รายงานข้อมูลการเดินทางของบุคคลในชุมชนสําหรับสถานการณ์โควิด-19

ประเทศไทย 26 กรกฎาคม 2564
การเปลียนแปลงด้านการเดินทาง
ข้อมูลชุดนีมีไว้เพื อช่วยบรรเทาผลกระทบทีเกิดจากโควิด-19 โปรดอย่าใช้เพื อวัตถุประสงค์ด้านการวินิจฉัย การพยากรณ์
โรค หรือการรักษาทางการแพทย์ และไม่ควรใช้เปนแนวทางในการวางแผนการเดินทางส่ วนตัว
ข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่าการไปยังสถานทีต่างๆ เช่น ร้านค้าและสวนสาธารณะ มีการเปลียนแปลงอย่างไรในพื นทีทาง
ภูมิศาสตร์แต่ละแห่ง ดูวิธีการใช้รายงานนีในงานของคุณได้โดยไปทีความช่วยเหลือสําหรับรายงานข้อมูลการเดินทางของ
บุคคลในชุมชน
ความแม่นยําของตําแหน่งและความเข้าใจเกียวกับสถานทีทีมีการจัดหมวดหมู่จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค เราจึงไม่แนะนํา
ให้ใช้ข้อมูลนีเพื อเปรียบเทียบการเปลียนแปลงระหว่างประเทศหรือระหว่างภูมิภาคซึงมีลักษณะทีแตกต่างกัน (เช่น พื นที
ชนบทกับพื นทีในเมือง)
หากต้องการทราบวิธีการคํานวณแนวโน้มเหล่านีและรักษาความเปนส่ วนตัว โปรดอ่านรายละเอียดเกียวกับข้อมูลนี
ร้านค้าปลีกและทีหย่อนใจ

-23%
เมือเทียบกับเกณฑ์พืนฐาน

ร้านขายของชําและร้านขายยา

+12%
เมือเทียบกับเกณฑ์พืนฐาน

สวนสาธารณะ

-42%
เมือเทียบกับเกณฑ์พืนฐาน

+80%

แนวโน้มการเดินทางไปยังสถานทีอย่างเช่น

+40%

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ศูนย์การค้า สวนสนุก
พิ พิธภัณฑ์ ห้องสมุด และโรงภาพยนตร์

เกณฑ์พืน
ฐาน
-40%
-80%

จ. 14 มิ.ย.

จ. 5 ก.ค.

จ. 26 ก.ค.

+80%

แนวโน้มการเดินทางไปยังสถานทีอย่างเช่น

+40%

ตลาดซือขายของชํา ร้านขายส่งอาหาร ตลาด
ชุมชน ร้านขายอาหารประเภทพิ เศษ ร้าน
สุขภาพและความงาม และร้านขายยา

เกณฑ์พืน
ฐาน
-40%
-80%

จ. 14 มิ.ย.

จ. 5 ก.ค.

จ. 26 ก.ค.

+80%

แนวโน้มการเดินทางไปยังสถานทีอย่างเช่น
อุทยานแห่งชาติ ชายหาดสาธารณะ ท่าจอด
เรือท่องเทียว สวนสําหรับสุนัข ตลาดนัด และ
สวนสาธารณะ

+40%
เกณฑ์พืน
ฐาน
-40%
-80%

จ. 14 มิ.ย.

จ. 5 ก.ค.

จ. 26 ก.ค.

สถานีขนส่ ง

-65%
เมือเทียบกับเกณฑ์พืนฐาน

ทีทํางาน

-43%
เมือเทียบกับเกณฑ์พืนฐาน

ทีพั กอาศั ย

+15%
เมือเทียบกับเกณฑ์พืนฐาน

+80%

แนวโน้มการเดินทางไปยังสถานทีอย่างเช่น ศูนย์กลาง

+40%

การขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเปนรถไฟใต้ดิน รถประจํา
ทาง หรือสถานีรถไฟ

เกณฑ์พืน
ฐาน
-40%
-80%

จ. 14 มิ.ย.

จ. 5 ก.ค.

จ. 26 ก.ค.

+80%

แนวโน้มการเดินทางไปยังทีทํางาน

+40%
เกณฑ์พืน
ฐาน
-40%
-80%

จ. 14 มิ.ย.

จ. 5 ก.ค.

จ. 26 ก.ค.

+80%

แนวโน้มการเดินทางสําหรับทีพั กอาศัย

+40%
เกณฑ์พืน
ฐาน
-40%
-80%

จ. 14 มิ.ย.

จ. 5 ก.ค.

จ. 26 ก.ค.

เกียวกับข้อมูลนี

การรักษาความเปนส่วนตัว

รายงานเหล่านีแสดงการเปลียนแปลงของการเดินทาง
และระยะเวลาทีไปพั กอยู่ในสถานทีต่างๆ เมือเทียบกับ
เกณฑ์พืนฐาน เราคํานวณการเปลียนแปลงเหล่านีโดยใช้
ข้อมูลทีรวบรวมแบบไม่ระบุตัวบุคคลประเภทเดียวกับทีใช้
ในการแสดงเวลายอดนิยมของสถานทีต่างๆ ใน Google
Maps

เราพั ฒนารายงานเหล่านีขึนมาโดยหวังว่าจะให้เกิด
ประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน
ความเปนส่ วนตัวและปกปองความเปนส่ วนตัวของผู้ใช้
อย่างเคร่งครัด เราจะไม่เปดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลทีระบุตัว
บุคคล เช่น ข้อมูลสถานที รายชือบุคคลทีติดต่อ หรือการ
เดินทางไปยังสถานทีต่างๆ ของผู้ใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

การเปลียนแปลงในแต่ละวันจะนํามาเทียบกับค่าเกณฑ์พืน
ฐานในวันนันๆ ของสั ปดาห์

ข้อมูลเชิงลึกในรายงานเหล่านีสร้างขึนโดยใช้ชุดข้อมูลที
รวบรวมแบบไม่ระบุตัวบุคคลจากผู้ใช้ทีเปดการตังค่า
ประวัติตําแหน่ง ซึงปดอยู่โดยค่าเริมต้น ผู้ทีเปดประวัติ
ตําแหน่งไว้จะเลือกปดการตังค่านีได้ทุกเมือจากบัญชี
Google ของตนและลบข้อมูลประวัติตําแหน่งได้เองทุก
เมือจากไทม์ไลน์

●

เกณฑ์พืนฐานคือค่ามัธยฐานในวันเดียวกันของ
สั ปดาห์ ระหว่างช่วง 5 สั ปดาห์คือตังแต่วันที 3 ม.ค. – 6
ก.พ. 2020

●

รายงานเหล่านีจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและสร้างขึน
เพื อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในช่วงเวลาหลายสั ปดาห์ โดย
มีข้อมูลล่าสุ ดจากเมือประมาณ 2-3 วันทีผ่านมา
ข้อมูลทีจะรวมอยู่ในการคํานวณนีจะขึนอยู่กับการตังค่า
ของผู้ใช้ การเชือมต่อ และขึนอยู่กับว่าข้อมูลนันเปนไปตาม
เกณฑ์ความเปนส่ วนตัวของเราหรือไม่ หากข้อมูลไม่เปนไป
ตามเกณฑ์ดังกล่าว (เมือสถานทีนันๆ มีจํานวนผู้เดินทางไป
ไม่มากพอทีจะแสดงข้อมูลแบบไม่ระบุตัวบุคคลได้) เราจะไม่
แสดงข้อมูลทีเปลียนแปลงของวันนันๆ
เราได้รวมเอาหมวดหมู่ทีน่าจะเปนประโยชน์ในการพยายาม
เว้นระยะห่างทางสั งคม ตลอดจนการเข้าถึงบริการที
จําเปนต่างๆ เอาไว้ด้วย
เราคํานวณข้อมูลเชิงลึกเหล่านีโดยอิงตามข้อมูลประวัติ
ตําแหน่งทีผู้ใช้อนุญาตสําหรับบัญชี Google ของตน
ข้อมูลดังกล่าวจึงถือเปนกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ของเรา และ
เนืองจากข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนันข้อมูลนีจึงไม่
อาจใช้แทนพฤติกรรมของประชากรหมู่มากได้ทังหมด
เราจะปรับปรุงรายงานของเราต่อไปเมือสถานทีต่างๆ ปด
และเปดใหม่อีกครัง เราได้อัปเดตวิธีทีใช้ในการคํานวณการ
เปลียนแปลงสําหรับหมวดหมู่ร้านขายสิ นค้าอุปโภคบริโภค
และร้านขายยา ร้านค้าปลีกและสั นทนาการ สถานีขนส่ ง
และสวนสาธารณะ สําหรับภูมิภาคทีเผยแพร่ก่อนเดือน
พฤษภาคม 2020 อาจมีการเปลียนแปลงในข้อมูลที
สอดคล้องกัน (ขึนหรือลง) ซึงเริมขึนระหว่างวันที 11-18
เมษายน 2020

เราใช้เทคโนโลยีขันสู งในการลบข้อมูลระบุตัวบุคคลใน
รายงานเหล่านี ซึงเปนเทคโนโลยีเดียวกับทีใช้ในผลิตภัณฑ์
ของเราในปจจุบันและทีช่วยรักษาข้อมูลการทํากิจกรรม
ของคุณให้เปนส่ วนตัวและปลอดภัย รายงานเหล่านีใช้
Differential Privacy ทีจะแทรกข้อมูลปลอมลงในชุด
ข้อมูล ทําให้ได้ผลลัพธ์คุณภาพสู งโดยไม่ต้องระบุตัวผู้ใช้
มาตรการปองกันเพื อรักษาความเปนส่ วนตัวเหล่านียังช่วย
ให้แน่ใจว่าจะไม่มีการนําเอาจํานวนการเดินทางไปเผยแพร่
อีกด้วย

แหล่งข้อมูลเพิ มเติม
หากต้องการดูวิธีใช้รายงานนีให้ดีทีสุ ดในงานของคุณ ไปที
ความช่วยเหลือเกียวกับการรายข้อมูลการเดินทาง
ดูรายงานล่าสุ ดได้ที google.com/covid19/mobility

