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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขอกําหนดการทําใหเนื้อหาเว็บสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เปนขอกําหนดในการทําใหเนื้อหาเว็บสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
โดยทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนพิการทุกประเภทและผูสูงอายุ ปจจุบันมีคนพิการจํานวนมากที่ไดรับผลกระทบ
จากการไมสามารถอานขอมูล ขาวสาร ฟงเพลง สั่งซื้อสินคา เรียนทางไกล จากเว็บไซต ไดเทาเทียมกับบุคคล
ทั่วไป ดังนั้นผูจัดทําเว็บไซตตองตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบเว็บไซตตามหลักการออกแบบที่เปน
สากล และการเลือกซอฟตแวรสําหรับผูใช (user agent) ที่มีความยืดหยุน สามารถตอบสนองตอความตองการ
จําเปน และสถานการณของผูใชที่แตกตางกัน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิงขอกําหนดของคณะริเริ่มดําเนินการทําใหเว็บเขาถึงและ
ใชประโยชนได ภายใตองคการมาตรฐาน เวิลด ไวด เว็บ ที่ทํางานรวมกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั่วโลก โดย
จัดทําขอกําหนดการทําใหเนื้อหาเว็บสามารถเขาถึงและใชประโยชนได รุน 2.0 เพื่อเผยแพรใหกับบุคคลตางๆ
หนวยงาน และรัฐบาลของแตละประเทศไดนําไปเปนมาตรฐานรวมกัน นอกจากนี้ ผูจัด ทําเว็บสามารถนํา
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไปประยุกตใชกับเทคโนโลยีเว็บตางๆ ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและเทคโนโลยีใน
อนาคต รวมทั้งสามารถตรวจสอบเว็บที่พัฒนาขึ้นวามีความสามารถในการเขาถึงและใชประโยชนไดในระดับใด
จากโปรแกรมการตรวจสอบแบบอัตโนมัติผสมผสานกับการประเมินของมนุษย เพื่อยืนยันระดับความสอดคลอง
กับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไดเสนอใหนําขอแนะนําในการพิมพเอกสารมาประกอบเพื่อใหการพิมพ
ภาษาไทยมีความถูกตองตามอักขรวิธีไทย จะสงผลตอการจัดหนาเว็บ และการยกคําเพือ่ ขึ้นบรรทัดใหมของคํา
ภาษาไทยไดถูกตอง ดังมีรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก.

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 คนพิการ (people with disability) หมายถึง บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการมีสวนรวมทางสังคม อันเนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การ
สื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด รวมถึงผูสูงอายุที่มีความ
เสื่อมของอวัยวะตามวัยดวย บุคคลเหลานี้ไมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเนื้อหาเว็บได จําเปนตอง
มีเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อชว ยใหใช งานคอมพิวเตอรไ ด รวมทั้งเว็บไซตที่เป นไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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2.2 ซอฟตแวรสําหรับผูใช (user agent) หมายถึง ซอฟตแวรใดๆ ที่ทําหนาที่คนคืน (retrieve) หรือนําเสนอ
เนื้อหาเว็บใหกับผูใช ตัวอยางเชน โปรแกรมดูเว็บ โปรแกรมดูภาพยนตร โปรแกรมฟงเพลง และ
โปรแกรมอื่นๆ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งชวยในการคนคืน ถอดความ และปฏิสัมพันธ
กับเนื้อหาเว็บ
2.3 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (assistive technology) หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ ฮารดแวร
ซอฟตแวร หรือบริการที่ใชสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใชใหตรงกับความ
ตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ที่จะเขาถึงขอมูล ขาวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ
หลักการของเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกจัดแบงเปน 3 แบบ คือ
(1) หลักการแบบทดแทน
(2) หลักการแบบใชโปรแกรมเพิ่มเติม เชน มาตรฐานการเชื่อมตอระหวางโปรแกรม
(3) หลักการแบบใชเครื่องมือชิ้นเดียวกันสําหรับคนพิการและไมพิการ
ตัวอยางเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ เชน
(1) โปรแกรมขยายภาพบนจอ (screen magnifier) – ชวยเพิ่มขนาดของตัวอักษรและภาพใหใหญขึ้นหรือ
ทําใหสีชัดขึ้นกวาเดิม เพื่อใหคนสายตาเลือนรางอานได
(2) โปรแกรมอานจอภาพ (screen reader) – ชวยคนตาบอดอานขอมูลบนจอภาพได โดยการฟงเสียง
สังเคราะห หรืออานผานเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล
(3) ซอฟตแวรแปลงขอความเปนเสียงสังเคราะห (text to speech) – ชวยแปลงขอความเปนเสียง
สังเคราะหสําหรับชวยผูที่มีปญหาทางการเรียนรูไดอานหนังสือผานการฟง
(4) ซอฟตแวรรูจําเสียงพูด (speech regcognition) – ชวยใหผูใชสั่งงานคอมพิวเตอรดวยเสียงพูดแทนการ
ใชสวนของรางกายในการปอนคําสั่ง
(5) โปรแกรมแผงแปนอักขระเสมือน (virtual keyboard) – เปนโปรแกรมแผงแปนอักขระบนจอภาพ
สําหรับคนพิการทางรางกายที่ไมสะดวกในการใชแผงแปนอักขระจริง โดยจะใชรวมกับอุปกรณตอ
พวง เชน อุปกรณควบคุมพอยตเตอรจากศีรษะ และสวิตชชนิดดูดและเปาลม
2.4 โปรแกรมดูเว็บ (web browser) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ผูใชสามารถดูขอมูลหรือโตตอบกับ
ขอมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหนาเว็บที่สรางดวยภาษาเฉพาะ เชน ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html)
2.5 การกําหนดดวยโปรแกรม (programmatically determinable) หมายถึง การกําหนดเนื้อหาเว็บดวย
ซอฟตแวรจากขอมูลที่ผูจัดทําเว็บจัดทําไว เพื่อใหซอฟตแวรสําหรับผูใชชนิดตางๆ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่สามารถนําเนื้อหาออกมาและเสนอใหผูใชในรูปแบบตางๆ ได
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2.6 ทางเลือกอื่นที่เปนขอความ (text alternative) หมายถึง การใชขอความแทนเนื้อหาสาระที่อยูในรูปแบบอื่น
ที่ไมใชขอความ เปนการกําหนดดวยโปรแกรม หรือการใชขอความเพื่อเสริมเนื้อหาสาระอื่นที่ไมใช
ขอความ
2.7 สื่อฐานเวลา (time-based media) หมายถึง สื่อประเภทตางๆ ที่มีองคประกอบของเวลารวมอยูในเนื้อหา ซึ่ง
มีความสัมพันธกันระหวางชวงเวลากับเนื้อหา เชน สื่อประสม ภาพเคลื่อนไหว สื่อเสียง
2.8 สื่อประสานเวลา (synchronized media) หมายถึง เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวที่ประสานเวลากับรูปแบบอื่น
เพื่อนําเสนอขอมูล และ/หรือ กับองคประกอบปฏิสัมพันธที่เกี่ยวกับเวลา ทั้งนี้ไมรวมถึงสื่อทางเลือกอื่นที่
เปนขอความ
2.9 สื่อทางเลือกอื่นสําหรับสื่อฐานเวลา (alternative for time-based media) หมายถึง สื่อที่ประกอบดวย
คําอธิบายที่เปนขอความที่แทนขอมูลภาพ และเสียงที่เรียงลําดับอยางถูกตอง สามารถดึงขอมูล ณ เวลาใด
ออกมาดูได
2.10 คําบรรยายแทนเสียง (caption) หมายถึง ภาพและทางเลือกอื่นที่เปนขอความที่ประสานเวลากับขอมูลเสียง
ซึ่งเปนเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อใหเขาใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น
หมายเหตุ 1 คําบรรยายแทนเสียง ไดแก คําบรรยายบทสนทนา และคําบรรยายเสียงประกอบอื่น เชน ดนตรี เสียงหัวเราะ
ฯลฯ โดยอาจใหตําแหนงของคําบรรยายบอกที่มาของเสียงในภาพดวย
หมายเหตุ 2 คําบรรยายแทนเสียงแบบปดจะมีความหมายเดียวกัน แตผูใชสามารถเปดและปดคําบรรยายแทนเสียงได
หมายเหตุ 3 คําบรรยายแทนเสียงแบบเปดจะไมสามารถปดคําบรรยายได ตัวอยางเชน ภาพเคลื่อนไหวที่มีคําบรรยายเปน
ภาพของขอความที่ฝงตัวในภาพนั้นๆ
หมายเหตุ 4 คําบรรยายแทนเสียงจะตองชัดเจนและไมกีดขวางการมองเห็นภาพ
หมายเหตุ 5 เสียงบรรยายอาจมีคําบรรยายแทนเสียงหรือไมก็ได หากเสียงบรรยายนั้นบรรยายขอมูลที่นําเสนอดวยภาพ
อยูแลว

2.11 การบรรยายดวยเสียง (audio description) หมายถึง เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเขาไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่
สําคัญของภาพ ซึ่งไมอาจเขาใจไดดวยการใชซาวดแทร็กหลักเทานั้น ควรเพิ่มการบรรยายดวยเสียงเฉพาะ
ในชวงที่ไมมีการสนทนา
2.12 กระบวนการ (process) หมายถึง การทํางานที่เรียงตอกันเปนชุด โดยผูใชจะตองทํากิจกรรมที่กําหนดให
เสร็จสมบูรณ เชน
ตัวอยางที่ 1: เพื่อใหประสบผลสําเร็จจากการใชบริการซื้อสินคาผานเว็บ ผูใชจําเปนตองทํากิจกรรมในชุด
หนาเว็บของรานคาบนเว็บไซตอยางสมบูรณ กลาวคือ ผูใชจะชมสินคาตางๆ พิจารณาราคาและขอเสนอ
เลือกซื้อสินคา กรอกและยื่นใบสั่งสินคา ใหขอมูลเกี่ยวกับการสงสินคาและขอมูลการชําระเงิน
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ตัวอยางที่ 2: หนาเว็บที่ใหผูใชลงทะเบียนจําเปนตองผานการทดสอบเพื่อแยกแยะระหวางผูใชที่เปนมนุษย
กับการทํางานอัตโนมัติดวยโปรแกรมใหเสร็จสิ้น กอนจะใหลงทะเบียน
2.13 กลไก (mechanism) หมายถึง กระบวนการหรือเทคนิคเพื่อใหบรรลุผลอยางใดอยางหนึ่ง
หมายเหตุ 1 กลไกนี้อาจจะมีอยูในเนื้อหาอยางชัดเจน หรืออาจจะเรียกใชงานไดจากแพลตฟอรม (platform) หรือ
ซอฟตแวรสําหรับผูใช รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
หมายเหตุ 2 การที่จะอางความสอดคลองในระดับใดๆ ก็ตาม กลไกจะตองผานเกณฑความสําเร็จโดยสมบูรณ

2.14 ความสวางสัมพัทธ (relative luminance) หมายถึง คาความสวาง มีคาอยูร ะหวาง 0 ถึง 1.0 โดยคา 0 คือสีดํา
ที่มืดที่สุด และคา 1.0 คือสีขาวที่สวางที่สุด การหาคาความสวางคํานวณจากองคประกอบของแมสีในภาพ
ตามสูตรมาตรฐาน sRGB กลาวคือ
คาความสวางสัมพัทธ L = 0.2126*R + 0.7152*G + 0.0722*B
โดยกําหนดคาของ R (สีแดง), G (สีเขียว) และ B (สีน้ําเงิน)
ถา RsRGB <= 0.03928 แลว R = RsRGB/12.92 มิฉะนั้น R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
ถา GsRGB <= 0.03928 แลว G = GsRGB/12.92 มิฉะนั้น G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
ถา BsRGB <= 0.03928 แลว B = BsRGB/12.92 มิฉะนั้น B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
กําหนดคา RsRGB, GsRGB และ BsRGB ไดดังนี้
RsRGB = R8bit/255
GsRGB = G8bit/255
BsRGB = B8bit/255
หมายเหตุ เครื่องหมาย "^" หมายถึง ยกกําลัง
ที่มาของสูตร [sRGB] http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html
[IEC-4WD] IEC/4WD 61966-2-1: Colour Measurement and Management in Multimedia Systems and
Equipment - Part 2.1: Default Colour Space - sRGB. May 5, 1998.

2.15 อัตราการเปรียบตาง (contrast ratio) หมายถึง (L1 + 0.05) / (L2 + 0.05) โดยที่
L1 คือ ความสวางสัมพัทธของสีที่สวาง
L2 คือ ความสวางสัมพัทธของสีที่มืด
หมายเหตุ 1 อัตราการเปรียบตางมีคาอยูระหวาง 1 ถึง 21 (โดยทั่วไปเขียนอยูในรูปอัตราสวน 1:1 ถึง 21:1)
หมายเหตุ 2 เนื่องจากผูเขียนไมสามารถควบคุมการตั้งคาการแสดงผลขอความของผูใชได (เชน ความคมชัดของฟอนต)
ซึ่งอัตราการเปรียบตางของขอความจะสามารถประเมินไดเมื่อทําการปดคุณสมบัติแอนตี้เอเลียสซิ่ง (antialiasing)
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หมายเหตุ 3 สําหรับเกณฑความสําเร็จ 1.4.3 และ 1.4.6 เปนการวัดคาความเปรียบตางที่แสดงขอความบนพื้นหลังที่มีการ
ใชงานปกติ หากไมมีการกําหนดสีพื้นหลัง จะใชเปนสีขาวแทน
หมายเหตุ 4 ตองมีการกําหนดสีของสีพื้นหลังที่มีขอความแสดงในการใชงานปกติ แตถาไมไดระบุสีพื้นหลัง ระบุเพียงสี
ของขอความ ก็จะไมทราบอัตราการเปรียบตาง เพราะไมทราบคากลางของสีพื้นหลังที่จะนํามาคํานวณ
ในทางกลับกันถาไมทราบสีของขอความแตทราบสีพื้นหลังก็จะไมสามารถคํานวณอัตราการเปรียบตางได
หมายเหตุ 5

เมื่อมีเสนขอบรอบตัวอักษร เสนขอบจะเพิ่มการเปรียบตางและจะใชในการคํานวณการเปรียบตางระหวาง
ตัวอักษรและพื้นหลัง ถาเปนเสนขอบที่บางจะถือวาเปนตัวอักษร แตถาเปนเสนขอบที่หนาจะถือวาเปนพื้น
หลัง

หมายเหตุ 6 ความสอดคลองกับขอกําหนดการทําใหเนื้อหาเว็บสามารถเขาถึงและใชประโยชนได จะประเมินจากคูสีที่
กําหนดในเนื้อหาที่ผูจัดทําเว็บคาดวาจะปรากฏติดกันในการนําเสนอทั่วไป สวนการนําเสนอแบบพิเศษ เชน
มีการเปลี่ยนแปลงสี โดยซอฟตแวรสําหรับผูใช ยกเวนที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรม ไมจําเปนตองนํามา
พิจารณา

2.16 เนื้อหาแกรง (robust) หมายถึง การที่เนื้อหามีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งยังคง
ความหมายเดิมอยูได โดยการอานและการตีความของซอฟตแวรสําหรับผูใชใดๆ รวมถึงการใชผาน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน การใชโปรแกรมดูเว็บเขาถึงเว็บไซตผานอุปกรณเคลื่อนที่ จะตอง
สามารถแสดงเนื้อหาไดเทากับการเขาถึงดวยโปรแกรมดูเว็บผานคอมพิวเตอรสวนบุคคล

3. ลําดับชั้นของมาตรฐาน และการตรวจสอบความสอดคลอง
บุคคลตางๆ และองคกรที่จําเปนตองใชมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ประกอบดวยบุคคลหลายกลุม ไดแก
ผูกําหนดนโยบายเว็บ ผูออกแบบเว็บ ผูจดั ทําเว็บ ผูดูแลเว็บ ผูทําหนาทีจ่ ัดซื้อ ครู อาจารย นักเรียน และคนพิการ
ดังนั้นเพื่อตอบสนองความจําเปนพิเศษที่แตกตางกันของกลุมบุคคลที่หลากหลาย มาตรฐานอุตสาหกรรมนี้จึงใช
โครงสรางของการบังคับใชเปนลําดับชั้น ประกอบดวย (ดูรูปที่ 1)
1. หลักการ เปนลําดับชั้นบนสุด ประกอบดวย 4 หลักการ ที่เปนพื้นฐานของความสามารถในการเขาถึงและใช
ประโยชนเนื้อหาเว็บ ซึ่งไดแก: ใหผใู ชรับรูได ใหผูใชสามารถใชงานได ใหผูใชเขาใจได และใหเนือ้ หา
แกรงเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย
2. แนวทาง เปนลําดับชั้นที่ 2 ประกอบดวยแนวทาง 12 ประการ ซึ่งมุงใหผูจัดทําเว็บจัดทําเนื้อหาเว็บใหคน
พิการทุกประเภทไดเขาถึงและใชประโยชนไดมากขึน้ ถึงแมแนวทางเหลานี้ไมสามารถตรวจสอบไดวา
ผูจัดทําเว็บสามารถทําตามแนวทางอยางถูกตอง แตไดแสดงวัตถุประสงคที่เปนภาพรวม และกรอบการ
ทํางานเพื่อชวยใหผูจดั ทําเว็บเขาใจถึงเกณฑความสําเร็จ และสามารถนําเทคนิคไปใชในการพัฒนาได
แนวทาง 12 ประการประกอบดวย
ก) แนวทางที่ 1.1 กรณีที่มีเนื้อหาที่ไมเปนขอความ
ข) แนวทางที่ 1.2 กรณีที่มีเนื้อหาที่เปนสื่อฐานเวลา
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ค)
ง)
จ)
ฉ)
ช)
ซ)
ฌ)
ญ)
ฎ)
ฏ)

แนวทางที่ 1.3 การสรางเนื้อหาที่มีการนําเสนอตางรูปแบบกัน ตองไมสูญเสียความหมายเดิม
แนวทางที่ 1.4 ผูใชสามารถแยกแยะเนื้อหาได
แนวทางที่ 2.1 ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลดวยแผงแปนอักขระได
แนวทางที่ 2.2 ใหเวลาผูใชในการอานอยางเพียงพอ
แนวทางที่ 2.3 บุคคลที่มีอาการไวตอการกระตุนทางแสง
แนวทางที่ 2.4 นําทางได (navigable)
แนวทางที่ 3.1 อานได
แนวทางที่ 3.2 คาดเดาได
แนวทางที่ 3.3 ความชวยเหลือในการนําเขาขอมูล
แนวทางที่ 4.1 ความเขากันได

3. เกณฑ ค วามสํ า เร็ จ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ไ ด กํ า หนดเกณฑ ค วามสํ า เร็ จ ที่ ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของแนวทางที่ตรวจสอบได ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ
ก) ระดับ เอ (A) หมายถึง ระดับของเกณฑความสําเร็จที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของแนวทาง หาก
ปฏิบัติตามจะทําใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนเนื้อหาเว็บได
ข) ระดับ เอ เอ (AA) หมายถึง ระดับของเกณฑความสําเร็จที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของแนวทาง หาก
ปฏิบัติตามจะทําใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนเนื้อหาเว็บไดงายขึ้น
ค) ระดับ เอ เอ เอ (AAA) หมายถึง ระดับของเกณฑความสําเร็จที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของแนวทาง
หากปฏิบัติตามจะทําใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนเนื้อหาเว็บไดงายที่สุด
การนํามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไปกําหนดไวในขอกําหนดคุณลักษณะ การจัดซื้อจัดจาง ระเบียบ
ขอบังคับ และสัญญาจางตางๆ เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง และเพื่อใหสนองความตองการของคนหลายๆ กลุม และ
สถานการณที่แตกตางกันไป จึงไดแบงระดับของความสอดคลองกับขอกําหนด เปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ เอ (ดี)
ระดับ เอ เอ (ดีมาก) และระดับ เอ เอ เอ (ดีเยี่ยม)
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แนว
ทางที่

รูปที่ 1 แผนภูมิโครงสรางของลําดับชั้นของเกณฑความสําเร็จ
(ขอ 3. และขอ 4.)

4. ขอกําหนด
4.1 หลักการที่ 1: ใหผูใชรับรูได
ผูจัดทําเว็บจะตองจัดทําขอมูล และองคประกอบของสวนติดตอผูใช ใหผูใชรับรูเนื้อหานั้นได โดยมีแนว
ทางการดําเนินการอยู 4 ประการ คือ
4.1.1 แนวทางที่ 1.1 กรณีที่มีเนื้อหาที่ไมเปนขอความ
เมื่อผูจัดทําเว็บใสเนื้อหาใดๆ ที่ไมเปนขอความ เชน รูปภาพ เสียง สื่อประสม เฟรม ฯลฯ บนเว็บไซต
ผูจัดทําเว็บตองอธิบายเนื้อหานั้นๆ ในรูปของขอความเพิ่มเติมลงในลักษณะประจํา (attribute) เพื่อ
อํานวยประโยชนใหผูใชไดรับรูรายละเอียดของเนื้อหานั้น นอกจากนี้ผูใชสามารถนําขอความเพิ่มเติมนี้
ไปปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบอื่นๆ ตามความจําเปนพิเศษ เชน ตัวอักษรขยายใหญ อักษรเบรลล เสียง
สัญลักษณ หรือภาษาที่เขาใจงาย
หมายเหตุ การประเมินความสําเร็จใหดูรูปที่ 1
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เกณฑความสําเร็จ 1.1.1 เนื้อหาที่ไมเปนขอความ (ระดับ เอ)
•

•

•

•

•

•

การควบคุมหรือการรับขอมูลเขา (controls, input)
หากปุมควบคุมหรือการรับขอมูลเขามีปายชื่อที่สื่อถึงจุดประสงคชัดเจนอยูแลว ไมจําเปนตองใส
ขอความเพิ่มเติมในแอทริบิวท
สื่อฐานเวลา (time-based media)
สื่อฐานเวลาที่ไมใชขอความ อยางนอยตองแสดงทางเลือกอื่นที่เปนขอความอธิบายถึงลักษณะของ
เนื้อหา
แบบทดสอบ
เนื้อหาที่เปนแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดที่ไมอยูในรูปของขอความ อยางนอยจะตองมีทางเลือก
อื่นที่เปนขอความอธิบายถึงลักษณะของเนื้อหา
สิ่งที่เกี่ยวกับความรูสึก
เนื้อหาที่ไมเปนขอความ ซึ่งมีจุดประสงคที่จะสรางความรูสึกทางประสาทสัมผัส เชน การแสดง
เดี่ยวฟลุต งานทัศนศิลป อยางนอยจะตองมีทางเลือกอื่นที่เปนขอความอธิบายถึงลักษณะของ
เนื้อหา
การทดสอบด ว ยวิ ธี อั ต โนมั ติ เ พื่ อ แยกแยะว า การป อ นข อ มู ล กระทํ า โดยมนุ ษ ย ห รื อ เครื่ อ งจั ก ร
(CAPTCHA)
เปนกลไกที่เจาของเว็บไซตใชปองกันการนําเขาขอมูลขยะจํานวนมาก โดยผูซึ่งโปรแกรมให
คอมพิวเตอรเครื่องอื่นทําการปอนขอมูลเสมือนเปนมนุษย วิธีการที่มักใชในการทดสอบคือการให
ผูปอนขอมูลดูภาพหรือฟงเสียงอาน และปอนคําตอบที่เห็นหรือไดยิน เพื่อยืนยันความเปนมนุษย
CAPTCHA มักนําไปใชในการตรวจสอบขอคิดเห็นตางๆ ในเว็บบอรด หรือในบลอก (blog) หรือ
การสมั ค รขอใช บ ริ ก ารออนไลน ต า งๆ จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ท างเลื อ กอื่ น ที่ เ ป น ข อ ความอธิ บ ายถึ ง
จุดประสงคของเนื้อหาที่ไมใชขอความ และใหมีทางเลือกอื่นที่ใชแทน CAPTCHA รองรับความ
พิการหลายประเภท
การตกแตง การจัดรูปแบบ และสิ่งที่มองไมเห็น
หากมีการใชเนื้อหาที่ไมใชขอความ เพื่อการจัดรูปแบบ หรือไมไดนําเสนอสารสนเทศตอผูใช ตอง
จัดใหมีวิธีที่เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสามารถขามเนื้อหาเหลานั้นได

4.1.2 แนวทางที่ 1.2 กรณีที่มีเนื้อหาที่เปนสื่อฐานเวลา
เมื่อผูจัดทําเว็บเพิ่มเนื้อหาที่เปนสื่อฐานเวลา เชน ภาพเคลื่อนไหว และสื่อเสียง ใหผูจัดทําเว็บจัดใหมี
ทางเลือกอื่นที่เปนขอความแทนสื่อฐานเวลานั้นๆ
เกณฑความสําเร็จ 1.2.1 สื่อเฉพาะเสียงและสื่อเฉพาะภาพเคลื่อนไหว (ที่บันทึกลวงหนา)
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เมื่อผูจัดทําเว็บตองการใสเนื้อหาที่เปนสื่อเฉพาะเสียงและสื่อภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกลวงหนา ให
ดําเนินการดังนี้ (ยกเวนวาสื่อเฉพาะเสียงหรือสื่อภาพเคลื่อนไหวนั้นมีการจัดทําทางเลือกอื่นที่เปน
ขอความอยูแลว) (ระดับ เอ)
•
•

ใหจัดทําสื่อทางเลือกอื่นที่แสดงสาระเทากับสื่อเฉพาะเสียงที่บันทึกลวงหนา
ใหจัดทําสื่อทางเลือกอื่นที่แสดงสาระเทากับสื่อภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกลวงหนา

เกณฑความสําเร็จ 1.2.2 คําบรรยายแทนเสียง (ที่บันทึกลวงหนา)
ใหจัดทําคําบรรยายแทนเสียงในสื่อประสานเวลา ยกเวน สื่อนั้นมีทางเลือกอื่นที่เปนขอความอยูแลว
(ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 1.2.3 การบรรยายดวยเสียงหรือสื่อทางเลือก (ที่บันทึกลวงหนา)
ใหจัดทําสื่อทางเลือกสําหรับสื่อฐานเวลา หรือการบรรยายดวยเสียงของเนื้อหาภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก
ลวงหนาในรูปแบบสื่อประสานเวลา ยกเวน สื่อนั้นเปนสื่อทางเลือกอื่นอยูแลว (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 1.2.4 คําบรรยายแทนเสียง (รายการสด)
เมื่อมีการถายทอดสดใหจัดทําคําบรรยายแทนเสียงใหกับเสียงบรรยายสดในสื่อประสานเวลา (ระดับ เอ
เอ)
เกณฑความสําเร็จ 1.2.5 การบรรยายดวยเสียง (ที่บันทึกลวงหนา)
ใหจัดทําการบรรยายดวยเสียงใหกับเนื้อหาในภาพเคลื่อนไหวที่มีการบันทึกไวลวงหนาในสื่อประสาน
เวลา (ระดับ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 1.2.6 ภาษามือ
ใหจัดทําภาษามือประกอบเสียงบรรยายเนื้อหาในสื่อประสานเวลาที่บันทึกลวงหนาในสื่อประสานเวลา
(ระดับ เอ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 1.2.7 การบรรยายดวยเสียงเพิ่มเติม (ที่บันทึกลวงหนา)
เมื่อการหยุดเสียงบรรยายแบบชั่วคราว (pause) ไมรองรับการบรรยายดวยเสียงในภาพเคลื่อนไหว
ทั้งหมด ใหจัดทําการบรรยายดวยเสียงที่อธิบายขอมูลเพิ่มเติมสําหรับภาพเคลื่อนไหว สอดแทรกเขาไป
ในภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไวลวงหนาในสื่อประสานเวลา (ระดับ เอ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 1.2.8 สื่อทางเลือก (ที่บันทึกลวงหนา)
จัดใหมีทางเลือกอื่นใหกับสื่อฐานเวลา ในสื่อประสานเวลา และสื่อภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกลวงหนา
(ระดับ เอ เอ เอ)
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เกณฑความสําเร็จ 1.2.9 สื่อเฉพาะเสียง (รายการสด)
จัดทําสื่อทางเลือกอื่นสําหรับสื่อฐานเวลาที่แสดงสาระเทากับสื่อเฉพาะเสียงของรายการสด (ระดับ เอ เอ
เอ)
4.1.3 แนวทางที่ 1.3 การสรางเนื้อหาที่มีการนําเสนอตางรูปแบบกัน
ตองไมสูญเสียความหมายเดิม ใหผูจัดทําเว็บสามารถสรางเนื้อหาไดในหลายๆ รูปแบบ เชน รูปแบบที่
เรียบงาย แตใหคงความหมายและโครงสรางเดิมของสารสนเทศไว
เกณฑความสําเร็จ 1.3.1ขอมูล และความสัมพันธ
ใหจัดทําเนื้อหาเว็บใหสัมพันธกับโครงสรางเอกสาร เชน การใช <p> เพื่อแสดงถึงยอหนา หรือการใช
<h1> เพื่อแสดงถึงหัวเรื่องตามลําดับความสําคัญ การใช <strong> เพื่อแสดงถึงการเนนความสําคัญหรือ
ตัวหนา การใช <caption> ในตารางแสดงชื่อตาราง และการใช <label> ในฟอรมเพื่อแสดงถึงชื่อหัวขอที่
ใชกรอกขอมูล (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 1.3.2 การจัดเรียงลําดับของเนื้อหา
เมื่อลําดับของการนําเสนอเนื้อหามีผลกระทบตอความหมาย ใหจัดลําดับของเนื้อหาใหถูกตอง เชน ให
เรียงขอมูลจากซายไปขวา และบนลงลาง (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 1.3.3 กรณีที่เนื้อหาเปนคําที่แสดงคุณสมบัติทางการรับรู
ผูจัดทําเว็บจะตองไมใสคําที่แสดงความรูสึกเพียงอยางเดียว เชน คําที่แสดงถึงรูปราง ขนาด ตําแหนงที่
อยู ทิศทาง และเสียง ตัวอยางเชน การบอกใหผูใชกดปุมเพื่อทําการยืนยันรายการ จะตองแจงใหผูใช
เลือกปุมตกลงสีเขียวที่อยูดานลางเพื่อยืนยัน ไมควรบอกใหผูใชกดปุมสีเขียวเพียงอยางเดียว (ระดับ เอ)
4.1.4 แนวทางที่ 1.4 ผูใชสามารถแยกแยะเนื้อหาได
ผูจัดทําเว็บตองจัดทําเว็บใหงายตอการเห็นและไดยิน รวมทั้งสามารถแยกพื้นหนาออกจากพื้นหลังได
เกณฑความสําเร็จ 1.4.1 การใชสี
ผูจัดทําเว็บตองไมใชสีเปนวิธีเดียวในการสื่อความหมายของขอมูล หรือแจงใหดําเนินการ หรือเรียกรอง
ใหตอบสนอง หรือแสดงใหวัตถุแตกตางจากสิ่งอื่น (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 1.4.2 การควบคุมเสียง
เว็บที่มีการแสดงผลดวยเสียงอัตโนมัติเกินกวา 3 วินาที ใหมีกลไกที่สามารถหยุดเสียงชั่วคราวหรือปด
เสียงนั้นได หรือใหมีกลไกควบคุมระดับความดังของเสียงได (ระดับ เอ)
หมายเหตุ เมื่อเนื้อหาใดๆ ที่ไมเปนไปตามเกณฑความสําเร็จนี้ จะสงผลตอความสามารถของผูใชที่ตองอานเนื้อหา
ทั้งหนา ผูจัดทําเว็บตองทําใหเนื้อหาทั้งหมดบนหนาเว็บเปนไปตามเกณฑความสําเร็จนี้ (ดูเรื่องเกณฑการ
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ผานขอกําหนดการทําใหเนื้อหาเว็บสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดขอ 5.5 กลาววา ตองไมสงผล
กระทบตอความสามารถของผูใชในการเขาถึงสวนที่เหลือของหนาเว็บ)

เกณฑความสําเร็จ 1.4.3 การเปรียบตาง (ขั้นต่ํา)
เมื่อมีการนําเสนอขอความหรือการแสดงขอความเปนรูปภาพ จะตองใหมีอัตราสวนการเปรียบตางของสี
ตัวอักษรและสีพื้นหลัง อยางนอย 4.5:1 ยกเวนกรณีตอไปนี้ (ระดับ เอ เอ)
•

•

•

ตัวอักษรขนาดใหญ
ถาขอความหรือการแสดงขอความเปนรูปภาพที่ใชตัวอักษรขนาดใหญอยูแลว (18 พอยต หรือ
ตัวหนา 14 พอยต) หรือเปนการแสดงขอความเปนรูปภาพขนาดใหญ ใหมีอัตราสวนการเปรียบตาง
อยางนอย 3:1
กรณีที่ไมสําคัญ
ถาเปนขอความหรือการแสดงขอความเปนรูปภาพที่เปนสวนหนึ่งขององคประกอบที่ผูจัดทําเว็บใช
เพื่ อ การตกแต ง เท า นั้ น หรื อเป น ข อ ความในภาพที่ไ ม ใ ชเ นื้ อ หาสาระ ไม มี ก ารกํ า หนดในเรื่ อ ง
อัตราสวนการเปรียบตางขั้นต่ํา
ตัวพิมพโลโก
ขอความที่เปนสวนหนึ่งของโลโกหรือชื่อสินคา ไมมีการกําหนดอัตราสวนการเปรียบตางขั้นต่ํา

เกณฑความสําเร็จ 1.4.4 การปรับขนาดขอความ
ใหขอความที่สรางขึ้นสามารถปรับขนาดไดถึงรอยละ 200 โดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกชว ย และไมสูญเสียเนื้อหาหรือระบบการทํางานเดิ ม ทั้งนี้ไ มรวมถึงการแสดงขอความเปน
รูปภาพและคําบรรยายแทนเสียง (ระดับ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 1.4.5 การแสดงขอความเปนรูปภาพ
ใหแสดงขอความซึ่งเปนสิ่งที่สื่อความหมาย ไมใชรูปภาพของขอความ โดยมีขอยกเวนในกรณีตอไปนี้
(ระดับ เอ เอ)
•

•

การใหผูใชปรับรูปแบบไดเอง
ใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาดของรูปภาพของขอความตามความตองการได
กรณีที่จําเปน
อนุโลมใหแสดงขอความเปนรูปภาพได ในกรณีที่จําเปนตองแสดงขอความในรูปแบบหนึ่งรูปแบบ
ใดโดยเฉพาะ เชน การแสดงตัวอักษรโบราณ หรือตราสัญลักษณบนเครื่องที่ไมมีแบบตัวพิมพนั้น

เกณฑความสําเร็จ 1.4.6 การเปรียบตาง (ขั้นสูง)
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เมื่อมีการนําเสนอขอความหรือการแสดงขอความเปนรูปภาพ จะตองใหมีอัตราสวนการเปรียบตางของสี
ตัวอักษรและสีพื้นหลัง อยางนอย 7:1 ยกเวนกรณีตอไปนี้ (ระดับ เอ เอ เอ)
•

•

•

ตัวอักษรขนาดใหญ
ถาขอความหรือการแสดงขอความเปนรูปภาพที่ใชขนาดตัวอักษรขนาดใหญ (18 พอยต หรือ
ตัวหนา 14 พอยต) หรือการแสดงขอความเปนรูปภาพขนาดใหญ ใหมีอัตราสวนการเปรียบตาง
อยางนอย 4.5:1
กรณีที่ไมสําคัญ
ขอความหรือการแสดงขอความเปนรูปภาพที่เปนสวนหนึ่งขององคประกอบเพื่อการตกแตง หรือ
เปนขอความในภาพที่ไมใชเนื้อหาสาระ ไมมีการกําหนดอัตราสวนการเปรียบตาง
ตัวพิมพโลโก
ขอความที่เปนสวนหนึ่งของโลโกหรือชื่อสินคา ไมมีการกําหนดอัตราสวนการเปรียบตาง

เกณฑความสําเร็จ 1.4.7 ไมมีเสียงประกอบเบื้องหลังหรือมีในระดับเบา
กรณีมีเสียงที่บันทึกไวลวงหนาซึ่ง (1) มีเสียงบรรยายเปนเสียงหลัก (2) ไมใชเสียงของ CAPTCHA
หรื อ โลโก ที่ แ สดงด ว ยเสี ย ง และ (3) เสี ย งพู ด ที่ ไ ม ใ ช เ สี ย งดนตรี ห ลั ก เช น เสี ย งร อ งเพลง จะต อ ง
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้ (ระดับ เอ เอ เอ)
•
•
•

ไมมีเสียงประกอบเบื้องหลัง
สามารถปดเสียงประกอบเบื้องหลังได
ใหเสียงประกอบเบื้องหลังมีความดังนอยกวาเสียงเบื้องหนาไมต่ํากวา 20 เดซิเบล ยกเวนเปนเสียง
ประกอบสั้นๆ (ไมเกิน 1-2 วินาที) ที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว

หมายเหตุ เสียงประกอบเบื้องหลังที่มีความดังต่ํากวาเสียงเบื้องหนา 20 เดซิเบล นั้น ใหความรูสึกวามีความดังของ
เสียงประมาณหนึ่งในสี่ของเสียงบรรยายเนื้อหา

เกณฑความสําเร็จ 1.4.8 การนําเสนอที่มองเห็น
สําหรับการนําเสนอที่มองเห็นในบล็อกขอความ (text block) ผูจัดทําเว็บตองจัดใหมีกลไกเพื่อใหผูใช
สามารถกระทําสิ่งตอไปนี้ได (ระดับ เอ เอ เอ)
•
•
•
•

•

ผูใชสามารถเลือกสีพื้นหนาและพื้นหลังได
ตองมีขนาดความกวางไมเกิน 80 ตัวอักษร
ตองไมจัดขอความแบบชิดขอบทั้งสองดาน
การเวนชวงระหวางบรรทัดตองไมใหอักขระสวนที่สูงสุดในบรรทัดใดๆ ไปทับซอนกับบรรทัด
กอนหนา
ขอความที่นําเสนอจะตองปรับขนาดไดรอยละ 200 โดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
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สะดวก โดยผูใชไมตองเลื่อนหนาจอซายขวาในการอานขอความในหนึ่งบรรทัด
เกณฑความสําเร็จ 1.4.9 การแสดงขอความเปนรูปภาพ (ไมมีขอยกเวน)
ใหแสดงขอความซึ่งเปนสิ่งที่สื่อความหมาย ไมใชรูปภาพของขอความ (ระดับ เอ เอ เอ)
หมายเหตุ ตัวพิมพโลโก (ขอความที่เปนสวนหนึ่งของตราสัญลักษณหรือตราสินคา) จัดวามีความจําเปนที่ตอง
นําเสนอ ซึ่งจะตัดออกไมได

4.2 หลักการที่ 2: ใหผูใชสามารถใชงานได
ผูจัดทําเว็บจะตองจัดเตรียมองคประกอบของสวนติดตอผูใช และการนําทางใหผูใชสามารถควบคุมสวน
ติดตอผูใชเองได มีแนวทางการดําเนินการ 4 ประการ ไดแก
4.2.1 แนวทางที่ 2.1 ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลดวยแผงแปนอักขระได
ทุกฟงกชันที่มีจะตองใชงานผานแผงแปนอักขระได
เกณฑความสําเร็จ 2.1.1 แผงแปนอักขระ
การดําเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาทุกหนาที่ตองสั่งงานผานแผงแปนอักขระไดโดยไมมีการกําหนดเรื่อง
จังหวะหรือเวลาแตอยางใด ยกเวนกรณีที่เปนการนําเขาขอมูล เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ เชน การลากเสน
เพื่อวาดภาพโดยใชแผงแปนอักขระ การจับ ลาก และวางดวยแผงแปนอักขระ (ระดับ เอ)
หมายเหตุ 1 ขอกําหนดนี้เปนเรื่องของการทํางานของฟงกชัน ไมใชเทคนิคการนําขอมูลเขา ตัวอยางเชน การนํา
ขอมูลเขาดวยการเขียนดวยมือ (handwriting) ถึงแมวาเทคนิคนี้ตองอาศัยเสนทางอิสระเหมือนกัน แตไม
ถือวาเปนการทํางานของฟงกชัน
หมายเหตุ 2 ขอกําหนดนี้ไมไดหามหรือยกเลิกการใชเมาส หรือเทคนิคการนําเขาอื่น

เกณฑความสําเร็จ 2.1.2 ไมจํากัดทางเลือกของผูใชแผงแปนอักขระ
ถาใชแผงแปนอักขระในการเลือกสิ่งใดๆ บนจอภาพ ตองใหผูใชเลือกทุกสิ่งไดอยางครบถวน โดยใช
แผงแปนอักขระเพียงอยางเดียว ในกรณีที่ตองกดปุมเสริมรวมกับปุมลูกศรปกติ ตองแจงใหผูใชทราบ
ลวงหนา (ระดับ เอ)
หมายเหตุ

เมื่อเนื้อหาใดๆ ที่ไมเปนไปตามเกณฑความสําเร็จนี้ จะสงผลตอความสามารถของผูใชที่ตองอานเนื้อหา
ทั้งหนา ผูจัดทําเว็บจะตองทําใหเนื้อหาทั้งหมดบนหนาเว็บเปนไปตามเกณฑความสําเร็จนี้ (ดูเรื่องเกณฑ
การผานขอกําหนดการทําใหเนื้อหาเว็บสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดขอ 5.5กลาววา ตองไมสงผล
กระทบตอความสามารถของผูใชในการเขาถึงสวนที่เหลือของหนาเว็บ)

เกณฑความสําเร็จ 2.1.3 แผงแปนอักขระ (ไมมีขอยกเวน)
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การดําเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาทุกหนาที่ ตองสั่งงานผานแผงแปนอักขระไดโดยไมมีการกําหนดเรื่อง
จังหวะ/เวลาแตอยางใด (ระดับ เอ เอ เอ)
4.2.2 แนวทางที่ 2.2 ใหเวลาผูใชในการอานอยางเพียงพอ
ผูจัดทําเว็บจะตองใหเวลาผูใชไดอานเนื้อหาอยางเพียงพอ
เกณฑความสําเร็จ 2.2.1 การปรับเปลี่ยนการตั้งเวลา
สําหรับการตั้งเวลาเพื่อใชอานเนื้อหาแตละครั้ง ผูจัดทําเว็บตองจัดใหมีการดําเนินการอยางนอยขอใดขอ
หนึ่งตอไปนี้ (ระดับ เอ)
•

•

•

•

•

•

การปดการตั้งเวลา
ใหผูใชสามารถปดการตั้งเวลากอนหมดเวลาได หรือ
การปรับเปลี่ยนเวลา
ใหผูใชสามารถปรับเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไวได กอนหมดเวลา โดยปรับเปลี่ยนไดนานกวาคาพื้นฐาน
อยางนอยสิบเทา หรือ
การขยายเวลา
ใหมีการแจงเตือนลวงหนากอนหมดเวลา และใหขยายเวลาไดอยางนอย 20 วินาทีดวยวิธีงายๆ เชน
เคาะแปนเวนวรรค โดยผูใชสามารถขยายเวลาไดอยางนอย 10 ครั้ง หรือ
ขอยกเวนกรณีที่ตองใชเวลาจริง
จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งเวลาได เมื่อการตั้งเวลาเปนสวนหนึ่งของเหตุการณที่ตองใชเวลา
จริง เชน การประมูล หรือ
ขอยกเวนที่จําเปน
กรณีที่การตั้งเวลาเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง และถามีการขยายเวลา จะสงผลใหกิจกรรมที่ทําอยูตอง
หยุดไป หรือ
ขอยกเวน 20 ชั่วโมง
กรณีที่การตั้งเวลานั้นเกินกวา 20 ชั่วโมง

หมายเหตุ เกณฑความสําเร็จนี้ จะทําใหผูใชมั่นใจวาสามารถทํางานไดสําเร็จ โดยเนื้อหาไมมีการเปลี่ยนแปลงจาก
การจํากัดเวลา เกณฑความสําเร็จนี้จะตองนําไปพิจารณารวมกับเกณฑความสําเร็จ 3.2.1 ซึ่งกลาววา เมื่อ
องคประกอบใดๆ เปนจุดสนใจ (focus) ตองไมเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบริบท

เกณฑความสําเร็จ 2.2.2 การสั่งพัก หยุด ซอน
ใหผูใชสามารถสั่งพักการเคลื่อนไหว การกะพริบ การเลื่อนหนาจอ หรือการปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน
โดยอัตโนมัติบนหนาเว็บได โดยผูจัดทําเว็บตองดําเนินการดังตอไปนี้ (ระดับ เอ)
•

การเคลื่อนไหว การกะพริบ การเลื่อนหนาจอ
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•

ใหมีกลไกสําหรับผูใชในการสั่งพัก หยุด หรือซอน การทํางาน การเคลื่อนไหว การกะพริบ หรือการ
เลื่อนหนาจอที่ (1) เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ (2) เกิดขึ้นนานเกินกวา 5 วินาที และ (3) มีการนําเสนอคู
กันไปกับเนื้อหาอื่น ยกเวนวาการเคลื่อนไหว การกะพริบ หรือการเลื่อนหนาจอ เปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมที่จําเปน และ
การปรับขอมูลใหเปนปจจุบันโดยอัตโนมัติ
ใหมีกลไกสําหรับผูใชสั่งพัก หยุด หรือซอน หรือควบคุมความถี่ในการปรับขอมูลใหเปนปจจุบันได
กรณีที่ (1) เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (2) มีการนําเสนอพรอมกับเนื้อหาอื่น ยกเวนที่การปรับขอมูลให
เปนปจจุบันโดยอัตโนมัติ เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมที่จําเปน

หมายเหตุ 1 กรณีที่เนื้อหามีแสงกะพริบ หรือแสงวาบ ใหดูแนวทางที่ 2.3
หมายเหตุ 2 เมื่อเนื้อหาใดๆ ที่ไมเปนไปตามเกณฑความสําเร็จนี้ จะสงผลตอความสามารถของผูใชที่ตองอานเนื้อหา
ทั้งหนา ผูจัดทําเว็บจะตองทําใหเนื้อหาทั้งหมดบนหนาเว็บเปนไปตามเกณฑความสําเร็จนี้ (ดูเรื่องเกณฑ
การผานขอกําหนดการทําใหเนื้อหาเว็บสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ขอ 5.5 กลาววาตองไมสงผล
กระทบตอความสามารถของผูใชในการเขาถึงสวนที่เหลือของหนาเว็บ)
หมายเหตุ 3 กรณีที่มีการปรับเนื้อหาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ โดยซอฟตแวรหรือเปนขอมูลที่สงจากทางไกลหรือ
สงมาในเวลาจริง ไมจําเปนตองมีการรักษาหรือนําเสนอขอมูลที่ไดรับระหวางชวงเวลาที่หยุดพัก เพื่อให
ไดขอมูลสําหรับการนําเสนอตอ ซึ่งทางเทคนิคอาจจะไมสามารถกระทําได และอาจจะทําใหเขาใจผิด
ได
หมายเหตุ 4 กรณีภาพเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของชวงการสงขอมูลหรือสถานการณอื่นที่คลายกันถือวา
เปนเรื่องจําเปน ถาการปฏิสัมพันธไมสามารถเกิดขึ้นระหวางชวงเวลาดังกลาว รวมทั้งไมแสดงผลการ
สงขอมูล ใหแสดงสถานะการสงขอมูล มิฉะนั้นจะทําใหผูใชคิดวาเนื้อหานั้นหยุดชะงักหรือขาดไป

เกณฑความสําเร็จ 2.2.3 ไมมีการตั้งเวลา
การตั้งเวลาไมเปนสวนสําคัญของกิจกรรมหรือเหตุการณในเนื้อหา ยกเวนในสื่อประสานเวลาที่ไมมี
ปฏิสัมพันธกับผูใช และเหตุการณในเวลาจริง (ระดับ เอ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 2.2.4 การสงขอมูลแจงเตือนจากแมขาย
ใหผูใชสามารถปดกลองขอความแจงเตือน หรือเลื่อนการทํางานของขอความนั้นได ยกเวนกรณีฉุกเฉิน
(ระดับ เอ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 2.2.5 การยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง
เมื่อการทํางานของผูใชที่ตองมีการยืนยันตัวบุคคลหมดกําหนดเวลา ผูใชสามารถดําเนินกิจกรรมตอไป
ไดโดยไมมีการสูญเสียขอมูลหลังจากการยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง (ระดับ เอ เอ เอ)
4.2.3 แนวทางที่ 2.3 บุคคลที่มีอาการไวตอการกระตุนทางแสง
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หามมิใหออกแบบเนื้อหาที่เปนสาเหตุใหเกิดอาการทางประสาทจากการไดรับการกระตุนทางแสง
เกณฑความสําเร็จ 2.3.1 แสงวาบสามครั้ง หรือใหต่ํากวาระดับอันตราย
หามมีแสงวาบเกิน 3 ครั้งในหนึ่งวินาที หรือใหมีแสงวาบอยูต่ํากวาระดับอันตราย (ระดับ เอ)
หมายเหตุ 1 ระดับอันตรายประกอบดวย แสงวาบทั่วไป (general flash) ที่สีมีเกณฑความสวาง (ความสวางสัมพัทธ)
มืดกับสวางตางกันเกินรอยละ 10 และแสงวาบสีแดง (red flash) มีลักษณะเปนสีแดงเขมสลับกับทุกสี
หมายเหตุ 2 เมื่อเนื้อหาใดๆ ที่ไมเปนไปตามเกณฑความสําเร็จนี้ จะสงผลตอความสามารถของผูใชที่ตองอานเนื้อหา
ทั้งหนา ผูจดั ทําเว็บจะตองทําใหเนื้อหาทั้งหมดบนหนาเว็บเปนไปตามเกณฑความสําเร็จนี้ (ดูเรื่องเกณฑ
การผานขอกําหนดการทําใหเนื้อหาเว็บสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ขอ 5.5 กลาววาตองไมสงผล
กระทบตอความสามารถของผูใชในการเขาถึงสวนที่เหลือของหนาเว็บ)

เกณฑความสําเร็จ 2.3.2 แสงวาบสามครั้ง
หามมีแสงวาบเกิน 3 ครั้งในหนึ่งวินาที (ระดับ เอ เอ เอ)
4.2.4 แนวทางที่ 2.4 นําทางได (navigable)
มีวิธีชวยใหผูใชทองเว็บสืบคนเนื้อหา และรูวาตนเองอยูที่ตําแหนงใดในหนาเว็บ
เกณฑความสําเร็จ 2.4.1 การขามบล็อกเนื้อหา (bypass block of content)
ใหมีกลไกเพื่อขามบล็อกเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นซ้ําๆ ในหนาเว็บหลายๆ หนา (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 2.4.2 การตั้งชื่อหนาเว็บ
หนาเว็บตองมีชื่อเรื่อง (title) ซึ่งสื่อถึงหัวเรื่องหรือจุดประสงคของหนานั้นๆ (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 2.4.3 ลําดับจุดสนใจ (focus order)
การทองเว็บใหเปนไปอยางมีลําดับ และหากลําดับในการทองเว็บนั้น มีผลกระทบตอความหมายและการ
ดําเนินงาน ตองรักษาความหมายและสมรรถนะของการใชงานจากลําดับจุดสนใจได (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 2.4.4 จุดประสงคของการเชื่อมโยง (ในบริบท)
สามารถกําหนดจุดประสงคของการเชื่อมโยงไดจากขอความเชื่อมโยงเพียงอยางเดียว หรือจากขอความ
เชื่อมโยงรวมกับบริบทของขอความเชื่อมโยง ยกเวนในกรณีที่จุดประสงคของขอความเชื่อมโยงนั้นมี
ความกํากวมตอผูใชโดยทั่วไป (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 2.4.5 ความหลากวิธี
สามารถบอกตําแหนงของหนาเว็บภายในชุดหนาเว็บไดหลายวิธี เวนแตหนาเว็บนั้นเปนผลที่ไดจาก
กระบวนการทํางานหรือเปนขั้นตอนของกระบวนการ (ระดับ เอ เอ)
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เกณฑความสําเร็จ 2.4.6 หัวขอและปายกํากับ
ใหหัวขอและปายกํากับแสดงถึงหัวเรื่องและจุดประสงคนั้นๆ (ระดับ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 2.4.7 สามารถรับจุดสนใจได
ในการสั่งงานผานแผงแปนอักขระ ใหผูใชสามารถรับทราบไดวากําลังเกิดจุดสนใจ ณ จุดใด (ระดับ เอ
เอ)
เกณฑความสําเร็จ 2.4.8 ตําแหนง
จะตองมีขอมูลแสดงใหผูใชทราบถึงตําแหนงปจจุบันของผูใชวาอยูที่สวนใดของชุดหนาเว็บ (ระดับ เอ
เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 2.4.9 จุดประสงคของการเชื่อมโยง
ขอความที่ใชกําหนดการเชื่อมโยงตองมีขอมูลเพียงพอที่จะบอกถึงจุดประสงคของการเชื่อมโยง (ระดับ
เอ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 2.4.10 การตั้งหัวเรื่อง
ตองมีหัวเรื่องเพื่อจัดระเบียบโครงสรางของเนื้อหา (ระดับ เอ เอ เอ)
หมายเหตุ 1 “หัวเรื่อง” ในที่นี้ใชในความหมายทั่วไป รวมทั้งชื่อเรื่อง และวิธีการที่จะใสหัวเรื่องเขาไปในเนื้อหา
แบบตางๆ
หมายเหตุ 2 เกณฑค วามสําเร็จ ที่ ค รอบคลุ ม ขอ นี้ใชเ ฉพาะขอ เขี ยนเทา นั้น ไม ร วมองคป ระกอบสวนติดตอ ผูใ ช
สําหรับองคประกอบสวนติดตอผูใชนั้นใหดูเกณฑความสําเร็จ 4.1.2

4.3 หลักการที่ 3: ใหผูใชเขาใจได
สารสนเทศและกระบวนการทํางานของสว นติด ตอผูใ ช ตอ งเขา ใจได โดยมี แ นวทางการดํ า เนิ น การ 3
ประการ ไดแก
4.3.1 แนวทางที่ 3.1 อานได
ผูใชสามารถอานและเขาใจเนื้อหาที่เปนขอความได
เกณฑความสําเร็จ 3.1.1 ภาษาของขอความในหนาเว็บ
ภาษาโดยปริยาย (default human language) ของหนาเว็บใดๆ จะตองกําหนดใหโปรแกรมดูเว็บอานคาได
ถูกตอง (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.1.2 ภาษาของขอความในสวนตางๆ ของหนาเว็บ
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ภาษาในสวนตางๆ ของหนาเว็บที่เปนภาษาตางไปจากภาษาโดยปริยาย จะตองกําหนดใหโปรแกรมดูเว็บ
อานคาไดถูกตอง ยกเวน ชื่อเฉพาะ ศัพทเฉพาะทาง คําที่คลุมเครือและคําหรือวลีที่เปนสวนหนึ่งของ
ขอความลอมรอบ (ระดับ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.1.3 คําที่มีความหมายตางจากปกติ
ใหมีกลไกที่จะใหความหมายของคําหรือวลีที่มีความหมายตางจากหรือจํากัดกวาปกติ รวมถึงสํานวน
และการเลนคํา (ระดับ เอ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.1.4 อักษรยอ
ใหมีกลไกที่ระบุคําเต็ม หรือความหมายของอักษรยอ (ระดับ เอ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.1.5 ระดับการอาน
ถาเนื้อหาที่อานตองใชระดับความสามารถในการอานสูงกวาระดับมัธยมตน (ไมรวมคําหรือชื่อเฉพาะ)
ตองมีเนื้อหาหรือบทความเสริม เพื่อใหบุคคลที่มีระดับความสามารถในการอานต่ํากวาระดับมัธยมตน
เขาใจได (ระดับ เอ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.1.6 การอานออกเสียง
คําซึ่งหากออกเสียงไมถูกตองแลวทําใหไมเขาใจความหมาย ตองมีกลไกกําหนดการอานออกเสียงที่
ถูกตอง (ระดับ เอ เอ เอ)
4.3.2 แนวทางที่ 3.2 คาดเดาได
ใหหนาเว็บปรากฏขึ้นและทํางานในลักษณะที่คาดเดาได
เกณฑความสําเร็จ 3.2.1 ขณะที่เปนจุดสนใจ
เมื่อองคประกอบใดๆ เปนจุดสนใจ ตองไมเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบริบท (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.2.2 ขณะที่นําเขาขอมูล
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขององคประกอบสวนติดตอผูใชใดๆ ตองไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
บริ บ ทโดยอั ต โนมั ติ ยกเว น ผู ใ ช จ ะได รั บ การแจ ง ล ว งหน า ว า จะเกิ ด เหตุ ก ารณ เ ช น นั้ น ก อ นการใช
องคประกอบดังกลาว (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.2.3 การนําทางอยางคงเสนคงวา
กลไกนําทางที่จัดทําขึ้นในแตละชุดของหนาเว็บ ตองจัดตําแหนงและลําดับกอนหลังใหเหมือนกันทุก
ครั้งที่เรียกใชงาน ยกเวนผูใชเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น (ระดับ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.2.4 การระบุที่คงเสนคงวา
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องคประกอบใดๆ ในชุดหนาเว็บที่ทําหนาที่เหมือนกันตองมีการระบุองคประกอบนั้นดวยขอความอยาง
คงเสนคงวา (ระดับ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.2.5 การเปลี่ยนแปลงตอเมื่อรองขอ
การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทต อ งเกิ ด จากการร อ งขอของผู ใ ช เ ท า นั้ น หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทโดย
อัตโนมัติ ตองมีกลไกใหผูใชสามารถสั่งยกเลิกการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติได (ระดับ เอ เอ เอ)
หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงบริบท ไดแก การปรับปรุงเนื้อหาบนหนาเว็บแบบอัตโนมัติ, มีการเชื่อมโยงกับขอมูล
อื่น (redirect) อัตโนมัติ มีการสรางหนาตางขึ้นมาใหม (pop-up windows) และ มีการเรียกใชฟงกชัน
ออนเชนจอีเวนต (onChange event)

4.3.3 แนวทางที่ 3.3 ความชวยเหลือในการนําเขาขอมูล
ชวยผูใชหลีกเลี่ยงและแกไขขอผิดพลาดได
เกณฑความสําเร็จ 3.3.1 การระบุขอผิดพลาด
หากตรวจพบความผิ ด พลาดของการนํา เขาขอมูล ได โ ดยอัต โนมั ติ ต อ งแจ ง ให ผูใ ชท ราบว ามี ค วาม
ผิดพลาดนั้นในรูปแบบของขอความ (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.3.2 ปายชื่อหรือคําแนะนําวิธีการใช
เมื่อตองการใหผูใชกรอกขอมูล ตองมีปายชื่อหรือคําแนะนําวิธีการใช (ระดับ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.3.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอผิดพลาด
หากตรวจพบความผิดพลาดของการนําเขาขอมูลไดโดยอัตโนมัติ และเปนความผิดพลาดที่สามารถ
แนะนําแกไขได ตองแนะนําใหผูใชทราบถึงวิธีการแกไข ยกเวนคําแนะนําดังกลาวจะมีผลเสียหายตอ
ความมั่นคงปลอดภัยหรือจุดประสงคของเนื้อหา (ระดับ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.3.4 การปองกันความผิดพลาด (ทางกฎหมาย การเงิน ขอมูล)
สําหรับหนาเว็บที่มีผลตอความผูกพันทางกฎหมายหรือเกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือการลบขอมูลของผูใชในระบบการจัดเก็บขอมูลหรือการสงคําสนองทดลอง (test
response) ของผูใช จะตองดําเนินการในลักษณะตอไปนี้อยางนอยหนึ่งขอ (ระดับ เอ เอ)
ก) ยอนกลับได
คําสนองทดลองของผูใชสามารถยอนกลับได
ข) ขอมูลไดรับการสอบทาน
ขอมูลที่นําเขาจะไดรับการสอบทาน และหากมีความผิดพลาด ผูใชจะไดรับโอกาสแกไขขอมูลนั้น
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ค) ยืนยันกอนตกลงได
มีกลไกการทบทวน สอบทานและแกไขขอมูล กอนที่จะตกลงในขั้นสุดทาย
เกณฑความสําเร็จ 3.3.5 ความชวยเหลือ
ใหมีขอความชวยเหลือผูใชที่สอดคลองกับสถานการณ (ระดับ เอ เอ เอ)
เกณฑความสําเร็จ 3.3.6 การปองกันความผิดพลาด (ทุกกรณี)
หนาเว็บที่ตองการใหผูใชกรอกขอมูลสง จะตองดําเนินการในลักษณะตอไปนี้อยางนอยหนึ่งขอ (ระดับ
เอ เอ เอ)
ก) ยอนกลับได
คําสนองทดลองของผูใชสามารถยอนกลับได
ข) ขอมูลไดรับการสอบทาน
ขอมูลที่นําเขาจะไดรับการสอบทาน และหากมีความผิดพลาด ผูใชจะไดรับโอกาสแกไขขอมูลนั้น
ค) ยืนยันกอนตกลงได
มีกลไกการทบทวน สอบทานและแกไขขอมูล กอนที่จะตกลงในขั้นสุดทาย
4.4 หลักการที่ 4 : ใหเนื้อหาแกรง (robust) เพื่อรองรับเทคโนโลยีไดหลากหลาย
เนื้อหาตองแกรงมากพอที่จะถูกตีความดวยซอฟตแวรสําหรับผูใชชนิดตางๆ แลวมีความหมายถูกตองและ
นาเชื่อถือ รวมถึงการใชผานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ในหลักการนี้ประกอบดวยแนวทาง 1
ประการ ไดแก
4.4.1 แนวทางที่ 4.1 ความเขากันได
ใหทํางานเขากันไดกับซอฟตแวรสําหรับผูใช รวมทั้งเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งในปจจุบัน
และในอนาคตใหไดมากที่สดุ
เกณฑความสําเร็จ 4.1.1 การวิเคราะหโครงสรางเนื้อหา
เนื้อหาเว็บที่บรรยายโดยใชภาษากํากับขอความ (markup language) ตองมีเอลิเมนต (element) ที่ถูกตอง
และครบถวน ไดแก การใชแทก (tag) เปด และแทกปด การซอนของแทกที่เกี่ยวของตามขอกําหนด การ
ไมกําหนดลักษณะประจํา ซ้ํากันในเอลิเมนตเดียวกัน และการกําหนดคา ไอดี (ID) ที่ไมซ้ํากันในหนา
เว็บ ยกเวนในกรณีที่ขอกําหนดอนุญาตใหใชได (ระดับ เอ)
หมายเหตุ 1

เอลิเมนต หมายถึง องคประกอบทั้งหมดที่อยูภายใตแทก เริ่มตั้งแตแทกเปดจนถึงแทกปด
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หมายเหตุ 2 กรณีที่แทกเปดและแทกปด มีตัวอักขระไมครบถวนเชน ลืมใสเครื่องหมาย <, > หรือใชเครื่องหมาย
คําพูดที่ไมเขาคูกัน ใหถือวาไมสมบูรณ

เกณฑความสําเร็จ 4.1.2 ชื่อ บทบาท คาของลักษณะประจํา
สําหรับสวนติดตอผูใชทั้งหมด (รวมถึง แบบฟอรม การเชื่อมโยง และองคประกอบที่สรางดวยคําสั่ง)
องคประกอบทั้งหมด เชน ชื่อ บทบาท สถานะ คุณสมบัติหรือคาของลักษณะประจําที่กําหนดดวยผูใช
ตองกําหนดไดดวยโปรแกรม และแจงการเปลี่ยนแปลงองคประกอบเหลานี้ใหกับซอฟตแวรสําหรับผูใช
รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ระดับ เอ)
หมายเหตุ

เกณฑความสําเร็จนี้ตองการใหผูจัดทําเว็บไซตที่พัฒนาสวนติดตอผูใช กําหนดองคประกอบใหเปนไป
ตามเกณฑความสําเร็จ 4.1.2

5. เกณฑการผานขอกําหนด
หนาเว็บที่ถือวาผานขอกําหนดการทําใหเนือ้ หาเว็บสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ตองผานเกณฑตอไปนี้ทกุ
ขอ
5.1 ระดับความสอดคลอง ตองผานขอกําหนดของแตละระดับอยางครบถวนดังตอไปนี้
ระดับ เอ (ดี) หนาเว็บตองผานเกณฑความสําเร็จในระดับ เอ ทุกขอ หรือมิฉะนั้นตองมีหนาเว็บที่เปน
ทางเลือกที่ผานเกณฑในระดับเดียวกัน
ระดับ เอ เอ (ดีมาก) หนาเว็บตองผานเกณฑความสําเร็จในระดับ เอ และระดับ เอ เอ ทุกขอ หรือมิฉะนั้น
ตองมีหนาเว็บที่เปนทางเลือกที่ผานเกณฑในระดับ เอ เอ
ระดับ เอ เอ เอ (ดีเยี่ยม) หนาเว็บตองผานเกณฑความสําเร็จในระดับ เอ ระดับ เอ เอ และระดับ เอ เอ เอ ทุก
ขอ หรือมิฉะนั้นตองมีหนาเว็บที่เปนทางเลือกที่ผานเกณฑในระดับ เอ เอ เอ
หมายเหตุ 1
หมายเหตุ 2

ถึงแมวาจะผานเกณฑเพียงระดับใดระดับหนึ่ง หากผูจัดทําเว็บมีบางสวนของหนาเว็บไดบรรลุเกณฑ
ความสําเร็จที่สูงกวา ควรประกาศไวดวย
ในระดับนโยบาย ไมแนะนําใหกําหนดวาหนาเว็ บทุกหนาตอ งผานเกณฑค วามสําเร็จระดับ เอ เอ เอ
เนื่องจากอาจมีขอจํากัดทางดานเทคนิค

5.2 หนาเว็บที่ถือวาผานขอกําหนดตองผานเกณฑความสําเร็จของแตละระดับทั้งหนาเว็บ โดยไมยกเวนสวนใด
สวนหนึ่งของหนาเว็บ
หมายเหตุ 1

ในการผานขอกําหนดทางเลือกอื่นที่เปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในหนาเว็บ ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของหนา
เว็บ เชน คําอธิบายที่ยาวหรือทางเลือกอื่นที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ 2

ผูจัดทําเว็บที่ไมสามารถทําใหเนื้อหาเว็บผานขอกําหนดได เนื่องจากเนื้อหานั้นอยูนอกเหนือจากการ
ควบคุมของผูจัดทําเว็บ ใหถือวาเปนความสอดคลองกับขอกําหนดแบบบางสวน

-21-

มอก.2565-2555
5.3 เมื่อชุดหนาเว็บมีลําดับขั้นตอนที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องใหเสร็จสมบูรณ หนาเว็บทุกหนาในลําดับ
ขั้นตอนนั้นตองผานเกณฑความสําเร็จในระดับนั้นหรือสูงกวา (หากมีหนาใดหนาหนึ่งในชุดหนาเว็บไม
ผานเกณฑความสําเร็จใหถือวาชุดหนาเว็บนั้นไมผานเกณฑดังกลาว)
ตัวอยาง : กรณีที่รานคาบนเว็บไซตมีชุดหนาเว็บที่ใชสําหรับการเลือกซื้อสินคา ใหถือวาหนาเว็บ
ทุกหนาตั้งแตเริ่มตนจนจบ เปนกระบวนการที่ตองทําใหสําเร็จและสอดคลองกับขอกําหนดทุกหนาเว็บ
5.4 ผูจัดทําเว็บตองมีวิธีการพัฒนาเว็บที่สนับสนุนการเขาถึงและใชประโยชนไดโดยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวก หากสารสนเทศหรือการทํางานใด ๆ อยูในรูปแบบที่ไมสนับสนุน ตองมีวิธีอื่นที่ทําใหเขาถึงและใช
ประโยชนได
5.5 หากเทคโนโลยีที่ใชอยูในรูปแบบที่ไมสนับสนุนการเขาถึงและใชประโยชนไดโดยเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือไมผานขอกําหนด ตองไมสงผลกระทบตอผูใชในการเขาถึงสวนที่เหลือของหนาเว็บ
นอกจากนี้หนาเว็บทั้งหนาตองผานขอกําหนดภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
5.5.1 เมื่อเปดการใชงานเทคโนโลยีที่ไมสนับสนุนการเขาถึงและใชประโยชนไดโดยเทคโนโลยสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดวยซอฟตแวรสําหรับผูใช และ
5.5.2 เมื่อปดการใชงานเทคโนโลยีดังกลาวโดยซอฟตแวรสําหรับผูใช และ
5.5.3 เมื่อซอฟตแวรสําหรับผูใชไมสนับสนุนการใชงานเทคโนโลยีดังกลาว
นอกจากนี้ ผูจัดทําเว็บตองพัฒนาเว็บใหผานเกณฑความสําเร็จ 4 ขอ มิฉะนั้นจะเปนการรบกวนการใชงาน
หนาเว็บของผูใช ไดแก
เกณฑความสําเร็จ 1.4.2 การควบคุมเสียง
เกณฑความสําเร็จ 2.1.2 ไมจาํ กัดทางเลือกของผูใชแผงแปนอักขระ
เกณฑความสําเร็จ 2.3.1 แสงวาบ 3 ครั้งหรือใหต่ํากวาระดับอันตราย และ
เกณฑความสําเร็จ 2.2.2 การสั่งพัก หยุด ซอน
หมายเหตุ ถ า หน า เว็ บ ใด ๆ ไม ผ า นตามข อ กํ า หนดไม ร วมอยู ใ นขอบเขตของความสอดคล อ งหรื อ อ า งว า ได ผ า น
ขอกําหนด

6. การอางการผานขอกําหนด
การกําหนดความสอดคลองกับขอกําหนดใชสําหรับหนาเว็บเทานั้น ซึ่งอาจเปนการผานขอกําหนด เพียง 1 หนา
หลายหนา หรือทั้งชุดหนาเว็บ
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6.1 องคประกอบที่จําเปนสําหรับการอางการผานขอกําหนด
ผูจัดทําเว็บสามารถพัฒนาเว็บใหสอดคลองกับขอกําหนดโดยไมจําเปนตองอางถึงการผานขอกําหนด แต
เมื่อมีการอาง ตองมีการประกาศดังนี้
(1) วันที่อาง
(2) ชื่อขอกําหนด เวอรชัน และยูอารไอ (URI) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนดการทําให
เนื้อหาเว็บสามารถเขาถึงและใชประโยชนได มอก.XXXX-YYYY ที่ http://tisi.go.th/xxxx/
(3) ระดับความสอดคลอง : ระดับ เอ (ดี) เอเอ (ดีมาก) หรือ เอเอเอ (ดีเยี่ยม)
(4) คําอธิบายสั้นๆ ของหนาเว็บ เชน รายการยูอารไอ ที่อางการผานขอกําหนดรวมทั้งโดเมนยอยดวย
หมายเหตุ 1 ในการอางการผานขอกําหนดอาจแสดงเปนรายการยูอารไอ หรือเปนการอธิบายยูอารไอทั้งหมดใน
หนาเว็บ
หมายเหตุ 2 ผลิตภัณฑที่เปนเว็บเบส (web-based) ที่ยังไมมียูอารไอ กอนที่จะติดตั้งบนเว็บไซตของลูกคา ตองมี
ขอความเขียนวาจะผานขอกําหนดเมื่อมีการติดตั้งแลว

(5) รายการเทคโนโลยีที่แสดงเนื้อหาเว็บ
หมายเหตุ การใชโลโกเพื่ออางการผานขอกําหนดถือเปนการอางการผานขอกําหนดรูปแบบหนึ่ง และตองมี
องคประกอบที่จําเปนสําหรับการอางการผานขอกําหนดขางตน (ดูภาคผนวก ก.)

6.2 องคประกอบที่ไมบังคับในการอางการผานขอกําหนด
นอกเหนือจากองคประกอบที่จําเปนสําหรับการอางการผานขอกําหนดเบื้องตน ใหมีขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ชวยเหลือผูใช ดังตอไปนี้
(1) รายการของเกณฑความสําเร็จที่สูงกวาระดับความสอดคลองที่อางไว ขอมูลตองอยูในรูปแบบที่ผูใช
สามารถอานได หรืออยูในรูปแบบเมทาดาตา (metadata) ที่โปรแกรมอานได
(2) รายการเทคโนโลยีเฉพาะที่ใช (แตไมจําเปนตองใชทั้งหมด)
(3) รายชื่อของซอฟตแวรสําหรับผูใชรวมทั้งเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในการทดสอบเนื้อหา
(4) ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ทําใหผานเกณฑความสําเร็จขั้นตอไป เพื่อชวยใหเขาถึงและใชประโยชนได
มากขึ้น
(5) เวอรชันของเมทาดาตาของรายการเทคโนโลยีเฉพาะที่จําเปนตองใชที่โปรแกรมอานได
(6) เวอรชันของเมทาดาตาของการอางการผานขอกําหนดที่โปรแกรมอานได
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6.3 การประกาศความสอดคลองกับขอกําหนดแบบบางสวน สําหรับเนื้อหาที่เปนของบุคคลที่สาม
กรณีหนาเว็บที่สรางขึ้นแลวมีการเพิ่มเติมขอมูลเขาไป ตัวอยางเชน โปรแกรมอีเมล บลอก (blog) บทความ
ที่อนุญาตใหผูใชแสดงความคิดเห็น หรือโปรแกรมที่สนับสนุนใหผูใชเพิ่มเติมเนื้อหาได รวมถึง เว็บทา
หรือเว็บขาวที่รวบรวมเนื้อหามาจากหลายแหลง หรือเว็บไซตที่มีการเพิ่มเติมขอมูลโดยอัตโนมัติจากแหลง
อื่นตลอดเวลา เชน การเพิ่มโฆษณาเขาไปบนหนาเว็บตลอดเวลา
ในกรณีขางตน ขณะที่นําเนื้อหาขึ้นเว็บครั้งแรก ผูจัดทําเว็บจะไมทราบวาเนื้อหาที่ไมสามารถควบคุมไดจะ
เปนอยางไร แตตองระลึกเสมอวา เนื้อหาที่ไมสามารถควบคุมไดจะมีผลกระทบตอเนื้อหาที่ควบคุมได
ดังนั้นจึงมีทางเลือก 2 ทางใหดําเนินการดังนี้
6.3.1 ใหกําหนดความสอดคลองกับขอกําหนดโดยใชความรูที่ดีที่สุด กลาวคือ ถาหนาเว็บเปนแบบที่มี
การติดตามตรวจสอบ และแกไขไดภายใน 2 วันทําการ เชน สามารถลบเนื้อหาที่ไมสอดคลอง
ออกไป หรือทําใหเนื้อหานั้นสอดคลองตามขอกําหนดได ผูจัดทําเว็บสามารถอางความสอดคลอง
กับขอกําหนดฯได ตอเมื่อมีการลบ หรือแกไขเนื้อหาที่ไมสอดคลองไปแลว แตจะไมสามารถอาง
ความสอดคลองได ถาผูจัดทําเว็บไมสามารถติดตามตรวจสอบหรือแกไข เนื้อหาที่ไมสอดคลอง
หรือ
6.3.2 ใหประกาศ “ความสอดคลองกับขอกําหนดแบบบางสวน” ได ถึงแมหนาเว็บนั้นไมสอดคลองกับ
ขอกําหนด แตจะสอดคลองตอเมื่อมีการลบบางสวนออกไป ดังนั้นรูปแบบของขอความที่จะ
ประกาศคือ “หนาเว็บนี้ไมสอดคลองกับขอกําหนด แตจะสอดคลองกับขอกําหนดในระดับ X เมื่อ
มีการลบเนื้อหาสวนที่ไมสามารถควบคุมไดออกไป” เนื้อหาสวนที่ไมสามารถควบคุมไดตาม
ความสอดคลองกับขอกําหนดแบบบางสวนตองเปนดังนี้
(1) เปนเนื้อหาที่ไมไดอยูในการควบคุมของผูจัดทําเว็บ
(2) ตองอธิบายในวิธีการที่ผูใชสามารถระบุได เชน ไมควรอธิบายวา “หนาเว็บทุกสวนไม
สามารถควบคุมได” นอกจากตองการใหเขียนเชนนั้น
6.4 การประกาศความสอดคลองกับขอกําหนดแบบบางสวนสําหรับภาษาบนหนาเว็บ
“การประกาศความสอดคลองแบบบางสวนที่ขึ้นอยูกับภาษา” อาจทําได เมื่อหนาเว็บนั้นไมมีความ
สอดคลองกับขอกําหนด แตสอดคลองตอเมื่อมีเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก หรือมีโปรแกรมดูเว็บที่
มีคุณสมบัติดานการเขาถึงและใชประโยชนไดรวมทั้งโปรแกรมสําหรับผูใชสําหรับแตละภาษาบนหนา
เว็บ รูปแบบของการประกาศควรเขียนวา “หนาเว็บนี้ไมสอดคลองกับขอกําหนด แตจะสอดคลองกับ
ขอกําหนดในระดับ X เมื่อมีเครื่องมือชวยเหลือการเขาถึงและใชประโยชนไดสําหรับแตละภาษา”
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ภาคผนวก ก.
(ขอกําหนด)
โลโกเพื่ออางการผานขอกําหนด
(ขอ 6.1)
ก.1 การอ า งการผ า นข อ กํ า หนดการทํ า ให เ นื้ อ หาเว็ บ สามารถเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด ในระดั บ ความ
สอดคลอง ระดับ เอ (ดี) ใหใชรูปที่ ข.1 สําหรับภาษาอังกฤษ และใชรูปที่ ก.2 สําหรับภาษาไทย

รูปที่ ก.1 โลโกเพื่ออางการผานขอกําหนดในระดับความสอดคลอง ระดับ เอ สําหรับภาษาอังกฤษ
(ขอ ก.1)

รูปที่ ก.2 โลโกเพื่ออางการผานขอกําหนดในระดับความสอดคลอง ระดับ เอ สําหรับภาษาไทย
(ขอ ก.1)
ก.2 การอ า งการผ า นข อ กํ า หนดการทํ า ให เ นื้ อ หาเว็ บ สามารถเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด ในระดั บ ความ
สอดคลอง ระดับ เอ เอ (ดีมาก) ใหใชรูปที่ ก.3 สําหรับภาษาอังกฤษ และใชรูปที่ ก.4 สําหรับภาษาไทย

รูปที่ ก.3 โลโกเพื่ออางการผานขอกําหนดในระดับความสอดคลอง ระดับ เอ เอ สําหรับภาษาอังกฤษ
(ขอ ก.2)

รูปที่ ก.4 โลโกเพื่ออางการผานขอกําหนดในระดับความสอดคลอง ระดับ เอ เอ สําหรับภาษาไทย
(ขอ ก.2)
ก.3 การอ า งการผ า นข อ กํ า หนดการทํ า ให เ นื้ อ หาเว็ บ สามารถเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด ในระดั บ ความ
สอดคลอง ระดับ เอ เอ เอ (ดีเยี่ยม) ใหใชรูปที่ ก.5 สําหรับภาษาอังกฤษ และใชรูปที่ ก.6 สําหรับภาษาไทย
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รูปที่ ก.5 โลโกเพื่ออางการผานขอกําหนดในระดับความสอดคลอง ระดับ เอ เอ เอ สําหรับภาษาอังกฤษ
(ขอ ก.3)

รูปที่ ก.6 โลโกเพื่ออางการผานขอกําหนดในระดับความสอดคลอง ระดับ เอ เอ เอ สําหรับภาษาไทย
(ขอ ก.3)
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