
 

การเขาหัวสายแลนการเขาหัวสายแลนการเขาหัวสายแลน   
เรียบเรียงจากประสบการณโดย... 

ครูขวัญชัย    ออกฉิม 
การทําสาย LAN 

  การทําสายสัญญาณ เพื่อใชเองในบานหรือในสํานักงานขนาดเล็กก็ได วิธีการก็ไมมีอะไรมาก
อยางแรกเลยก็จัดเตรียมเร่ืองของอุปกรณตาง ๆ ที่จะตองใชใหครบถวนกอนจะไดไมตองวิ่งหาตอน
ติดตั้ง โดยอุปกรณโดยทั่วไปก็มี สายสัญญาณหรือ UTP Cable หรือที่บานเราเรียกกันวาสาย LAN แลว
ก็หัว RJ-45 (Male), Modular Plug boots หรือตัวครอบสาย หากวามี Wire Marker แลวก็จะมีเหมือนกัน
เพราะวาจะชวยในการทําใหเราจําสายสัญญาณไดวาปลายดานไหนเปนดานไหน ซ่ึงโดยสวนมากแลวก็
จะเปนหมายเลข ไวใสในสวนปลายทั้งสองดานเพื่อใหงายในการตรวจสอบระบบสายสัญญาณ คีม
แคมสายสัญญาณ หรือ Crimping Tool, มีดปอกสาย หรือ Cutter  

      เอาละมาวากันเลยดีกวากอนอื่นก็หยิบมีดหรือ Cutter อันเล็ก ๆ มาอันหนึ่งแลวใชมีดปอก
สายสัญญาณที่เปนฉนวนหุมดานนอกออกใหเหลือแต สายบิดเกลียวที่อยูดานใน 8 เสนแลวก็จะเห็นดาย
สีขาว ๆ อยูใหตัดทิ้งได โดยการปอกสายสัญญาณนั้นใหปอกออกไวยาว ๆ หนอยก็ไดประมาณสัก 1 
เซ็นครึ่งก็นาจะไดนะตามตัวอยางดังรูปที่ 1 

 

รูปที่1 การปอกสาย 

      จากนั้นก็ใหใส Modular Plug boots เขากับสาย UTP ดานที่กําลังจะตอกับหัว RJ-45 ไวกอนเลย
ดังรูปที่ 2 



 

 

รูปที่ 2 การใส Modular Plug boots 

 

รูปที่ 3 คีมเขาหัวสายหรือ Crimping Tool 

      รูปแสดงคีมหรือ Crimping Tool ที่จะใชในการแคมหัว อันนี้เปนของยี่หอ Amp ราคาในตลาด
ก็คงประมาณ 4,000-5,000 บาท แตถาไมไดใชเยอะก็แนะนําใหเดินซื้อแถวพันทิพย หรือ ศูนย
คอมพิวเตอรที่มีอยูทุกมุมในปจจุบันนี้ ถาเอาแบบพอใชไดราคาก็ประมาณ 300-800 บาท แตของ Amp 
นี้คอนขางนาใชและชัวรกวาเยอะในการเขาสาย  



 

 

รูปที่ 4 คีมหรือ Crimping Tool ดานหนา 

     รูปของคีมหรือ Crimping Tool ดานหนาที่จะใชแคมสาย  

 

รูปที่ 5 แสดงสายคูบิดเกลียวหรือ UTP 

      หลังจากที่ปอกสายเสร็จแลวก็ใหทําการแยกสายทั้ง 4 คูที่บิดกันอยูออกเปนคู ๆ กอนโดยที่ให
แยกคูตาง ๆ ตามลําดับตอไปนี้ สม-ขาวสม ---> เขียว-ขาวเขียว ---> น้ําเงิน-ขาวน้ําเงิน ---> น้ําตาล-ขาว
น้ําตาล เพื่อแบงสายออกเปนหมวดหมูใหญ ๆ กอน จากนั้นจึงคอยมาทําการแยกแตละคูออกมาเปนเสน 
โดยใหไลสีดังนี้  

     ขาวสม ---> สม ---> ขาวเขียว ---> น้ําเงิน ---> ขาวน้ําเงิน ---> เขียว ---> ขาวน้ําตาล ---> น้ําตาล  



 

      ซ่ึงสีที่ไลนี้เปนสีที่ใชเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอ ซ่ึงจริง ๆ แลวการเขาสายมีมาตรฐานการไล
สีอยูหลัก ๆ ก็ 2 แบบแตในที่นี้ผมเอาแบบนี้แลวกันเพราะวาสวนมากแลวเขาจะใชวิธีการไลสีแบบนี้ 
หลังจากจัดเรียงสีตาง ๆ ไดแลวก็ใหจัดสายใหเปนระเบียบ ใหพยายามจัดใหสายแตละเสนชิด ๆ กัน ดัง
รูปที่ 5 

 

รูปที่5 การจัดเรียงสาย 

      หลังจากนั้นใหใชคีมตัดสายสัญญาณที่เรียงกันอยูนี้ใหมีระบบปลายสายที่เทากันทุกเสน โดย
ใหเหลือปลายสายยาวออกมาประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นก็ใหเสียบเขาไปในหัว RJ-45 ที่เตรียมมา 
โดยใหหันหัว RJ-45 ดังรูปจากนั้นคอย ๆ ยัดสายที่ตัดแลวเขาไป โดยพยายามยัดปลายของสาย UTP เขา
ไปใหสุดจนชนปลายของชองวาในหัว RJ-45 เลย  

 

รูปที่6 การใสสาย UTP 



 

จุดสําคัญอีกอยางหนึ่งในการเชื่อมตอสายสัญญาณในชวงนี้ก็คือตองยัดฉนวนหุมที่หุมสาย 
UTP นี้เขาไปในหัว RJ-45 ดวย โดยพยายามยัดเขาไปใหไดลึกที่สุดแลวกันเพื่อเปนการปองกันไมให
เกิดการหักงอของสายงาย โดยใหยัดเขาไปใหไดดังรูปที่ 7  

 

รูปที่7 การใสสาย UTP 

      แลวก็นําเขาไปใสในชองที่เปนชองแคมหัวของ RJ-45 ในคีมที่จะใชแคมหัว หรือ Crimping 
Tool ใหลงล็อกของคีมพอดี จากนั้นก็ใหทําการกดย้ําสายใหแนน เพื่อให Pin ทีอยูในหัว RJ-45 นั้น
สัมผัสกับสายทองแดงที่ใสเขาไป บรรจงนิดหนึ่งนะครับในชวงนี้ เพราะวาเปนชวงหัวเลียวหัวตอของ
ชีวิตสายสัญญาณของคุณเลยแหละ เทาที่ประสบการในการเขาสายสัญญาณของผม ถาเปนไอเจา Amp 
นี่ก็ไมตองออกแรงมากเทาไหรก็ OK ไดเลย แตถาเปนแบบของทั่ว ๆ ไปก็คงตองออกแรงกดกันนิด
หนึ่งแลวกัน  

 

รูปที่ 8 การบีบหัว RJ-45 



 

 

รูปที่9 หัวสายที่เสร็จเรียบรอยแลว 

      ทายที่สุดก็จะไดปลายสัญญาณของระบบที่คุณตองการดังกลาวดังรูป ที่นี้ก็ไปทําอยางที่วามานี้
อีกครั้งหนึ่งที่ปลายสายอีกดานหนึ่ง แตอยาหลงเขาใจผิดวานี่เปนสาย Cross นะ เพราะวาสาย Cross นั้น
คุณตองทําการสลับสายสัญญาณที่เขานี้ สวนสาย Cross เราสามารถนําเอาไปเชื่อมตอเครื่อง
คอมพิวเตอร 2 เครื่องใหเปนระบบเครือขายไดโดยที่ไมตองใช HUB ไดเลย แตไดแค 2 เครื่องเทานั้น 
สวนสายแบบที่ตอตรง ๆ นั้นจะใชเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอรมายัง HUB  

การครอสสายแลน(Cross) 

ของฝากวันนี้บอกเลาเรื่องเกี่ยวกับระบบสายสัญญาณใหฟงแลวกันนะ หลายๆ คนคงเคยทํา
ระบบเครือขายมาบาง และคงสงสัยอยูวาบางครั้งเขาใชสายธรรมดา บางครั้งใชสาย Cross บาง แลวสอง
สายนี้แตกตางกันอยางไรบาง ลองมาดูลักษณะการเชื่อมตอภายในของสาย UTP 8 เสนที่วากอนดีกวาวา
เปนยังไงบาง  

ดูรูปเลยแลวกัน ถาเปนการเขาสายแบบธรรมดาหรือที่เขาใชกันทั่วไป จะเปนการตอแบบ ที่ 1 
ไป และ 2 ไป 2 จนถึง 8 สวนการไลสีก็จะมีเปนมาตรฐานกลาง ๆ ในการ ใชดังที่แสดงอยูนั่นแหละ อัน
นี้เขาจะใชเชื่อมตอระหวาง เครื่องคอมพิวเตอรมาที่ HUB หรือ Switching  

 



 

 

 

 
รูปที่ 10 การเรียงสีสาย CROSS 

 
สวนขางลางนี้เปนการเขาสายที่เราเรียกวา Cross Cable นั่นเอง สังเกตวาจะเปนการ

สลับระหวาง 1,2,3,6 ซ่ึงเขา มักจะใชในกรณีของเชื่อมตอระหวาง HUB-to-HUB โดยที่ไมผาน
ทาง Uplink Port คือ ตอจาก Port ธรรมดาไป Port ธรรมดา เขาตองใชสาย Cross และเรา
สามารถนํามาดัดแปลง ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรสองเครื่องที่ตองการตอเปน เครือขายโดยผาน
ทางสาย UTP ไดโดยการใส LAN Card ลงที่เครื่องทั้งสองแลวใชสาย Cross ในการเชื่อมตอ
เครื่อง ทั้งสองใหเปนระบบเครือขายโดยไมตองใช HUB ก็ไดสวนสายอีก 4 เสนที่เหลือคือ 
4,5,7,8 ก็ไมตองไปสลับอะไรกับมันก็ได เพราะวาไมไดใชในการสงสัญญาณ 
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