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1. การเปิดงานฟังก์ชัน TalkBack บนระบบปฏบิัติการ Android 

TalkBack เป็นบริกำรโปรแกรมอ่ำนหนำ้จอของ Google ซ่ึงมำพร้อมกบัอุปกรณ์ Android TalkBack จะอธิบำยและ
อ่ำนออกเสียงเพ่ืออธิบำยกำรท ำงำนต่ำงๆ และแจง้ให้ทรำบเก่ียวกบักำรแจง้เตือน TalkBack ช่วยให้ผูใ้ชส้ำมำรถใชก้ำรแตะเพ่ือ
ส ำรวจและท่ำทำงสมัผสัเพ่ือน ำทำงไปยงัส่วน ต่ำงๆ ของอุปกรณ์ไดแ้มจ้ะมองไม่เห็น  

กำรเปิดใชง้ำนสำมำรถเปิด TalkBack ไดทุ้กเม่ือ ไม่วำ่จะเป็นขณะตั้งค่ำอุปกรณ์ Android ในคร้ังแรก หรือหลงัจำกท่ี
เร่ิมใชอุ้ปกรณ์ไปแลว้ก็ตำม 

1.1 เปิดใช้ TalkBack เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ Android เป็นคร้ังแรก 

(ตวัเลือกน้ีพร้อมใชง้ำนส ำหรับอุปกรณ์ท่ีใช ้Android 4.0 ข้ึนไป) 

เม่ือคุณเปิดอุปกรณ์ Android เป็นคร้ังแรก สำมำรถเปิดใช ้TalkBack จำกหนำ้จอกำรตั้งค่ำคร้ังแรก  

 อุปกรณ์ท่ีใช ้Android 4.0: ใชน้ิ้วมือวำดรูปส่ีเหล่ียมผนืผำ้แบบปิดบนหนำ้จอตั้งค่ำ เม่ืออุปกรณ์จดจ ำท่ำทำงสมัผสัน้ีได ้
แลว้จะไดย้นิเสียงเตือน 

 อุปกรณ์ท่ีใช ้Android 4.1 ข้ึนไป: กด 2 น้ิวคำ้งไวบ้นหนำ้จอตั้งค่ำ เม่ืออุปกรณ์จดจ ำท่ำทำงสมัผสัน้ีได ้ระบบจะเปิดใช ้
TalkBack และบทแนะน ำจะเร่ิมตน้ข้ึน  

1.2 เปิดใช้ TalkBack หลงัจากการทีเ่ริมใช้งานอุปกรณ์ไปแล้ว 

! ขั้นตอนด้านล่างนีต้้องมคีวามช่วยเหลอืจากผู้ทีม่องเห็น !  

หำกตอ้งกำรเปิดใช ้TalkBack ใหท้ ำตำมขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.2.1 น าทางไปทีก่ารตั้งค่า > การเข้าถึง 

1.2.2 ท าตามขั้นตอนส าหรับเวอร์ชัน Android  ดงันี ้ 

o Android 3.2 และเก่ำกวำ่: เลือกช่องท ำเคร่ืองหมำยการเข้าถึง จำกนั้น
เลือกช่องท ำเคร่ืองหมำย TalkBack 

o Android 4.0: เลือก TalkBack และเล่ือนสวติช ์TalkBack ไปท่ีต ำแหน่งเปิด จำกนั้นกลบัไปท่ีหนำ้จอก่อน
หนำ้แลว้เลือกแตะเพือ่ส ารวจ 

o Android 4.1 ข้ึนไป: เลือก TalkBack จำกนั้นเล่ือนสวติช ์TalkBack ไปท่ีต ำแหน่งเปิด 
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1.2.3 หน้าจอยนืยนัจะแสดงรายการสิทธ์ิทีอ่นุญาตให้ TalkBack มอบการอธิบาย
และอ่านออกเสียงทีเ่ป็นประโยชน์ ดงันี ้ 

o สงัเกตกำรท ำงำน: รับกำรแจง้เตือนเม่ือคุณก ำลงัโตต้อบกบัแอปห
น่ึงๆ 

o เรียกขอ้มูลเน้ือหำของหนำ้ต่ำง: ตรวจสอบเน้ือหำของหนำ้ต่ำงท่ีก ำลงั
โตต้อบอยู ่

o เปิด "แตะเพื่อส ำรวจ": ระบบจะพดูออกเสียงรำยกำรท่ีแตะ และ
สำมำรถส ำรวจหนำ้จอไดด้ว้ยท่ำทำงสมัผสั 

o เปิดกำรเขำ้ถึงเวบ็ท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน: อำจมีกำรติดตั้งสคริปต์
เพ่ือท ำใหส้ำมำรถเขำ้ถึงเน้ือหำแอปไดง่้ำยข้ึน 

o สงัเกตขอ้ควำมท่ีพิมพ:์ รวมถึงขอ้มูลส่วนตวั เช่น หมำยเลขบตัร
เครดิตและรหสัผำ่น 
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1.2.4 หากต้องการยนืยนัว่าอนุญาตการท างานเหล่านีแ้ละเร่ิมใช้ TalkBack ให้แตะตกลง 

เม่ือเปิดใช ้TalkBack กำรอธิบำยและอ่ำนออกเสียงจะเร่ิมข้ึนทนัที ขณะท่ีเร่ิมสมัผสัไปยงัส่วนต่ำงๆ ในอุปกรณ์ 
TalkBack จะอธิบำยกำรท ำงำน รวมทั้งแจง้เตือนและแจง้เหตุกำรณ์อ่ืนๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ท่าทางในการใช้งานฟังก์ชัน Talk Back 

ท่ำทำงสมัผสั TalkBack ช่วยน ำทำงไปยงัส่วนต่ำงๆ บนอุปกรณ์ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ตำรำงดำ้นล่ำงน้ีแสดงท่ำทำงสัมผสัเร่ิมตน้
ของ TalkBack ต่อไปน้ีเป็นหมำยเหตุส ำคญัส่วนหน่ึงท่ีควรทรำบขณะเรียนรู้ท่ำทำงสมัผสั 

 ท่ำทำงสมัผสัจะใชเ้พียง 1 น้ิว เวน้แต่วำ่ระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
 ท่ำทำงสมัผสัส่วนใหญ่เป็นกำรกวำดน้ิวแบบ 2 ส่วนในมุมดำ้นขวำเหมือนเป็นรูปตวั L ตวัอยำ่งเช่น ท่ำทำงสมัผสั

เร่ิมตน้ส ำหรับกำรเปิดกำรแจง้เตือนคือ กำรกวำดน้ิวไปทำงขวำแลว้ลงเป็นมุมฉำก 90 องศำ  
 ส ำหรับท่ำทำงสมัผสัทั้งหมด โปรดอยำ่ลืมใชก้ำรเคล่ือนไหวคร้ังเดียวดว้ยควำมเร็วคงท่ี และใชแ้รงกดน้ิวท่ีเสมอกนั

บนหนำ้จอ 

 การท างาน ท่าทางสัมผสั 

ย้ายไปยงัรายการแรกบนหน้าจอ กวำดน้ิวข้ึนแลว้ลง 
ย้ายไปยงัรายการสุดท้ายบนหน้าจอ กวำดน้ิวลงแลว้ข้ึน 
เปิดเมนูบริบทเฉพาะพืน้ที ่ กวำดน้ิวข้ึนแลว้ไปทำงขวำ 
เปิดเมนูบริบทส่วนกลาง กวำดน้ิวลงแลว้ไปทำงขวำ 
ปุ่ มหน้าหลกั กวำดน้ิวข้ึนแลว้ไปทำงซำ้ย 
ปุ่ มกลบั กวำดน้ิวลงแลว้ไปทำงซำ้ย 
แอปล่าสุด กวำดน้ิวไปทำงซำ้ยแลว้ข้ึน 
การแจ้งเตอืน กวำดน้ิวไปทำงขวำแลว้ลง 
เลือ่นไปยงัหน้าจอถัดไป กวำด 2 น้ิวไปทำงซำ้ยหรือกวำดข้ึน 
เลือ่นไปยงัหน้าจอก่อนหน้า กวำด 2 น้ิวไปทำงขวำหรือกวำดลง 

เม่ือเร่ิมสมัผสั
หนำ้จอ ยงับริเวณใดๆ จะมี
กรอบสีเหลืองแสดงบริเวณ

โฟกสั 
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  คุณสำมำรถคงท่ำทำงสัมผสัเร่ิมตน้ไวต้ำมตำรำงขำ้งตน้ หรือก ำหนดกำรท ำงำนใหม่ให้กบัท่ำทำงสัมผสัเหล่ำน้ีก็ได ้
หำกตอ้งกำรก ำหนดกำรท ำงำนใหม่ให้กบัท่ำทำงสัมผสั ให้น ำทำงไปท่ี การตั้งค่า > การเข้าถึง > TalkBack > การตั้งค่า > แตะ
เพือ่ส ารวจ > จดัการท่าทางสัมผสั เรียนรู้วธีิ 
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3. การแตะเพือ่ส ารวจใน TalkBack 
กำรแตะเพื่อส ำรวจเป็นคุณลกัษณะของ TalkBack ท่ีใหผูใ้ชแ้ตะหน้ำจออุปกรณ์และฟังส่ิงท่ีก ำลงัแตะอยู่ผ่ำนกำร

อธิบำยและ อ่ำนออกเสียง  
 

หำกผูใ้ชต้อ้งกำรแตะเพ่ือส ำรวจ ใหค้่อยๆ ลำก 1 น้ิวรอบๆ หนำ้จอเพ่ือยำ้ยโฟกสั จะไดย้นิไอคอน ปุ่ม และวตัถุอ่ืนๆ บน
หนำ้จอ เม่ือโฟกสัเล่ือนไปยงัรำยกำรหน่ึงๆ ท่ีคุณตอ้งกำรเลือก ใหแ้ตะ 2 คร้ังบนหนำ้จอเพ่ือเปิดใชง้ำนรำยกำรท่ีโฟกสัอยู ่

 

เม่ือเปิดงำนฟังกช์นั TalkBack กำรแตะเพ่ือส ำรวจจะเปิดใชโ้ดยอตัโนมติั คุณสำมำรถปิดใชคุ้ณลกัษณะน้ีหรือปรับค่ำ
ก ำหนดของคุณในการตั้งค่า > การเข้าถึง > TalkBack > การตั้งค่า > แตะเพือ่ส ารวจ เรียนรู้วธีิ 
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4. เมนูตามบริบทส่วนกลางและเฉพาะรายการใน TalkBack 
ขณะท่ีผูใ้ชน้ ำทำงไปยงัส่วนต่ำงๆ ดว้ย TalkBack จะมีเมนูตำมบริบท 2 รำยกำรพร้อมใชง้ำน เพ่ือช่วยในกำรคน้หำกำร

ตั้งค่ำและกำรควบคุม เมนูตำมบริบทส่วนกลำงมีค ำสั่งท่ีท ำงำนไดทุ้กท่ี และเมนูตำมบริบทเฉพำะรำยกำรจะแตกต่ำงกนัไปโดย
ข้ึนอยูก่บัรำยกำรท่ีโฟกสัอยู ่

4.1 เมนูตามบริบทส่วนกลาง 

หำกตอ้งกำรใชเ้มนูตำมบริบทส่วนกลำง ใหท้ ำตำมขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. กวำดน้ิวลงและไปทำงขวำ (คุณสำมำรถเลือกท่ำทำงสมัผสัอ่ืนไดใ้นกำรตั้งค่ำ TalkBack)  
2. ลำกน้ิวเป็นวงกลมเพ่ือฟังรำยกำรในเมนู 
3. เม่ือไดย้นิรำยกำรท่ีตอ้งกำรเลือก ใหป้ล่อยน้ิว  

ตวัเลือกต่อไปน้ีพร้อมใชง้ำนเม่ือเปิดใชง้ำนเมนูตำมบริบทส่วนกลำง 

 กำรน ำทำงด่วน: ฟังรำยกำรทั้งหมดบนหนำ้จอเม่ือเล่ือนน้ิวเป็นวงกลม 
 อ่ำนจำกดำ้นบน: ฟังกำรอ่ำนออกเสียงรำยกำรทั้งหมดบนหนำ้จอ โดยเร่ิมจำกดำ้นบน 
 สะกดค ำพดูสุดทำ้ย: ฟังกำรสะกดค ำแบบทีละตวัอกัษรของเสียงพดู TalkBack ค ำ

สุดทำ้ย 
 อ่ำนจำกรำยกำรถดัไป: ฟังกำรอ่ำนออกเสียงรำยกำรทั้งหมดบนหนำ้จอ โดยเร่ิมจำก

รำยกำรสุดทำ้ยท่ีโฟกสั 
 หยดุกำรตอบรับชัว่ครำว: ตวัเลือกน้ีอยูน่อกเมนูวงกลมในมุมซำ้ยบนของหนำ้จอ กำร

เลือกตวัเลือกน้ีจะหยดุใชง้ำน TalkBack ชัว่ครำว ซ่ึงรวมถึงกำรแจง้เตือนและ "แตะ
เพื่อส ำรวจ"  

o หมายเหตุ: TalkBack จะกลบัมำท ำงำนอีกคร้ังเม่ือหนำ้จอเปิด เม่ือลอ็ก
ปรำกฏข้ึน หรือจำกแถบกำรแจง้เตือน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัค่ำก ำหนด "กลบัมำ
ท ำงำนอีกคร้ังจำกกำรหยดุใชง้ำน"   

 กำรตั้งค่ำ TalkBack: ตวัเลือกน้ีอยูน่อกเมนูวงกลมในมุมขวำบนของหนำ้จอ กำร
เลือกตวัเลือกน้ีจะเปิดหนำ้จอกำรตั้งค่ำ TalkBack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะของเมนูตามบริบทส่วนกลาง 
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4.2 เมนูตามบริบทเฉพาะรายการ 

เมนูตำมบริบทเฉพำะรำยกำรมีกำรควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีโฟกสั ตวัเลือกท่ีมีในเมนูจะเปล่ียนแปลงไปตำมรำยกำร
ดงักล่ำว หำกไม่มีตวัเลือกท่ีเก่ียวขอ้ง TalkBack จะบอกวำ่ "ไม่มีรำยกำรในเมนู" 

หำกตอ้งกำรใชเ้มนูตำมบริบทเฉพำะรำยกำร ใหท้ ำตำมขั้นตอนตอ่ไปน้ี  

1. กวำดน้ิวข้ึนและไปทำงขวำ (สำมำรถเลือกท่ำทำงสมัผสัอ่ืนไดใ้นกำรตั้งค่ำ TalkBack) 
2. ลำกน้ิวเป็นวงกลมเพ่ือฟังรำยกำรในเมนู 
3. เม่ือคุณไดย้นิรำยกำรท่ีตอ้งกำรเลือก ใหป้ล่อยน้ิว 

เม่ือเปิดใชง้ำนเมนูตำมบริบทเฉพำะรำยกำรจากหน้าจอหลกั เมนูจะมีตวัเลือกต่อไปน้ีเพ่ือตั้ง
ควำมละเอียดในกำรน ำทำงดงัน้ี 

 ควำมละเอียดเร่ิมตน้: กำรกวำดน้ิวไปทำงขวำแต่ละคร้ังจะอ่ำนเน้ือหำของรำยกำรท่ี
โฟกสั 

 อ่ำนทีละหนำ้: กำรกวำดน้ิวไปทำงขวำแต่ละคร้ังจะอ่ำนรำยกำรทั้งหมดบนหนำ้
ปัจจุบนั 

 อ่ำนทีละยอ่หนำ้: กำรกวำดน้ิวไปทำงขวำแต่ละคร้ังจะอ่ำน 1 ยอ่หนำ้ของรำยกำรท่ี
โฟกสัอยู ่

 อ่ำนทีละบรรทดั: กำรกวำดน้ิวไปทำงขวำแต่ละคร้ังจะอ่ำน 1 บรรทดัของรำยกำรท่ี
โฟกสัอยู ่

 อ่ำนทีละค ำ: กำรกวำดน้ิวไปทำงขวำแต่ละคร้ังจะอ่ำน 1 ค ำของรำยกำรท่ีโฟกสัอยู ่
 อ่ำนทีละอกัขระ: กำรกวำดน้ิวไปทำงขวำแต่ละคร้ังจะอ่ำน 1 อกัขระของรำยกำรท่ี

โฟกสัอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะของเมนูตามบริบทเฉพาะ
รายการ 
(จากหน้าจอหลกั) 
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ตวัอย่างลกัษณะของเมนูตามบริบทเฉพาะ (จากหน้าทีไ่ม่ใช่หน้าจอหลกั) 

เม่ือคุณเปิดใชง้ำนเมนูตำมบริบทเฉพำะรำยกำรจากหน้าจอทีไ่ม่ใช่หน้าจอหลกั คุณอำจไดย้นิตวัเลือกต่อไปน้ี 

 เมนูกำรควบคุมหนำ้: เปิดเมนูตำมบริบทเฉพำะรำยกำรใหม่พร้อมตวัเลือกในกำรยำ้ยไปยงัหนำ้ถดัไปหรือหนำ้ก่อน
หนำ้ 

 เมนูกำรควบคุมเคอร์เซอร์: เปิดเมนูตำมบริบทเฉพำะรำยกำรใหม่พร้อมตวัเลือกในกำรยำ้ยเคอร์เซอร์และแกไ้ข
ขอ้ควำม  

o ตวัเลือกในเมนูกำรควบคุมเคอร์เซอร์ ไดแ้ก่ เคอร์เซอร์ไปท่ีจุดเร่ิมตน้ ยำ้ยเคอร์เซอร์ไปท่ีจุดส้ินสุด ตดั 
คดัลอก วำง เลือกทั้งหมด เร่ิมโหมดกำรเลือก และส้ินสุดโหมดกำรเลือก 

o คุณสำมำรถแตะปุ่มปรับระดบัเสียงเพ่ือยำ้ยเคอร์เซอร์ขณะอยูใ่นช่องแกไ้ข 
 เมนูลิงก:์ เม่ือคุณน ำทำงไปยงัขอ้ควำมท่ีมีลิงก ์คุณสำมำรถเปิดเมนูตำมบริบทเฉพำะรำยกำร และเลือกเมนูยอ่ย "ลิงก"์ 

เพ่ือเลือกลิงกใ์ดลิงกห์น่ึงท่ีมีอยูใ่นขอ้ควำม 
 กำรควบคุมป้ำยก ำกบั: เมนูน้ีช่วยใหคุ้ณเพ่ิม น ำออก และแกไ้ขป้ำยก ำกบัแบบก ำหนดเองส ำหรับเน้ือหำท่ีไม่มีป้ำย

ก ำกบั บำงคร้ังแอปพลิเคชนัไม่มีป้ำยก ำกบัในรูปภำพ คุณสำมำรถใช ้TalkBack เพ่ือสร้ำงป้ำยก ำกบัของตวัเองใน
รูปภำพ เพ่ือช่วยใหส้ำมำรถระบุรูปภำพไดง่้ำยข้ึนในอนำคต คุณสำมำรถจดักำรป้ำยก ำกบัแบบก ำหนดเองจำกกำรตั้งค่ำ 
"จดักำรป้ำยก ำกบัแบบก ำหนดเอง"  

 เปล่ียนเมนูควำมละเอียด: เลือกตวัเลือกน้ีเพ่ือเปิดเมนูตำมบริบทเฉพำะรำยกำรใหม่ท่ีมีตวัเลือกควำม ละเอียดในกำรน ำ
ทำงตำมท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ (เร่ิมตน้ ทีละหนำ้ ทีละยอ่หนำ้ ทีละบรรทดั ทีละค ำ และทีละอกัขระ) 
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5. เปลีย่นการตั้งค่า TalkBack 

               หำกตอ้งกำรตรวจสอบหรือเปล่ียนกำรตั้งค่ำ TalkBack ใหน้ ำทำงไปท่ีการน าทาง > การเข้าถึง > TalkBack > การตั้งค่า 

       TalkBack มีกำรตั้งค่ำ 4 หมวดหมู่ แต่ละหมวดหมู่มีค ำอธิบำยอยูต่ำมส่วนต่ำงๆ ดำ้นล่ำง หมวดหมู่เหล่ำน้ี 

 เสียงพดู: กำรตั้งค่ำเหล่ำน้ีจะควบคุมกำรอธิบำยและอ่ำนออกเสียง  
 กำรตอบรับอ่ืนๆ: กำรตั้งค่ำเหล่ำน้ีจะควบคุมกำรสัน่และเสียงท่ีไม่ใช่ค ำพดู  
 แตะเพื่อส ำรวจ: กำรตั้งค่ำเหล่ำน้ีจะควบคุมท่ำทำงสมัผสักำรแตะเพ่ือส ำรวจ 
 เบ็ดเตลด็: หมวดหมู่น้ีประกอบดว้ยวธีิใช ้TalkBack เม่ือมีกำรหยดุใชง้ำน กำรตั้งค่ำส ำหรับนกัพฒันำซอฟตแ์วร์ และ 

earcon 

! การตั้งค่าอาจแตกต่างกนัไปตามอุปกรณ์ ! 

5.1 การตั้งค่าเสียงพูด 

การตั้งค่า ค าอธิบาย ตวัเลอืก 

ตั้งระดบัเสียงพูด ตั้งระดบัเสียงพดูของ TalkBack ใหเ้ท่ำกบัหรือเบำกวำ่ระดบัเสียง
ของส่ือ ระดบัเสียงของส่ือหมำยถึงระดบัเสียงอ่ืนๆ ในอุปกรณ์ 

ตรงกบัระดบัเสียงของส่ือ;  
75% ของระดบัเสียงของส่ือ; 
50% ของระดบัเสียงของส่ือ; 
25% ของระดบัเสียงของส่ือ 

ใช้การเปลีย่นแปลงระดบั
เสียงสูงต า่ 

เปล่ียนระดบัเสียงสูงต ่ำส ำหรับกำรตอบรับของแป้นพิมพ ์เม่ือ
เลือกตวัเลือกน้ี เสียงพดูตอบรับของแป้นพิมพจ์ะตั้งเป็นระดบั
เสียงต ่ำลง 

เปิด; ปิด 

เสียงสะท้อนของแป้นพมิพ์ ไดย้นิเสียงแป้นท่ีกด พดูแป้นท่ีกดเสมอ;  
ส ำหรับแป้นพิมพบ์น
หนำ้จอเท่ำนั้น;  
ไม่พดูแป้นท่ีกดเลย 

พูดเมือ่หน้าจอปิด โดยค่ำเร่ิมตน้จะไม่มีเสียงพดูข้ึนเม่ือหนำ้จอดบั หำกเลือกจะมีกำร
พดูแจง้เตือนเม่ือหนำ้จอดบั  

เปิด; ปิด 

ใช้พร็อกซิมติเีซ็นเซอร์ Android บำงรุ่นมีพร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์ หำกมี ใหใ้ชก้ำรตั้งค่ำน้ี
เพื่อปิดเสียง TalkBack ชัว่ครำว โทรศพัท:์ โบกน้ิวมือเหนือพร็อก
ซิมิตีเซ็นเซอร์เพื่อปิดเสียง TalkBack แท็บเลต็: แตะแอปพลิเคชนั
บนหนำ้จอแสดงผล แตะหนำ้จออีกคร้ังเพ่ือรีสตำร์ท TalkBack 

พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์ปิด
เสียงพดู;  
พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์ไม่
ควบคุมเสียงพดู 

เขย่าเพือ่เร่ิมต้นการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง (ทดลอง) 

กำรเขยำ่อุปกรณ์จะเปิดใชก้ำรอ่ำนแบบต่อเน่ือง  ปิดใชอ้ยู;่ เบำมำก; เบำ; ปำน
กลำง; แรง; แรงมำก 

บอกหมายเลขผู้โทร ไดย้นิเสียงพดูหมำยเลขผูโ้ทรก่อนรับสำย เปิด; ปิด 
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5.2 การตั้งค่าการตอบรับอืน่ๆ 

การตั้งค่า ค าอธิบาย ตวัเลอืก 

การส่ันเตอืน รับกำรสัน่เตือนส ำหรับกำรท ำงำน เช่น เม่ือคุณเลือกวตัถุหรือน ำ
ทำงไปยงัส่วนต่ำงๆ บนอุปกรณ์ 

เปิด; ปิด 

เสียงเตอืน รับเสียงตอบรับนอกเหนือจำกเสียงพดูขณะน ำทำงไปยงัส่วนต่ำงๆ เปิด; ปิด 
เน้นทีเ่สียงพูด ลดระดบัเสียงอ่ืนๆ เม่ือ TalkBack ก ำลงัพดู  เปิด; ปิด 
ระดบัเสียง สำมำรถใชง้ำนไดเ้ม่ือเปิดใช ้"กำรตอบรับดว้ยเสียง" ตวัเลือกน้ีจะ

ควบคุมระดบัเสียงพดูและเสียงอ่ืนๆ ท่ี TalkBack สร้ำงข้ึนซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัระดบัเสียงของระบบ 

ตรงกบัระดบัเสียงของส่ือ;  
75% ของระดบัเสียงของส่ือ;  
50% ของระดบัเสียงของส่ือ;  
25% ของระดบัเสียงของส่ือ 

 
5.3 การตั้งค่าการแตะเพือ่ส ารวจ 

การตั้งค่า ค าอธิบาย ตวัเลอืก 

แตะเพือ่ส ารวจ แตะหนำ้จอเพ่ือฟังส่ิงท่ีก ำลงัแตะอยู ่กำรตั้งค่ำน้ีจะเปิดใชอ้ยูโ่ดย
ค่ำเร่ิมตน้ หำกปิดใชอ้ยู ่อุปกรณ์จะไม่ตอบสนองต่อท่ำทำง
สมัผสัของทำงลดัหรือพดูรำยกำรต่ำงๆ เม่ือคุณแตะหนำ้จอ 
เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรแตะเพ่ือส ำรวจ 

เปิด; ปิด 

เลือ่นรายการอตัโนมตั ิ เม่ือเลือกตวัเลือกน้ี รำยกำรจะเล่ือนเองระหวำ่งกำรน ำทำง
ตำมล ำดบั (กวำดน้ิวเพ่ือยำ้ยไปมำระหวำ่งวตัถุต่ำงๆ) 

เปิด; ปิด 

การเลอืกแบบแตะคร้ังเดยีว 
(ทดลอง) 

แตะรำยกำรท่ีโฟกสัอยูใ่นปัจจุบนัเพียงคร้ังเดียวเพ่ือเลือก แทนท่ี
จะแตะ 2 คร้ัง 

เปิด; ปิด 

เปิดบทแนะน า "แตะเพือ่
ส ารวจ" 

ดูบทแนะน ำเก่ียวกบักำรแตะเพ่ือส ำรวจ  แตะเพื่อเปิดบทแนะน ำ 

จดัการท่าทางสัมผสั > 
ท่าทางสัมผสัในตวั 

เลือกกำรตั้งค่ำน้ีเพ่ือเปล่ียนควำมหมำยของท่ำทำงสมัผสั 
TalkBack ไดแ้ก่ ท่ำทำงสมัผสัในแนวตั้ง 2 ส่วน (กวำดน้ิวข้ึน
และลง หรือกวำดน้ิวลงและข้ึน) ท่ีมีกำรก ำหนดควำมหมำยไว้
ล่วงหนำ้ เรียนรู้เพ่ิมเติมในท่ำทำงสมัผสั TalkBack 

ยำ้ยไปยงัรำยกำรแรกและ
รำยกำรสุดทำ้ยบนหนำ้จอ; 
วนผำ่นระดบัรำยละเอียดกำร
อ่ำน 

จดัการท่าทางสัมผสั > 
ท่าทางสัมผสัของทางลดั 

เลือกกำรตั้งค่ำน้ีเพ่ือเปล่ียนท่ำทำงสมัผสัของทำงลดั TalkBack 
ทั้ง 8 ท่ำ ไดแ้ก่ กวำดน้ิวข้ึนและไปทำงขวำ กวำดน้ิวข้ึนและไป
ทำงซำ้ย กวำดน้ิวลงและไปทำงขวำ กวำดน้ิวลงและไปทำงซำ้ย 
กวำดน้ิวไปทำงขวำและลง กวำดน้ิวไปทำงขวำและข้ึน กวำดน้ิว
ไปทำงซำ้ยและลง กวำดน้ิวไปทำงซำ้ยและข้ึน แตะท่ำทำงสมัผสั
และจำกนั้นเลือกกำรก ำหนดใหม่ เรียนรู้เพ่ิมเติมในท่ำทำงสมัผสั 
TalkBack 

ไม่ไดก้ ำหนด; ปุ่ม "กลบั"; 
ปุ่ม "หนำ้แรก"; ปุ่ม "แอป
ปัจจุบนั"; เปิดกำรแจง้เตือน; 
เปิดเมนูตำมบริบทส่วนกลำง; 
เปิดเมนูตำมบริบทเฉพำะ
รำยกำร; อ่ำนจำกดำ้นบน; 
อ่ำนจำกรำยกำรถดัไป 
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จดัการป้ายก ากบัทีก่ าหนด
เอง 

ใชก้ำรตั้งค่ำน้ีเพ่ือจดักำรป้ำยก ำกบัแบบก ำหนดเองท่ีคุณสร้ำงข้ึน
ดว้ยเมนูตำมบริบทเฉพำะรำยกำร 

เรียนรู้เพ่ิมเติมในเมนูตำม
บริบทส่วนกลำงและเฉพำะ
รำยกำร 

 

5.4 การตั้งค่าเบ็ดเตลด็ 

การตั้งค่า ค าอธิบาย ตวัเลอืก 

กลบัมาท างานอกีคร้ังจากการหยุดใช้
งาน 

เลือกวธีิท่ี TalkBack ควรท ำงำนตอ่หลงัจำก
ท่ีคุณหยดุใชง้ำน 

เม่ือหนำ้จอเปิด; เม่ือหนำ้จอลอ็กแสดง
ข้ึน; จำกกำรแจง้เตือนเท่ำนั้น 

การตั้งค่าของนักพฒันาซอฟต์แวร์ > 
ระดบัของการบันทกึเอาต์พุต 

นกัพฒันำแอปสำมำรถใชก้ำรตั้งค่ำน้ีเพ่ือ
ระบุประเภทของเหตุกำรณ์ท่ีจะบนัทึก 

ไม่มี; ยนืยนั; ขอ้ผดิพลำด; ค ำเตือน; 
ขอ้มูล; แกปั้ญหำ; Verbose 

การตั้งค่าของนักพฒันาซอฟต์แวร์ > 
แสดงเอาต์พุตของเสียงพูด 

เม่ือเปิดใช ้จะมีกำรแสดงผลลพัธ์ของ
เสียงพดูบนหนำ้จอ 

เปิด; ปิด 
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6. ปิดใช้ TalkBack 

หำกตอ้งกำรปิด TalkBack ใหท้ ำตำมขั้นตอนต่อไปน้ี  

1. น ำทำงไปท่ีการตั้งค่า > การเข้าถงึ > TalkBack 
2. เล่ือนสวติช ์TalkBack ไปท่ีต ำแหน่งปิด 
3. ในช่องโตต้อบ "หยดุ TalkBack" ใหเ้ลือกตกลง 
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7. การติดตั้งโปรแกรม Text To Speech เพือ่ให้ Android สามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ 

 โปรแกรม Text to speech Android  ท่ีสำมำรถอ่ำนออกเสียงภำษำไทยไดน้ั้น มีอยู ่2 โปรแกรมท่ีแนะน ำคือ VAJA TTS 
และ SVOX Kanya Thai 

7.1 วธีิการติดตั้ง Install VAJA TTS 

1. คน้หำ VAJA TTS ใน Google Play Store  
2. ติดตั้ง VAJA TTS ลงบนมือถือ 
3. เปิดโปรแกรม VAJA TTS ถำ้โปรแกรมมีควำมตอ้งกำรใหโ้หลดไฟลเ์สียงเพ่ิมเติม ใหก้ดตกลง เพ่ือท ำกำร

โหลดไฟลเ์สียงเพ่ิมเติม และในกรณีท่ีเปิดโปรแกรมคร้ังแรก จะหนำ้ต่ำงใหเ้ลือกใช ้VAJA TTS ตั้งแค่เป็น 
Default Text To Speech Output ของตงัเคร่ือง ซ่ึงถำ้กดตกลงเลือก สำมำรถขำ้มขอ้ 4 ดำ้นล่ำงได ้

4. ท ำกำรตั้งค่ำให ้VAJA TTS เป็น Default Text To Speech Output โดยเขำ้ไปท่ี Accessibility > Text-to-
speech output > ใหเ้ลือก ท่ี VAJA Text-to-speech  

5. ทดลองใหโ้ปรแกรม อ่ำนขอ้ควำมตวัอยำ่ง 
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7.2 วธีิการติดตั้ง SVOX Kanya Thai 

1. คน้หำ SVOX Kanya Thai ใน Google Play Store  
2. ติดตั้ง SVOX Kanya Thai ลงบนมือถือ 
3. เปิดโปรแกรม SVOX Kanya Thai ถำ้โปรแกรมมีควำมตอ้งกำรใหโ้หลดโปรแกรม SVOX Classic 

application ใหก้ดตกลง เพ่ือท ำกำรโหลดโปรแกรม และกดติดตั้ง  
4. ปิดโปรแกรม SVOX Kanya Thai และเปิดใหม่ โปรแกรมจะตอ้งกำรใหโ้หลดไฟลเ์สียงเพ่ิมเติม ใหก้ดตกลง

และรอโหลดจนเสร็จส้ิน 
5.  
6. ท ำกำรตั้งค่ำให ้SVOX Kanya Thai เป็น Default Text To Speech Output โดยเขำ้ไปท่ี Accessibility > Text-

to-speech output > ใหเ้ลือก ท่ี SVOX Text-to-speech 
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8. เปิดใช้งานฟังก์ชัน Enhance Web Accessibility  
(ตอ้งท ำใน Android บำง Version และในกรณีท่ีเปิดหนำ้เวบ็แลว้ระบบไม่สำมำรถอ่ำนได)้ 
 เพ่ือท่ีจะเพ่ิมควำมสมำรถในกำรอ่ำนหนำ้เวบ็ไซตไ์ด ้ผูใ้ชจ้  ำเป็นตอ้งเปิดใชง้ำนฟังก์ชนั Enhance Web Accessibility 

ก่อน โดยวธีิกำรเปิดกำรใชง้ำนฟังกช์นัดงักล่ำวมีดงัน้ี 
1. น ำทำงไปท่ีกำรตั้งค่ำ > กำรเขำ้ถึง > Enhance Web Accessibility 
2. เลือกไปท่ี Enhance Web Accessibility ระบบจะมีหนำ้ต่ำงข้ึนมำใหย้นืยนักำรเปิดใชง้ำน 
3. กดเลือก “ ยอมรับ ” 
4. ในกรณีท่ีจะปิดฟังก์ชนัน้ี สำมำรถท ำไดโ้ดยกำรเลือกไปท่ี Enhance Web Accessibility อีกคร้ัง ระบบจะเปล่ียน

สถำนะเป็นไม่เปิดใชง้ำนฟังกช์นั Enhance Web Accessibility 
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9. เปิดใช้งานฟังก์ชันแสดงผล Caption ของรูปภาพ 

1. น ำทำงไปท่ีกำรตั้งค่ำ > กำรเขำ้ถึง > Caption 
2. เลือกไปท่ี Caption และเลือกใหเ้ปิดกำรใชง้ำน ซ่ึงเรำสำมำรถตั้งคำ่เพ่ิมเติมในส่วน

ของกำรแสดงผล Caption รูปภำพได ้ดงัน้ี 
1. เปล่ียนภำษำ : สำมำรถเปล่ียนภำษำของ Caption รูปภำพได ้
2. ขนำดตวัอกัษร : สำมำรถก ำหนดขนำดตวัอกัษรของ Caption ได ้
3. รูปแบบอกัษร  : สำมำรถก ำหนดสีอกัษรและพ้ืนหลงัของ Caption ได ้

 

 

 

 

 

 

 


