดั และการประมวลผลขอ้มลู
แบบจํากดั

● โฆษณาทีไ่มไ่ดป้รบัตามโปรไฟลข์องผูใ้ช:้ โฆษณาทีไ่มไ่ดป้รับตามโปรไฟลข์องผูใ้ช ้
คอืโฆษณาทีไ่มไ่ดอ้งิจากพฤตกิรรมทีผ่า่นมาของผูใ้ช ้แตกํ่าหนดเป้าหมายโดยใชข้อ้มลู
ตามบรบิท นอกจากนี ้Google ยงัไมอ่นุญาต     การกําหนดกลุม่เป้าหมายตามความสนใจ
ทกุรปูแบบ ซึง่รวมถงึการกําหนดเป้าหมายตามขอ้มลูประชากรและการกําหนดเป้าหมายตาม
รายชือ่ผูใ้ช ้

● การประมวลผลขอ้มลูแบบจาํกดั: เมือ่คณุเปิดใชง้าน     การประมวลผลขอ้มลูแบบจํากดั 
Google จะจํากดัวธิทีีต่นใชข้อ้มลูและจะแสดงเฉพาะโฆษณาทีไ่มไ่ดป้รับตามโปรไฟลข์องผู ้
ใชสํ้าหรับผูใ้ชใ้นแคลฟิอรเ์นยีทีอ่ยูภ่ายใต ้CCPA 

● โฆษณาแบบจาํกดั:     โฆษณาแบบจํากดัชว่ยใหผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาสามารถแสดงโฆษณา
แบบจองลว่งหนา้ไดอ้ยา่งจํากดัในกรณีทีไ่มไ่ดรั้บความยนิยอมใหใ้ชค้กุกีห้รอืตวัระบปุระเภท
อืน่ๆ ในอปุกรณ ์หากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาใชก้รอบความยนิยอมของ TCF เวอรช์นั 2.0 ภายใต ้
IAB เราจะพยายามแสดงโฆษณาแบบจํากดัทีม่สีทิธิเ์มือ่ไมม่คีวามยนิยอมตามวตัถปุระสงค์
ขอ้ 1

แบบเปนโปรแกรมผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์ ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager Ad Manager 360

AdMob AdSense

แอป

เว็บ โดยตรง

โปรดทราบวา่เครือ่งมอืของ Google 
ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัวา่การดําเนนิการ
ของธรุกจิจะเป็นไปตามกฎระเบยีบ

https://support.google.com/admanager/answer/2717455
https://support.google.com/admanager/answer/9598414?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9882911?hl=en
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สว่นควบคมุผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยโีฆษณา
Ad Manager ใหส้ทิธิค์วบคมุแกผู่เ้ผยแพรโ่ฆษณาในการเลอืก     ผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยโีฆษณา 
(ATP) ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหแ้สดงและวดัผลโฆษณาในเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) และสหราช
อาณาจักร ทัง้นีเ้พือ่ทําหนา้ทีส่นับสนุนการแสดงโฆษณา การวดัผลโฆษณา และฟังกช์นัอืน่ๆ ราย
ชือ่ ATP นีใ้ชก้บัดมีานดแ์บบเป็นโปรแกรม และขยายไปใชก้บัการจองไดอ้กีดว้ย

● สว่นควบคมุระดบัการจอง: ครเีอทฟีโฆษณาแบบจองจะเชือ่มโยงกบัรายการโฆษณาแบบ
ไมเ่ป็นโปรแกรม ซึง่รวมถงึรายการโฆษณาทีรั่บประกนัการแสดงผล (รายการโฆษณาแบบผู ้
สนับสนุนและแบบมาตรฐาน) และไมรั่บประกนัการแสดงผล (รายการโฆษณาเครอืขา่ย แบบ
กลุม่ แบบจัดลําดบัความสําคญัตามราคา และรายการโฆษณาเฮาสแ์อ็ด) Google จะตรวจ
หาความยนิยอมสําหรับผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยโีฆษณาทีค่ณุประกาศไวเ้มือ่ตดัสนิวา่ครเีอที
ฟโฆษณาแบบจองมสีทิธิแ์สดงหรอืไม่

● การตรวจสอบครเีอทฟีโฆษณาในการเสนอราคาแบบเรยีลไทม ์(RTB): การเลอืกใช ้
การตรวจสอบครเีอทฟีโฆษณาใน RTB ทําให ้Google สามารถตรวจสอบครเีอทฟีโฆษณา 
RTB ของคณุใน Ad Manager เพือ่กรองครเีอทฟีโฆษณา RTB ทีพ่กิเซลของผูใ้หบ้รกิารไม่
มคีวามยนิยอมทีถ่กูตอ้งจากผูใ้ช ้(ตามทีร่ะบบของเราตรวจพบ) ออก

แบบเปนโปรแกรมผลติภณัฑข์อง 
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แพลตฟอรม์ ประเภทของดี
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Ad Manager Ad Manager 360

AdMob AdSense

แอป

เว็บ โดยตรง

โปรดทราบวา่เครือ่งมอืของ Google 
ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัวา่การดําเนนิการ
ของธรุกจิจะเป็นไปตามกฎระเบยีบ

https://support.google.com/admanager/answer/9012903?hl=en&ref_topic=28145
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การคุม้ครองผูเ้ยาว์
เพือ่ชว่ยสนับสนุนผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาในการปฏบิตัติาม COPPA, AADC, COADP และกฎระเบยีบอืน่ๆ ที่
คุม้ครองผูเ้ยาว ์Google ขอเสนอโซลชูนัทีห่ลากหลายซึง่ไมม่กีารปรับโฆษณาตามผูใ้ชแ้ละมกีารกรองครเีอ
ทฟีโฆษณา โซลชูนัของเรา ไดแ้ก ่แท็กสาํหรบัโฆษณาทีม่เีด็กเป็นกลุม่เป้าหมาย (      Tag for 
Child Directed หรอื TFCD) แท็กสาํหรบัผูท้ ีม่อีายตุํา่กวา่อายทุ ีใ่หค้วามยนิยอมได ้(     Tag For 
Under the Age of Consent หรอื TFUA) และ     การควบคมุเนือ้หาโฆษณา

● TFCD: ทําเครือ่งหมายคําขอโฆษณาเพือ่รับการปฏบิตัแิบบมเีด็กเป็นกลุม่เป้าหมาย ซึง่รวมถงึการไม่
ปรับโฆษณาตามผูใ้ชแ้ละการกรองครเีอทฟีโฆษณา ฟีเจอรน์ีอ้อกแบบมาเพือ่ใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย
วา่ดว้ยความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทางอนิเทอรเ์น็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy 
Protection Act หรอื COPPA) ไดส้ะดวก

● TFUA: ทําเครือ่งหมายคําขอโฆษณาเพือ่รับการปฏบิตัสํิาหรับผูใ้ชใ้นเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) 
สหราชอาณาจักร และสวติเซอรแ์ลนดท์ีม่อีายตํุา่กวา่อายทุีใ่หค้วามยนิยอมไดใ้นการประมวลผล
ขอ้มลูแบบจํากดัโดยใชแ้ท็ก TFUA ฟีเจอรน์ีอ้อกแบบมาเพือ่ชว่ยในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบให ้
ความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค (GDPR) และกฎระเบยีบดา้นความเป็นสว่นตวัของเด็กที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ ระเบยีบปฏบิตักิารออกแบบทีเ่หมาะสมกบัวยั (AADC)

● การควบคมุเนือ้หาโฆษณา: กฎเนือ้หาโฆษณาทีช่ว่ยใหค้ณุควบคมุไดว้า่หมวดหมูป่ระเภทใดบา้ง
ของผูล้งโฆษณามสีทิธิแ์สดงโฆษณาในพร็อพเพอรต์ีข้องคณุ กลา่วอยา่งเจาะจงคอื กฎเหลา่นีช้ว่ย
ใหค้ณุสามารถควบคมุประสบการณก์ารใชง้านโฆษณาในเนือ้หาทีอ่าจมุง่แสดงตอ่ผูใ้ชท้ีอ่ายตํุา่กวา่ 
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https://support.google.com/admanager/answer/3671211?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/3671211?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9004919?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9004919?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/2913553?hl=en


ภาพรวม

สารบัญ

โซลชูนัทีค่าํนงึถงึ
ความเป็นสว่นตวั

สว่นที ่3 เป้าหมายของเราคอืการนําเสนอโซลชูนัทีใ่ชง้านไดอ้ยา่งยาว
นานซึง่ชว่ยใหค้ณุบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิไดโ้ดยงา่ย และใน
ขณะเดยีวกนัก็ใหค้วามเคารพตอ่ความตอ้งการดา้นความเป็น
สว่นตวัของผูใ้ช ้ตอ่ไปนีค้อืแนวทางบางสว่นทีเ่ราขอแนะนําใหผู้ ้
เผยแพรโ่ฆษณาลองอา่นดู
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01. Privacy Sandbox

03. ดลีการขายตรงแบบเป็นโปรแกรม

02. กลุม่เป้าหมายตามบรบิท

04. AdSense สาํหรบั Search



สารบัญ โซลูชันที่คํานึงถึงความเปนสวนตัว Privacy Sandbox

ทําความรูจั้กกบั Privacy Sandbox
การสรา้งอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ป็นสว่นตวัมากขึน้

โครงการรเิริม่ Privacy Sandbox มเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งเทคโนโลยทีีท่ัง้รักษาความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชท้างออนไลนแ์ละใหเ้ครือ่งมอืสําหรับบรษัิทและนักพัฒนาใน
การสรา้งธรุกจิดจิทิลัทีป่ระสบความสําเร็จ Privacy Sandbox ชว่ยลดการตดิตามขา้มเว็บไซตแ์ละขา้มแอป และในขณะเดยีวกนัก็ชว่ยใหท้กุคนเขา้ถงึเนือ้หาและ
บรกิารทางออนไลนต์อ่ไปไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

19

สรา้งเทคโนโลยใีหมเ่พือ่รกัษา
ขอ้มลูใหเ้ป็นสว่นตวั

ผูค้นควรจะเพลดิเพลนิไปกบัการทอ่งเว็บและการ
ใชแ้อปไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัขอ้มลูสว่น

บคุคลทีม่กีารรวบรวมและผูท้ีร่วบรวม เทคโนโลย ี
Privacy Sandbox มเีป้าหมายทีจ่ะทําใหก้ลไก
การตดิตามในปัจจบุนัลา้สมยั และบล็อกเทคนคิ

การตดิตามแอบแฝง เชน่ การเก็บลายนิว้มอื

ชว่ยใหผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาและนกั
พฒันายงัคงใหบ้รกิารเนือ้หาออน

ไลนโ์ดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยูต่อ่ไป

รว่มมอืกบัอตุสาหกรรมเพือ่สรา้ง
มาตรฐานใหมด่า้นความเป็นสว่นตวัในอนิ

เทอรเ์น็ต

ผูค้นหลายพันลา้นคนทัว่โลกพึง่พาการเขา้ถงึ
ขอ้มลูทัง้ในเว็บไซตแ์ละแอปตา่งๆ เพือ่ให ้

บรกิารแหลง่ขอ้มลูทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้า่ยโดยไม่
ตอ้งอาศยัการตดิตามทีร่กุล้ําจนเกนิไป ผู ้

เผยแพรโ่ฆษณาและนักพัฒนาจงึตอ้งการทาง
เลอืกดา้นการรักษาความเป็นสว่นตวัสําหรับ

ความตอ้งการทางธรุกจิทีสํ่าคญัของตน ซึง่รวม
ถงึการแสดงเนือ้หาและโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้ง

อนิเทอรเ์น็ตเป็นทัง้แหลง่ขอ้มลูและเครือ่งมอืเพือ่
การเตบิโตทางเศรษฐกจิทัว่โลก Google เชญิ
สมาชกิในอตุสาหกรรมโฆษณา ซึง่รวมถงึผู ้

เผยแพรโ่ฆษณา นักพัฒนา ผูล้งโฆษณา และ
บคุคลอืน่ๆ ใหม้สีว่นรว่มและใหก้ารสนับสนุนใน
การพัฒนามาตรฐานดา้นความเป็นสว่นตวัทีด่ขี ึน้

สําหรับเว็บและใน Android
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Privacy Sandbox สําหรับเว็บ
Privacy Sandbox สําหรับเว็บใชเ้ทคนคิดา้นความเป็นสว่นตวัลา่สดุ เชน่ Differential Privacy, K-anonymity และการประมวลผลในอปุกรณเ์พือ่ใหฟั้งกช์นัการทํา
งานตา่งๆ ทีก่อ่นหนา้นีต้อ้งอาศยัคกุกีข้องบคุคลทีส่ามนัน้ทํางานได ้Privacy Sandbox ยงัชว่ยจํากดัรปูแบบอืน่ๆ ในการตดิตาม เชน่ การเก็บลายนิว้มอื โดยการ
จํากดัจํานวนขอ้มลูทีเ่ว็บไซตส์ามารถเขา้ถงึได ้เพือ่ใหข้อ้มลูของคณุยงัคงมคีวามเป็นสว่นตวัและปลอดภยั
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อนุญาตใหผู้ล้งโฆษณาแสดงโฆษณาที่
เกีย่วขอ้งโดยองิตามหวัขอ้ (กําหนด

โดยเบราวเ์ซอร)์ ทีแ่สดงถงึความสนใจ
บางอยา่ง

ตามความสนใจ
หวัขอ้

การประมลูในอปุกรณเ์พือ่เลอืกโฆษณาที่
เกีย่วขอ้งมากทีส่ดุ ซึง่รวมถงึโฆษณารี
มารเ์ก็ตติง้ทีอ่งิตามประวตักิารทอ่งเว็บ

ของผูใ้ช ้

รมีารเ์ก็ตติง้
FLEDGE

รองรับ Use Case การวดัผลทีสํ่าคญัของผู ้
ลงโฆษณาตัง้แตก่ารรายงานระดบั
เหตกุารณไ์ปจนถงึระดบัสรปุรวม

การวดัผล
การรายงานการระบแุหลง่ทีม่า
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Privacy Sandbox ใน Android
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เมือ่วนัที ่16 กมุภาพันธ ์2022 Google ไดป้ระกาศการขยายโครงการรเิริม่ Privacy 
Sandbox ไปยงั Android ทมี Android มุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาเรือ่งความเป็นสว่นตวัใหด้ขี ึน้
โดยพืน้ฐานสําหรับระบบนเิวศของแอปบนอปุกรณเ์คลือ่นที ่และในขณะเดยีวกนัก็รองรับ 
Use Case ทีสํ่าคญัในการโฆษณา และใหส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชใ้นการเขา้ถงึแอปโปรดของตน 

เว็บและแอปบนอปุกรณเ์คลือ่นทีอ่าศยัเทคโนโลยทีีแ่ตกตา่งกนัโดยพืน้ฐาน แตว่ธิกีาร
ตา่งๆ ทีโ่ฆษณาสนับสนุนระบบนเิวศของเว็บและระบบนเิวศของแอปนัน้มคีวามคลา้ยคลงึ
กนั

การพัฒนา การทดสอบ และการนําเทคโนโลยเีหลา่นีไ้ปใชนั้น้คาดวา่จะใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 
2 ปี Android จะแจง้ใหท้ราบเมือ่มรีายละเอยีดเพิม่เตมิ

ทมีโฆษณาของ Google สนับสนุนวสิยัทศันข์อง Android และจะมสีว่นรว่มกบั Android 
และระบบนเิวศของแอปเพือ่ใหค้วามคดิเห็นเกีย่วกบัโซลชูนัทีใ่ชง้านไดย้าวนานและไม่
ละเมดิความเป็นสว่นตวั ซึง่จะทําใหโ้ฆษณาเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการสนับสนุน
และเพิม่การเตบิโตใหธ้รุกจิอยูต่อ่ไป

ขา้มไปทีส่ว่น "แอป"
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การมสีว่นรว่มกบั Privacy Sandbox
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ในหลายกรณี ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาไมจํ่าเป็นตอ้งนําเทคโนโลยกีารรักษาความเป็นสว่นตวั
จาก Privacy Sandbox มาใชโ้ดยตรง เนือ่งจากผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยโีฆษณามแีนวโนม้ที่
จะตดิตัง้ใชง้านโซลชูนัในนามของตนเองอยูแ่ลว้

รบัทราบขอ้มลูอยูเ่สมอ

ไปทีเ่ว็บไซต ์    Privacy Sandbox เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กบัขอ้เสนอในปัจจบุนัสําหรับทัง้    เว็บและ     Android

แสดงความคดิเห็น

ใหค้วามคดิเห็นแกท่มี     Chrome และ     Android โดยตรง
เพือ่ชว่ยกําหนดทศิทางของ API ทีนํ่าเสนอ

http://privacysandbox.com
https://privacysandbox.com/intl/en_us/open-web/#proposals-for-the-web
https://www.privacysandbox.com/intl/en_us/android/#proposals-for-android
https://developer.chrome.com/docs/privacy-sandbox/feedback/
https://developer.android.com/design-for-safety/ads#proposed-solutions


สารบัญ โซลูชันที่คํานึงถึงความเปนสวนตัว กลุม่เป้าหมายตามบรบิท

ขอ้มลูตามบรบิทชว่ยเชือ่มโยงผูล้ง
โฆษณากบักลุม่เป้าหมายทีส่นใจ
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ขอ้มลูตามบรบิทเป็นหนึง่ในวธิกีารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเขา้ถงึไดม้ากทีส่ดุสําหรับผูเ้ผยแพร่
โฆษณาในการสรา้งรายการกลุม่เป้าหมายทีมุ่ง่เนน้ความเป็นสว่นตวัและน่าสนใจใหแ้กผู่ ้
ลงโฆษณา ในทางปฏบิตัแิลว้ การใชข้อ้มลูตามบรบิทเป็นเรือ่งทีง่า่ยมาก ตวัอยา่งเชน่ 
เมือ่คณุจัดหมวดหมูบ่ทความหรอืวดิโีอใหเ้ป็นเนือ้หาเกีย่วกบั “การออกกําลงักายสว่น
บคุคล” คณุตัง้สมมตฐิานไดว้า่ผูล้งโฆษณาทีต่อ้งการเขา้ถงึผูท้ีช่ ืน่ชอบการออกกําลงั
กายน่าจะสนใจลงโฆษณาในเนือ้หาดงักลา่ว

เมือ่ดอูยา่งผวิเผนิ เรือ่งนีไ้มม่อีะไรซบัซอ้น แตผู่เ้ผยแพรโ่ฆษณาทีช่าํนาญจะทุม่เทเวลา
ไปกบัการเพิม่รายละเอยีดลงในสญัญาณบรบิทของตน ซึง่จะเป็นการเพิม่คณุคา่และ
สรา้งโอกาสมากขึน้สําหรับพืน้ทีโ่ฆษณา ตามตวัอยา่งขา้งตน้ หากคณุสรา้งหมวดหมู่
ยอ่ยเพิม่เตมิสําหรับเนือ้หาเกีย่วกบั "การออกกําลงักายสว่นบคุคล" เชน่ "โยคะ" "การป่ัน
จักรยาน" หรอื "การวิง่" ผูล้งโฆษณาจะปรับเปลีย่นขอ้ความของตนเพิม่เตมิได ้และคณุ
จะเรยีกเก็บเงนิจาก CPM ทีส่งูขึน้ไดสํ้าหรับกลุม่เป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้



สารบัญ โซลูชันที่คํานึงถึงความเปนสวนตัว กลุม่เป้าหมายตามบรบิท

ใชค้ยี-์คา่เพือ่ดําเนนิการตามกลยทุธก์าร
กําหนดเป้าหมายตามบรบิท

คยี-์คา่คอืพารามเิตอรเ์พิม่เตมิทีค่ณุสามารถเพิม่ลงในคําขอ
โฆษณาเพือ่ใหร้ะบเุกณฑก์ารกําหนดเป้าหมายไดด้ขี ึน้ คยี-์คา่
ชว่ยใหผู้ล้งโฆษณาและผูซ้ ือ้เขา้ถงึกลุม่เป้าหมายหรอืขอ้มลู
ประชากรทีต่อ้งการได ้รวมทัง้เพิม่มลูคา่ใหก้บัขอ้เสนอของคณุ
เมือ่เจรจาตอ่รองแคมเปญ

วธิเีร ิม่ตน้ใชง้านคยี-์คา่

1 พัฒนาแผนงานเกีย่วกบัวธิทีีด่ทีีส่ดุในการใชค้ยี-์คา่

เพิม่คยี-์คา่ใหมใ่นเครอืขา่ยของคณุตามแผนทีว่างไว ้

ใสค่ยี-์คา่ในแท็กผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาผา่น Google (GPT) เมือ่คณุ
แท็กหนา้เว็บหรอืแอป

กําหนดเป้าหมายใหก้บัคยี-์คา่ในรายการโฆษณา รายการโฆษณาขอ้
เสนอ และอืน่ๆ

คาํแนะนําฉบบัเต็ม

2

3

4
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ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์ ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager Ad Manager 360
แอป

เว็บ

แบบเปนโปรแกรม*

โดยตรง
*ใชไ้ดก้บัดลีการขายตรงแบบเป็น
โปรแกรมเทา่นัน้
 

https://services.google.com/fh/files/emails/key_value_guide_v1.1.pdf
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ดลีการขายตรงแบบเป็นโปรแกรม
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ในสภาพแวดลอ้มทีมุ่ง่เนน้ความเป็นสว่นตวั การขายตรงแบบเป็น
โปรแกรมจะชว่ยผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาเพิม่มลูคา่ของพืน้ทีโ่ฆษณาไดโ้ดยใช ้
ประโยชนจ์ากสญัญาณบรบิทและขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่

ดลีการขายตรงแบบเป็นโปรแกรมสาํหรบัความ
สมัพนัธท์ ีเ่ชือ่ถอืไดแ้บบ 1:1
การขายตรงแบบเป็นโปรแกรมทําใหก้ารเจรจาตอ่รองและการขายพืน้ที่
โฆษณาแบบขายตรงเป็นไปโดยอตัโนมตั ิซึง่จะดําเนนิการผา่นทัง้ทาง
แคมเปญการรับประกนัแบบเป็นโปรแกรมและดลีทีต่อ้งการใน Ad 
Manager

ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์ ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager Ad Manager 360
แอป

เว็บ
แบบเปนโปรแกรม

การรบัประกนัแบบเป็นโปรแกรม: คณุและผูซ้ ือ้เจรจาตอ่รองราคาและขอ้
กําหนดสําหรับพืน้ทีโ่ฆษณาทีจ่องไว ้(รับประกนัการแสดงผล) สําหรับผูซ้ ือ้
รายนัน้ๆ โดยจะกําหนดพืน้ทีโ่ฆษณาใหเ้ฉพาะผูซ้ ือ้รายดงักลา่วในราคา
นัน้ๆ

ดลีทีต่อ้งการ: คณุและผูซ้ ือ้เจรจาตอ่รองราคาและขอ้กําหนดสําหรับพืน้ที่
โฆษณาทีผู่ซ้ ือ้เลอืกทีจ่ะซือ้ได ้ผูซ้ ือ้ไดรั้บโอกาสเป็นคนแรกหรอืโอกาส 
"ตามทีต่อ้งการ" เพือ่เสนอราคาในอตัราทีเ่จรจาตอ่รองกนัไวเ้มือ่มคํีาขอ
โฆษณาสําหรับพืน้ทีโ่ฆษณานัน้ๆ

การขายตรงแบบเป็นโปรแกรมขยายขอ้ตกลงในการโฆษณาแบบเป็น
โปรแกรมเพือ่เพิม่มลูคา่ใหก้บัทัง้ผูล้งโฆษณาและผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาโดย
อนุญาตใหท้ัง้คูใ่ชก้ารซือ้ในรปูแบบการจองโดยตรงไดง้า่ยกวา่ทีเ่คย



สารบัญ โซลูชันที่คํานึงถึงความเปนสวนตัว

3. ผูใ้ชด้โูฆษณา Search ที่
เกีย่วขอ้งและผลการคน้หา

ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์ ประเภทของดี
มานด์

AdSense สําหรับ Search แอป เว็บ แบบเปนโปรแกรม
โฆษณา Search ยงัคงตอ้งใชค้กุกีแ้ละ
ไดรั้บความยนิยอมในการใชค้กุกี้
 

AdSense สาํหรบั Search

AdSense สําหรับ Search
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โฆษณา Search ทาํงานไดด้ ีแมไ้มม่กีารปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะกบัผูใ้ช ้AdSense สาํหรบั Search (AFS) กาํหนดเป้าหมายเป็นคยีเ์วริด์ ไมใ่ชผู่ใ้ช้

ทาํใหร้ายไดจ้ากโฆษณามคีวามหลากหลายดว้ยความชว่ยเหลอื
ของฟีเจอรก์ารคน้หาทีเ่ก ีย่วขอ้งในหนา้เนือ้หาของคณุ
ฟีเจอรก์ารคน้หาทีเ่กีย่วขอ้งชว่ยใหผู้ใ้ชสํ้ารวจเนือ้หาเพิม่เตมิในเว็บไซ
ตข์องคณุ และยงัชว่ยใหค้ณุสรา้งรายไดจ้ากโฆษณาไดห้ลากหลายมาก
ขึน้โดยไมต่อ้งมกีารปรับโฆษณาตามโปรไฟลข์องผูใ้ช ้

เพิม่รายไดด้ว้ยการสรา้งรายไดจ้ากหนา้ผลการคน้หา
AdSense สําหรับ Search (AFS) ใชคํ้าคน้หาของผูใ้ชเ้พือ่แสดง
โฆษณาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและตรงเป้าหมายในระดบัสงู

โฆษณา Search ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู
การคน้หา การเลอืกซือ้ และรปูแบบอืน่ๆ ทีใ่ชก้ารแสดงภาพมี
ประสทิธภิาพอยา่งมากในหนา้คน้หา AdSense สําหรับ Search (AFS) 
ทําใหค้ณุใชง้บประมาณโฆษณา Search ได ้

2. ผูใ้ชค้ลกิทีข่อ้ความคน้หาในการ
คน้หาทีเ่กีย่วขอ้งรายการหนึง่ๆ 
เพือ่สํารวจเพิม่เตมิ

1. ผูใ้ชไ้ปทีบ่ทความในเว็บ
ไซต์

1

2
3

โฆษณา 
Search*

ผลการ
คน้หา



ภาพรวม

สารบัญ

การสรา้งกลุม่
เป้าหมายบคุคลที่
หนึง่

สว่นที ่4 Google กําลงัลงทนุในโซลชูนัหลายรายการเพือ่ใหผู้เ้ผยแพร่
โฆษณารวบรวม วดัผล และใชง้านขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่ได ้
งา่ยขึน้ การรูร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่มาก
ขึน้จะชว่ยคณุเพิม่คณุคา่ใหก้บัผูใ้ชแ้ละผูซ้ ือ้ได ้
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01. การใหค้าํนยิามของ "ขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่"

02. การขยายกลุม่เป้าหมาย

03. การสรา้งรายไดจ้ากกลุม่เป้าหมาย

04. ตวัระบสุาํหรบัการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม



สารบัญ การสรางกลุมเปาหมายบุคคลที่หนึ่ง การใหค้าํนยิามของ "ขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่"

การใหคํ้านยิามของ "ขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่"
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“บคุคลทีห่นึง่” หมายถงึความสมัพันธโ์ดยตรงแบบ 1:1 ระหวา่ง 2 ฝ่าย 
ขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่คอืขอ้มลูทีค่ณุรับทราบผา่นความสมัพันธโ์ดยตรง
กบัผูท้ีเ่ขา้ชมและมสีว่นรว่มกบัเว็บไซตห์รอืแอปของคณุ

มขีอ้มลูหลายประเภททีค่ณุอาจรับทราบจากผูเ้ขา้ชม ตวัอยา่งเชน่ ขอ้มลู
ดงักลา่วอาจเป็นอเีมลทีใ่ครบางคนใหไ้วเ้มือ่ลงชือ่สมคัรรับจดหมายขา่ว 
หรอือาจเป็นเพยีงการทราบวา่ใครบางคนเขา้ชมหนา้ใดบา้งในเว็บไซ
ตข์องคณุ 

แมใ้นมมุมองความคาดหวงัของผูใ้ชแ้ละกฏระเบยีบทีเ่ปลีย่นแปลงไป ผู ้
เผยแพรโ่ฆษณายงัคงตอ้งรูว้า่ใครคอืกลุม่เป้าหมายของตน รวมถงึตอ้ง
เพิม่คณุคา่ใหก้บัผูใ้ชแ้ละจัดแพ็กเกจพืน้ทีโ่ฆษณาดว้ยวธิทีีส่รา้งสรรคแ์ละ
มคีณุคา่สําหรับลกูคา้ซึง่ก็คอืผูล้งโฆษณา ในขณะทีผู่ใ้ชย้งัคงเปิดรับวธิี
ตา่งๆ ในการมสีว่นรว่ม การจา่ยเงนิ และการบรโิภคเนือ้หาของผูเ้ผยแพร่
โฆษณา คณุก็มโีอกาสมากกวา่ทีเ่คยในการสรา้งความสมัพันธท์ีม่คีวาม
หมาย

การเพิม่คณุคา่ใหก้บัผูใ้ชเ้พือ่สรา้งขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่

เมือ่กลุม่เป้าหมายอนุญาตใหค้ณุใชข้อ้มลูของตน บคุคลเหลา่นัน้ยอ่มคาด
หวงัวา่จะไดรั้บสิง่ตอบแทน การสรา้งการแลกเปลีย่นคณุคา่ทีม่คีวาม
ยตุธิรรมดว้ยการปรับปรงุประสบการณข์องผูใ้ชม้คีวามสําคญัอยา่งยิง่ตอ่
การขยายและพัฒนาความสมัพันธก์บัผูใ้ชใ้นระดบัทีล่กึยิง่ขึน้ คณุคา่ใน
เบือ้งตน้ทีผู่เ้ผยแพรโ่ฆษณาสว่นใหญม่อบใหผู้ใ้ชค้อืเนือ้หาตน้ฉบบัทีใ่ห ้
ความบนัเทงิ ใหค้วามรู ้หรอืมปีระโยชน ์มหีลายวธิทีีผู่เ้ผยแพรโ่ฆษณา
สามารถเชือ่มโยงผูใ้ชเ้ขา้กบัเนือ้หาของตน และในขณะเดยีวกนัก็สรา้ง
ขอ้มลูกลุม่เป้าหมายบคุคลทีห่นึง่จากการเชือ่มโยงนัน้ไดด้ว้ย
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ความแตกตา่งระหวา่งขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่และขอ้มลูจากบคุคลทีส่าม

อตุสาหกรรมโฆษณากําลงัลงทนุมากขึน้ในขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่ทีมุ่ง่เนน้ความเป็นสว่นตวั และถอยหา่ง
จากการใชข้อ้มลูจากบคุคลทีส่าม ขอ้แตกตา่งสําคญัระหวา่งขอ้มลูทัง้ 2 ประเภทอธบิายอยูด่า้นลา่ง

ใครเป็นผูร้วบรวมขอ้มลู
ขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่ไดรั้บการรวบรวมและจัดเก็บโดยเจา้ของเว็บ
ไซตห์รอืแอป โดยทัว่ไปแลว้ขอ้มลูจากบคุคลทีส่ามจะไดรั้บการ
รวบรวมจากเว็บไซตห์ลายแหง่ทีธ่รุกจิทีทํ่าการรวบรวมนัน้ไมไ่ดเ้ป็น
เจา้ของ 

สทิธิ์
ผูค้นใหข้อ้มลูของตน (ซึง่เรยีกวา่ขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่) แกธ่รุกจิทีต่นมคีวาม
สมัพันธด์ว้ยโดยตรงพรอ้มทัง้สทิธิใ์นการใชข้อ้มลูดงักลา่ว และธรุกจิจะตอ้ง
รับผดิชอบเกีย่วกบัวธิกีารใชข้อ้มลูนัน้ ในทางตรงกนัขา้ม บอ่ยครัง้ขอ้มลูจาก
บคุคลทีส่ามอาจไดรั้บการรวบรวมและใชง้านโดยผูท้ีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูไม่
ทราบอยา่งแทจ้รงิวา่มกีารใชข้อ้มลูนัน้ไดอ้ยา่งไร 

กฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้งมผีลบงัคบัใชก้บัขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่และขอ้มลูจากบคุคลทีส่ามเฉกเชน่เดยีวกนั นีค่อืเหตผุลทีต่อ้งมนีโยบายความ
เป็นสว่นตวัทีช่ดัเจน เพือ่ใหผู้ใ้ชท้ราบอยา่งแน่นอนวา่ตนกําลงัแชรข์อ้มลูใดอยูแ่ละจดุประสงคใ์นการใชข้อ้มลูนัน้คอือะไร
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ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาสว่นใหญ ่แมก้ระทัง่ทีเ่ป็นรายเล็กก็สามารถใชก้ลยทุธ์
ตา่งๆ ไดโ้ดยงา่ยเพือ่เริม่เพิม่ขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่ใหม้ากขึน้ ผูเ้ผยแพร่
โฆษณาจํานวนมากกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคลงชือ่เขา้ใชเ้พือ่แลกกบัเนือ้หาหรอื
ฟังกช์นัการทํางานเพิม่เตมิ

ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาบางรายถงึกบัสรา้งหรอืซือ้ธรุกจิใหมท่ัง้ธรุกจิอยา่งเชน่
โปรแกรมสะสมคะแนน ขอ้เสนอบตัรเครดติ หรอืรา้นคา้ออนไลนม์าเป็นของ
ตนเพือ่เตมิเต็มชอ่งวา่งดา้นขอ้มลู 

70% ของผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาเชือ่วา่ความ
สามารถในการใชง้านขอ้มลูจากบคุคลที่
หนึง่จะสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบไดอ้ยา่งมากใน
ระบบนเิวศทีมุ่ง่เนน้ความเป็นสว่นตวั70%

ดวูธิทีี ่Wall Street Journal ใชง้านขอ้มลูจาก
บคุคลทีห่นึง่เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพตามทีต่อ้งการ

กรณีศกึษา

อา่นเพิม่เตมิ

ดกูารวจิยั

แหลง่ทีม่า: การศกึษาวจัิยของ Deloitte เรือ่ง 
Future-proofing ad sales growth through 
first-party data

https://admanager.google.com/home/resources/wsj-bg-first-party-data-performance/
https://services.google.com/fh/files/blogs/future_proofing_ad_sales_growth_through_first_party_data_report.pdf
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ดวูา่ Pandora ประสบความสําเร็จ
ในการสรา้งรายไดโ้ดยใชข้อ้มลู

จากบคุคลทีห่นึง่ไดอ้ยา่งไร

กรณีศกึษา

การสรา้งรายไดจ้ากกลุม่เป้าหมาย

ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์
ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager 360 แอป เว็บ โดยตรง

ใชป้ระโยชนจ์ากตวัระบจุากบคุคลทีห่นึง่ของคณุเองดว้ย PPID

ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาใน Google Ad Manager ทีม่ชีดุขอ้มลูบคุคลทีห่นึง่อยูแ่ลว้สามารถ
ใช ้    ตวัระบทุีผู่เ้ผยแพรโ่ฆษณามใีห ้(PPID) เพือ่สรา้งตวัระบทุีเ่ขา้รหสั สรา้งกลุม่
เป้าหมาย และแสดงโฆษณาตอ่กลุม่เป้าหมายบคุคลทีห่นึง่ คณุจะเป็นคนตัง้คา่และ
ควบคมุ PPID ดว้ยตวัเอง และ PPID จะยงัคงทํางานตอ่ไปไดแ้มว้า่ระบบจะไมร่องรับตวั
ระบจุากบคุคลทีส่าม เชน่ คกุกี ้3P อกีตอ่ไป 

เมือ่พจิารณาทีจ่ะพฒันา PPID โปรดคาํนงึถงึข ัน้ตอน
เหลา่นี้

ระบขุอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่ทีค่ณุมอียู ่

● ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาทีม่ขีอ้มลูการลงชือ่เขา้ใชข้องผู ้
ใชอ้าจพัฒนา PPID ไดโ้ดยองิตามขอ้มลูผูใ้ชนั้น้ 
ตวัอยา่งเชน่ ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผูใ้ช ้

● สําหรับผูท้ีไ่มม่ขีอ้มลูการลงชือ่เขา้ใชข้องผูใ้ช ้ก็
อาจพัฒนา PPID ไดเ้ชน่กนัโดยใชค้กุกีข้องบคุคล
ทีห่นึง่จากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา ซึง่ตดิตัง้ใชง้านโดย
องิตามการเขา้ชมของผูใ้ช ้คกุกีเ้หลา่นีอ้าจองิตาม
แอตทรบิวิตต์า่งๆ เชน่ ความถีใ่นการเขา้ชม 
เนือ้หาทีเ่ขา้ชม และกจิกรรมการชาํระเงนิสําหรับ
สนิคา้ในรถเข็น 

ระบบจะสง่ตอ่ PPID ไปยงั Ad Manager พรอ้มกบั
คําขอโฆษณาแตล่ะรายการโดยใชแ้ท็ก GPT, GMA 
SDK หรอื IMA SDK ทีค่ณุมอียูแ่ลว้ โปรดตดิตอ่
ผูจั้ดการฝ่ายดแูลลกูคา้ของ Google เพือ่สอบถาม
เกีย่วกบัการเริม่ใชง้าน

2

1

อา่นเพิม่เตมิ

ตวัระบทุ ีผู่เ้ผยแพรโ่ฆษณามใีห ้(PPID) เป็นโซลชูนั
ทีมุ่ง่เนน้ความเป็นสว่นตวัเนือ่งจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี้

● ตอ้งมกีารแฮช และ Google ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่
อยูเ่บือ้งหลงั มเีพยีงคณุเทา่นัน้ทีท่ราบความหมาย
ของตวัระบนัุน้

● ตอ้งไมม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลทีร่ะบตุวับคุคลนัน้ได ้(PII)
● เป็นตวัระบเุฉพาะสําหรับเครอืขา่ย Ad Manager 

แตล่ะเครอืขา่ย ไมม่กีารแชรก์บัผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาราย
อืน่ และไมม่กีารรวมเขา้กบัตวัระบอุืน่ๆ 

https://support.google.com/admanager/answer/2880055?hl=en
https://www.thinkwithgoogle.com/future-of-marketing/privacy-and-trust/pandora-consumer-privacy-data-protection/
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สรา้งและจดัการกลุม่เป้าหมายบคุคลทีห่นึง่ดว้ยโซลชูนักลุม่เป้าหมาย

สามารถใช ้PPID เพือ่สรา้งและจัดการกลุม่เป้าหมายบคุคลทีห่นึง่ในโซลชูนักลุม่
เป้าหมายของ Ad Manager 360 

เมือ่รายการกลุม่เป้าหมายทีย่ดึตาม PPID ปรากฏในโซลชูนักลุม่เป้าหมายของ Ad 
Manager 360 แลว้ รายการโฆษณาแบบจองและรายการโฆษณาของดลีแบบเป็น
โปรแกรมสามารถกําหนดเป้าหมายเป็นกลุม่เป้าหมายบคุคลทีห่นึง่เหลา่นัน้ได ้ทัง้นีเ้พือ่
ปรับปรงุประสทิธภิาพของโฆษณาสําหรับผูล้งโฆษณา และความเกีย่วขอ้งของโฆษณา
สําหรับผูใ้ช ้จากนัน้ ระบบจะสง่ PPID แตล่ะรายการไปยงั Ad Manager 360 พรอ้มดว้ย
คําขอโฆษณาแตล่ะคําขอ ซึง่ Ad Manager 360 จะใชเ้พือ่ตรวจสอบกบัรายการกลุม่
เป้าหมายบคุคลทีห่นึง่ทีร่ะบไุว ้

ในการทํางานลกัษณะนี ้PPID จะเป็นคยีท์ีช่ว่ยใหคํ้าขอโฆษณาหนึง่ๆ จับคูก่บัรายการ
กลุม่เป้าหมายทีย่ดึตาม PPID ได ้

 นอกจากนี ้Ad Manager 360 ยงัใช ้PPID สาํหรบั
ฟงักช์นัหลกัของเซริฟ์เวอรโ์ฆษณาทีค่ณุควบคมุอกี
ดว้ย ซึง่รวมถงึสิง่ตอ่ไปนี ้

● การกําหนดความถีส่งูสดุสําหรับการจอง 
● การหมนุเวยีนโฆษณาตามลําดบัสําหรับการจอง 
● การหมนุเวยีนครเีอทฟีโฆษณาสําหรับการจอง

การสรา้งรายไดจ้ากกลุม่เป้าหมาย

ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์ ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager 360 แอป เว็บ แบบเปนโปรแกรม โดยตรง
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สญัญาณทีไ่ดจ้ากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา

ใชส้ญัญาณทีไ่ดจ้ากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา (PPS) ในการสง่สญัญาณบรบิท
และเพือ่สือ่สารกบัแอตทรบิวิตข์องบคุคลทีห่นึง่ 

สญัญาณทีไ่ดจ้ากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา (PPS) เป็นฟีเจอรใ์หมท่ีย่งัอยูใ่น
เวอรช์นัเบตา้ ซึง่จะชว่ยเพิม่การสรา้งรายไดแ้บบเป็นโปรแกรม PPS 
ทําใหผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาสามารถแจง้แอตทรบิวิตก์ลุม่เป้าหมายบคุคลที่
หนึง่และขอ้มลูบรบิทใหผู้ซ้ ือ้แบบเป็นโปรแกรมทราบโดยใชก้ารจัดหมวด
หมูม่าตรฐาน

เรากําลงัทํางานรว่มกบัพารท์เนอรเ์พือ่รวมมาตรฐานอตุสาหกรรมไวใ้น
สญัญาณทีไ่ดจ้ากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา โดยในขัน้ตอนแรกจะผสานรวมกลุม่
เป้าหมายทีผู่ข้ายกําหนดของ IAB Tech Lab

ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์
ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager Ad Manager 360
แอป

เว็บ

แบบเป็นโปรแกรม

วธิเีร ิม่ตน้ใชง้านสญัญาณทีไ่ดจ้ากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา (PPS)

● ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา, DMP หรอืพารท์เนอรผ์ูใ้หบ้รกิารขอ้มลูแบง่กลุม่
เป้าหมายออกเป็นกลุม่ประชากรตามรุน่และใชก้ารจัดหมวดหมู่
มาตรฐานทีร่องรับ

● ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาระบกุารจัดหมวดหมู ่(เชน่ ขอ้มลูประชากร ความ
สนใจ หรอืความตัง้ใจในการซือ้) และ/หรอืรหสักลุม่ในคําขอราคา
เสนอ

● ผูซ้ือ้อา่นหมวดหมู/่รหสักลุม่และตดัสนิใจวา่จะเสนอราคาหรอืไม่

การขายตรงแบบเป็นโปรแกรม
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ตวัระบกุ็มคีวามสําคญัมากเชน่กนัเมือ่ขายพืน้ทีโ่ฆษณาแบบเป็นโปรแกรม ผู ้
เสนอราคาแบบเป็นโปรแกรม (เชน่ DSP) จะไดรั้บคําขอราคาเสนอแบบ
เรยีลไทม ์ประเมนิการแสดงโฆษณา และเสนอราคาใหส้อดคลอ้งตามนัน้ 
เมือ่คกุกีห้รอืรหสัของบคุคลทีส่ามถกูบล็อกหรอืจํากดัการใชง้าน ฟังกช์นัการ
กําหนดความถีส่งูสดุทีผู่ซ้ ือ้กําหนดไวจ้ะไดรั้บผลกระทบ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ใ้ช ้
เห็นโฆษณาเดยีวกนัซํ้าๆ ดว้ยเหตนุี ้หากไมม่ตีวัระบแุสดงไว ้ผูล้งโฆษณา
บางรายอาจตดัสนิใจยกเวน้สือ่บางรายการไปเลย ซึง่สง่ผลใหผู้เ้ผยแพร่
โฆษณาไดรั้บรายไดน้อ้ยลง

นอกจากนี ้การมอียูข่องตวัระบใุนคําขอราคาเสนอแบบเป็นโปรแกรมอาจชว่ย
ใหผู้เ้สนอราคามคีวามเขา้ใจดขีึน้เกีย่วกบัความสนใจของผูใ้ชโ้ดยพจิารณา
จากการแสดงตวัระบเุดยีวกนัซํ้าๆ จากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณารายหนึง่ๆ เมือ่เวลา
ผา่นไป ความรูค้วามเขา้ใจดงักลา่วจะชว่ยใหแ้สดงโฆษณาทีป่รับตามโปร
ไฟลข์องผูใ้ชไ้ดม้ากขึน้ในเว็บไซต/์แอปของผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา ซึง่จะชว่ย
ปรับปรงุประสทิธภิาพของโฆษณาและประสบการณข์องผูใ้ชด้ว้ย

ตวัระบสํุาหรับการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม
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PPID สําหรับการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม
เมือ่คณุเปิดใช ้PPID ใน UI ของ Ad Manager 360 แลว้ ดมีานดแ์บบเป็นโปรแกรมของ 
Google อาจใชป้ระโยชนจ์าก PPID ทีอ่ยูใ่นคําขอโฆษณาเพือ่รองรับการกําหนดความถี่
สงูสดุของผูซ้ ือ้และการปรับเปลีย่นโฆษณาตามความสนใจในการเขา้ชมแบบเป็น
โปรแกรมของคณุ เมือ่ไมม่คีกุกีข้องบคุคลทีส่ามหรอืรหสัอปุกรณใ์หใ้ชง้าน

โปรดทราบวา่ กอ่นทีจ่ะแชร ์PPID กบัดมีานดข์อง Google ระบบของ Ad Manager จะ
เปลีย่นตวัระบดุงักลา่วใหเ้ป็นรหสัทีม่กีารแบง่พารต์ชินัใหแ้กผู่เ้ผยแพรโ่ฆษณาแตล่ะราย 
เพือ่ใหไ้มส่ามารถระบตุวัผูใ้ชใ้นเว็บไซตแ์ละแอปของผูเ้ผยแพรโ่ฆษณารายอืน่ PPID ที่
แชรจ์ากเครอืขา่ย Ad Manager ของคณุจะไมต่รงกบั PPID ทีแ่ชรจ์ากเครอืขา่ย Ad 
Manager อืน่ ซึง่จะเป็นการจํากดัการใชร้หสัดงักลา่วใหอ้ยูเ่ฉพาะในเครอืขา่ย Ad 
Manager เดยีวกนัเทา่นัน้

กลา่วโดยสรปุคอื เมือ่แชร ์PPID กบัดมีานดแ์บบเป็นโปรแกรมของ Google คณุสามารถ
ใชก้ารกําหนดความถีส่งูสดุของผูซ้ ือ้และการปรับเปลีย่นโฆษณาตามความสนใจเพือ่แจง้
การเสนอราคาสําหรับพืน้ทีโ่ฆษณาของคณุเทา่นัน้ ซึง่อาจเพิม่รายไดแ้บบเป็นโปรแกรม
ใหค้ณุและปรับปรงุประสทิธภิาพของโฆษณาและประสบการณข์องผูใ้ชไ้ด ้

ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์
ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager 360 แบบเป็นโปรแกรม
*DV360 และ Google Ads เทา่นัน้ ดโูซลชูนั
สําหรับ Authorized Buyers และผูเ้สนอราคาแบบ
เปิดจาก        สไลดเ์กีย่วกบัสญัญาณทีป่ลอดภยั

แอป

เว็บ
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AdSenseผลติภณัฑข์อง Google แพลตฟอรม์ ประเภทของดมีานด์Ad Manager เว็บ แบบเป็นโปรแกรม*

คกุกีข้องบคุคลทีห่นึง่จากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา

การเปิดใหผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาในทกุขนาดสามารถใชง้านตวัระบจุาก
บคุคลทีห่นึง่โดยใชค้กุกีข้องบคุคลทีห่นึง่จากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา

เมือ่ไมม่ตีวัระบขุองบคุคลทีส่ามใหใ้ชง้านบนเว็บ เราอาจใชค้กุกีข้องบคุคล
ทีห่นึง่จากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาสําหรับฟังกช์นัการทํางานของการแสดง
โฆษณา เชน่ การกําหนดความถีส่งูสดุและการปรับโฆษณาตามโปร
ไฟลข์องผูใ้ชใ้นการเขา้ชมแบบเป็นโปรแกรม

Google ใชค้กุกีข้องบคุคลทีห่นึง่จากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาเพือ่ปรับปรงุความ
เกีย่วขอ้งของโฆษณาบนเว็บไซตเ์ฉพาะของผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาโดยใช ้
ขอ้มลูการโตต้อบกบัโฆษณาทีผู่ใ้ชดํ้าเนนิการบนเว็บไซตเ์ดยีวกนั

*DV360 และ Google Ads เทา่นัน้ ดโูซลชูนั
สําหรับ Authorized Buyers และผูเ้สนอราคาแบบ
เปิดจาก     สไลดเ์กีย่วกบัสญัญาณทีป่ลอดภยั

คกุกีข้องบคุคลทีห่นึง่จากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาคอือะไร

● Google ตัง้คา่คกุกีข้องบคุคลทีห่นึง่ในนามของคณุ 
● ใหค้วามสําคญักบัความเป็นสว่นตวั กําหนดขอบเขตเว็บ

ไซตข์องคณุ ไมแ่ชรก์บัผูเ้ผยแพรโ่ฆษณารายอืน่ และไม่
มกีารรวมเขา้กบัตวัระบอุืน่ๆ

● เป็นการควบคมุทางเลอืกทีใ่หผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาปิดใช ้
คกุกีข้องบคุคลทีห่นึง่จากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาสําหรับการ
ปรับโฆษณาตามโปรไฟลข์องผูใ้ชแ้บบเป็นโปรแกรม

สารบญั การสรา้งกลุม่เป้าหมายบคุคลทีห่นึง่
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AdMobผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์
ประเภทของดี
มานด์

*DV360 และ Google Ads เทา่นัน้ ดโูซลชูนั
สําหรับ Authorized Buyers และผูเ้สนอราคาแบบ
เปิดจาก        สไลดเ์กีย่วกบัสญัญาณทีป่ลอดภยัAd Manager

แอป แบบเป็นโปรแกรม*

ตวัระบจุากบคุคลทีห่นึง่แบบอตัโนมตัิ
การเปิดใหผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาทกุขนาดสามารถใชง้านตวัระบุ
จากบคุคลทีห่นึง่โดยใชค้ยีแ์อปเดยีวกนั 

ในกรณีทีไ่มม่รีหสัโฆษณาในอปุกรณเ์คลือ่นที ่คยีแ์อปเดยีวกนัจะเป็น
วธิปีรับโฆษณาใหเ้หมาะกบัผูใ้ชอ้ยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพโดย
เนน้ความเป็นสว่นตวัเป็นหลกั

คยีแ์อปเดยีวกนัชว่ยใหผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาแสดงโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งใน 
iOS ไดโ้ดยไมต่อ้งตดิตามผูใ้ชใ้นแอปของบคุคลทีส่าม ดว้ยการใช ้
ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมจากแอปของคณุ เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัการโตต้อบ
กบัโฆษณาทีผู่ใ้ชทํ้าในแอป เพือ่ปรับปรงุความเกีย่วขอ้งของโฆษณา

คยีแ์อปเดยีวกนัคอือะไร

● รหสัจากบคุคลทีห่นึง่ที ่Google ตัง้ไวใ้นแอปของคณุ 
● เนน้ความเป็นสว่นตวั กําหนดขอบเขตแอปของคณุ ไม่

แชรก์บัผูเ้ผยแพรโ่ฆษณารายอืน่ และไมม่กีารรวมเขา้
กบัตวัระบอุืน่ๆ

● เป็นการควบคมุทางเลอืกทีใ่หผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาปิดใช ้
คยีแ์อปเดยีวกนัสําหรับการปรับโฆษณาตามโปร
ไฟลข์องผูใ้ชแ้บบเป็นโปรแกรม

เร็วๆ นี้

พรอ้มใหบ้รกิารแลว้
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*สําหรับ Authorized Buyers และผูเ้สนอราคาแบบ
เปิดเทา่นัน้ ใชไ้มไ่ดก้บั DV360 หรอื Google Ads 

การเคารพความสมัพนัธโ์ดยตรงโดยใชส้ญัญาณทีป่ลอดภยั

เรากําลงัสรา้งฟีเจอรเ์พือ่ใหผู้เ้ผยแพรโ่ฆษณาแชรส์ญัญาณกบั Authorized Buyers และผูเ้สนอราคาแบบเปิดผา่นทาง Ad Manager ไดอ้ยา่งปลอดภยั Google จะไม่
สามารถอา่นขอ้มลูสญัญาณทีส่ง่ผา่นระบบของเราได ้เพือ่รักษาขอ้มลูความสมัพันธร์ะหวา่งผูเ้ผยแพรโ่ฆษณากบัผูซ้ ือ้ไวเ้ป็นความลบั

สญัญาณทีป่ลอดภยั

ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์ ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager Ad Manager 360 แอป

เว็บ
แบบเป็นโปรแกรม*

AdMob

1. ผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา
ใชง้านโซลชูนัผูใ้ห ้
บรกิารขอ้มลูประจํา
ตวัและใสโ่คด้ที่
เกีย่วขอ้งลงในเว็บ
ไซตข์องตน

3. ผูใ้ชเ้ขา้ชมเว็บไซ
ตข์องผูเ้ผยแพร่
โฆษณา

2. จาก UI ของ Ad 
Manager ผูเ้ผยแพร่
โฆษณาเปิดให ้
พารท์เนอรท์ีเ่ลอืก
สามารถรวบรวม
สญัญาณซึง่สง่ไปยงั 
Ad Manager

4. Ad Manager สง่
สญัญาณทีป่ลอดภยั
จากผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา
ไปยงัผูเ้สนอราคาทีผู่ ้
เผยแพรโ่ฆษณาทํางาน
ดว้ยโดยเป็นสว่นหนึง่
ของคําขอราคาเสนอ

6. Ad Manager 
เลอืกผูช้นะและ
แสดงโฆษณา

5. ผูเ้สนอราคาสง่การ
เสนอราคาตอบกลบั Ad 
Manager โดยคํานงึถงึ
สญัญาณทีป่ลอดภยั

https://drive.google.com/open?id=1ZNnH5VtL9UTLWixCVTGgIWpU4OXhopIr
https://drive.google.com/open?id=1ZNnH5VtL9UTLWixCVTGgIWpU4OXhopIr
https://drive.google.com/open?id=1ZNnH5VtL9UTLWixCVTGgIWpU4OXhopIr


ภาพรวม

สารบัญ

การปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัการเปลีย่นแปลง
ของแพลตฟอรม์แอ
ป

สว่นที ่5
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แนวทางดา้นความเป็นสว่นตวัของ Google ขยายขอบเขตไปยงั
แพลตฟอรม์และอปุกรณท์ัง้หมด แมว้า่ความเป็นสว่นตวัในเว็บจะไดรั้บ
ความสนใจอยา่งมากในชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา แตผู่เ้ผยแพรโ่ฆษณาควร
จะตอ้งเขา้ใจมมุมองของแอปในปัจจบุนัและเตรยีมพรอ้มสําหรับ
อนาคต 

01. การเปลีย่นแปลงของแพลตฟอรม์

02. โซลชูนัของ iOS

03. โซลชูนัของ Android
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การเปลีย่นแปลงของแพลตฟอรม์
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การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยกีาํลงัปรบัเปลีย่นฐานรากของ
อตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลั

ความคาดหวงัของผูใ้ชท้ีเ่พิม่ขึน้กําลงักระตุน้ใหเ้กดิกฎระเบยีบเพิม่เตมิและการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีจํ่ากดัการใชต้วัระบผุูใ้ช ้ดงันี้

● การตรวจสอบเชงิกํากบัดแูลวา่ธรุกจิตา่งๆ รวบรวมและใชข้อ้มลูผูบ้รโิภค
อยา่งไรมเีพิม่ขึน้ทัว่โลก ระบบปฏบิตักิารบนอปุกรณเ์คลือ่นทีต่า่งก็กําลงั
จะเลกิใชก้ลไกทีต่ดิตามผูใ้ชข้า้มเว็บไซตด์ว้ยการจํากดัคกุกีข้องบคุคลที่
สามและตวัระบโุฆษณาในอปุกรณเ์คลือ่นที ่แนวทางกําลงัเปลีย่นแปลง
ไปโดยมกีารทยอยยตุกิารใชต้วัระบขุา้มเว็บและตวัระบแุอปทีใ่ชสํ้าหรับ
การตลาดและการวดัผล

● ในเวลาเดยีวกนั แพลตฟอรม์เทคโนโลย ีเชน่ ระบบปฏบิตักิารบนอปุกรณ์
เคลือ่นที ่ไดป้ระกาศหรอืใชน้โยบายใหมเ่พือ่เปลีย่นวธิกีารรวบรวม แชร ์
และวดัผลขอ้มลูผูใ้ช ้

เปิดตวั IDFA และ AdID 2012-2013

Apple ประกาศขอ้จํากดัสําหรับ IDFA 2020

Apple บงัคบัใชข้อ้จํากดัใหม่ 2021

Android ประกาศการขยาย 
Privacy Sandbox ไปยงัแอป 2022
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ในเดอืนมถินุายน 2020 Apple ไดป้ระกาศการอปัเดตสําหรับ iOS 14 ซึง่
กําหนดใหแ้อปตอ้งขออนุญาตจากผูใ้ชใ้นการเขา้ถงึตวัระบสํุาหรับผูล้งโฆษณา 
(IDFA) ของ Apple ผา่นขอ้ความแจง้ทีเ่รยีกวา่เฟรมเวริก์ App Tracking 
Transparency (ATT) 

● การเปลีย่นแปลงเหลา่นีจ้ะลดระดบัการมองเห็นเมตรกิหลกัทีแ่สดงการ
เกดิ Conversion จากโฆษณา และจะสง่ผลตอ่แนวทางทีผู่ล้งโฆษณา
ประเมนิคา่และเสนอราคาในการแสดงโฆษณา 

● ดว้ยเหตนุี ้รายไดจ้ากโฆษณา Google ใน iOS ของผูเ้ผยแพรโ่ฆษณาใน
แอปจงึไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก

● โปรดอา่นตอ่ไปหากตอ้งการทราบคําแนะนําเกีย่วกบัวธิอีปัเดตแอปของ
คณุสําหรับ iOS 14 ขึน้ไปและวธิทีีช่ว่ยปกป้องรายไดจ้ากโฆษณา 
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อปัเดต SDK อยูเ่สมอ
อปัเดต GMA SDK ใหเ้ป็นเวอรช์นัลา่สดุอยูเ่สมอเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากฟีเจอ
รแ์ละฟังกช์นัการทํางานลา่สดุ ซึง่รวมถงึรหสัอนิสแตนซ ์SDK และคยีแ์อป
เดยีวกนั (    AdMob,     Ad Manager) 

โซลชูนัของ iOS
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AdSense
ผลติภณัฑข์อง 
Google 

แพลตฟอรม์ ประเภทของดี
มานด์

Ad Manager Ad Manager 360
แอป

แบบเปนโปรแกรม

AdMob โดยตรง

การแสดงขอ้ความ ATT
ตรวจสอบวา่ ATT เหมาะสมกบัแอปของคณุหรอืไม ่    แท็บความเป็นสว่นตวั
และการแสดงขอ้ความแจง้ผูใ้ชข้อง Google ใหต้วัเลอืกในการสรา้งและ
จัดการขอ้ความแจง้ ATT ตลอดจนขอ้ความอธบิายซึง่ไมบ่งัคบั

SKAdNetwork ของ Apple
คณุจะตอ้งกําหนดคา่ SKAdNetwork ดว้ยคยีเ์ครอืขา่ยของ Google ผูล้ง
โฆษณาจงึจะสามารถระบแุอปของคณุวา่เป็นแหลง่ทีม่คีณุคา่ของการเขา้ชม
จากโฆษณา (    AdMob,     Ad Manager) 

กลุม่สือ่กลาง
สําหรับแอป iOS ตอนนีค้ณุสามารถสรา้งกลุม่สือ่กลางทีไ่มซ่ํ้ากนัสําหรับ
คําขอโฆษณาทีท่ัง้มแีละไมม่ตีวัระบสํุาหรับผูล้งโฆษณา (IDFA) ไดแ้ลว้ 
(    AdMob,     Ad Manager) 

https://support.google.com/admob/answer/9997589?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9997589?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/10075997
https://support.google.com/admanager/answer/10075997
https://support.google.com/admob/answer/9997589?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9997589?hl=en
https://support.google.com/admob/answer/9997589?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9997589?hl=en
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เชน่เดยีวกบัแนวปฏบิตัขิองทัง้อตุสาหกรรม Google Ads จะใชเ้วลาสกั
ระยะในการประเมนิขอ้เสนอและทดสอบวา่เราจะรวมโซลชูนัเหลา่นีเ้ขา้กบั
ผลติภณัฑข์องเราไดอ้ยา่งไร ดงันัน้ แมว้า่วนันีค้ณุจะไมต่อ้งดําเนนิการใดๆ 
เราขอแนะนําใหค้ณุทําความคุน้เคยกบัแนวทางระดบัสงูของ Android และ
หากคณุสนใจ โปรดลงชือ่สมคัรรับขอ้มลูอปัเดตใน  
     developer.android.com

โซลชูนัของ Android
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ในเดอืนกรกฎาคม 2021     Google Play และ Android ไดป้ระกาศการอปัเดตน
โยบายเพือ่สนับสนุนความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยั ทัง้นีเ้พือ่ให ้Google 
Play มอบประสบการณก์ารใชง้านทีป่ลอดภยัและน่าเชือ่ถอืยิง่ขึน้แกนั่กพัฒนาแอ
ปและผูบ้รโิภค

ในเดอืนกมุภาพันธ ์2022 Android ไดป้ระกาศการใช ้     Privacy Sandbox ใน 
Android ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีเ่กดิจากความรว่มมอืของบรษัิทตา่งๆ ใน
อตุสาหกรรมเป็นระยะเวลาหลายปีและมจีดุมุง่หมายเพือ่พัฒนาดา้นความเป็น
สว่นตวัโดยพืน้ฐานสําหรับระบบนเิวศ โดยทีไ่มส่ญูเสยีฟังกช์นัการทํางานหลกั
ของโฆษณา และไมก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งในการเขา้ถงึแอปทีม่โีฆษณาสนับสนุน

ในสว่นนี ้เรามุง่หวงัทีจ่ะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจการดําเนนิการปรับปรงุดา้นความเป็น
สว่นตวัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวทีเ่กดิขึน้กบั Android 

https://developer.android.com/design-for-safety/ads
https://android-developers.googleblog.com/2021/07/announcing-policy-updates-to-bolster.html
https://android-developers.googleblog.com/2021/07/announcing-policy-updates-to-bolster.html
https://privacysandbox.com/android/#how-works-on-apps-hero
https://privacysandbox.com/android/#how-works-on-apps-hero
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ในปี 2021     Google Play และ Android ไดป้ระกาศการอปัเดตนโยบายใหมแ่ละการเปลีย่นแปลงทางเทคนคิหลายประการเพือ่ปรบัปรงุความเป็น
สว่นตวัและความปลอดภยั

การอปัเดต Android การดาํเนนิการทีแ่นะนํา

การเปิดตวั      สว่นความปลอดภยัของขอ้มลูใน Google Play Console 
และขอ้กําหนดสําหรับการสง่แอปใหมแ่ละการอปัเดตแอปใหร้วมการ

เปิดเผยขอ้มลูไวด้ว้ยภายในไตรมาสที ่2 ปี 2022 

อา่นคําแนะนําของ GMA SDK (     AdMob,      Ad Manager) และ      IMA SDK เกีย่วกบัการ
อปัเดตขอ้มลูใน Play Console 

การอปัเดต     ขอ้กําหนดในนโยบายเพือ่ครอบครัวของ Google Play หาก
แอปของคณุมเีด็กเป็นสว่นหนึง่ในกลุม่เป้าหมาย แอปจะตอ้งไมส่ง่ขอ้มลูตวั

ระบบุางอยา่ง (รวมถงึรหสัโฆษณา) ของเด็กหรอืผูใ้ชท้ีไ่มท่ราบอายุ

นักพัฒนาทีแ่อปของตนมกีลุม่เป้าหมายเป็นเด็กควรอปัเดต SDK ใหร้องรับการทํางานของ TFCD 
และ TFUA ทีอ่ปัเดตใหม ่

ใน     การอปัเดตบรกิาร Google Play ชว่งปลายปี 2021 ระบบจะนํารหสั
โฆษณาออกเมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกไมใ่ชก้ารปรับเปลีย่นโดยใชร้หสัโฆษณาในการ

ตัง้คา่ Android

สําหรับนักพัฒนาแอปทีใ่ช ้AdID โดยตรงในปัจจบุนัสําหรับ Use Case ทีจํ่าเป็นและไมใ่ชโ่ฆษณา 
ขอแนะนําใหใ้ชร้หสัชดุแอป (ดขูอ้มลูเพิม่เตมิดา้นลา่ง)

แอปทีกํ่าหนดเป้าหมายเป็น Android 13 จะตอ้งประกาศ      สทิธิสํ์าหรับบรกิาร Google Play 
ในไฟล ์AndroidManifest.xlm จงึจะใชร้หสัโฆษณาได ้

นักพัฒนาแอปทีกํ่าหนดเป้าหมายเป็น Android 13 ควรอปัเดต SDK ของตน หรอือปัเดตไฟล ์
Manifest ดว้ยตนเอง 

ตวัอยา่ง     รหสัชดุแอปของนักพัฒนาแอปสําหรับ Use Case ทีจํ่าเป็น เชน่ 
การวเิคราะหห์รอืการป้องกนัการประพฤตมิชิอบ 

หากตอ้งการเก็บ Use Case อยา่งเชน่การประพฤตมิชิอบหรอืการวเิคราะหไ์วสํ้าหรับผูใ้ชท้ีเ่ลอืกไม่
ใชร้หสัโฆษณา นักพัฒนาแอปควรใช ้SDK ทีอ่ปัเดตเพือ่รองรับรหสัชดุแอป 

https://android-developers.googleblog.com/2021/07/announcing-policy-updates-to-bolster.html
https://android-developers.googleblog.com/2021/10/launching-data-safety-in-play-console.html
https://developers.google.com/admob/android/play-data-disclosure
https://developers.google.com/ad-manager/mobile-ads-sdk/android/migration
https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/android/client-side/play-data-disclosure
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9893335?hl=en&ref_topic=9877766
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6048248?hl=en&ref_topic=2364761
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/ads/identifier/AdvertisingIdClient.Info
https://developer.android.com/training/articles/app-set-id
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เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2022      Google ไดป้ระกาศการขยายโครงการรเิร ิม่ Privacy Sandbox ไปยงั Android 

Android มุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาดา้นความเป็นสว่นตวัโดยพืน้ฐานสําหรับระบบนเิวศของแอปบนอปุกรณเ์คลือ่นที ่และในขณะเดยีวกนัก็สนับสนุน Use Case หลกัๆ ในการ
โฆษณา และใหส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชใ้นการเขา้ถงึแอปโปรดของตน

API ทีรั่กษาความเป็นสว่นตวัซึง่ไมต่อ้งพึง่
พาตวัระบขุา้มฝ่ายตา่งๆ และจํากดัการแชร์

ขอ้มลูผูใ้ช ้

โซลชูนัใหมส่าํหรบั Use Case 
ของโฆษณา 

เทคโนโลยทีีล่ดโอกาสทีจ่ะเกดิการ
รวบรวมขอ้มลูอยา่งไมเ่ปิดเผย

การลดการตดิตามแอบแฝง

การมสีว่นรว่มและการใหค้วามคดิเห็นเพือ่
กําหนดทศิทางของการออกแบบทีช่ว่ย
ปรับปรงุความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชแ้ละ

สนับสนุนระบบนเิวศ

การทาํงานกบัอตุสาหกรรมอยา่ง
ใกลช้ดิ

การดาํเนนิการนีจ้ะเป็นการทาํงานรว่มกนัทีใ่ชร้ะยะเวลาหลายปี

แนวทางของ Android

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Privacy 
Sandbox ไดท้ ีส่ว่นโซลชูนัที่
คาํนงึถงึความเป็นสว่นตวั

https://www.blog.google/products/android/introducing-privacy-sandbox-android/


สรุปประเด็นสําคัญ

คาดหวงัถงึการเปลีย่นแปลง เพราะภมูทิศันจ์ะ
ยงัคงมกีารปรับเปลีย่นตอ่ไป

เริม่เตรยีมตวัสําหรับอนาคตตัง้แตว่นันี้

พัฒนาแผนทีค่รอบคลมุและกลยทุธด์า้นความ
เป็นสว่นตวั

รว่มมอืกบัทมีกฎหมายและพารท์เนอรใ์นเรือ่ง
กฎระเบยีบทัว่โลก

01.

02.

03.

04.

ลงทนุและสํารวจโซลชูนัทีคํ่านงึถงึความเป็น
สว่นตวัอนัหลากหลาย

ขยายและเปิดใชง้านขอ้มลูจากบคุคลทีห่นึง่

ใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรของ Google สําหรับการ
ฝึกอบรมและคําแนะนําเพิม่เตมิ

05.

06.

07.



ขอขอบคณุ


