
วิธีการเขาหัว Lan เบื้องตน 
          เรียบเรียงโดย   Mr-wat 
                             (นายเกรียงไกร  นามโคตร) 
 
 เนื่องจากปจจุบัน มีการใชงานสาย Lan ชนิด UTP เปนจํานวนมาก เพื่อนํามาทําการเชื่อมตอกัน 
ระหวางตัวอุปกรณ Switch กับเครื่อง Computer ของเราและสวนใหญมักจะนิยมซื้อสาย ที่ทําสําเร็จรูป
แลว มาใชงานกันเพื่อความสะดวก และรวเร็วนั่นเอง ดังนั้นเรา จึงจําเปนที่จะตองมีความรูและความเขาใจถึง
กรรมวิธีในการเขาหัวของสาย Lan  ที่สามารถนํามาใชงานกันไดกอนนะครับ   
   กอนอ่ืนมารูจักกับชนิดของสาย Lan กัน อันนี้ไมลงลึกถึงชนิด และยี่หอนะครับ เอาเปนแคชนิดสายที่เราจะ
นํามาใชงานกันดีกวา สาย Lan นั้นแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ    l.สายตรง   2.สายไขว หรือสาย 
cross  

1.สายตรง  (straight-thru cable)  สายชนิดนี้มีคุณสมบัติ เอาไวใชงานในกรณีที่มีการเช่ือมตอของ
อุปกรณที่ ตางชนิดกัน เชน การเช่ือมตอกันระหวาง Switch กับ PC หรือ Hub กับ PC เปนตน โดย
ลักษณะของสายนั้น ปลายสายที่เขาหัว Lan จะตองเหมือนกันทั้ง 2 ฝง  โดยเลือกเอาวาจะใชการเขาสายแบบ 
A  หรือแบบ  B ก็ไดเลือกเอาชนิดใด ชนิดหนึ่ง   

 
2.สายไขว  (crossover cable )   สายชนิดนี้มีคุณสมบัติ เอาไวใชงานในกรณทีี่มีการเช่ือมตอของ

อุปกรณชนิดเดียวกัน เชน การเช่ือมตอกันระหวาง PC กับ PC หรือ Switch กับ Switch เปนตน โดย
ลักษณะของสายนั้น ปลายสายที่เขาหัว Lan จะตองแตกตางกัน คือ ดานนึงจะเปนแบบ A และ อีกดานนึง
จะตองเปนแบบ B เทานั้น โดยกลาวคือ ปลายสายของทั้งสองฝงจะตองไมเหมือนกันนั่นเอง 

 

 
 

รูปภาพที ่1 ไดอะแกรม ของสายตรง และสายไขว  



ถาสังเกต ุดูนะครับจะเห็นวา วิธีการจัดเรียงของสายตรงกับ สายไขว จะสลับกัน ระหวางเสนที ่1 ไป
เปนเสนที ่3 และเสนที ่2 ไปเปนเสนที ่6  หรือจํางายๆวา 1 ไป 3 และ 2 ไป 6  ก็ได 

เมื่อเรารูถึงชนิดของสายแลว เราจะมารูถึงประเภทของการเขาหัว Lan กันวา เปนอยางไร ระหวาง
แบบA และ แบบB  ใหดูตามรูปภาพดานลางประกอบนะครับ 

 

แบบ A                       แบบ B    
 
 

 
 
 
 
จํานวนของสายแพร ใน1 เสนของสายชนิด UTP นั้นมี มีทั้งหมดดวยกัน 8 เสน ตามรูปภาพดานบนโดยจะเปน
เกลียว  มาเปนคูๆของแตละส ี โดยจะมี   สีขาวเขียว, สีเขียว , สีขาวน้ําเงิน, น้ําเงิน, สีขาวสม, สีสม,  สีขาวน้ําตาล
, น้ําตาล     รวมทั้งหมดก็จะครบ 8 เสน  พอดี     
 
แบบ A    จะเปนการเรียงสายจาก ดานซาย ไปดานขวา โดยจะเร่ิมจาก  สีขาวเขียว  ,สีเขียว ,สีขาวสม ,สีน้ําเงิน   
,สีขาวน้ําเงิน ,สีสม ,สีขาวน้ําตาล ,สีน้ําตาล      ตามรูปภาพดานบน 
 
แบบ B    จะเปนการเรียงสายจาก ดานซาย ไปดานขวา โดยจะเริ่มจาก    สีขาวสม ,สีสม , สีขาวเขียว  ,สีน้ําเงิน  
,สีขาวน้ําเงิน   ,สีเขียว  ,สีขาวน้ําตาล ,สีน้ําตาล      ตามรูปภาพดานบน 
 



พอจะรูวิธีของการเขาสายกัน แบบละเอียดแลวนะครับ ข้ันตอนตอไปเราจะมาเริ่ม  ทําการเขาหัว Lan กัน แต
กอนอ่ืน เราตองมารูจักกับ ชนิดของหัว Lan กันกอน ชนิดที่ใชกันทั่วไปคือ หัว Lan ชนิดที่เรียกวา     หัว 
RJ-45  ตามรู ปภาพ ดานลางนะครับ   

          
  ( รูปเล็ก )      ( รูปขยาย ) 
 
 
วิธีการ เขาหัว Lan ดังตอไปนี้ 
 
1.ปลอกที่หุมสายออกประมาณ 2 - 3   ซม. แลวคลี่สาย ใหออกมาเรียงกันตามภาพดานลาง 
 

 

 
 

 
 
 



2.ทําการจัดเรียงสายทั้ง 8 เสนใหถูกตองตามรูปแบบที่ตองการ โดยจะเลือกเปน แบบ A หรือ B ก็ได โดยการ
ตัด แลวจัดเรียงใหสายทุกเสนยาวเทากัน โดยใหยาวออกจากที่หุมสายประมาณ 1.7 ซม. หรือมากกวา ตามความ
ถนัด ดูตามภาพดานลาง ประกอบ  
 
 

                         
 
 
 
3.นําสายที่เรา เรียงไวแลวนั้นสอดเขาที่หัว RJ-45 โดยควํ่าดานที่มี ตัวกดลงพรอมกับดันเขาไปใหสุด หลังจาก
นั้น นําคีมย้ําสายมา เพื่อทําการย้ําสายใหติดกับหัว RJ-45 โดยการสอดเขาไปในชอง ขณะที่เราสอดเขาไปนั้น
พยายาม ดันสายไวตลอดเพื่อความ สมบูรณ เพราะมีบางกรณีที่เราย้ํา หัวLan ไปแลวใชไมได เนื่องจากสายเขา
ไมสุดนั่นเอง ลองทําดูนะครับไมยากเทาไหร แตก็ไมงาย อยูที่ความต้ังใจดวย ดูตามภาพดานลางประกอบ 
 
 

          
 
 
 
เมื่อทําการย้ําหัว Lan เรียบรอยแลวควรจะตองตรวจเช็คสายดวย วาสามารถใชงานไดหรือไม โดยการใช
เครื่องมือวัดสาย Lan  ซึ่งหาซื้อไดตามรานคา Hardware ทั่วไป  
 



ตัวอยางเครื่องมือวัดสาย Lan  
 

        
 
วิธีการตรวจเช็คสาย 
       นําสาย Lan ที่เขาหัวเรียบรอยแลว มาทดสอบโดยการเสียบเขาไปที่เคร่ืองมือวัดสาย Lan  ใหปลายขาง
หนึ่งเสียบเขาที่ชองหมายเลข 1 และปลายอีกขางเสียบเขาที่ชองหมายเลข 2  หลังจากนั้นใหกดที ่Switch 
เปด-ปด แลวใหสังเกต ตรงชองสัญญาณไฟ วามีแสงไฟครบทุกชองหรือไมโดย  แสงไฟจะว่ิง จากชองที ่1 ไป
จนถึงชองที ่8 ของทั้งสองฝง ใหสังเกต ประมาณ 3-4 รอบ ในการว่ิงของแสงไฟ ถาปกติก็เปนอันวา สายLan 
ของเรานั้นสามารถใชงานได  แตถาแสงไฟ ที่ว่ิงนั้น ไมเหมือนกันทั้ง 2 ฝง เชนฝงหนึ่งเลข 2 ไฟติด แตอีกฝงไฟ
ไมติด ก็แสดงวาสาย Lan เสนนั้นมีปญหาแนนอน และตองทําการเขาหัวใหม ทันทีโดยดูวาฝงไหนทีไ่ฟไมติด 
ก็ทําการเขาหัวใหม ที่ปลายสายฝงนั้น   หลังจากทําเสร็จแลวก็นํามาตรวจเช็คอีกครั้งวาใชงานไดหรือไม    สวน
วิธีการตรวจเช็คของ สายLan ที่เปนชนิดสายไขว หรือ สาย cross นั้น วิธีการดูใหสังเกตไฟ ที่ชองที ่
1,2,3,6 เทานั้น คือ ถาไฟติดที่เลข 1 อีกฝงหนึ่งจะตองไปติดที่เลข 3   และพอไฟมาติดที่เลข 2 อีกฝงหนึ่ง
จะตองไปติดที่เลข 6 สวนเลขอื่นๆนั้น ไฟจะว่ิงตรงกันตามปกติ และใหสังเกตประมาณ 3-4 รอบเชนกัน   
เพียงแคนี้เรากจ็ะมีสาย Lanไวใชงานกัน แลวนะครับ   สวนความยาวของสายนั้น ก็ข้ึนอยูกับความเหมาะสม
และระยะทางทีจ่ําเปนในการใชงาน ของแตละบุคคล แตความยาวสูงสุดไมควรจะเกิน 100 เมตร เพราะจะทําให
สัญญาณในการสง ไมสมบูรณ  ซึ่งเปนขอจํากัดของสายชนิด UTP   
     ทั้งนี้ในการเขาหัว Lan นั้นอาจจะตองอาศัย ความอดทนดวย เพราะวิธีการทํานั้น มันไมยาก แตก็ไมงายนะ
ครับ กวาจะไดสาย Lan มาหนึ่งเสนนั้น  เราอาจจะตองเสีย หัว RJ-45 ไปแลวหลาย อันก็เปนได ฉะนั้นถาทํา
บอยๆ เดี๋ยวก ็จะมีความชํานาญ และเกง ไดครับ    
 
 
 
 
 


