ในหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้น
กับข้อมูลของคุณบ้าง
หนึ่งวันของคุณพ่อและลูกสาวที่สนามเด็กเล่น
เมษายน 2021

"ผมเชื่อว่าคนเราฉลาด และบางคนก็อยากแชร์
ข้อมูลมากกว่าคนอื่นๆ ดังนั้นเราจึงควรถาม
ถามทุกครั้ง จนกว่าพวกเขาจะเบื่อกับการ
ถูกถามและบอกให้คุณหยุด บอกให้พวกเขารู้
อย่างตรงไปตรงมาว่าคุณก�ำลังจะท�ำอะไรกับ
ข้อมูลของพวกเขาบ้าง"
Steve Jobs
การประชุม All Things Digital ปี 2010

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีขนาดใหญ่
และมีความคลุมเครือได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆ

1,2

เรียกว่าเป็นระบบนิเวศอันซับซ้อนที่ประกอบด้วยเว็บไซต์ แอป บริษัท
โซเชียลมีเดีย นายหน้าหาข้อมูล และบริษัทเทคโนโลยีโฆษณาต่างคอย
ติดตามผู้ใช้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกน�ำมาปะติดปะต่อ แชร์ รวมเข้าด้วยกัน
และใช้ในการประมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมที่มม
ี ูลค่า
สูงถึง 2.27 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี สิ่งที่วา
่ นี้ยังเกิดขึ้นทุกวันในขณะที่
1

ผู้คนใช้ชีวต
ิ ประจ�ำวัน และบ่อยครั้งมักจะเกิดขึ้นโดยที่พวกเขาไม่ได้รับรู้
หรืออนุญาตเลยด้วยซ้�ำ ถ้าเป็นอย่างนั้น เรามาลองดูกันว่าอุตสาหกรรมนี้
3,4

สามารถล่วงรู้อะไรได้บ้างเกี่ยวกับคุณพ่อและลูกสาวคู่หนึ่งที่ควรจะได้ใช้
เวลาร่วมกันที่สวนสาธารณะอย่างมีความสุขหากไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
รู้หรือไม่
แอปที่คุณใช้อยู่เป็นประจ�ำทุกวัน

ตัวติดตามมักถูกฝังอยู่ในโค้ด

นายหน้าหาข้อมูลหรือ Data Broker

มีตัวติดตามฝังอยู่ ซึ่งโดยเฉลี่ย

ของบริษัทอื่นที่ช่วยนักพัฒนา

เป็นผู้เก็บรวบรวมและจ�ำหน่าย

แล้วในหนึ่งแอปจะมีตัวติดตาม

ในการสร้างแอป และการที่นก
ั พัฒนา

6 ตัว และแอปยอดนิยมส่วนใหญ่

ใส่ตัวติดตามเหล่านีไ้ ว้ก็ยง
ั ช่วยให้

ให้สิทธิใ์ ช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูล

ของทั้ง Android และ iOS นัน
้ มี

บริษัทอื่นสามารถเก็บรวบรวมและ

ข้อมูลนั้นเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ตัวติดตามฝังอยู่

เชื่อมโยงข้อมูลที่คณ
ุ แชร์กับบริษัท

ที่บริษัทไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรง

เหล่านัน
้ ข้ามไปมาระหว่างแอป และ

แต่อย่างใด3

3

5,6,7

ส่วนตัวต่างๆ กับบริษัทอื่น โดยที่

น�ำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ
ตัวคุณที่มก
ี ารเก็บไว้ได้

3

85°
นายหน้าหาข้อมูลหลายร้อยรายเก็บ
ข้อมูลทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์8
และนายหน้ารายหนึ่งเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้งานทั่วโลก 700 ล้านคน แล้ว
น�ำมาสร้างเป็นโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่
มีลักษณะเฉพาะตัวได้สูงสุดถึง
5,000 รายการ9

John วางแผนว่าจะพาลูกสาวไปสวนสาธารณะ
วันนี้ John กับ Emma ลูกสาววัย 7 ขวบ ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน โดยในตอนเช้า John ใช้คอมพิวเตอร์
เช็คสภาพอากาศ อ่านข่าว และเปิดแอปแผนที่บนสมาร์ทโฟนเพื่อดูสภาพการจราจรของเส้นทาง
ไปยังสนามเด็กเล่นที่อยู่ติดกับโรงเรียนของลูกสาว ซึ่งในระหว่างทางนั้นมีแอป 4 แอปบนโทรศัพท์
ก�ำลังเก็บและติดตามข้อมูลต�ำแหน่งของพวกเขาเป็นระยะๆ อยู่ในเบื้องหลัง16,17,18 โดยหลังจาก
ดึงข้อมูลที่ต้องการจากอุปกรณ์ได้แล้ว นักพัฒนาแอปก็จะขายข้อมูลนั้นให้กับบริษัทอื่นอีกหลายราย
จากการศึกษาพบว่าในแอปส�ำหรับเด็ก
เกือบ 20% นั้น นักพัฒนามีการเก็บ
และแชร์ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของ
บุคคลได้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง10

ที่เป็นนายหน้าหาข้อมูลซึ่ง John ไม่เคยรูจ
้ ก
ั มาก่อน16,17 และถึงแม้จะอ้างว่าข้อมูลบอกต�ำแหน่งที่
เก็บไปนั้นไม่ระบุตัวตน แต่การติดตามผู้ใช้ก็ท�ำให้นายหน้าหาข้อมูลสามารถเชื่อมโยงสถานที่
ที่ John เคยไปจากแอปเหล่านี้กับข้อมูลที่เก็บไว้ขณะที่เขาใช้แอปอื่นๆ ได้16,19 นั่นหมายความว่า
บริษัทและองค์กรใดก็ตามสามารถหาซื้อข้อมูลที่มก
ี ารติดตามข้ามแอปและข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
เพื่อน�ำไปใช้สร้างโปรไฟล์ที่มข
ี อ
้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวเขาได้ รวมถึงการเคลื่อนไหวของเขา
ในแต่ละวันชนิดที่ตามติดทุกย่างก้าว3,16

Emma เล่่นเกมระหว่่างทาง
ไปสวนสาธารณะ
$

ในแต่่ละชั่่�วโมงของแต่่ละวััน มีีการ
แสดงโฆษณาดิิจิิทััลหลายพัันล้้านตััว
ให้้ผู้้�ใช้้เห็็นทางออนไลน์์11,12,13
และในเวลาเพีียงเสี้้�ยววิินาทีีที่่�ใช้้ในการ
โหลดโฆษณานั้้�น ก็็มีีการประมููลเกิิดขึ้้� น
ไปพร้้อมๆ กััน โดยผู้้�โฆษณาจะเสนอ
ราคาเพื่่�อซื้้�อพื้้� นที่่�โฆษณาดัังกล่่าว และ
บ่่อยครั้้�งที่่�มัักอาศััยข้้อมููลส่่วนตััวที่่�มีี
การติิดตามเกี่่�ยวกัับบุุคคลนั้้�นด้้วย14,15

ระหว่างทางไปสนามเด็กเล่น John ให้ลก
ู สาวเล่นเกม

60K

บนแท็บเล็ต และเมื่อเธอเปิดแอป เธอก็เห็นโฆษณา
ครอบครัว Jones
$XX.XX
ซื้ อ

รถสกูตเตอร์ ซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะ
ในเวลาเพียงเสีย
้ ววินาทีที่โหลดแอป ก็มก
ี ารประมูลพื้นที่
โฆษณานั้้�นเกิิดขึ้้�นแล้้ว14 เริ่่�มจากการที่่�บริิษััทโฆษณา
ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ในนามของบริิษััทรถสกููตเตอร์์ ทราบข้้อมููล
จากบริษัทที่เป็นคนกลางว่ามีพ้ น
ื ที่โฆษณาว่าง15 บริษัท
จึงเสนอราคาเพื่อซื้อพื้นที่โฆษณานัน
้ โดยอาศัยข้อมูล
ส่่วนตััวเกี่่�ยวกัับ John และ Emma ที่่�เก็็บไว้้15 จากนั้้�น
พัันธมิิตรโฆษณาของบริิษััทรถสกููตเตอร์์ก็็ยัง
ั คงเก็็บข้้อมููล
เกี่ยวกับพฤติกรรมของ John และ Emma หลังจากที่
เห็็นโฆษณานั้้�นต่่อไป เพื่่�อดููว่า
่ ทั้้�งสองคนคลิิกโฆษณา
หรืือซื้้�อรถสกููตเตอร์์หรืือไม่่3 ซึ่่�งบริิษััทก็็จะโฆษณา
รถสกููตเตอร์์ให้้ John และ Emma ต่่อไปเรื่่�อยๆ ในทุุก
ช่องทางเท่าที่จะท�ำได้โดยการติดตามข้ามไปยังแอป
และเว็บไซต์ต่างๆ บนอุปกรณ์ทก
ุ เครื่องของ John3,20,21
4

John และ Emma ถ่่ายเซลฟี่่�
ที่่�สวนสาธารณะ
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ต่อมาขณะอยู่ที่สนามเด็กเล่น John และ Emma
ถ่ายเซลฟี่ ด้วยกัน จากนั้นก็ลองเล่นแอปส�ำหรับ

มีบางแอปขอเข้าถึงข้อมูลมากกว่า
ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการให้บริการ เช่น
เป็นแอปประเภทคีย์บอร์ดแต่ขอเข้าถึง
ต�ำแหน่งที่แน่นอนของผู้ใช้5

ใส่ฟิลเตอร์ให้รป
ู ถ่าย ซึ่งทั้งคู่ตกลงเลือกใส่
หูกระต่ายลงในรูป แต่ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่นั้น
อั ล บั้ ม

Joh n Jo nes
(202) 555 - 0114

เพราะแทนที่แอปใส่ฟิลเตอร์จะเข้าถึงแค่เฉพาะ
ภาพเซลฟี่ ที่สนามเด็กเล่น กลับกลายเป็นว่าแอป
สามารถเข้าถึงรูปภาพทั้งหมดบนอุปกรณ์
รวมถึงเมตาดาต้าที่มาพร้อมรูปเหล่านั้นได้29,30
ซึ่งเมื่อ John โพสต์รป
ู ลงบนแอปโซเชียลมีเดีย
แอปก็ท�ำการเชื่อมโยงกิจกรรมออนไลน์ของ
John ในขณะนั้นเข้ากับข้อมูลอีกมากมายที่เก็บ
โดยแอปอื่นๆ อย่างข้อมูลทางประชากรศาสตร์
และลักษณะนิสัยในการซื้อสินค้าของเขา โดย

ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนัน
้ อาจไปอยู่
ที่เครือข่ายโฆษณา ผูเ้ ผยแพร่โฆษณา
ผูใ้ ห้บริการด้านการระบุที่มาและวัดผล
โฆษณา นายหน้าหาข้อมูล บริษัท
เอกชนอื่นๆ หรือแม้แต่หน่วยงาน
ของรัฐ3,15,40,41,42 ซึ่งบริษัทโซเชียลมีเดีย
และเทคโนโลยีโฆษณาต้องเจอหรือเสีย
ค่าปรับไปแล้วหลายล้านดอลลาร์
จากการใช้ขอ
้ มูลส่วนตัวเพื่อจุ ดประสงค์
อ่ น
ื นอกเหนือจากที่เคยแจ้งให้ผใู้ ช้ทราบ
เม่ อ
ื ตอนที่มก
ี ารเก็บข้อมูล22,23,24,25

ใช้เพียงแค่ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
หรือข้อมูลโฆษณาประจ�ำตัว3

แวะทานไอศกรีมระหว่างทางกลับบ้าน
ระหว่างทางกลับบ้าน John และ Emma แวะทานไอศกรีม โดย John ได้ใช้บัตรเครดิตจ่าย
ค่่าไอศกรีีม นั่่�นหมายความว่่ามีีการเพิ่่�มข้้อมููลนั้้�นลงในโปรไฟล์์ที่่�มีร
ี ายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�
เขาชอบอย่่างครบถ้้วน ไม่่ว่า
่ จะเป็็นตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งของร้้าน และยอดใช้้จ่า
่ ย31,32,33 ขณะเดีียวกััน
อีกแอปหนึ่งที่ติดตามต�ำแหน่งของ John ยังสังเกตเห็น John กับ Emma หยุดแวะที่ร้าน
ของเล่นด้วย3 แน่นอนว่าข้อมูลเกี่ยวกับร้านที่ครอบครัวนี้ช้อปปิ้ งในวันนั้นก็ถูกส่งต่อไปยัง
นายหน้าหาข้อมูล ซึ่งน�ำข้อมูลดังกล่าวไปรวมกับสิ่งที่ร้อ
ู ยู่แล้วว่าเขามีลูกที่ยังเด็ก จากนั้น
จึงระดมยิงโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมายไปยังอุปกรณ์ของ John ทั้งโฆษณาของหวานและ
ร้านของเล่นที่พวกเขาแวะไป17

นายหน้าหาข้อมูลใช้ข้อมูลที่เก็บมาใน
การก�ำหนดลักษณะเฉพาะให้กับผู้ใช้
แล้วน�ำมาจัดแบ่งออกเป็นเซกเมนต์
ตลาดต่างๆ แบบละเอียดยิบ ตัวอย่าง
เช่นผู้ที่ "ก�ำลังพยายามลดน้�ำหนัก
แต่ยังชอบทานเบเกอรี่"26 แต่โปรไฟล์
เหล่านี้มักจะผิด เพราะจากการศึกษา
พบว่าลักษณะเฉพาะเหล่านี้กว่า 40%
ไม่ตรงกับความเป็นจริง27,28

5

$

60K

เมื่อจบวัน หลายบริษัททั่วโลกที่ John ไม่เคยโต้ตอบด้วยเลยต่างก็
พากัันอััปเดตข้้อมููลในโปรไฟล์์เกี่่�ยวกัับตััวเขาและลููกสาว กลายเป็็นว่่า
บริิษััทเหล่่านี้้�รู้้�ทั้้�งตำำ�แหน่่งที่่�อยู่่�บ้้านของครอบครััว สวนสาธารณะที่่�
พวกเขาไป เว็็บไซต์์ข่่าวที่่�อ่่าน ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เลืือกชม โฆษณาที่่�ดูู ลัักษณะ
นิิสััยในการซื้้�อสิินค้้า และร้้านที่่�ไป

3,34

เพราะข้้อมููลเหล่่านี้้�ถููกเก็็บและ

ติิดตามข้้ามแอปต่่างๆ ที่่� John และลููกสาวใช้้งานตลอดทั้้�งวััน รวมถึึง
จากแหล่่งอื่่�นๆ ด้้วย โดยที่่� John ไม่่รู้้�เลยว่่ามีีการเก็็บข้้อมููลไปมากแค่่ไหน
ตลอดวัันนั้้�น อีีกทั้้�งยัังไม่่สามารถควบคุุมเรื่่�องนี้้�ได้้ทุุกครั้้�ง หรืือไม่่รู้้�ตััว
เลยด้้วยซ้ำำ�ว่่าเคยอนุุญาตไปเมื่่�อไหร่่ ซึ่่�งเมื่่�อสองพ่่อลููกกลัับมาพัักผ่่อน
3,4

ที่่�บ้้านในตอนเย็็นแล้้วค้้นหาภาพยนตร์์สำำ�หรัับเด็็กในแอปบนสมาร์์ททีีวีี
วงจรการติิดตาม การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล การประมููล และการย้ำำ�
กลุ่่�มเป้้าหมายนั้้�นก็็ยัังคงวนเวีียนต่่อไปไม่่จบสิ้้�น

35,36
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หลักการด้านความเป็นส่วนตัวของ Apple
Apple เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการของเราโดยยึดตามหลักการด้านความเป็นส่วนตัว 4 ข้อหลักของเราดังนี้

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติด้าน
ความเป็นส่วนตัวที่ Apple ได้เปิดตัวไป
รวมถึงสิ่งที่ Apple ก�ำลังท�ำอยู่เพื่อ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่
apple.com/th/privacy

การลดปริิมาณข้้อมููล
ให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุด
เก็บข้อมูลให้นอ
้ ยที่สด
ุ เท่าที่จำ
� เป็นต้อง
ใช้ในการตอบสนองสิง
ุ ต้องการ
่ ที่คณ
ส�ำหรับบริการนั้นๆ

การประมวลผลบนอุปกรณ์
ประมวลผลข้อมูลบนอุปกรณ์ทก
ุ ครัง
้ ที่
ท�ำได้ แทนการส่งข้อมูลไปยังเซิรฟ
์ เวอร์
ของ Apple ทั้งนี้ก็เพ่ อ
ื ปกป้องความเป็น
ส่วนตัวของผูใ้ ช้และลดการเก็บข้อมูล
ให้นอ
้ ยที่สด
ุ นัน
่ เอง

ความโปร่งใสและการควบคุม
ส�ำหรับผู้ใช้
แจ้งให้ผใู้ ช้ทราบทุกครัง
้ ว่ามีการแชร์
ข้อมูลอะไรบ้าง มีการน�ำข้อมูลนั้นไป
ใช้อย่างไร และผูใ้ ช้สามารถควบคุม
เร่ อ
ื งดังกล่าวได้

ความปลอดภัย
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท�ำงานร่วมกัน
เพ่ อ
ื ปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยอยูเ่ สมอ

ดูเพิ่มเติมว่า Safari ปกป้องความเป็น
ส่วนตัวของคุณอย่างไร อ่านได้ใน
รายงานอย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับ Safari

ดููเพิ่่�มเติิมว่่า Apple ปกป้้องข้้อมููลบอก
ตำำ�แหน่่งของคุุณอย่่างไร อ่่านได้้ใน
รายงานอย่่างเป็็นทางการ
เกี่่�ยวกัับบริิการหาตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง

เป้าหมายของ Apple ซึ่งอาศัยหลักการ 4 ข้อข้างต้น คือการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แชร์ขอ
้ มูล
ได้เท่าที่ต้องการมาโดยตลอด ด้วยวิธท
ี ี่ปลอดภัยโดยที่ผู้ใช้เข้าใจและควบคุมได้ และนี่คือ
เหตุผลที่วา
่ ท�ำไมในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานี้ Apple จึงไม่เคยหยุดสร้างนวัตกรรม
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น
เราใช้ระบบอัจฉริยะบนอุปกรณ์และคุณสมบัติอ่ น
ื ๆ เพื่อลดปริมาณข้อมูลที่มก
ี ารเก็บในแอป
เบราว์เซอร์ และบริการออนไลน์ของเราให้เหลือน้อยที่สด
ุ ที่สำ
� คัญคือไม่วา
่ จะเป็นแอปหรือ
บริการไหนๆ ของเราก็จะไม่มก
ี ารสร้างโปรไฟล์ที่รวมข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ไว้อย่างละเอียด
ในที่เดียวแน่นอน
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คุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Apple ช่วยเพิ่มความโปร่งใส
และท�ำให้ John สามารถควบคุมข้อมูลของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
เรื่องราวในหนึ่งวันของ John และ Emma แสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวและทางออกที่
พวกเราที่ Apple ก�ำลังมุง
่ พัฒนาอยู่

John วางแผนว่าจะพาลูกสาวไปสวนสาธารณะ
หาก John ใช้้เบราว์์เซอร์์ Safari เพื่่�อเช็็คสภาพอากาศบนคอมพิิวเตอร์์ คุุณสมบััติิ "การป้้องกัันการติิดตาม
อััจฉริิยะ" ก็็คงช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้มีีการติิดตามการใช้้งานนี้้� ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นได้้
OFF

หาก John ใช้ Apple News เพื่ออ่านข่าวในตอนเช้า Apple ก็คงสามารถแสดงเนื้อหาตามความสนใจ
ของ John ได้โดยไม่ต้องรู้ว่าเขาเป็นใครหรืออ่านอะไร
หาก John ใช้้แอปแผนที่่�ของ Apple เพื่่�อตรวจสอบสภาพการจราจร ข้้อมููลบอกตำำ�แหน่่งของเขาก็็คงเชื่่�อมโยง
กัับตััวระบุุแบบสุ่่�ม ซึ่่�งมีีการรีีเซ็็ตอยู่่�เป็็นระยะๆ และไม่่เชื่่�อมโยงกัับ John เพีียงเท่่านี้้�ก็็จะไม่่มีใี ครนอกจาก John

OFF

ที่่�รู้้�ตำำ�แหน่่งของตััวเอง
หาก John ใช้ iPhone ก็คงได้รับการเตือนอยู่เป็นระยะๆ ว่ามีแอปใดบ้างที่ก�ำลังเข้าถึงต�ำแหน่งของเขา
อยู่ในเบื้องหลัง และก่อนแชร์ต�ำแหน่งกับแอป John ก็สามารถเลือกแชร์เฉพาะต�ำแหน่งแบบคร่าวๆ
หรือแชร์ต�ำแหน่งเพียงแค่ครั้งเดียวก็ได้

OFF

Emma เล่นเกมระหว่างทางไปสวนสาธารณะ
หากเป็น iPad คุณสมบัติ “ความโปร่งใสในการติดตามของแอป” ซึ่งจะพร้อมใช้งานในเร็ววันนี้คงเปิดโอกาส
OFF

ให้ John เลือกว่า จะอนุญาตให้เกมติดตามการใช้งานของ Emma ข้ามไปยังแอปและเว็บไซต์ที่เป็นของบริษัท
อื่นหรือไม่
และเครือข่ายโฆษณาที่ใช้ SKAdNetwork API ของ Apple ก็คงจะสามารถวัดประสิทธิภาพโดยรวมของโฆษณา
ได้โดยไม่ต้องเข้าถึงข้อมูลที่อาจสืบย้อนกลับมาที่อป
ุ กรณ์ของ John ได้

OFF

John และ Emma ถ่ายเซลฟี่ที่สวนสาธารณะ
หาก John ใช้ iPhone ก็คงสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แอปฟิลเตอร์เข้าถึงเฉพาะภาพเซลฟี่ นั้นแทนที่จะ
เข้าถึงทั้งคลังรูปภาพ
OFF

แวะทานไอศกรีมระหว่างทางกลับบ้าน
หาก John ซื้อไอศกรีมโดยใช้ Apple Card ธนาคารก็คงไม่ใช้ข้อมูลการท�ำธุรกรรมของเขาเพื่อจุ ดประสงค์
OFF

ด้านการตลาด และหากเขาใช้ Apple Pay ทาง Apple ก็คงใช้ระบบอัจฉริยะบนอุปกรณ์เพื่อให้ John สามารถ
ดูประวัติการท�ำธุรกรรมของตัวเองบน iPhone ได้โดยที่ Apple ไม่ต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เขาซื้อสินค้า
สิ่งที่ซ้ อ
ื หรือยอดใช้จา
่ ย

เมื่อจบวัน ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Apple สามารถช่วยเพิ่ม
ความโปร่งใสและท�ำให้ John ควบคุมได้ดีย่ิงขึ้นตลอดทั้งวันว่ามีการแชร์ข้อมูลของเขา
มากแค่ไหน และมีการน�ำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไรบ้าง

8

ความโปร่งใสในการติดตามของแอปและส่วนใหม่ใน App Store
เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว
Apple ก�ำลังก้าวสู่ขั้นตอนต่อไปในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ภายในระบบนิเวศของแอป
ซึ่งในฐานะของกลุ่มองค์กรที่มโี ครงสร้างซับซ้อนและก�ำลังเติบโต อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เข้าถึง ติดตาม และสร้าง
รายได้จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค Apple จึงตั้งใจที่จะเปิดใช้งานคุณสมบัติใหม่ 2 รายการที่มจ
ี ุ ดประสงค์
เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความชัดเจน และทางเลือกเพื่อให้ผู้ใช้มข
ี ้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วน และควบคุม
ความเป็นส่วนตัวของตนเองได้มากยิ่งขึ้น

ในอีีกไม่่นาน คุุณสมบััติิ “ความโปร่่งใสในการติิดตาม

นอกเหนืือจากการกำำ�หนดให้้ต้้องขออนุุญาตผู้้�ใช้้

ของแอป” ซึ่่�งจะมาพร้้อมกัับการอััปเดตรุ่่�นเบต้้า

ก่่อนติิดตามแล้้ว เมื่่�อไม่่นานมานี้้� Apple ยัังได้้

ครั้้�งต่่อไป จะกำำ�หนดให้้แอปต้้องขออนุุญาตผู้้�ใช้้

ปรัับเปลี่่�ยนหน้้าผลิิตภััณฑ์์ใน App Store เพื่่�อเพิ่่�ม

ก่่อนที่่�จะติิดตามข้้อมููลของผู้้�ใช้้ข้า
้ มไปยัังแอปหรืือ

ความโปร่่งใสอีีกด้้วย นั่่�นก็็คืือส่่วนข้้อมููลความเป็็น

เว็็บไซต์์ของบริิษััทอื่่�น และผู้้�ใช้้ยัังสามารถเข้้าไปที่่�

ส่่วนตััวของแอปที่่�เพิ่่�มมาใหม่่ใน App Store ที่่�จะ

การตั้้�งค่่าเพื่่�อดููว่า
่ มีีแอปใดบ้้างที่่�ขออนุุญาตติิดตาม

ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้เข้้าใจแนวทางด้้านความเป็็นส่่วนตััวของ

ซึ่่�งสามารถปรัับเปลี่่�ยนเองได้้ตามความเหมาะสม

แอปนั้้�นได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น โดยหน้้าผลิิตภััณฑ์์ของแต่่ละแอป

โดยข้้อกำำ�หนดนี้้�จะเริ่่�มมีีผลเป็็นวงกว้้างพร้้อมกัับ

จะต้้องแสดงข้้อมููลสรุุปที่่�อ่่านง่่ายเกี่่�ยวกัับแนวทาง

iOS 14, iPadOS 14 และ tvOS 14 เวอร์์ชั่่�นต่่อไป

ด้้านความเป็็นส่่วนตััวของนัักพััฒนาให้้ผู้้�ใช้้ทราบ และ

ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนเป็็นอย่่างดีีจาก

ในหน้้ารายละเอีียดจะแสดงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประเภท

หน่่วยงานที่่�ส่่งเสริิมด้้านความเป็็นส่่วนตััวทั่่�วโลก

ของข้้อมููลที่่�แอปนั้้�นเก็็บ เช่่น รููปภาพ ตำำ�แหน่่ง และ

และเหตุุผลที่่� Apple ออกแบบคุุณสมบััติินี้้�ก็็เพื่่�อ

ข้้อมููลการติิดต่่อ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น หน้้านี้้�ยัังแสดง

ต้้องการเพิ่่�มความโปร่่งใสและช่่วยให้้ผู้้�ใช้้ควบคุุม

รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมให้้ผู้้�ใช้้ทราบด้้วยว่่านัักพััฒนาแอป

ได้้มากขึ้้�นโดยที่่�ยัังคงเปิิดให้้มีก
ี ารโฆษณาต่่อไปได้้เช่่น

จะนำำ�ข้้อมููลแต่่ละประเภทไปใช้้อย่่างไรบ้้าง อย่่างเช่่น

เดิิม เนื่่�องจากโฆษณาเองก็็เป็็นวิิธีก
ี ารสนัับสนุุนแอป

ว่่ามีีการใช้้ข้้อมููลนั้้�นเพื่่�อการติิดตามหรืือไม่่ หรืือมีี

และเว็็บคอนเทนต์์ที่่�พึึงกระทำำ�ได้้และมีีความเหมาะสม

การเชื่่�อมโยงข้้อมููลนั้้�นกัับผู้้�ใช้้หรืือไม่่ ซึ่่�งการรายงาน

ซึ่่�งการเปิิดตััวคุุณสมบััติิที่่�ผ่่านมาอย่่าง “การป้้องกััน

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแนวทางด้้านความเป็็นส่่วนตััวด้้วย

การติิดตามอััจฉริิยะ” ของ Safari ก็็ได้้แสดงให้้เห็็น

ตนเองนั้้�นก็็ถืือเป็็นข้้อกำำ�หนดที่่�นัักพััฒนาแอปทุุกราย

แล้้วว่่าโฆษณายัังคงประสบความสำำ�เร็็จได้้เช่่นเดิิม

ต้้องปฏิิบััติิตาม รวมถึึง Apple เองด้้วย

และในขณะเดีียวกัันยัังปกป้้องความเป็็นส่่วนตััวของ
ผู้้�ใช้้ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วย และจนถึึงวัันนี้้�คุุณสมบััติิ
"ความโปร่่งใสในการติิดตามของแอป" ก็็ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้
มีีข้อ
้ มููลประกอบการตััดสิินใจที่่�ครบถ้้วนเกี่่�ยวกัับ
แอปที่ใช้ รวมถึงสิง
่ ที่อนุญาตให้แอปเหล่านั้นท�ำได้

และคุณสมบัติ “ความโปร่งใสในการติดตามของแอป”
ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้วา
่ จะอนุญาตให้แอป
ติดตามหรือไม่ ซึ่งส�ำหรับแอปที่ผู้ใช้เชื่อถือและ
อนุญาตให้ติดตามนั้น นักพัฒนาก็สามารถปฏิบต
ั ิ
เช่นเดิมต่อไปได้
การเพิ่มมาของการตั้งค่าด้านการติดตามของแอปและความโปร่งใส รวมถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวใน
App Store ช่วยเสริมให้ผู้ใช้ทราบได้งา
่ ยขึ้นว่ามีการน�ำข้อมูลส่วนตัวไปใช้อย่างไรบ้าง เรียกได้วา
่ เป็นการเผย
ให้เห็นแนวทางปฏิบัติซ่ง
ึ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องที่ถูกปิดบังและคลุมเครือ และท�ำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูล
ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
Apple จะยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีด้านความเป็นส่วนตัวอันล้�ำสมัยต่อไป พร้อมกับคิดหาวิธใี หม่ๆ
ในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
9

ในหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นกับโฆษณาบ้าง

2x

การประมูลโฆษณา
การที่่� Emma เห็็นโฆษณารถสกููตเตอร์์บนหน้้าจอของ John ไม่่ใช่่เรื่่�องบัังเอิิญ แต่่เป็็นเพราะมีีผู้้�โฆษณา
เสนอราคาในการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาบนอุปกรณ์เครื่องดังกล่าว37 ซึ่งเราจะอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆ
ว่าภายในเสี้ยววินาที มีการเลือกโฆษณาที่จะปรากฏบนหน้าจอของอุปกรณ์อย่างไร

เสน

อร

าค

เส นอ รา

า

เส น อ

ราค

า

คา

1.

2.

3.

นักพัฒนาแอปที่ Emma ใช้งาน

เมื่อ Emma เปิดแอป เครือข่าย

เครือข่ายโฆษณาแชร์ข้อมูลเหล่านี้

จ้างบริษัทเทคโนโลยีโฆษณา

โฆษณาก็จะรวบรวมข้อมูลจาก

บางส่วน โดยเฉพาะ ID โฆษณา ให้กับ

ให้ท�ำหน้าที่ประมูลพื้นที่โฆษณา

การใช้งานบนอุปกรณ์ของ

ใครก็ตามที่มโี อกาสเป็นผู้โฆษณา

แบบเรียลไทม์

John (เช่น แอปที่เธอก�ำลังใช้

ซึ่งก่อนเสนอราคา ผู้โฆษณามัก

ต�ำแหน่งที่ตั้งของเธอ และ ID

พยายามเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้

โฆษณาของ John) รวมถึงข้อมูล

รายนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

จากบริษัทอื่นโดยอาศัย ID โฆษณา

ทั้งจากข้อมูลที่ผู้โฆษณามีอยู่แล้ว

ของ John หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดให้

และจากข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวม

สามารถติดตามได้

ผ่านการติดตามและการท�ำโปรไฟล์3,15

14

3

4.

5

ยิง
่ ลักษณะเฉพาะของ John

โฆษณารถสกููตเตอร์์ของผู้้�เสนอ

และ Emma ที่ได้มาจากข้อมูล

ราคาที่ชนะการประมูลปรากฏ

ของพวกเขาเองสอดคล้องกับ

บนอุปกรณ์ที่ Emma ใช้งานอยู่14

กลุ่มเป้าหมายของผูโ้ ฆษณา
มากเท่าไหร่ ผูโ้ ฆษณาก็จะเสนอ
ราคาส�ำหรับพื้นที่โฆษณาสูงขึ้น
เท่านัน
้ 15,38

เนื่องจากกระบวนการประมูลโฆษณาเกิดขึ้นในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ทั้งผู้ซ้ ือและผู้ขาย
จึงคอยเก็บรวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ในการเสนอราคาเพื่อ
ซื้อพื้นที่และแสดงโฆษณา14,15
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การระบุที่มาของโฆษณา
หลัังจากที่่�โฆษณาของบริิษััทถููกแสดงให้้ผู้้�ใช้้เห็็น บริิษััทโฆษณาของบริิษััทรถสกููตเตอร์์ก็็จะให้้
ความสนใจไปกับการประเมินผล ว่าโฆษณานั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของ Emma อย่างไร
โดยกระบวนการนี้เรียกว่าการระบุที่มาของโฆษณา
ซึ่งเริม
่ จากการที่ผโู้ ฆษณาพยายามติดตามพฤติกรรมการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ Emma ใช้อยู่
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิง
ิ จริง
่ ที่เธอท�ำบนเว็บ บนแอป หรือแม้แต่สถานที่ที่เธอไปในชีวต
•

หากเป็็นโฆษณาสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ ผู้้�โฆษณาอาจพยายามติิดตามว่่าหลัังจากนั้้�นผู้้�ใช้้ไปที่่�
เว็บไซต์ของตนหรือไปที่หน้าร้านเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่3

•

หากเป็็นโฆษณาสำำ�หรัับแอป ผู้้�โฆษณาอาจพยายามติิดตามว่่าเธอได้้ติิดตั้้�งแอปนั้้�นหรืือไม่่
ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการระบุที่มาของการติดตั้งแอป39

นอกจากนี้ผู้โฆษณายังใช้การระบุที่มาของโฆษณาเพื่อ "เพิ่มประสิทธิภาพ" ของแคมเปญโฆษณา
กับกลุ่มเป้าหมายที่แคมเปญโฆษณานั้นจะได้ผลมากกว่าด้วย3

แต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นวิธน
ี ี้เสมอไป เพราะผู้โฆษณาก็สามารถวัดผลของแคมเปญโฆษณา
ที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ต้องติดตามผู้ใช้ได้เช่นกัน และตลอดเวลาที่ผ่านมา Apple
ก็ได้มุ่งพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ท�ำเช่นนี้ได้ในขณะที่ยังรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เอาไว้
SKAdNetwork จะคอยแจ้งให้ผู้โฆษณา

"การวัดผลของการคลิกแบบส่วนตัว" หรือ

ทราบว่ามีการติดตั้งแอปกี่ครั้งหลังจาก

Private Click Measurement ส�ำหรับแอป

ที่มผ
ี ู้เห็นโฆษณา เพื่อให้ผู้โฆษณาสามารถ

ใน iOS และ iPadOS 14.5 ช่วยให้ผู้โฆษณา

วัดผลของแคมเปญโฆษณาได้ ซึ่งข้อมูลนี้

สามารถวัดผลของโฆษณาที่พาผู้ใช้ไปยัง

ถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้มก
ี ารแชร์ข้อมูลใดๆ

เว็บไซต์ และขณะเดียวกันก็ยังลดการเก็บข้อมูล

ไม่วา
่ จะข้อมูลของผู้ใช้ หรือข้อมูลในระดับ

ให้น้อยที่สุดโดยใช้การประมวลผลบนอุปกรณ์

อุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นผู้โฆษณาจึงไม่ได้มี

แทน ซึ่งหลังจากที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาส�ำหรับ

การติดตามผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งในแอป "การวัดผลของ
การคลิกแบบส่วนตัว" จะสามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้โฆษณาได้วา
่ มีผู้ใช้คลิกโฆษณาของตน
และการคลิกนั้นน�ำไปสู่การกระท�ำบางอย่าง
บนเว็บไซต์นั้น เช่น การเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ
การซื้อสินค้า โดยจะไม่มก
ี ารให้ข้อมูลที่ระบุ
อย่างเจาะจงว่าใครเป็นผู้คลิกโฆษณาตัวนี้
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ค�ำถามที่พบบ่อย

ถ้าเลือก "บอกแอปไม่ให้ติดตาม" จะยังสามารถใช้แอปได้เต็มความสามารถหรือไม่
แน่นอน นักพัฒนาแอปไม่สามารถบังคับให้คณ
ุ ต้องอนุญาตการติดตามเพื่อให้ใช้แอปได้เต็มความสามารถ

ตัวบ่งชี้คืออะไรและถูกน�ำไปใช้อย่างไร
ตััวบ่่งชี้้� เช่่น ตััวบ่่งชี้้�สำำ�หรัับผู้้�โฆษณาหรืือ Identifier For Advertisers (IDFA) และที่่�อยู่่�อีีเมล ช่่วยให้้
สามารถระบุุอุป
ุ กรณ์์ในเครืือข่่ายได้้อย่่างเฉพาะเจาะจง และยัังช่่วยให้้ผู้้�โฆษณาสามารถสร้้างโปรไฟล์์
อย่่างละเอีียดเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�คุุณทำำ�ในแอปหรืือเว็็บไซต์์ต่า
่ งๆ เมื่่�อพวกเขาเห็็นตััวบ่่งชี้้�อุุปกรณ์์ของคุุณ
และเชื่่�อมโยงสิ่่�งที่่�คุุณทำำ�กัับตััวบ่่งชี้้�นั้้�น

ตัวบ่งชี้ส�ำหรับผู้โฆษณาหรือ Identifier For Advertisers (IDFA) คืออะไร
ตััวบ่่งชี้้�สำำ�หรัับผู้้�โฆษณา (IDFA) คืือตััวบ่่งชี้้�ที่่�ผู้้�ใช้้สามารถควบคุุมได้้ โดย iOS จะเป็็นตััวกำำ�หนดให้้กัับ
อุุปกรณ์์แต่่ละเครื่่�อง และเนื่่�องจากเราใช้้ตััวบ่่งชี้้�แบบซอฟต์์แวร์์ แทนตััวบ่่งชี้้�ที่่�ผููกอยู่่�กัับฮาร์์ดแวร์์
ผู้้�ใช้้จึง
ึ สามารถบล็็อค IDFA สำำ�หรัับแอปใดแอปหนึ่่�งได้้ผ่่านทางคำำ�แนะนำำ�ที่่�แสดงโดยคุุณสมบััติิ
"ความโปร่่งใสในการติิดตามของแอป" วิิธีนี้้�จึ
ี ง
ึ ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้สามารถควบคุุมการติิดตามผ่่าน IDFA ได้้

ถ้าเลือก "บอกแอปไม่ให้ติดตาม" แล้ว Apple จะรับประกันได้หรือไม่ว่าแอปไม่ได้ติดตามฉันอยู่
ถ้าคุณเลือก "บอกแอปไม่ให้ติดตาม" แล้ว นักพัฒนาจะไม่สามารถเข้าใช้งานตัวบ่งชี้ส�ำหรับผู้โฆษณา (IDFA)
ซึ่งมักใช้ส�ำหรับการติดตามได้ และนอกเหนือจากข้อมูลโฆษณาประจ�ำตัวแล้ว นักพัฒนาแอปยังต้องเคารพ
การตัดสินใจของคุณด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายที่นักพัฒนาตกลงยอมรับเมื่อตอนที่ส่งแอปมาเพื่อ
แจกจ่ายใน App Store และหากเราทราบว่านักพัฒนารายใดยังคงติดตามผู้ใช้ทั้งๆ ที่ผู้ใช้เลือกไม่ให้ติดตามแล้ว
เราจะแจ้งให้นักพัฒนาอัปเดตแนวทางปฏิบัติของตนเพื่อเคารพการตัดสินใจของคุณ มิเช่นนั้นแอปดังกล่าว
จะถูกน�ำออกจาก App Store

ถ้้าฉัันใช้้บััญชีีโซเชีียลมีีเดีียเพื่่�อลงชื่่�อเข้้าใช้้แอป บริิษััทโซเชีียลมีีเดีียจะสามารถติิดตาม
สิ่่�งที่่�ฉัันทำำ�ในแอปนั้้�นได้้หรืือไม่่
สิง
้ ้น
ึ อยูก
่ ับว่าคุณได้อนุญาตให้แอปนัน
้ ติดตามคุณหรือไม่ ถ้าคุณเลือก "บอกแอปไม่ให้ติดตาม" แล้ว
่ นีข
แอปนัน
้ ก็ไม่ควรติดตามคุณข้ามไปยังแอปหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นเพื่อการโฆษณา หรือแชร์ขอ
้ มูลของคุณกับ
นายหน้าหาข้อมูล ซึ่งแปลว่าแอปนัน
้ ไม่ควรให้ขอ
้ มูลของคุณกับบริษัทโซเชียลมีเดีย หากจะมีการน�ำข้อมูล
ของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

Apple มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวในหน้าผลิตภัณฑ์ของ App Store
นั้นถูกต้องตรงความเป็นจริง
นักพัฒนาจะต้องรายงานแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวของตนเอง คล้ายกับการก�ำหนดอายุที่เหมาะกับ
การใช้งานใน App Store และหากเราทราบว่านักพัฒนารายใดให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง เราจะติดต่อ
ประสานงานกับนักพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง

นายหน้าหาข้อมูลหรือ Data Broker คือใคร
โดยทั่วไปแล้ว นายหน้าหาข้อมูลคือบริษัทที่เก็บรวบรวมและจ�ำหน่าย ให้สิทธิใ์ ช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ใช้ทั่วไปรายใดรายหนึ่งให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ได้มค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรงกับผู้ใช้รายนั้น และ
ในกฎหมายของบางเขตอ�ำนาจศาลมีการให้ค�ำจ�ำกัดความของนายหน้าหาข้อมูลไว้ด้วย
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