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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ก 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย  จัดตั้งขึ้นภำยใต้ภำรกิจส ำคัญของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (หรือ ส ำนักงำน กสทช.) 

ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรให้สิทธิ

ใช้ทรัพยำกรโทรคมนำคมของชำติร่วมกัน และสิทธิในกำรเข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคมอย่ำงเท่ำเทียม ซึ่งเป็นกำร

เปิดโอกำสให้กับประชำชนในพ้ืนที่ห่ำงไกล ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ เข้ำถึงบริกำรทำง

กำรศึกษำ บริกำรทำงกำรแพทย์ บริกำรจำกภำครัฐ รวมถึงบริกำรอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมำกมำยผ่ำน

เครือข่ำยโทรคมนำคม   ส ำนักงำน กสทช. จึงได้จัดท ำแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึง

และบริกำรเพ่ือสังคม พ.ศ. 2555-2559  โดยมีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องในข้อ 4.7 ว่ำ จะด ำเนินกำรจัดให้มีระบบ

กำรติดต่อสื่อสำรโทรคมนำคมเฉพำะทำงส ำหรับผู้พิกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 แสนคน ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล

ข่ำวสำรได้เช่นคนปกติทั่วไป  

ส ำนักงำน กสทช. จึงร่วมกับมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  โดย

มีเป้ำหมำยเพ่ือให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดกับ

บุคคลทั่วไป ในอีก 5 ปี คือ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยในปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะให้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจ ำนวน 9 บริกำรต่อเนื่องจำกปี 2554 ดังภำพที่ 1 

 
ภำพที ่1 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จัดบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 บริกำร 
เพ่ือเชื่อมต่อกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดกับบุคคลทั่วไป 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ข 

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร มีช่องทำงกำรติดต่อดังนี้ 

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  หมำยเลขโทรศัพท์ 086 000 5055  

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Message 

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน
เว็บไซต์  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เว็บไซต์ 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Video  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด
ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  

เลขหมำยโทรศัพท์ 1412  
กด 3 ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง  
กด 4 ส ำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 
Phone  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินสำมำรถติดต่อได้ทุกช่องทำงที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน 

 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2559 ดังนี้ 

การบริหารจัดการส านักงานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรฯ ตำมภำระหน้ำที่ที่ก ำหนด ประกอบด้วย กำรจ้ำงงำนบุคลำกรจ ำนวน 53 คน ตำมโครงสร้ำงองค์กร 

พร้อมทั้งด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้กับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เจ้ำหน้ำที่เทคนิค และ

เจ้ำหน้ำที่ทุกต ำแหน่งเพ่ือให้เป็นผู้เชี่ยวชำญในงำนที่ต้องปฏิบัติ  นอกจำกนั้นในกำรบริหำรและกำรก ำกับดูแล



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ค 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ นั้น ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 2 ครั้ง และประชุมคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 12 ครั้ง เพ่ือให้

กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

การพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เปิดให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเดิมทั้ง 6 ระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

และเพ่ือให้ระบบเดิมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยเพ่ิม

เป็น 7 ระบบดังนี ้คือ  

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS ที่ปรับปรุงใหม่ได้ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้งำนแล้ว ได้เปิด

ให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2556  

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ MMS ได้ปิดระบบนี้เมื่อปี 2556 เนื่องจำกมีกำรใช้งำนน้อย

มำกและผู้ใช้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้งำนสูง จึงได้พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Message บนระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ขึ้นมำใหม่เพ่ือทดแทนระบบเดิม ได้

เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557  

3) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต ได้มีกำรปรับปรุงระบบเดิม

และเปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2558 รวมทั้งได้เพ่ิมฟังก์ชันสนทนำข้อควำม (Live Chat) ในแอป

พลิเคชัน TTRS Message 

4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต ได้ปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้เพ่ือให้

ใช้งำนง่ำยขึ้นแล้ว 

5) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ 

ติดตั้งและผ่ำนกำรทดสอบแล้ว ได้เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558 

6) เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) ได้ติดตั้งตู้ TTRS รุ่น 2 ไปแล้ว จ ำนวน 150  

ตู้ ทั่วประเทศ  

7)  ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน มีกำรพัฒนำระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทำงกำรแพทย์แล้ว พัฒนำระบบน ำเข้ำข้อมูลคนพิกำรทำงกำรได้ยิน และน ำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลทำง

กำรแพทย์ฉุกเฉินของคนพิกำรทำงกำรได้ยิน 

 

 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
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ส่วนในกำรพัฒนำระบบถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใหม่นั้น ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดส ำหรับผู้ไร้

กล่องเสียง ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับบุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่ และ

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดด้วยกำรเชื่อมกับโปรแกรมระบบภำพภำษำไทยกับ

โทรศัพท์ส ำหรับบุคคลที่สมองพิกำร ได้เปิดให้บริกำรแล้ว 

 2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำม ได้เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 

2559 

การประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ประกอบกำร

ประชำสัมพันธ์และจัดท ำชุดนิทรรศกำร เพ่ือกำรจัดนิทรรศกำรนอกสถำนที่ มีกำรจัดนิทรรศกำร จ ำนวน 4 

ครั้ง จัดท ำสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) บริกำรกลุ่มสมำชิกในโซเชียลมีเดีย FACEBOOK FANPAGE 

TTRS THAILAND ให้แก่ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน ในรูปสื่อวีดิทัศน์ภำษำมือ จ ำนวน 101 เรื่อง ประชำสัมพันธ์ผ่ำน

สื่อมวลชน จ ำนวน 1 ครั้ง และเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ และอบรมระดับนำนำชำติ 1 ครั้ง  

การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดอบรมให้กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 22 ครั้ง โดยมีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 

1,214 คน  

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภคประจ ำปี ณ โรงแรม

เซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2559 มีผู้เข้ำร่วมประชุม 100 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟัง

ควำมคิดเห็นในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจำกผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน โดยมีผล

กำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ที่ร้อยละ 93 

 

การประเมินโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 3

ส่วนโดยมีผลกำรประเมินดังนี้คือ 

1. ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร มีจ ำนวนสมำชิกเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 992 คน รวมมีสมำชิกทั้งหมด 

47,296 คน  มีจ ำนวนครั้งในกำรใช้บริกำรรวมทั้งสิ้น 192,712 ครั้ง  ดังนี้   
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1.1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 12,335 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.401 

1.2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 31,690 ครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 16.444 

1.3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 17,734 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.202 

1.4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ 10,410 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.402 

1.5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 47,849 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 24.83 

1.6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 72,676 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.712 

1.7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.003 

2. ผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร ใน 5 ด้ำน สรุปได้ดังนี ้

2.1. มำตรฐำนด้ำนที่ 1  ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรสำธำรณะผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 4.46 จำกที่

ก ำหนดจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 15 

2.2. มำตรฐำนด้ำนที่ 2  ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 0 

จำกที่ก ำหนดจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 

2.3. มำตรฐำนด้ำนที่ 3  เวลำในกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

2.3.1. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.1 ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร SMS 

ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:16 นำที จำกที่ก ำหนดไว้ไม่

เกิน 1:10 นำที 

2.3.2. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.2 ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ ที่ 0:22 นำที จำกมำตรฐำนไม่เกิน 1.33 นำที 

2.3.3. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.3 ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร

สนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ ที่ 

0:09 นำที จำกมำตรฐำนไม่เกิน 0:47 นำท ี
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2.3.4. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.4 ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร

สนทนำวิดีโอปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่

ที่ร้อยละ 94.31 จำกมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

2.3.5. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.5 ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร

สนทนำ TTRS Video ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที 

อยู่ที่ร้อยละ 91.71 จำกมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

2.4. มำตรฐำนด้ำนที่ 4 ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำร

ตอบรับภำยใน 10 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  จำกมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

2.5. มำตรฐำนด้ำนที่ 5 แบ่งผลกำรประเมินเป็น 2 มำตรฐำนย่อย 

2.5.1. มำตรฐำนด้ำนที่ 5.1 กำรร้องเรียนกำรให้บริกำร ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีผู้ร้องเรียนที่

ร้อยละ 0.016 ของจ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมด จำกมำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 3 

2.5.2. มำตรฐำนด้ำนที่ 5.2 มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำร ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน โดยมีผู้ตอบไม่พอใจหรือพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 0 ของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

ทั้งหมด จำกมำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 3 

 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

ผลกำร

ให้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ปกติ ผ่าน

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีคำ่เฉลีย่

กำรรอสำยว่ำง

อยู่ท่ีร้อยละ 

4.46 จำกท่ี

ก ำหนด

ผลกำร

ให้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ฉุกเฉิน ผ่าน

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีคำ่เฉลีย่

กำรรอสำยว่ำง

อยู่ท่ีร้อยละ 0 

จำกท่ีก ำหนด

จ ำนวนไม่เกิน

ร้อยละ 10 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำร SMS ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี

ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:16 นำที จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 

1:10 นำที  

 จ ำนวนกำรร้องเรยีน

กำรให้บริกำรผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมผีู้ร้องเรียนท่ีร้อย

ละ 0.016  ของ

จ ำนวนกำรใช้บริกำร

ทั้งหมดในรอบปี จำก

ที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อย

ละ 3 

 จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมที่ไม่

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำร TTRS Message ปกติ ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับที่ 0:22 นำที จำกท่ี

ก ำหนดไวไ้ม่เกิน 1:33 นำที 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรบัท่ี 0:09 

นำที จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 0:47 นำที 
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การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

จ ำนวนไม่เกิน

ร้อยละ 15  

  

  ผลกำรตอบรับของ

เจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรในกำรให้บริกำร

สนทนำวิดีโอปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย

มีค่ำเฉลีย่กำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที ท่ีร้อยละ 

94.31 จำกท่ีก ำหนดไว้ให้

เกินร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำ

วิดีโอฉุกเฉินผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับ

ภำยใน 10 วินำที อยู่ที่

ร้อยละ 100  จำกท่ี

ก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 

90 

พอใจกำรบริกำรผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน 

โดยมผีู้ตอบไม่พอใจ

หรือพอใจน้อยที่สุด

ร้อยละ 0 ของจ ำนวน

ผู้ตอบแบบสอบถำม

ทั้งหมด จำกมำตรฐำน

ไม่เกินร้อยละ 3 

  

ผลกำรตอบรับของ

เจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรในกำรให้บริกำร 

TTRS Video ปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย

มีค่ำเฉลีย่กำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที ท่ีร้อยละ 

91.71 จำกท่ีก ำหนดไว้ให้

เกินร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำ

TTRS Video ฉุกเฉินผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับ

ภำยใน 10 วินำที อยู่ที่

ร้อยละ 100  จำกท่ี

ก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 

90 

 

 

3. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในปี 2559 ได้ผลดังนี้ คือ  

ตัวช้ีวัดประจ าปี 2559 ผลการด าเนินงานของปี 2559 

1. มีกำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปี 2555 - 2557 

มีกำรประเมินองค์กร โดยใช้ CIPP Model (Content 

Input Process and Product Model) โดยหน่วยงำน

ภำยนอก 

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดย

ได้รับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรใน

แต่ละปี  ได้แก่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส ำนักงำน 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำร

มีกำรพัฒนำบุคลำกรครบทุกคนรวม 12 หลักสูตร  
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สื่อสำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฝึกอบรมและ

ประชำสัมพันธ์ 

3. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร  6 ระบบ ให้สำมำรถใช้งำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS ที่ปรับปรุง

ใหม่ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2556 

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำม

ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message เปิดให้บริกำรตั้งแต่

เดือนตุลำคม 2557 

3) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม

บนอินเทอร์เน็ตที่ปรับปรุงใหม่ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือน

พฤศจิกำยน 2558 

4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน

อินเทอร์เน็ต ได้ปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อให้ใช้งำนง่ำยขึ้น 

5) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน

อินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์โทรคมนำคมเคลื่อนที่  เปิด

ให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558 

6) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

ติดตั้งตู้ TTRS รุ่น 2 แล้ว 150 ตู้ 

7) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน ได้

พัฒนำระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์แล้ว และได้

พัฒนำระบบน ำเข้ำข้อมูลคนพิกำรทำงกำรได้ยิน และ

น ำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลคนพิกำรทำงกำรได้ยินแล้ว 

4. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรใหม่ 2 ระบบ  

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด

ส ำหรับบุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่ และระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดด้วยกำรเชื่อมกับ

โปรแกรมระบบภำพภำษำไทยกับโทรศัพท์ส ำหรับบุคคลที่
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สมองพิกำร ได้เปิดให้บริกำรแล้ว 

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น

ข้อควำม เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 

5. มีกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรสำธำรณะ จ ำนวน 30 ตู้ 

มีกำรติดตั้งตู้ TTRS รุ่น 1 แล้วจ ำนวน 30 เครื่อง และมี

กำรติดตั้งตู้ TTRS รุ่น 2 แล้ว จ ำนวน 150 เครื่อง ซึ่งติดตั้ง

ในปี 2559 จ ำนวน 30 เครื่อง รวมมีตู้ TTRS จ ำนวน 180 

เครื่อง 

6. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service 

level agreement) เป็นไปตำมก ำหนด

ของแผนงำนแต่ละปี 

กำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำรตำม

แผนกำรด ำเนินงำนปี 2559 เป็นไปตำมข้อก ำหนด

มำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำรทุกบริกำร 

7. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวน

ประมำณ 650 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค 

กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวน 1,214 คน  

8. มีจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจ ำนวนเพิ่มขึ้น

อย่ำงน้อย 300 คน 

มีสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพ่ิมข้ึนในปี 

2559 จ ำนวน 992 คน รวมสมำชิกทั้งหมด 47,296  คน 

9. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบ

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและ

ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรทุกปี 

พร้อมทั้งกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภค

ทุกปี 

มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร จำกกำรจัด

ประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภคประจ ำปีของ TTRS 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องคริสตัล 2-4 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผลกำรประเมินควำม

พึงพอใจในภำพรวมอยู่ที่ร้อยละ 93 

10. มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2559 และรำยงำนสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 

มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2559 และรำยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 
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ค าน า 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

และมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรมีบันทึกควำมร่วมมือในกำรจัดท ำโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2556 นั้น มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรจะส่งมอบงำนรวมทั้งสิ้น 8 งวด  

กำรส่งงำนงวดที่ 8 (งวดสุดท้ำย) นี้ ประกอบไปด้วยรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 และรำยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2555-2559) 

รำยงำนฉบับนี้เป็นรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหำที่ส ำคัญดังนี้  

 บทน ำ 

 กำรบริหำรจัดกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 

 กำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 กำรประชำสัมพันธ์ 

 กำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 กำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

 กำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

กำรที่โครงกำรนี้บรรลุผลส ำเร็จได้ด้วยดี มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรต้องขอขอบคุณคณะกรรมกำรบริหำร

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลฯ และคณะท ำงำนฯ   

ที่ช่วยให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคที่เป็น

ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงด้ำนกำรพูด รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ให้ควำมสนใจและให้ควำม

ร่วมมือพัฒนำบริกำรที่เป็นประโยชน์แก่สำธำรณชนเช่นนี้ด้วยดี 

 

 
 

(นำยวิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์) 
ประธำนกรรมกำรมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร 
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บทที ่1  

บทน า 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.) เมื่อปี พ.ศ. 2554 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม (พ.ศ. 2555–

2559)  ซึ่งเป็นกำรสร้ำงโอกำสและศักยภำพให้กับประชำชน โดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อย คนพิกำร เด็ก คนชรำ 

และผู้ด้อยโอกำสในสังคม ให้มีทักษะควำมรู้ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนมีกำรวิจัยพัฒนำและสร้ำงสรรค์

เนื้อหำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือรองรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตของประชำชนในภูมิภำคต่ำงๆ รวมถึง

กลุ่มเป้ำหมำยทำงสังคม 

จุดประสงค์ของกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยเพ่ือเติมเต็มช่องว่ำงของ

ข้อจ ำกัดในกำรใช้งำนบริกำรโทรคมนำคมของผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดที่ไม่

สำมำรถใช้บริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนได้เหมือนบุคคลทั่วไป  โดยศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะ

จัดบริกำรโทรคมนำคมรูปแบบพิเศษที่เรียกว่ำ “บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร” ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดได้มีโอกำสใช้บริกำรโทรคมนำคมสื่อสำรกับบุคคลทั่วไปได้  อันจะท ำ

ให้แนวคิดกำรบริกำรทั่วถึงครอบคลุมไปถึงกำรให้บริกำรส ำหรับทุกคนตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำนที่ทุกคนจะได้รับ

อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนปี 2555 – 2559 เพ่ือเป็นแนวทำงกำร

ปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุผลตำมที่ก ำหนด  ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

1.1 วัตถุประสงค์  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

แก่กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงด้ำนกำรพูด ดังนี้  

1) เพ่ือเป็นหลักประกันของควำมทั่วถึงและเท่ำเทียมในกำรติดต่อสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้

ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด 

2) เพ่ือด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ กสทช. ที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่

และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 
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2553 และ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 

3) เพ่ือให้ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยสำมำรถให้บริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำง

ต่อเนื่อง 

4) เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับคน

ปกติได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น  

5) เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐและ

เอกชนได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

1.2 วิสัยทัศน์ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคของผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้

ที่บกพร่องทำงกำรพูดที่ไม่สำมำรถใช้บริกำรโทรคมนำคมได้เท่ำเทียมกับผู้ใช้ทั่วไป  โดยจัดบริกำรเสริมด้ำนกำร

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ได้มำตรฐำนกำรบริกำร เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิกำรเข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคม

อย่ำงทั่วถึงของประชำชนชำวไทย 

1.3 พันธกิจ 

1) ด ำเนินกำรเพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดมีช่องทำงสำมำรถใช้บริกำร

โทรคมนำคมเพ่ือสื่อสำรกับบุคคลทั่วไปได้สะดวก โดยให้ได้รับบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนทำง

ศูนย์ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  ที่สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำควำมต้องกำรของผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้

ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งใน

ระดับหลักกำร นโยบำย และระดับปฏิบัติกำร 

2) สนับสนุนให้เกิดกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบกำรประสำนควำมร่วมมือ ประสำนทรัพยำกรและกำร

ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน ระหว่ำงองค์กรและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรฯ 

3) ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) ด ำเนินกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้ได้มำตรฐำนกำรบริกำรที่ก ำหนด 

5) ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้ทรำบและเข้ำใจถึงประโยชน์ของบริกำรของศูนย์กำร

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ที่จัดให้ 
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6) ด ำเนินกำรอบรมผู้ใช้บริกำรให้เข้ำใจถึงกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในเชิงรุก โดยเฉพำะชุมชน

ชนบท รวมทั้งจัดอบรมกำรใช้งำนอุปกรณป์ลำยทำง 

7) ส่งเสริมกำรให้มีบริกำรเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะในหน่วยงำนที่ให้บริกำร

ประชำชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  

8) ส่งเสริมมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับกำรบริกำรที่เป็นธรรม  

1.4 เป้าหมายระยะ 5 ปี 

1) มีระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพรองรับกำรให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ  150,000 คน 

ในระยะ 5 ปี  

2) มีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรมำยังศูนย์ TTRS ที่มีประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 8 ช่องทำง รวมถึง

บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

3) องค์กรภำครัฐและเอกชนเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรให้บริกำร TTRS ไม่น้อยกว่ำ 1,000 แห่ง  

1.5 ตัวช้ีวัดและวิธีการวัด 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดตัวชี้วัด 

1. มีกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

รำยงำนกำรประเมินองค์กรโดยหน่วยงำนภำยนอก 

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  เจ้ำหน้ำที่

ส ำนักงำน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

เจ้ำหน้ำที่เทคนิค เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 

ได้รับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรในแต่ละปี 

รำยงำนกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 

3. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร       

6 ระบบ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ   

รำยงำนกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร  6 ระบบ  

4. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

เพ่ิม 2 ระบบ  

รำยงำนกำรระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  2 

ระบบ  
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ตัวช้ีวัด วิธีการวัดตัวชี้วัด 

5. เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะได้รับ

กำรติดตั้งจ ำนวน 180 เครื่อง ทั่วทุกภูมิภำค 

รำยงำนกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรสำธำรณะจ ำนวน 180 เครื่องพร้อมรูปถ่ำย 

6. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service level 

agreement) เป็นไปตำมก ำหนดของแผนงำนแต่ละปี 

รำยงำนคุณภำพของกำรบริกำรประจ ำปี  

7. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวนประมำณ   

450-650 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค 

รำยงำนกำรจัดอบรมกลุ่มเป้ำหมำยประจ ำปี 

พร้อมรำยชื่อ 

8. มีจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำง

น้อย 300 คนต่อปี รวมทั้งสิ้น 1,500 คน ใน 5 ปี  

รำยงำนสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

ประจ ำปี พร้อมรำยชื่อ 

9. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและควำมพึงพอใจ          

ในกำรใช้บริกำรทุกปี พร้อมทั้งกำรประชุมระดม

สมองผู้บริโภคทุกปี 

 รำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนและควำมพึง

พอใจในกำรใช้บริกำรประจ ำปี 

 รำยงำนกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภค

ประจ ำปี 

10. มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีและได้

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีทุกปี  

 รำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี   

 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ปรับปรุงใหม่  6 ระบบ 

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่พัฒนำเพิ่มเติม  2 ระบบ 

3) กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมกำรใช้งำนจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 2,500 คน 

4) สำมำรถให้บริกำรโทรคมนำคมขั้นพื้นฐำนแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดและ

ผู้สูงอำยุ อย่ำงน้อย 172,240 คนใน 5 ปี  

1.7 นิยามการบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

1) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่ง SMS แจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับปลำยทำงพร้อม

ข้อควำมติดต่อมำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะ
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ติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ ถ้ำมีกำรสอบถำมกลับมำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

จะส่ง SMS /MMS ออกไปยังผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ท ำเช่นนี้จนจบข้อควำมสนทนำ 

2) การบริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับ-ส่ง ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message เป็น

กำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินใช้โทรศัพท์สมำรท์โฟนรับ-ส่ง

ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message โดยแจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับปลำยทำงพร้อม

ข้อควำมติดต่อซึ่งสำมำรถแนบไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์ภำพ มำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  

จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ  ถ้ำมีกำร

สอบถำมกลับมำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะส่ง ข้อควำมผ่ำน  แอปพลิเคชัน TTRS ออกไปยังผู้

ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ท ำเช่นนี้จนจบข้อควำมสนทนำ 

3) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนอินเทอร์เน็ต  เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแบบกำรส่งข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  www.ttrs.or.th  โดยแจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์

ผู้รับปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไปยังผู้รับ

ปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ ถ้ำมีกำรสอบถำมหรือตอบกลับกลับมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะ

พิมพ์ข้อควำมโต้ตอบกับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ท ำเช่นนี้จนจบข้อควำมสนทนำ 

4) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต  เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรแบบกำรสนทนำภำษำมือผ่ำนเว็บไซต์  www.ttrs.or.th  โดยแจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์

ผู้รับปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อเป็นภำษำมือ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไป

ยังผู้รับปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ  ถ้ำมีกำรสอบถำมหรือตอบกลับกลับมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรจะสนทนำภำษำมือโต้ตอบกับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ท ำเช่นนี้จนจบกำรสนทนำ 

5) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนที่  เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรสนทนำภำษำมือผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบ smart phone  โดยผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับปลำยทำง

พร้อมข้อควำมติดต่อเป็นภำษำมือ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไปยังผู้รับ

ปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ  ถ้ำมีกำรสอบถำมหรือตอบกลับกลับมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

จะสนทนำภำษำมือโต้ตอบกับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน  ท ำเช่นนี้จนจบกำรสนทนำ 

6) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

สาธารณะ  เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรสนทนำภำษำมือผ่ำนเครื่องบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS)  โดยผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแจ้งชื่อและหมำยเลข
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โทรศัพท์ผู้รับปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อเป็นภำษำมือ  จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะ

ติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ  ถ้ำมีกำรสอบถำมหรือตอบกลับกลับมำ เจ้ำหน้ำที่

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะสนทนำภำษำมือโต้ตอบกับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน  ท ำเช่นนี้จนจบกำร

สนทนำ 

7) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับ

แจ้งเหตุฉุกเฉิน  โดยสำมำรถติดต่อมำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ตั้งแต่แบบที่ 1-5 ตำม

เลขหมำยฉุกเฉินหรือช่องทำงบนเว็บไซต์ที่ก ำหนดไว้ ช่องทำงฉุกเฉินดังกล่ำวจะสำมำรถลัดคิวเข้ำถึง

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้ทันที 

8) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดส าหรับผู้ที่บกพร่องทางการพูด เป็นกำร

ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดที่มีปัญหำกำรพูดไม่ชัดเช่น ผู้ไร้กล่อง

เสียง ผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ ผู้ที่สมองพิกำร เป็นต้น กลุ่มคนเหล่ำนี้ เมื่อใช้โทรศัพท์สื่อสำรกับผู้รับ

ปลำยทำงท ำให้ผู้รับปลำยทำงไม่สำมำรถรับฟังได้ชัด  จึงมีบริกำรสำยพิเศษที่มีโปรแกรมปรับ

เสียงพูดของผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ให้ชัดขึ้นและส่งเสียงที่ปรับปรุง ใหม่ให้ผู้รับ

ปลำยทำง และส ำหรับผู้สมองพิกำรที่ไม่สำมำรถพ  ูดสื่อสำรได้จะมีบริกำรเชื่อมต่อโปรแกรมระบบ

ภำษำภำพภำษำไทยเพ่ือสังเครำะห์เสียงพูดส่งผ่ำนระบบโทรศัพท์ไปยังผู้รับปลำยทำง   

9) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความ  เป็นกำรให้บริกำรให้บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรติดต่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแบบหูตึงหรือผู้สูงอำยุ สำมำรถ

โทรศัพท์เข้ำมำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ผ่ำนโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับแปลงเสียงเป็น

ข้อควำมช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแบบหูตึงหรือผู้สูงอำยุได้ยินเสียงพร้อมกับเห็นข้อควำมที่

ตรงกับเสียงไปพร้อมกัน 

1.8 การเข้าถึงบริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  หมำยเลขโทรศัพท์  

086 000 5055  (ท่ัวไปและฉุกเฉิน) 

2) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Message 

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (iOS) 
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ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

3) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน

เว็บไซต์  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม 

4) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

เว็บไซต์ 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ 

5) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Video  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (iOS) 

6) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ 

TTRS) 

ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th 

7) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด

ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  

เลขหมำยโทรศัพท์ 1412  

กด 3 ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง  

กด 4 ส ำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

8) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น

ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 

Phone  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (iOS) 

9) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทุกช่องทำงกำรติดต่อที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน 

1.9 ช่องทางการร้องเรียนและการสอบถาม  

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1. อีเมล์ติดต่อ  info@ttrs.or.th 

2. กำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ  ttrs@ttrs.or.th 
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ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

3. กำรแจ้งปัญหำกำรใช้

บริกำร  

 helpdesk@ttrs.or.th  

 เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือกติดต่อเรำ-แจ้งปัญหำกำรใช้งำน 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 

Video  

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 

TTRS Message  

 Facebook ชื่อ TTRS Thailand 

 Line ชื่อ TTRS Thailand 

 โทรศัพท์วิดีโอ 

4. แจ้งข้อเสนอแนะ ค ำติชม 

ร้องเรียน 

 feedback@ttrs.or.th 

 เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือก ติดต่อเรำ-รับเรื่องร้องเรียน 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 

Video  

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 

TTRS Message  

 Facebook ชื่อ TTRS Thailand 

 Line ชื่อ TTRS Thailand 

 โทรศัพท์วิดีโอ 

1.10 นโยบายการรักษาความลับ 

กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ใช้กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร โดยให้สมัคร

สมำชิก กรอกข้อมูล เช่น ชื่อ นำมสกุล อีเมล์ หมำยเลขโทรศัพท์  หมำยเลขบัตรประชำชน ควำมพิกำร ที่อยู่ 

อำชีพ โรงพยำบำลที่ใช้ บุคคลที่ให้ติดต่อฉุกเฉิน เป็นต้น  ข้อมูลดังกล่ำวจะใช้ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรเท่ำนั้น  
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กำรเปิดเผยข้อมูล 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะเปิดเผยข้อมูลสมำชิกกับบุคคลที่ 3 ในกรณีต่อไปนี้  

 ส ำหรับกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  

 เมื่อเจ้ำของข้อมูลยินยอม  

 เมื่อกฎหมำยบังคับให้เปิดเผยข้อมูล 

 เมื่อมีกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่ค ำสั่งศำลให้เปิดเผย   

 เมื่อมีกำรเรียกเก็บเงินถ้ำมีบริกำรที่ต้องช ำระเงิน   
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บทที ่2  

การบริหารจัดการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรบริหำรศูนย์ฯ ให้เป็นไปตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2559  ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 สถานที่ตั้ง 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้ำนเลขที่ 27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนน

อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ชั้น 3-5 มีพ้ืนที่ 1,082 ตำรำงเมตร 

ประกอบด้วย  

ชั้น 3 ห้องผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 1 ห้อง ห้องส ำนักงำน 2 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องเตรียมอำหำร 1 

ห้อง ห้องน้ ำ 3 ห้อง ดังแสดงในภำพที่ 2 - 6 

ชั้น 4 ห้องสตูดิ โอเดี่ยวส ำหรับบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 25 ห้อง ห้อง Text Chat 1 ห้อง  

ห้องเจ้ำหน้ำที่เทคนิค 1 ห้อง ห้องเซิร์ฟเวอร์ 1 ห้อง ห้องโถงรับรอง 1 ห้อง และห้องน้ ำ 2 ห้อง ดังแสดงใน

ภำพที่ 7 - 10 

ชั้น 5 ห้องอำหำร  1 ห้อง ห้องพักผ่อน 3 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง และห้องน้ ำ 2 

ห้อง ดังแสดงในภำพที่ 11 – 14 

                 

ภำพที ่2 ห้องผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
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ภำพที ่3 ห้องส ำนักงำน 1 ชั้น 3 

 

    

ภำพที ่4 ห้องส ำนักงำน 2 ชั้น 3 

 

    

ภำพที ่5 ห้องประชุม ชั้น 3 
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ภำพที ่6 ห้องเตรียมอำหำร ชั้น 3 

 

           

   

ภำพที ่7 ห้องสตูดิโอเดี่ยวส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ชั้น 4 
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ภำพที ่8 ห้องเจ้ำหน้ำทีเ่ทคนิค ชั้น 4 

 

   
ภำพที ่9 ห้อง Server 

 

  
ภำพที ่10 ห้องโถงรับรอง ชั้น 4 
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ภำพที ่11 ห้องอำหำร ชั้น 5 

 

     
ภำพที ่12 ห้องพักผ่อน ชั้น 5 

 

   
ภำพที ่13 ห้องเก็บของ ชั้น 5 
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ภำพที่ 14 ห้องนอน ชั้น 5 

2.2 บุคลากรประจ าปี 2559 

ในปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีบุคลำกรในต ำแหน่งต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงองค์กรของ

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ตลอดทั้งปีจ ำนวน 53 คน ตำมโครงสร้ำงองค์กรในภำพที่ 15 ดังนี้ 

 

 
ภำพที่ 15 โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
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จ ำนวนบุคลำกรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในแต่ละเดือนมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 
ตำรำงที ่1 จ ำนวนบุคลำกรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

เดือน  
จ านวนเจ้าหน้าที่ (คน) 

ฝ่ายบริหาร
ส านักงาน 

ฝ่ายบริการถ่ายทอด
การสื่อสาร 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ฝ่ายฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์ 

รวม 

มกรำคม 5 30 6 4 45 
กุมภำพันธ ์ 5 29 6 4 44 
มีนำคม 5 29 6 4 44 
เมษำยน 5 34 6 4 49 
พฤษภำคม 5 38 6 4 53 
มิถุนำยน 5 38 6 4 53 
กรกฏำคม 5 38 6 4 53 
สิงหำคม 5 37 6 4 52 
กันยำยน 5 37 6 4 52 
ตุลำคม 5 37 6 4 52 
พฤศจิกำยน 6 37 6 4 53 
ธันวำคม 6 37 6 4 53 

2.2.1 การพัฒนาบุคลากร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรของศูนย์ฯ 

อย่ำงสม่ ำเสมอ  โดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่งเพ่ือให้กำรบริกำรของศูนย์ฯ มี

ประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น เจ้ำหน้ำที่ทุกคนจะต้องมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในลักษณะของกำรบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร สำมำรถแก้ไขปัญหำเบื้องต้นหำกเกิดปัญหำในกำรให้บริกำรได้เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในศูนย์ฯ 

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อีกทั้งสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริกำรของศูนย์ฯ ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้และ

เข้ำใจกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรสู่ภำยนอก

โดยได้ด ำเนินกำรกำรพัฒนำบุคลำกรดังนี้ 
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ตำรำงที ่2 หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกร 

วันที่ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม 

13 ม.ค. 
2559 

อบรมกำรใช้งำนและ
ดึงข้อมูลรำยงำนใน
ระบบ CMS ส ำหรับ 
Admin 

1. กำรจัดกำรรำยงำนส ำหรับ 
Anministrator 
1.1 รำยงำนแบบ Real-time 
1.2 รำยงำนแบบ Historical 
1.3 รำยงำนแบบ Integrated 
2. กำรจัดกำร Agent 

1. นำยเศวต ศรีตลำ
นุกต์ 
2. นำยกันตพงษ์ 
ศันสนะเกียรติ 
3. นำยเอกลักษณ์ 
เหลื่อมล้ ำ 

13 ม.ค. 
2559 

อบรมกำรใช้งำนและ
ดึงข้อมูลรำยงำนใน
ระบบ CMS ส ำหรับ 
Supervisor 

1. กำรจัดกำรรำยงำนส ำหรับ Supervisor 
1.1 รำยงำนแบบ Real-time 
1.2 รำยงำนแบบ Historical 
1.3 รำยงำนแบบ Integrated 
2. กำรจัดกำร Agent 

1. นำงสำวธิดำรัตน์ เหม
รังคะ 
2. นำงสำวอัฑฒกำ 
เที่ยงปรีชำ 
3. นำงสำวชนัญชิดำ 
ชีพเสรี 

4 เม.ย. 
2559 

กำรถ่ำยภำพเบื้องต้น
ระดับกลำงด้วยกล้อง 
DSLR และกำรตกแต่ง
ภำพด้วยโปรแกรม 
Photoshop 

1. ภำพรวมส ำหรับกำรฝึกอบรม 
2. แนะน ำหลักกำรในกำรจัดองค์ประกอบ
ภำพให้สวยงำม กำรเลือกฉำกและกำร
เลือกแสง 
3. กำรใช้ปุ่มฟังก์ชันของกล้อง 
4. กำรใช้งำนและกำรก ำหนดโฟกัสแบบ
ต่ำง ๆ  
5. กำรตั้งค่ำ ISO (ควำมไว้แสง) 
6. กำรป้องกันปัญหำกำรเกิด Noise ใน
ภำพ 
7. กำรใช้สปีดชัตเตอร์ที่ถูกต้อง  
8. สปีดชัตเตอร์กับกำรควบคุมแสงในกำร
ถ่ำยภำพ 
9. กำรตั้งค่ำรูรับแสงและกำรถ่ำยภำพหน้ำ
ชัดหลังเบลอ 
10. กำรใช้งำนโหมดถ่ำยภำพแบบต่ำง ๆ  
11. เทคนิคกำรชดเชยแสงทำง + และ -  
12. กำรปรับ White Balance ให้เหมำะ

1. นำงสำวกมลทิพย์ 
ว่องธนบูรณ์ 
2. นำงสำวกนกวรรณ 
บุญชู 
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วันที่ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม 

กับสถำนกำรณ์ 
13. กำรถ่ำยภำพเฉพำะทำง เช่น ภำพ
บุคคล ภำพงำนที่มีกำรเคลื่อนไหว 
14. กำรใช้โปรแกรม Photoshop และ
เทคนิคที่รวดเร็วในกำรแต่งภำพ 

7-8 
เม.ย. 
2559 

กำรหำควำมจ ำเป็นใน
กำรฝึกอบรมและกำร
ท ำ Training Road 
Map  

1. ตัวแบบในกำรฝึกอบรมและ Training 
and Development Model 
2. กระบวนกำรในกำรวิเครำะห์ควำม
จ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 
3. 4 เทคนิคในกำรวิเครำะห์และก ำหนด
ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 
4. เทคนิคกำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมบน
พ้ืนฐำนของผลกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็น
ในกำรฝึกอบรม 
5. หลักกำรจัดอันดับควำมส ำคัญของ
หัวข้อฝึกอบรม 
6. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำ Training 
Road Map 
7. กระบวนกำรจัดท ำ Training Road 
Map 
8. กำรจัดท ำแผนฝึกอบรมในรูปแบบ 
Road Map 
9. กำรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรประ
เมนิสัมฤทธิผลของกำรฝึกอบรม 4 
ประเภท 
10. กำรเขียนโครงกำรฝึกอบรม 

1. นำงสำวธิดำรัตน์ เหม
รังคะ 
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วันที่ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม 

10-11 
พ.ค. 
2559 

เทคนิคกำรเขียน
หนังสือติดต่อรำชกำร
และธุรกิจ 

1. รูปแบบและหลักกำรเขียนเรื่องของ
หนังสือรำชกำรและธุรกิจ 
2. กำรเขียนเหตุและจุดประสงค์ของ
หนังสือ 
3. วิธีกำรเขียนเนื้อหำให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 
4. กำรเขียนบันทึก 
5. กำรใช้ภำษำไทยในกำรเขียนหนังสือ
รำชกำรและธุรกิจ 
6. ฝึกปฏิบัติกำรเขียนหนังสือรำชกำร 
ธุรกิจและกำรเขียนบันทึก 
7. น ำเสนอผลงำน วิจำรณ์และแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

1. นำงสำวมัณฑนำ เอ้ือ
พิทักษ์ 

18 มิ.ย. 
2559 

เจำะลึกภำษีเงินได้หัก 
ณ ที่จ่ำย 

1. เงื่อนไขหัก ณ ที่จ่ำย ตำมประมวล
รัษฎำกร 
2. แนวทำงปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำยบุคคลธรรมดำและนิติ
บุคคลตำมสัญญำธุรกิจ ได้แก่ สัญญำ
รับจ้ำงท ำของและสัญญำเช่ำทรัพย์ 
3. กำรยกเว้นไม่ต้องหักภำษีเงินได้ ณ ที่
จ่ำยในกรณีต่ำง ๆ แบบยกเว้นตำม
ประมวลรัษฎำกรและยกเว้นตำม
อนุสัญญำเพ่ือกำรเว้นกำรเก็บภำษี 
4. กำรเครดิตและขอคืนภำษี 
5. จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพ
บัญชี 

1. นำงสำวอำฑิญำ 
เพ็ชรสีนวล 

23-24 
มิ.ย. 
2559 

เทคนิคกำรเป็นพิธีกร
และผู้ด ำเนินรำยกำร
มืออำชีพ  

1. กำรพูดพ้ืนฐำนแบบพิธีกรและผู้ด ำเนิน
รำยกำร 
2. เทคนิคกำรเป็นพิธีกรและผู้ด ำเนิน
รำยกำรเบื้องต้น 
3. กำรพูด 3 มิติและปฏิภำณไหวพริบ 

1. นำงสำวสำยรุ้ง เมือง
เจริญ 
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วันที่ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม 

4. ฝึกปฏิบัติกำรเป็นพิธีกรและผู้ด ำเนิน
รำยกำรอย่ำงมืออำชีพ 

29-30 
มิ.ย. 
และ 

1 ก.ค. 
2559 

เทคนิคกำรจัดท ำคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน 

1. กำรวิเครำะห์ระบบและกำรศึกษำงำน 
2. หลักและแนวคิดในกำรเขียนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน 
3. กำรฝึกภำคปฏิบัติกำรจัดท ำผังกำร
ปฏิบัติงำน 
4. กำรฝึกภำคปฏิบัติกำรเขียนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน 
5. กำรน ำเสนอผลงำนกำรจัดผังกำร
ปฏิบัติงำน 
6. กำรน ำเสนอผลงำนกำรเขียนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน 

1. นำยกันตพงษ์ 
ศันสนะเกียรติ 

6 พ.ย. 
2559 

20 ประเด็นมำตรฐำน
กำรบัญชีที่ผู้ท ำบัญชี
ต้องปฏิบัติ 

1. กิจกำรจัดท ำงบกำรเงินเป็นไปตำ
มำตรฐำนกำรบัญชีหรือไม่ มีบทลงโทษ
อย่ำงไร 
2. ควำมแตกต่ำงของงบก ำไรขำดทุนกับ
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
3. งบกระแสเงินสดจะต้องจัดท ำทุก
กิจกำรหรือไม่ ส ำหรับกิจกำร PAEs และ 
NPAEs  
4. กำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือปลำยงวด 
กิจกำรได้ใช้มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับในกำรตี
รำคำสินค้ำคงเหลือหรือไม่ 
5. หำกรำคำทุนต่ ำกว่ำมูลค่ำสทุธิที่จะ
ได้รับ กิจกำรได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีอย่ำงไร 
6. กิจกำรจะพิจำรณำตัดสินค้ำคงเหลือ
ออกจำกบัญชีได้อย่ำงไร มีวิธีบันทึกบัญชี
อย่ำงไร 

1. นำงสำวปรำงทิพย์ 
สรสิทธิ์ 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
22 
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7. กิจกำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบัญชี 
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี 
และกำรแก้ไขข้อผิดพลำดหรือไม่ 
8. กิจกำรันทึกต้นทุนของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
หรือไม่ 
9. หำกกิจกำรมีกำรแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
จะบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดอย่ำงไร 
10. ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีกิจกำร
สำมำรถตีรำคำสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ได้หรือไม่ มีวิธีปฏิบัติอย่ำงไร 
11. กำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ออกจำก
บัญชีกิจกำรสำมำรถท ำได้กี่วิธีตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี 
12. กรณีท่ีกิจกำรซื้อสินทรัพย์โดยวิธีเช่ำ
ซื้อ วิธีลิสซิ่ง กิจกำรจะบันทึกบัญชีอย่ำงไร
ให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 
13. กำรรับรู้รำยได้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ใหม่ กิจกำรได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนหรือไม่ 
14. รำยได้อ่ืนของกิจกำรจะรับรู้อย่ำงไรใน
กำรค ำนวณก ำไรสุทธิ 
15. กิจกำรขำยสินค้ำโดยส่งออกจะรับรู้
รำยได้อย่ำงไร 
16. กิจกำรสำมำรถหยุดรับรู้รำยได้ได้
หรือไม่ มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่ำงไร 
17. สิ้นรอบบัญชีกิจกำรจะต้องตั้ง
ประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะ
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กำรเงินทุกกิจกำรหรือไม่ แนวปฏิบัติที่
ส ำคัญ 
18. มีหลักเกณฑ์อย่ำงไรในกำรน ำต้นทุน
กำรกู้ยืมมำถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 
หรือ ถือเป็นค่ำใช้จ่ำย 
19. ณ วันสิ้นรอบบัญชี กิจกำรจะต้องมี
กำรพิจำรณำสินทรัพย์ด้อยค่ำหรือไม่ 
พร้อมแนวปฏิบัติที่ส ำคัญ 
20. หลักเกณฑ์ท่ีส ำคัญในกำรค ำนวณ
ก ำไรต่อหุ้น ณ วันสิ้นรอบบัญชี 
21. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยำบรรณ
ของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี 

10 พ.ย. 
2559 

Work Shop: 
Kaspersky Endpoint 
Security For 
Business 

Work Shop: Kaspersky Endpoint 
Security For Business 

1. นำยวธัญญู บุญอำ
จินต์ 
2. นำยเอกลักษณ์ 
เหลื่อมล้ ำ 

8-9 ธ.ค. 
2559 

Implementing Cisco 
Wireless LAN 
Solutions 
(Workshop) 

1. แนะน ำเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำย 
2. ทฤษฎีคลื่นวิทยุและกำรน ำไปใช้งำน 
3. รู้จักกับมำตรฐำนของ Wireless LAN 
4. รู้จักโครงสร้ำงและกลไลกำรสื่อสำร
ข้อมูลของ Wireless LAN 
5. เทคนิคกำรออกแบบและวำงระบบ
เครือข่ำย Wireless LAN 
6. Solution กำรใช้งำน Wireless LAN 
7. กำรรักษำควำมปลอดภัยระบบ
เครือข่ำย Wireless LAN 
8. กำรติดตั้ง Cisco Access Point แบบ 
Autonomous (Standalone) 
9. กำรติดตั้ง Cisco Access Point แบบ 
Lightweight AP (L W APP) 

1. นำยวิศรุต เย็นมี 
2. นำยเอกลักษณ์ 
เหลื่อมล้ ำ 
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10. เทคนิคกำรปรับเปลี่ยน Mode 
ระหว่ำง Autonomous AP กับ L W 
APP 
11. กำรติดตั้ง Cisco Wireless LAN 
Controller (WLC) 
12. เทคนิคกำร Upgrade Wireless 
Controller Software 
13. เทคนิคกำร Backup / Restore 
Wireless Controller Software 
14. เทคนิคกำร Backup / Restore 
Wireless Controller Configuration 
15. กำรก ำหนดค่ำ Wireless Controller 
Task Admin 
16. กำรจัดตั้งกำรเชื่อมต่อระหว่ำง L W 
APP กับ Wireless Controller 
17. กำรก ำหนดค่ำด้ำนควำมปลอดภัย 
Wireless Security  
18. กำรจัดตั้ง Configuring : Local EAP 
(PEAP) on WLC 
19.  กำรจัดตั้ง Configuring : PEAP & 
EAP-FAST with ACS 5.6 
20.  กำรจัดตั้ง Configuring : RADIUS 
Server on WLC 
21.  กำรจัดตั้ง Configuring : Web 
Authentication on WLC 
22. กำรตรวจสอบปัญหำและแก้ไข
ระหว่ำง L W APP กับ WLC 
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19 ธ.ค. 
2559 

กำรสร้ำงประสิทธิภำพ
และเทคนิคกำร
บริหำรงำนในฝ่ำย
กำรเงิน 

1. ภำระหน้ำที่ ควำมส ำคัญและขอบเขต
ของระบบงำนกำรเงิน 
2. เทคนิคกำรพัฒนำและวำงระบบงำนใน
ฝ่ำยกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 
2.1 กำรวำงระบบกำรรับ-จ่ำยเงินให้มี
ประสิทธิภำพ 
2.2 กำรวำงระบบกำรรับ-จ่ำยเงินด้วยเช็ค 
3. ระบบเอกสำรส ำหรับงำนกำรเงิน 
3.1 เอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี 
3.2 กำรจัดเก็บเอกสำรด้ำนกำรเงิน 
3.3 กรณีเอกสำรสูญหำยเสียหำย 
3.4 กรณียกเลิกเอกสำร หรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเอกสำรแทนใบเดิม 
3.5 วิธีกำรในกำรจัดกำรเกี่ยวกับเอกสำร 
3.6 กำรท ำลำยเอกสำรด้ำนกำรเงิน 
4. กำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน 
4.1 กำรก ำหนดปริมำณเงินทุนหมุนเวียน 
4.2 กำรจัดหำแหล่งเงินทุนที่เหมำะ
ส ำหรับเงินทุนหมุนเวียน 
4.3 กำรวิเครำะห์แหล่งลงทุน 
4.4 กำรวิเครำะห์สภำพคล่องในกำรก่อหนี้ 
4.5 กำรจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบ
จัดหำเงินทุนหมุนเวียน 
5. กำรบริหำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด 
5.1 เทคนิคกำรจัดท ำงบประมำณเงินสด 
5.2 กำรบริหำรเงินสดรับเงินสดจ่ำย 
5.3 เทคนิคกำรจัดเก็บเงินสดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
5.4 เทคนิคกำรบริหำรจัดกำรบัญชีเงิน
ฝำก 

1. นำงสำวประภัสสร 
นำมศิริพงศ์พันธุ์ 
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5.5 เทคนิคกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน 
5.6 กำรบริหำรเงินกู้และดอกเบี้ย 
6. กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่
เกี่ยวข้องและผู้บริหำรควรทรำบ 
7. กำรตรวจสอบและก ำหนดแผนในกำร
ควบคุมภำยในและกำรควบคุมเงินสดเชิง
คุณภำพ 
8. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยำบรรณ
ของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี 

 

2.3 ผลการด าเนินการบริหารและก ากับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรบริหำรในรูปแบบคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เพ่ือให้นโยบำยในกำรด ำเนินงำน  พร้อมกับมีคณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลและประเมินผล 

เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำน ให้ข้อเสนอแนะกำรท ำงำน  รวมทั้งมีคณะท ำงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรฯ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน ดังมีกำรประชุมดังนี้ 

2.3.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ ำนวน 2 ครั้ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผล ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ.2559 เวลำ 14.00-16.00 น. ณ ห้อง

ประชุมชั้น 6 อำคำรส ำนักงำน กสทช. 

2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผล ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหำคม พ.ศ.2559 เวลำ 10.00-12.00 น. ณ ห้อง

ประชุมชั้น 6 อำคำรส ำนักงำน กสทช. 

2.3.2 การประชมุคณะกรรมการก ากับ ดูแลและประเมินผลศูนย์บริการถ่ายทอด

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผล

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ ำนวน 2 ครั้ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผล ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ.2559 เวลำ 14.00-16.00 น. ณ ห้อง

ประชุมชั้น 6 อำคำรส ำนักงำน กสทช. 

2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผล ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหำคม พ.ศ.2559 เวลำ 10.00-12.00 น. ณ ห้อง

ประชุมชั้น 6 อำคำรส ำนักงำน กสทช. 

2.3.3 การประชุมคณะท างานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประชุมคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่ง 

ประเทศไทยในปี 2559 โดยได้ด ำเนินกำรในกำรประชุมรวม 12 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ วันที่ สถำนที่ 

1 18 มกรำคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

2 12 กุมภำพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

3 28 กุมภำพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

4 14 มีนำคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

5 28 มีนำคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
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ครั้งที่ วันที่ สถำนที่ 

6 31 พฤษภำคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

7 16 มิถุนำยน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

8 4 สิงหำคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

9 29 กันยำยน 2559 ห้องประชุมบูรพำ 5 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี 

10 19 ตุลำคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

11 11 พฤศจิกำยน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

12 23 ธันวำคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
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บทที ่3  

การพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ได้ เปิดให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่

บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด จ ำนวน 7 ระบบดังนี้คือ  1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรแบบ SMS  2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

3) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

แบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์  5) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำน

อุปกรณ์โทรคมนำคมเคลื่อนที่  6) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ  7) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ให้บริกำรต่อเนื่อง และเพ่ือให้ระบบเดิมใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้รับฟังปัญหำจำกผู้ใช้งำนและได้ปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งจะไม่

กระทบกับกำรให้บริกำรในภำพรวม และศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรเพิ่มเติมตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเดิม  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเดิม ให้มีประสิทธิภำพมำก

ยิ่งขึ้น โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

3.1.1 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS 

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS ได้ปรับปรุงเป็นระบบ SMS Gateway 

on Mobile ผ่ำนเลขหมำย 086 000 5055 ไม่เสียค่ำบริกำรในกำรส่ง SMS โดยมีโครงสร้ำงกำรท ำงำนดังนี้ 
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ภำพที ่16 โครงสร้ำงกำรท ำงำนของ SMS Gateway on Moblie 

 

กำรท ำงำนของ SMS Gateway on Mobile แบ่งของเป็น 2 ส่วน คือ 1) Mobile Client เป็น

โปรแกรมที่ติดตั้งที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ ท ำหน้ำที่รับ SMS จำกผู้ส่งและส่งต่อไปยังตัวจัดกำร SMS และ 2) 

Server Client เป็นโปรแกรมที่ติดตั้ งที่ เครื่อง Server ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรด้วยระบบ Customer 

Relationship Management (CRM) โดยระบบนี้จะแสดงผลข้อควำม SMS ให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำ

มำดู โดยล ำดับของ SMS จะเรียงตำมควำมส ำคัญคือ เรียงข้อควำมฉุกเฉินก่อนข้อควำมปกติ และในกลุ่ม

ข้อควำมประเภทเดียวกันก็จะเรียงตำมเวลำที่ส่ง คือ ข้อควำมที่ส่งมำก่อนจะอยู่ก่อนข้อควำมที่ส่งมำทีหลัง 

นอกจำกนี้ยังมีควำมสำมำรถ ในกำรสืบค้น และสั่งบล็อกไม่รับข้อควำมได้ 

การท างานของโปรแกรม SMS Gateway on Mobile 

1) ผังงำนกำรรับ SMS และส่งต่อ SMS ของ SMS Gateway on Mobile 

ผังกำรท ำงำนของโปรแกรม SMS Gateway on Mobile ที่ติดตั้งบน Mobile แบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนรับ SMS เป็นดังภำพที่ 16 และส่วนส่งต่อ SMS เป็นภำพที่ 17 โดยทั้ง 2 ส่วนจะท ำงำนพร้อมกัน 
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ภำพที ่17 ผังกำรท ำงำนส่วนรับ SMS ของ SMS-Gateway on Mobile บนเครื่องมือถือ 

 

ส่วนรับ SMS หำกโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นตั้งค่ำที่โปรแกรมไว้ว่ำ SMS ทุกฉบับที่เข้ำมำเป็น SMS 

ฉุกเฉิน เมื่อได้รับ SMS จะระบุประเภท SMS นั้นว่ำเป็น SMS ฉุกเฉินทันที แต่หำกไม่ได้ตั้งค่ำดังกล่ำวไว้ จะท ำ

กำรตรวจสอบหำคีย์เวิร์ดที่ตั้งค่ำไว้ก่อนหน้ำใน SMS ฉบับดังกล่ำว หำกมีข้อควำมที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่ 1 จะระบุ

ว่ำเป็นข้อควำมประเภทที่ 1 หรือหำกมีข้อควำมที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่ 2 จะระบุว่ำเป็นข้อควำมประเภทที่ 2  
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เป็นต้น และน ำข้อควำมนั้นเข้ำคิวข้อควำมพิเศษ แต่ถ้ำหำกไม่ตรงกับคีย์เวิร์ดใดเลย จะระบุว่ำเป็นข้อควำม 

ธรรมดำ และน ำข้อควำมนั้นเข้ำคิวข้อควำมธรรมดำ 

 
ภำพที ่18 ผังกำรท ำงำนที่ส่วนส่ง SMS ของ SMS Gateway on Mobile ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 

 

ส่วนส่งต่อ SMS หำกเปิดใช้งำนเซอร์วิสอยู่จะเริ่มที่ดูจ ำนวนข้อควำมพิเศษ ที่อยู่ในคิวหำกยังมี

ข้อควำมอยู่ก็จะส่งข้อควำมเหล่ำนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์จนหมด จำกนั้นจะส่งข้อควำมที่อยู่ในคิวข้อควำมธรรมดำ 

ในกำรส่งข้อควำมไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้น หำกส่งไปแล้วเซิร์ฟเวอร์ ส่งผลกลับมำว่ำส ำเร็จ จะน ำข้อควำมดังกล่ำว

ออกจำกคิว แต่หำกไม่ส ำเร็จจะส่งใหม่จนกว่ำจะส ำเร็จ และจะวนอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะปิดใช้งำนเซอร์วิส 

2) ผังงำนกำรตรวจสอบกำรเชื่อมต่อระหว่ำง Mobile Client กับ Server Client 

ผังกำรท ำงำนบนฝั่ง Mobile Application เมื่อเริ่มต้นจะให้ตัวนับจ ำนวนกำรพยำยำม ส่งข้อมูล

ไปยังเซิร์ฟเวอร์มีค่ำเป็น 0 เมื่อถึงรอบเวลำที่ก ำหนด (ทุกๆ 1 นำที) จะมีกำรส่ง ID ของเครื่องไปยังเซิร์ฟเวอร์ 

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับแล้วจะมีสถำนะกำรรับกลับมำ หำกส ำเร็จตัวนับ กำรพยำยำมจะมีค่ำเป็น 0 แต่หำกไม่

ส ำเร็จจะเพ่ิมค่ำทีละ 1 จนเมื่อมีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 3 จะมีเสียงแจ้งเตือน และจะดังจนกว่ำจะส่งข้อมูลไป

ยังเซริฟ์เวอร์ได้อีกครั้ง  
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ภำพที ่19 ผังกำรท ำงำนกำรตรวจสอบกำรเชื่อมของ Mobile Client 

 

ผังกำรท ำงำนบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะรับค่ำ ID ของเครื่องโทรศัพท์และท ำกำรตรวจสอบ ID ใน

ฐำนข้อมูลว่ำมีแล้วหรือไม่ ถ้ำยังไม่มีระบบจะบันทึก ID ดังกล่ำวพร้อมทั้งเวลำล่ำสุด ลงในฐำนข้อมูล และถ้ำ

ตรวจสอบแล้วพบว่ำมี ID นี้แล้วระบบจะท ำกำรปรับปรุงเวลำล่ำสุดของ ID ดังกล่ำวให้เป็นเวลำปัจจุบัน และ

แสดงผลกำรบันทึก  
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ภำพที ่20 ผังกำรท ำงำนกำรตรวจสอบกำรเชื่อมของ Server Client 

 

3) ผังงำนกำรส่ง SMS ตอบกลับเมื่อไม่รองรับ MMS 

ผังกำรท ำงำนฝั่ง Mobile Application เมื่อมี MMS เข้ำมำ จะท ำกำรส่งข้อควำมที่จะใช้ส่ง SMS 

ตอบกลับที่ตั้งค่ำไว้ล่วงหน้ำและเบอร์โทรศัพท์ที่ส่ง MMS เข้ำมำไปยังเซิฟเวอร์ เพ่ือให้ระบบส่ง SMS ตอบกลับ 

หำกส่งไม่ส ำเร็จจะพยำยำมส่งใหม่จนกว่ำส่งส ำเร็จและสิ้นสุดกำรท ำงำน มีผังกำรท ำงำนเป็นดังภำพที่ 20 
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ภำพที ่21 ผังกำรตอบกลับกรณีไม่รับ MMS 

 

4) กำรตอบกลับไปยังปลำยทำงด้วย SMS Gateway แบบ Outbound 

ระบบจะรับข้อควำมและหมำยเลขโทรศัพท์ปลำยทำงที่ต้องกำรส่ง SMS โดยอ้ำงอิง จำกกำรตั้ง

ค่ำภำยในระบบ ว่ำจะใช้บริกำรส่ง SMS Gateway (ของเอกชนที่มีให้บริกำรกำรส่ง SMS แบบ Outbound) 

ผ่ำนทำง SMS Gateway API ของทำงบริษัทเอกชน เมื่อท ำกำรส่ง SMS เรียบร้อยระบบจะแสดงผลกำรส่งบน

ส่วนกำรแสดงผล 

 

โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 

หน้ำต่ำงแอปพลิเคชันจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกำรสั่งงำน และส่วนกำรแสดงสถำนะ 
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ภำพที ่22 หน้ำต่ำงโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 

 

1) ส่วนกำรสั่งงำน 

ส่วนกำรสั่งงำนจะมีปุ่มส ำหรับเลือกให้เซอร์วิสท ำงำน หรือหยุดท ำงำนส่วนกำรแสดง สถำนะจะ

แสดงสถำนะของกำรรับ SMS และสถำนะกำรส่ง SMS ต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเปิดแอปพลิเคชันจะมีไอคอน

ขึ้นบนแถบแจ้งเตือนด้ำนบนเพ่ือแสดงสถำนะของเซอร์วิส หำกเป็นสีเขียวแสดงว่ำเซอร์วิสก ำลังท ำงำนอยู่ และ

สีแดง แสดงว่ำเซอร์วิสไม่ได้ท ำงำน 

 

หำกกดหยุดเซอร์วิสแล้วออกจำกแอปพลิเคชัน เมื่อคลิกที่ Notification เซอร์วิสจะกลับ มำ

ท ำงำนใหม่อีกครั้ง แอปพลิเคชันจะเปิดตัวเองพร้อมกับเซอร์วิสทุกครั้งที่เปิดเครื่อง 

 

สว่นการแสดงสถานะ 

สว่นการสัง่งาน 
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2) ส่วนกำรจัดกำรคิว 

กำรจัดกำรคิว เข้ำโดยกำรกดปุ่มเมนูบนโทรศัพท์ และเลือกเมนู  Queue 

 

ภำพที ่23 ส่วนกำรจัดกำรคิวบนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 

คิวจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คิวของ SMS ฉุกเฉิน และคิวของ SMS ปกติ โดยแสดงเลขจ ำนวน 

ข้อควำมที่ยังอยู่ในคิวด้วย ผู้ใช้สำมำรถคลิกปุ่ม Clear เพ่ือลบ SMS ที่อยู่ในคิวทั้งหมดทิ้ง 

3) ส่วนกำรปรับแต่งแอปพลิเคชัน 

กำรปรับแต่ง เข้ำโดยกำรกดปุ่มเมนูบนโทรศัพท์ และเลือกเมนู Setting กำรปรับแต่งจะมีอยู่ 2 

ส่วนหลักคือ ส่วนของตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ และส่วนของ ข้อควำมฉุกเฉิน 

 

ภำพที ่24 กำรปรับแต่งแอปพลิเคชันโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
38 

ส่วนตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ จะเป็นกำรตั้งค่ำชื่อของเครื่องเพ่ือใช้ในกำรติดตำมกำร

ท ำงำน และกำรตั้งค่ำ URL ที่ใช้ในกำรส่งต่อ SMS และ URL ที่ใช้ในกำรส่งสถำนะของโทรศัพท์ที่ใช้เป็น ตัวรับ 

SMS ส่วนข้อควำมฉุกเฉิน เป็นกำรก ำหนดรูปแบบของข้อควำมที่ใช้ระบุว่ำ SMS ใดเป็น SMS ฉุกเฉิน โดย

ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิมข้อควำมได้ โดยกำรคลิกที่ปุ่ม  แล้วใส่ข้อควำมที่ต้องกำรพร้อมกับระบุประเภทเพ่ือใช้

ในกำรส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ (ประเภทที่ระบุต้องตรงกับที่เซิร์ฟเวอร์ก ำหนด) ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขหรือลบ ข้อควำม

ฉุกเฉินได้ โดยคลิกที่ข้อควำมนั้นจะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำให้แก้ไขหรือคลิกปุ่ม Delete เพ่ือลบข้อควำมนั้น และผู้ใช้

สำมำรถก ำหนดให้โทรศัพท์นั้นเป็นเครื่องส ำหรับรับ SMS ฉุกเฉินโดยเฉพำะ โดยคลิกเครื่องหมำยถูกที่ 

Emergency แล้ว SMS ทุกฉบับที่เข้ำมำจะเป็น SMS ฉุกเฉิน ผู้ใช้สำมำรถเลือกให้เปิดรับ MMS ได้โดยคลิก

เครื่องหมำยถูกที่ Receive MMS แต่หำกไม่รับ MMS จะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำเพ่ือให้พิมพ์ข้อควำมตอบกลับคนที่ส่ง 

MMS เข้ำมำ 

 

ภำพที ่25 กำรตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

ระบบ Web CRM ส าหรับเจ้าหน้าที่ ในการบริหารจัดการ SMS                                                   

1) ส่วนการจัดล าดับและแสดงผลคิว 

เมนูคิวเป็นเมนูส ำหรับแสดงรำยกำรข้อควำมที่เข้ำมำในระบบจำกทุกช่องทำง ไม่ว่ำจะ เป็น 

SMS/MMS และโดยแสดงรำยกำรข้อควำม เรียงตำมเวลำที่ ส่งจำกน้อยไปหำมำก ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังนี้ 

บริกำร (แสดงช่องทำงข้อควำม) วันที่เวลำผู้ส่ง หมำยเลขโทรศัพท์ และกำรจัดกำร เจ้ำหน้ำที่สำมำรถคลิ๊ก  

และท ำกำร จัดกำรข้อควำมนั้นๆ ตำมกำรให้บริกำรต่อไป 
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ภำพที ่26 ส่วนกำรจัดล ำดับและแสดงผลคิวระบบ Web CRM ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร SMS  
 

2) ส่วนการค้นหาข้อมูล SMS 

ในส่วนนี้ผู้ใช้สำมำรถค้นหำข้อมูล SMS ที่ส่งมำจำก SMS Gateway on Mobile ได้ 

 
ภำพที ่27 ส่วนกำรค้นหำข้อมูล SMS ระบบ Web CRM ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ในกำรบริหำรจัดกำร SMS 

 

3) ส่วนการบล๊อกหมายเลขโทรศัพท์  

ผู้ใช้สำมำรถเพ่ิมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ต้องกำรบล๊อกได้ แต่กำร ลบหมำยเลขโทรศัพท์ ที่เคยท ำกำร

บล๊อกไปแล้วจะไม่มีผลย้อนหลังต่อข้อควำมที่ถูกบล๊อก 
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ภำพที ่28 ส่วนกำรบล๊อกหมำยเลขโทรศัพท์ ระบบ Web CRM ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ในกำรบริหำรจัดกำร SMS 

 

3.1.2 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS 

Message  

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำน แอปพลิเคชัน TTRS Message บ น

ระบบปฏิบัติกำร Android และไอโอเอส ได้น ำขึ้นให้ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) และ 

App Store (IOS)  

  
ภำพที ่29 หน้ำจอระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 
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การเปิดใช้งาน 
ให้สมัครสมาชิก TTRS ก่อนโดยกรอกข้อมูลออนไลน์ทีเ่ว็บไซต์  www.ttrs.or.th หรือสมัครสมาชิก

ผ่าน SMS ที่ 086 000 5055 โดยส่งข้อมูลดังนี้ 

1) ชื่อ-นามสกุล      

2) เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

3) วัน-เดือน-ปีเกิด   

4) เบอร์โทรศัพท์ 

วิธีการใช้งาน 
1. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน  กดปุ่มเข้ำสู่ระบบ 

2. เลือกเมนูที่ต้องกำรใช้งำน 

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์คนที่ต้องกำรติดต่อ  พิมพ์ข้อควำม และเพ่ิมรูปภำพหรือคลิปวิดีโอภำษำมือ จำกนั้น

กดปุ่มส่งข้อควำม 

4. รอเจ้ำหน้ำที่ TTRS ตอบกลับ 

3.1.3 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านเว็บไซต์  

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต ได้ปรับปรุง

ให้รองรับกำรท ำงำนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Live Chat บนระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android โดยมี

รำยละเอียดกำรใช้งำนดังนี้ 

1) การใช้งานบริการสนทนาข้อความผ่านเว็บไซต์ 

 เข้ำใช้งำนจำกปุ่ม "สนทนำข้อควำม” จำกหน้ำเว็บ www.ttrs.or.th จะปรำกฏหน้ำต่ำงเข้ำสู่ระบบ 

Live chat 

 

http://www.ttrs.or.th/
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 กรอกชื่อผู้ใช้งำน รหัสผ่ำนจำกนั้นกดปุ่มเข้ำสู่ระบบหรือกดปุ่มล้ำงทั้งหมด เพ่ือลดข้อมูลที่เคยกรอกไว้ 

 ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งำนประกอบด้วย ไอดี, ชื่อ-นำมสกุล, เบอร์ผู้ใชงำน, อีเมล์ ซึ่งระบบจะท ำ

กำรส่งประวัติกำรสนทนำไปยังอีเมล์เมื่อจบกำรสนทนำ 

 ข้อมลูคนทั่วไปที่ต้องกำรติดต่อประกอบไปด้วย ชื่ิอ, เบอร์โทรหูดี, ควำมส ำคัญ (ปกติ, ฉุกเฉิน) นั้นกด

ปุ่ม "เริ่มสนทนำ" เพิ่ือเริ่มสนทนำกับเจ้ำหน้ำที่ TTRS 

 ระบบจะแสดงประเภทกำรติดต่อ ชื่อหูหนวก เบอร์หูดี ชื่อหูดี (กรณีควำมส ำคัญปกติ) ตำมด้วย

ข้อควำมกรุณำรอสักครู่เพ่ือรอโอเปอเรเตอร์ 

 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
43 

 และเม่ือโอเปอเรเตอร์ได้เข้ำสู่ห้องสนทนำ ระบบจะแสดงชื่อเจ้ำหน้ำที่ตำมด้วยข้อควำม "ระบบพร้อม

สนทนำ” จึงเริ่มสนทนำได้ 

ส่วนประกอบหน้าต่างสนทนา 
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 ฟังชั่นแสดงข้อควำมกำรสนทนำ เวลำข้อควำม ระหว่ำงผู้ใช้งำนและเจ้ำหน้ำที่ล่ำม 
 ปุ่ม A-, A+ ใช้ส ำหรับเพ่ิม-ลดขนำดตัวหนังสือ 
 ฟังชั่นแสดงข้อควำม "ก ำลังพิมพ์” เมื่อฝ่ำยตรงข้ำมก ำลังพิมพ์ 
 ช่องกรอกข้อควำมที่ต้องกำรสนทนำ 
 ปุ่ม "ส่ง" เพ่ือส่งข้อควำมที่ต้องกำรสนทนำ 
 ปุ่ม "จบกำรสนทนำ” เมื่อต้องกำรสิ้นสุดกำรสนทนำกับเจ้ำหน้ำที่จำกนั้นระบบจะส่งประวัติกำร

สนทนำ 
 

2) การใช้บริการสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Live Chat บนระบบปฏิบัติการ Android 

เข้ำสู่หน้ำต่ำง สนทนำข้อควำม ด้วยกำรคลิ้กท่ีปุ่ม “สนทนำข้อควำม” ในหน้ำแรกของ แอปพลิเคชัน 
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 ในหน้ำต่ำงสนทนำข้อควำมนี้จะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ  

1. ส่วนส ำหรับกรอกเบอร์โทรคนหูดีที่ต้องกำรติดต่อ 
2. ส่วนระบุควำมส ำคัญของกำรสนทนำ 
3. ส่วนแสดงอีเมล์ที่รับประวัติข้อควำมสนทนำ 
4. ส่วนแสดงต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 

 

 ส่วนส ำหรับใส่เบอร์โทรคนหูดี ในกำรสนทนำแบบปกติผู้ใช้จ ำเป็นต้องใส่เบอร์โทรคนหูดี หำกคลิ้กที่

ปุ่ม ปกติโดยที่ยังไม่ใส่เบอร์โทรคนหูดีจะปรำกฏหน้ำต่ำงแจ้งเตือนดังรูป โดยผู้ใช้สำมำรถท่ีจะพิมพ์เบอร์โทรลง

ไปได้เลย หรือกดที่ปุ่ม  เพ่ือเลือกเบอร์โทรจำกสมุดโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ในเครื่อง โดยเมื่อเลือกแล้วจะ

ปรำกฏชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และรูปที่บันทึกไว้ 
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 ส่วนระบุควำมส ำคัญของกำรสนทนำ เมื่อคลิ้กแล้วจะเข้ำสู่ห้องสนทนำ (ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อ หน้ำต่ำง

สนทนำ) โดยกำรสนทนำแบบปกติจ ำเป็นจะต้องใส่เบอร์โทรคนหูดี (ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อ ส่วนส ำหรับใส่เบอร์โทร

คนหูดี) ส่วนกำรสนทนำแบบฉุกเฉินไม่จ ำเป็นจะต้องใส่เบอร์โทรคนหูดีก็ได้ 

 

 ส่วนแสดงสถำนะกำรตั้งค่ำอีเมล์ส ำหรับรับประวัติกำรสนทนำ หำกผู้ใช้ตั้งค่ำอีเมล์ไว้จะมีกำร  

แสดงอีเมล์ในส่วนนี้ หำกยังไม่ได้ตั้งค่ำสำมำรถเข้ำไปตั้งค่ำได้ที่ เมนูกำรตั้งค่ำ (ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อกำร  

ต้ังค่ำอีเมล์) 
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 ส่วนระบุต ำแหน่งของผู้ใช้ จะแสดงต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ หำกไม่ถูกต้องผู้ใช้สำมำรถ 

คลิ้กท่ีส่วนนี้ เพ่ือแสดงหน้ำต่ำงส ำหรับระบุพิกัดบนแผนที่ หรือเลือกพิกัดจำกที่ได้ตั้งค่ำไว้ล่วงหน้ำ 

   

1. หน้ำต่ำงสนทนำ 

เมื่อผู้ใช้คลิ้กที่ปุ่มระบุควำมส ำคัญของกำรสนทนำ จะเข้ำสู่หน้ำต่ำงสนทนำ โดยจะแสดงรำย  

ละเอียด ในกำรติดต่อคนหูดี เมื่อเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำในห้องพร้อมให้บริกำร จะปรำกฏข้อควำมแสดงชื่อ  

เจ้ำหน้ำที่ พร้อมสถำนะพร้อมสนทนำ ดังรูป 
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 ผู้ใช้สำมำรถพิมพ์ข้อควำมได้ที่ช่อง “พิมพ์ข้อควำมท่ีนี่…” เมื่อพิมพ์เสร็จคลิ้กปุ่ม “ส่ง” หรือ กดปุ่ม 

Go บนคีย์บอร์ดเพ่ือส่งข้อควำม หำกเจ้ำหน้ำที่ก ำลังพิมพ์อยู่ จะมีสถำนะ “ก ำลังพิมพ์…” ปรำกฏอยู่เหนือ

กล่องข้อควำม 
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ตัวอย่ำงกำรเข้ำห้องสนทนำแบบฉุกเฉิน จะแจ้งข้อควำม "ยินดีต้อนรับคุณ … เข้ำสู่บริกำร TTRS แจ้ง

เหตุแบบฉุกเฉิน” ซึ่งหำกเจ้ำหน้ำที่เข้ำห้องพร้อมให้บริกำร จะปรำกฏข้อควำมแสดงชื่อเจ้ำหน้ำที่ และสถำนะ

ว่ำระบบพร้อมสนทนำ เช่นเดียวกับกำรสนทนำแบบปกติ ดังรูป 

    

 เมื่อสิ้นสุดกำรสนทนำ ผู้ใช้จะต้องกดที่ปุ่ม “จบกำรสนทนำ” หำกผู้ใช้เผลอคลิ้กปุ่มย้อนกลับ จะ

ปรำกฏกล่องข้อควำมแจ้งเตือนดังรูป เมื่อจบกำรสนทนำ ระบบจะส่งประวัติกำรสนทนำเข้ำสู่ อี เมล์  

ที่ตั้งค่ำไว้ 
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2. กำรตั้งค่ำอีเมล์ 

 ผู้ใช้สำมำรถตั้งค่ำอีเมล์ได้ในหน้ำต่ำงกำรตั้งค่ำ โดยเมื่อคลิ้กที่เมนู อีเมล์จะมีกล่องข้อควำม 

ให้ผู้ใช้ใส่อีเมล์ที่จะไว้รับอีเมล์ประวัติกำรสนทนำพร้อมกับใส่รหัสผ่ำนปัจจุบันเพื่อเป็นกำรยืนยันตัวผู้ใช้ 

    

เมื่อผู้ใช้ใส่อีเมล์และรหัสผ่ำนเสร็จสิ้น กดที่ปุ่มอัปเดท หำกอัปเดทส ำเร็จจะมีข้อควำม “อัปเดทเสร็จ

สิ้น” ขึ้นมำ พร้อมปุ่ม ตกลง เพ่ือปิดกล่องข้อควำมอัปเดทอีเมล์และจะแสดงอีเมล์ของผู้ใช้ในเมนูอีเมล์ 
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3) การใช้บริการสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Live Chat บนระบบปฏิบัติการ iOS 

 

ฟังก์ชันสนทนำข้อควำมจะท ำให้ผู้ใช้สำมำรถสนทนำกับเจ้ำหน้ำที่ล่ำมได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสำมำรถเข้ำ

ใช้งำนได้ที่ เมนู “สนทนำข้อควำม” ในหน้ำแรกของแอปพลิเคชัน ในหน้ำต่ำงสนทนำ ข้อควำมนี้จะ

ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ 

1) ส่วนส ำหรับกรอกเบอร์โทรคนหูดีที่ต้องกำรติดต่อ 

2) ส่วนระบุควำมส ำคัญของกำรสนทนำ 

3) ส่วนแสดงอีเมล์ที่รับประวัติข้อควำมสนทนำ 

4) ส่วนแสดงต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 
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1. ส่วนส ำหรับกรอกเบอร์โทรคนหูดีที่ต้องกำรติดต่อ 

ผู้ใช้สำมำรถระบุเบอร์โทรคนหูดีได้ โดยกำรพิมพ์หรือกดที่รูป Contact เพ่ือเปิดสมุดโทรศัพท์ได้ทันที 

ในกรณีกำรสนทนำ "แบบปกติ" ผู้ใช้จ ำเป็นจะต้องระบุเบอร์โทรคนหูดีด้วยเท่ำนั้น 

 

2. ส่วนแสดงอีเมล์ที่รับประวัติข้อควำมสนทนำ 

ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงอีเมล์ที่จะรับประวัติกำรสนทนำหลังจำกกำรสนทนำเสร็จสิ้น โดยหำกผู้ใช้

ไม่ได้ท ำกำรระบุอีเมล์ส ำหรับรับประวัติกำรสนทนำสำมำรถตั้งค่ำได้ที่ เมนูโปรไฟล์และเพ่ิมในส่วนอีเมล์ได้ทันที 
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2. ส่วนแสดงต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 

ส่วนระบุต ำแหน่งของผู้ใช้ จะแสดงต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ หำกไม่ถูกต้องผู้ใช้สำมำรถ 

คลิ้กท่ีส่วนนี้ เพ่ือแสดงหน้ำต่ำงส ำหรับระบุพิกัดบนแผนที่ หรือเลือกพิกัดจำกที่ได้ตั้งค่ำไว้ล่วงหน้ำ 

3. หน้ำต่ำงกำรสนทนำข้อควำม 

เมื่อผู้ใช้คลิ้กที่ปุ่มระบุควำมส ำคัญของกำรสนทนำ จะเข้ำสู่หน้ำต่ำงสนทนำ โดยจะแสดงรำย 

ละเอียดในกำรติดต่อคนหูดี เมื่อเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำในห้องพร้อมให้บริกำร จะปรำกฏข้อควำมแสดงชื่อเจ้ำ 

หน้ำที่ พร้อมสถำนะพร้อมสนทนำ  
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ตัวอย่ำงกำรเข้ำห้องสนทนำแบบฉุกเฉิน จะแจ้งข้อควำม "ยินดีต้อนรับคุณ ... เข้ำสู่บริกำร TTRS แจ้ง

เหตุแบบฉุกเฉิน” ซ่ึงหำกเจ้ำหน้ำที่เข้ำห้องพร้อมให้บริกำร จะปรำกฏข้อควำมแสดงชื่อเจ้ำหน้ำที่ และสถำนะ

ว่ำระบบพร้อมสนทนำ เช่นเดียวกับกำรสนทนำแบบปกติ 

 

ผู้ใช้สำมำรถพิมพ์ข้อควำมได้ที่ช่อง “พิมพ์ข้อควำมที่นี่…” เมื่อพิมพ์เสร็จคลิ้กปุ่ม “ส่ง” เพ่ือส่ง

ข้อควำม หำกเจ้ำหน้ำที่ก ำลังพิมพ์อยู่ จะมีสถำนะ “ก ำลังพิมพ์…” ปรำกฏอยู่เหนือกล่องข้อควำม 
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เมื่อสิ้นสุดกำรสนทนำ ผู้ใช้สำมำรถกดที่ปุ่ม "จบกำรสนทนำ” หรือปุ่มย้อนกลับเพ่ือกลับไป 

ยังหน้ำหลัก 

 

 

3.1.4 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ต  

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนอินเทอร์เน็ตได้ปรับปรุงหน้ำ

เว็บไซต์ใหม่เพ่ือให้กำรใช้งำนสนทนำวิดีโอสะดวกต่อผู้ใช้งำนมำกข้ึน 
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3.1.5 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที่   

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์

สื่ อสำร เคลื่ อนที่  มี จุ ดมุ่ งหมำยที่ จะให้บริ กำร ถ่ ำยทอดกำรสื่ อสำรแบบรวมทุกรูปแบบ  (Total 

Communication)  โดยจะใช้โหมดกำรสื่อสำรหลำยโหมดไม่ว่ำจะเป็น กำรใช้ภำษำมือ ภำษำพูด และภำษำ

เขียน รวมกันในกำรบริกำรสื่อสำร ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองแก่บุคคลกลุ่มพิเศษที่ต้องกำรกำรสื่อสำรที่แตกต่ำงกัน 

ซึ่งผู้ใช้สำมำรถเลือกโหมดกำรสื่อสำรได้   

คณะท ำงำนได้ท ำกำรศึกษำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใหม่ คือระบบ MMX เป็นระบบกำร

ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบครบถ้วน เน้นกำรติดต่อสื่อสำรบุคคลที่เน้นไปที่ผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ  ซึ่งรวมไปถึงผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน ผู้สูงอำยุ ซึ่งระบบถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX นี้เป็นลิขสิทธิ์

ของบริษัท nWise ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้ำของยุโรปที่ให้กำรให้บริกำรกำรติดต่อสื่อสำรทั้งแบบสนทนำวิดิโอ

และสนทนำข้อควำม รวมไปถึงเป็นผู้ให้บริกำรซอฟต์แวร์ส ำหรับโทรศัพท์วิดีโอ และโทรศัพท์ข้อควำม  ทั้งนี้

โครงสร้ำงต้นแบบของระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX ถูกพัฒนำขึ้นโดยบริษัท Ericsson ก่อนที่จะมำ

ท ำเสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้เชิงกำรค้ำโดยบริษัท nWise 

ระบบบริกำรถำ่ยทอดกำรสื่อสำร MMX สำมำรถให้บริกำรสนทนำวิดีโอ บริกำรสนทนำข้อควำม บริกำร

แปลงเสียงเป็นข้อควำมบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ บริกำรสนทนำข้อควำมในเวลำจริง บริกำรล่ำมทำงไกล 

บริกำรแปลงภำษำมือเป็นข้อควำม ฯลฯ  รองรับกำรให้บริกำรแบบครบถ้วน 
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ในกำรน ำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX เข้ำมำใช้ในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

คณะท ำงำนได้ออกแบบโครงสร้ำงกำรให้บริกำรที่รวมเอำระบบกำรให้บริกำรที่มีอยู่แล้วรวมเข้ำกับระบบ

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX ดังแสดงในภำพที่ 30 

 

 

 
 

ภำพที่ 30  โครงสร้ำงกำรออกแบบกำรให้บริกำรรวมระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX และระบบ
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร One-X 

 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำมีกำรแบ่งแยกระบบกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน โดยที่ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  

One-X จะใช้เพ่ือกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต และเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  ในขณะที่

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX จะให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ทั้งสองระบบจะ

ติดต่อสื่อสำรโดยกำรใช้ SIP protocol ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ำยบรอดแบรนด์ไร้สำย    

เมื่อคนทั่วไปต้องกำรที่จะติดต่อผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินหรือผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดสำมำรถเข้ำถึงกำร

ให้บริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์หมำยเลข 02-0260003 แต่ถ้ำจะติดต่อผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินหรือผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรพูดทำงอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ ระบบจะโอนมำยังระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX เพ่ือที่จะให้

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรติดต่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินผ่ำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX 

ต่อไป ในกรณีของคนทั่วไป   จะไม่ได้แยกระบบกำรเข้ำถึงออกมำสองระบบคือระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร MMX และ One-X นั้น เพ่ือป้องกันกำรมีหลำยเลขหมำยในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและป้องกันควำม

สับสนของผู้ใช้บริกำรที่เป็นคนทั่วไป  

MMX 

Avaya 

Mobile Application 

And PC Client 
Web application 

Deaf 
Deaf 

Agent Avaya 
Agent MMX  

SIP 

SIP 

Voice Channel  

Voice Channel  

Normal People 

02-xxx-xxxxx 
New Number 

1412 
Old Number 

Call Forward 
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โครงสร้ำงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX สำมำรถที่จะออกแบบได้ดังภำพที่ 31 และสรุปเป็น

ตำรำงได้ดังตำรำงที่ 3 

 
ภำพที่ 31 รูปโครงสร้ำงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX 

 

ตำรำงที่ 3 อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของระบบ MMX 

ชื่อ (Name) 
ประเภท 

(Type) 
หน้าที ่ System Requirement 

MMX1 Server ให้บริกำรระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร MMX 

- HP Proliant DL380 Gen8 with 

Xeon Quad Core 8GB RAM, 

HDD ~200 GB Raid 5  with DVD 

reader, ILO and dual power 

supply or equivalent hardware 

- OpenSuse 12.2 64-bit 

Media Gateway, 
SDG (PSTN GW) 

Sip firewall:  
CISCO 5510 

Interpreters Mobile 
Application 
And PC Client 

Client server MMX 2 MMX 1 Proxy server 

 

Call Center and PSTN gateway
1
 

 

Queue 

 

End-user Server 

 

Firewall 
transpassing 

Note:  
(1) PSTN may be 
replaced by a SIP-
trunk  

Avaya 

1412 
(PSTN GW) 

Call Forward 
via Voice Channel 

Normal people  

Voice channel 
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ชื่อ (Name) 
ประเภท 

(Type) 
หน้าที ่ System Requirement 

MMX2 Server Redundant เพ่ือเพ่ิมควำมเสถียรใน

กำรให้บริกำรระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร MMX 

- HP Proliant DL380 Gen8 with 

Xeon Quad Core 8GB RAM, 

HDD ~200 GB Raid 5  with DVD 

reader, ILO and dual power 

supply or equivalent hardware 

- OpenSuse 12.2 64-bit 

Queue & 

PSTN 

Gateway 

Server and 

accessories 

จัดกำรระบบคิวและถ่ำยโอนโทรศัพท์

จำกระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

Avaya ไปยังระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร nWise 

- HP Proliant DL380 Gen8 with 

Xeon Quad Core 12GB RAM, 

HDD ~150 GB Raid 5 with DVD 

reader, ILO and dual power 

supply  or equivalent hardware 

- OpenSuse 12.2 64-bit 

- Dialogic card1  

Ended User Server จัดกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินด้วยกันเองผ่ำนระบบ 

MMX 

-HP Proliant DL380 Gen8 with 

Xeon Quad Core 8GB RAM, 

HDD ~200 GB Raid 5 with DVD 

reader, ILO and dual power 

supply or equivalent hardware 

-OpenSuse 12.2 64-bit 

Proxy  Server ใช้เพื่อเป็น proxy ส ำหรับระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX เพ่ือลดภำระ

กำรใช้งำนของ MMX server 

- OpenSuse 12.3 CPU: Intel 

Xeon (Quad core) 2.0 GHz 

HDD: 100GB 

Memory: 12 GB 

SIP Firewall Firewall ใช้เพื่อรักษำควำมปลอดภัยให้แก่ระบบ

กำรใหร้ะบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

MMX 

Cisco 5510 
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ชื่อ (Name) 
ประเภท 

(Type) 
หน้าที ่ System Requirement 

Internet 

Connection 

Network ใช้เพื่อเชื่อมต่อเพ่ือโอนถ่ำยข้อมูลสอง

ทำงระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร 

-อย่ำงน้อย 2x512 kbps ส ำหรับ

วิดีโอ  2x100 kbps ส ำหรับเสียง 

และ 2x10 kbps ส ำหรับข้อควำม  

ต่อหนึ่งคู่สำย 

 

ในส่วนของกำรวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของโครงข่ำยเพ่ือเพ่ิมกำรให้บริกำรจำกระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร MMX ได้แยกโครงข่ำยกำรเชื่อมต่อของระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX กับระบบเดิมและมี

กำรใช้ Leased line จำกผู้ประกอบกำรใหม่ ในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือท ำให้ระบบกำรติดตั้งและกำรใช้งำน

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX ไม่กระทบกับระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร One-X ที่มีกำรใช้อยู่

เดิม เพ่ือกำรให้บริกำรมีเสถียรภำพมำกขึ้น ทั้งนี้ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ออกแบบให้กำรเชื่อมต่อ

ระบบออกมำเป็นสองโครงข่ำยย่อยดังแสดงดังภำพที ่32 

 

ภำพที ่32 แสดงกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยของระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร One-X และ MMX 
จำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ไปยังศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตภำยนอก 
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3.1.6 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ 

(ตู้ TTRS) 

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ 

TTRS) ได้มีกำรปรับปรุงเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) รุ่น 1  โดยเพ่ิมหูโทรศัพท์ 

คีย์บอร์ด กล้องล่ำง และเครื่องอ่ำนบัตร Smart Card Reader ดังภำพที่ 33 

 

ภำพที ่33 ตู้ TTRS รุ่น 1 

กำรออกแบบเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะรุ่น 2  ดังภำพที่ 34-35  โดยมี

คุณลักษณะดังนี้  

1) โครงตู้ท ำด้วยเหล็กซ้ิง หนำ 1.2 mm พ่นสีฟ้ำ 

2) จอภำพทัชสกรีนขนำด 17 นิ้ว 3M MicroTouch Monitor 

3) หน่วยประมวลผล Kiosk CPU Core i3 3.10 GHz Cache 3 MB 

4) หน่วยควำมจ ำ RAM 4 GB 

5) ฮำร์ดดิสก์แบบ Solid state drive (SSD) 60 GB 

6) คีย์บอร์ดสแตนเลส 

7) กล้อง HD Web Camera จ ำนวน 2 ตัว ส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 

8) หูโทรศัพท์ 
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9) เครื่องอ่ำนบัตร Smart Card Reader 

 

ภำพที่ 34 กำรออกแบบตู้ TTRS แบบใหม่ 

 

 

ภำพที่ 35 ตู้ TTRS รุ่น 2 
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3.1.7 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ร่วมมือกับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ (สพฉ.) และ

โรงพยำบำลรำมำธิบดีให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยได้ออกแบบขั้นตอนกำรแจ้ง

เหตุฉุกเฉินระหว่ำงผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินกับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและขั้นตอนกำรแจ้งเรื่องต่อ

ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและเจ้ำหน้ำที่ สพฉ. ในกำรศึกษำและออกแบบขั้นตอนกำรแจ้งเหตุ

ฉุกเฉินส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเจ้ำหน้ำที่ สพฉ. สำมำรถสื่อสำร

กันได้ โดยกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินท ำได้ดังนี้ 

 

วิธีที่ 1 การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 ผ่าน SMS หมายเลข 086-000-5055 มีข้ันตอนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินดังนี้ 

1) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินส่งข้อควำมแจ้งเหตุฉุกเฉิน มีรูปแบบคือ ด่วนหมอ 1. ชื่อ-นำมสกุล 2. ปัญหำ

อะไร 3. ตอนนี้อยู่ที่ไหน  ซึ่งแสดงดังภำพ 

 
 

2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้รับข้อควำม จะส่ง SMS ถำมผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน มีรูปแบบ 

คือ 1. รู้สึกตัวใช่ไหม 2.หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม 3. ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม ซึ่งแสดงดังภำพ 
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3) เมื่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินได้รับข้อควำมที่เป็นค ำถำม  จะส่งค ำตอบทำง SMS กลับมำที่เจ้ำหน้ำที่

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร มีรูปแบบ คือ ด่วนหมอ 1.ไม่ใช่ 2.ใช่ 3.ใช่  

 ส ำหรับกรณีตอบข้อ 1 ว่ำ ไม่ใช่ ถือว่ำอยู่ในภำวะวิกฤติ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะแจ้ง

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669 ให้รีบน ำรถพยำบำลไปรับ  จะส่ง SMS เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินขอควำมช่วยเหลือจำกคนที่มีกำรได้ยินที่อยู่บริเวณเกิดเหตุ  และส่ง  MMS เป็น

คลิปกำรช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้

ยินและคนที่ช่วยเหลือรู้วิธีกำรท ำ CPR  นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จะสอบถำมกับ

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669 ทำงโทรศัพท์ตลอดเวลำเกิดเหตุ เพ่ือจะอธิบำยให้กับผู้ที่

บกพร่องทำงกำรได้ยินได้รับทรำบ 

 
หมำยเหตุ: ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินต้องพิมพ์ค ำว่ำ “ด่วนหมอ” ทุกครั้งส ำหรับกำรส่ง SMS และ MMS เพ่ือ

แจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบสำมำรถคัดกรองได้ว่ำเป็นกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

4) ในกรณีที่ตอบข้อ 1 ว่ำใช่  ซึ่งไม่ใช่ภำวะวิกฤติ  เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะกรอกข้อมูลจำกกำร

ตอบค ำถำม 3 ข้อ ในระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์  แล้วแจ้งเจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669ว่ำ

มีผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแจ้งขอควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินเข้ำมำ  เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้ง

เหตุฯ 1669 จะเปิดฐำนข้อมูลรำยชื่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินจำกในระบบ เพ่ือให้ค ำปรึกษำหรือส่ง

รถพยำบำลไปรับ โดยจะเป็นกำรสื่อสำรกัน 3 สำย 
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วิธีที่ 2 การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 ผ่านสนทนาวิดีโอแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินบนเครื่องแม่ข่ายใหม่ และ

โปรแกรมประยุกต์ระบบสนทนาวิดีโอแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินบนเครื่องลูกข่ายของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

บนระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์  (ผ่ำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX)  ในส่วนนี้จะแสดง

เฉพำะบนเว็บไซต์เท่ำนั้น เนื่องจำกมีขั้นตอนเหมือนกัน ดังนี้ 

1) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินใช้บริกำรสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต ผ่ำนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th แจ้ง

เจ้ำหน้ำทีถ่่ำยทอดกำรสื่อสำร ดังนี้ ด่วนหมอ 1. ชื่อ-นำมสกุล 2. ปัญหำอะไร 3. ตอนนี้อยู่ที่ไหน 

 
 

2) เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะถำม 3 ค ำถำม คือ 1. รู้สึกตัวใช่ไหม 2.หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม 3. 

ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม 
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3) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินตอบค ำถำมด้วยภำษำมือ   ด่วนหมอ 1.ไม่ใช่ 2.ใช่ 3.ใช่  

 ส ำหรับกรณีตอบข้อ 1 ว่ำ ไม่ใช่ ถือว่ำอยู่ในภำวะวิกฤติ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะแจ้ง

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669 ให้รีบน ำรถพยำบำลไปรับ  จะส่ง SMS เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินขอควำมช่วยเหลือจำกคนที่มีกำรได้ยินที่อยู่บริเวณเกิดเหตุ  และส่ง  MMS เป็น

คลิปกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)  เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่ช่วยเหลือรู้วิธีกำรท ำ 

CPR  นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จะสอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669 

ทำงโทรศัพท์ตลอดเวลำเกิดเหตุ เพ่ือจะอธิบำยให้กับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินได้รับทรำบ 

ส ำหรับกรณีตอบข้อ 1 ว่ำ ไม่ใช่ ล่ำมส่ง SMS และ MMS กำรท ำ CPR และแจ้ง สพฉ. ให้รีบ

น ำรถพยำบำลไปรับโดยที่กำรส่ง SMS จะท ำเพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินขอควำมช่วยเหลือ

จำกคนที่มีกำรได้ยินที่อยู่บริเวณเกิดเหตุ และส่ง MMS เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินรู้วิธีกำร

ท ำ CPR นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะปรึกษำ สพฉ. ทำงโทรศัพท์ จำกนั้น

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส่งข้อควำมบอกผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินให้ทรำบ 

 
4) เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกรอกข้อมูลจำกกำรตอบค ำถำม 3 ข้อ ในระบบ  แล้วแจ้งต่อ สพฉ. 

ได้รับกำรแจ้งเตือนว่ำมี Case แจ้งเข้ำมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอำจจะโทรติดต่อ สพฉ. เพ่ือ
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แจ้งว่ำมีกำรเหตุฉุกเฉินเพ่ือให้ สพฉ. ดูข้อมูลในระบบ จำกนั้น สพฉ. จะให้ค ำปรึกษำ หรือส่ง

รถพยำบำลไปรับ 

 
 

ในกรณีออกแบบระบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนเว็บไซต์ ด้วยกำรใช้ระบบสนทนำวิดีโอแบบประชุมสำม

สำย เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเจ้ำหน้ำ สพฉ. สำมำรถสื่อสำรกันได้

นั้นจะยังใช้ของระบบ Avaya ซึ่งจะมีโครงสร้ำงกำรใช้งำนดังภำพ 

 

 
ภำพที ่36 โครงสร้ำงระบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

ในส่วนกำรสนทนำสำมสำยจ ำต้องมีกำรเพิ่มระบบ Multipoint Control Unit (MCU) เข้ำมำซึ่งระบบ

นี้จะท ำหน้ำที่แสดงวิดีโอจำก ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และ เจ้ำหน้ำที่ สพฉ. 

เข้ำด้วยกัน ในส่วนนี้จะมีข้อดีคือ Bandwidth ของกำรสนทนำจะเพ่ิมขึ้นตำมผู้ที่สนทนำ ท ำให้ผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินไม่จ ำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตที่มีควำมเร็วเพ่ิมขึ้นก็สำมำรถใช้บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ 
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นอกจำกนี้ ยังมีแนวคิดในกำรออกแบบโปรแกรมประยุกต์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำร

เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android เพ่ือช่วยในกำรส่งข้อควำมและวิดีโอให้มีควำมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส ำหรับรูปแบบกำรส่งข้อมูลมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบกรณีไม่มีกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (อันนี้จะส่ง

ข้อควำมในรูปแบบ SMS แต่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินไม่ต้องพิมพ์เองทั้งหมด โดยให้เลือกจำกตัวเลือกบน

โปรแกรมจำกนั้นโปรแกรมจะส่งข้อควำมให้แบบอัตโนมัติ) แบบกรณีมีกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อันนี้จะส่ง

ข้อมูลได้ท้ังข้อควำม วิดีโอ พร้อมกับพิกัดผู้ใช้ อันนี้จะเพ่ิมควำมเร็วและควำมแม่นย ำในกำรเข้ำให้กำรช่วยเหลือ

มำกยิ่งขึ้น โดยทั้งสองแบบมีโครงสร้ำงกำรท ำงำนดังนี้  

โปรแกรมประยุกต์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android กรณีไม่ได้

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  

 
ภำพที่ 37 กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android  

กรณีไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 

1) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินส่ง SMS ที่มีค ำว่ำ “ด่วนหมอ” พร้อมกับระบุชื่อ-นำมสกุล ปัญหำ ที่อยู่ 

และตอบค ำถำมเหล่ำนี้  

 รู้สึกตัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 เช่น “ด่วนหมอ แดง ไม่ด ำ เจ็บหน้ำอก บ้ำน ใช่ ใช่ ไม่ใช่” มำท่ีเบอร์ของศูนย์ ที่เปิดให้บริกำรรับ SMS 
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2) โทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นเครื่องส ำหรับท ำหน้ำที่ส่งต่อได้รับข้อควำม 

3) โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือตรวจพบค ำว่ำ “ด่วนหมอ” อยู่ในข้อควำม ส่งต่อข้อควำมไป

ยังเซิฟเวอร์พร้อมระบุว่ำเป็นข้อควำมแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

4) เจ้ำหน้ำที่ได้รับข้อควำม และติดต่อไปยังสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

5) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินส่งเจ้ำหน้ำที่ไปให้ควำมช่วยเหลือผู้ใช้บริกำร 

6) เจ้ำหน้ำที่ส่ง SMS ตอบกลับไปยังผู้ใช้บริกำร 

 

โปรแกรมประยุกต์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android กรณี

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 
 

ภำพที่ 38 กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android กรณีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

1) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินพิมพ์ระบุอำกำร และตอบค ำถำมเบื้องต้น 3 ค ำถำมเหล่ำนี้ 

 รู้สึกตัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  
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จำกนั้นพิมพ์ข้อควำม ใส่ภำพและวีดิโอ รำยละเอียด และระบุพิกัดปัจจุบันของตน บน

โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ 

2) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินส่งข้อควำมไปยังเซิฟเวอร์ 

3) เจ้ำหน้ำที่ได้รับข้อควำม และติดต่อสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

4) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินส่งเจ้ำหน้ำที่ไปให้ควำมช่วยเหลือผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

5) เจ้ำหน้ำทีส่่งข้อควำมกลับไปยังโทรศัพท์ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

6) โทรศัพท์มือถือแสดงกำรแจ้งเตือนผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

3.2 การพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพิ่มเติม 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ิมเติมดังนี้ 

3.2.1 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด (Speech Enhancement Relay 

Service) 

1) ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดส าหรับผู้ไร้กล่องเสียงและบุคคล

ปากแหว่งเพดานโหว่ 

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด ได้พัฒนำ Speech enhancement 

engine ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง และ Speech enhancement engine ส ำหรับบุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่ จะ

ช่วยให้เสียงของผู้ไร้กล่องเสียง และบุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่ที่ส่งผ่ำนระบบโทรคมนำคมมีควำมคมชัดขึ้นจน

ใกล้เคียงกับเสียงพูดแบบธรรมชำติ ในกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด  

กำรออกแบบระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด คือ เมื่อผู้ไร้กล่องเสียงหรือ

บุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่ต้องกำรโทรหำคู่สนทนำผ่ำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด

ก่อน โดยจะผ่ำนเข้ำที่เครื่องแม่ข่ำย ที่ท ำหน้ำที่เป็นตู้สำขำแล้วน ำสัญญำณเสียงส่งผ่ำนไปยัง window server  

ระบบจะท ำกำรปรับปรุงคุณภำพเสียง แล้วส่งออกไปที่ผู้รับปลำยทำง โดยผ่ำนไปยังตู้สำขำอีกครั้ง โดยระบบนี้

ต้องมีกำรลงทะเบียนก่อน เมื่อมีกำรโทรเข้ำมำในระบบ ระบบจะท ำกำรเพ่ิมควำมชัดเจนของเสียงสระ กำรตัด

เสียงรบกวนจำกสภำพแวดล้อม และปรับค่ำควำมเข้มเสียงควบคุมควำมดังของเสียง ให้ใกล้เคียงกับกำรพูด

แบบธรรมชำติมำกขึ้น จำกนั้นระบบจะส่งสัญญำณเสียงที่ปรับปรุงแล้วส่งผ่ำนไปยังปลำยทำงโดยโทรศัพท์ที่ใช้
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ต้องมีกำรลงทะเบียนกำรใช้งำนก่อน สำมำรถใช้ได้กับโทรศัพท์บ้ำน โทรศัพท์สำธำรณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

โดยระบบปรับปรุงเสียงพูดมีคุณลักษณะดังนี้ 

 กำรเพ่ิมควำมชัดเจนของเสียงสระ  

 กำรตัดเสียงรบกวนจำกสภำพแวดล้อม  

 กำรปรับควำมเข้มเสียง  

 กำรควบคุมควำมดังของเสียง 

 ใช้ได้กับโทรศัพท์บ้ำน โทรศัพท์สำธำรณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 รองรับได้อย่ำงน้อย 4 สำยพร้อมกัน โดยมี Delay Time ไม่เกิน 2 วินำที 

 

Asteris 
Server Window server

                                                

User Database

Soft E1

Public TCP/IP

Private TCP/IP

 
ภำพที่ 39 แผนผังระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพเสียง 

 

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  

 ส่วนระบบแม่ข่ำยชุมสำยอัตโนมัติ  

 ส่วนระบบแม่ข่ำยเพ่ือปรับคุณภำพเสียง  

 ส่วนโปรแกรมท่ีใช้ในกำรปรับคุณภำพเสียง  
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1) ส่วนระบบแม่ข่ายชุมสายอัตโนมัติ 

Server Asterisk Server Windows

E1
Internet

 
ภำพที่ 40 ส่วนระบบแม่ข่ำยชุมสำยอัตโนมัติ 

ลักษณะกำรท ำงำน 

1. เครื่องแม่ข่ำย Asterisk เชื่อมต่อกับ E1 ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 

2. เครื่องแม่ข่ำย Asterisk ส่งข้อมูลระหว่ำงเครื่องแม่ข่ำยปรุงเสียงที่เป็นระบบปฏิบัติกำร 

windows โดยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตภำยใน 

3. สร้ำงระบบโทรศัพท์ภำยในมีทั้งหมด 4 กลุ่มเพ่ือกำรรองรับได้ 4 สำยพร้อมกัน ดังภำพที่ 40

โดยแต่ละคู่สำยจะเป็นดังภำพที่ 41-42 

 

Server Asterisk

02-XXXXXX

SIP11,SIP12

SIP21,SIP22

SIP31,SIP32

SIP41,SIP42

E1

Internet

 
ภำพที่ 41 ส่วนระบบแม่ข่ำยเพ่ือปรับคุณภำพเสียง 

 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
73 

Windows Server

SIP11 SIP12
Convert

Sound

 

ภำพที่ 42 ระบบโทรศัพท์ภำยใน 1 คู่สำย 

 

2) ส่วนระบบแม่ข่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียง 

หน้ำที่หลักของเครื่องแม่ข่ำยเพ่ือปรับปรุงคุณภำพเสียง 

1. เชื่อมระบบโทรศัพท์กับเครื่องแม่ข่ำย Asterisk 

2. จ ำลองระบบโทรศัพท์ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดย SIP xx  จะเป็น User จ ำลองเพ่ือใช้ในกำรดัก

สัญญำณเสียงเพ่ือมำท ำกำรปรับปรุงเสียงพูด ดังภำพที่ 43 

3. ก ำหนดเส้นทำงของเสียงเข้ำและออกให้กับผู้สนทนำ 

4. ปรุงเสียงให้กับกลุ่มต่ำงๆ โดยประกอบด้วย 

 ผู้ไร้กล่องเสียงหรือบุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่ สื่อสำรกันเอง 

 ผู้ไร้กล่องเสียงหรือบุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่กับคนทั่วไป 

 คนทั่วไปกับผู้ไร้กล่องเสียงหรือบุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

5. รับโทรศัพท์อัตโนมัติและตรวจสอบกำรท ำงำน 

 

SIP11 SIP12

Convert

Sound

Convert

Sound  
ภำพที่ 43 ระบบเป็น User จ ำลองเพ่ือใช้ในกำรดักสัญญำณเสียงและแปลงเสียง 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
74 

ตัวอย่ำงของระบบเป็น User จ ำลอง 

1. ผู้ไร้กล่องเสียงจะส่งเสียงเข้ำและออกให้กับ SIP11 

2. คนทั่วไปจะรับเสียงเข้ำและออกจำก SIP12 

3. SIP11 จะส่งเสียงให้โปรแกรมปรุงเสียง และส่งต่อให้กับไมค์ของ SIP12 

4. SIP12 จะส่งเสียงให้โปรแกรมปรุงเสียง และส่งต่อให้กับไมค์ของ SIP11 

 

3) ส่วนโปรแกรมท่ีใช้ในการปรับคุณภาพเสียง 

โปรแกรมส ำหรับปรับปรุงเสียงพูดที่ใช้ FIR Band Pass Filter อย่ำงเดียวนั้น เป็นโปรแกรมที่

สำมำรถปรับปรุงเสียงพูดได้ทั้งที่ผ่ำน microphone และ สำมำรถเปิดจำกแฟ้มข้อมูลเสียงที่อัดไว้ได้ ซึ่ง

โปรแกรมนี้สำมำรถปรับได้ท้ังหมด 4 แถบควำมถ่ี และสำมำรถปรับพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ อำทิเช่นค่ำ ควำมถี่ cut-

off ด้ำนต่ ำและสูงของฟิลเตอร์แต่ละตัว จ ำนวนฟิลเตอร์ของแต่ละแถบควำมถี่ที่ปรับได้อิสระ จำก order 1-

301 อัตรำขยำยที่ปรับได้แต่ละแถบควำมถี่ตั้งแต่ -60dB ถึง +20dB หรือ 0.001-10เท่ำ และน ำสัญญำณขำ

ออกของแต่ละแถบควำมถี่มำรวมกัน และแสดงผลสัญญำณขำเข้ำและสัญญำณขำออกเป็น โดเมนเวลำและ

โดเมนควำมถ่ี และเพ่ิมเติม Kalman Filter เข้ำไปเพ่ือท ำให้มี่ควำมเรียบ/ต่อเนื่องของสัญญำณเสียงใน โดเมน

ควำมถี่เพ่ิมขึ้น แล้วสังเครำะห์สัญญำณควำมถี่ต่ ำเพ่ิมเติม ให้เป็นธรรมชำติเพ่ิมขึ้น ดังแสดงในภำพที่ 44 โดย

พำรำมิเตอร์ทีเพ่ิมข้ึนนั้นแสดงเป็นแผนผังดังภำพที่ 45 

 

 
ภำพที่ 44 โปรแกรมส ำหรับปรับปรุงเสียงพูด (ส่วนแสดงผล) 
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ภำพที่ 45 โปรแกรมส ำหรับปรับปรุงเสียงพูด (ส่วนปรับพำรำมิเตอร์) 

 

2) ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดส าหรับบุคคลสมองพิการ 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองพิกำรหรือผู้พิกำรทำงสมอง (Cerebral Palsy, CP) จัดเป็นคนพิกำร

กลุ่มหนึ่งซึ่งสูญเสียควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร คนกลุ่มนี้ถึงแม้จะสำมำรถฟังได้เข้ำใจ แต่ไม่สำมำรถพูดโต้ตอบ

กลับได้เนื่องจำกสมองส่วนที่ควบคุม กล้ำมเนื้อได้รับบำดเจ็บก่อนหรือระหว่ำงกำรคลอด คนกลุ่มนี้จึง

จ ำเป็นต้องมีเครื่องมือเพ่ือช่วยในกำรสื่อสำรกับผู้อ่ืน หรือที่เรียกว่ำ เครื่องช่วยสื่อสำรเสริมและทำงเลือก 

(Augmentative and Alternative Communication Device) ซึ่งมีท้ังระดับกำรสื่อสำรแบบง่ำย ใช้ค ำพูดไม่

มำกตำมสถำนกำรณ์จ ำกัด เช่น กระดำนอักษร สมุดภำพ ไปจนถึง เครื่องมือระดับก้ำวหน้ำที่ใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ท ำให้สำมำรถสร้ำงถ้อยค ำที่จะสื่อสำรได้ หลำกหลำย ตรงกับควำมต้องกำร 

มำกย่ิงขึ้น อย่ำงไรก็ดี กำรใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ค ำทีละอักษรก็ยังเป็นเรื่องยำก ส ำหรับผู้ที่มีปัญหำกำรควบคุม

กล้ำมเนื้อในกลุ่มผู้ที่เป็น CP นี้ แม้จะใช้เทคนิคเสริมเช่น Word Prediction และ Word Completion แต่ก็

ยังผิดพลำดสูงและใช้เวลำมำกเกินไป ด้วยปัญหำดังกล่ำวทำง Dr. Bruce Baker เจ้ำของบริษัท Semantic 

Compaction ได้มีกำรพัฒนำ MINSPEAK ขึ้นซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ออกแบบมำเพ่ือแก้ปัญหำโดยใช้

แป้นพิมพ์ภำพแทนแป้นพิมพ์ตัวอักษร และได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำในกำรสื่อสำรทั่วไป สำมำรถลดจ ำนวนกำร

กดแป้นพิมพ์ลงได้อย่ำงน้อยครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับกำรใช้แป้นพิมพ์ตัวอักษร หลักกำรของระบบนี้ว่ำด้วยเรื่อง

ควำมหมำยหลำยนัย (Polysemy) และควำมซ้ิำซ้อน (Redundancy) ของภำษำมนุษย์  MINSPEAK มี
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องค์ประกอบทั้งไวยำกรณ์ ควำมหมำย และภำพ ผู้ใช้ไม่จ ำเป็นต้องรู้วิธีกำรสะกดค ำ แต่จะสำมำรถถ่ำยทอด

ควำมคิดออกมำเป็นถ้อยค ำได้นับเป็นพันประโยค โดยกำรใช้แป้นพิมพ์ภำพซึ่งแทนมโนทัศน์ และกำรผสมกัน

ของภำพตำมล ำดับที่ถูกต้องก็จะสร้ำงถ้อยค ำท่ิหลำกหลำยขึ้น จำกนั้นจึงแปลงถ้อยค ำที่ถูกเรียงร้อยเป็น

ประโยคให้เป็นเสียงพูดโดยใช้เทคโนโลยีสังเครำะห์เสียงพูด MINSPEAK จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ 

Cerebral Palsy สำมำรถสื่อสำรกันเอง หรือสื่อสำรกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส ำหรับในประเทศไทย มีเครื่องมือสื่อสำรเสริมและทำงเลือกที่ใช้วิธีสื่อภำษำแบบภำพหน่ิง

ควำมหมำย และระบบอักขระวิธี แต่ยังไม่มีเคร่ิองมือส่ิอสำรเสริมและทำงเลือกท่ิใช้วิธีกำรสื่อภำษำด้วยกำรบีบ

อัดควำมหมำย ทำงศูนย์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ได้มีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ระบบภำษำภำพภำษำไทย 

(Thai MINSPEAK) รุ่นคีย์บอร์ดภำพ 144 คีย์ขึ้น เป็นเครื่องมือสื่อสำรเสริมและทำงเลือกซึ่งออกแบบเพ่ือช่วย

ให้ผู้ที่พูดไม่ได้ สำมำรถสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันได้มีพิ้นฐำนอยู่บนหลักกำรของภำษำมนุษย์  เช่น ค ำหลำย

ควำมหมำย ควำมซ้ิำซ้อน เป็นต้น แปูนบนคีย์บอร์ดจะแสดงรูปซึ่งที่มีควำมหมำยเชิงภำษำศำสตร์ วิธีสื่อภำษำ

ด้วยกำรบีบอัดควำมหมำย ถูกน ำมำใช้เพ่ือใช้สร้ำงค ำ วลี และประโยค โดยไม่ต้องใช้ตัวหนังสือและกำรสะกด

ค ำ เครื่องมือนี้สำมำรถสร้ำง ค ำศัพท์ได้นับพันประโยคและออกเอำท์พุตเป็นเสียงด้วยระบบสังเครำะห์เสียง

อัตโนมัติ จึงเหมำะกับกำรใช้ Thai MINSPEAKในชีวิตประจ ำวันซึ่งเป็นรูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรระยะใกล้ แต่

ด้วยรูปแบบกำรใช้ชีวิตในปัจจุบันที่มีกำรเดินทำงบ่อยขึ้นเป็นผลให้กำรติดต่อสื่อสำรระยะไกลผ่ำนทำงโทรศัพท์

เคลื่อนทีมีควำมจ ำเป็นมำกขึ้นด้วยแต่ด้วยซอฟแวร์ Thai MINSPEAKที่เคยมีก่อนหน้ำเป็นกำรติดต่อสื่อสำรใน

ระยะใกล้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงพัฒนำ TTRS CP ซึ่งช่วยให้ซอฟแวร์ระบบภำษำภำพภำษำไทยสำมำรถใช้ในกำร

ติดต่อสื่อสำรระยะไกลได้ ด้วยกำรพัฒนำซอฟแวร์บนโทรศัพท์มือถือที่มีกำรเชื่อมต่อกับซอฟแวร์ Thai 

MINSPEAK ผ่ำนสำยสัญญำณ AUX ที่มีกำรออกแบบเฉพำะ เพ่ือให้ผู้พิกำรทำงสมองสำมำรถติดต่อกับ

ผู้ปกครองหรือคนดูแลได้สะดวกซึ่งเหมำะกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตในปัจุจบันมำกขึ้น 

โครงสร้างและการใช้งานของระบบ 

ระบบช่วยติดต่อสื่อสำรระยะไกลส ำหรับผู้พิกำรทำงสมอง เป็นระบบที่ช่วยให้ซอฟแวร์ระบบ

ภำษำภำพภำษำไทยสำมำรถใช้งำนร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยลักษณะกำรท ำงำนคืออุปกรณ์เชื่อมต่อ

ระหว่ำง Thai MINSPEAK และ โทรศัพท์เคลื่อนที่จะส่งเสียงสังเครำะห์จำกเครื่อง Thai MINSPEAK ไปสู่

โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือให้ Thai MINSPEAK เป็นตัวพูดสื่อสำรแทนผู้พิกำรทำงสมอง และมีช่อง audio เพ่ือใช้

อุปกรณ์เชื่อมต่อในกำรรับฟังเสียงที่ทำงคู่สนทนำที่ตอบกลับจำกโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยภำพรวมของอุปกรณ์  

เป็นดังภำพที ่46 
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ภำพที ่46 ภำพรวมของระบบช่วยติดต่อสื่อสำรระยะไกลส ำหรับผู้พิกำรทำงสมอง 

 

ภำพรวมของระบบช่วยติดต่อสื่อสำรระยะไกลส ำหรับผู้พิกำรทำงสมองซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

4.1 เริ่มจำกน ำหัวแจ็คมำตรำฐำนสำมขีดไปต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่ำนทำงช่องเสียบ small 

Talkเพ่ือให้สำมำรถรับสัญญำณเสียงจำกโปรแกรมThai MINSPEAK ที่อยู่บนแท๊บเล็ตซึ่งตัวโปรแกรมถือว่ำเป็น

ตัวแทนกำรสื่อสำรด้วยเสียงแทนผู้พิกำรทำงสมองไปยังคู่สนทนำปลำยสำยผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

4.2 เป็นหั วต่อตั ว เมี ยแบบTRSที่ ใช้ กับล ำ โพงหรือหู ฟั ง เ พ่ือรับสัญญำณเสี ยงจำก

โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือให้ต้นทำงหรือผู้พิกำรทำงสมองได้ยินเสียงตอบกลับจำกคู่สนทนำ 

4.3 แจ็คมำตรฐำนสองขีดไปต่อเข้ำแท็บเล็ตผ่ำนทำงช่องหูฟังเพ่ือเป็นตัวรับสัญญำณเสียงจำก

แท็บเล็ตส่งไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที ่

โดยกำรต่อสำยสัญญำณกับอุปกรณ์ต่ำงๆในล ำดับแรกต้องมีกำรต่อหัวแจ็คมำตรฐำนสำมขีด

เขำกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนที่จะเสียบแจคมำตรฐำนสองเข้ำกับแท็บเล็ตเนื่องจำกขั้นตอนกำรท ำตรงนี้จะเป็น

สัญญำณที่บอกโทรทัศน์เคลื่อนที่ให้รับสัญญำณเสียงที่ส่งมำจำกสำยสัญญำณเพียงอย่ำงเดียวไม่รับ
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สัญญำณเสียงจำกไมค์ของโทรทัศน์เคลื่อนที่แม้ว่ำจะมีกำรเปลี่ยนของระดับเสียงที่ส่งมำจำกเครื่องต้นทำงและ

สำยสัญญำณ ยังไม่สำมำรถใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่  Iphone ซึ่งในกรณีที่จะใช้งำนกับโทรศัพท์เคลื่อนที่  

Iphone จ ำเป็นต้องหำหัวแปลงแจ็คมำตรำฐำนสำมขีดให้เป็นแบบCITA 

ส ำหรับระบบติดต่อสื่อสำรระยะไกลส ำหรับผู้พิกำรทำงสมองประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 

1. โปรแกรมติดตั้งในฝั่งโทรศัพท์เคลื่อน 

ส ำหรับโปรแกรมท่ีติดตั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะประกอบด้วย 2 โปรแกรมคือ 

1.1 โปรแกรมส าหรับใช้ในการโทรออก เป็นโปรแกรมที่ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่แอนดรอยด์

เพ่ือช่วยให้ผู้พิกำรทำงสมองสำมำรถโทรออกไปหำบุคคลอ่ืนได้อย่ำงง่ำยดำยเพียงแค่กดเพียงครั้งเดียวซึ่งจะ

ช่วยลดขั้นตอนในกำรโทรออกจำกโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำมวิธีปกติที่มีหลำยขั้นตอน ซึ่งเป็นกำรยำกส ำหรับผู้

พิกำรทำงสมองเพรำะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวที่ล ำบำกเพรำะมีอำกำรกล้ำมเนื้ออ่อน

แรง ดังนั้นกำรที่จะให้คนกลุ่มนี้ท ำกำรเลื่อนเพ่ือที่จะเลือกเบอร์และกดโทรออกอีกทีจะเป็นเรื่องที่ล ำบำกและ

อำจมีบำงคนไม่มีแรงมำกพอที่จะกดเลื่อน ดังนั้นโปรแกรมนี้จะให้คนดูแลเพ่ิมแก้ไขจัดกำรเบอร์ของบุคคลที่คน

กลุ่มนี้ติดต่อเป็นประจ ำเอำไว้ส ำหรับใช้ในกำรโทรออกในกรณีที่จ ำเป็น เมื่อจะโทรออกคนกลุ่มนี้เพียงแค่กดที่

รูปของบุคคลที่ต้องกำรโทรหำ โปรแกรมจะโทรออกไปหำให้เลยโดยไม่ต้องท ำตำมข้ันตอนกำรโทรปกติ ส ำหรับ

กระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมส ำหรับกำรโทรออกเป็นดังภำพที่ 47 
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ภำพที ่47 แสดงหน้ำจอกำรท ำงำนโปรแกรมส ำหรับกำรโทรออก 
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ส ำหรับกำรท ำงำนของโปรแกรมในส่วนซอฟแวร์จะเป็นโปรแกรมที่ลงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน

ระบบแอนดรอยด์ ซึ่งใช้ร่วมกับสำยสัญญำณ Aux เพ่ือช่วยให้ผู้พิกำรทำงสมองท ำกำรใช้โทรทัศท์เคลื่อนที่โทร

ออกยังบุคคลที่ต้องกำรได้อย่ำงง่ำยดำยด้วยกำรกดเพียงครั้งเดียวโดยรำยละเอียดกำรท ำงำนในส่วนซอฟแวร์

เป็นดังนี้ 

1. เมื่อผู้ใช้เข้ำมำที่โปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำหลัก ซึ่งเป็นหน้ำที่แสดงรำยชื่อของบุคคลที่มีกำร

บันทึกเอำไว้ในเครื่องโดยให้ผู้ปกครองหรือพ่ีเลี้ยงเป็นคนช่วยในกำรบันทึกข้อมูลของบุคคลที่ให้โทรไปในหำใน

ยำมที่จ ำเป็นซึ่งกำรออกแบบในส่วนนี้จะให้มีกำรแสดงเพียงแค่สี่แถบในหนึ่งหน้ำเท่ำนั้นเพ่ือให้แถบที่แสดงมี

ขนำดใหญ่มีเนื้อที่มำกเพ่ือให้สะดวกต่อกำรใช้งำนของผู้พิกำรทำงสมองที่มีกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวของ

ร่ำงกำยที่ล ำบำกเพรำะสภำวะกล้ำมเนื้ออ่อนแรงซึ่งกำรแสดงผลในแถบจะแสดงรูปภำพและชื่อ โดยแต่ละแถบ

จะใช้สีที่แบ่งออกจำกกันอย่ำงชัดเจนเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้เห็นขอบเขตของแตต่ละแถบแยกออกกันอย่ำงชัดเจนและ

ที่ส ำคัญในกำรที่กดโทรออกผู้ใช้สำมำรถกดบริเวณใดในแถบก็จะเป็นกำรโทรออกซึ่งในหน้ำนี้  เรำมีกำร

ออกแบบมำเพ่ือให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนของผู้พิกำรทำสมอง 

2. เมื่อผู้ใช้ท ำกำรกดที่รูปเครื่องหมำยบวกจะเข้ำไปสู่หน้ำที่ท ำกำรเพ่ิมข้อมูลผู้ที่ต้องกำร

ติดต่อซึ่งในหน้ำดังกล่ำวจะให้ท ำกำร อัพโหลดรูปภำพ กรอกชื่อและเบอร์โทรเมื่อท ำกำรบันทึกเสร็จแล้วจะ

กลับไปสู่หน้ำหลักของโปรแกรมโดยกระบวนกำรท ำงำนส่วนนี้เรำออกแบบมำให้คนปกติคนทั่วไปใช้งำนเพรำะ

โดยทั่วไปกำรท ำในส่วนนี้จะเป็นผู้ปกครองหรือคนดูแลผู้พิกำรทำงสมองเป็นคนจัดกำรให้ 

3.ส่วนกำรจัดกำรเมื่อท ำกำรกดเลือกสัญลักษณ์ setting ที่อยู่มุมบนขวำในหน้ำจอจะปรำกฏ

สัญลักษณ์ดินสอ(ท ำกำรแก้ไขข้อมูล)และถังขยะ(ท ำกำรลบข้อมูล)ขึ้นมำเพ่ือให้ท ำกำรแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล

ที่อยู่ในแถบสีนั้นๆ โดยขั้นตอนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่ผู้ปกครองหรือคนดูแลผู้พิกำรทำงสมองจะเป็นผู้ที่จัดกำรให้ 

4. ท ำกำรแก้ไขข้อมูล เมื่อกดที่รูปดินสอจะไปสู่หน้ำแก้ไขข้อมูลตำมเลข4. ซึ่งเมื่อผู้ใช้ทกำร

แก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นจะกลับไปสู่หน้ำหลักที่หมำยเลข 1. 

5. ท ำกำรลบข้อมูลเมื่อผู้ใช้ท ำกำรกดที่รูปถังขยะจะเป็นกำรลบข้อมูลในแถบนั้นออกไปโดย

จะขึ้นกล่องแจ้งเตือนเพ่ือให้ยืนยันว่ำต้องกำรลบข้อมูลนี้จริงหรือไม่ถ้ำกดใช่จะท ำกำรลบข้อมูลและกลับ ไปที่

หน้ำหลักตำมหมำยเล1.แต่ถ้ำกดไม่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

6.กำรโทรออกเมื่อผู้ใช้อยู่ที่หน้ำหลักและกดที่บริเวณใดก็ได้ในแถบสีจะเป็นกำรโทรออกไป

หำบุิคคลที่อยู่ในแถบนั้นตำมหมำยเลข5.  
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1.2 โปรแกรมส าหรับการรับสายเรียกเข้าแบบอัตโนมัติ ในส่วนโปรแกรมส ำหรับกำรรับสำย

เรียกเข้ำแบบอัตโนมัติเป็นโปรแกรมที่มีกำรใช้งำนส ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนบำงรุ่นที่ไม่มีระบบกำร

รับสำยเรียกเข้ำแบบอัตโนมัติแต่ถ้ำเครื่องที่มีระบบรับสำยเรียกเข้ำอัตโนมัติก็จะไม่จ ำเป็นต้องลงโปรแกรม

ดังกล่ำวซึ่งพัฒนำมำเพ่ือรองรับในเคสผู้พิกำรทำงสมองที่มือไม่มีแรงหรือควบคุมล ำบำกในกำรสไลด์กรือกด

เลื่อนเพ่ือรับสำยเรียกเข้ำเพรำะโดยปกติโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนที่มีในปัจจุบันวิธีกำรรับสำยเรียกเข้ำจะ

ใช้กำรสไลด์หรือกดเลื่อนไอคอนไปทำงใดทำงหนึ่งเพ่ือเป็นกำรรับสำยเรียกเข้ำซึ่งโปรแกรมนี้จ ะติดตั้งรัน

อัตโนมัติเองเมื่อมีกำรเปิดเครื่อง 

2.สายสัญญาณ Aux  

สำยสัญญำณ Aux ที่น ำมำใช้ช่วยติดต่อสื่อสำรส ำหรับผู้พิกำร เป็นสำยสัญญำณที่มีกำรท ำ

ขึ้นมำโดยเฉพำะเพรำะต้องท ำกำรส่งสัญญำณเสียงจำกเครื่องแท็บเล็ตที่มีโปรแกรม Thai MINSPEAK ซึ่งเป็น

โปรแกรมที่ช่วยในกำรสื่อสำรด้วยเสียงส ำหรับผู้พิกำรทำงสมองไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือให้เสียงสังเครำะห์

จำกตัวโปรแกรม Thai MINSPEAK เป็นตัวถ่ำยทอดสิ่งที่ผู้พิกำรทำงสมองต้องกำรจะสื่อกับคู่สนทนำนอกจำกนี้

สำยสัญญำณอันนี้ต้องรับสัญญำณเสียงจำกโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งกลับมำให้ทำงต้นสำย (ผู้พิกำรทำงสมอง) ผ่ำน

ทำงล ำโพงหรือหูฟัง เพือให้ทำงต้นสำยได้ยินเสียงของคู่สนทนำด้วยเช่นกัน ซึ่งสำยสัญญำณAux ที่ท ำงำนใน

ลักษณะแบบนี้ในเส้นเดียวยังไม่มีตำมท้องตลำดทั่วไป โดยส่วนใหญ่ที่มีจะเป็นไม่ส่งสัญญำณเสียงอย่ำงเดียว

หรือไม่ก็รับสัญญำณเสียงอย่ำงเดียว แต่สำยสัญญำณAux ที่พัฒนำขึ้นมำนี้จะมีควำมพิเศษกว่ำสำยสัญญำณ 

Aux ทั่วไปคือไปสำยสัญญำณที่ท ำหน้ำที่รับและส่งสัญญำณเสียงได้ภำยในเส้นเดียวและยังมีกำรใช้เทคนิคที่

เป็นตัวบอกให้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในสถำนะที่รอรับสัญญำณเสียงจำกสำยสัญญำณตลอดเวลำไม่รับ

สัญญำณเสียงจำกไมค์ของตัวเครื่องโทรศัพท์ในขณะที่ใช้งำนสัญญำณ Aux ร่วมกับอุปกรณ์ต่อเชื่อมซึ่ง

โดยทั่วไปถ้ำไม่มีกำรใช้เทคนิคหรือกระบวนกำรนี้  ในขณะใช้งำนมีโอกำสที่โทรทัศท์เคลื่อนที่จะรับ

สัญญำณเสียงสลับกันระหว่ำงสำยสัญญำณและไมค์ของตัวเครื่อง เช่นในกรณีที่ไม่มีสัญญำณเสียงส่งมำจำกต้น

ทำงตัวเครื่องจะสลับไปรับเสียงจำกไมค์โทรศัพท์ซึ่งเหตุกำรณ์นี้ท ำให้มีโอกำสเกิดกำรรบกวนกันระหว่ำงเสียง

ที่มำจำกสองแหล่งท ำให้เสียงที่ปลำยสำยได้ยินมีคุณภำพไม่ดีหรือฟังไม่รู้ได้  ดังนั้นจึงมีกำรใช้เทคนิคตำมข้อ 4.

ในหัวข้อแสดงวงจรกำรต่อระหว่ำงหัวแจ็คแบบต่ำงๆที่ใช้ในระบบติดต่อสื่อสำรทำงไกลส ำหรับผู้พิกำรทำง

สมอง เพ่ือให้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในสถำนะที่รับสัญญำณเสียงจำกสำยสัญญำณAux เพียงอย่ำงเดียวใน

ระหว่ำงกำรใช้งำน โดยรำยละเอียดของสำยสัญญำณ Aux ตำมภำพท่ี 48 
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ภำพที ่48 แสดงสำยสัญญำณAuxที่ใช้เชื่อมต่อระหว่ำงแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ 

 

รำยละเอียดสำยสัญญำณ Aux มีรำยละเอียดดังนี้ 

1.หัวแจ็ตสัญญำณมำตรฐำนTRRSขนำด 3.5mm. หรืออีกชื่อหนึ่งคือหัวแจ็คมำตรฐำนสำม

ขีดซึ่งหัวแจ็คลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในกำรรับและส่งสัญญำณเสียงระหว่ำงต้นทำงและปลำยทำงแต่ส ำหรับใน

สิ่งประดิษฐ์นี้ใช้ส ำหรับกำรส่งสัญญำณเสียงจำกแท็บเล็ตไปสู่โทรศัพท์เคลื่อนที่และรับสัญญำณเสียงจำก

โทรศัพท์มือถือไปออกทำงล ำโพงหรือหูฟังโดยหัวแจ็คลักษณะนี้แบ่งเป็นเป็น 2 ประเภทคือแบบ OMTP หรือ 

CTIA โดยแต่ละประเภทมีรำยละเอียดดังนี้ 

1.1 โดยหัวแบบ OMTP เป็นแบบภำพที่ 47. มักใช้กับมือถือบำงยี่ห้อ อำทิเช่น Sony ช่วงปี

2011-2012 โดยเฉพำะมือถือค่ำยอ่ืนที่ไม่ใช่  Apple ในช่วงปี 2009-2012 (ปัจจุบันผู้ผลิตมักจะหันมำใช้

มำตรฐำน CTIAแทน) ตำมภำพที ่49. 

1.2 ส ำหรับหัวแบบCTIA ส่วนใหญ่จะเป็นของ Apple ซึ่งSmart Phone หลำยๆ ค่ำยในช่วง 

2012-2013 เป็นต้นไปก็หันมำใช้มำตรำฐำนนี้ตำมภำพที่ 47 

2.หัวต่อตัวเมียแบบ TRSส ำหรับหัวแจ็คตัวนี้ใช้ส ำหรับให้หูฟังหรือล ำโพงที่เป็นแจ็คแบบTRS

หรือ TRRSมำต่อเชื่อมต่อเพ่ือรับฟังเสียงที่ส่งมำจำกเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
83 

3.หัวแจ็คTRS ส ำหรับหัวแจ็คตัวนี้ลักษณะกำรใช้งำนจะเป็นตัวรับสัญญำณเสียงดังนั้นจึงใช้

เพ่ือรับสัญญำณเสียงจำกเครื่องแท๊บเล็ตและส่งไปยังเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรำยละเอียดจะอยู่ตำมภำพที่ 

49 

 

 

 
 

ภำพที ่49 แสดงวงจรกำรต่อระหว่ำงหัวแจ็คแบบต่ำงๆ ที่ใช้ในระบบติดต่อสื่อสำรทำงไกล 
ส ำหรับผู้พิกำรทำงสมอง 
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จำกภำพที่ 49. แสดงวงจรกำรต่อระหว่ำงหัวแจ็คแบบต่ำงๆที่ใช้ในระบบติดต่อสื่อสำร

ทำงไกลส ำหรับผู้พิกำรทำงสมอง ซึ่งเริ่มจำกแจ๊ค TRRS ซึ่งเป็นแจ็คที่มีช่องไมค์เพ่ือส่งเสียงเข้ำสู่เครื่อง

ปลำยทำงหรือเครื่องที่ใช้ในกำรโทรออกโดยรำยละเอียดของวงจรมีดังนี้ 

1. แจ๊ค TRRS หรือแจ็คมำตรฐำน 3ขีดโดยเจ็ตนี้ใช้ส ำหรับส่งสัญญำณเสียงจำกเครื่องต้นทำง

ไปยังเครื่องปลำยทำงซึ่งในที่นี้หมำยถึงโทรศัพท์ มือถือโดยหน้ำที่ของแจ็คนี้จำกรูปจะเห็นว่ำมีกำรเชื่อมต่อจำก

ช่อง Sound Right(R) จำกแจ็ค TRS ซึ่งหมำยถึงรับสัญญำณเสียงจำกล ำโพง ด้ำนขวำของเครื่องต้นทำงซึ่งใน

ทีน่ี้หมำยถึงแท็บเล็ตเพ่ือส่งสัญญำณเสียงไปยังช่องไมค์(M)ของแจ๊ค TRRS 

2. แจ๊ค TRS หรือแจ็คหัว 2ขีด เป็นแจ็คที่ใช้ส ำหรับรับสัญญำณเสียงจำกเครื่องต้นทำงเพ่ือส่ง

เสียงไปยังเครื่องปลำยทำง 

3. หัวต่อหูฟังตัวเมียTRS ใช้ส ำหรับต่อหูฟังเพ่ือฟังเสียงที่ออกมำจำกเครื่องปลำยทำง

(โทรศัพท์เคลื่อนที)่ 

4. Rคือตัวต้ำนทำนขนำด 1 K โอม ใช้เพ่ือเป็นตัวเพ่ิมควำมต้ำนทำนให้กับแจ็ค ที่เสียบเข้ำ

เครื่องปลำยทำง (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ส ำหรับเป็นกำรบอกเครื่องปลำยทำงว่ำมีสำยสัญญำณ Aux เชื่อมต่ออยู่

เพ่ือให้เครื่องปลำยทำงอยู่ในสถำนะรอรับสัญญำณเสียงจำกสำยสัญญำณตลอดเวลำ ไม่ให้ไปรับสัญญำณเสียง

จำกไมค์ของเครื่อง ซึ่งถ้ำไม่มีตัวนี้อยู่เวลำที่เรำลดเสียงหรือไม่มีเสียงจำกเครื่องต้นทำง  (แท็บเล็ต) เครื่อง

ปลำยทำง (โทรศัพท์เคลื่อนที่) อำจจะรับสัญญำณเสียงจำกไมค์เครื่องซึ่งท ำให้เสียงจำกภำยนอกที่เข้ำมำกลบ

เสียง ที่มำจำกสำยสัญญำณและเกิดกำรกวนกันระหว่ำงเสียงจำกไมค์เครื่องและสำยสัญญำณ 

3.โปรแกรม Thai MINSPEAK เป็นโปรแกรมท่ีลงอยู่บนเครื่องแท็บเล็ตโดยMINSPEAK เป็น

ระบบจักษุภำษำ ( Visual Language ) ซึ่งออกแบบแบบเพ่ือกำรสื่อสำรเสริม โดย Bruce R.Baker และได้รับ

กำรพัฒนำต่อมำโดยนักภำษำศำสตร์ แพทย์คลินิค เทคโนโลยี MINSPEAK เป็นระบบภำษำท่ีสำมำรุสร้ำงระบบ

ภำษำภำพเพ่ือกำรสื่อสำรได้คลอบคลุมทั้งภำษำซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง  ไวยำกรณ์ ควำมหมำย ภำพ ผู้ใช้ไม่

จ ำเป็นต้องรู้วิธีกำรสะกดค ำแต่สำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดออกมำได้นับ พันประโยค โดยมีแนวคิดว่ำแต่ละภำพ

มีควำมหมำยหลำยนัย ( polysemy ) แ ละควำมซ้ ำซ้อน ( Redundancy ) จึงสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยง

ของภำพได้หลำยควำมหมำย และสำมำรถน ำมำสร้ำงค ำและประโยคได้ ผู้ใช้จึงสำมำรถสร้ำงชุดของสัญรูปและ

ควำมหมำยของตนเองได้ นอกจำกระบบควำมหมำยของภำษำ ยังมีกำรใช้เสียงสังเคำระห์ทดแทนเสียงของ

ตนเองในกำร สือสำร ซึงเกิดจำกกำรใช้เทคโนโลยี เสียงสังคเรำะห์ ช่วยในกำรแปลงภำพและข้อควำมให้เป็น
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เสียงเพือให้ เป็นเครืองมือสือสำรส ำหรับผู้พิกำรทีมีควำมบกพร่องด้ำนกำร สื่อสำรด้วยกำรพูดหรือใช้ภำษำมือ 

โดยหน้ำตำโปรแกรมเป็นดังภำพที ่50 

 
ภำพที ่50 หน้ำตำโปรแกรม Thai MINSEAPK 

 

3.2.2 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความ (Captioned Telephone  

Relay Service) 

กำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมเป็นระบบที่พัฒนำขึ้นเพ่ือให้

บริกำรผู้สูงอำยุที่มีปัญหำทำงกำรได้ยินสำมำรถสื่อสำรผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์ด้วยกำรแปลงเสียงคู่สนทนำเป็น

ข้อควำมและแสดงบนหน้ำจอ ท ำให้ผู้สูงอำยุเข้ำใจค ำพูดของคู่สนทนำได้ ส ำหรับผลกำรกำรพัฒนำโปรแกรม

ประยุกต์เพ่ือให้บริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่  (tablet) บนระบบปฏิบัติกำร 

Android  ได้ท ำกำรศึกษำและออกแบบระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมส ำหรับ

ผู้สูงอำยุแบบ Manual มีโครงสร้ำงกำรท ำงำนดังภำพ 
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ภำพที่ 51 แผนผังระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำม 

คุณสมบัติเด่นของระบบ 

1) คุณสมบัติกำรต่อสำยไปยังโอเปอเรเตอร์และดึงเบอร์ปลำยทำงอัตโนมัติ 

เมื่อผู้ใช้ท ำกำรใช้แอปพลิเคชั่นผู้ใช้งำนเพียงแค่กดหมำยเลขปลำยทำงที่ผู้ใช้งำนต้องกำรติดต่อ ระบบ

จะท ำกำรต่อสำยไปยังโอเปอเรเตอร์ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้จึงไม่รู้สึกว่ำระบบยุ่งยำกเพรำะระบบท ำให้ผู้ใช้ใช้

งำนโดยกดเบอร์ปลำยทำงโทรออกปกติ 

2) คุณสมบัติกำรโชว์หน้ำต่ำงข้อควำมอัตโนมัติ 

เมื่อมีกำรรับสำยระบบจะแสดงหน้ำต่ำงส ำหรับกำรโต้ตอบระหว่ำงโอเปอเรเตอร์และต้นทำงอัตโนมัต ิ
3) คุณสมบัติกำรส่งข้อควำมตอบรับอัตโนมัติ 

เมื่อโอเปอเรเตอร์รับสำย ระบบจะมีกำรส่งข้อควำมไปยังต้นทำงให้ทรำบถึงสถำนะว่ำ ณ ขณะนี้เกิด
เหตุกำรณ์ใดบ้ำง เช่น ก ำลังรับสำยหรือก ำลังติดต่อปลำยทำงให้ เป็นต้น 

4) คุณสมบัติกำรส่งข้อควำม (Text Chat) 

ส ำหรับโอเปอเรเตอร์พิมพ์ข้อควำมส่งไปยัง Client 

5) คุณสมบัติกำรประชุมสำยอัตโนมัติ 

เมื่อปลำยทำงที่ต้องกำรติดต่อรับสำย ระบบจะท ำกำรประชุมสำยให้อัตโนมัติ 

6) คุณสมบัติระบบจัดเก็บข้อควำมย้อนหลัง (chat history)  

หลังจำกวำงสำย ระบบจะท ำกำรเก็บบันทึกกำรสนทนำอัตโนมัติ 

7) คุณสมบัติส ำหรับแยกเบอร์ที่โทรเข้ำมำโดยใช้ Asterisk (กดโทรเข้ำมำเป็นหมำยเลขมือถือ 10 หลัก 

เช่น 088-000-0000) 

ส ำหรับฟังก์ชันแยกเบอร์ที่โทรเข้ำมำยังระบบ ต้องมีกำรก ำหนด Context ส ำหรับหมำยเลข 

Extension เพ่ือให้สำมำรถเรียกใช้งำนตำม Context ที่เรำได้ระบุไว้ 

8) คุณสมบัติกำรโอนหมำยเลขท่ีโทรมำเข้ำระบบคิว (Queues)  
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ส ำหรับฟังก์ชันโอนหมำยเลขที่โทรมำเข้ำมำในระบบเพ่ือโอนเข้ำระบบคิว ในกระบวนกำรนี้จะมีกำร
ก ำหนดใน Dialplan ของ Asterisk 

9) คุณสมบัติเก็บหมำยเลขที่กดโทรเข้ำมำโดยใช้ AGI ของ Asterisk 

ฟังก์ชันเก็บหมำยเลขที่กดโทรเข้ำมำโดยใช้ AGI ของ Asterisk เพ่ือเรียกเอพีไอ เพ่ือจัดเก็บหมำยเลข
ที่กดโทรเข้ำมำลงฐำนข้อมูล 

10) เอพีไอส ำหรับเก็บหมำยเลขท่ีโทรเข้ำมำลงฐำนข้อมูล 

ส ำหรับเอพีไอในกำรจัดเก็บหมำยเลขที่กดโทรเข้ำมำลงในฐำนข้อมูล โดยเอพีไอ ในส่วนนี้จะถูก
เรียกใช้งำนโดย AGI ของ Asterisk ซึ่งจะรับค่ำหมำยเลข Extension ที่ใช้โทรเข้ำมำในระบบและ
หมำยเลขท่ีใช้กดมำยังระบบ 

11) เอพีไอส ำหรับเก็บประวัติกำรสนทนำลงฐำนข้อมูล 

ส ำหรับกำรเก็บประวัติกำรกำรสนทนำด้วยข้อควำมลงฐำนข้อมูล โดยเอพีไอจะมีหน้ำทีส ำหรับเก็บ
ประวัติกำรสนทนำด้วยข้อควำม ซึ่งจะถูกเรียกใช้งำนขณะมีกำร สนทนำด้วยข้อควำม ซึ่งจะส่งเข้ำมำ
รูปแบบของ JSON จะประกอบด้วย เวลำที่สงข้อควำมใน กำรสนทนำ, ข้อควำมที่สนทนำ, หมำยกด
ของ Extension ที่ใช้โทรเข้ำมำ, หมำยเลขท่ีกดโทร เข้ำมำยังระบบ 

12) เอพีไอส ำหรับเรียกดูหมำยเลขท่ีกดโทรเข้ำมำในระบบ 

ส ำหรับเรียกดูหมำยเลขที่กดโทรเข้ำมำยังระบบ ซึ่งสำมำรถเรียกใช้ด้วย กำรส่งค่ำหมำยเลขของ 
Extension ที่ใช้โทรเข้ำมำ แล้วจะมีกำร Return ผลลัพธ์ในรูปแบบ ของ XML 

13) คุณสมบัติส ำหรับกำรโทรออกไปยังหมำยเลขที่เป็นมือถือ 

ส ำหรับฟังก์ชันโทรออกไปยังหมำยเลขที่เป็นเบอร์มือถือ จะมีต้องมีกำรเชื่อมต่อกับ Trunk ที่สำมำรถ
โทรออกไปยังเลขหมำยที่เป็นเบอร์มือถือได้ 

3.3 การบ ารุงรักษาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

3.3.1 ระบบเครือข่าย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตส ำหรับเครื่องแม่ข่ำย (Internet Data Center: IDC) 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดวำงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร โดยเช่ำพ้ืนที่

วำงเครื่องแม่ข่ำยขนำด 42U ไม่จ ำกัดจ ำนวนข้อมูลรับเข้ำและส่งออก ไว้ที่ศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตส ำหรับ

เครื่องแม่ข่ำยของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจ ำกัด (มหำชน) ตั้งอยู่ที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์ ชั้น 10-12 
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และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้เข้ำถึงข้อมูลและบริกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว 

เนื่องจำกระบบติดตั้งบน Internet Backbone มีขอบเขตกำรให้บริกำรและกำรบ ำรุงรักษำตำมสัญญำจ้ำงที่

ปรึกษำโครงกำรฯ โดยมีทีมวิศวกร (Network Operation Center) ดูแลในเรื่องกำรแก้ปัญหำกำรใช้งำนที่

เกิดขึ้น ติดต่อประสำนกับผู้ให้บริกำรวงจรเช่ำในกรณีต่ำงๆ หรือแม้แต่กำรให้ค ำปรึกษำในด้ำน network และ

มีทีม Network Call Center ที่ท ำหน้ำที่ในกำร Monitor Link ของลูกค้ำตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

 

กำรบ ำรุงรักษำ Internet Data Center มีกำรบ ำรุงรักษำระบบดังนี้ 

ระบบ ความถี่ในการบ ารุงรักษา 

1. ระบบส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) 3 ครั้งต่อปี 
2. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator) 4 ครั้งต่อปี 

3. ระบบดับเพลิง (Fire Suppression) 3 ครั้งต่อปี 

4. ระบบปรับอำกำศ (Precision Air) 6 ครั้งต่อปี 
5. ระบบตรวจจับน้ ำรั่ว (Water Leak) 6 ครั้งต่อปี 

 

2) ระบบเครือข่ำยภำยในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เช่ำวงจรสื่อสำรควำมเร็วสูงแบบ MPLS (10/10 

Mbps) จ ำนวน 1 วงจร จำกบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) และได้เช่ำวงจรสื่อสำรควำมเร็วสูงแบบ 

UTP (10/100 Mbps) จ ำนวน 1 วงจร จำกบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) เชื่อมระหว่ ำง

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตส ำหรับเครื่องแม่ข่ำย 

ผู้ให้บริกำรทั้ง 2 บริษัท มีกำรบ ำรุงรักษำตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร โดยจะแจ้ง

มำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ กรณีมีเหตุจ ำเป็นที่บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงระบบวงจรสื่อสำรจนไม่

สำมำรถให้บริกำรตำมสัญญำได ้

3.3.2 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

ตำมที่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดซื้อระบบกำรให้บริกำร Contact Center พร้อม

กำรบ ำรุงรักษำจำกบริษัท ชีวำเลียร์ เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น ไทย จ ำกัด โดยได้ด ำเนินกำรเข้ำบ ำรุงรักษำระบบตำม

ตำรำงที่ 4 ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 4 ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำระบบ Avaya Aura Contact Center 

ล าดับ ระบบ รอบเวลา ปีที่  
วันที่เข้าด าเนินการ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 
1 ระบบ Avaya ทุก 3 เดือน 1 2 พ.ย. 55 21 ก.พ. 56 29 เม.ย. 56 18 ก.ค. 56 

   2 29 ต.ค. 56 5 ก.พ. 57 24 เม.ย. 57 1 ส.ค. 57 

   3 20 ต.ค. 57 29 ม.ค. 58 17 เม.ย. 58 16 ก.ค. 58 
   4 8 ต.ค. 58 2 ก.พ. 59 27 เม.ย. 59 29 ก.ค. 59 

   5 19 ต.ค. 59 23 ม.ค. 60 25 เม.ย. 60  

3.3.3 เครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) 

กำรบ ำรุงรักษำตู้ TTRS เป็นไปตำมขอบเขตกำรบ ำรุงรักษำและขอบข่ำย เช่นเดียวกันกับกำร

บ ำรุงรักษำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ในข้อ 3.3.2 โดยได้ด ำเนินกำรเข้ำบ ำรุงรักษำระบบตำมตำรำงที่ 5 

 

ตำรำงที ่5 ตำรำงกำรบ ำรุงรักษำตู้ TTRS 

ล าดับ ระบบ รอบเวลา ปีท่ี  
เดือนทีเ่ข้าด าเนินการ 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 ครั้งที ่4 

1 ตู้ TTRS ในกรุงเทพ ทุก 3 เดือน 1 ต.ค. 55 ม.ค. 56 เม.ย. 56 ก.ค. 56 

   2 ม.ค. 57 เม.ย. 57 ก.ค. 57 ต.ค. 57 
   3 ม.ค. 58 เม.ย. 58 ก.ค. 58 ก.ย. 58 

   4 ธ.ค. 58 มี.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ย. 59 

   5 ธ.ค. 59 มี.ค. 60 มิ.ย. 60  
2 ตู้ TTRS ในต่ำงจังหวัด ทุก 12 เดือน 1 ม.ค. 56    

   2 ก.พ. 57    
   3 ก.พ. 58    

   4 เม.ย. 59    

   5 เม.ย. 60    
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3.3.4 การเตรียมความพร้อมของเครื่องให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

เจ้ำหน้ำที่เทคนิคท่ีปฏิบัติงำนได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของเครื่องให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร โดยมีรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

1.1 กำรดูแล และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้งหมด เพื่ออัพเดทโปรแกรม 

Antivirus และท ำกำร Scan Virus 

 ท ำกำรลบ Temp files และ Cookies ต่ำงๆ ใน Web Browser 

 ลบไฟล์ขยะใน Recycle Bin 

 ลบไฟล์โปรแกรม Camtasia ที่ท ำกำร Backup ทุกวันจันทร์ของสัปดำห์ 

 Backup ไฟล์วิดีโอโปรแกรม Camtasia จำก Document มำไว้ยังโฟลเดอร์ Backup 

 ทุกสิ้นเดือนท ำกำรจัดระเบียบฮำร์ดดิสก์  (Defragmentation Hard Disk) โดยจะท ำในช่วง

ที่เครื่องเจ้ำหน้ำที่ฯ ว่ำงเพรำะใช้เวลำในกำรจัดกำร 

 ท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

1.2 กำรดูแล และตรวจสอบ ชุด IP Phone ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จ ำนวน 16 ชุด 

 ตรวจสอบควำมพร้อม IP Phone ในช่วงเช้ำ 

 ตรวจสอบควำมพร้อม Headset ในช่วงเช้ำ 

 ตรวจสอบควำมพร้อมอุปกรณ์ Plantronics ในช่วงเช้ำ 

 ท ำควำมสะอำด IP Phone และ Plantronics เป็นประจ ำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

 ท ำควำมสะอำด Headset เป็นประจ ำ โดยเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

1.3 ตรวจสอบและเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์ต่ำงๆ  

 ท ำควำมสะอำดคีย์บอร์ด และทดสอบกำรใช้งำน 

 ท ำควำมสะอำดเมำส์ และทดสอบกำรใช้งำน 

 ท ำควำมสะอำด และตรวจสอบกำรท ำงำนของกล้อง (Web Cam) โดยเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรจะท ำกำรปรับมุมกล้องด้วยตนเอง 
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 ท ำควำมสะอำดหน้ำจอคอมพิวเตอร์ด้วยน้ ำยำส ำหรับท ำควำมสะอำดหน้ำจอ 

1.4 ตรวจสอบและเตรียมควำมพร้อมระบบ Network 

 ตรวจสอบควำมเร็วของอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download รวมทั้งตรวจสอบ Link 

ในและนอกประเทศ ในช่วงเช้ำ และ บ่ำย ของทุกวัน 

 ท ำกำรทดสอบกำร Ping และ Tracert  

 ตรวจสอบโดยกำรสังเกตจำกวิดีโอกำรสนทนำระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกับ

ผู้ใช้บริกำร 

 ท ำควำมสะอำดหน้ำจอ 

2) เครื่อง Wall board เพ่ือแสดงคิวของผู้ใช้บริกำร 

2.1 กำรดูแล และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ LCD TV ส ำหรับ wallboard 

 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอ LCD TV ทุกเช้ำ 

 ตรวจสอบโปรแกรมต่ำงๆส ำหรับแสดงที่หน้ำจอ Wallboard ให้สำมำรถใช้งำนได้ทุก

โปรแกรม  

 Backup ข้อมูลไฟล์วิดีโอที่ Upload ขึ้นไปยัง Server ทุกเดือน 

 ท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์ และ LCD TV สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

2.2 กำรเตรียมควำมพร้อมและตรวจสอบระบบ Network 

 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Wallboard เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ปกติ 

 ทดสอบควำมเร็วอินเตอร์ (Speed Test) 

 ท ำกำรทดสอบกำร Ping และ Tracert  

2.3 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตรวจสอบโปรแกรมแสดงคิวรอสำยของผู้ให้บริกำร 

 เปิดโปรแกรม CMS เพ่ือแสดงสถำนะท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและคิวรอสำย

ของผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และตู้ TTRS แบบ Real-time ในช่วงเช้ำ 

 เปิดโปรแกรม แสดงจ ำนวนสำยเข้ำของโปรแกรม AACC แบบ Real-time ในช่วงเช้ำ 

 จัดเรียงหน้ำจอกำรแสดงผลกำรรอคิวของผู้ใช้บริกำรที่หน้ำจอ LCD TV 

3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ 

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 1 เครื่อง 
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 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จำกนั้นท ำกำรเปิดโปรแกรมที่ใช้

งำนต่ำงๆ เช่น โปรแกรม Prompt Kiosk RealTime Monitor, เปิด log ส ำหรับดูรำยชื่อผู้

เข้ำใช้บริกำรเว็บไซต์ www.ttrs.or.th 

 เปิดโปรแกรมทดสอบอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download เพ่ือตรวจสอบระบบ

อินเทอร์เน็ต 

 เปิดโปรแกรมส ำหรับกำรตัดต่อวิดีโอ เพ่ือท ำกำรตัดต่อวิดีโอล่ำมภำษำมือ เมื่อมีกำรถ่ำยวิดีโอ

ล่ำมภำษำมือ 

 ท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์เจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 2 เครื่อง 

 จ ำลอง server กำรให้บริกำรระบบ video phone ส ำหรับใช้เมื่อออกบูธตำมสถำนที่ต่ำงๆ 

 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จำกนั้นท ำกำรเปิดโปรแกรม 

Prompt Kiosk RealTime Monitor เปิด  log ส ำหรับดูรำยชื่ อผู้ ที่ เข้ ำ ใช้ งำนเว็บไซต์  

www.ttrs.or.th 

 เปิดโปรแกรมทดสอบอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download เพ่ือทดสอบว่ำอินเทอร์เน็ต

สำมำรถใช้งำนได้หรือไม่ 

3.3 ชุด IP Phone ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 1 ชุด 

 ท ำกำรตรวจสอบควำมพร้อมของ IP Phone ช่วงเช้ำ 

 ท ำกำรตรวจสอบควำมพร้อมของ Headset ช่วงเช้ำ 

 ท ำควำมสะอำด IP Phone และ Plantronics เป็นประจ ำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

 ท ำควำมสะอำด Headset เป็นประจ ำ  

3.4 กำรเตรียมควำมพร้อมและตรวจสอบระบบ Network  

 ตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ 

 ท ำกำรทดสอบกำร Ping และ Tracert  

 ทดสอบควำมเร็วอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download 

 ทดสอบควำมเร็วอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download 

4) ตู้ TTRS 
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 ท ำกำรตรวจสอบตู้ TTRS จำกโปรแกรม Prompt Kiosk Real-Time Monitor เพ่ือตรวจสอบ

สถำนะของตู้ TTRS เป็นประจ ำทุกวัน เพ่ือให้ตู้ TTRS สำมำรถให้บริกำรได ้

 กำรตรวจสอบตู้ TTRS ที่กระจำยตำมจุดให้บริกำรต่ำงๆ ทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภำค 

จ ำเป็นต้องใช้โปรแกรม Prompt Kiosk Real-Time Monitor เพ่ือดูสถำนะตู้ TTRS ว่ำเปิดใช้

งำน (On line) อยู่หรือไม่ รวมทั้งสำมำรถปรับแก้อุปกรณ์และโปรแกรมของตู้ในเบื้องต้นได้ 

เช่น ปรับมุมกล้องให้เหมำะสม แก้ไขปัญหำภำพกระตุกเบื้องต้น ควำมเหมำะสมของระดับเสียง

ทั้งไมโครโฟนและล ำโพง ติดตั้งไดร์เวอร์ เป็นต้น 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานมีดังนี้ 

1. เวลำ 10.00 น และเวลำ 16.00 น. ของทุกวัน เจ้ำหน้ำที่เทคนิคที่ปฏิบัติงำนประจ ำกะ จะท ำกำร

ตรวจสอบตู้ TTRS ด้วยโปรแกรม 

2. หำกตรวจสอบสถำนะ พบว่ำไม่ได้เปิดใช้งำน (Off line) เจ้ำหน้ำที่เทคนิคจะติดต่อไปยังผู้

ประสำนงำนของสถำนที่ที่ติดตั้งตู้ให้ช่วยตรวจสอบอำกำรเบื้องต้น ดังนี้ 

 ตรวจสอบ Swithch ปิด-เปิดเครื่อง ว่ำเปิดอยู่หรือไม่ (ไฟสีแดง) 

 ตรวจสอบปลั๊กไฟ ว่ำเสียบใช้งำนอยู่หรือไม่ 

 ตรวจสอบสัญญำณอินเทอร์เน็ตว่ำใช้งำนได้หรือไม่ 

 ตรวจสอบหน้ำแรกของตู้ ว่ำแสดงผลพร้อมใช้บริกำรหรือไม่   

 
 

 ตรวจสอบ Keyboard ว่ำใช้งำนได้หรือไม่ 
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 กดปุ่มเพ่ือใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพ่ือตรวจสอบว่ำมองเห็นหน้ำจอของเจ้ำหน้ำที่

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรหรือไม่  

3. กรณีไม่สำมำรถแก้ไขเบื้องต้นได้ เจ้ำหน้ำที่เทคนิคจะแจ้งอำกำรเสียที่พบจำกกำรตรวจสอบ

เบื้องต้นไปยังฝ่ำย Support ของบริษัทชีวำเลียร์ฯเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข 

4. เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ฝ่ำย Support ของบริษัทชีวำเลียร์ฯ แจ้งผลมำให้เจ้ำหน้ำที่

เทคนิค 

 
 

ภำพที่ 52 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรตรวจสอบตู้ TTRS 

ปัญหาที่พบ: 

 1. สถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS:  

 ตู้ TTRS บำงแห่งติดตั้งในที่ห่ำงไกลจำกผู้ดูแล ท ำให้มีปัญหำของกำรกดตู้เล่น 
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 ติดตั้งตู้ย้อนแสง ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรมองเห็นภำษำมือของผู้ใช้บริกำรไม่

ชัดเจน 

 ติดตั้งตู้ในที่เปิดโล่ง ถูกไอน้ ำหรือฝนสำด ท ำให้เกิดไฟช็อต 

 ไม่ติดตั้งสำยดิน ท ำให้เกิดไฟฟ้ำสถิต ตู้เรียกเข้ำมำยังเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยไม่มี

ผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้รบกวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ฯ 

 

 2. ปัญหำเรื่องสัญญำณอินเทอร์เน็ต:  

 สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท ำให้ภำพวิดีโอกระตุก เกิดเป็นบล็อกและจอภำพด ำ  

 3. อุปกรณ์ของตู้ TTRS ช ำรุด: 

 มีเสียงดังออกมำจำกตู้ ลักษณะเหมือนเสียงสะท้อน เกิดจำกอุปกรณ์เสื่อมสภำพ 

 Mainboard เสีย ท ำให้เปิดตู้ไม่ได้และจอภำพเป็นสีด ำ 

 UPS ใช้งำนไม่ได้ จำกกำรไม่เสียปลั๊กไฟท ำให้ไม่มีไฟฟ้ำเข้ำไปเลี้ยงระบบส ำรองไฟ หรือฟ้ำผ่ำ  

 Power Supply ใช้งำนไม่ได้ เกิดจำกไฟฟ้ำไม่เสถียรท ำให้ไฟกระชำก หรือเสื่อมสภำพตำม

เวลำ  

กำรแจ้งปัญหำ: 

 ประสำนงำนไปยังผู้ประสำนของสถำนที่เพ่ือท ำกำรตรวจสอบเบื้องต้น 

 ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบของตู้ TTRS จะแจ้งไปยัง บริษัท ชีวำเลียร์ เน็ตเวอร์ค 

โซลูชั่น ไทย จ ำกัด ตำมสัญญำซื้อขำยและขอบเขตกำรให้บริกำร 

 ปัญหำเกี่ยวกับระบบ Network จะแจ้งไปยังบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ 

 ปัญหำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จะแจ้งไปหน่วยงำนที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตของแต่ละสถำนที่ 

กำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ 

 หลังจำกแจ้งปัญหำแล้ว ได้ท ำกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำจำกหน่วยงำนที่ได้ท ำกำร

ประสำนงำนไป และจัดท ำรำยงำนประจ ำสัปดำห์ 

5) กำรแจ้งปัญหำ 

 ประสำนงำนไปยังผู้ประสำนของสถำนที่เพ่ือท ำกำรตรวจสอบเบื้องต้น 
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 ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบของตู้ TTRS จะแจ้งไปยัง บริษัท ชีวำเลียร์ เน็ตเวอร์ค 

โซลูชั่น ไทย จ ำกัด ตำมสัญญำซื้อขำยและขอบเขตกำรให้บริกำร 

 ปัญหำเกี่ยวกับระบบ Network จะแจ้งไปยังบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 

(มหำชน) ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ 

 ปัญหำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จะแจ้งไปหน่วยงำนที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตของแต่ละสถำนที่ 

6) กำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ 

 หลังจำกแจ้งปัญหำแล้ว จะต้องท ำกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำจำกหน่วยงำนที่ได้ท ำกำร

ประสำนงำนไป และจัดท ำรำยงำนประจ ำสัปดำห์ และประจ ำเดือนเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล 
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บทที ่4  

การประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีมุ่งหมำยส ำคัญคือกำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้

ได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในแต่ละปี  โดยได้ด ำเนินกำรตำมแผนประชำสัมพันธ์ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละปี เพ่ือให้ผู้ที่

บกพร่องและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ว่ำกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นบริกำรเสริมพิเศษของกำรบริกำร

โทรคมนำคม  ที่ท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำร

พูดกับบุคคลทั่วไปที่ไม่สำมำรถสื่อสำรในช่องทำงปกติได้ พร้อมทั้งสร้ำงควำมตระหนักถึงสิทธิกำรเข้ำถึงบริกำร

โทรคมนำคมขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง ประชำสัมพันธ์ถึงรูปแบบกำรบริกำร  สิทธิประโยชน์  กำร

เข้ำรับกำรอบรมวิธีกำรใช้บริกำร รวมถึงวิธีกำรกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ในกำรใช้บริกำร และกำรรักษำสิทธิ

ข้อมูลส่วนบุคคล  

4.1 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์แนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

และกำรใช้บริกำรของศูนย์ฯ ดังนี้ 

4.1.1 สื่อสิ่งพิมพ์   

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ิมเติมเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ศูนย์ 

และชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1) แผ่นพับแนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และบริกำร ดังภำพที่ 53 
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ภำพที ่53 แผ่นพับแนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และบริกำร 
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4.2 การประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ฯ 

เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จักกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นวงกว้ำง 

ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกำรเข้ำร่วมประชุมเสวนำต่ำงๆ เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในลักษณะต่ำงๆ ดังนี้ 

4.2.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการ 

เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จึงได้ร่วมจัดนิทรรศกำร

ในงำนต่ำงๆ จ ำนวน 9 ครั้ง ดังมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 6 

 

ตำรำงที ่6 กำรจัดนิทรรศกำร 

ที ่ วันที่ ชื่องำน ผู้จัดงำน สถำนที่จัดงำน 
1 9 มกรำคม 2559 จัดแสดงนิทรรศกำรงำนวันเด็ก

แห่งชำติประจ ำปี 2559 ที่
ส ำนักงำน กสทช. 

ส ำนักงำน กสทช. ส ำนักงำน กสทช. 

2 3 มีนำคม 2559 งำนวันรณรงค์ให้มีกำรใส่ใจเรื่อง
กำรดูแลหู 

มูลนิธิอนุเครำะห์
คนหูหนวกในพระ
บรมรำชินูปถัมภ์ 

โรงพยำบำลศูนย์
กำรแพทย์สมเด็จ
พระเทพฯ มศว.
องครักษ์ 

3 5 มีนำคม 2559 งำนวันคนพิกำรสำกลจังหวัด
สมุทรปรำกำร ครั้งที่ 18 

ส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
สมุทรปรำกำร 

ลำนหน้ำศำลำ
กลำงจังหวัด
สมุทรปรำกำร 

4 30-31 มีนำคม 2559 งำนประชุมวิชำกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินระดับชำติ ครั้งที่ 10  

สถำบันกำรแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชำติ 
(สพฉ.) 

อำคำรอิมแพค
ฟอรั่ม เมืองทอง
ธำนี 

5 25-27 กรกฎำคม 
2559 

งำน InterCare Asia 2016 NECTEC ศูนย์กำรประชุม
แห่งชำติสิริกิตติ์ 
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ที ่ วันที่ ชื่องำน ผู้จัดงำน สถำนที่จัดงำน 

6 12-20 กันยำยน 
2559 

งำน  Smart Senior Fair 2016  ห้ำงสรรพสินค้ำตั้ง
ฮ่ัวเส็ง 

Event Square 
ชั้น 1 ตั้งฮ่ัวเส็ง 
ธนบุรี 

7 25 กันยำยน 2559 งำนวันคนหูหนวกโลก สมำคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทย 

ลำนกิจกรรม
สยำมสแควร์ ซอย 
7 

8 30 กันยำยน 2559 กำรในกำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ เรื่อง เทคโนโลยีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก: สะพำน
เชื่อมสู่คุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ The 
7th International 
Symposium on Special 
Education: "Assistive 
Technology Services: 
Bridging the Gap for a Better 
Quality of Life"  

มหำวิทยำลัยสวน
ดุสิต 

หอประชุมรักตะ
กนิษฐ 
มหำวิทยำลัยสวน
ดุสิต 

9 30 พฤศจิกำยน - 3 
ธันวำคม 2559 

งำน Thailand Friendly Design 
Expo 2016 

มูลนิธิ
อำรยสถำปัตย์เพ่ือ
คนทั้งมวล  

อิมแพคเมืองทอง
ธำนี 

 

4.2.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

เพ่ือให้บริกำรผู้พิกำรทำงกำรได้ยินให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร เครือข่ำยโทรคมนำคม ผ่ำน 

ระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เปิดบริกำรให้สมำชิกสำมำรถรับชมภำพภำษำมือผ่ำน

สื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบวิดีโอภำษำมือ โดยจัดท ำสื่อเผยแพร่ควำมรู้ที่เกี่ยวกับวันส ำคัญและกำรให้ควำมรู้ 

กำรปฏิบัติตัวในชีวิตประจ ำวันตลอดจนข่ำวสำรทั่วไป โดยจัดท ำตำมตำรำงกำรแปลภำษำมือในวันส ำคัญต่ำงๆ 

เผยแพร่ทำง FACEBOOK FANPAGE TTRS THAILAND  จ ำนวน 193 เรื่อง ดังมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 7 

ดังนี้ 
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ตำรำงที ่7 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนโซเชียลมีเดีย 

ที ่ วันที่เผยแพร่ เร่ือง 
จ านวน

คน
เข้าถึง 

จ านวน
คน

รับชม  

จ านวน
คนกด
ถูกใจ 

จ านวน
คนกด
แชร ์

1 7 มกรำคม 
2559 

แนะน ำวิธีกำรใช้เมน ู“บริกำรฝำกข้อควำมให้หู
หนวกติดต่อหดูีกลับไดผ้่ำนบริกำร TTRS Video” 

23,441 4,195 244 109 

2 8 มกรำคม 
2559 

วันคล้ำยวันประสตูิ พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำ
สิริวณัณวรีนำรรีัตน ์

4,291 852 137 15 

3 9 มกรำคม 
2559 

วันเด็กแห่งชำต ิ 2,904 490 110 13 

4 10 มกรำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีแก้ปีชง 6,244 768 98 24 

5 13 มกรำคม 
2559 

วันกำรบินแห่งชำต ิ 3,206 624 104 18 

6 13 มกรำคม 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวคลิปดีเจหนุ่มขับ
รถถอยหลังชนรถคู่กรณ ี

5,725 1,097 135 34 

7 14 มกรำคม 
2559 

วันอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติ 2,354 412 79 11 

8 15 มกรำคม 
2559 

เพลงพระคณุที่สำม เนื่องในวันคร ู 3,350 579 95 23 

9 17 มกรำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง อำกำรของร้อนใน
และวิธีกำรป้องกัน 

2,222 263 59 3 

10 17 มกรำคม 
2559 

วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช 1,643 172 40 1 

11 17 มกรำคม 
2559 

วันโคนมแห่งชำต ิ 2,584 521 71 4 

12 18 มกรำคม 
2559 

วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระ
นเรศวรมหำรำช 

1,637 373 59 2 

13 20 มกรำคม 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวอุบัติเหตรุถยนต์ 
BMW ชนกับรถสปอร์ตไรเดอร ์

3,795 897 88 18 

14 22 มกรำคม 
2559 

วันสถำปนำโครงกำรอำสำพัฒนำและป้องกัน
ตนเองแห่งชำติ (อพป.) 

2,204 425 78 3 

15 24 มกรำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง เกร็ดควำมรู้เกี่ยวกับ
ตัวเลขท่ีอยู่ในสติ๊กเกอร์บนผลไม ้

2,285 334 67 4 
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ที ่ วันที่เผยแพร่ เร่ือง 
จ านวน

คน
เข้าถึง 

จ านวน
คน

รับชม  

จ านวน
คนกด
ถูกใจ 

จ านวน
คนกด
แชร ์

16 27 มกรำคม 
2559 

TTRS Special NEWS เรื่อง กำรฝึกอบรมกำรใช้
บริกำร TTRS ให้กับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดอุดรธำน ี

4,365 1,559 145 22 

17 27 มกรำคม 
2559 

วันยุวกำชำด 2,487 495 85 1 

18 31 มกรำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง 6 พฤติกรรมทีต่้อง
ปรับเปลีย่นในวันหยุด 

3,010 770 74 20 

19 3 กุมภำพันธ์ 
2559 

วันทหำรผ่ำนศึก 5,683 951 131 18 

20 7 กุมภำพันธ์ 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง ควำมหมำยของ
ดอกไม้ในวันวำเลนไทน ์

5,321 549 89 25 

21 9 กุมภำพันธ์ 
2559 

แนะน ำรุ่นโทรศัพท์มือถือท่ีสำมำรถใช้บริกำร 
TTRS Video ได ้

13,726 3,285 195 83 

22 10 กุมภำพันธ์ 
2559 

วันอำสำรักษำดินแดน 5,247 876 96 13 

23 13 กุมภำพันธ์ 
2559 

วันวำเลนไทน ์ 8,139 1,601 169 37 

24 14 กุมภำพันธ์ 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีประดิษฐ์ของขวัญ
ง่ำย ๆ ในวันวำเลนไทน ์

3,968 495 87 12 

25 21 กุมภำพันธ์ 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง กำรป้องกันตัวเอง
จำกโรคหวดั 

3,319 409 84 5 

26 22 กุมภำพันธ์ 
2559 

วันมำฆบูชำ และวันกตัญญูแห่งชำติ 4,744 861 146 16 

27 24 กุมภำพันธ์ 
2559 

วันศิลปินแห่งชำต ิ 2,022 320 68 1 

28 24 กุมภำพันธ์ 
2559 

วันท่ีระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
นภำลัย (รัชกำลที่ 2) 

2,264 415 93 12 

29 25 กุมภำพันธ์ 
2559 

วันวิทยุกระจำยเสียงแห่งชำต ิ 2,501 547 77 15 

30 26 กุมภำพันธ์ 
2559 

วันสหกรณ์แห่งชำต ิ 3,058 754 93 4 

31 28 กุมภำพันธ์ 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง แนะน ำอำหำรที่
รับประทำนแล้วสดชื่น 

2,130 458 84 4 
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32 1 มีนำคม 
2559 

วันมิตรภำพโลก 3,386 540 103 13 

33 3 มีนำคม 
2559 

งำนวันรณรงค์ให้มีกำรใส่ใจเรื่องกำรดูแลห ู 5,264 1,537 251 17 

34 5 มีนำคม 
2559 

วันสื่อสำรมวลชนแห่งชำต ิหรือ วันนักข่ำว 3,289 660 114 12 

35 8 มีนำคม 
2559 

วันสตรสีำกล 4,946 1,073 112 28 

36 13 มีนำคม 
2559 

วันช้ำงไทย 3,607 709 107 14 

37 14 มีนำคม 
2559 

วันหยุดเขื่อนโลก 5,954 1,333 105 18 

38 17 มีนำคม 
2559 

วันมวยไทย 3,309 468 70 5 

39 19 มีนำคม 
2559 

วันควำมสุขสำกล 2,535 508 95 14 

40 21 มีนำคม 
2559 

วันน้ ำของโลก 2,967 507 88 15 

41 23 มีนำคม 
2559 

วันวัณโรคโลก 3,099 542 94 16 

42 24 มีนำคม 
2559 

แนะน ำวิธีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผำ่นแอปพลิเคชัน 
TTRS Video ตอนท่ี 1 

4,283 796 118 24 

43 24 มีนำคม 
2559 

แนะน ำวิธีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผำ่นแอปพลิเคชัน 
TTRS Video ตอนท่ี 2 

17,219 6,523 259 202 

44 26 มีนำคม 
2559 

วันท่ีระลึกกองทัพอำกำศ 2,149 432 66 14 

45 26 มีนำคม 
2559 

กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำร TTRS ส ำหรับสมำชิก
คนหูหนวกจังหวัดนครพนม ชมรมคนหูหนวก
จังหวัดอุดรธำนีและชมรมคนหูหนวกจังหวัด
หนองบัวล ำภ ู

2,437 546 66 19 

46 26 มีนำคม 
2559 

กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำร TTRS ส ำหรับสมำชิก
คนหูหนวกจังหวัดนครพนม ชมรมคนหูหนวก

2,487 540 70 20 
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จังหวัดอุดรธำนีและชมรมคนหูหนวกจังหวัด
หนองบัวล ำภู วันท่ี 2 

47 29 มีนำคม 
2559 

วันข้ำรำชกำรพลเรือน 1,238 231 64 2 

48 30 มีนำคม 
2559 

วันระลึกพระบำทสมเดจ็พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยูห่ัว 
รัชกำลที่ 3 

1,610 329 66 12 

49 30 มีนำคม 
2559 

วันออมสิน 1,485 348 66 2 

50 31 มีนำคม 
2559 

วันรักกำรอ่ำน 591 160 31 1 

51 31 มีนำคม 
2559 

วันอนุรักษ์มรดกไทย 658 210 39 1 

52 31 มีนำคม 
2559 

งำนประชุมวิชำกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 
ประจ ำปี 2559 

4,674 1,399 152 34 

53 1 เมษำยน 
2559 

วันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 

3,989 612 106 13 

54 1 เมษำยน 
2559 

สัมภำษณ์พิเศษ อ.วิทยุต บุนนำค ในกำรประชุม 
CRPD หรืออนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร จำก
ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

15,798 4,713 394 100 

55 3 เมษำยน 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีดูแลสุขภำพใน
หน้ำร้อน 

3,279 419 82 12 

56 5 เมษำยน 
2559 

วันจักรี 2,863 433 84 17 

57 5 เมษำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง มำตรกำรลดภำษี
ช่วงสงกรำนต์ 

5,192 1,069 129 31 

58 10 เมษำยน 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง แนะน ำที่เท่ียวและ
เล่นน้ ำสงกรำนต ์

2,738 406 92 14 

59 12 เมษำยน 
2559 

วันสงกรำนต ์ 2,656 477 119 13 

60 12 เมษำยน 
2559 

เจ้ำหน้ำท่ีสมำชิกสัมพันธ์ TTRS แจ้งปิดบริกำร
เนื่องในเทศกำลสงกรำนต ์

6,375 2,022 282 28 

61 16 เมษำยน 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง เคล็ดลับกำรดูแลผิว
ให้สดใสหลังเล่นสงกรำนต ์

2,843 468 86 12 
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62 18 เมษำยน 
2559 

แนะน ำบริกำรหูดีโทรหำหูหนวก ผ่ำน Video 
Phone และแอปพลิเคชัน TTRS Video 

9,989 3,505 228 98 

63 19 เมษำยน 
2559 

วันสถำปนำกรุงรตันโกสินทร ์ 2,441 337 51 12 

64 19 เมษำยน 
2559 

ประกำศแจ้งระบบขัดข้องบริกำรสนทนำวิดีโอบน
เว็บไซต์และตู ้TTRS ใช้บริกำรไม่ได้ 

6,379 1,842 222 30 

65 19 เมษำยน 
2559 

ประกำศแจ้งบริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์และตู้ 
TTRS ใช้บริกำรไดต้ำมปกต ิ

3,678 935 198 2 

66 19 เมษำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
อนุมัติวันหยุดยำวเพิ่มเติมในช่วงเดือนพฤษภำคม
และกรกฎำคม 

2,563 529 96 15 

67 24 เมษำยน 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง เมนูอำหำรและน้ ำ
ผลไม้คลำยร้อน 

2,788 278 66 2 

68 26 เมษำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง นำยบรรหำร ศิลป
อำชำ อดีตนำยกรัฐมนตรีคนท่ี 21 ถึงแก่
อนิจกรรม 

2,715 468 88 13 

69 28 เมษำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข้อเท็จจริงกรณี
ยกเลิกส้วมแบบน่ังยอง 

2,921 499 89 18 

70 30 เมษำยน 
2559 

วันแรงงำนแห่งชำติ 2,792 784 99 13 

71 3 พฤษภำคม 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง กฎจรำจรฉบับใหม่
ห้ำมมอเตอร์ไซต์ขึ้นสะพำนและลงอุโมงค์ 

1,857 328 65 2 

72 4 พฤษภำคม 
2559 

วันฉัตรมงคล 1,673 286 74 13 

73 6 พฤษภำคม 
2559 

วันกำชำดสำกล 2,172 464 84 17 

74 8 พฤษภำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง บะหมี่กึ่งส ำเรจ็รูปคือ
อะไร 

2,507 410 77 11 

75 9 พฤษภำคม 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ผลกำรเสีย่งทำยของ
พระโคในวันพืชมงคล ประจ ำปี 2559 

2,077 438 95 14 

76 11 พฤษภำคม 
2559 

วันพยำบำลสำกล 2,252 489 89 16 
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77 12 พฤษภำคม 
2559 

ประชำสมัพันธ์กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำร TTRS 
แบบตัวต่อตัว ณ ศูนย์ TTRS 

5,591 1,492 155 27 

78 15 พฤษภำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง แนะน ำสถำนท่ี
ท่องเที่ยวคลำยร้อน “เมืองหิมะ” ในประเทศไทย 

1,491 223 52 1 

79 19 พฤษภำคม 
2559 

วันวิสำขบูชำ 4,173 1,225 148 25 

80 22 พฤษภำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง ขนมหวำนคลำยร้อน 2,480 499 110 14 

81 26 พฤษภำคม 
2559 

ประชำสมัพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนบริกำร 28,800 8,048 756 185 

82 29 พฤษภำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีกำรท ำไอศกรมี
ผลไม ้

1,956 382 83 3 

83 30 พฤษภำคม 
2559 

วันงดสูบบุหรีโ่ลก 3,672 980 146 35 

84 1 มิถุนำยน 
2559 

วันดื่มนมโลก 4,724 1,374 166 27 

85 3 มิถุนำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง บัตรเอทีเอ็มแบบ
สมำร์ทกำร์ด 

6,440 1,483 161 47 

86 4 มิถุนำยน 
2559 

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2,715 575 113 16 

87 5 มิถุนำยน 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง แนะน ำกำรเล่น 
Facebook และ Line อย่ำงปลอดภัย 

4,924 1,095 139 38 

88 7 มิถุนำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง เชิญชวนประชำชน
สวมเสื้อสีเหลืองถวำยพระพรในหลวงทรง
ครองรำชย์ครบ 70 ปี 

3,672 806 118 22 

89 8 มิถุนำยน 
2559 

วันทะเลโลก 3,860 1,082 131 20 

90 9 มิถุนำยน 
2559 

วันอำนันทมหิดล 5,569 1,455 216 25 

91 11 มิถุนำยน 
2559 

วันต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็กโลก 2,431 589 119 15 

92 12 มิถุนำยน 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง แนะน ำวิธีป้องกันงู
เข้ำห้องน้ ำ 

3,714 761 123 25 
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93 15 มิถุนำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่องทดลองวิ่งรถไฟฟ้ำ
สำยสมี่วง 

3,019 568 126 13 

94 17 มิถุนำยน 
2559 

วันผู้ลี้ภยัโลก 2,689 659 125 17 

95 19 มิถุนำยน 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีกำรเตรียมตัว
สมัครงำน 

3,036 605 118 21 

96 22 มิถุนำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง กำรโหวตรับหรือไม่
รับร่ำงรัฐธรรมนญู ปี 2559 

2,033 492 106 16 

97 24 มิถุนำยน 
2559 

วันเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 2,988 645 109 25 

98 25 มิถุนำยน 
2559 

ประชำสมัพันธ์กำรตดิต่อเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์
ทำงไลน ์TTRS 

7,308 1,931 207 62 

99 25 มิถุนำยน 
2559 

วันสุนทรภู ่ 1,606 248 92 13 

100 30 มิถุนำยน 
2559 

ประกำศร่วมสนุกกิจกรรมครบรอบ 5 ปี TTRS 28,371 9,793 1,000 244 

101 30 มิถุนำยน 
2559 

วันหยุดภำคครึ่งปีธนำคำร 3,370 965 167 18 

102 1 กรกฎำคม 
2559 

วันสถำปนำลูกเสือแห่งชำต ิ 3,264 844 152 19 

103 2 กรกฎำคม 
2559 

วันสหกรณ์สำกล 2,674 623 146 15 

104 3 กรกฎำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่องวิธีเตรยีมควำมพร้อม
รับมือกับหน้ำฝน 

2,753 625 112 17 

105 6 กรกฎำคม 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่องข่ำวกำรเก็บสำยไฟฟ้ำ
ในพื้นที่กรุงเทพ 

1,995 488 119 3 

106 7 กรกฎำคม 
2559 

กำรก่อกวนบริกำรของ TTRS 16,934 5,778 542 112 

107 11 กรกฎำคม 
2559 

วันประชำกรโลก 4,523 1,198 147 30 

108 11 กรกฎำคม 
2559 

วันสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช 2,971 490 126 3 
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109 13 กรกฎำคม 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่องข่ำวบริกำรทำง
กำรเงินท่ีมีชื่อว่ำ “พร้อมเพย์” (PromptPay) 

5,583 1,134 128 31 

110 17 กรกฎำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่องวิธีเอำตัวรอดจำกกำร
ถูกข่มขืน 

4,880 1,048 148 37 

111 18 กรกฎำคม 
2559 

วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 4,112 741 112 18 

112 22 กรกฎำคม 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่องข่ำวกำรเปิด
ลงทะเบียนผู้มีรำยได้น้อยรับสวัสดกิำรของรัฐบำล 

3,566 762 112 27 

113 24 กรกฎำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่องงดเหล้ำเข้ำพรรษำ 2,376 369 80 12 

114 27 กรกฎำคม 
2559 

TTRS Weekly NEWS ข่ำวเกี่ยวกบัเกมโปโกมอน
โก 

4,340 972 124 26 

115 28 กรกฎำคม 
2559 

วันภำษำไทยแห่งชำต ิ 3,284 707 108 20 

116 29 กรกฎำคม 
2559 

วันมิตรภำพสำกล 2,477 352 87 3 

117 11 สิงหำคม 
2559 

เพลงภำษำมือ "รักแม่เท่ำฟ้ำ" เนื่องในวันแม่
แห่งชำติประจ ำปี 2559  

6,666 1,165 152 56 

118 2 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวกำรเปิดตัวตึก
มหำนคร 

5,914 1,373 113 31 

119 3 กันยำยน 
2559 

วันเกิดโดรำเอมอน  8,089 2,537 167 43 

120 5 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวกำรห้ำมสูบบุหรี่
บนรถแท็กซี่ท้ังคนขับและผูโ้ดยสำร 

2,369 284 81 2 

121 6 กันยำยน 
2559 

วันทรงดนตร ี 2,707 398 72 11 

122 7 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวแชมป์เมืองรถติด
ที่สุดในโลก 

1,789 187 65 1 

123 8 กันยำยน 
2559 

วันกำรศึกษำนอกโรงเรียน 3,482 794 80 15 

124 9 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวกำรเรยีกคืนซัม
ซุงกำแลคซี่โนต้7 

2,444 362 84 16 
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125 11 กันยำยน 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง ไข้หวัดซิก้ำ 3,423 631 93 24 

126 12 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวกำรใช้
เฟซบุ๊คไลฟ์กำรฆำ่ตัวตำย 

3,975 685 100 27 

127 14 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวประกำศห้ำมน ำ
ซัมซุงกำแลคซีโ่น้ต 7 ขึ้นเครื่องบิน 

2,745 407 91 19 

128 15 กันยำยน 
2559 

วันศิลป์พีระศร ี 2,046 305 77 15 

129 15 กันยำยน 
2559 

วันพิพิธภัณฑ์ไทย 1,880 283 89 2 

130 16 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวกำรปรับปรุง
รถไฟไทย 

2,155 357 74 12 

131 17 กันยำยน 
2559 

วันปลอดรถยนต์ส่วนตัวโลก 2,711 592 112 18 

132 18 กันยำยน 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง กำรซื้อของออนไลน์
ให้ปลอดภัย 

2,046 281 85 15 

133 19 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวกำรเปลีย่นช่ือ
กระทรวงไอซีทีเป็นกระทรวงดจิิทัลเศรษฐกิจและ
สังคม 

1,959 336 85 12 

134 20 กันยำยน 
2559 

วันเยำวชนแห่งชำติ 3,192 719 104 16 

135 20 กันยำยน 
2559 

วันอนุรักษ์และรักษำแม่น้ ำ คูคลอง แห่งชำติ 1,818 195 71 2 

136 21 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวฝนตกหนักท ำให้
เกิดน้ ำท่วมขังในหลำยพื้นท่ี 

2,518 425 83 19 

137 23 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวนำยกรัฐมนตรีใช้
มำตรำ 44 ให้คนพิกำรที่เป็นผู้ประกันตนได้
สิทธิบัตรทอง 

3,423 735 84 25 

138 24 กันยำยน 
2559 

วันมหิดล 2,896 554 84 23 

139 25 กันยำยน 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง กำรฆ่ำตัวตำยจำก
กำรป่วยเป็นโรคซมึเศรำ้ 

8,108 2,250 151 49 
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140 26 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวมิวสิควิดโีอเพลง
เที่ยวไทยมเีฮ 

1,990 298 65 13 

141 27 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวสรุปเหรียญกำร
แข่งขันพำรำลิมปิก 2016 

1,912 237 79 11 

142 28 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวเทศกำลกินเจ  1,860 202 63 3 

143 28 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวครม.เห็นชอบให้
วันท่ี 28 ก.ย. เป็นวันพระรำชทำนธงชำติไทย 

1,905 187 74 4 

144 29 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวคลิปวิดีโอเพลง 
Pen-Pineapple- Apple-Pen (PPAP) 

2,222 359 84 11 

145 29 กันยำยน 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวทัวร์ศูนย์เหรยีญ 2,255 291 79 12 

146 30 กันยำยน 
2559 

วันสำรทไทย 2,264 355 71 16 

147 1 ตุลำคม 
2559 

วันผู้สูงอำยุสำกล (International Day of Older 
Persons) 

2,202 363 96 17 

148 2 ตุลำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง สถำนท่ีท่องเที่ยว 10 
แห่งส ำหรับฤดูหนำว 

2,025 248 74 2 

149 3 ตุลำคม 
2559 

วันสัตว์โลก (World Animals Day) 2,104 309 82 14 

150 4 ตุลำคม 
2559 

วันครูโลก (World Teacher’s Day) 2,057 297 79 12 

151 5 ตุลำคม 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ร่วมฉลอง
กรุงเทพมหำนครได้อันดบั 1 เมืองน่ำเที่ยวท่ีสุดใน
โลกประจ ำป ี2559  

2,332 271 80 11 

152 7 ตุลำคม 
2559 

วันคล้ำยวันประสตูิพระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำ
สิริภำจุฑำภรณ ์

1,959 337 90 12 

153 8 ตุลำคม 
2559 

วันไปรษณยี์โลก (World Post Day) 2,815 577 97 12 

154 9 ตุลำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีกำรเลือกใสเ่สื้อผ้ำ
ให้เหมำะกับรูปร่ำง 

2,234 234 77 1 

155 10 ตุลำคม 
2559 

วันสุขภำพจิตโลก (World Mental Health Day) 2,450 285 91 3 
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156 11 ตุลำคม 
2559 

วันต ำรวจ 5,713 1,318 126 26 

157 13 ตุลำคม 
2559 

วันประชำธิปไตย 5,964 1,628 148 36 

158 14 ตุลำคม 
2559 

ขอน้อมถวำยอำลัย ส่งเสด็จพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช มหติตลำธเิบศร 
รำมำธิบด ีจักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรม
นำถบพิตร สูส่วรรคำลัย 

32,471 12,857 438 209 

159 15 ตุลำคม 
2559 

ส ำนักพระรำชวังแจ้งหมำยก ำหนดกำรพระรำชพิธี
ทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศล พระบำทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช (ร.9) ณ พระที่น่ัง
ดุสิตมหำปรำสำท 

8,239 2,631 169 63 

160 16 ตุลำคม 
2559 

กำรถวำยสักกำระพระบรมศพ พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง ร.9) 

8,406 2,039 154 62 

161 17 ตุลำคม 
2559 

รัฐบำลได้ชี้แจงข้อสงสัยของประชำชนอัน
เกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพพระบำทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช (รัชกำลที่ 9) 
จ ำนวน 10 ข้อ 

5,440 1,343 139 33 

162 18 ตุลำคม 
2559 

แนะน ำเว็บไซต์ที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ถวำยควำมอำลยั
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช
(ร.9) 

7,036 1,904 165 48 

163 19 ตุลำคม 
2559 

รัฐบำลขอควำมร่วมมือใช้บริกำรรถสำธำรณะแทน
รถส่วนตัว เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรตดิขัดรอบ
พระบรมมหำรำชวัง และเตือนอยำ่หลงเชื่อ
ข้อควำมค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นเจ้ำภำพบ ำเพ็ญพระ
รำชกุศล 

6,619 1,728 120 32 

164 19 ตุลำคม 
2559 

แนะน ำเส้นทำงกำรเดินทำงเพื่อมำถวำยบังคมพระ
บรมศพ ณ พระที่น่ังดุสติมหำปรำสำท ใน
พระบรมมหำรำชวัง ตั้งแต่วันท่ี 28 ตุลำคม 2559 
เวลำ 13.00 น.  

5,577 1,326 133 35 

165 20 ตุลำคม 
2559 

แนะน ำท่ีพักค้ำงแรมที ่กทม. จัดเตรียมไว้ส ำหรับ
ประชำชนท่ีเดินทำงมำไกลหรือมำจำกต่ำงจังหวัด
เพื่อมำถวำยบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิต
มหำปรำสำท ในพระบรมมหำรำชวัง  

4,664 973 115 29 
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166 20 ตุลำคม 
2559 

นำยกรัฐมนตร ีช้ีแจ้ง กำรสืบรำชสันตติวงศ์เป็นไป
ตำมรัฐธรรมนญู กฎมณเฑยีรบำล 

7,079 2,193 153 43 

167 21 ตุลำคม 
2559 

ขอเชิญชวนเพ่ือน ๆ ร่วมกิจกรรมถ่ำยท ำภำพยนต์ 
“เพลงสรรเสริญพระบำรมี” วันเสำร์ที่ 22 ตุลำคม 
2559 เวลำ 10.00 น.เป็นต้นไป 

8,559 2,689 179 51 

168 22 ตุลำคม 
2559 

พระบรมรำโชวำท “คนดีท ำให้คนอ่ืนดีได้”  3,941 820 98 26 

169 24 ตุลำคม 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 1 เรื่อง ท ำไมคนไทยถึง
รักในหลวง ร.9 

7,398 2,394 181 51 

170 24 ตุลำคม 
2559 

ประกำศ TTRS หยุดบริกำรทุกช่องทำงวันท่ี 25-
26 ตุลำคมนี้ เพื่อประชุมกำรท ำงำนประจ ำป ี

8,915 2,843 194 58 

171 25 ตุลำคม 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 2 พระรำชประวัติใน
หลวง ร.9 ขณะทรงพระเยำว ์

5,061 1,169 129 37 

172 26 ตุลำคม 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 3 เสด็จขึน้ครองรำชย ์ 2,792 568 101 24 

173 27 ตุลำคม 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 4 พระรำชพิธีรำชำภิเษก
สมรส 

3,159 701 91 23 

174 28 ตุลำคม 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 5 พระอัจฉริยะภำพ 3,376 676 132 21 

175 31 ตุลำคม 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 6 ทรงพระผนวช 2,437 439 95 21 

176 1 พฤศจิกำยน 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 7 พระรำชกรณียกิจของ
ในหลวง ร.9 

2,847 573 107 26 

177 2 พฤศจิกำยน 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 8 พระมหำกรุณำธคิุณ
เมื่อครั้งวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเมือง 

3,397 634 107 28 

178 3 พฤศจิกำยน 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 9 ปลำนิล ปลำของ
พระรำชำ 

5,472 1,271 125 25 

179 4 พฤศจิกำยน 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 10 คลองลัดโพธ์ิ คลอง
พระมหำกรุณำธคิุณป้องกันน้ ำท่วมกรุงเทพฯ 

2,659 463 91 17 

180 8 พฤศจิกำยน 
2559 

ถวำยควำมอำลัย ตอนท่ี 11 กำแฟดอยช้ำง จำก
พระมหำกรุณำธคิุณ เปลี่ยนจำกแหล่งปลูกฝิ่น
ขนำดใหญ่กลำยเป็นกำแฟดังระดบัโลก 

3,666 899 121 22 
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181 21 
พฤศจิกำยน 

2559 

ขอเชิญชวนประชำชนชำวไทยทุกคน ร่วมแสดง
ควำมอำลัย รวมพลังแห่งควำมภักดี ถวำยในหลวง 
ร.9 ในวันท่ี 22 พ.ย. 2559 

4,434 893 108 22 

182 22 
พฤศจิกำยน 

2559 

คณะรัฐมนตร ี(ครม.) มีประกำศวนัหยุดรำชกำร
ช่วงปีใหม่ 2560 

6,905 1,867 118 45 

183 23 
พฤศจิกำยน 

2559 

ครม.มมีติให้วันท่ี 5 ธันวำคม เป็นวันพระรำช
สมภพของในหลวง ร.9 

5,151 911 95 22 

184 24 
พฤศจิกำยน 

2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิกำรแห่งรัฐ ส ำหรับผู้ที่มรีำยได้น้อยหรือ
ยำกจน 

3,450 541 84 21 

185 25 
พฤศจิกำยน 

2559 

วันท่ี 1-2 ธ.ค. งดเข้ำกรำบพระบรมศพในหลวง ร.
9 

4,203 668 90 21 

186 26 
พฤศจิกำยน 

2559 

ครม.เห็นชอบให้ข้ำรำชกำรลำอุปสมบทถวำยเป็น
พระรำชกุศล โดยไม่ถือเป็นวันลำ 

3,036 420 66 14 

187 27 
พฤศจิกำยน 

2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง แนะน ำวิธีกำรตั้งรหสั
ลับเฟซบุ๊กให้ปลอดภัย 

3,975 701 118 24 

188 4 ธันวำคม 
2559 

วันดินโลก สดุดีในหลวงรัชกำลที่ 9 4,451 743 91 15 

189 9 ธันวำคม 
2559 

ประชำสมัพันธ์แนะน ำวิธีกำรใช้ตู ้TTRS ที่ร้ำน
กำแฟยิ้มสู้ มลูนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร 

8,759 2,562 185 45 

190 14 ธันวำคม 
2559 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวมำตรกำร “ช้อป
ช่วยชำติ”ลดหย่อนภำษีได ้

4,180 716 89 18 

191 16 ธันวำคม 
2559 

แนะน ำวิธีกำรใช้บริกำร TTRS แบบ VRI 7,994 2,081 172 44 

192 18 ธันวำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง แนะน ำวิธีกำรเก็บ
รักษำหนังสือพิมพ์ท่ีรวบรวมพระบรมฉำยลักษณ์
ของในหลวงรัชกำลที่ 9 เพื่อเก็บไว้เป็นท่ีระลึก 

4,626 652 94 15 

193 24 ธันวำคม 
2559 

TTRS Sunshine Day เรื่อง เกร็ดควำมรู้เกี่ยวกับ
วันคริสตม์ำส 

4,219 621 82 18 
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4.2.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 

กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรฯ สู่ประชำชนทั่วไป ทั้งในรูปกำรจัดอบรมสมำชิก กำรแถลงข่ำว กำรแจกเอกสำรข่ำว รวมทั้งกำรรับ
เชิญจำกสื่อมวลชน เพ่ือให้สมำชิก หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกศูนย์ บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีรำยกำรที่สื่อมวลชนได้น ำเสนอข่ำวของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 8 
 

ตำรำงที ่8 รำยกำรทีส่ื่อมวลชนได้น ำเสนอข่ำวของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

ที ่ วันที่ รายการ ส่ือ 
1 24 มิถุนำยน 

2559 
รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ โดย 
นำยกรัฐมนตรี  
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ วันศุกร์ที่ 24 
มิถุนำยน 2559 

โทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแห่ง
ประเทศไทย 

2 15 สิงหำคม 
2559 

เว็บไซต์นสพ.ประชำชำติธุรกิจ: "กสทช."
ร่วมมือ"กลุ่มทรู"เปิดตัวซิม"TrueMove H Deaf 
SIM"ให้ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน  

เว็บไซต์ 
http://m.prachachat.net 

3 15 สิงหำคม 
2559 

เว็บไซต์ส ำนักข่ำวไทย: กสทช.จับมือทรูเปิด
บริกำรสื่อสำรช่วยคนหูหนวก 

เว็บไซต์ 
http://www.tnamcot.com 

4 16 สิงหำคม 
2559 

เว็บไซต์นสพ.ผู้จัดกำรออนไลน์: ผู้พิกำรทำงกำร
ได้ยินใช้แอป TTRS ผ่ำนซิมทรู ฟรี 

เว็บไซต์ 
http://www.manager.co.th 

5 16 สิงหำคม 
2559 

เว็บไซต์นสพ.แนวหน้ำ: กสทช.-ทรูฯเปิดตัวซิม
ส ำหรับคนหูหนวก 

เว็บไซต์
http://www.naewna.com/busi
ness/230599 

6 16 สิงหำคม 
2559 

เว็บไซต์อำร์วำยทีไนน์: กสทช.-ทรูฯเปิดตัวซิม
ส ำหรับคนหูหนวก 

เว็บไซต์ 
http://www.ryt9.com/s/nnd/24
87124 

7 16 สิงหำคม 
2559 

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ: “บริกำรดิจิทัล”ลด
ช่องว่ำงสื่อสำร เพื่อผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน 

เว็บไซต์ 
http://www.bangkokbiznews.c
om 
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ที ่ วันที่ รายการ ส่ือ 

8 16 สิงหำคม 
2559 

เว็บไซต์ True Spirit News: CEO ร่วม กสทช. 
เปิดตัว TrueMove H Deaf SIM ใช้บริกำร 
TTRS ฟรี 

เว็บไซต์ 
http://www.trueplookpanya.co
m 

9 16 สิงหำคม 
2559 

เว็บไซต์ sequelonline: “ทรูมูฟ เอช” เปิดตัว
ซิมส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยินฟรี!!! 

เว็บไซต์ 
http://www.sequelonline.com 

10 16 สิงหำคม 
2559 

เว็บไซต์วิชำกำร.คอม: ผู้พิกำรทำงกำรได้ยินใช้
แอป TTRS ผ่ำนซิมทรู ฟรี 

เว็บไซต์
http://www.vcharkarn.com 

11 16 สิงหำคม 
2559 

TNN Life News : กสทช. ร่วมกับ ทรูมูฟ 
ให้บริกำร ttrs แก่ผู้พิกำรทำงกำรได้ยินฟรี  

TNN24 

12 25 สิงหำคม 
2559 

มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร สร้ำงสิทธิให้เท่ำเทียม นิตยสำรแพรว 

 

4.2.4 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนในงำนประชุมเรื่องกำรบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรระดับนำนำชำติ  ดังแสดงในตำรำงที่ 9 

ตำรำงที ่9 รำยกำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำระดับชำติและนำนำชำติ 

วันที่ รายการ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

6-8 เมษำยน 2559 กำรประชุม EENA CONFERENCE 2016 นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ 
ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 
นำยวเรศ  บวรสิน  
นำยปริญญำ  เทศบรรทัด 

11-14 กันยำยน 
2559 

กำรประชุมสัมมนำ 2016 National 
Association for State Relay Administration 
(NASRA) Conference   

นำงสำววันทนีย์  พันธชำติ  
ผศ.ดร.พิมพำ ขจรธรรม  
นำงสิริลักษณ์  ลักษมีวณิชย์  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
116 

วันที่ รายการ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

19-25 กันยำยน 
2559 

กำรประชุมสัมมนำ MMX DAY 2016 นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ   
ผศ.ดร.พิมพำ ขจรธรรม  
นำยสุภชำญ ตรัยตรึงศ์สกุล  
นำยณัฐนันท์  ทัดพิทักษ์กุล  
นำงสิริลักษณ์  ลักษมีวณิชย์  
กสทช. 2 คน 

10-16 ตุลำคม 
2559 

งำนประชุม WFD Asia Conference ครั้งที่ 5: 
28th WFD RSA Representatives Meetings 

นำงสำวคมคิด ศันสนะกียรติ 
นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ 
นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสรี 
นำงสำวฤดี พำนิช 

14-16 ตุลำคม 
2559 

งำนประชุม WFD Asia Conference ครั้งที่ 5: 
5th WFD Asia Conference 

อำจำรย์วันทนีย์ พันธชำติ 
อำจำรย์วิทยุต บุนนำค 
นำงสำวคมคิด ศันสนะกียรติ 

 

  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
117 

บทที ่5  

การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เป็นหน่วยงำนให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรด้วยโทรคมนำคม 

ส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ดังนั้นกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนในกลุ่มเป้ำหมำย ควร

ได้รับกำรท ำควำมเข้ำใจ กำรเข้ำถึงและกำรรู้วิธีกำรเข้ำถึง จึงต้องมีกำรจัดอบรมให้ผู้ใช้งำนได้มีทักษะควำมรู้

พ้ืนฐำนกำรเข้ำถึงกระบวนกำรใช้งำนเฉพำะดังกล่ำว  

นอกจำกผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดแล้ว เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรติดต่อจำกผู้

พิกำร เช่น กำรแพทย์ฉุกเฉิน สถำบันกำรศึกษำท่ีมีผู้พิกำรทำงกำรได้ยินเข้ำรับกำรศึกษำ และหน่วยงำนบริกำร

ของรัฐ ซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรให้บริกำรเพ่ือให้กำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติต่อผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ผ่ำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ซึ่งจะช่วยท ำให้ผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดเข้ำใช้บริกำรจำกหน่วยงำนดังกล่ำว และจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรฯ ได้อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

5.1 การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

5.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 

1) ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้กับนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนโสตศึกษำและวิทยำลัยที่มีกำรน ำ

ตู้บริกำรสำธำรณะ หรือตู้ TTRS ไปติดตั้ง เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนยังติดต่อเข้ำมำในปริมำณไม่มำกนัก หรือ

เป็นโรงเรียนที่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำเป็นต้องแนะน ำกำรใช้บริกำรเพ่ือให้สำมำรถใช้บริกำรให้ได้

ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและในภูมิภำค 

2) ด ำเนินกำรฝึกอบรมบริกำรใหม่ ให้กับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินที่อยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

5.1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้กับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินได้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 7 บริกำร 
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2) เพ่ือรับสมัครสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินให้

ได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์และจ ำเป็น ซึ่งจะสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของศูนย์ฯ   ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

3) เพ่ือติดตำมประเมินผลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ผ่ำนมำ 

4) เพ่ือเตรียมควำมพร้อม ควำมเข้ำใจในกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน ของศูนย์บริกำร 

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ กับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติเพ่ือกำรให้บริกำรแก่ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน  

5) เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรร่วมกับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติส ำหรับให้บริกำรผู้พิกำร

ทำงกำรได้ยินผ่ำนกำรติดต่อสื่อสำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.1.3 วิธีการอบรม 

1) ใช้วิธีกำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ TTRS และบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร 7 รูปแบบ  โดยมีล่ำมภำษำมือแปลให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้เข้ำใจ  ประกอบด้วย  

1.1) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 

1.2) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

1.3) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  

1.4) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์  

1.5) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video  

1.6) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

1.7) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

2) ให้ผู้ที่ เข้ำรับกำรอบรมทดลองใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรที่

จัดเตรียมให้ ติดต่อเข้ำใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร (ไม่รวมตู้ TTRS) 

3) เปิดโอกำสให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมได้รับทรำบถึงกำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำน ร้องเรียน 

เสนอแนะ 

4) เปิดโอกำสให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมสอบถำม 

5) รับสมัครสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  พร้อมทั้งแนะน ำวิธีกำรสมัครสมำชิก

ออนไลน์ 
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5.1.4 การอบรมประจ าปี 2559 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและภูมิภำคในปี 2559 มีผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 1,214 คน ดังมีรำยละเอียดตำม

ตำรำงที่ 10 

ตำรำงที ่10 กำรจัดอบรมประจ ำปี 2559 

วันที่ รายละเอียด สถานที ่
จ านวนผู้
เข้าอบรม 

20 ม.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 บริกำร TTRS 
Captioned Phone ส ำหรับผู้สูงอำยุ  

ห้องประชุมสมำคมคลัง
ปัญญำอำวุโสแห่ง
ประเทศไทย 

13 

21 ม.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับ
โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร 

ห้องประชุมโรงเรียนโสต
ศึกษำจังหวัดมุกดำหำร 

107 

24 ม.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธำนี 

โรงแรมบ้ำนเชียง จังหวัด
อุดรธำนี 

43 

25 ม.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับ
โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น 

ห้องประชุมโรงเรียนโสต
ศึกษำจังหวัดขอนแก่น 

119 

26 ม.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับ
โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี 

ห้องประชุมโรงเรียนโสต
ศึกษำจังหวัดอุดรธำนี 

177 

19 มี.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
สมำคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม ชมรมคนหู
หนวกจังหวัดอุดรธำนีและชมรมคนหูหนวก
จังหวัดหนองบัวล ำพู 

ห้องประชุมบ้ำนเชียง 
โรงแรมบ้ำนเชียง จังหวัด
อุดรธำนี 

31 

30 เม.ย. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงรำย  

ห้องทับทิม โรงแรมวังค ำ 
จังหวัดเชียงรำย 

37 
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วันที่ รายละเอียด สถานที ่
จ านวนผู้
เข้าอบรม 

15 พ.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดล ำพูน  

ห้องค ำปลิว โรงแรม
ล ำพูนวิล จังหวัดล ำพูน 

33 

22 พ.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง  

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ 
จังหวัดตรัง 

40 

28 พ.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

โรงแรมแกรนด์ พำร์ค 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

50 

29 พ.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกระบี่ 

ห้องประชุมเจ้ำฟ้ำ 
โรงแรมบุญสยำม จังหวัด
กระบี่ 

61 

4 มิ.ย. 2559 กำรแนะน ำบริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Video 
ส ำหรับสมำชิกสมำคมคนหูหนวกจังหวัดสงขลำ 

สมำคมคนหูหนวก
จังหวัดสงขลำ 

14 

5 มิ.ย. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสตูล 

ห้องประชุมอภัยนุรำช 3 
โรงแรมสินเกียรติบุรี 

43 

12 มิ.ย. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครรำชสีมำ 

โรงแรมปัญจดำรำ 43 

19 มิ.ย. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ห้องประชุมอโยธยำ 
โรงแรมอโยธยำ 

55 

2 ก.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิจิตร 

โรงแรมมีพรสวรรค์ 48 

10 ก.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครสวรรค์ 

โรงแรมบ้ำนสวนรีสอร์ท 55 
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วันที่ รายละเอียด สถานที ่
จ านวนผู้
เข้าอบรม 

31 ก.ค. 2559  กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดก ำแพงเพชร 

โรงแรมชำกังรำว 47 

18 ก.ย. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพัทลุง 

โรงแรมชัยคณำธำนี  52 

25 ก.ย. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกำฬสินธุ์ 

โรงแรมชำร์-ลอง บูทรีค 36 

1 ต.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดรำชบุรี 

โรงแรมแพรวอำภำเพลส 59 

16 ต.ค. 2559 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ของศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกำญจนบุรี 

โรงแรมริเวอร์แคว 51 

รวมจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 1,214 คน 

 

  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
122 

  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
123 

บทที ่6  

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ก ำหนดกำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคส ำหรับกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรให้เป็นไปอย่ำงเป็นอย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง และเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ทั้งผู้บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มำใช้บริกำรสำมำรถใช้เป็นช่องทำงในกำรให้

ควำมเห็น เสนอแนะ หรือร้องเรียนให้เกิดกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรที่ดีขึ้นในด้ำนต่ำงๆ โดยผ่ำนผู้รับเรื่อง

ร้องเรียน เว็บไซต์ อีเมล์ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภค

ประจ ำปี TTRS วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 8.00-17.00 น. ณ ห้องคริสตัล 2-4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค 

กรุงเทพฯ โดยมีผลกำรประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อบริกำร TTRS  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค 

 ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคเป็นกำรสอบถำมข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้บริโภคที่ใช้บริกำร TTRS 

โดยได้น ำประเด็นเกี่ยวกับ เพศ ระดับกำรศึกษำ อำชีพและรำยได้มำวิเครำะห์และเสนอผลกำรวิเครำะห์โดย

ภำพรวม ดังนี้ 

1.1 เพศ ผู้บริโภคท่ีตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจนี้ เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง เพศชำยจ ำนวน 58 คน คิด

เป็นร้อยละ 58 เพศหญิงจ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42 
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1.2 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคร้อยละ 47 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ร้อยละ 32 จบกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรี ร้อยละ 10 จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ร้อยละ 6 จบกำรศึกษำระดับ

ปริญญำโท ร้อยละ 3 จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  ร้อยละ 1 จบกำรศึกษำระดับ

ประถมศึกษำและไม่ได้เรียนหนังสือ 

 
 
1.3 อาชีพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 24 ท ำกำรค้ำขำยหรือท ำธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 22 มีอำชีพเป็นพนักงำน
บริษัท ร้อยละ 17 มีอำชีพรับจ้ำง ร้อยละ 16 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ ร้อยละ 9 รับรำชกำรหรือเป็น
พนักงำนรำชกำรในหน่วยงำนของรัฐบำล ร้อยละ 8 ไม่ได้ประกอบอำชีพ ร้อยละ 7 เป็นลูกจ้ำงในหน่วยงำน
รำชกำร 

 

0

20

40

60 47

32

10 6 3 1 1

ร้อยละผู้ตอบ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

พนักงานบริษัท
43%

นักเรียน/นักศึกษา
15%

ค้าขาย/ท าธุรกิจ
ส่วนตัว
12%

รับจ้าง
10%

รับราชการ
7%

ไม่ได้ประกอบอาชีพ
6%

ลูกจ้างในหน่วยงาน
ราชการ

5%

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
2%

Other
13%

ร้อยละผู้ตอบ จ าแนกตามอาชีพ
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1.4 รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 26 มีรำยได้มำกกว่ำ 13,000 บำท ร้อยละ 15 มีรำยได้

ระหว่ำง 7,001-9,000 บำท และ 9,001-11,000 บำท ร้อยละ 12 มีรำยได้ระหว่ำง 3,001-5,000 บำท ร้อยละ 

11 มีรำยได้ระหว่ำง 1,001-3,000 บำท ร้อยละ 10 มีรำยได้ระหว่ำง 5,001-7,000 บำท ร้อยละ 6  

มีรำยได้ระหว่ำง 11,001-13,000 บำท และร้อยละ 5 มีรำยได้น้อยกว่ำ 1,000 บำท 

 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริการ TTRS  

TTRS ได้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริโภคโดยจ ำแนกตำมระบบที่ให้บริกำรและบริบทอ่ืน ๆ โดยวัด

ค ำตอบเป็นระดับควำมพึงพอใจ 5 ระดับ พร้อมทั้งแสดงค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ( x ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

(SD.) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนและเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

พอใจมำกที่สุด    เท่ำกับ    5  คะแนน 

พอใจมำก  เท่ำกับ   4  คะแนน 

พอใจปำนกลำง    เท่ำกับ  3  คะแนน 

พอใจน้อย    เท่ำกับ  2  คะแนน 

พอใจน้อยที่สุด    เท่ำกับ  1  คะแนน 

13,001 บาทขึ้นไป
30%

9,001 – 11,000 บาท
19%

7,001 – 9,000 บาท
19%

น้อยกว่า 
1,000 บาท

11%

11,001 – 13,000 บาท
8%

1,000 - 3,000 บาท
7%

3,001 - 5,000 บาท
5%

5,001 - 7,000 บาท
1%

Other
13%

ร้อยละผู้ตอบ จ าแนกตามรายได้
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เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 

 3.67  ขึ้นไป  เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับสูง 

 3.67 - 2.34   เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

 2.33 – 1.00  เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับต่ ำ 

 

1. ระบบลงทะเบียน การร้องเรียน การติดต่อสอบถามบนเว็บไซต์ 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.040 โดยมีระดับควำมพึง

พอใจในประเด็นเรื่องเข้ำใช้งำนในเว็บไซต์ได้ง่ำยมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.280 รองลงมำเป็นสำมำรถสมัครสมำชิก

ได้ง่ำยและสำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.240 สำมำรถเข้ำร้องเรียนได้ง่ำย มี

ค่ำเฉลี่ย 3.960 และสำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำมปัญหำทำงเทคนิคต่ำงๆ ได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 3.880 

 
บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ระบบสมคัรสมำชิก กำรร้องเรยีน 
กำรติดต่อสอบถำมบนเว็บไซต ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.107 
 

0.789 
 

สูง 

1.1 เข้ำใช้งำนเว็บไซต์ได้ง่ำย เช่น 
รู้จักท่ีอยู่เว็บไซต ์

42.00 47.00 8.00 
 

3.00 0 4.280 0.740 สูง 

1.2 สำมำรถสมัครสมำชิกได้ง่ำย 41.00 44.00 13.00 2.00 0 4.240 0.754 สูง 

1.3 สำมำรถเข้ำร้องเรียนได้ง่ำย 24.00 53.00 18.00 5.00 0 3.960 0.790 สูง 

1.4 สำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำม
ข้อมูลต่ำงๆ ได้ง่ำย 

42.00 43.00 13.00 1.00 1.00 4.240 0.793 สูง 

1.5 สำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำม
ปัญหำทำงเทคนิคต่ำงๆ ได้ง่ำย 

23.00 49.00 23.00 3.00 2.00 3.880 0.868 สูง 

1.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง
พอใจระดับใด 

28.00 52.00 17.00 2.00 1.00 4.040 0.790 สูง 

 

2. บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  

 พบว่ำ ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจทุกบริกำรในระดับสูง โดยบริกำรที่ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด คือ 

บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video มีค่ำเฉลี่ย 4.448 รองลงมำคือบริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ 

TTRS มีค่ำเฉลี่ย 4.446 บริกำรรับส่งข้อควำมและสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message มี

ค่ำเฉลี่ย 4.361 บริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ มีค่ำเฉลี่ย 4.333 บริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ มีค่ำเฉลี่ย 
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4.291 บริกำรข้อควำมสั้นหรือ SMS มีค่ำเฉลี่ย 3.966 และบริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone มี

ค่ำเฉลี่ย 3.667 ตำมล ำดับ 
 

2.1 บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS)  

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.1 บริกำร SMS      4.108 0.737 สูง 
2.1.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 
รู้หมำยเลขท่ีใช้ส่ง SMS) 

23.00 26.00 8.00 1.00 0 4.224 0.750 สูง 

2.1.2 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 
รวดเร็ว 

21.00 26.00 10.00 1.00 0 4.155 0.768 สูง 

2.1.3 ข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS 
อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย 

23.00 27.00 8.00 0 0 4.259 0.690 สูง 

2.1.4 ท่ำนพอใจในกำรบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น 
(กรณีฉุกเฉิน) 

10.00 30.00 13.00 1.00 1.00 3.855 0.803 สูง 

2.1.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

18.00 34.00 5.00 1.00 0 4.190 0.661 สูง 

2.1.6 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจบริกำร SMS ระดับใด 

13.00 32.00 11.00 2.00 0 
 

3.966 0.748 สูง 

 

 พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจระบบ SMS ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 3.966 โดยมี

ระดับควำมพึงพอใจในด้ำนข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำยมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.259 รองลงมำ

คือสำมำรถเข้ำถึงบริกำรบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.224 กำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ มีค่ำเฉลี่ย 4.190 

ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.155 และพอใจในกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ

ข้อควำมสั้นกรณีฉุกเฉิน มีค่ำเฉลี่ย 3.855 เนื่องจำกส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้บริกำร ตำมล ำดับ 

2.2 บริการแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.2 บริกำร TTRS Message      4.219 0.720 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.2.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 
สมัครสมำชิกง่ำย รูจ้ักช่องทำงกำร
โหลดโปรแกรม รู้จักกำรใช้ช่องทำง
ฉุกเฉิน) 

27.00 23.00 11.00 0 0 4.262 0.751 สูง 

2.2.2 ใช้บริกำรรับส่งข้อควำมได้ง่ำย 27.00 28.00 6.00 0 0 4.344 0.655 สูง 
2.2.3 ใช้บริกำรสนทนำข้อควำมได้
ง่ำย 

25.00 26.00 9.00 1.00 0 4.230 0.761 สูง 

2.2.4 ไดร้ับกำรตอบกลับจำก TTRS 
รวดเร็ว 

23.00 29.00 7.00 1.00 1.00 4.180 0.827 สูง 

2.2.5 ข้อควำม รูปภำพ/วีดีโอที่
ได้รับจำก TTRS ดูแล้วเข้ำใจง่ำย-
ถูกต้อง 

20.00 28.00 12.00 1.00 0 4.098 0.768 สูง 
 

2.2.6 ท่ำนพอใจในกำรใช้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมผ่ำนแอปพลเิคชัน (กรณี
ฉุกเฉิน)  

11.00 32.00 14.00 0 0 3.947 0.666 สูง 

2.2.7 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

27.00 27.00 7.00 0 0 4.328 0.676 สูง 

2.2.8 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจบริกำร TTRS Message ระดับ
ใด  

28.00 27.00 6.00 0 0 4.361 0.659 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรรับส่งข้อควำมและสนทนำข้อควำมผ่ำนแอป

พลิเคชัน TTRS Message ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.361 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรใช้บริกำรรับส่ง

ข้อควำมได้ง่ำยมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.344 รองลงมำเป็นกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 4.328 เข้ำถึงบริกำร

ได้สะดวกมีค่ำเฉลี่ย 4.262 ใช้บริกำรสนทนำข้อควำมได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.230 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 

รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.180 และพอใจในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพิลเค

ชันกรณีฉุกเฉิน มีค่ำเฉลี่ย 3.947 เนื่องจำกส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้บริกำร ตำมล ำดับ 
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2.3 บริการข้อความบนเว็บไซต์ 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.3 บริกำรสนทนำข้อควำมบน
เว็บไซต ์

     4.302 0.622 สูง 

2.3.1 เข่ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 
รู้จักท่ีอยู่เว็บไซต์ เข้ำใช้บริกำรได้) 

24.00 26.00 4.00 1.00 0 4.327 0.695 สูง 

2.3.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยไดร้วดเร็ว 15.00 32.00 8.00 0 0 4.127 0.640 สูง 

2.3.3 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจ
ได้ง่ำยและรวดเร็ว 

21.00 30.00 4.00 0 0 4.309 0.605 สูง 

2.3.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

27.00 26.00 2.00 0 0 4.455 0.571 สูง 

2.3.5 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจบริกำรสนทนำข้อควำมระดบั
ใด 

20.00 31.00 4.00 0 0 4.291 0.599 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ในระดับสูง มี

ค่ำเฉลี่ย 4.291 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.455 

รองลงมำคือ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.327 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจได้ง่ำยและรวดเร็ว 

มีค่ำเฉลี่ย 4.309 และเจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.127 ตำมล ำดับ 

 

2.4 บริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.4 สนทนำวิดีโอบนเว็บไซต ์      4.261 0.675 สูง 

2.4.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น 

รู้จักท่ีอยู่เว็บไซต์) 

27.00 23.00 7.00 0 0 4.351 0.694 สูง 

2.4.2 เจ้ำหน้ำท่ีรับสำยได้รวดเร็ว 24.00 27.00 6.00 0 0 4.316 0.659 สูง 

2.4.3 ภำพวีดีโอชัดเจน 18.00 30.00 9.00 0 0 4.158 0.676 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.4.4 ท่ำนพอใจในกำรบริกำร

สนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ (กรณี
ฉุกเฉิน) 

13.00 29.00 8.00 1.00 0 4.059 0.774 สูง 

2.4.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี ้

23.00 31.00 3.00 0 0 4.351 0.582 สูง 

2.4.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพงึ

พอใจในบริกำรสนทนำวีดโีอบน
เว็บไซตร์ะดับใด 

25.00 26.00 6.00 0 0 4.333 0.664 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ในระดับสูง มี

ค่ำเฉลี่ย 4.333 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้

สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.351 รองลงมำคือ เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.316 ภำพวิดีโอชั ดเจน มี

ค่ำเฉลี่ย 4.158 และพอใจในกำรบริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์กรณีฉุกเฉิน มีค่ำเฉลี่ย 4.059 เนื่องจำกส่วน

ใหญ่ไม่เคยใช้บริกำร ตำมล ำดับ 
 

2.5 บริการตู้ TTRS 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.5 บริกำรตู้ TTRS      4.313 0.724 สูง 
2.5.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 
ตู้ TTRS ตั้งอยู่ในสถำนท่ีที่เข้ำไปใช้
งำนได้ง่ำย) 

45.00 23.00 6.00 0 0 4.527 0.646 สูง 

2.5.3 ตู้เปิดให้บริกำรสม่ ำเสมอ 31.00 30.00 11.00 2.00 0 4.216 0.798 สูง 
2.5.4 เข้ำใจกำรใช้งำนบนหน้ำจอได้
ดี (เช่น กดเปิด วำงสำย เพิม่เสียง) 

30.00 36.00 8.00 0 0 4.297 0.656 สูง 

2.5.5 ภำพวีดีโอชัดเจน 35.00 28.00 11.00 0 0 4.324 0.724 สูง 
2.5.6 คีย์บอร์ดใช้งำนง่ำย 23.00 39.00 9.00 3.00 0 4.108 0.769 สูง 

2.5.7 ใช้งำนได้ดี ไม่มีกำรขดัข้อง
ระหว่ำงกำรใช้งำน 

28.00 31.00 10.00 5.00 0 4.108 0.885 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.5.8 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

41.00 27.00 6.00 0 0 4.473 0.646 สูง 

2.5.9 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจกำรใช้ตู้ TTRS ระดับใด 

40.00 27.00 7.00 0 0 4.446 0.665 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรตู้ TTRS ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.446 โดยมี

ระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรได้สะดวกมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.527 รองลงมำคือ กำรได้รับ

ประโยชน์จำกบริกำรนี้ มีค่ำเฉลี่ย 4.473 ภำพวิดีโอชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย 4.324 เข้ำใจกำรใช้งำนบนหน้ำจอได้ดี มี

ค่ำเฉลี่ย 4.297 ตู้เปิดให้บริกำรสม่ ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ย 4.216 คีย์บอร์ดใช้งำนง่ำยและใช้งำนตู้ได้ดี ไม่มีกำร

ขัดข้องระหว่ำงใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.108 ตำมล ำดับ 

ส ำหรับค ำถำมที่ 2.5.2 ตู้ TTRS ที่ผู้บริโภคมีกำรใช้งำนเป็นประจ ำ ได้แก่ 

 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระรำชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ  

 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม 

 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี 

 โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ 

 วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 บริษัท แพรนด้ำ จิวเวลรี่ จ ำกัด 

 เทศบำลต ำบลบำงพลี 

 บิ๊กซี สำขำบำงนำ  

 บิ๊กซี สำขำรัชดำภิเษก 

 บิก๊ซี สำขำอ้อมใหญ่ 

 บิ๊กซี สำขำติวำนนท์ 

 บิ๊กซี สำขำอ่อนนุช 

 บิ๊กซี สำขำสมุทรปรำกำร 

 บิ๊กซี สำขำวงศ์สว่ำง 
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 สถำนีรถไฟหัวล ำโพง 

 สถำนีขนส่งหมอชิต 

 กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ (พก.) 

 ชุมชนพระรำม 9 

 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ จ.ยะลำ 

 สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 

 สมำคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหำนคร 

 

2.6 แอปพลิเคชัน TTRS Video 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.6 บริกำร TTRS Video      4.340 0.714 สูง 
2.6.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่
สมัครสมำชิกง่ำย รู้ช่องทำงดำวน์
โหลดโปรแกรม) 

38.00 24.00 5.00 0 0 4.493 0.637 สูง 

2.6.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยไดร้วดเร็ว 29.00 29.00 7.00 1.00 1.00 4.254 0.823 สูง 
2.6.3 ภำพวิดีโอชัดเจน 30.00 25.00 10.00 2.00 0 4.239 0.818 สูง 
2.6.4 ท่ำนพึงพอใจในบริกำรแอป
พลิเคชัน TTRS Video (กรณี
ฉุกเฉิน) 

16.00 29.00 7.00 0 0 4.173 0.648 สูง 

2.6.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

36.00 24.00 7.00 0 0 4.433 0.679 สูง 

2.6.6 โดยภำพรวม ท่ำนพึงพอใจ
บริกำร TTRS Video ระดับใด 

37.00 23.00 7.00 0 0 4.448 0.681 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำร TTRS Video ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.448

โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้สูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.433 รองลงมำคือ 

เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.245 ภำพวิดีโอชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย 4.239 และพอใจในบริกำรแอปพลิเค

ชัน TTRS Video กรณีฉุกเฉิน มีค่ำเฉลี่ย 4.173 เนื่องจำกส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้บริกำร ตำมล ำดับ 
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2.7 บริการ TTRS Captioned Phone 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.7 บริกำร TTRS Captioned 
Phone 

     3.556 1.008 ปำนกลำง 

2.7.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่
สมัครสมำชิกง่ำย รู้ช่องทำงดำวน์
โหลดโปรแกรม) 

0 4.00 1.00 1.00 0 3.500 0.837 ปำนกลำง 

2.7.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยไดร้วดเร็ว 1.00 2.00 2.00 1.00 0 3.500 1.049 ปำนกลำง 

2.7.3 เจ้ำหน้ำท่ีพิมพ์ค ำบรรยำยได้
รวดเร็ว 

1.00 2.00 2.00 1.00 0 3.500 1.049 ปำนกลำง 

2.7.4 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำบรรยำยได้
ถูกต้อง 

1.00 2.00 2.00 1.00 0 3.500 1.049 ปำนกลำง 

2.7.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

1.00 3.00 1.00 1.00 0 3.667 1.033 ปำนกลำง 

2.7.6 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจบริกำร TTRS Captioned 
Phone ในระดับใด 

1.00 3.00 1.00 1.00 0 3.667 1.033 ปำนกลำง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำร TTRS Captioned Phone ในระดับปำน

กลำง มีค่ำเฉลี่ย 3.667 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้สูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 3.

667 รองลงมำคือกำรเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่ในด้ำนกำรพิมพ์ค ำบรรยำย

ได้ถูกต้อง และเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำบรรยำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 3.500 ตำมล ำดับ 

 

3. เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ (บริการภาษามือ) 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. เจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์      4.282 0.690 สูง 

3.1.1 กำรติดต่อผ่ำน Line: 
ttrs.thailand 

46.00 33.00 9.00 0 0 4.420 0.673 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.1.2 กำรตดิต่อผ่ำน FB: TTRS 
Thailand แฟนเพจ 

37.00 36.00 6.00 0 0 4.392 0.629 สูง 

3.1.3 กำรติดต่อผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Video 

26.00 29.00 11.00 1.00 0 4.194 0.764 สูง 

3.1.4 กำรตดิต่อผ่ำนโทรศัพท์วิดโีอ  20.00 14.00 13.00 1.00 0 4.104 0.881 สูง 
3.2 เจ้ำหน้ำท่ีรับสำยเร็ว 31.00 44.00 12.00 1.00 0 4.193 0.709 สูง 

3.3 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 41.00 38.00 9.00 0 0 4.364 0.664 สูง 
3.4 เข้ำใจควำมต้องกำรของคนหู
หนวกได้อย่ำงรวดเร็ว 

34.00 47.00 7.00 0 0 4.307 0.613 สูง 

3.5 พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 33.00 44.00 10.00 1.00 0 4.239 0.695 สูง 
3.6 มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

34.00 46.00 8.00 0 0 4.295 0.628 สูง 

3.7 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 44.00 38.00 6.00 0 0 4.432 0.621 สูง 

3.8 ให้ควำมช่วยเหลือในกำร
ลงทะเบียน 

39.00 37.00 12.00 0 0 4.307 0.701 สูง 

3.9 สำมำรถตอบเรื่องร้องเรียนได ้ 32.00 40.00 15.00 1.00 0 4.170 0.746 สูง 
3.10 สำมำรถตอบค ำถำมของท่ำน
จำกบริกำรติดต่อสอบถำมได ้

30.00 44.00 14.00 0 0 4.182 0.687 สูง 

3.11 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง
พอใจเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ 
TTRS ในระดับใด 

39.00 41.00 8.00 0 0 4.352 0.644 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ (บริกำรภำษำมือ) ใน

ระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.352 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรแต่งกำยสุภำพ-เรียบร้อยสูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 

4.432 รองลงมำคือกำรติดต่อผ่ำนไลน์ ttrs.thailand มีค่ำเฉลี่ย 4.420 กำรติดต่อผ่ำนช่องทำง TTRS 

Thailand แฟนเพจ มีค่ำเฉลี่ย 4.392 เจ้ำหน้ำที่ท ำภำษำมือชัดเจนและถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.364 เจ้ำหน้ำที่เข้ำ

ใจควำมต้องกำรของคนหูหนวกได้อย่ำงรวดเร็วและให้ควำมช่วยเหลือในกำรลงทะเบียน มีค่ำเฉลี่ย 4.307 

เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่ำเฉลี่ย 4.295 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว มี

ค่ำเฉลี่ย 4.239 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตอบค ำถำมจำกบริกำรติดต่อสอบถำมได้ มีค่ำเฉลี่ย 4.182 เจ้ำหน้ำที่

สำมำรถตอบเรื่องร้องเรียนได้ มีค่ำเฉลี่ย 4.170 และพึงพอใจกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ผ่ำนโทรศัพท์

วิดีโอ มีค่ำเฉลี่ย 4.194 เนื่องจำกส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริกำรช่องทำงนี้ ตำมล ำดับ 
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4. เจ้าหน้าที่ TTRS  

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. เจ้ำหน้ำที่ TTRS      4.177 0.816 สูง 

4.1 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 42.00 44.00 11.00 1.00 1.00 4.263 0.777 สูง 
4.2 สะกดนิ้วมือชัดเจน-ถูกต้อง 30.00 45.00 20.00 3.00 1.00 4.010 0.851 สูง 
4.3 สีหน้ำชัดเจน แสดงควำมรูส้ึก/
อำรมณ์ขณะให้บริกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง 

32.00 39.00 23.00 3.00 2.00 3.970 0.931 สูง 

4.4 เข้ำใจควำมต้องกำรของคน 
หูหนวกได้อย่ำงรวดเร็ว 

32.00 46.00 16.00 4.00 1.00 4.051 0.862 สูง 

4.5 พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 33.00 46.00 19.00 1.00 0 4.121 0.781 สูง 
4.6 พิมพ์ข้อควำมตอบได้ถูกต้อง 36.00 44.00 15.00 3.00 1.00 4.121 0.848 สูง 
4.7 มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

46.00 36.00 15.00 1.00 1.00 4.263 0.828 สูง 

4.8 บุคลิกดี น่ำเช่ือถือ 39.00 46.00 12.00 1.00 1.00 4.222 0.777 สูง 
4.9 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 53.00 37.00 8.00 1.00 0 4.434 0.688 สูง 
4.10 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง
พอใจเจ้ำหน้ำที่ TTRS ในระดับใด 

48.00 38.00 10.00 2.00 1.00 4.313 0.816 สูง 

 

 พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในเจ้ำหน้ำที่ TTRS ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.260 

โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรแต่งกำยสุภำพ-เรียบร้อยสูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.434 รองลงมำคือภำษำมือ

ชัดเจน-ถูกต้องและเจ้ำหน้ำที่มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่ำเฉลี่ย 4.263  เจ้ำหน้ำที่มีบุคลิกดี 

น่ำเชื่อถือ มีค่ำเฉลี่ย 4.222 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็วและเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมตอบได้ถูกต้องมี

ค่ำเฉลี่ย 4.121 เจ้ำหน้ำที่เข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.051 เจ้ำหน้ำที่สะกด

นิ้วมือชัดเจนและถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.010 เจ้ำหน้ำที่มีสีหน้ำชัดเจน แสดงควำมรู้สึก/อำรมณ์ขณะให้บริกำรได้

อย่ำงถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 3.970  
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5. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ TTRS Thailand 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 
 

�̅� 
S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5. กำรประชำสมัพันธ์ผ่ำนทำงเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ TTRS Thailand 

     4.601 0.549 สูง 

5.1 เรื่องที่ท ำวิดีโอภำษำมือมีควำม
น่ำสนใจ 

66.00 32.00 1.00 0 0 4.657 0.498 สูง 

5.2 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 60.00 36.00 3.00 0 0 4.576 0.555 สูง 
5.3 มีกำรเผยแพร่ข่ำวและวิดีโอ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

64.00 30.00 5.00 0 0 4.596 0.588 สูง 

5.4 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง
พอใจข้อมูลและข่ำวสำรในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ TTRS Thailand ระดับใด 

60.00 36.00 3.00 0 0 4.576 0.555 สูง 

 

 พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจข้อมูลและข่ำวสำรในเฟซบุ๊กแฟนเพจ TTRS 

Thailand ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.260 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนเรื่องที่ท ำวิดีโอภำษำมือมีควำม

น่ำสนใจสูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.657 รองลงมำคือมีกำรเผยแพร่ข่ำวและวิดีโออย่ำงสม่ ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ย 4.596 

วิดีโอที่เผยแพร่มีภำษำมือชัดเจนและถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.576  

 

6. ความพึงพอใจในการใช้บริการ TTRS ทุกบริการ 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 
 

�̅� 
S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
6. โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง
พอใจในกำรใช้บริกำร TTRS “ทุก
บริกำรระดับใด” 

66.00 33.00 1.00 0 0 4.650 0.542 สูง 

 

 พบว่ำ โดยภำพรวมผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.650 โดยผู้ใช้บริกำรส่วน

ใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกคิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมำมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33  

พึงพอใจระดับปำนกลำงคิดเป็นร้อยละ 1 โดยไม่พบผู้บริโภคท่ีไม่พึงพอใจในระดับน้อยและน้อยที่สุด  
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7. ชอบบริการอะไรของ TTRS มากที่สุด 

 

พบว่ำ บริกำรที่ผู้บริโภคชื่นชอบมำกท่ีสุด คือ บริกำรตู้ TTRS 64 คะแนน บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS 

Video 55 คะแนน บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Message 50 คะแนน บริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ 42 

คะแนน บริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ 27 คะแนน บริกำร SMS 23 คะแนน และบริกำรแอปพลิเคชัน 

TTRS Captioned Phone 6 คะแนน ตำมล ำดับ 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กลุ่มที่ 1 บริการสนทนาวิดีโอและสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th 

วิทยากร: คุณนพวรรณ ชัยณรงค์ ล่ามภาษามือ: คุณชวาลา สวัสดิ์สว่าง 
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1.1 ปัญหา 

1. ล่ำมภำษำมือนั่งไกลเกินไป มองเห็นภำษำมือไม่ค่อยชัดเจน 

1.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องกำรให้เพิ่มจ ำนวนล่ำมภำษำมือในช่วงที่ตู้ TTRS จำกโรงเรียนติดต่อเข้ำมำพร้อมกัน เพรำะ

ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ต้องรอสำยนำน 

2. ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือมีควำมรู้เฉพำะทำงมำกข้ึน  

3. ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือท ำสีหน้ำและแสดงอำรมณ์ให้ตรงกับฝั่งคนหูหนวกและคนดูดี 

 

กลุ่มที่ 2 บริการ SMS และแอปพลิเคชัน TTRS Message 

วิทยากร: อ.กานต์ อรรถยุกติ ล่ามภาษามือ: คุณอภิชญา พร้อมพวก 

  

2.1 ปัญหา 

1. ล่ำมภำษำมือตอบข้อควำมสั้นเกินไป เช่น สอบถำมว่ำ TTRS เปิดท ำกำรกี่โมง ล่ำมตอบว่ำ “ใช่ค่ะ 

7.00 น.” หรือ “ค่ะ” ควรจะตอบว่ำ “TTRS เปิดท ำกำรเวลำ 7.00-23.00 น. ค่ะ” 

2. ล่ำมภำษำมือส่งคลิปวิดีโอภำษำมือมำแต่คนหูหนวกไม่เข้ำใจ ต้องกำรเปลี่ยนล่ำมเป็นคนอ่ืน ๆ ในกำร

ตอบข้อควำม 

3. คลิปวิดีโอภำษำมือที่ส่งผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message ไม่ชัดเจน ต้องกำรให้ปรับคุณภำพของ

วิดีโอเป็น HD 

2.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องกำรให้ภำพไอคอนบริกำรสนทนำข้อควำมในแอปพลิเคชัน TTRS Message กับเว็บไซต์เป็นภำพ

ไอคอนเดียวกัน 

2. ต้องกำรให้มีกำรเก็บประวัติกำรสนทนำส ำหรับแอปพลิเคชัน TTRS Message  
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3. กรณีท่ีติดต่อคนหูดีเรื่องเดิม ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือคนเดิมให้บริกำรตอบกลับข้อควำมเพ่ือควำม

ต่อเนื่อง 

4. ต้องกำรให้เปลี่ยนหมำยเลขโทรศัพท์โทรหำคนหูดีจำก 02-105-6600 เป็นชื่อ TTRS  

5. ต้องกำรให้มีบริกำรพิเศษแปลภำษำมือจำกภำพหรือข้อควำมที่คนหูหนวกส่งให้ 

6. ต้องกำรให้มีบริกำรคนหูดีติดต่อคนหูหนวกได้ โดยแปลภำษำมือสิ่งที่คนหูดีพูดส่งเป็นคลิปวิดีโอภำษำ

มือให้คนหูหนวก 

7. ต้องกำรให้เปิดบริกำร 24 ชั่วโมง 

8. บริกำร SMS และ TTRS Message ที่เป็นกำรส่งข้อควำม ต้องกำรให้มีกำรแจ้งหมำยเลขของล่ำม

ภำษำมือที่ให้บริกำร 

9. ต้องกำรให้เพิ่มรูปภำพของล่ำมภำษำมือที่ให้บริกำรในข้อควำม TTRS Message  

10. แอปพลิเคชัน TTRS Message ต้องกำรกล่องข้อควำมส ำหรับคนหูหนวกให้สำมำรถพิมพ์ข้อควำมรอ

ระหว่ำงล่ำมภำษำมือตอบกลับข้อควำมได้ เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็ว 

11. คนหูหนวกใช้บริกำรสมัครงำน ล่ำมภำษำมือตอบข้อควำมว่ำ “หมำยเลข xxxx ยังไม่เปิดรับสมัครงำน

ค่ะ” ต้องกำรให้เพ่ิมชื่อบริษัทในกำรตอบข้อควำมด้วย เช่น “บริษัท ABC หมำยเลข xxxx ยังไม่

เปิดรับสมัครงำนค่ะ” 

 

กลุ่มที่ 3 แอปพลิเคชัน TTRS Video 

วิทยากร: คุณธวัชชัย งามธนไพศาล ล่ามภาษามือ: คุณจารุพัฒน์ หิรัญศรีตระกูล 

  
3.1 ปัญหา 

1. อินเทอร์เน็ตมีปัญหำบ่อย ท ำให้ใช้บริกำรนี้ไม่ชัดเจน 

2. หำกพิมพ์ข้อควำมบนหน้ำจอที่เป็นประโยคยำวมำก ๆ จะท ำให้หน้ำจอค้ำงและหน้ำจอดับ 

3. กำรใช้บริกำรแบบ VRI ถ้ำเปิดล ำโพงจะได้ยินเสียงล่ำมภำษำมือเบำมำก ต้องใช้กำรเสียบหูฟัง 

4. ล่ำมภำษำมือท ำสีหน้ำไม่พอใจคนหูหนวกท่ีใช้บริกำร 
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5. ล่ำมภำษำมือยังใช้ภำษำมือได้ไม่ชัดเจนและท ำภำษำมือแข็ง ท ำให้ไม่เข้ำใจ 

6. ล่ำมภำษำมือที่ให้บริกำรแจ้งให้คนหูหนวกท ำภำษำมือทวนและสอบถำมท่ำมือหลำยครั้ง 

7. ล่ำมภำษำมือแปลเรื่องทั่วไปได้ แต่ถ้ำเป็นค ำศัพท์เฉพำะส่วนใหญ่แปลไม่ได้ ต้องใช้กำรพิมพ์สื่อสำร

แทน 

8. ล่ำมภำษำมือควรใช้ท่ำทำงที่สุภำพกับคนหูหนวก เช่น กำรขอ ควรใช้กำรแบมือมำกกว่ำกำรชี้นิ้ว 

9. ล่ำมภำษำมือมองไปทำงอ่ืนขณะที่ติดต่อรอคนหูดีรับสำย คนหูหนวกไม่เข้ำใจว่ำมองอะไร 

3.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องกำรให้เปลี่ยนสีตัวอักษรได้ขณะพิมพ์ข้อควำม 

2. ระหว่ำงที่ใช้บริกำร TTRS Video หำกมีสำยจำกแอปพลิเคชันอ่ืนโทรเข้ำ เช่น Line จะท ำให้สำยหลุด

ไป คนหูหนวกต้องเข้ำแอปพลิเคชันเพ่ือติดต่อใหม่ ต้องกำรให้มีกำรบล็อคสำยโทรเข้ำจำกแอป  

พลิเคชันอื่นระหว่ำงที่ใช้แอปพลิเคชัน TTRS Video 

3. ต้องกำรให้ยกเลิกกำรแนะน ำตัวกับคนหูหนวกเพรำะใช้เวลำนำน ควรท ำภำษำมือ “สวัสดี+ขอเบอร์

ติดต่อ” แต่ในกำรแนะน ำตัวกับคนหูดีให้พูดเหมือนเดิม 

4. ต้องกำรให้มีวิดีโอแนะน ำวิธีกำรใช้บริกำร TTRS Video ระหว่ำงรอล่ำมภำษำมือรับสำย 

5. ต้องกำรให้เพิ่มเมนู TTRS VRI แยกออกมำ เป็น 1. TTRS 2. TTRS VRI 3. TTRS Emergency 4. 

TTRS Helpdesk 

6. กรณีท่ีมีคนหูดีโทรหำคนหูหนวก ต้องกำรให้โอนสำยเข้ำแอปพลิเคชัน TTRS Video เข้ำตรงกับล่ำม

ภำษำมือเพ่ือแปลให้ได้ทันที (ลัดคิวอ่ืน ๆ) เพรำะคนหูหนวกจะได้ทรำบว่ำคนหูดีต้องกำรติดต่อเรื่อง

อะไรได้ทันทีโดยไม่ต้องโทรกลับ 

7. บริกำรคนหูดีโทรหำคนหูหนวก ต้องกำรให้เปลี่ยนเป็นหมำยเลข 4 ตัว จะได้จดจ ำง่ำย 

8. ต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์วิธีกำรใช้บริกำรคนหูดีโทรหำคนหูหนวกผ่ำนหมำยเลข 02-026-0003 

9. ต้องกำรให้มีกำรแจ้งคิว “ขณะนี้คุณอยู่คิวที่ ...” และเม่ือคิวว่ำงแล้วต้องกำรให้มีข้อควำมแจ้งว่ำ 

“เจ้ำหน้ำที่พร้อมรับสำยแล้ว” 

10. ต้องกำรให้คนหูหนวกเลือกได้ว่ำอยำกจะเห็นหน้ำฝั่งคนหูดีที่ก ำลังสนทนำด้วยหรือไม่ เพ่ือจะได้เห็นสี

หน้ำและอำรมณ์ของฝั่งคนหูดี 

 

  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
141 

กลุ่มที่ 4 ตู้ TTRS ในสถานศกึษา 

วิทยากร: คุณกนกวรรณ บุญชู ล่ามภาษามือ: คุณอัฑฒกา เที่ยงปรีชา 

  
4.1 ปัญหา 

1. แป้นคีย์บอร์ดกดไม่ได้ ต้องใช้คีย์บอร์ดแบบ Touch Screen แทน 

2. หน้ำจอแบบ Touch Screen มีปัญหำบ่อยครั้ง 

3. เมำส์ที่แป้นคีย์บอร์ดใช้งำนไม่สะดวก  

4. สัญญำณอินเทอร์เน็ตมีปัญหำบ่อย มีปัญหำภำพไม่ชัด สำยหลุด 

5. ต้องกำรให้มีกำรติดไฟส่องสว่ำงที่ตู้และสำมำรถปรับควำมสว่ำงเองได้ เพรำะตอนกลำงคืนล่ำมภำษำ

มือมองคนหูหนวกไม่เห็น 

6. สำยไฟที่ตู้ TTRS มีหนูแทะ 

7. หน้ำจอตู้ TTRS และหน้ำจอบังกล้องมีรอยขีดข่วน ควรติดฟิล์มกันรอยป้องกัน 

8. เด็กเล็กในโรงเรียนกดตู้ TTRS เล่นเป็นประจ ำ  

9. ล่ำมภำษำมือสื่อสำรไม่ตรง เช่น โทรติดต่อผู้ปกครองว่ำต้องกำรกลับบ้ำน แต่ผู้ปกครองน ำขนมมำให้ 

10. ล่ำมภำษำมือไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส ท ำให้ไม่กล้ำใช้บริกำร 

11. ล่ำมภำษำมือบำงคนฟังภำษำถิ่นไม่ได้ เช่น ภำษำอีสำน ภำษำเหนือ 

12. แนะน ำตัวเป็นภำษำมือนำนเกินไป  

13. เห็นคนอื่น ๆ เข้ำมำในจอล่ำมภำษำมือขณะใช้บริกำร 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องกำรให้มีเลข 0 ขึ้นอัตโนมัติในกล่องพิมพ์ข้อควำม 

2. กรณีสำยหลุด ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือคนเดิมรับสำยจะได้ไม่ต้องท ำภำษำมือใหม่ 

3. ต้องกำรให้มีกำรสมัครสมำชิกหรือแก้ไข Password ได้ที่ตู้ TTRS 

4. ต้องกำรให้มีฉำกก้ันด้ำนหลังเพ่ือควำมเป็นส่วนตัวในกำรสื่อสำร 
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5. ต้องกำรให้มีกำรป้องกันกำรใช้ตู้จำกเด็กเล็ก ๆ หรือคนหูดีที่ไม่ได้เป็นสมำชิก 

6. ต้องกำรให้มีกำรเปิดตู้ตำมเวลำที่ TTRS ให้บริกำร 7.00-23.00 น. 

7. ต้องกำรให้ปรับระดับกล้องเองได้ เพรำะตู้ตำมโรงเรียน กล้องบนอยู่ในระดับสูงเกินไป กล้องล่ำงอยู่ใน

ระดับต่ ำเกินไป 

8. ต้องกำรให้มีกำรกดประเมินล่ำมหลังจำกใช้บริกำรตู้ TTRS 

9. ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือแปลให้ถูกต้องและมีใจบริกำร 

10. ต้องกำรให้มีเมนูแยกบริกำรติดต่อที่ตู้ TTRS เป็น 3 เมนู คือ ติดต่อเรื่องทั่วไป ติดต่อเรื่องฉุกเฉิน 

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ 

11. ต้องกำรให้มีสัญลักษณ์แสดงที่ตู้ว่ำล่ำมภำษำมือคิวว่ำงหรือไม่ 

12. ต้องกำรให้มีล่ำมภำษำมือเพ่ิมมำกขึ้น เพรำะรอคิวนำน 
 

กลุ่มที่ 5 บริการตู้ TTRS ในสถานที่ชุมชน 

วิทยากร: คุณกมลทิพย์ ว่องธนะบูรณ์ ล่ามภาษามือ: คุณคเชนทร์ เทพทับทิม 

  
5.1 ปัญหา 

1. คีย์บอร์ดที่เป็นแป้นกดยำก คีย์บอร์ดแบบ Touch Screen กดแล้วไม่ข้ึนตัวอักษรที่พิมพ์ 

2. คีย์บอร์ดค้ำง เช่น กด ก แต่ขึ้นเป็น กกกกก 

3. พิมพ์ข้อควำมแล้วตัวอักษรกระโดด เช่น สระอ ำ ไม้โท  

4. เสียบบัตรประชำชนแล้วหน้ำจอดับ 

5. ภำพวิดีโอไม่ชัด ภำพแตก 

6. สติ๊กเกอร์ตกแต่งตู้ TTRS หลุดและมีสีซีด 

7. ไม่ทรำบวิธีแจ้งปัญหำหำกตู้ TTRS ใช้บริกำรไม่ได้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องกำรให้ขยำยตัวอักษรคีย์บอร์ดแบบ Touch Screen ให้มีขนำดใหญ่ขึ้น 
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2. ต้องกำรให้เพิ่มไฟส่องสว่ำงที่หน้ำตู้ TTRS  

3. ต้องกำรให้มีฉำกหลังบังป้องกันคนอ่ืนมองเห็น 

4. ต้องกำรให้เพิ่มเมนูแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ตู้ TTRS  

5. หน้ำบริกำรไม่ตรงกับสติ๊กเกอร์ที่ติดตู้ TTRS  

6. ต้องกำรให้เพิ่มเครื่องส ำรองไฟในตู้ TTRS จะได้ใช้งำนได้หำกเกิดไฟดับ 

7. ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือเรียนรู้ภำษำมือชุมชนให้มำกข้ึน  
 

กลุ่มที่ 6 บริการ TTRS Captioned Phone 

วิทยากร: คุณเยาวภา ลีอ านาจวงศ์ 

 

 
6.1 ปัญหา 

1. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ภำษำไทยไม่ถูกต้อง ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในกำรสื่อสำร เช่น ชื่อ “ภำ” พิมพ์เป็น 

“ฟ้ำ” 

2. คนหูตึงนิยมใช้ TTRS Message มำกกว่ำ 

3. คนหูตึงส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักบริกำร TTRS Captioned Phone จึงไม่ใช้บริกำร 

4. คนหูดีไม่รู้จัก TTRS เมื่อเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแนะน ำตัวจึงรีบวำงสำย หรือคิดว่ำเป็นบริษัท

ขำยประกันหรือหลอกลวงสอบถำมข้อมูล ท ำให้คนหูตึงไม่ได้สนทนำกับคนหูดี 

5. คนหูตึงรู้สึกว่ำเป็นบริกำรที่ไม่ตรงกับควำมต้องกำร เพรำะอยำกได้แบบพิมพ์ภำษำโต้ตอบเองมำกกว่ำ 

6. คนหูตึงส่วนใหญ่บอกต่อกันว่ำบริกำร TTRS Captioned Phone ไม่เหมำะกับกลุ่มคนหูตึง 

7. คนหูตึงกลัวว่ำล่ำมจะได้ยินกำรสนทนำ จึงไม่อยำกใช้บริกำรนี้ 
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6.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ส ำหรับผู้ใช้บริกำรครั้งแรก ต้องกำรให้มีคู่มือและภำพประกอบกำรใช้แอปพลิเคชัน TTRS 

Captioned Phone ในหน้ำแรกก่อนติดต่อหูดี เพรำะไม่ทรำบวิธีกำรใช้บริกำรมำก่อน 

2. ต้องกำรให้มีกำรเก็บประวัติกำรสนทนำในแต่ละครั้งและส่งไปที่อีเมลหลังใช้บริกำรเรียบร้อยแล้ว 

3. ต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์และฝึกอบรมกำรใช้แอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone ให้กับ

กลุ่มคนหูตึงมำกขึ้น 

4. ต้องกำรให้มีเวลำ นำที ที่สนทนำหน้ำข้อควำมด้วยแบบประโยคต่อประโยค 

5. ต้องกำรให้มีสัญลักษณ์แสดงว่ำคนหูดีก ำลังพูดอยู่ คนหูตึงจะได้ทรำบว่ำคนหูดีพูดจบประโยคหรือยัง 

จะได้พูดประโยคต่อไป 

6. ต้องกำรให้มีภำษำแจ้งว่ำสำยของคนหูดีเป็นอย่ำงไร เช่น ก ำลังโทร รอหูดีรับสำย ไม่มีคนรับสำย 

กรุณำรอสักครู่ สำยหลุด คนหูดีก ำลังพูด  

7. ต้องกำรให้มีคลิปวิดีโอแนะน ำแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone โดยมีภำพจ ำลองกำรใช้

บริกำรจริงและมีค ำบรรยำยภำษำไทยให้คนหูตึงอ่ำนด้วย 

8. ต้องกำรให้หน้ำจอแอปพลิเคชัน แสดงเป็นภำษำไทย 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

1. จอล่ำมภำษำมือในข่ำว ต้องกำรให้มีขนำดใหญ่มำกกว่ำปัจจุบัน เพรำะคนหูหนวกท่ีอำยุมำก มอง

ภำษำมือในจอล่ำมไม่ค่อยชัดเจน 

2. ควรเพิ่มขนำดค ำบรรยำยภำษำไทยในรำยกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้มองเห็นชัดเจน 

3. ต้องกำรให้ทุกบริกำรของ TTRS มีกำรส่งประวัติกำรสนทนำและส่งไป E-mail ของคนหูหนวกท่ี

ลงทะเบียนไว้ 

4. ต้องกำรให้มีบริกำรแปลภำษำมือ-แปลพูดเป็นภำษำต่ำงประเทศ  

5. ในกรณีที่มีงำนประชุม ต้องกำรให้มีบริกำรล่ำมภำษำมือและมีกำรพิมพ์ค ำบรรยำยประกอบ 

6. ต้องกำรให้มีล่ำมภำษำมือเฉพำะทำง 

7. ต้องกำรให้สมัครสมำชิก แก้ไขข้อมูลและแก้ไข Password ด้วยตนเองได้ในทุกบริกำร 

8. ต้องกำรให้ TTRS จัดกิจกรรมร่วมกับสมำชิกหูหนวกอย่ำงต่อเนื่อง เช่น จัดฝึกอบรมกำรใช้บริกำร

อย่ำงสม่ ำเสมอ 

9. กรณีเกิดเหตุกำรณ์ภัยพิบัติ ต้องกำรให้มีกำรส่งคลิปวิดีโอภำษำมือแจ้งเตือนทำง Line ให้กับสมำชิก 

TTRS  

10. ต้องกำรให้เปิดบริกำร 24 ชั่วโมง 

11. ต้องกำรให้มีบริกำรจองล่ำมภำษำมือไปงำนนอกสถำนที่ เช่น อบรมใบขับขี่ พบแพทย์  
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บทที ่7  

การประเมินโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

7.1 รายงานการให้บริการของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

1) จ ำนวนสมำชิกของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีจ ำนวนสมำชิกเพ่ิมข้ึน ในปี 2559 จ ำนวน 992 คน รวมมี

สมำชิกท้ังสิ้น 47,296  คน  
2) สรุปข้อมูลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนบริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  ได้ด ำเนินกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2559 รวมมี

ผู้ใช้บริกำรทั้งหมดจ ำนวน 192,712 ครั้ง  ผ่ำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรดังนี้   

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 12,335 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.401 

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 31,690 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.444 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 17,734 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.202 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ 10,410 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.402 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 47,849 ครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 24.83 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 72,676 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.712 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.003 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ สำมำรถแสดงเป็นกรำฟ ดังนี้ 
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ภำพที่ 54 ผลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2559 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS) 

ในปี 2559  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 12,335 ครั้ง 

 
ภำพที ่55 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message 

ในปี 2559  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message  

เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 31,690 ครั้ง 

 
ภำพที ่56 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความ 

ในปี 2559  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม  เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 17,734 ครั้ง

 
ภำพที ่57 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์ 

ในปี 2559  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 10,410 

ครั้ง 

 

ภำพที ่58 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ 
 

จ านวนการบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video 

ในปี 2559  ไดบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video เป็น

จ ำนวนทั้งสิ้น 47,849 ครั้ง 

 

ภำพที ่59 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 
 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ 

(ตู้ TTRS) 

ในปี 2559  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ (ตู้ TTRS) เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 72,676 ครั้ง 
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ภำพที ่60 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ในปี 2559  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง 

 
ภำพที ่61 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

7.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

ข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของปี 2559 ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำร

ด ำเนินกำรประจ ำปี 2559 มีดังนี้ 

การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

ผลกำร

ให้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ปกติ ผ่าน

ผลกำร

ให้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ฉุกเฉิน ผ่าน

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำร SMS ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี

ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:16 นำที จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 

1:10 นำที  

 จ ำนวนกำรร้องเรยีน

กำรให้บริกำรผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  
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การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีคำ่เฉลีย่

กำรรอสำยว่ำง

อยู่ท่ีร้อยละ 

4.46 จำกท่ี

ก ำหนด

จ ำนวนไม่เกิน

ร้อยละ 15  

  

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีคำ่เฉลีย่

กำรรอสำยว่ำง

อยู่ท่ีร้อยละ 0 

จำกท่ีก ำหนด

จ ำนวนไม่เกิน

ร้อยละ 10 

  

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำร TTRS Message ปกติ ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับที่ 0:22 นำที จำกท่ี

ก ำหนดไวไ้ม่เกิน 1:33 นำที 

โดยมผีู้ร้องเรียนที่ร้อย

ละ 0.016  ของ

จ ำนวนกำรใช้บริกำร

ทั้งหมดในรอบปี จำก

ที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อย

ละ 3 

 จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมที่ไม่

พอใจกำรบริกำรผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน 

โดยมผีู้ตอบไม่พอใจ

หรือพอใจน้อยที่สุด

ร้อยละ 0 ของจ ำนวน

ผู้ตอบแบบสอบถำม

ทั้งหมด จำกมำตรฐำน

ไม่เกินร้อยละ 3 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรบัท่ี 0:09 

นำที จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 0:47 นำที 

ผลกำรตอบรับของ

เจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรในกำรให้บริกำร

สนทนำวิดีโอปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย

มีค่ำเฉลีย่กำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที ท่ีร้อยละ 

94.31 จำกท่ีก ำหนดไว้ให้

เกินร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำ

วิดีโอฉุกเฉินผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับ

ภำยใน 10 วินำที อยู่ที่

ร้อยละ 100  จำกท่ี

ก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 

90 

  

ผลกำรตอบรับของ

เจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรในกำรให้บริกำร 

TTRS Video ปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย

มีค่ำเฉลีย่กำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที ท่ีร้อยละ 

91.71 จำกท่ีก ำหนดไว้ให้

เกินร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำ

TTRS Video ฉุกเฉินผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับ

ภำยใน 10 วินำที อยู่ที่

ร้อยละ 100  จำกท่ี

ก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 

90 
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ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ใน 

5 ด้ำน มีดังต่อไปนี้ 

1) มาตรฐานด้านที่ 1 จ านวนการรอสายการบริการปกติ :  ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ  มีผู้ใช้บริกำร

รอสำยว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 15 

 ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 4.46 จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15  

ดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  11 

ตำรำงที ่11 แสดงผลกำรรอสำยว่ำงในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติในปี 2559 

ปี 2559 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
ร้อยละ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐานการรอสาย

ไม่เกิน 15% 

มกรำคม  8,753   513   5.86   ผ่ำน  

กุมภำพันธ์  9,017   431   4.78   ผ่ำน  

มีนำคม  6,898   203   2.94   ผ่ำน  

เมษำยน  3,125   120   3.84   ผ่ำน  

พฤษภำคม  4,881   162   3.32   ผ่ำน  

มิถุนำยน  7,614   282   3.70   ผ่ำน  

กรกฎำคม  8,265   814   9.85   ผ่ำน  

สิงหำคม  10,011   668   6.67   ผ่ำน  

กันยำยน  9,054   257   2.84   ผ่ำน  

ตุลำคม  2,831   64   2.26   ผ่ำน  

พฤศจิกำยน  8,393   172   2.05   ผ่ำน  

ธันวำคม  8,126   196   2.41   ผ่ำน  

รวม  86,968   3,882   4.46  ผ่าน 
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2) มาตรฐานด้านที่  2 การรอสายการบริการฉุกเฉิน :  ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน   มีผู้ใช้บริกำร

รอสำยว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 0 ดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือน

ในตำรำงที่  12 
 

ตำรำงที ่12 แสดงผลกำรรอสำยว่ำงในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินในปี 2559 

ปี 2559 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
เปอร์เซ็นต์ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐาน 

ที่ก าหนด 10% 

มกรำคม 0 0 0  ผ่ำน  
กุมภำพันธ์ 0 0 0  ผ่ำน  

มีนำคม 1 0 0  ผ่ำน  

เมษำยน 2 0 0  ผ่ำน  
พฤษภำคม 0 0 0  ผ่ำน  

มิถุนำยน 4 0 0  ผ่ำน  
กรกฎำคม 0 0 0  ผ่ำน  

สิงหำคม 6 0 0  ผ่ำน  

กันยำยน 1 0 0  ผ่ำน  
ตุลำคม 1 0 0  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน 0 0 0  ผ่ำน  

ธันวำคม 3 0 0  ผ่ำน  
ค่าเฉลี่ย 18 0 0 ผ่าน 

 

3) มาตรฐานด้านที่ 3 เวลาในการตอบรับของเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร:   

3.1) ในกำรให้บริกำร SMS ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 1:10 นำที  

ผลกำรให้บริกำร SMS ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 0:16 นำท ีดังมี

รำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  13 
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ตำรำงที ่13 แสดงผลค่ำเฉลี่ยระยะเวลำตอบรับในกำรให้บริกำร SMS ในปี 2559 

ปี 2559 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1:10 นาที 

มกรำคม  1,001  0:00:25  ผ่ำน  

กุมภำพันธ์  841  0:00:23  ผ่ำน  

มีนำคม  964  0:00:15  ผ่ำน  

เมษำยน  737  0:00:13  ผ่ำน  

พฤษภำคม  1,142  0:00:18  ผ่ำน  

มิถุนำยน  1,218  0:00:18  ผ่ำน  

กรกฎำคม  1,220  0:00:19  ผ่ำน  

สิงหำคม  1,134  0:00:14  ผ่ำน  

กันยำยน  1,054  0:00:10  ผ่ำน  

ตุลำคม  1,155  0:00:11  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน  954  0:00:12  ผ่ำน  

ธันวำคม  915  0:00:12  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย  12,335  0:00:16 ผ่าน 

 

3.2) ในกำรให้บริกำร TTRS Message ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 1:33 นำที  

ผลกำรให้บริกำร TTRS Message ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 

0:22 นำท ีดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  14 

 

ตำรำงที ่14 แสดงผลค่ำเฉลี่ยระยะเวลำตอบรับในกำรให้บริกำร TTRS Message ในปี 2559 

ปี 2559 จ านวนสายเรียกเข้า 
ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1:33 นาที 

มกรำคม  3,209  0:00:26  ผ่ำน  

กุมภำพันธ์  2,639  0:00:27  ผ่ำน  

มีนำคม  3,607  0:00:22  ผ่ำน  

เมษำยน  3,358  0:00:26  ผ่ำน  
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ปี 2559 จ านวนสายเรียกเข้า 
ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1:33 นาที 

พฤษภำคม  2,492  0:00:24  ผ่ำน  

มิถุนำยน  2,251  0:00:27  ผ่ำน  

กรกฎำคม  2,887  0:00:25  ผ่ำน  
สิงหำคม  2,752  0:00:20  ผ่ำน  
กันยำยน  1,857  0:00:16  ผ่ำน  
ตุลำคม  1,996  0:00:14  ผ่ำน  
พฤศจิกำยน  2,245  0:00:16  ผ่ำน  
ธันวำคม  2,397  0:00:21  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย  31,690  0:00:22 ผ่าน 
 

 

3.3) ในกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำม ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:47 นำที  

ผลกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำม ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับต่อปีได้  

0:09 นำท ีดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  15 

 

ตำรำงที่ 15 แสดงผลค่ำเฉลี่ยในตอบรับกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำม ในปี 2559 

ปี 2559 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

รอสายโดยเฉลี่ย/เดือน 
(นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 0:47 นาที 

มกรำคม  1,008  0:00:13  ผ่ำน  

กุมภำพันธ์  997  0:00:12  ผ่ำน  
มีนำคม  1,576  0:00:10  ผ่ำน  
เมษำยน  1,550  0:00:09  ผ่ำน  
พฤษภำคม  1,576  0:00:11  ผ่ำน  
มิถุนำยน  1,703  0:00:09  ผ่ำน  
กรกฎำคม  1,599  0:00:12  ผ่ำน  
สิงหำคม  1,546  0:00:06  ผ่ำน  
กันยำยน  1,247  0:00:06  ผ่ำน  
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ปี 2559 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

รอสายโดยเฉลี่ย/เดือน 
(นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 0:47 นาที 

ตุลำคม  1,299  0:00:05  ผ่ำน  
พฤศจิกำยน  1,771  0:00:07  ผ่ำน  
ธันวำคม  1,862  0:00:08  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย  17,734  0:00:09 ผ่าน 
 

3.4) ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอ (ปกติ) มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที  

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 94.31  ดังมีรำยละเอียดกำร

ให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่ 16 

 

ตำรำงที ่16 แสดงผลกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ ในปี 2559 

ปี 2559 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

มกรำคม  8,240   7,604  92.28  ผ่ำน  

กุมภำพันธ์  8,586   7,974  92.87  ผ่ำน  

มีนำคม  6,695   6,441  96.21  ผ่ำน  

เมษำยน  3,005   2,884  95.97  ผ่ำน  

พฤษภำคม  4,719   4,573  96.91  ผ่ำน  

มิถุนำยน  7,332   7,013  95.65  ผ่ำน  

กรกฎำคม  7,451   6,529  87.63  ผ่ำน  

สิงหำคม  9,343   8,530  91.30  ผ่ำน  

กันยำยน  8,797   8,466  96.24  ผ่ำน  

ตุลำคม  2,767   2,710  97.94  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน  8,221   7,997  97.28  ผ่ำน  
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ปี 2559 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

ธันวำคม  7,930   7,638  96.32  ผ่ำน  

ร้อยละ  83,086   78,359  94.31 ผ่าน 

 

3.5) ในกำรให้บริกำร TTRS Video (ปกติ) มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที  

ผลกำรให้บริกำร TTRS Video ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที 

อยู่ที่ร้อยละ 91.71  ดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่ 17 

 

ตำรำงที ่17 แสดงผลกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที ในกำรให้บริกำรสนทนำ TTRS Video ปกติ ในปี 2559 

ปี 2559 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

มกรำคม  3,199   2,865  89.56  ผ่ำน  
กุมภำพันธ์  2,940   2,588  88.03  ผ่ำน  
มีนำคม  3,641   3,366  92.45  ผ่ำน  
เมษำยน  3,640   3,375  92.72  ผ่ำน  
พฤษภำคม  3,757   3,477  92.55  ผ่ำน  
มิถุนำยน  4,139   3,897  94.15  ผ่ำน  
กรกฎำคม  4,391   4,036  91.92  ผ่ำน  

สิงหำคม  4,447   3,967  89.21  ผ่ำน  

กันยำยน  4,599   4,214  91.63  ผ่ำน  

ตุลำคม  4,355   4,013  92.15  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน  4,355   4,042  92.81  ผ่ำน  

ธันวำคม  4,386   4,042  92.16  ผ่ำน  

ร้อยละ  47,849   43,882  91.71 ผ่าน 
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4) มาตรฐานด้านที่ 4 การตอบรับสายสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน:   มีผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินจ ำนวนไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 85ได้รับกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที  

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100 ดังมีรำยละเอียดกำร

ให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่ 18 

ตำรำงที ่18 แสดงผลกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ในปี 2559 

ปี 2559 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-10 วินาที 

เปอร์เซ็นต์ 
การตอบรับใน 

10 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
มกรำคม 0 0 100 ผ่ำน 
กุมภำพันธ์ 0 0 100 ผ่ำน 
มีนำคม 1 1 100 ผ่ำน 
เมษำยน 2 2 100 ผ่ำน 
พฤษภำคม 0 0 100 ผ่ำน 
มิถุนำยน 4 4 100 ผ่ำน 
กรกฎำคม 0 0 100 ผ่ำน 

สิงหำคม 6 6 100 ผ่ำน 
กันยำยน 1 1 100 ผ่ำน 

ตุลำคม 1 1 100 ผ่ำน 

พฤศจิกำยน 0 0 100 ผ่ำน 
ธันวำคม 3 3 100 ผ่ำน 

ร้อยละ 18 18 100 ผ่าน 

 

5) มาตรฐานด้านที่ 5 

5.1) จ ำนวนเรื่องร้องเรียน: มีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรทั้งหมดในรอบปี ไม่เกินร้อยละ 3 

ผลกำรให้บริกำรทุกบริกำรมีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรทั้งหมด ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีผู้ร้องเรียนที่ร้อยละ 0.016  ของจ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 3 

ดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่ 19 
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ตำรำงที ่19 แสดงผลกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรทั้งหมดในรอบปี ในปี 2559 

ปี 2559 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

เรื่องร้องเรียน 
ร้อยละของสาย 
ที่ถูกร้องเรียน 

มาตรฐานการถูกร้องเรียน 
ไม่เกินร้อยละ 3 

มกรำคม 16,657 0 0.0000 ผ่ำน 

กุมภำพันธ์ 16,003 0 0.0000 ผ่ำน 
มีนำคม 16,484 1 0.0061 ผ่ำน 

เมษำยน 12,292 3 0.0244 ผ่ำน 

พฤษภำคม 13,686 6 0.0438 ผ่ำน 
มิถุนำยน 16,647 1 0.0060 ผ่ำน 

กรกฎำคม 17,548 3 0.0171 ผ่ำน 
สิงหำคม 19,228 7 0.0364 ผ่ำน 

กันยำยน 17,555 4 0.0228 ผ่ำน 

ตุลำคม 11,573 3 0.0259 ผ่ำน 
พฤศจิกำยน 17,546 2 0.0114 ผ่ำน 

ธันวำคม 17,493 1 0.0057 ผ่ำน 

รวม 192,712 31 0.0161 ผ่าน 
 

5.2) จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำร: มีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรทั้งหมดใน

รอบปี ไม่เกินร้อยละ 3 

ผลกำรตอบแบบสอบถำมที่มีผู้ไม่พอใจกำรบริกำร ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน  โดยมีผู้ร้องเรียนที่

ร้อยละ 0 ของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 3 ดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำย

เดือนในตำรำงที่ 20 

 

ตำรำงที ่20 แสดงผลผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำร ในปี 2559 

  
จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำร 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่พอใจ

กำรบริกำร 

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำร
จะต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของผู้ตอบ

แบบสอบถำมทั้งหมด 
ปี 2559   100                                 0 ผ่ำน 
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ตัวช้ีวัดประจ าปี 2559 ผลการด าเนินงานในปี 2559 

1. มีกำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปี 2555 - 2557 

มีรำยงำนกำรประเมินองค์กรโดยหน่วยงำนภำยนอก 

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยได้รับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 

หลักสูตรในแต่ละปี  ได้แก่เจ้ำหน้ำที่

ฝ่ำยส ำนักงำน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย

ระบบสำรสนเทศ และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย

ฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์ 

มีกำรพัฒนำบุคลำกรทุกคนใน 12 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรกำรใช้งำนและดึงข้อมูลรำยงำนในระบบ CMS 
ส ำหรับ Admin 

2. หลักสูตรกำรใช้งำนและดึงข้อมูลรำยงำนในระบบ CMS 
ส ำหรับ Supervisor 

3. หลักสูตรกำรถ่ำยภำพเบื้องต้นระดับกลำงด้วยกล้อง 
DSLR และกำรตกแต่งภำพด้วยโปรแกรม Photoshop 

4. หลักสูตรกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมและกำรท ำ 
Training Road Map  

5. หลักสูตรเทคนิคกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรและธุรกิจ 
6. หลักสูตรเจำะลึกภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 
7. หลักสูตรเทคนิคกำรเป็นพิธีกรและผู้ด ำเนินรำยกำรมือ

อำชีพ  
8. หลักสูตรเทคนิคกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
9. หลักสูตร 20 ประเด็นมำตรฐำนกำรบัญชีที่ผู้ท ำบัญชีต้อง

ปฏิบัติ 
10. Work Shop: Kaspersky Endpoint Security For 

Business 
11. Implementing Cisco Wireless LAN Solutions 

(Workshop) 
12. หลักสูตรกำรสร้ำงประสิทธิภำพและเทคนิคกำร

บริหำรงำนในฝ่ำยกำรเงิน 

3. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำร  6 ระบบ ให้สำมำรถใช้

งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยเพิ่มเป็น 

7 ระบบดังนี้    

1) ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS ที่ปรับปรุง
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ใหม่ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2556 

2)  ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ MMS ที่

ปรับปรุงใหม่อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน TTRS Message 

เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 

3) ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความ

บนอินเทอร์เน็ตที่ปรับปรุงใหม่ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือน

พฤศจิกำยน 2558 

4) ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอร์เน็ต ได้ปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้เพ่ือให้ใช้งำนง่ำยขึ้น

แล้ว 

5) ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมเคลื่อนที่  เปิด

ให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558 

6) ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่าน

เครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) 

ติดตั้งตู้ TTRS รุ่น 2 แล้ว 150 ตู้ 

7) ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน ได้

พัฒนำระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์แล้ว และได้

พัฒนำระบบน ำเข้ำข้อมูลคนพิกำรทำงกำรได้ยิน และ

น ำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลคนพิกำรทำงกำรได้ยินแล้ว 

4. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรใหม่ 2 ระบบ  

มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 2 

ระบบ ได้แก่ 

1) ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด 
เปิดให้บริกำรแล้ว ตั้งแต่มกรำคม 2558 

2) ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อความ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 

5. มีกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร ผลส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 
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สื่อสำรสำธำรณะ จ ำนวน 30 ตู้ มีตู้ TTRS รุ่น 1 ให้บริกำรอยู่ 30 เครื่อง และตู้ TTRS รุ่น 2 

ให้บริกำรอยู่ 150 เครื่อง รวม 180 เครื่อง 

6. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service 

level agreement) เป็นไปตำม

ก ำหนดของแผนงำนแต่ละปี 

คุณภำพของกำรให้บริกำร มีดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน เฉลี่ยกำรรอสำยว่ำง อยู่ที่ร้อยละ 4.46 จำก

มำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 15 

มาตรฐานที่ 2 บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน เฉลี่ยกำรรอสำยว่ำง อยู่ที่ร้อยละ 0 จำกมำตรฐำน

ไม่เกินร้อยละ 10 

มาตรฐานที่ 3 เวลำในกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด

กำรสื่อสำร 

3.1 กำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำร SMS ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี

ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ ที่ 0:16 นำที จำกมำตรฐำนไม่เกิน 1.10 

นำท ี

3.2 กำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอป

พลิเคชัน TTRS Message ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี

ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ ที่ 0:22 นำที จำกมำตรฐำนไม่เกิน 1.33 

นำท ี

3.3 กำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ ที่ 0:09 

นำที จำกมำตรฐำนไม่เกิน 0:47 นำท ี
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3.4 กำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี

ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 94.31 

จำกมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

3.5 กำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำรสนทนำ TTRS Video ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน 

โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 

91.71 จำกมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

มาตรฐานที่ 4 ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 10 

วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  จำกมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

85 

มาตรฐานที่ 5 แบ่งผลกำรประเมินเป็น 2 มำตรฐำนย่อย 

5.1 กำรร้องเรียนกำรให้บริกำร ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน 

โดยมีผู้ร้องเรียน ที่ร้อยละ 0.016 ของจ ำนวนกำรใช้บริกำร

ทั้งหมด จำกมำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 3 

5.2 มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำร ผ่าน

มาตรฐาน  โดยมีผู้ตอบไม่พอใจหรือพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 0  

ของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด จำกมำตรฐำนไม่เกิน

ร้อยละ 3 

7. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวน

ประมำณ 650 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค 

กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรม จ ำนวน 1,214 คน ดังนี้ 

1) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 บริกำร TTRS Captioned 
Phone ส ำหรับผู้สูงอำยุ วันที่ 20 ม.ค. 2559 ห้อง
ประชุมสมำคมคลังปัญญำอำวุโสแห่งประเทศไทย 
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จ ำนวน 13 คน  
2) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 

TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัด
มุกดำหำร วันที่ 21 ม.ค. 2559 ห้องประชุมโรงเรียนโสต
ศึกษำจังหวัดมุกดำหำร จ ำนวน 107 คน  

3) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดอุดรธำนี วันที่ 24 ม.ค. 2559 โรงแรมบ้ำนเชียง 
จังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน 43 คน  

4) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัด
ขอนแก่น วันที่ 25 ม.ค. 2559 ห้องประชุมโรงเรียนโสต
ศึกษำจังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 119 คน  

5) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัด
อุดรธำนี วันที่ 26 ม.ค. 2559 ห้องประชุมโรงเรียนโสต
ศึกษำจังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน 177 คน  

6) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกสมำคมคนหูหนวก
จังหวัดนครพนม ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธำนีและ
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองบัวล ำพู วันที่ 19 มี.ค. 
2559 ห้องประชุมบ้ำนเชียง โรงแรมบ้ำนเชียง จังหวัด
อุดรธำนี จ ำนวน 31 คน  

7) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดเชียงรำย วันที่ 30 เม.ย. 2559 ห้องทับทิม 
โรงแรมวังค ำ จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 37 คน  

8) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดล ำพูน วันที่ 5 พ.ค. 2559 ห้องค ำปลิว โรงแรม
ล ำพูนวิล จังหวัดล ำพูน จ ำนวน 33 คน  
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9) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดตรัง วันที่ 22 พ.ค. 2559 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ 
จังหวัดตรัง จ ำนวน 40 คน  

10) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดนครศรีธรรมรำช วันที่ 28 พ.ค. 2559 ณ โรงแรม
แกรนด์ พำร์ค จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 50 คน  

11) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดกระบี่ วันที่ 29 พ.ค. 2559 ห้องประชุมเจ้ำฟ้ำ 
โรงแรมบุญสยำม จังหวัดกระบี่  จ ำนวน 61 คน  

12) กำรแนะน ำบริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Video ส ำหรับ
สมำชิกสมำคมคนหูหนวกจังหวัดสงขลำ วันที่ 4 มิ.ย. 
2559 สมำคมคนหูหนวกจังหวัดสงขลำ จ ำนวน 14 คน  

13) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดสตูล วันที่ 5 มิ.ย. 2559 ห้องประชุมอภัยนุรำช 3 
โรงแรมสินเกียรติบุรี จ ำนวน 43 คน  

14) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดนครรำชสีมำ วันที่ 12 มิ.ย. 2559 โรงแรมปัญจ
ดำรำ จ ำนวน 43 คน  

15) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ วันที่ 19 มิ.ย. 2559 ห้อง
ประชุมอโยธยำ โรงแรมอโยธยำ จ ำนวน 55 คน  

16) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดพิจิตร วันที่ 2 ก.ค. 2559 โรงแรมมีพรสวรรค์ 
จ ำนวน 48 คน  
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17) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 10 ก.ค. 2559 โรงแรมบ้ำนสวน
รีสอร์ท จ ำนวน 55 คน  

18) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดก ำแพงเพชร วันที่ 31 ก.ค. 2559 โรงแรมชำกัง
รำว จ ำนวน 47 คน  

19) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดพัทลุง วันที่ 18 ก.ย. 2559 โรงแรมชัยคณำธำนี 
จ ำนวน 52 คน  

20) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดกำฬสินธุ์ วันที่ 25 ก.ย. 2559 โรงแรมชำร์-ลอง 
บูทรีค จ ำนวน 36 คน  

21) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดรำชบุรี วันที่ 1 ต.ค. 2559 โรงแรมแพรวอำภำ
เพลส จ ำนวน 59 คน  

22) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ 
TTRS ประจ ำปี 2559 ส ำหรับสมำชิกชมรมคนหูหนวก
จังหวัดกำญจนบุรี วันที่ 16 ต.ค. 2559 โรงแรมริเวอร์
แคว จ ำนวน 51 คน 

8. มีจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจ ำนวน

เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อย 300 คน 

มีสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพ่ิมข้ึนในปี 2559 

จ ำนวน 992 คน รวมสมำชิกทั้งหมด 47,296 คน  

9. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบ

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและ

ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรทุกปี 

พร้อมทั้งกำรประชุมระดมสมอง

 มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร จำกกำรจัด

ประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภคประจ ำปีของ 

TTRS เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องคริสตัล 2-
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ผู้บริโภคทุกป ี 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผลกำรประเมิน

ควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ที่ร้อยละ 93 

10. มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2559 และรำยงำนสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 

มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 และรำยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559  
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รายชื่อผู้จัดท ารายงาน 

1. ศ. วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์  ที่ปรึกษำ 

2. นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ  ประธำนคณะท ำงำน 

3. นำยวุฒิพงษ์ ค ำวิลัยศักดิ์  คณะท ำงำน 

4. นำยณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล  คณะท ำงำน 

5. นำงสำวประภัสสร นำมศิริพงศ์พันธุ์ คณะท ำงำน 

6. นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ์  คณะท ำงำน 

7. นำยเศวต ศรีตลำนุกต์  คณะท ำงำน 

8. นำยกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ์  คณะท ำงำน 

9. นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

10. นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

11. นำงสำวสำยรุ้ง เมืองเจริญ   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



 

 


