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19The Essentials of Traditional Phone System. Intro  

พื้นเพ โทรศัพท์พื้นฐาน  
ThE ESSEnTiALS of TrAdiTionAL PhonE SySTEM

เห็นมาตั้งแต่เกิด แต่ไม่เคยรู้ว่า... 

k โทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ในบ้านนั้น มีวิวัฒนาการมาอย่างไร 

k เวลาไฟฟ้าดับ ทำไมเรายังสามารถใช้โทรศัพท์บ้านได้ 

k หน่วยงานที่ชื่อ องค์การโทรศัพท์, ทศท. และทีโอที นั้น

เกี่ยวข้องกันอย่างไร 

k คู่สายคืออะไร ทำไมถึงเรียกเป็นคู่ 

k วิธีการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ผ่านเว็บของ TOT 

k วิธีการสืบหาชื่อเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ จากเลขหมายที่ต้องการรู้ 

k วิธีการแจ้งโทรศัพท์เสียหรือขัดข้อง 

k วิธีการตรวจซ่อมโทรศัพท์เบื้องต้นด้วยตนเอง 

พบกับคำตอบเหล่านี้ได้ จากเนื้อหาต่อไปนี้ ที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักกับ

โทรศัพท์บ้านของคุณดีขึ้น พร้อมทั้งเข้าใจความเป็นมา และวิธีการแก้

ปัญหาโทรศัพท์บ้านที่ขัดข้องได้ 
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3939No Ordinary Stories of Ordinary Phones. Intro

ใช้อยู่ทุกวัน แต่ไม่เคยรู้ว่า... 

k เบอร์โทรศัพท์บ้านนั้นมี 8 หลักหรือ 9 หลักกันแน่  

k ควรจะเขียนเลขหมายโทรศัพท์บนนามบัตรหรือโบรชัวร์อย่างไร 

ให้ตรงตามมาตรฐาน ถ้าคุณยังเขียนเป็น 02-xxx-xxxx หรือ 

(02) xxx xxxx ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว 

k ควรจะเขียนเลขหมายโทรศัพท์ระหว่างประเทศอย่างไร ให้เป็น

ไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้โทรจากต่างประเทศไม่สับสน 

k คำแนะนำในการเขียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใหม่  

k เครื่องหมาย ( ) ในเลขหมายโทรศัพท์นั้นหมายถึงอะไร  

k ทำอย่างไรถึงจะรู้เบอร์ผู้โทรเข้ามา ก่อนที่จะรับสาย 

k บริการเสริมของโทรศัพท์บ้านนั้น มีอะไรบ้างที่น่าสนใจ  

k คุณสมบัติของโทรศัพท์ไร้สายที่น่าใช้ 

ในบทนี้ จะช่วยให้คุณเขียนเลขหมายโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง และใช้

ประโยชน์จากเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาของคุณได้มากกว่าธรรมดา 

no ordinAry SToriES of ordinAry PhonES

เรื่องไม่ธรรมดา   
    ของโทรศัพท์ธรรมดา   



565656 Smart Calls. Part I : Chapter 03 

03 



5757The Progression of Mobile Phones. Intro  

เคลื่อนตาม โทรศัพท์ที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคุณ 

k เข้าใจการทำงานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างง่าย 

k กว่าจะมาเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย ที่นิยม

กันมากในวันนี้ 

k การเพ่ิมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น 10 หลัก เพื่อ

เพิ่มจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น 100 ล้าน

เลขหมาย 

k รู้จักกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย 

k แนวโน้มการสื่อสารไร้สายและมีสายของไทย 

ThE ProGrESSion of MoBiLE PhonES

เคลื่อนตาม โทรศัพท์เคลื่อนที่   
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7373The Evolution of Mobile Phone Technology. Intro  

ตามติด เทคโนโลยีโทรศัพท์ที่ติดตามคุณไปทุกที่  

k รู้จักกับเทคโนโลยียุค 3G ของโครงข่ายระบบ GSM และ 

CDMA 

k เห็นสเป็คเครื่องมือถือรุ่นใหม่ๆมีคำว่า W-CDMA, UMTS และ 

HSDPA แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร 

k เทคโนโลยี EDGE ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ให้ความเร็วในการใช้งาน

จริงแค่ไหน 

k สัมผัสเทคโนโลยียุค 3G เฟสแรกของไทยได้แล้ววันนี้ ด้วย

เทคโนโลยี MBI 1xEV-DO จาก HUTCH 

k รู้จักกับ CAT CDMA ทางเลือกใหม่ของบริการมัลติมีเดีย

ไร้สายความเร็วสูง 

k เตรีมพร้อมสู่ชีวิตอิสระในยุค 3G พร้อมรูปแบบการใช้งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคต 

k จินตนาการไปสู่เทคโนโลยีไร้สายในยุค 3.5G, 4G และ 5G 

ThE EvoLUTion of MoBiLE PhonE TEChnoLoGy

ตามติดเทคโนโลยี   
          โทรศัพท์มือถือ  



8888

Part II 

05 โทรประหยัดเป็นประจำ   
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06 
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ประหยัดค่าโทรศัพท์ของคุณ 
save Money on yoUR Phone bIlls

07 

จ่ายค่าโทรมือถือน้อยลง   
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Pay less on MobIle Calls

08 
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91Cost-Saving Calls Using Fixed Line Phones.    

โทรประหยัดเป็นประจำ   
  ด้วยโทรศัพท์ประจำที่ 
Cost-savIng Calls UsIng FIxed lIne Phones

ประหยัดค่าโทร ของโทรศัพท์บ้านและสำนักงาน 

k	 อัตราค่าโทรทางไกลในประเทศ	ของผู้ให้บริการแต่ละรายไม่เท่ากัน	เราควรจะ

เลือกใช้บริการของใครดี	

k	 ค่าโทรอัตราประหยัด	1234	ของแต่ละค่ายไม่เท่ากัน	แล้วค่ายไหนถูกที่สุด	

k	 จะส่งแฟกซ์ผ่านระบบ	1234	ในอัตราประหยัดไปยังต่างจังหวัดได้หรือไม่	

k	 โทรไปต่างจังหวัด	 แต่อยู่ในรหัสพื้นที่เดียวกัน	 จะเสียค่าโทรครั้งละ	 3	 บาท

หรือไม่	

k	 เมื่อจำเป็นต้องโทรทางไกลด้วยโทรศัพท์สาธารณะ	ทำอย่างไรให้ประหยัดที่สุด	

k	 โทรศัพท์พื้นฐานก็มีแพ็กเกจต่างๆให้เลือกใช้	 ไม่แพ้โปรโมชั่นของมือถือเลยที

เดียว	

k	 ข้อดีของแพ็กเกจโทรอบอุ่น	และสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนสมัครใช้บริการ	

k	 คุณสามารถล็อคไม่ให้โทรออกไปยังเบอร์โทรต่างจังหวัด	 ต่างประเทศ	 รวมถึง

เบอร์	1900	ต่างๆได้	เพื่อป้องกันการโทรออกโดยไม่ได้รับอนุญาต	

พร้อมกับอีกหลากหลายวิธีในการประหยัดค่าโทรศัพท์	 จากการใช้โทรศัพท์ประจำที่

ของคุณ 
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113Cheap Calls on Mobile Phones. Intro  

โทรมือถือให้ถูกสุดๆ 

k	 รู้จักกับรูปแบบโปรโมชั่นมือถือ	ที่เหมาะสมกับคุณ	

k	 ในเมื่อการโทรในเครือข่ายเดียวกันถูกกว่าเห็นๆ	แล้วเราจะทำอะไรได้บ้าง	

k	 อยากรู้ว่าเบอร์มือถือนั้นเป็นของเครือข่ายใด	จะเช็คได้อย่างไร	

k	 ถ้าอยากใช้โปรฯสำหรับลูกค้าใหม่	ที่มีสิทธิ์พิเศษมากกว่า	จะทำอย่างไร		

k	 อยากใช้	2	เบอร์	2	โปรโมชั่น	แต่ไม่อยากพก	2	เครื่องจะทำอย่างไร	

k	 วิธีการทำให้ใช้มือถือเบอร์เดียวกัน	ได้หลายเครื่องพร้อมๆกัน	

k	 รู้จักกับโปรโมชั่นแบบ	On-Top	ที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้มากยิ่งขึ้น	

k	 บริการเสริมเบอร์พิเศษ	ช่วยให้คุณโทรหาคนพิเศษได้แสนถูก	

โทรถูก ด้วยโทรศัพท์มือถือ 
CheaP Calls on MobIle Phones

ทุกวันนี้	 แทบทุกคนจะมีมือถือติดตัวกันอย่างน้อยคนละ	 1	 เครื่อง	 ใครที่โทรมากๆ

หน่อยก็อาจต้องพกพาโทรศัพท์หลายเครื่อง	 เพื่อใช้โทรไปยังเลขหมายของแต่ละเครือข่าย	

ซึ่งจะเสียค่าโทรถูกกว่า	เวลาจะโทรไปไหนก็หยิบมือถือขึ้นมาก่อนเสมอ	

การโทรด้วยมือถือนั้นสะดวก	 และดูเหมือนจะประหยัดกว่าการใช้โทรศัพท์บ้าน	

เนื่องจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกค่ายต่างออกโปรโมชั่นเด็ดๆมาประชันกันอย่าง

ดุเดือด	 เราจึงมีโอกาสเลือกโปรโมชั่นที่ตรงกับการใช้งานของเรา	 ประกอบกับแนวโน้ม

ค่าโทรนั้นก็ถูกลงเรื่อยๆ	จากการแข่งขันอย่างเข้มข้นของผู้ให้บริการ	
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139Pay Less on Mobile Calls. Intro  

อยากโทร แต่ไม่อยากจ่ายมาก 

k	 เป็นคนชอบโทร	 แต่ไม่อยากมีภาระค่าใช้จ่ายมาก	 ควรทำตัว

อย่างไร	

k เมื่ออยากคุย	 แต่ไม่อยากเสียตังค์ค่าโทร	 มีเทคนิคอะไรบ้าง	

ที่น่านำไปใช้	

k	 เมื่อจะโทรทั้งที	จะต้องโทรให้คุ้มค่า	กับทุกนาทีที่ต้องจ่าย	

k	 ในยามฉุกเฉิน	ที่เงินหมดหรือวันหมด	จะทำอย่างไรให้ได้คุย		

k คุณสามารถเปลี่ยนระบบมือถือของคุณจากแบบเติมเงิน

ไปเป็นแบบรายเดือน	 หรือจากแบบรายเดือนไปเป็นแบบ

เติมเงิน	โดยยังคงใช้เบอร์เดิมของคุณได้	

k	 รู้จักกับบริการออนไลน์	 (eService)	 ของมือถือ	 ในการจัดการ

กับโปรโมชั่น	 ทำรายการต่างๆ	 รวมถึง	 ตรวจสอบรายละเอียด

การโทรออกของคุณ	ในแต่ละเดือนได้ด้วยตัวเอง		

นอกจากเรื่องของโปรโมชั่นของมือถือที่เราใช้แล้ว	 ยังมีเทคนิคและ

วิธีการอีกมากมาย	ที่จะช่วยให้คุณจ่ายค่าโทรมือถือน้อยลงได้ในทันที		

 

จ่ายค่าโทรมือถือน้อยลง   
   ด้วยวิธีง่ายๆ 
Pay less on MobIle Calls
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159Save More on Moblie Phones. Intro  

ถึงคราว ประหยัดค่าโทรมือถือยิ่งขึ้น 

k	 ในยามที่ต้องการประหยัด	ยกเลิกบริการบางอย่าง	อาจช่วยคุณได้	

k	 รู้จักกับบริการจำกัดวงเงิน	ที่ป้องกันไม่ให้ค่าโทรบานปลายเกินงบ	

k	 ใช้มือถือโทรเข้า	Call	Center	ของผู้ให้บริการมือถือ	อาจทำให้คุณ

ต้องจ่ายมากกว่าที่คิด	

k	 วิธีโทรเข้า	Call	Center	 อย่างประหยัด	พร้อมช่องทางการติดต่อ	

Call	Center	ทางอื่นที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	

k	 รับฟรีค่าโทร	จากการใช้บริการใกล้ตัวต่างๆ	

k	 ข้อควรระวัง	เมื่อได้รับซิมแบบรายเดือนให้ใช้ฟรีๆ	

k อยา่หลงกล	 สมคัรใชบ้รกิารสง่ขอ้มลูฟร	ี คณุอาจตอ้งจา่ยค่าบริการ

เหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว	

ประหยัดยิ่งขึ้น จากโทรศัพท์มือถือ 
save MoRe on MobIle Phones
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โทรชัด   
โทรประหยัด   
ไปต่างประเทศ 
PremIum and economy 
InternatIonal calls

โทรทางไกล 
ต่างประเทศ   
ด้วยโทรศัพท์มือถือ 
InternatIonal calls 
from mobIle Phones
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ประหยัดค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  
saVe money on your InternatIonal calls

11 12 

โทรถูกทั่วโลก   
ด้วยบัตรโทรศัพท์ 
สุดประหยัด 
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InternatIonal callInG cards

โทรประหยัด  
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usInG InternatIonal 
callInG cards
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โทรชัด โทรประหยัด   
     ไปต่างประเทศ 

PremIum and economy InternatIonal calls

Premium and Economy International Calls. Intro  

เมื่อต้องการโทรทางไกลไปต่างประเทศ 

k	 รหัสโทรต่างประเทศ	001,	007,	008	และ	009	แตกต่างกัน

อย่างไร		

k	 จะโทรไปต่างประเทศ	ควรใช้รหัสอะไรดี	จึงจะประหยัดที่สุด	

k	 โทรศัพท์ระบบใดบ้าง	ที่สามารถใช้โทรไปต่างประเทศได้	

k	 วิธีการกดเลขหมาย	ในการโทรไปต่างประเทศด้วยรหัสต่างๆ	

k	 การคิดค่าบริการเป็นหน่วยย่อยของ	 CAT001	 และ	 CAT009	

ช่วยให้ประหยัดยิ่งขึ้นได้อย่างไร	

k	 อัตราลดของ	 CAT001	 สำหรับบางประเทศ	 อาจถูกกว่าอัตรา

ของ	CAT009	ได้	ทำให้สามารถคุยด้วยเสียงที่คมชัด	ในอัตรา

ที่ถูกกว่าได้	

k	 อัตราโปรโมชั่นของบริการ	TOT008	นาทีละ	5	บาทนั้น	ใช้กับ

เครื่องโทรศัพท์ระบบใดได้บ้าง	
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โทรทางไกลต่างประเทศ   
     ด้วยโทรศัพท์มือถือ 

InternatIonal calls from mobIle Phones

ไม่ยาก ถ้าอยากโทรไปต่างประเทศด้วยโทรศัพท์มือถือ  

k	 จะใช้มือถือโทรไปต่างประเทศผ่านบริการรหัสอะไรได้บ้าง	แตกต่าง

กันอย่างไร	

k	 การใช้มือถือโทรไปต่างประเทศ	จะเสียค่าใช้บริการมากกว่าใช้เบอร์

บ้านโทรไปหรือเปล่า	และต้องเสียค่าโทรสองต่อหรือไม่	

k	 ก่อนโทรไปต่างประเทศด้วยโทรศัพท์มือถือ	ต้องสมัครใช้บริการโทร

ทางไกลต่างประเทศก่อนหรือไม่	 และจะเรียกเก็บค่าใช้บริการ

อย่างไร	

k	 จะทดสอบได้อย่างไร	 ว่าโทรศัพท์มือถือของคุณสามารถโทรออก

ต่างประเทศได้หรือไม่	

k	 ควรเลือกใช้บริการโทรต่างประเทศของผู้ ให้บริการมือถืออย่าง	

004,	 005,	 006	 หรือจะใช้บริการโทรต่างประเทศผ่านรหัส	 001,	

007,	008,	009	ดีกว่า	

k	 ทราบถึงวิธีการกดเบอร์โทรไปต่างประเทศ	 ทั้งแบบมีรหัสนำหน้า	

และแบบไม่มีรหัส	

k	 โทรออกต่างประเทศผ่านบัตรโทรศัพท์	 ด้วยโทรศัพท์มือถือ	 ทั้ง

สะดวก	และประหยัดสุด	 	
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โทรออกต่างประเทศอย่างประหยัด จากทุกที่ที่คุณไป ด้วยบัตรโทรศัพท์  

k หากเครื่องของคุณถูกล็อกไม่ให้โทรออกต่างประเทศ	บัตรโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศช่วยคุณได้	

k	 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการโทรระหว่างประเทศได้อย่างแน่นอน	 ด้วยบัตร

โทรศัพท์		

k	 บัตร	 CAT	 PhoneNet	 ให้คุณโทรออกต่างประเทศผ่านบริการ	 CAT009	

ด้วยค่าโทรที่ถูกกว่า	

k	 โทรไปประเทศแคนาดา,	 จีน,	 ฝรั่งเศส,	 ฮาวาย,	 สิงคโปร์,	 อังกฤษ	 และ

อเมริกา	ในอัตราต่ำสุด	2	บาทต่อนาที	ด้วยบัตร	CAT	PhoneNet	

k	 รู้จักเทคนิคการโทรออกต่าง

ประเทศอย่างรวดเร็ว	 จาก

เบอร์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า	 โดย

ไม่ต้องกดรหัสและเลขหมาย

ใดๆ	จากมือถือของคุณ	
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Phone Card & Card Phone 

Phone Card นั้นคือบัตรโทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้กับเครื่องโทรศัพท์ทุกระบบ ทั้งโทรศัพท์บ้าน 

มือถือ และโทรศัพท์สาธารณะ ส่วน Card Phone นั้นคือเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้บัตร ซึ่งเป็น

เครื่องที่มีที่เสียบบัตรอยู่ สำหรับใช้บัตรโทรศัพท์แทนการหยอดเหรียญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ

สะดวกให้ไม่ต้องพกเหรียญไปเยอะๆ แต่ก่อนเป็นที่นิยมมาก แต่ปัจจุบัน แทบไม่มีให้เห็นแล้ว 

k	 เข้าใจวิธีการต่อบัตร	 เติมเงิน	 เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายอายุการใช้งาน

ของบัตร	

k	 พกบัตร	 CAT	 PhoneNet	 ติดตัวไปอเมริกา	 เพื่อใช้โทรกลับไทยใน

อัตราประหยัด	เพียงนาทีละ	4	บาท	

k บัตร	CAT	ThaiCard	ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างสะดวก	ขณะเดินทาง

ไปต่างประเทศ	สามารถใช้โทรกลับประเทศไทยได้จาก	36	ประเทศ	

k	 ใช้บริการเสริมของบัตร	 CAT	 ThaiCard	 ในการโทรจากต่างประเทศ

ไปยังประเทศอื่น	(Third	Country	Calling)	

โทรประหยัดระหว่างประเทศ   
   ด้วยบัตรโทรศัพท์ 

usInG InternatIonal callInG cards
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โทรออกต่างประเทศถูกสุด ด้วยบัตรโทรศัพท์สุดประหยัด 

k	 โทรถูกสุดนาทีละ	1	บาท	ไปยัง	9	ประเทศยอดนิยม	ด้วยบัตร	iTalk		

k	 โทรออกอย่างรวดเร็วผ่านระบบ	Caller	ID	และ	Speed	dial	ของ	iTalk	

โดยไม่ต้องเสียเวลากดรหัสบัตร	และเลขหมายปลายทาง	

k บริการเสริมพิเศษผ่านเว็บจาก	 iTalk	 ช่วยให้คุณทราบยอดคงเหลือ	

และรายละเอียดทุกการโทรของคุณได้ทันทีจากเว็บไซต์	

k	 โทรจากไทยไปทั่วโลกด้วยบัตร	ZayHi	เริ่มต้นเพียงนาทีละ	1	บาทเท่านั้น	

k	 บริการเสริม	 Number	 registration	 และ	 Speed	 dial	 keys	 จากบัตร	

ZayHi	ชว่ยใหก้ารโทรออกตา่งประเทศเปน็เรือ่งงา่ย	โดยไมต่อ้งกดรหสับตัร 

แถมยังไม่ต้องจำเบอร์โทรศัพท์ปลายทางอีกด้วย 

k บัตรโทรศัพท์	 ChatUp	 ให้คุณโทรกลับเมืองไทยได้ ในอัตราถูกสุด	

เพียงนาทีละ	50	สตางค์	จาก	21	ประเทศทั่วโลก	

k	 ทำความรู้จักบัตรชนิดอื่นอย่าง	Thookdee,	Hatari	และ	Telgo	

k	 เปรียบเทียบบริการของบัตร	 CAT	 ThaiCard,	 CAT	 PhoneNet,	 iTalk,	

ZayHi	และ	ChatUp		

k	 เลือกบัตรโทรศัพท์ชนิดใด	ให้เหมาะกับการสนทนาของคุณ	

Smart Calls. Part III : Chapter 12 
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การโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านบัตรโทรศัพท์

นั้น	 ให้ทั้งความสะดวกและความประหยัด	 เนื่องจาก

เป็นระบบ	 Prepaid	 ที่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้แน่นอน	

สามารถโทรออกจากเครือ่งโทรศพัทท์กุระบบ	 จากทกุท่ี	

ที่คุณเดินทางไป	 โดยสัญญาณเสียงจะสื่อสารผ่าน

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี	 VoIP (Voice 

over Internet Protocol)	ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

การสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ปกติมาก	 บัตร

โทรศัพท์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่าง

ประเทศ	ที่คุณไม่ควรมองข้าม		

นอกเหนือจากบัตร	CAT	PhoneNet	CAT	และ	

CAT	 ThaiCard	 ที่ ได้แนะนำไปแล้ว	 ยังมีบัตร

โทรศัพท์ระหว่างประเทศอีกหลายชนิดที่มีวาง

จำหน่ายทั่วไป	 ทั้งบัตร	 iTalk,	 ZayHi,	 ChatUp,	

Thookdee,	Hatari	และ	Telgo	ลองมาทำความรู้จัก

กับบัตรเหล่านี้	 เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกบัตร

โทรศพัทส์ำหรบัใชโ้ทรไปตา่งประเทศครัง้ตอ่ไปของคณุ	

โทรถูกทั่วโลก   
 ด้วยบัตรโทรศัพท์ สุดประหยัด 

the loWest rate InternatIonal callInG cards
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