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ในฐานะผูขาย Amazon หนารายละเอียดสินคา (รายการ) เปนวิธีท่ีใชในการแสดงสินคาของคุณไดงายท่ีสุดและยังเปนชองทาง
สําหรับลูกคาในการทําความเขาใจสินคาของทานไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุดคูมือคําแนะนําน้ีจะใหคําแนะนําโดยละเอียดเก่ียวกับ
การปรับปรุงหนารายละเอียดสินคาของ Amazon อธิบายส้ันๆเก่ียวกับนโยบายท่ีตองปฏิบัติตามสําหรับการปรับปรุงหนา
รายละเอียดสินคาและรายละเอียดขอควรระวังและขอกําหนดพ้ืนฐานในกระบวนการปรับปรุงหนารายละเอียดสินคาใหเหมาะสมใน
ขณะเดียวกันทานยังสามารถเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับคูมือในการปรับปรุงหมวดหมูสินคาตาง ๆ
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หลังจากอานเน้ือหาพ้ืนฐานเก่ียวกับการสรางสินคาท่ีอัปโหลดเช่ือวาทานมีความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการสรางและอัปโหลด
หนารายละเอียดสินคา (Listing) ในข้ันตอนตอไปทานตองเรยีนรูท่ีจะจัดเตรยีมหนาพิเศษท่ีสอดคลองและสวยงามสําหรับ
สินคาแตละอยางเพ่ิมประสิทธิภาพประสบการณการช็อปปงของลูกคาเพ่ือสงเสริมการขายในเน้ือหาตอไปน้ีเราจะแนะนําทาน
เก่ียวกับเน้ือหาของคูมือการปรับปุรงพ้ืนฐาน

1. คูมือการปรับปรุงพื้นฐาน
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หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมในบทอ่ืน ๆ กรุณาดูท่ีหนาเน้ือหาท่ีเก่ียวของ เพ่ือคนหาบทเรียนท่ีคุณตองการเรียนรู
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1.1    ภาพรวมนโยบายหนารายละเอยีดสนิคา

ลูกคาทําความเขาใจสินคาจากหนารายละเอียดสินคาเปนอันดับแรก Amazon ไดกําหนดนโยบายตอไปน้ีเพ่ือยืนยันใหแนใจวามีเพียง
สินคาเดียวเทาน้ันท่ีแสดงในหนารายละเอียดสินคาแตละหนาเพ่ือจัดเตรียมหนาพิเศษสําหรับแตละสินคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสบการณการช็อปปงของลูกคา

1.1.1 จําเปนตองปฏิบัติตามนโยบายท่ีเก่ียวของอะไรบางสําหรับเน้ือหาหนารายละเอียดสินคาเฉพาะทาง
• ทําตามคูมือรูปแบบสินคา

กรุณาทําตามคูมือรูปแบบท่ีเก่ียวของกับสินคาท่ีทานตองการลงขาย ถาตองการดูรูปแบบท่ัวไปท่ีใชไดกับทุกหมวดหมู 
กรุณาดูขอมูลตอไปน้ี:
เว็บไซตสหรัฐอเมริกา:คูมือรูปแบบหนาสินคา
เว็บไซตยุโรป:คูมือรูปแบบหนาสินคา
เว็บไซตสหรัฐญ่ีปุน:คูมือรูปแบบหนาสินคา

เน่ืองจากบางหมวดหมูมีคูมือเฉพาะทางเพ่ิมเติมผูขายจึงสามารถดูคูมือรูปแบบหมวดหมูเฉพาะทางท้ังหมดไดในสวน
เทมเพลตของหมวดหมูเฉพาะทางทานสามารถคนหาเทมเพลตท่ีเก่ียวของไดจากลิงคตอไปน้ี:
เว็บไซตสหรัฐอเมริกา:เทมเพลตไฟลสินคาคงคลังและคูมือแผนผังการจําแนกหมวดหมู 
เว็บไซตยุโรป:เทมเพลตไฟลสินคาคงคลังและคูมือแผนผังการจัดหมวดหมู 
เว็บไซตญ่ีปุน:เทมเพลตไฟลสินคาคงคลังและคูมือแผนผังการจําแนกหมวดหมู 

• ความยาวของช่ือสนิคาหามเกินขีดจํากัด
ความยาวของช่ือสินคาจะแตกตางกันไปตามเว็บไซตหมวดหมูท่ีแตกตางกันและขีดจํากัดของคําก็แตกตางกันดวย เพ่ือ
ทําความเขาใจขีดจํากัดความยาวของช่ือสินคาของแตละหมวดหมูในเว็บไซตตางๆ สําหรับรายละเอียดกรุณาดูท่ีเทม
เพลตไฟลสินคาคงคลัง:
เว็บไซตสหรัฐอเมริกา:เทมเพลตไฟลสินคาคงคลัง
เว็บไซตยุโรป:เทมเพลตไฟลสินคาคงคลังและคูมือแผนผังการจัดหมวดหมู 
เว็บไซตสหรัฐยุญ่ีปุน:เทมเพลตไฟลสินคาคงคลัง

• หนารายละเอียดจะตองไมมีไฟลปฏิบัติการ

ในหนารายละเอียดหามมีไฟลปฏิบัติการเชน HTML,JavaScript และประเภทอ่ืนแตมี
เคร่ืองหมายการข้ึนบรรทัดใหม (</br>) เม่ือเพ่ิมคําอธิบายทานสามารถใชเคร่ืองหมาย
การข้ึนบรรทัดใหมดําเนินการตามท่ีตองการ
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https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G200270100
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=200270100&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200270100
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/1641?language=zh_CN&ref=ag_1641_cont_G200270100&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/G1641
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1641
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/1641?language=zh_CN&ref=ag_1641_cont_G200270100&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/G1641
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1641
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• ขอมูลตองหาม
หามใสขอมูลใด ๆตอไปน้ีในช่ือสินคา คําอธิบายประเด็นหลัก หรือรูปภาพในหนารายละเอียด

• การปฏิบัติตามมาตรฐานขอมูลสินคาของ Amazon
สินคาใดท่ีขายบน Amazon ควรปฏิบัติตามมาตรฐานขอมูลสินคาของ Amazon ถาไมปฏิบัติตามมาตรฐานเหลาน้ีก็
จะทําใหลูกคาเกิดประสบการณชอปปงเชิงลบและอาจจะทําใหสิทธ์ิในการขายของทานถูกระงับหรือยกเลิกถาวร ซ่ึง
รวมถึงแตไมจํากัดมาตรฐานตอไปน้ี:

ผูขายจําเปนตองเขียนช่ือสินคา รายละเอียดสนิคาและประเด็นหลักอยางถูกตองเพื่อชวย
ใหลูกคาเขาใจในสินคา
• รูปภาพสินคาท้ังหมดตองเปนไปตามมาตรฐานรูปภาพท่ัวไปของ Amazon และหลักเกณฑ

การอัปโหลดท่ีเก่ียวของสําหรับรูปภาพหมวดหมูเฉพาะทางสําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
มาตรฐานรูปภาพของ Amazon กรุณาดูท่ี:

• เว็บไซตสหรัฐอเมริกา:ขอกําหนดเก่ียวกับรูปภาพสินคา
• เว็บไซตยุโรป:ขอกําหนดเก่ียวกับรูปภาพสินคา
• เว็บไซตญ่ีปุน:ขอกําหนดเก่ียวกับรูปภาพสินคา

การจัดหมวดหมูของสินคาท้ังหมดตองเหมาะสมและถูกตอง
• สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการจัดหมวดหมูสินคาอยางถูกตองกรุณาดูท่ีเพจความ

ชวยเหลือของเรา
• เว็บไซตสหรัฐอเมริกา:เคร่ืองมือการจัดหมวดหมูสินคาและคูมือแผนผังการจัดหมวดหมู
• เว็บไซตยุโรป:เคร่ืองมือการจัดหมวดหมูสินคาและคูมือแผนผังการจัดหมวดหมู
• เว็บไซตญ่ีปุน:เคร่ืองมือการจัดหมวดหมูสินคาและคูมือแผนผังการจัดหมวดหมู
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ขอมูลตองหาม

หามลามกอนาจารหรือ
สรางความไมพอใจ

ลูกคาควรแสดงความ
คิดเห็นในเชิงบวก

การรีวิว บทนํา และขอมูล
สนับสนุน

หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยูท่ีจัดสง
จริง อีเมลแอดเดรส หรือ URL 
ของเว็บไซต  

เพ่ิมโฆษณา โฆษณาชวน
เช่ือ ลายน้ําบนรูปภาพ 
ภาพถาย หรือวิดีโอ

ขอมูลท่ีมีผลตอเวลา เชน 
วันท่ีของโฆษณาชวนเช่ือ 
การสัมมนา การบรรยาย 
และกิจกรรมอ่ืนๆ

สถานะการใชงาน ราคาสินคา 
สภาพสินคา ขอมูลการส่ังซ้ือ
ทางเลือกอ่ืน (เชนไปท่ีลิงค
เว็บไซตอ่ืนเพ่ือส่ังซ้ือ) หรือ
แผนการจัดสงทางเลือก (เชน
การจัดสงฟรี) 

ขอมูลท่ีเปดเผยท่ีเก่ียวของกับ
สินคาประเภทส่ือ (หนังสือ เพลง
ภาพยนตร และโทรทัศน) (ขอมูล
เปดเผยประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับความสงสัย ปริศนาหรือตอน
จบท่ีไมคาดคิดของเร่ือง)

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G1881?language=zh_CN&ref=ag_G1881_cont_200390640&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/G1881?language=zh_CN&ref=ag_G1881_cont_200390640&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G1881
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200956770?language=zh_CN&ref=ag_200956770_cont_200390640&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/1661?language=zh_CN&ref=ag_1661_cont_200390640&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200956770?language=zh_CN&ref=ag_200956770_cont_200390640&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/1661?language=zh_CN&ref=ag_1661_cont_200390640&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200956770
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1661?language=zh_CN&ref=ag_1661_cont_200390640
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1661
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1661?language=zh_CN&ref=ag_1661_cont_200390640
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นโยบายการสรางหนารายละเอียดสินคา

สําหรับสินคาประเภทส่ือ (หนังสือ เพลง ภาพยนตรและโทรทัศน) ไมสามารถใชหนารายละเอียดเดียว
เพ่ือโปรโมทสินคาหลายรายการได สินคากลุมซ่ึงมีเฉพาะสินคาส่ือ (หนังสือ เพลงภาพยนตรและ
โทรทัศน) ตองไดรับการกําหนดโดยผูจัดพิมพหรือผูผลิตและหน่ึงใน ISBN, UPC หรือ EAN จะตอง
ไมเหมือนกับรหัสสินคาของสินคาเดียวในสินคากลุม 

หนารายละเอียดจะตองไมมีการโปรโมทหรือรวมถึงสินคาตองจํากัด

สินคาท้ังหมดท่ีเผยแพรบน Amazon ตองเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสินคา

ถาสินคามีการเปดตัวรุนใหมกรุณาอยาอัปเดตขอมูลสินคาท่ีมีอยูรวมถึงการเปล่ียนแปลงสี ขนาด
วัสดุ ลักษณะและช่ือสินคาทานตองสรางหนารายละเอียดสินคาใหมสําหรับสินคารุนใหม

นโยบายการสรางหนารายละเอียดสินคา
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ตัวอยางเชน :
ผูผลิตเปดตัวรีโมทคอนโทรลใหมท่ีมีปุมส่ีปุมแทนท่ีรีโมทคอนโทรลรุนเกาท่ีมีปุมสองปุม เพ่ืออัป
เดตเคร่ืองเลนส่ือสตรีม
รีโมทคอนโทรลน้ีแตกตางจากรุนกอนหนาอยางมากดังน้ันจึงตองเปดตัวเปน ASIN ใหม

5

นอกเหนือจากการเผยแพรสินคาใน Amazon หามใชเคร่ืองมือ "เพ่ิมสินคาใหม”,ไฟลคลังสินคาและ
การบริการเครือขายรานคา Amazon (Amazon MWS)  API ขอมูลสินคาเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน 

หามใชขอมูลการระบุสินคาท่ีไมถูกตองในหนารายละเอียดสินคารวมถึงรหัส UPC หรือวันท่ีเผยแพร

อนุญาตใหสรางหนารายละเอียดสินคาสําหรับสินคาท่ียังไมไดเพ่ิมลงในแค็ตตาล็อก Amazon 
เทาน้ันหามสรางหนารายละเอียดผลิตภัณฑสําหรับสินคาท่ีมีอยูแลวในแค็ตตาล็อก Amazon 

หามใชหนารายละเอียดผลิตภัณฑเพ่ือแทรกแซงการขายหรือแทรกแซงสินคาท่ีโปรโมท 

1

2

3

4

1.1.2 จําเปนตองปฏิบัติตามนโยบายท่ีเก่ียวของอะไรบางสําหรับการสรางหนารายละเอียดสินคา

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200164330?language=zh_CN&ref=ag_200164330_cont_200390640&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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1.2  การแนะนาํการปรับปรุงหนารายละเอยีดสนิคา

1.2.1 ส่ิงท่ีควรระวังเม่ือต้ังคาหัวขอสินคา?
• แตละคําในหัวขออาจจะถูกคนหาเปนคําเด่ียว

• ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ

ลูกคาตองสามารถคนหาสินคาของทานเพ่ือทําการซ้ือไดและ "คนหา" เปนวิธีการหลักสําหรับลูกคาในการคนหาสินคา
ลูกคาทําการคนหาโดย "ปอนคียเวิรด" และคียเวิรดจะตรงกับขอมูล (ช่ือสินคา คําอธิบาย และอ่ืนๆ) ท่ีทานระบุสําหรับสินคาปจจัย
ตาง ๆ เชน การจับคูขอความ ราคาสินคา ความพรอมจําหนาย การเลือกและประวัติการขายและอ่ืน ๆพรอมกับกําหนดอันดับสินคา
ของทานในผลการคนหาของลูกคา
การใหขอมูลท่ีเก่ียวของและครบถวนสําหรับสินคาจะชวยเพ่ิมการแสดงสินคาของทานและสงผลดีตอการเพ่ิมยอดขาย

ตัวอยางเชน ช่ือสินคา "ปลอกหมอนระดับความหนาของเสนดาย 300 เสน รุน Laura Ashley Sophia 
(สีฟา,ขนาดใหญ,ชุด 2 ช้ิน)” ดีกวาช่ือ "ชุดปลอกหมอนสีฟา" เน่ืองจากช่ือสินคาท่ีแนะนําขางตนมีขอมูล
ดังน้ี:

• แบรนด - Laura Ashley
• สี - สีฟา
• ซีรีสสินคา - รุน Sophia
• ขนาด - ขนาดใหญ
• วัสดุและจุดเดน - ความหนาของเสนดาย 300 เสน
• บรรจุภัณฑ/จํานวน - ชุด 2 ช้ิน
• ประเภทสินคา - ชุดปลอกหมอน

• อักษรตัวแรกตองเปนตัวพิมพใหม(ยกเวนคําสันธาน บทความ คําบุพบทท่ีมีตัวอักษรนอยกวา 5 ตัวและ
อ่ืนๆ)

• ขอกําหนดจํานวนคํา,ความแตกตางของเว็บไซตและหมวดหมูท่ี Amazon มีตอหัวขอรายละเอียดกรุณาดู
ท่ี

เว็บไซตสหรัฐอเมริกา:คูมือรูปแบบ
เว็บไซตยุโรป:คูมือรูปแบบ
เว็บไซตญ่ีปุน:คูมือรูปแบบ

ขอกําหนดพื้นฐานของหวัขอ
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• ความยาวแตละแถวหามเกิน 500 ตัวอักษรโดยท่ัวไปแนะนําใหควบคุมไมเกิน 200 ตัวอักษร

• ขอมูลจะตองเปนความจริง ถูกตอง เชิงปริมาณระบุคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินคาใหเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดอยาคลุมเครือ 

• เนนลักษณะสําคัญ 5 ประการท่ีทานตองการใหลูกคาระมัดระวัง ตัวอยางเชน ขนาดความเหมาะสมกับอายุ 
สภาพท่ีเหมาะสมของสินคา ระดับทักษะ ปริมาณสวนผสม ท่ีมาและอ่ืน ๆ

• จัดลําดับใหสอดคลองกับจุดสําคัญ ถาจุดสําคัญของสินคาแรกของทานคือสถานท่ีผลิตดังน้ันกรุณา
จัดลําดับจุดสําคัญสําหรับสินคาท้ังหมด

• กรุณาเร่ิมตนดวยตัวพิมพใหญสําหรับจุดสําคัญแตละรายการ

• กรุณาเขียนเปนประโยคหามใสเคร่ืองหมายวรรคตอนตอทาย 

• หามมีขอมูลการโปรโมทเชน “ลางสตอก” หรือ “โปรโมช่ันจํากัดเวลา”

• หามมีความคิดเห็นแบบอัตนัยหรือมีผลตอเวลา เชน “สุดคุม” หรือ “ขายดีประจําป”

• หามมีรายละเอียดเฉพาะสําหรับสินคาของทาน เชน ขอมูลราคา โปรโมช่ันหรือการขนสง

ขอกําหนดพื้นฐานสําหรับ
จุดสําคัญของสินคา

1.2.2 ขอกําหนดพ้ืนฐานสําหรับการอธิบายจุดสําคัญของสินคาคืออะไร?
การทดสอบแสดงใหเห็นวาคะแนนสินคาท่ีมีการเขียนอยางดีมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมยอดขายไดมากลูกคาอาศัยคะแนนสินคาเพ่ือทําความ
เขาใจคุณลักษณะสําคัญของสินคาเน่ืองจากจุดสําคัญเหลาน้ีสามารถเนนขอมูลสําคัญหรือขอมูลพิเศษเก่ียวกับสินคาได

• ถาการขายสินคาหลายช้ินกรุณาเพ่ิม (แพ็ค X) หลังช่ือสินคา

• หามใชตัวอักษรพิมพใหญท้ังหมด

• ใชตัวเลขอารบิค (เปน 2 ไมใช สอง)

• เขียนหนวยวัด(6 น้ิว ไมใช 6)

• หามใชเคร่ืองหมายเชน ~ ! * $ ? _ ~ { } [ ] # &lt; > | * ; / ^ ¬ ¦。 ；
• หามใชขอความหรืออีโมจิ

• หามมีราคาสินคาหรือขอมูลโปรโมช่ันเชน “ลดราคา” หรือ“ สงฟรี”

• หามใชคําศัพทในการประเมินแบบอัตนัย เชน “สินคายอดฮิต” หรือ “Best Seller”

• หามใสช่ือผูขายในช่ือสินคา

ขอกําหนดพื้นฐานของหวัขอ (ตอ)

7



Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.
คูมือคําแนะนําการปรับปรุงหนารายละเอียดสินคา- คูมือการปรับปรุงพ้ืนฐาน 8

1.2.3 วิธีต้ังคาคียเวิรดท่ีถูกตอง
ทานสามารถเพ่ิมคําคนหาใหกับสินคาของทานแตคําคนหาท่ีเพ่ิมควรมีเฉพาะคําท่ัวไปท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการแสดงผลของสินคาได
ตัวอยางเชน ถาทานขายหูฟงคําคนหาของทานอาจมีคําพองความหมายเชน "หูฟง" และ "ท่ีอุดหู”

• หามใหเน้ือหายาวเกินไปความยาวหามเกิน 250 พยางค

• หามมีขอมูลการระบุสินคา เชน ช่ือแบรนด ช่ือสินคา ช่ือสินคาท่ีเขากันได ASIN รหัส UPC และอ่ืนๆ

• หามใหขอมูลท่ีไมถูกตอง ทําใหเขาใจผิดหรือไมเก่ียวของ เชน การจัดหมวดหมูสินคา ผิดเพศ คําท่ีไมเก่ียวของและ
อ่ืน ๆ

• หามใหขอมูลซ้ําซอน คือขอมูลท่ีไดรับการระบุไวในชองอ่ืน ๆ เชน ช่ือสินคา ผูผลิต แบรนดและอ่ืน ๆส่ิงน้ีจะไมเพ่ิม
อันดับของสินคาในผลการคนหา

• หามปอนคําอธิบายท่ีเปนจริงและถูกตองเพียงช่ัวคราว เชน “สินคาใหม” “โปรโมช่ัน” “มีสตอก” และอ่ืน ๆ

• หามปอนการแสดงแบบอัตนัย เชน “"นาท่ึง" "คุณภาพดี" และอ่ืน ๆเน่ืองจากลูกคาสวนใหญจะไมใชคําท่ีเปนอัตนัย
เม่ือทําการคนหา 

• หามปอนช่ือสินคาท่ีมักจะสะกดผิด เคร่ืองมือคนหาของ Amazon จะแกไขขอผิดพลาดท่ัวไปในการสะกดคําของ
ลูกคาและใหคําแนะนําในการแกไข

• หามใสรูปแบบตาง ๆ เชน ชองวาง เคร่ืองหมายวรรคตอน ตัวพิมพใหญ จํานวนพหูพจน และอ่ืน ๆ (“80GB” และ 
“80 GB” “computer” และ “computers” และอ่ืน ๆ)เคร่ืองมือคนหาของ Amazon จะรวมถึงรูปแบบการใช
อักษรตัวพิมพใหญและรูปแบบการสะกดท่ีแตกตางกันโดยอัตโนมัติเม่ือทําการคนหา

• หามใชคําเด่ียวท่ีซ้ําซอนขอแนะนําใหปอนหัวขอไมรวมอยูในช่ือสินคาแตเปนคียเวิรดท่ีลูกคาคนหาได เชน คําพอง
ความหมาย ความใกลเคียง คํายอฉาก และอ่ืน ๆ

• ถาปอนคําหลายคําเปนคียเวิรดกรุณาจัดลําดับตามลําดับท่ีสมเหตุสมผลท่ีสุด

• กรุณาเวนวรรคระหวางคําดวยเคร่ืองหมายคร่ึงวงกลม หามใชเคร่ืองหมายวรรคตอน (อัฒภาค,จุลภาค,ทวิภาค
,ขีดกลาง และอ่ืน ๆ) 

ขอกําหนดพื้นฐานของหคัียเวิรดคนหา
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1.2.4 ขอกําหนดพ้ืนฐานในการอัปโหลดรูปภาพมีอะไรบาง?
สินคาแตละช้ินในรานคา Amazon จะตองมีรูปภาพสินคาอยางนอยหน่ึงภาพรูปภาพหลักของสินคาเรียกวา "รูปภาพหลัก” รูปภาพ
หลักของสินคาจะแสดงในผลการคนหาและหนาท่ีเย่ียมชมซ่ึงเปนภาพแรกท่ีลูกคาเห็นในหนารายละเอียดสินคารูปภาพมีความสําคัญ
ตอลูกคามากดังน้ันจึงไมสามารถละเลยคุณภาพไดเลือกรูปภาพท่ีชัดเจน เขาใจงาย ขอมูลครบครันและดึงดูดใจความสนใจ

• คูมือการประเมินคุณภาพของรูปภาพ
กรุณาประเมินคุณภาพของรูปภาพตามแนวทางตอไปน้ี:

รูปภาพตรงกับรายละเอียดสินคาในดานขนาด สี และอ่ืน ๆ

ระบุสินคาบนรูปภาพ

รูปภาพคือภาพถายไมใชภาพวาด

มุมมองการถายของรูปภาพมุงเนนไปท่ีขอดีของสินคา

สินคามีโฟกัสท่ีชัดเจนและเอฟเฟกตแสงท่ีชัดเจน

ภาพระยะใกลจะไมถูกไฮไลทหรือเงาบดบัง

รูปภาพของสินคาตองมีพ้ืนท่ีอยางนอย 85%

รูปภาพควรอธิบายคุณลักษณะของสินคาไดอยางสมบูรณแบบ

พ้ืนหลังเรียบงายและชัดเจนไมบดบังรปูรางของสินคา

คูมือการประเมินคุณภาพของรูปภาพ
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• ขอกําหนดพ้ืนฐานของรูปภาพ

• รูปภาพจะตองแสดงสินคาอยางถูกตองและแสดงเฉพาะสินคาท่ีขายเทาน้ัน 

• สินคาและลักษณะเดนท้ังหมดจะตองมองเห็นไดชัดเจน

• รูปภาพหลักควรจะใชฉากสีขาว
(สีขาวสามารถเขากับการคนหาของ Amazon และหนารายละเอียดสินคาได - คาสี RGB คือ 
255, 255, 255) 

• รูปภาพหลักจะตองเปนภาพถายระดับมืออาชีพของสินคาจริง (จะตองไมเปนกราฟก 
ภาพประกอบแบบจําลองทางกายภาพหรือเครื่องหมายตัดยึด) และจะตองไมแสดงช้ินสวนท่ีขาย
ไมได สินคาสนับสนุนท่ีอาจทําใหลูกคาสับสน ขอความหรือสัญลักษณ/ลายน้ํา/รูปภาพฝง ท่ีไมได
เปนสวนหน่ึงของสินคา 

• รูปภาพจะตองตรงกับช่ือสินคา

• ดานยาวท่ีสุดของรปูภาพไมควรต่ํากวา 1,600 พิกเซลตอบสนองขอกําหนดขนาดท่ีเล็กท่ีสุดท่ี
สามารถใชขยายภาพบนเว็บไซตได

• ดานยาวท่ีสุดของรปูภาพไมควรต่ํากวา 10,000 พิกเซล 

• Amazon ยอมรับรูปแบบไฟล JPEG (.jpg), TIFF (.tif) หรือ GIF (.gif) แตตองเลือก JPEG 
(เซิรฟเวอรไมรองรับภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบ. gif)

• รูปภาพจะตองไมมีภาพเปลือยหรือความหมายเชิงลบ 

• รูปภาพหลักของรองเทาควรเปนรองเทาคูเดียวใชมุม 45 องศาเอียงทางซาย

• รูปภาพหลักของชุดผูหญิงและผูชายควรใชรปูภาพโมเดล

• รูปภาพเส้ือผาเด็กและทารกท้ังหมดควรถายภาพราบกับพ้ืน(ไมตองใชโมเดล) 

มาตรฐานรูปภาพทั่วไป
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• ปญหาท่ีไมไดรับอนุญาตในมาตรฐานรูปภาพหลัก

• รูปภาพสินคาไมควรมีโลโกหรือเคร่ืองหมายการคาของ Amazon โลโก Amazon หรือรูปแบบ
เคร่ืองหมายการคาหรืออะไรก็ตามท่ีคลายกับโลโกหรือเคร่ืองหมายการคาของ Amazon ซ่ึงรวมถึงแตไม
จํากัดเพียงขอความหรือโลโกใด ๆท่ีมีการออกแบบ AMAZON, PRIME, ALEXA หรือ Amazon Smile 
ท่ีทําใหคนสับสน 

• รูปภาพสินคาตองไมมีเคร่ืองหมาย เคร่ืองหมายรูปแบบตาง ๆท่ีใชในรานคา Amazon หรือเน้ือหาใด ๆ ท่ี
คลายกับเคร่ืองหมายทําใหคนสับสนซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียง "Amazon’s Choice", "ตัวเลือกท่ีดี", 
"Amazon Alexa", "การทํางานกับ  Alexa", "สินคาขายดี" หรือ "สินคายอดนิยม"

• รูปภาพเปลือยกายหรือความหมายเชิงลบ 

• รูปภาพสินคาจะตองชัดเจน ไมมีโมเสคหรือรอยหยัก 

• เม่ือดานท่ียาวท่ีสุดถูกขยายเปนขนาดสูงสุดรูปภาพสินคาใชพ้ืนท่ีไมถึง 85% ของหนาจอ 

ใชจัดหมวดหมูสนิคาทั้งหมด

เหมาะสําหรับเครื่องแตงกาย เครื่องประดบัเสือ้ผา รองเทา กระเปาถือ กระเปาเดินทาง 
และเครื่องประดบัมคีา

• ใชรูปภาพท่ีฉากไมใชสีขาว (RGB ต่ํากวา 255)

• มีขอความ โลโก เสนขอบ กรอบ สี ลายน้ําหรือกราฟกอ่ืน ๆบนสินคาหรือในพ้ืนหลัง

• แสดงรูปภาพหลายรูปสําหรับสินคาเดียวกัน

• สินคาท่ีขายจะแสดงไมครบถวนในภาพยกเวนเคร่ืองประดับมีคา (โดยเฉพาะสรอยคอ)

• มีอุปกรณประกอบฉากภายในหรือภายนอกครอบคลุม/รอบสินคามากเกินไปหรืออุปกรณประกอบฉากท่ี
ทําใหเขาใจผิดไดงายวาเปนสวนหน่ึงของสินคาท่ีขาย

• โมเดลอยูในทาคุกเขา เอนหรือนอน (โมเดลจะตองใชทายืน)

• สินคาในรูปมีบรรจุภัณฑ แบรนดหรือแท็ก

• รวมถึงโมเดลมท่ีมองเห็นรูปราง (ยกเวนถุงเทายาวหรือถุงเทาส้ัน)

• รูปภาพชุดแนบเน้ือ กางเกงใน ชุดวายน้ําของเด็กและทารกท่ีใสอยูบนตัวโมเดล
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1.2.5 ควรระมัดระวังอะไรบางเม่ือกรอกรายละเอียดสินคา?
เม่ืออธิบายสินคาทานอาจจะตองแนะนําคุณสมบัติท่ีสําคัญบางประการในจุดสําคัญของสินคาแตหามใหแคคําอธิบายท่ีเรียบงาย
คําอธิบายสินคาท่ีเขียนไวอยางชัดเจนสามารถชวยใหลูกคาจินตนาการถึงประสบการณในการเปนเจาของหรือใชสินคาของทานได

การใหขอมูลเก่ียวกับการใชสินคา การใชงานและขอดีสามารถกระตุนจินตนาการของลูกคาไดซ่ึงชวยใหทานสามารถมอบ
ประสบการณการช็อปปงท่ีใกลเคียงกับรานคาท่ีมีอยูจริงไดมากท่ีสุด

การใหความสําคัญกับลูกคา:พวกเขาหวังท่ีจะไดรับรู สัมผัส ครุนคิดถึงอะไร?
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• อธิบายคุณสมบัติหลักของสินคา เชน ขนาด รูปแบบและวัตถุประสงคของสินคา

• ประกอบดวยขนาดท่ีถูกตอง คําอธิบายในการดูแลและขอมูลการรับประกัน

• ใชไวยากรณ เครื่องหมายวรรคตอนและประโยคท่ีถูกตองและหามรวมกับขอมูลใด ๆดังตอไปน้ี:
× ช่ือผูขาย
× ท่ีอยูอีเมลแอดเดรส
× URL ของเว็บไซต
× ขอมูลบริษัท
× ขอมูลรายละเอียดท่ีเก่ียวกับสินคาอ่ืน ๆท่ีทานขาย
× ขอความโปรโมช่ัน ตัวอยางเชน “ราคาพิเศษ” หรือ “คาขนสงฟรี”

ขอกําหนดพ้ืนฐานของ
คําอธิบายสินคา
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1.3 คูมือการจาํแนกประเภทหนารายละเอียดสนิคา - สินคาประเภทแฟชั่น

1.3.1 วิธีสรางหัวขอสินคาท่ีดีเย่ียม

1. ประเภทที่มีประสิทธิภาพ:(department)เฉพาะ：Women’s, Men’s, Juniors, Big Girls’, Big Boys’, Little Girls’, Little Boys’, Baby Girls’,
Baby Boys’ & Unisex Baby ไมสามารถใชได：Unisex Adult, Youth, Unisex Child, Teen, Kids, Child

หมวดหมูสินคา ตัวอยางท่ีดี

เครื่องแตงกาย  XXX Women's Sleeveless Lace Belted Fit and Flare Dress
(ช่ือแบรนด) ชุดผูหญิง แขนกุด ลูกไม คาดเอว เดรส

รองเทา  XXX Women's Original Tall Rain Boot
(ช่ือแบรนด) ชุดผูหญิง แบบคลาสสิค ทรงสูง กันฝน รองเทาบูท

เครื่องประดับ

 XXX Sterling Silver 1mm Box Chain Necklace, 14 inch - 36 inch
(ช่ือแบรนด) สรอยคอคลองรูปแบบกลองสีเงินลวน 1 มิลลิเมตร 14 น้ิว – 36 น้ิว

 XXX Unisex Polarized Aluminum Sunglasses Vintage Sun Glasses For Men/Women
S8286
(ช่ือแบรนด) แสงโพลาไรซระดับกลาง อลูมิเนียม แวนตากันแดด แวนกันแดดยอนยุคเหมาะกับทุกเพศ
S8286

 XXX Men's 100% Italian Cow Leather Belt Men With Anti-Scratch Buckle Packed in
a Box
(ช่ือแบรนด) สุภาพบุรุษ เข็มขัดหนังสไตลอิตาลี 100% ปองกันรอยขีดขวนบรรจุภัณฑกลอง

กระเปาเดนิทาง

 XXX Business Tote Bag, Business Bag, 2way, Large Capacity, B4
(ช่ือแบรนด) กระเปาถือนักธุรกิจสะพายหลังไดสองแบบ จุไดปริมาณมาก B4

 XXX PU Business Bag Tote Bag Shoulder Bag 14 Inch Laptop A4 Commuting to
Work or School
(ช่ือแบรนด) PU กระเปานักธุรกิจ กระเปาถือ กระเปาสะพายแล็ปท็อป 14 น้ิวขนาด A4

 XXX 59091 Women's Business PC Case
(ช่ือแบรนด) 59091 รุนผูหญิง กระเปาโน็ตบุค ธุรกิจ

หมวดหมู ASIN คูมือการเขียน

ASIN หลัก [Brand] + [department/ (and Special Size, if applicable)] + [product name]
แบรนด+ประเภท1(เชน ใชสําหรับเพ่ิมขนาดพิเศษ)+ช่ือสินคา

ASIN  ยอยหรือ
สินคาเดียวท่ีไมมี

การดัดแปลง

[Brand] + [department/ (and Special Size, if applicable)] + [product name] + [size] + 
[color]
แบรนด+ประเภท (เชน ใชสําหรับเพ่ิมขนาดพิเศษ)+ช่ือสินคา+ขนาด+สี
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1.3.2 วิธีอธิบายจุดสําคัญของสินคาท่ีถูกตอง

ตัวอยางท่ีดี

 Material: Made of Genuine Leather is soft and durable and the
Buckle is made of Zinc with strong coating, scratch resistance
วัสดุ: วัสดุหนังแท ออนนุมทนทาน หัวเข็มขัดสังกะสีมีการเคลือบท่ีแข็งแรง
และกันรอยขีดขวน

 Fabric: 95% Cotton 5% Spandex; Comfortable lining on the
top
ผา: ผาฝาย 95％ สแปนเด็กซ 5％ ซับในท่ีนุมสบาย

 Features: Sleeveless, concealed zipper at back for easier
dressing, the belt is detachable
จุดเดน: แขนกุดดานหลังมีซิบซอนเพ่ือความสะดวกในการใสและถอด เข็มขัดท่ี
ถอดออกได

เคล็ดลับการเขียน:

คุณลักษณะของสินคาเทียบเทากับ “คุณลักษณะและประโยชน” ของสินคา
เราขอแนะนํารูปแบบจุดสําคัญ 5 ประการดังตอไปน้ี:

• จุดเดนท่ี 1: เน้ือหา (ตัวอยางเชน วัสดุ)
• จุดเดนท่ี 2: คุณลักษณะและประโยชน
• จุดเดนท่ี 3: คุณลักษณะและประโยชน
• จุดเดนท่ี 4: คุณลักษณะและประโยชน
• จุดเดนท่ี 5: การบํารุงรกัษา /การดูแลพิเศษ/การรับประกัน

 Sizing: XS(fit US 0-2), S(fit US 4), M(fit US 6-8), L(fit US 10-12), XL(fit US 14-16)
ขนาด: XS (เทียบกับ US 0-2)，S (เทียบกับ US 4-2)，M (เทียบกับUS 6-8), L (เทียบกับ US 10-12), XL 
(เทียบกับ US 14-16)

 Occasion: Daily casual, Wedding, Ball, Party, Evening, Cocktail, Formal, Work and other 
occasions
กาลเทศะ: ชุดลําลอง งานแตงงาน งานเตนรํา งานเล้ียง งานเล้ียงค็อกเทล พิธีทางการ การทํางานและอ่ืน ๆ

 Garment Care: Machine laundry or hand wash by cold water
การดูแลรักษา: ซักเคร่ืองหรือซักมือดวยน้ําเย็น
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 Material: Made of Genuine Leather is soft and durable and the
Buckle is made of Zinc with strong coating, scratch resistance
วัสดุ: วัสดุหนังแท ออนนุมทนทาน หัวเข็มขัดสังกะสีมีการเคลือบท่ีแข็งแรง
และกันรอยขีดขวน

 Features: New design for exact fit so easy to take the strap
down to cut for desired size
จุดเดน: ดีไซนใหม พอดีตัว ตัดสายไดงายตามขนาดท่ีตองการ

 Adjustable: Offered in a variety of belt colors, no matter the
event or celebration, enjoy a diverse selection of fashionable
men's belts
ตัวเลือก: มีสีใหเลือกหลายสีไมวาจะเปนงานอีเวนตหรืองานเฉลิมฉลอง
สามารถเพลิดเพลินกับเข็มขัดแฟช่ันผูชายท่ีมีใหเลือกมากมาย

 Gift: Stylish design, packed in an elegant gift box, nice to give
one to your family or friend as a gift
ของขวัญ: ดีไซนทันสมัยบรรจุในกลองของขวัญสวยงามเหมาะเปน
ของขวัญใหกับครอบครัวหรือเพ่ือน
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 Premium synthetic leather dress shoes
รองเทาหนังสังเคราะหคุณภาพสูง

 Finely ribbed durable dress sole for comfort and traction
พ้ืนรองเทายางอยางดี ทนทานและสวมใสสบาย

 Heel measures approximately 1.18", perfect for any formal or
casual wear
ขนาดสนรองเทาประมาณ 1.18 น้ิว เหมาะสําหรับชุดทางการหรือชุดลําลอง

 Breathable leather lining & Lightly cushioned footbed for
shock-absorption
ซับหนังระบายอากาศและพ้ืนรองเทาลดแรงกระแทก น้ําหนักเบา

 Classic oxfords featuring full brogue wingtip design and 4-
eyelet lace-up vamp
รองเทาออกซฟอรดแบบคลาสสิคใชการออกแบบแบบปลายปดแบบบล็อก
ท้ังหมดและรองเทาแบบผูก 4 รู
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 High Quality Alloy: Three-layer 18K yellow gold plated and
delicately polished processing, never fade nor tarnished
โลหะผสมระดับพรีเม่ียม: ชุบทอง 18K สามช้ันและขัดเงาอยางประณีตไมเปน
สนิมหรือมันวาวตลอด

 Eco-friendly: Processing-Lead free, nickel free and
hypoallergenic
อนุรักษส่ิงแวดลอม: การแปรรูปท่ีปราศจากสารตะก่ัวและนิกเกิลไมกอใหเกิด
อาการแพ

 Design: Irregular shape Gold leaf design- more shining & eye-
catching
การออกแบบ: การออกแบบฟอยลสีทองท่ีมีรูปทรงไมสม่ําเสมอ - แวววาวและ
สะดุดตาย่ิงข้ึน

 Lightweight & Double Layers: Showing your stylish feminine
elegance
โครงสรางน้ําหนักเบาและสองช้ัน: แสดงใหเห็นถึงความสงางามแบบผูหญิง
ทันสมัย

 Exquisite Gift Box Packed: Gorgeous earrings that match all
occasions- daily wear, ball, party, date, anniversary,
graduation, birthday
บรรจุภัณฑกลองของขวัญสวยงาม: ตางหูสวยหรูเหมาะสําหรับสวมใสทุก
โอกาส - ใสในชีวิตประจําวัน งานเล้ียง งานพรอม ออกเดท วันครบรอบ จบ
การศึกษา วันเกิด งานแตงงาน
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 Drawstring backpack handmade canvas cloth
กระเปาเปสะพายหลังแบบเชือกรูด วัสดุผาใบแฮนเมด

 Backpack shoulder with elephant pattern for teenage school
girls
ลายชางเหมาะสําหรับนักเรียนวัยรุนผูหญิง

 Backpack for putting cloths sports and accessories traveling
กระเปาสําหรับใสเส้ือผา ของใชกีฬาและอุปกรณการเดินทาง

 Durable canvas long-lasting and can be multi-purpose.
กระเปาผาใบมีความทนทานใชงานไดหลายวัตถุประสงค

 Backpack suitable for a young teenager
กระเปาเปท่ีเหมาะสําหรับวัยรุน
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1.3.3 วิธีเลือกรูปภาพสินคาท่ีดีและถูกตอง

หมายเหตุ
• เม่ือสงรูปภาพหลักของสินคายอยกรุณาตรวจสอบใหแนใจวารปูภาพน้ันแสดง

สินคายอยจริง ตัวอยางเชน ถาทานเผยแพรเส้ือยืดรุนเดียวกันในสีท่ีตางกัน 
กรุณาอยาลืมแสดงรปูภาพท่ีแสดงสีของสินคาน้ัน ๆ

• ถาภาพท่ีคุณสงมีความละเอียดถึง 1,600 พิกเซล ลูกคาสามารถใชฟงกชันการซูม
ในหนารายละเอียดสินคาได ฟงกช่ันการซูมชวยลดการคืนสินคาและความคิดเห็น
เชิงลบ

เคล็ดลับการตัง้คารูปภาพ:

• ควรถายรูปภาพสินคาสําหรับเด็ก แมและทารกท้ังหมดและไมใชการถายภาพท่ีสวมใสบนตัว
โมเดล

• ถาเปนสินคากลุมไมจําเปนตองแสดงสินคาท้ังหมดสามารถแสดงรปูภาพสินคาไดเพียงภาพ
เดียว

• หามใชรูปภาพเปลือยกายหรือความหมายเชิงลบ
• หามใชรูปภาพหลักประกอบดวยหลายทาทางในรปูแบบเดียวกันหรอืหลายมุมของสินคา

เดียวกัน
• หามใชโมเดลอยูในทาคุกเขา เอนหรือนอน (โมเดลจะตองใชทายืน)
• หามใชสินคาท่ีในภาพมีบรรจุภัณฑหรือฉลากแบรนดภายนอก ยกเวนสินคาประเภทถุงเทา
• หามมีโมเดลท่ีมองเห็นรูปรางยกเวนถุงเทายาวหรือถุงเทาสัน้
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• ชุดช้ันในและชุดวายน้ํา
รูปภาพของสินคาชุดช้ันในและชุดวายน้ําจะตองไมมีเน้ือหาลามกอนาจารและเห็นไปตามดุลยพินิจของ Amazon แต
เพียงผูเดียว
นอกจากน้ีรูปภาพของสินคาดังกลาวยังตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปน้ี:

ตัวอยางท่ีดี:

หามใชโมเดลจริงในการถายรูปภาพท่ีไมเหมาะสมลามกอนาจารหรือทาทางลามก

หามใชรูปภาพท่ีแสดงสวนท่ีเปลือยท้ังหมด (หนาอกอวัยวะเพศ กนเปลือยและอ่ืนๆ) 

รูปภาพของโมเดลจริงท่ีสวมใสสินคาท่ีบางและโปรงใสสามารถแสดงไดตามดุลยพินิจของ Amazon 
แตไมสามารถเปดเผยหรือแสดงอวัยวะเพศและหนาอก /หัวนมในลักษณะอนาจารหรือย่ัวยุ หามใชการโม
เซคหรือกราฟกประเภทอ่ืนเพ่ือปกปดสวนของรางกายท่ีโปเปลือย 

รูปภาพหลังของสินคาของกางเกงช้ันในจีสตริงและกางเกงช้ันในตองใชรูปภาพดานหนา รูปภาพ
ดานหลังสามารถอัปโหลดเปนภาพสํารองได 

ไมอนุญาตใหใชรูปภาพของกางเกงช้ันในจีสตริงและกางเกงช้ันในท่ีไมสามารถปกปดสวนหนาและสวน
หลังไดอยางมิดชิด หามใชการรีทัชในการจัดการบริเวณผิวหนังท่ีโปเปลือย

18

เงื่อนไขคุณสมบตัิ ยอมรับได ยอมรับไมได

รูปภาพตองใชฉากสีขาว

รูปภาพจะตองชัดเจนไมมี
การจัดการพิกเซล หรือขอบ
รอยหยัก

บนสินคาหรือในฉากไม
สามารถมีขอความ โลโก 
กราฟกหรือลายน้ําได

1

2

3

4

5
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เงื่อนไขคุณสมบตัิ ยอมรับได ยอมรับไมได

ไมสามารถตัดรูปภาพ
บางสวนของสินคาได

โมเดลเดียวกันในรูปภาพ
หลักไมสามารถถายหลาย
ทาทางไดและสินคาเดียวกัน
ในรูปภาพหลักไมสามารถ
แสดงหลายมุมในเวลา
เดียวกันได

โมเดลหามอยูในทาคุกเขา 
เอนหรือนอน (ไดเฉพาะทา
ยืน)

รูปภาพสินคาไมสามารถมีใน
ภาพมีบรรจุภัณฑหรือฉลาก
แบรนดภายนอก ยกเวน
สินคาประเภทถุงเทา

รูปภาพไมสามารถมีโมเดลท่ี
มองเห็นรูปราง ยกเวนถุง
เทายาวหรือถุงเทาส้ัน
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ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลักท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

เคร่ืองแตงกาย
สุภาพสตรี

เคร่ืองแตงกาย
สุภาพบุรุษ

เคร่ืองแตงกาย
เด็กผูหญิง

เคร่ืองแตงกาย
เด็กผูชาย

20

ตัวอยางท่ีดี:
• เครื่องแตงกาย
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ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

รองเทาบูท
สุภาพสตรี

รองเทากีฬา

รองเทาแตะ

21

• รองเทา

• เครื่องประดับ

ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

แวนตาดํา

(ตอในหนาถัดไป)
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ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

กระเปาเป

กระเปาสะพาย
ขาง

กระเปาถือนัก
ธุรกิจ

สุภาพบุรุษ

ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

เคร่ืองประดับ

22

• กระเปาเดินทาง
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หมวดหมูสินคา ประเภทท่ี 2 คูมือรูปแบบการเขียน ตัวอยางท่ีดี

ของใชใน
หองน้ํา

ผาอาบน้ํา 
ผาขนหนู

ช่ือแบรนด+ลายเสน/รูปแบบ+
วัสดุ+ประเภทสินคา +จํานวน สี XXX Classic Hand Towel, Peridot

ของใชบนท่ีนอน

ผาปูท่ีนอน ท่ี
นอน ผาหม

ช่ือแบรนด+ลายเสน/รูปแบบ+
จํานวน+วัสดุ+ ขนาด+ประเภท
สินคา,สี

XXX 300-Thread-Count Pima Cotton 
Sateen King Fitted Sheet, Scarlet

ปลอกหมอน ช่ือแบรนด+ลายเสน/ขนาด+
ประเภทสินคา,จํานวน

XXX Eurosquare Queen Feather Fill Pillow, 
Set of 2

ผาหมขนสัตว
ช่ือแบรนด+ลายเสน/รูปแบบ+
น้ําหนัก+ขอมูลเพ่ิมเติม/ความ
อบอุน+ขนาด+ประเภทสินคา

XXX Classic Extra Warmth Full-Queen 
Down Comforter

ผาหมผาฝาย ช่ือแบรนด+ลายเสน/รูปแบบ+
ขนาด+ประเภทสินคา,สี XXX Chino King Comforter, Bloom Pink

เฟอรนิเจอร เฟอรนิเจอร
ช่ือแบรนด+รุน+ขนาด+วัสดุ(ไม
สัก,ไมโอค,หนังกํามะหย่ีและอ่ืน
ๆ)+ประเภทวัสดุ,สี

XXX Chelsea Microfiber Chaise Lounge, 
Beige

23

1.4 คูมือการจาํแนกประเภทหนารายละเอียดสนิคา - เคร่ืองใชภายในบาน
และหองครัว
1.4.1 เขียนหัวขอสินคาอยางไร?

*XXXเปนช่ือแบรนด
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หมวดหมูสินคา ประเภทท่ี 2 คูมือรูปแบบการเขียน ตัวอยางท่ีดี

การดูแลพื้นผิว เคร่ืองดูดฝุน ช่ือแบรนด+รุน+ช่ือุรน+ประเภท
สินคา,สี

XXX DC14 All Floors Upright Vacuum, 
Steel Yellow

เฟอรนิเจอรและ
เครื่องตกแตง

ของตกแตง
บาน

ช่ือแบรนด+รูปแบบ+ขนาด+วัสดุ
(ไมสัก,ไมโอค,หนังกํามะหย่ี และ
อ่ืน)+ประเภทสินคา,สี

XXX Floater 5-Inch-by-7-Inch Frame, Black

หองครัวและ
หองรับประทาน

อาหาร

เคร่ืองใชใน
ครัวขนาดเล็ก 

(มีสายไฟ)

ช่ือแบรนด+รุน/ช่ือุรน(ตองมี)+
จํานวนช้ิน/ประเภทสินคา,สี
(บรรจุภัณฑ/ชุด),ขนาด+สี

XXX Arc-743-1Ngr 3-Cup (Uncooked) 6-
Cup (Cooked) Rice Cooker and Food 
Steamer, Red

สินคาอ่ืนๆ
(ไมมีไฟฟา)

ช่ือแบรนด+ช้ินสวน/จํานวน+
คําอธิบาย+ประเภทสินคา (บรรจุ
ภัณฑ/ชุด) ขนาด+ช่ือคอลเล็ก
ชัน

XXX 5-Piece Place Setting, Iced Pirouette

ช่ือแบรนด+ช้ินสวน/จํานวน+
คําอธิบาย+ประเภทสินคา (บรรจุ
ภัณฑ/ชุด),ขนาด+สี

XXX SnapSeal Vacuum-Insulated Travel 
Mug, 20-Ounce Greyed Jade

ช่ือแบรนด+ช้ินสวน/จํานวน+
คําอธิบาย+ประเภทสินคา (บรรจุ
ภัณฑ/ชุด) ขนาด+รุน

XXX 20-Piece Flatware Set, Blossom Sand

24

*XXXเปนช่ือแบรนด
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 Secure Lock - Keeps table closed when transporting 
ล็อคนิรภัย - ปดโตะไวเม่ือเคล่ือนยาย

 Comfort Handle - Comfortable to carry when folded and 
locked 
ดามจับท่ีเหมาะมือ - สะดวกสบายในการพกพาเม่ือพับและล็อค

 All Season Table Top - Indoor and Outdoor Use 
ทุกฤดูกาล - ใชในท่ีรมและกลางแจง

 Lightweight - 25.5 pounds makes this table easy to carry 
เบา - 25.5 ปอนด พกพาสะดวก

 Folded Dimensions of 36.5"(L) x 29.6"(D) x 3"(H) - Makes for 
easy transportation and storage when not in use
ขนาดพับ 36.5 น้ิว (ยาว) x 29.6 น้ิว (ยาว) x 3 น้ิว (สูง) - เคล่ือนยายและ
จัดเก็บไดงายเม่ือไมใชงาน

25

1.4.2 วิธีอธิบายจุดสําคัญของสินคาท่ีถูกตอง
ตัวอยางท่ีดี:

 SQUARE PILLOW PACK - Pack of 2 decorative square pillows 
for your couches or bedroom; they are neither too big nor too 
small and they give off a homely vibe
ชุดปลอกหมอนส่ีเหล่ียม - ปลอกหมอนส่ีเหล่ียมตกแตงสําหรับโซฟาหรือ
หองนอน 2 ช้ัน ขนาดไมใหญและเล็กจนเกินไปสรางบรรยากาศในครอบครัวท่ี
อบอุน

 DIMENSIONS - Each square pillow measures 18 by 18 inches
ขนาด - ขนาดของปลอกหมอนส่ีเหล่ียมทุกใบคือ 18 x 18 น้ิว

 FIBER FILLING - White poly cotton cover and siliconized fiber 
filling will never make them look hollow
ไสไฟเบอร  - ปลอกหมอนผาฝายโพลีเอสเตอรสีขาวและไสไฟเบอรไมทําให
หมอนดูกลวง

 BRUSHED FABRIC - High-quality brushed poly cotton fabric 
pillows are longer lasting
ผาขัด – ผาโพลีเอสเตอรผสมฝายขัดคุณภาพสูง ทําใหหมอนมีความทนทาน
มากข้ึน
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 French Press: Chambord French press brews a premium cup of
Coffee in just 4 minutes, simply add course ground Coffee, hot
water and press
หมอกดฝร่ังเศส: ใชเวลาเพียง 4 นาทีในการชงกาแฟพรีเมียมเพียงเติมผง
กาแฟและน้ํารอนแลวกด

 Stainless Steel: 3-part stainless steel plunger has a mesh filter
that helps extract your coffee's aromatic oils and subtle flavors
instead of being absorbed by a paper filter
ไมเปนสนิม: หมอกรองแรงดันสเตนเลส 3 ช้ินมีตัวกรองตาขายเพ่ือชวยดึง
กล่ินหอมและรสชาติท่ีเปนเอกลักษณของกาแฟโดยไมถูกกระดาษกรองดูดซึม

 Durable Design: Coffee press features Bodum Patented safety lid to keep contents from
spilling and is dishwasher safe for easy cleaning
การออกแบบท่ีทนทาน: หมอกรองแรงดันสไตลฝร่ังเศษ มีฝาปดท่ีปลอดภัยจดสิทธิบัตรโดยบอรตันปองกันการ
ร่ัวไหล ทําความสะอาดงาย สามารถใชเคร่ืองลางจานลางได

 Maximum Flavor: pressed Coffee extracts the perfect amount of essentials oils and acids
from the Coffee bean for maximum flavor; the preferred method for brewing for Coffee
enthusiasts everywhere
รสชาติดีท่ีสุด: น้ํามันหอมระเหยและกรดสกัดจากเมล็ดกาแฟไดอยางสมบูรณแบบเพ่ือใหไดรสชาติท่ีดีท่ีสุดเปน
วิธีการชงท่ีเปนท่ีตองการสําหรับคนรักกาแฟทุกท่ี

 Servings: premium French press Coffee maker makes 8 cups of Coffee, 4 oz each
ปริมาณผง: หมอกดสไตลฝร่ังเศสคุณภาพสูงสามารถชงกาแฟไดคร้ังละ 8 แกว ถวยละ 4 ออนซ

 Automatic calibration at one or two points with two sets of
memorized buffer values for ease of use
คาบัฟเฟอรท่ีจดจําสองชุดจะไดรับการปรับเทียบโดยอัตโนมัติในหน่ึงหรือสอง
จุด ใชงานงาย

 Replaceable electrodes to prolong life of meter
สามารเปล่ียนอิเล็กโทรด ยืดอายุการใชงานของมิเตอร

 Automatic temperature compensation (ATC) eliminates need
for extra calculations
การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ไมจําเปนตองทําการคํานวณเพ่ิมเติม

 Waterproof and floats in water
กันน้ําและลอยอยูในน้ํา

 Automatic shut-off to extend battery life
ปดอัตโนมัติเพ่ือยืดอายุการใชงานแบตเตอร่ี
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1.4.3 วิธีการเลือกรูปภาพสินคาท่ียอดเย่ียม?
ภาพแรกของสินคาเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภคและมีบทบาทสําคัญในการนําทางผูบริโภคจาก
หนารายการผลการคนหาไปยังหนารายละเอียดสินคา
ดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใชรูปภาพสินคาท่ีมีคุณภาพสูงซ่ึงจะไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดและระบุสินคาไดงาย

27

เคล็ดลับการตัง้คาภาพแรกของสินคา:

① หากเปนไปไดกรุณาใชสีขาวเปนพื้นหลังของภาพแรกของสินคา
• สําหรับตัวสินคาท่ีเปนสีขาว หลังจากท่ีต้ังคาพ้ืนหลังเปนสีขาวสินคาอาจจะเบลอไดและเม่ือไม

มีพ้ืนหลังจึงไมสามารถเขาใจขนาดสินคาและลักษณะเฉพาะไดกรณุาใชพ้ืนหลังท่ีมีสีออน (สี
ฟา,สีเทาและอ่ืน ๆ) หรือใชวัสดุอ่ืน (พ้ืนโตะ และอ่ืน ๆ) ชวยในการถายภาพ

• กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาสินคาสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

② เน่ืองจากการใชผามาน ผาหม หรือผาปทูี่นอนจะสงผลตอประสิทธภิาพการแสดงผลโดยรวม
ของสินคา สิ่งของขางตนสามารถใชไดเฉพาะภาพในขอบเขตทีไ่มกอใหเกดิความเขาใจผิด

• สําหรับของใชในชีวิตประจําวันท่ีไมสามารถกําหนดวัตถุประสงคการใชงานไดผานรปูภาพ
สามารถเผยแพรตัวอยางการใชงานเปนภาพแรกของสินคาได

• เพ่ือใหแนใจวาผลิตภัณฑน้ันสามารถมองเห็นไดชัดเจน กรุณาใชพ้ืนหลังสีออน 
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ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

ผาอาบน้ํา 
ผาขนหนู

แผนรองเทา,
ผามานในหอง

อาบน้ํา

ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี

ตัวอยางรูปภาพ
สํารองท่ีดี

ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี

ตัวอยางรูปภาพ
สํารองท่ีดี

ของใชอ่ืนๆ

ตัวอยางท่ีดี - ภาพแรกของสินคา - ภาพรอง
• ของใชในหองน้ํา

28
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ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

ของตกแตงบาน

ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี

ตัวอยางรูปภาพ
สํารองท่ีดี

ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี

ตัวอยางรูปภาพ
สํารองท่ีดี

29

• เฟอรนิเจอรและเครือ่งตกแตง
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ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

ท่ีนอน
หมอน/ผาหม

ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี

ตัวอยางรูปภาพ
สํารองท่ีดี

ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี

ตัวอยางรูปภาพ
สํารองท่ีดี

ท่ีนอน
หมอน/ผาหม

ผาหมขนสัตว
พรมขนสัตว

ผาปูเตียง
ชุดหมอน
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• ของใชบนท่ีนอน
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ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลัก
ท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

หองนอน

หองรับแขก

หองอานหนังสือ

31

• เฟอรนิเจอร
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1.5 คูมือการจาํแนกประเภทหนารายละเอียดสนิคา – ผลิตภัณฑกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจง
1.5.1 เขียนหัวขอสินคาอยางไร?

ประเภท
คูมือรูปแบบการเขียน ตัวอยางท่ีดี

ASIN หลัก ASIN ยอย ASIN หลัก ASIN ยอย

สินคาท่ีแตกตาง
กันดานขนาด

[Brand]+[Product 
Line]

[ช่ือแบรนด]+[รุนสินคา]

[Brand]+[Product 
Line]+[Size_name]

[ช่ือแบรนด]+[รุนสินคา] 
+[ช่ือขนาด]

AmazonBasics 
Rubber Encased 
Hex Dumbbell

AmazonBasics 
Rubber Encased 
Hex Dumbbell 
Weight - 11.3 x 
4.5 x 4.3 Inches, 
15 Pounds

สินคาท่ีแตกตาง
กันดานสี

[Brand]+[Product 
Line]

[ช่ือแบรนด]+[รุนสินคา]

[Brand]+[Product 
Line]+[Color_name]

[ช่ือแบรนด]+[รุนสินคา] 
+[ช่ือสี]

XXX Vyper 2.0 
High-Intensity 
Vibrating Fitness 
Roller

XXX Vyper 2.0 
Vibrating Fitness 
Roller, Black

สินคาท่ีแตกตาง
ดานขนาดและสี

[Brand]+[Product 
Line]

[ช่ือแบรนด]+[รุนสินคา]

[Brand]+[Product 
Line]+[Color_name]+[
Size_name]

[ช่ือแบรนด]+[รุนสินคา] 
+[ช่ือสี]+[ช่ือขนาด]

XXX Tritan 
Widemouth 1 
Quart Bottle BPA 
Free

XXX Tritan Wide 
Mouth BPA-Free 
Water Bottle, 
Trout Green, 32-
Ounces
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1.5.2 วิธีอธิบายจุดสําคัญของสินคาท่ีถูกตอง
ตัวอยางท่ีดี:

 Dimensions: 8'L x 7'W x 50"H. Spacious room for 3 adults
ขนาด: 8‘L x 7’W x 50“H พ้ืนท่ีขนาดใหญสามารถรองรับผูใหญได 3 ทาน

 Easy Assembly: Easy setup in only 5 minutes, with lightweight
portable carrying bag, this dome camping tent can be taken to
anywhere
ประกอบงาย: ใชเวลาเพียง 5 นาทีในการติดต้ังมาพรอมกระเปาพกพา เต็นท
แคมปโดมท่ีสามารถนําไปไดทุกท่ี

 Multiple Function: Side pockets＆one large overhead mesh
pocket providing great storage space and there is a cable port
for electrical cord access; Reflective tent rope is perfect for
camping in night
คุณสมบัติหลากหลาย: กระเปาดานขางและชองตาขายขนาดใหญท่ีดานบนทํา
ใหมีพ้ืนท่ีจัดเก็บจํานวนมากและมีชองสายไฟ เชือกสะทอนแสงเหมาะสําหรับ
การต้ังแคมปในเวลากลางคืน

 Ventilation＆Protection: 3 zippered windows and a ground
vent for superior ventilation; Mesh window protects against
insects and mosquito
การระบายอากาศและการปองกัน: หนาตางซิปสามบานและรูระบายอากาศช้ัน
เดียวใหประสิทธิภาพการระบายอากาศท่ีดีเย่ียม เสนใยแกวคุณภาพสูง
ตานทานลมไดเปนอยางดี ชองตาขายสามาถรปองกันแมลงและยุงได

 Water Proof: Seam taped construction makes an impenetrable
barrier against Rain and prevents leakage; Full-coverage rainfly
for added protection against rain
คุณสมบัติกันน้ํา: โครงสรางกาวตะเข็บสามารถปองกันไมใหน้ําฝนซึมเขาไปใน
เตนทได ผาใบคลุมนอกเต็นทท้ังหมดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันฝน
ไดเปนอยางดี
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 CPSC certified safety - built for both comfort and safety with
reinforced ABS shell & shock-absorbing EPC core
ใบรับรองความปลอดภัย CPSC - ภายนอก ABS ท่ีไดรับการปรับปรุงและ
แกน EPS ท่ีลดแรงกระแทกซ่ึงออกแบบมาเพ่ือใหความสะดวกและความ
ปลอดภัย

 Classic low profile design - classic lightweight design in matte
colors with modern features
การออกแบบท่ีเรียบงายแตคลาสสิค - ดีไซนน้ําหนักเบาพรอมกับการเคลือบสี
ดาน มีคุณลักษณะท่ีทันสมัย

 Removable lining - after a warm day of riding you can easily
remove the inner lining and wash away any sweat
ซับในถอดออกได: ทานสามารถถอดซับดานในออกไดและลางเหง่ือออก
หลังจากข่ีจักรยานมาตลอดท้ังวัน

 Awesome ventilation system - equipped with 12 air vents that
will keep you cool and comfortable for hours of riding
ระบบระบายอากาศดีเย่ียม - มีรูระบายอากาศ 12 รูเพ่ือใหคุณรูสึกเย็นสบาย
ตลอดการขับข่ีหลายช่ัวโมง

 Good for urban commuting, bike cycling - suitable for most
adults head circumference from 21.65 to 24 inches (NOT for
Extra Large)
เหมาะสําหรับการเดินทางในเมืองและการข่ีจักรยาน: เหมาะสําหรับรอบศีรษะ
ของผูใหญต้ังแต 21.65 ถึง 24 น้ิว (ไมเหมาะสําหรับขนาดใหญพิเศษ)
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 Standard Density - Perfect for massage, physical therapy,
Pilates, fitness, and exercise recovery
ความหนาแนนมาตรฐาน - เหมาะสําหรับการนวด กายภาพบําบัด พิลาทิส 
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนอยางมาก

 Exceptional Durability - Constructed from high-quality closed-
cell EPP foam for superior longevity
มีความทนทานดีเย่ียม - ผลิตจากโฟม EPP ท่ีมีรูปดคุณภาพสูงมีอายุการใช
งานยาวนาน

 Professional - Continues to be recommended by fitness
instructors, athletic trainers, physical therapists, and
chiropractors
วิชาชีพ - ไดรับคําแนะนําทางดานโคชฟตเนส โคชกีฬา นักกายภาพบําบัด และ
หมอนวดอยางตอเน่ือง

 Benefits - Roll out areas of tension, helping to lessen soreness
stretch out tight areas
ขอดี - คลายความตึงเครียด ชวยบรรเทาอาการปวดใหนอยลงและยืด
กลามเน้ือท่ีตึงใหรูสึกสบาย

 4 Sizes Available - 36 Inch, 24 Inch, 18 Inch, 12 Inch. Great for
core stabilization, balance and stamina.
มี 4 ขนาดใหเลือก - 36 น้ิว,24 น้ิว,18 น้ิว,12 น้ิว เหมาะอยางย่ิงสําหรับการ
ฝกความม่ันคง ความสมดุลและความอดทน
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1.5.3 วิธีการเลือกรูปภาพสินคาท่ียอดเย่ียม?
ตัวอยางท่ีดี:

• กีฬากลางแจง

ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลักท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

ต้ังแคมปและเดินปา

ปนเขา

ข่ีจักรยาน
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• กีฬาและฟตเนส

ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลักท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

โยคะ

ว่ิง

ฟตเนส

วายน้ํา
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1.6 คูมือการจาํแนกประเภทหนารายละเอียดสนิคา  – ประเภท
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภค
1.6.1 เขียนหัวขอสินคาอยางไร?
โดยท่ัวไปหัวขอควรมีองคประกอบดังตอไปน้ี ช่ือแบรนด ช่ือซีรีส ช่ือรุน กลุมสินคา (“หูฟง” “สามารถชารตแบตเตอร่ีได”และอ่ืน ๆ) 
และขนาด สีหรือจํานวนผลิตภัณฑท่ีมีอยูในกลอง วางไวในวงเล็บและค่ันดวยลูกน้ํา ตัวอยางเชน“(Black, 5.3 feet, Set of 6)”

ประเภท คูมือรูปแบบการเขียน ตัวอยางท่ีดี

สินคา
อิเล็กทรอนิกส

สําหรับการ
บริโภคท้ังหมด

[แบรนด]+[ซีรีส]+[หมายเลข
รุน]+[สินคา]+([ขนาด],[สี],[จํานวน])

ระบุขอมูลขนาดในช่ือสินคาเพ่ือแยกความแตกตางของสินคาท่ี
เหมือนกัน:

• XXX HDMI-X Cable (3 meters)
(ช่ือแบรนด) สายเคเบิล HDMI-X สายเคเบิล (3 เมตร)

• XXX HDMI-X Cable (5 meters)
(ช่ือแบรนด) สายเคเบิล HDMI-X สายเคเบิล (5 เมตร)

หากสายเคเบิลดานบนมีความยาวจะตองต้ังช่ือสินคาเปน "XXX
HDMI-X Cable”

หมายเหตุ
สําหรับเครื่องใชไฟฟา เชน “หมายเลขรุน” และขอมูลอ่ืน ๆ จะใสเขามาเม่ือมีความ
จําเปน ตัวอยางเชน ตัวเช่ือมตอสายเคเบิล อุปกรณจัดเก็บขอมูลท่ีวางเปลาและ
อ่ืน ๆ
เม่ือตองการแยกความแตกตางของสินคาท่ีเหมือนกันจะตองใหขอมูลในสวนน้ี
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ประเภท คูมือรูปแบบการเขียน ตัวอยางท่ีดี

ผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส

สวนใหญ

[แบรนด]+[ช่ือซีรีส]+[ช่ือหมายเลข]+ 
[หมายเลขรุน(ถามี)]+[สินคา]+[ขอมูล
เพ่ิมเติม1(ถามี)] +[สี]，[จํานวนช้ิน] 
(ถามี)]

ตัวอยางการใชขอมูลเพ่ิมเติม:

 XXX Triple.fi 10 Pro Earphones (Gun Metal Blue)
(ช่ือแบรนด) หูฟง Triple.fi 10 Pro (บลูกันเมทัล)

 XXX Triple.fi 10 Pro Earphones with Roadie Case
(Gun Metal Blue)
(ช่ือแบรนด) หูฟง Triple.fi 10 Pro พรอมกับกลองเก็บหูฟง
Roadie (บลูกันเมทัล)

ยกเวนสินคาในหน่ึงช้ินท่ีมาพรอมกัน [กลองเก็บหูฟง Roadie]
แตอีกช้ินไมมี ASIN ของท้ังสองอันจะเหมือนกันดังน้ันเราจึงตอง
ระบุ "กลองเก็บหูฟง Roadie " ในหัวขอ

ถาหมายเลขท้ังหมดของหูฟงน้ีมาพรอมกับกลองเก็บหูฟงจึงไม
ตองเนนเปนพิเศษในหัวขอ กรุณาอธิบายประเด็นหลังในสินคาท่ีมี
“อุปกรณเสริม”

สินคาท่ีเก็บ
ขอมูลวางเปลา 

(Blank 
Media)

[แบรนด]+[ช่ือซีรีส]+[ช่ือ
รุน]+[หมายเลขรุน(ถามี)]+[ปริมาณ]
+[ความเร็วในการเขียน]+[รูปแบบ
(ตัวอยางเชน DVD-RW）]+[จํานวน
ช้ิน]

 XXX PXC 250 Noise Canceling Headphones (Silver)
(ช่ือแบรนด) หูฟงตัดเสียงรบกวน PXC 550 (สีเงิน)

 XXX SA/SFA/6 Stiletto Feet (Black, Set of 6)
(ช่ือแบรนด) ตัวคีบ SA/SFA/6 (สีดํา หน่ึงชุด 6 ช้ิน)

 XXX EOS Rebel XTi 10.1MP Digital SLR Camera with
2.5-Inch LCD (Black, Body Only)
(ช่ือแบรนด) กลองดิจิตอล SLR 10.1 ลานพิกเซล EOS Rebel
XTi มาพรอมกับหนาจอ LCD ขนาด 2.5 น้ิว (สีดํา เฉพาะตัว
กลอง)

1. ขอมูลเพ่ิมเติม：ขอมูลที่ทําใหสินคาที่ส่ังซ้ือแตกตางจากสินคาอ่ืน ๆ ในแบรนดเดียวกัน ยกเวนช่ือรุนหรือหมายเลขรุนขอมูลอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่อยูในช่ือสินคาอ่ืน
ๆ ของแบรนดเดียวกันจะเหมือนกันทุกประการ
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1.6.2 วิธีอธิบายจุดสําคัญของสินคาท่ีถูกตอง

ตัวอยางท่ีดี:

หมายเหตุ: ถาไมมีอุปกรณเสริม หรือการรับประกันสินคาสามารถใชสัญลักษณแสดงหัวขอสุดทายเพ่ือแสดงคุณสมบัติเพ่ิมเติมได 
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 Powerful 18-volt rechargeable battery delivers more power
and longer run-time
แบตเตอร่ีแบบชารจไฟ 18 โวลตท่ีทรงพลังสามารถใหพลังงานไดมากข้ึนและ
ยืดเวลาการทํางาน

 Extended 22-inch blade provides a smooth and level cut
ใบมีดยาว 22 น้ิวเพ่ือการตัดท่ีราบร่ืนและสม่ําเสมอ

 50-minute run-time trims up to 1200 square feet per charge
สามารถทํางานได 50 นาทีตอการชารจหน่ึงคร้ังสามารถตัดแตงได 1200
ตารางฟุต

 Low vibration, dual-action blades improve comfort and reduce
fatigue
ใบมีดท่ีมีการส่ันสะเทือนต่ําใชงานไดสองดาน ชวยเพ่ิมความสะดวกสบายและ
ลดความเม่ือยลา

 Includes carrying case; 2-year manufacturer warranty
รวมกระเปาถือและการรับประกันจากผูผลิต 2 ป

กฏเกณฑที่อธิบายประเด็นหลักของสินคา

• แตละประเด็นหลักควรกระชับแตไดใจความ ไมควรใชยอหนา
• ถาสินคาเปนสินคาประเภทชุด กรุณาระบุผลิตภัณฑท่ีรวมอยูในชุดและขนาดของสินคาแตละช้ิน 

(ถามี)
• สําหรับคุณสมบัติพิเศษ กรุณาใสขอดี
• รวมถึงขอมูลการรับประกันสินคาและอุปกรณเสรมิเปนประเด็นหลักสุดทาย
• ใช อัฒภาคเพ่ือแยกวลีในประเด็นหลักเด่ียว
• ใชตัวเลขอาราบิกในประเด็นหลัก หามใชตัวเลขแบบสะกดคํา
• ใชรูปแบบประโยคเขียนประเด็นหลัก (ไมมีเครื่องหมายสัญลักษณ) มากสุด 256 ตัวอักษร
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 Motion Detector: Built-in motion sensor alarm, when motion
detector is triggered, WIFI cameras send an alert to your
smartphone and record a short clip of the event to the cloud
เคร่ืองตรวจจับการเคล่ือนไหว: การแจงเตือนเซ็นเซอรตรวจจับความ
เคล่ือนไหวในตัวเม่ือเคร่ืองตรวจจับการเคล่ือนไหวถูกเรียกใชกลอง WIFI จะ
สงการแจงเตือนไปยังสมารทโฟนของทานและจัดเก็บขอมูลโคดส้ัน ๆ ของ
เหตุการณไวบนคลาวด

 Battery Powered Security System: Wireless home camera with
2-year battery life, powered by 2 Lithium AA 1.5v non-
rechargeable Lithium batteries (included), data is sent from IP
cameras over Wi-Fi
ระบบความปลอดภัยของแบตเตอร่ี: อายุการใชงานแบตเตอร่ีของกลอง
สําหรับใชงานในบานแบบไรสายคือสองปใชพลังงานจากแบตเตอร่ีลิเธียมแบบ
ชารจไฟไมได AA 1.5v จํานวน 2 กอน (รวมอยู) ขอมูลถูกสงจากกลอง IP
ดวย Wi-Fi

 Smart Home Security: Simple self-install home monitoring in
minutes; easy control wireless cameras with the included iOS
& Android apps or via voice through our Amazon Alexa Skill
ความปลอดภัยของอุปกรณ AI ภายในบาน：กลองวงจรปดภายในบานท่ี
สามารถติดต้ังไดงายในไมก่ีนาที ใชแอพ iOS และ Android มาใชเพ่ือควบคุม
กลองไรสายไดอยางงายดาย ทําการควบคุมดวยเสียงผาน Amazon Alex

 Advanced Home Surveillance: Home and pet monitoring in real
time with video camera “Live View” streaming mode
จอภาพภายในบานระดับสูง: ติดตามสถานการณในบานและสัตวเล้ียงแบบ
เรียลไทมผานโหมดสตรีมม่ิง "Live View”

 Free Cloud Storage: Totally wire-free, with no monthly fees or
service contract required. (Requires iOS 10.3 or Android 5
Lollipop or higher)
การจัดเก็บขอมูลบนคลาวดฟรี: ฟรีโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมรายเดือน
หรือสัญญาบริการใด ๆ (ตองการ iOS 10.3 หรือ Android 5 Lollipop
หรือเวอรช่ันระดับสูงข้ึน)
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 One for All: 3 AC outlets and 3 USB ports power everything on
your desk from a single compact hub (18W max output from
the USB ports and 1250W from the AC outlets)
แบบหน่ึง-ตอ-หลาย: เตาเสียบปล๊ัก AC 3 ชองและพอรต USB 3 ชอง
สามารถจายไฟใหกับอุปกรณท้ังหมดบนโตะทํางานของทานผานฮับขนาดเล็ก
(อัตราการนําออกของพอรต USB คือ 18W และอัตราการนําออกของ
เตาเสียบปล๊ัก AC คือ 1250W)

 High-Speed Charging: Deliver an optimized charge to USB
devices with Anker's world-renowned PowerIQ technology
ความเร็วในการชารจ: ใชเทคโนโลยี PowerIQ ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกของ
Anker เพ่ือมอบคุณภาพการชารจท่ีมีคุณภาพสําหรับอุปกรณ USB

 Compact and Portable: Less than 2 ½ cubic inches, for
maximum space-saving at home or in your travel bag.
ขนาดเล็กพกพาสะดวก: พ้ืนท่ีขนาดเล็กกวา 2½ ลูกบาศกน้ิวซ่ึงชวยประหยัด
พ้ืนท่ีในบานหรือกระเปาเดินทางไดเปนอยางมาก

 Superior Safety: Overload protection and a fire-retardant
casing ensure complete protection for you and your devices
ความปลอดภัย: การปองกันไฟเกินและเปลือกปองกันไฟใหการปองกันท่ี
ครอบคลุมสําหรับคุณและอุปกรณของคุณ

 What You Get: PowerPort Cube, welcome guide, worry-free
18-month warranty, and friendly customer service
ภายในบรรจุภัณฑ: เคร่ืองชารจ PowerPort,คูมือการใช,การรับประกันแบบ
ไรกังวล 18 เดือน และการบริการลูกคาท่ีเปนมิตร
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1.6.3 วิธีการเลือกรูปภาพสินคาท่ียอดเย่ียม?

ตัวอยางท่ีดี:
• อุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือ

เคล็ดลับการถายภาพรอง

① ฉากท่ีใช
② ภาพระยะใกลของคุณลักษณะพิเศษ
③ มุมท่ีแตกตางกัน
④ บรรจุภัณฑสินคา
⑤ อุปกรณเสริมสําหรับเปดกลอง
⑥ สถานะผิดรูป (ยุบ,ขยาย,เปด,ปด และอ่ืนๆ)

ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลักท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

สายขอมูล

พาวเวอรแบงค

การชารจแบบไร
สาย
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• อุปกรณเสริมคอมพิวเตอร

• หูฟง

ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลักท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

แบบยัดใสหู

แบบครอบหัว

แบบใสหู

ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลักท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

คียบอรด

เมาส

44
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• อุปกรณอิเล็กทรอนิกสรถยนต

ประเภทท่ี 2 ตัวอยางรูปภาพหลักท่ีดี ตัวอยางรูปภาพสํารองท่ีดี

ท่ีวางโทรศัพท

เคร่ืองบันทึกการ
ขับข่ี

45
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1.7 กลยุทธการเพิ่มประสิทธภิาพหนารายละเอียดสนิคาในชวงพีคของ
การชอปปง
ผูขายควรใหความสนใจเปนพิเศษเก่ียวกับการปรับปรุงหนารายละเอียดสินคาในเทศกาลชอปปง ตอไปเราจะแนะนําใหรูจักเก่ียวกับกล
ยุทธส่ีประการสําหรับการปรับปรุงหนารายละเอียดสินคาในชวงพีคของการชอปปง

1.7.1 ชวงพีคของการชอปปง “ปดการแสดงผล”  ไมปองกันไมได

46

กลยุทธท่ี 1 ตัวชวยในชวงพีคของการชอปปง : “ปดการแสดงผล” ปองกันไมให
กลายเปนสินคาท่ีถูกปดการแสดงผล1

กลยุทธท่ี 2 ตัวชวยในชวงพีคของการชอปปง : สรางรายการสินคาท่ีมีรปูแบบ
ตัวเลือกสินคาไวในหนาเดียวกันเพ่ือความปลอดภัย2

กลยุทธท่ี 3 ตัวชวยในชวงพีคของการชอปปง :ภาพแรกของสินคาเปนไปตาม
ขอกําหนด ถึงจะสามารถมีประสิทธิภาพในการโปรโมท3

กลยุทธท่ี 4 ตัวชวยในชวงพีคของการชอปปง : หมดกังวลกับความซับซอนของช่ือ
แบรนด4

“ปดการแสดงผล” คืออะไร?
สินคาท่ีปดการแสดงผลในผลการคนหาคือสินคาท่ี Amzaon นําออกจากการคนหาสินคาจากเว็บไซต
Amazon ดวยเหตุผลดานคุณภาพกอนท่ีผูขายจะดําเนินการตามมาตรการ สินคาท่ีปดการแสดงผลใน
ผลการคนหาจะไมแสดงในการคนหาของลูกคา

ทําไมตองหลีกเหลี่ยงไมใหเกิดเหตุการณนี้?
จากการวิจัย การระบุขอมูลสินคาท่ีครบถวนสําหรับผลิตภัณฑ ไดแก รูปภาพสินคา หมวดหมู (ประเภท
สินคา) และช่ือสินคา (ช่ือผลิตภัณฑหลัก) ภายใน 80 อักตัวอักษร จะชวยใหลูกคาพบการประเมินและเลือก
ซ้ือสินคาไดในท่ีสุดซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสบการณการชอปปงของลูกคา
ดังน้ัน Amazon จะซอน (หรือปดการแสดงผล) สินคาท่ีไมใชส่ือและไมเปนไปตามมาตรฐานบางประการใน
ผลการคนหาและการเย่ียมชมซ่ึงหมายความวาถาสินคาถูกหามไมใหแสดงลูกคาจะไมสามารถพบสินคา
ของทานดวยการคนหา
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1. สินคาบางประการถาขาดภาพแรกของสินคาจะถูกระงับการแสดงผล ยกเวนสินคาหมวดหมูดังตอไปน้ี 
Amazon จะไมแสดงสินคาท่ีขาดภาพหลักในแตละหมวดหมูอีกตอไป

ประเภทสนิคา เน้ือหา

หมวดหมูท่ีไม
เก่ียวของ

• ช้ินสวนและอุปกรณเสริมรถยนต (ยกเวนสินคาแบรนด OEM บางรายการ)
• วัสดุอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร
• หนังสือ
• เพลง

ตัวอยางเชน:

การวิเคราะหกรณีศึกษาที ่1- การขาดภาพแรกของสนิคาทําใหปดการแสดงผล

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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2. สินคาบางประการถาคุณสมบัติแบรนด คุณสมบัติคําอธิบายแบรนดหรือคุณสมบัติประเด็นหลักอาจจะถูกระงับ
การแสดงผล ยกเวนสินคาหมวดหมูดังตอไปน้ี Amazon จะไมแสดงสินคาท่ีขาดขอมูลแบรนดท่ีขาด 
คําอธิบายสินคาหรือประเด็กหลักในแตละหมวดหมูอีกตอไป

ประเภทสนิคา เน้ือหา

หมวดหมูท่ีไม
เก่ียวของ

• เคร่ืองแตงกาย
• ยานยนตและกีฬา
• หนังสือ
• เคร่ืองประดับมีคา
• เพลง

• รองเทา
• ซอฟตแวรและวิดีโอเกม
• วิดีโอและดีวีดี
• นาิกาขอมือ

เกี่ยวกับคุณสมบัตขิองแบรนด:
หากไมมีแบรนดในประเภทสินคาท่ีเก่ียวของกรณุากรอก "ท่ัวไป” ในกรณีท่ีเกิด
ขอผิดพลาดใหคนหาขอมูลขอผิดพลาดดวยขอความท่ีแสดงการผิดพลาดหรือไฟล
ประมวลผล (มีใหหลังจากอัปโหลดจํานวนมาก) และคนหาวิธีการแกไขท่ีเก่ียวของตาม
การอางอิงของขอมูลท่ีผิดพลาด (นโยบายช่ือแบรนดของ Amazon)
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ตัวอยางเชน:

การวิเคราะหกรณีศึกษาที ่2 - ไมมีคุณสมบตคิําอธบิายของสินคาทาํใหปดการใชงานการแสดงผล

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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3. ขอมูลสินคาท่ีมีความยาวช่ือเกิน 200  ตัวอักษรจะปดการแสดงผลไมวาจะเปนสินคาหมวดหมูใด

 XXX USB C HDMI ケーブル【4K 60Hz対応】 USB Type C HDMI 
変換ケーブルType C to HDMI ケーブル1.8mアルミ製 高耐久性
（Thunderbolt 3対応） MacBook Pro（2016-2019）/MacBook 
Air/MacBook Pro/iPad Pro（2018, 11インチ）/iMac/Mac Mini 
2018/Surface Book 2/Samsung S9/S8/S10/Note8/Note9/Yoga 
Book/XPS 13/HUAWEI Mate 10/HUAWEI Mate 10 Pro/Huawei 
P20 、その他USB-C機器対応 (グレー)

 Kit de tinte para teñir el cabello, juego de herramientas de 
tinte de peluquería, cuenco para mezclar, cepillo de tinte para 
el cabello, delantal, clip para el pelo, gorra, guantes, cubierta 
para la oreja, herramientas de teñido del cabello, kit de 
accesorios para salón y uso doméstico

365 ตัวอักษร365 ตัวอักษร

286 ตัวอักษร

ตัวอยางเชน:

การวิเคราะหกรณีศึกษาที ่3 - หัวขอยาวเกิน 200 ตัวอักษร ทําใหถูกปดการแสดงผล
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4. ปดการแสดงผลสินคาไมมี UPC ท่ีมีประสิทธิภาพในบางหมวดหมูสําหรับขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาดูท่ีขอกําหนด 
UPC ท่ีจําแนกประเภท

รหัส UPC ที่มีประสิทธิภาพคืออะไร?
• รหัส UPC ท่ีมีประสิทธิภาพหมายถึงรหัส UPC ท่ีพบไดในฐานขอมูล GS1
• Amazon ตรวจสอบความถูกตองของ UPC ของผลิตภัณฑโดยการคนหาฐานขอมูล GS1 

UPC ท่ีสอดคลองกับขอมูลท่ี GS1 ใหไวจะถือวาไมถูกตอง เราขอแนะนําใหคุณขอรบั UPC 
โดยตรงจาก GS1 (โดยการซ้ือจากบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ ท่ีขายใบอนุญาต UPC) เพ่ือยืนยันวา
ขอมูลท่ีเหมาะสมจะแสดงในฐานขอมูล GS1

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ UPC :

• ศูนยผูขาย> คนหา> [ภาพรวมของขอกําหนด UPC การจําแนกประเภท] 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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5. สินคาท่ีไมมีมูลคาในชอง”หมวดหมู (ประเภทสินคา) Amazon จะหามปดการแสดงผล สินคาท่ีไมมีคาในชอง 
“หมวดหมู (ประเภทสินคา) ไมวาสินคาจะอยูในหมวดหมูใดยกเวนสินคาดังตอไปน้ี:

วิธีเพ่ิมเติม:
ศูนยผูขาย> สินคาคงคลัง> จัดการสินคาคงคลัง> แกไข> ขอมูลสําคัญ หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม

ประเภทสนิคา เน้ือหา

หมวดหมูท่ีไม
เก่ียวของ

• แมและเด็ก
• เคร่ืองสําอาง
• หนังสือ
• ของสะสมเพ่ือความบันเทิง
• วิจิตรศิลป
• บัตรของขวัญ

• ของอุปโภคบริโภค
• การักษาสุขภาพสวน

บุคคล
• เพลง
• รองเทา  กระเปาผาและ

แวนกันแดด
• ซอฟตแวร

• ของสะสมกีฬา
• วิดีโอ
• ภาพยนตรและโทรทัศน+
• วิดิโอเกม
• นาิกาขอมือ

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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6. ปดการแสดงผลสินคา “เคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประดับ” ท่ีไมสมบูรณแบบ

สินคายอยในหมวดหมู“นาิกา” และ “กระเปาเดินทาง”ขาดเน้ือหาดังตอไปน้ี:
• คา [หมวดหมู Department]

สินคายอยในหมวดหมู“รองเทา”ขาดเน้ือหาดังตอไปน้ี:
• คา [หมวดหมู Department] 
• คา [ขนาด Size]
• คา [สี Color]

สินคายอยในหมวดหมู “เครื่องประดับมีคา”ท่ีสอดคลองกับเงือ่นไขดังตอไปน้ี:
• ขาดคา [หมวดหมู Department]หรือคาน้ีไมมีประสิทธิภาพ ยกเวนแตสินคา

หมวดหมู “เคร่ืองประดับมีคา
• [ประเภทวัสดุ Material Type], [ประเภทโลหะ Metal Type], [ประเภทอัญมณี 

Gem Type]  และ [ประเภทไขมุก  Pearl Type] ไมสมบูรณและไมถูกตอง ยกเวนแต
สินคาหมวดหมู “เคร่ืองประดับมีคา”

• UPC (ถาแบรนดน้ันอยูในรายช่ือแบรนดเคร่ืองประดับมีคาท่ีสําคัญ)
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ประเภท ประเภทรูปภาพ ตัวอยางท่ีดี

ใชไดกับทุกหมวดหมู

ภาพแรกของ
สินคา

• ไมอนุญาตใหเปดเผยสวนลับบนรางกายทําการปกปดดวยความเหมาะสม หาม
โมเดลโพสทาหรือการแสดงออกท่ีช้ีนําทางเพศหรืออารมณหรือโมเดลเด็ก

• พ้ืนท่ีของสินคาในขอบเขตรูปภาพไมนอยกวา 85% (เม่ือขยายสินคาเปนแนว
ยาวหรือแนวต้ังโดยขยายขนาดจนถึงท่ีอนุญาตใหไดสูงสุด ความยาวหรือ
ความกวางควรคิดเปน 85% ของความยาวหรือความกวางของพ้ืนท่ีรูปภาพ)

• ชัดเจนไมมีโมเสคหรือขอบหยัก

ภาพแรกและ
ภาพรองของ

สินคา

• ไมสามารถมีโลโกหรือเคร่ืองหมายการคาของ Amazon ตัวแปรของโลโกหรือ
เคร่ืองหมายการคาของ Amazon เน้ือหาท่ีคลายคลึงกับโลโกและเคร่ืองหมาย
การคาท่ีอาจจะทําใหลูกคาสับสนรวมถึงแตไมจํากัดขอความหรือโลโกใด ๆ ท่ี
ออกแบบโดย AMAZON, PRIME, ALEXA หรือ Amazon Smile

• อยาใสโลโก ตัวแปรของโลโก เน้ือคลายคลึงกับโลโกท่ีทําใหลูกคาสับสนใน 
Amazon.com แท็กรูปแบบตาง ๆหรือเน้ือหาท่ีคลายกันท่ีทําใหสับสนบน 
Amazon.com รวมถึงแตไมจํากัด “Amazon’s Choice”“ตัวเลือกพรีเมียม” 
“Amazon Alexa” และ “การรวมมือกับ Alexa” “สินคาขายดี” หรือ “สินคา
ยอดฮิต”

เครื่องแตงกาย 
รองเทา

นาิกา เครื่องประดับ
มีคา,กระเปาเดินทาง

ภาพแรกของ
สินคา

• ดานท่ียาวท่ีสุดควรมีอยางนอย 1,600 พิกเซล (เพ่ือรองรับการปรับขนาด) ใช
ฉากสีขาว (คา RGB คือ 255)

• ไมแสดงรางกายของโมเดทใหสามารถเห็นได โมเดลควรอยูในทายืนและไมมี
ทาทางย่ัวยุ (ขาสองขางไมแยกออกจากกัน แขนท้ังสองวางไวขางลําตัวและ
อ่ืน ๆ)

• สามารถแสดงมุมมองของสินคาไดเพียงมุมเดียวหามแสดงขอความ โลโก 
กราฟก หรือลายน้ําใด ๆ มีเพียงรูปถายท่ีแสดงสินคาเทาน้ัน

• ควรจะแสดงสินคาใหครบสมบูรณแบบ ไมมีสวนท่ีขาดใด ๆ

• หามแสดงบรรจุภัณฑ แบรนดหรือแท็กใด

รองเทา นาิกา 
เครื่องประดับมีคา 

กระเปาเดินทาง

ภาพแรกของ
สินคา

• ไมควรมีโมเดลและสินคาท่ีปูพ้ืนราบเทาน้ัน

• ไมควรแสดงส่ิงของสนับสนุนเพ่ิมเติมแตควรแสดงสินคาท่ีลูกคาตองการซ้ือ
เทาน้ัน

7. ไมสอดคลองกับขอกําหนดรูปภาพสินคาอาจจะปดการแสดงผล
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ขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม: ชองคนหาท่ีมุมขวาบนของศูนยผูขาย: คนหา "สินคาปดการแสดงผล”

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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1.7.2 ตัวแปรท่ีถูกตอง หนารายละเอียดสินคาถึงจะปลอดภัย!
• ความสัมพันธท่ีแตกตางคืออะไร?

ตัวแปร (เรียกวาความสัมพันธหลัก/ยอย) เปนกลุมสินคาท่ีเก่ียวเน่ืองกัน
ขอมูลสินคาท่ีมีความสัมพันธตัวแปรท่ีดีจะทําใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบและเลือกสินคาไดตามคุณลักษณะท่ีแตกตาง
กัน (ประกอบดวย ขนาดสี หรือ ลักษณะอ่ืน ๆ) ผานตัวเลือกท่ีมีใหในหนารายละเอียดสินคา

ตัวแปรเดี่ยว

ตัวแปรคู

ไมมีตัวแปร

สินคาไมเพียงมีการกําหนดคาท่ีแตกตางกัน 2 ประเภท ลูกคาสามารถ
ตัดสินใจเลือกซ้ือไดดวยการเปรียบเทียบการกําหนดคาเหลาน้ี (ตัวอยางเชน: 
เพรสท่ีมีสีและขนาดไมเหมือนกัน)

สินคามีการกําหนดคาท่ีแตกตางกันเพียง 1 ประเภท ลูกคาสามารถตัดสินใจ
เลือกซ้ือไดตามความแตกตางระหวางการกําหนดคาเหลาน้ี (ตัวอยางเชน: 
ผาพันคอท่ีมีสีไมเหมือนกัน)

สินคามีการกําหนดคาอยู 1 ประเภทเทาน้ัน

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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คําตอบ: ละเมิดกฏ
การตีความ: ผลิตภัณฑเหลาน้ีเปนผลิตภัณฑสองชนิดท่ีแตกตางกัน
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• การวิเคราะหกรณีศึกษา - ตัวแปรการสรางสินคาดังตอไปน้ีละเมิดกฏหรือไม?
ตัวแปร (เรียกวาความสัมพันธหลัก/ยอย) เปนกลุมสินคาท่ีเก่ียวเน่ืองกัน
ขอมูลสินคาท่ีมีความสัมพันธตัวแปรท่ีดีจะทําใหใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบและเลือกสินคาไดตามคุณลักษณะท่ี
แตกตางกัน (ประกอบดวย ขนาดสี หรือ ลักษณะอ่ืน ๆ) ผานตัวเลือกท่ีมีใหในหนารายละเอียดสินคา

ผูขายมีกระเปาคอมพิวเตอรสองใบท่ีมีสีเดียวกันและคุณสมบัติคลายกัน ใบหน่ึง
มีสายะพายและอีกใบเปนแบบถือ ความสัมพันธตัวแปรท่ีสรางละเมิดกฏหรอืไม?2

คําตอบ: ละเมิดกฏ
การตีความ: ผลิตภัณฑเหลาน้ีเปนผลิตภัณฑสองชนิดท่ีแตกตางกัน

สายชารจโทรศัพทมือถือและอุปกรณชารจท่ีผูขายสามารถใชรวมกับการใชชุด
สนับสนุนไดความสัมพันธตัวแปรท่ีสรางละเมิดกฎหรอืไม?1
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คําตอบ: ละเมิดกฏ
การตีความ: ไมมีคาประสิทธิภาพท่ีเก่ียวของในคาคุณสมบัติสี

คําตอบ: ละเมิดกฏ
การตีความ: ผลิตภัณฑเหลาน้ีเปนผลิตภัณฑส่ีชนิดท่ีแตกตางกัน
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อุปกรณบนโตะอาหารท่ีผูขายมีการออกแบบท่ีเหมือนกัน จานท่ีมีรูปแบบท่ี
คลายคลึงกัน จานสลัด จานเสิรฟและแกว (ท้ังส่ีรายการเปน SKU แบบพิเศษ) 
ความสัมพันธตัวแปรท่ีสรางละเมิดกฏหรอืไม?

3

ผูขายเปนผูติดตอกับรานขายเรอืธง ผลิตภัณฑท่ีมีการออกแบบเหมือนกัน 
ขนาดเทากันและสีท่ีหลากหลาย คุณสมบัติการใช “สี” เพ่ือสรางตัวแปรละเมิดกฎ
หรือไม? (ผูขายกรอกความแตกตางของคาคุณสมบัติ: ชมพูกุหลาบทองขาว,
น้ําตาลดําเทา,ฟาทองเงิน)

4
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คําตอบ: ละเมิดกฏ
การตีความ: สามารถใชตัวแปรคู “รูปราง+สี” แตวารองรบัไดเพียงตัวแปรคู 
(ขนาด,สี,ขนาด-สี) ในประเภทตัวแปรประเภทเด็ก

59

ผูขายเชือกปองกันเด็กหาย มีคุณสมบัติเหมือนกันแตมีรูปรางของสัตวท่ี
แตกตางกัน สีก็ตางกัน คุณสมบัติการใช “สี” สรางความสัมพันธตัวแปรละเมิด
กฎหรือไม?

5

• บทสรุปกรณีศึกษา - กรณีศึกษาขางตนทําไมไมสามารถสรางตัวแปรได?

ผลิตภัณฑแตกตางกันไมสามารถสรางความสัมพันธตัวแปรได (กรณีศึกษา 1,3)

ผลิตภัณฑทีก่ารออกแบบแตกตางกนัไมสามารถสรางความสัมพันธตัว
แปรได (กรณีศึกษา 2)

ไมมีคุณมบัติที่มปีระสทิธภิาพในคุณสมบตัิตวัแปรไมสามารถสรางความสัมพันธตัวแปรได 
(กรณีศึกษา 4)

ไมมีคุณสมบัตติัวแปรทีเ่หมาะสม ไมสามารถสรางความสัมพันธตัวแปรได 
(กรณีศึกษา 5)



Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.
คูมือคําแนะนําการปรับปรุงหนารายละเอียดสินคา- คูมือการปรับปรุงพ้ืนฐาน 60

• พื้นฐานและขอควรระวังในการสรางตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพ

ประเภทสนิคา เน้ือหา

ตัวแปรท่ีรองรับ
หมวดหมูสินคาท่ี
มีความสัมพันธ:

• ช้ินสวนรถยนต
• แมและเด็ก
• ความงาม
• กลองถายรูปและรูปภาพ
• โทรศัพทมือถือและอุปกรณ 

(ไรสาย)
• เส้ือผาและเคร่ืองประดับ
• ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

• บัตรของขวัญ (จํากัด)
• ของอุปโภคบริโภค
• HPC
• เฟอรนิเจอรและการทําสวน
• เคร่ืองประดับมีคา
• โคมไฟ

• เคร่ืองดนตรี
• อุปกรณสํานักงาน
• ของใชสัตวเล้ียง
• รองเทา กระเปาถือ และ

แวนตากันแดด
• กีฬาและกลางแจง
• เคร่ืองมือและของตกแตงบาน

หมวดหมูสินคาท่ี
ไมรองรับ

ความสัมพันธตัว
แปร:

• รถยนต: ยางและลอ
• หนังสือ
• คอมพิวเตอร
• ของสะสมเพ่ือความบันเทิง
• อุตสาหกรรมและ

วิทยาศาสตร: การบริการและ
สุขอนามัยดานอาหาร
สุขอนามัยและความปลอดภัย

• อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร: สกรู

• อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร: อุปกรณ
หองทดลองและวิทยาศาสตร

• อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร: ระบบสงกําลัง

• อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร: วัตถุดิบด้ังเดิม

• อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร: อ่ืน ๆ

• เพลง
• ซอฟตแวรและวิดีโอเกม
• ของสะสมกีฬา
• ของเลนและเกม
• วีดีโอและดีวีดี
• นาิกาขอมือ
• เบ็ดเตล็ด (อ่ืนๆ)

• สินคาหมวดหมูใดท่ีรองรับความสัมพันธตัวแปร?

• สินคามีพ้ืนฐานเหมือนกันหรือไม (เชน การออกแบบของ ASIN ท่ีมีพ้ืนฐานท่ี
คลายคลึงกับคุณสมบัติยากท่ีจะเปล่ียนแปลงการแกไขหรือการเอาชนะ)? 

• สินคาเหลาน้ีสามารถใชช่ือสินคาเดียวกันไดหรือไม? 

• สินคามีความแตกตางกันเพียงบางประการใชหรือไม ส่ิงเหลาน้ีจะไมสามารถ
เปล่ียนแปลงแกนแทหรือคุณลักษณะของสินคาได (เชน สีหรือขนาด)? 

• หามใชธีมของตัวแปรอยางไมถูกตอง ควรใชธีมของตัวแปรตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดเทาน้ัน และสามารถเลือกไดเฉพาะคาคุณสมบัติท่ีระบุไวเทาน้ัน

• ไมใชทุกหมวดหมูท่ีรองรับความสัมพันธหลักและยอย รายการแบบเล่ือนลง [ธีม
รูปแบบ] และแท็บ [รูปแบบ] จะแสดงเฉพาะหมวดหมูสินคาท่ีรองรับตัวแปรเทานน
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• สินคาเดียวกันมีขนาดและสีแตกตางกัน
ตัวแปรคู

• สินคาเดียวกันเพียงสีแตกตางกันเทาน้ัน

• สินคาเดียวกันมีกล่ินแตกตางกัน 

61

• ตัวอยางตัวแปรท่ีดี

ตัวแปรเดี่ยว

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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1.7.3 ภาพแรกของสินคาท่ีทําตามกฎระเบียบถึงจะสามารถใชโปรโมทได
• ภาพแรกของสนิคาแบบไหนท่ีดึงดูดผูบริโภคใหกดซื้อสินคา?

เม่ือใชโมเดลจริงในการถายภาพ ทานควรถายภาพในทา
ยืนอยางเปนธรรมชาติ แสดงทาทางในเชิงบวก และปรับ
รูปแบบความเคยชินทางดานความงามของประเทศ
ตางๆ

หลีกเล่ียงการใชโมเดลท่ีไมมืออาชีพ
หลีกเล่ียงสินคาท่ีถูกครอบตัดบางสวน

เคล็ดลับการตัง้คาภาพแรกของสินคาเครือ่งแตงกาย 
(ชุดผูชาย,ชุดผูหญงิ)

ขอแนะนําใหใชเฉพาะรูปถายของเทาซายในภาพ หัว
รองเทาหันไปทางซาย ใชมุมการถายภาพการกดภาพ
ประมาณ 3/4

สัดสวนของรูปภาพตองไมนอยกวา 85% มิฉะน้ันจะทําให
ผูบริโภคเขาใจผิดไดงาย มุมของรองเทาควรจะเทากัน
โดยหัวรองเทาหันไปทางซาย

เคล็ดลับการตัง้คาภาพแรกของสินคาประเภทรองเทา
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สําหรับการถายภาพสินคาประเทภเฟอรนิเจอร สามารถ
ใชการตกแตงรูปภาพปรับสภาพพ้ืนผิวและความมันวาว
ของสินคา

หลีกเล่ียงโลโกท่ีมีองคประกอบเปนคนบนรูปภาพ แสดง
ภาพจริงท้ังหมดของสินคา เพ่ิมเพ่ิมการพิจารณาของ
ลูกคา

เคล็ดลับการตัง้คาภาพแรกของสินคาประเภท
เฟอรนิเจอร

ใชรูปภาพเรียบท่ีสามารถแสดงมุมมองจุดขายของสินคา
ได

หลีกเล่ียงการใชโมเดลกับภาพแรกของสินคาประเภท
เคร่ืองประดับ

เคล็ดลับการตัง้คาภาพแรกของสินคาประเภท
เครื่องประดับ

รายการเพิ่มเติม:
นําเสนอภาพสามมิติดวยการถายภาพจากมุมท่ีกําหนด
ภาพถายชัดเจน โดยเฉพาะจุดขายท่ีสําคัญ
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• กฎเกณฑและเทคนิคของภาพแรกของสนิคา

ขอกําหนดพื้นฐาน: ฉากสีขาว ไมมีลายน้ํา โลโก ขอความและอ่ืนๆ หน่ึงมุมและการแสดงสินคาท่ีขาย
ในเชิงบวก (เชน มีของสมนาคุณ ซ่ึงควรวางไวในภาพแรกของสินคา) สินคาควรมีพ้ืนท่ี 85% ข้ึนใน
ภาพแรกของสินคา

เทคนิคเพิ่มเติม: มุมการถายภาพขอแนะนําใหเลืกมุมท่ีสามารถเนนมุมมองของจุดขายของ
ผลิตภัณฑไดอยางเต็มท่ี เนนรูปเพ่ือเนนคุณภาพ รายละเอียดผลิตภัณฑอยางเหมาะสมเพ่ือแสดง
คุณภาพของสินคา สามารถเพ่ิมแสงเงาและความมันวาวไดอยางเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความรูสึกถึง
สินคาและกระตุนใหผูบริโภคซ้ือ

กฎเกณฑพ้ืนฐานของภาพแรกของสินคา

เทคนิคการถายภาพแรกของสินคา 1 - การใชแสงเงาและ
การสะทอนที่เหมาะสม

แสงเงาและการสะทอนท่ีเหมาะสมสามารถทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพสูงและสมจริงมากข้ึน แตควรระมัดระวัง
เร่ืองแสงเงาและการสะทอนตองไมเกินกรอบรูปภาพ
สามารถใชวิธีการตกแตงรูปเพ่ิมแสงเงาได แตควรจะระมัดระวังไมใหเสียการดึงดูดความสนใจ
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ผลิตภัณฑเคสปองกันสามารถแสดงดานหนาและดานหลังของผลิตภัณฑ เพ่ือสะดวกตอการเขาใจคุณสมบัติท่ี
แตกตางกัน

เทคนิคการถายภาพแรกของสินคา 2 - เคสปองกันสําหรับอุปกรณพกพา
สามารถใชรูปภาพ 2 มุมเพ่ือแสดงคุณสมบัตทิี่แตกตางกัน

เทคนิคการถายภาพแรกของสินคา 3 - อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสไดอยางเหมาะสม
ใชเครื่องมือ เสริมฟงกชันหรือวัตถุประสงคของการอธิบายผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสสามารถใชอุปกรณเสริมเพ่ือชวยใหเขาใจวัตถุประสงคของ
ผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสม เชน วิธีการติดต้ังและประเภทของอุปกรณเสริมท่ีเขากันได แตวาไมยอมรับ
อุปกรณเสริมท่ีครอบคลุมสินคาท่ีจะขายอยางสมบูรณ

ไมอนุญาตใหแสดงรูปภาพท่ีเหมือนกันจากมุม 2 มุมท่ีแตกตางกัน นอกจากวามุมท่ีสองจะอธิบายถึง
คุณสมบัติเพ่ิมเติมท่ีสําคัญของผลิตภัณฑ  ตัวอยางเชน: เม่ือแสดงดานเดียวกันจากมุม 2 มุมถึงจะสามารถ
เปนจุดขายท่ีมีช้ันวางของได: เม่ือวางในแนวนอนเคสปองกันจะกลายเปนช้ันวาง
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1.7.4 ไมตองกังวลกับการเปล่ียนแปลงของช่ือแบรนด

• วิธีใชคุณสมบัติของแบรนดอยางถูกตองเม่ือเผยแพรสนิคา

ผลิตภัณฑน้ันมีช่ือแบรนดท่ี
ชัดเจนหรือไม

ใช

ไมมีขอผิดพลาด
เกิดขอผิดพลาด
รหัสขอผิดพลาด:

5661/5664/5665

ติดตอฝายสนับสนุน
ผูขาย

ทําการตรวจสอบ

ไม

กรอก “Generic”

เน้ือหาสําคัญของนโยบายชือ่แบรนดคืออะไร?

• คุณอาจจะตองไดรับการอนุมัติของ Amazon กอนท่ีจะเผยแพรสินคาท่ีมีคุณสมบัติแบรนดใหม
• ถาทานกําลังเผยแพรผลิตภัณฑท่ีไมใชแบรนดของทานควรใช "Generic" ในชอง "คุณสมบัติแบรนด"

สินคาที่ไมมีแบรนดคอือะไร?

ถาสินคาเปนสินคาท่ีไมมีแบรนด หมายความวาสินคาน้ีไมอยูในแบรนดใด ๆ ในกรณีน้ี ผูขายตองใชคา “Generic” ใน
คุณสมบัติของแบรนดเพ่ือระบุวาสินคาไมมีสวนเก่ียวของกับแบรนดใดแบรนดหน่ึง สินคาท่ีไมมีแบรนไมมีช่ือ 
เคร่ืองหมายการคา โลโกหรือช่ืออ่ืน ๆ ท่ีใชในการติดฉลากสินคาหรือบรรจุภัณฑ
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• รหัสขอผิดพลาด 5661/5664/5665

คาแบรนด: OWN PWR คาแบรนด: AmazonBasics

คาแบรนด: Generic คาแบรนด: Generic

• รหัสขอผิดพลาด: 5661
สาเหตุขอผิดพลาด: ผูขายอาจจะใช [ชองแบรนด] และไมเปนไปตามนโยบายช่ือ
แบรนด

• รหัสขอผิดพลาด: 5664
สาเหตุขอผิดพลาด: สินคาท่ีผูขายเผยแพรเปนสินนคาท่ัวไปและไมไดใช 
Generic เปนช่ือแบรนด ซ่ึงไมสอดคลองกับนโยบายช่ือแบรนด

• รหัสขอผิดพลาด: 5664
สาเหตุขอผิดพลาด: Amazon ตองอนุมัติแบรนดของผูขายกอนท่ีผูขายจะ
สามารถใชแบรนดน้ันเผยแพรสินคาได 

• วิธีแกไขปญญหา:
ถาผูขายคิดวาตนเองไมไดละเมิดนโยบายของ Amazon กรุณาติดตอฝายสนับสนุนพาทเนอรผูขายและระบุ
รหัสขอผิดพลาดท่ีเก่ียวของ
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• ควรสงขอมูลใดเม่ือติดตอฝายสนับสนุนผูขาย?

ช่ือแบรนดท่ีใชเม่ือสรางขอมูลสินคา1

2

ถาใชเทมเพลตไฟลรายการสินคาคงคลัง ตองใหBatch IDของรายงานข้ันตอนไฟล
ลงรายการสินคาคงคลัง3

รูปภาพสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑจําเปนตองสอดคลองกับมาตรฐานดังตอไปน้ี:

• มีเคร่ืองหมายแบรนดอยางถาวร
• โลโกแบรนดบนสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑตรงกับช่ือแบรนดท่ีใชในการสรางสินคา
• รูปภาพจะตองเปนคุณภาพระดับ ASIN สามารถถือสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑไวในมือหรือวาง

บนโตะได

ตัวอยางเชน: รูปภาพท่ีตรงตามขอกําหนดท้ังหมดของช่ือแบรนด AmazonBasics
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• บทสรุป--กลยุทธสี่ประการสําหรับการปรับปรุงรายการสนิคาในฤดูกาลทองเท่ียว

ฤดูกาลทองเท่ียว “ปดการแสดงผล”  ไมปองกันไมได
หมายเหตุ: บางหมวดหมูอาจถูกหามไมใหแสดงผลหากไมมีคุณสมบัติหนารายละเอียด
สินคา หัวขอท่ีมีอักษรเกินขีดจํากัดหรือไมสมบูรณ ภาพแรกของสินคาท่ีไมตรงตาม
ขอกําหนด และอ่ืนๆ

ตัวแปรท่ีถูกตอง หนารายละเอียดสินคาถึงจะปลอดภัย!
หมายเหตุ: การสรางตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพทําตามพ้ืนฐานและจุดสนใจ
ของตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพ

ภาพแรกของสินคาท่ีทําตามกฎระเบียบถึงจะสามารถใชโปรโมทได
หมายเหตุ: จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑพ้ืนฐานของภาพแรกของสินคาและใชเทคนิค
การถายเพ่ิมเติมอยางสมเหตุสมผล

ไมตองกังวลกับการเปล่ียนแปลงของช่ือแบรนด
หมายเหตุ: สินคาท่ีมีแบรนดตองกรอกช่ือแบรนด สินคาท่ีไมแบรนดควร
ใช "Generic" ในชอง "คุณสมบัติแบรนด”
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คูมือคําแนะนําการปรับปรุงหนารายละเอียดสินคา
• คูมือการปรับปรุงพ้ืนฐาน—————————— ใชสําหรับเว็บไซตสหรัฐอเมริกา/ยุโรป/ญ่ีปุน
• ผลิตภัณฑประเภทแฟช่ัน——————————— ใชสําหรับเว็บไซตสหรัฐอเมริกา/ยุโรป/ญ่ีปุน
• ผลิตภัณฑประเภทอิเล็กทรอนิกส———————— ใชสําหรับเว็บไซตสหรัฐอเมริกา/ยุโรป/ญ่ีปุน
• ของใชภายในบานและหองครัว————————— ใชสําหรับเว็บไซตญีปุนเทาน้ัน

เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุงหนารายละเอียดสินคาของ Amazon :
• วิธีเพ่ิมคุณภาพหนารายละเอียดสินคาประเภทแฟช่ัน? คนหา“การปรับปรุงหมวดหมูแฟช่ัน” —— ใชสําหรับเว็บไซตสหรัฐอเมริกา/

ยุโรป/ญ่ีปุน
• ตองการทําใหหนารายละเอียดสินคาอิเล็กทรอนิกส มีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน? คนหา“ ปรับปรุงสินคาหมวดหมูอิเล็กทรอนิกส”  

—— ใชสําหรับเว็บไซตสหรัฐอเมริกา/ยุโรป/ญ่ีปุน
• วิธีทําใหหนารายละเอียดสินคาของใชภายในบานและหองครัวไดรับความสนใจจากลูกคาเพ่ิมข้ึน คนหา“ ปรับปรุงสินคาหมวดหมู

ของใชภายในบาน”  —— ใชสําหรับเว็บไซตญ่ีปุนเทาน้ัน

เสนทางการคนหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการดําเนินงาน > Seller University> คนหาช่ือหลักสูตร
ลิงกดวน : Amazon Seller University เว็บไซตในอเมริกาเหนือ, เว็บไซตในยุโรป, เว็บไซตในญ่ีปุน

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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หากทานคิดวาเน้ือหาท่ีเก่ียวของเปนประโยชนสําหรบัทาน กรุณาคลิก “      ” เปดไฟท่ีมุมขวาของเพจเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น ขอขอบคุณคะ!
หากทานคิดวาเน้ือหาท่ีเก่ียวของเปนประโยชนสําหรบัทาน กรุณาคลิก “      ” เปดไฟท่ีมุมขวาของเพจเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น ขอขอบคุณคะ!

ขอเสนอแนะในการเรียนรู
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