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หน่ วยที่ 1
รู้จกั กับไมโครติ ก
MikroTik เป็ น บริษัท ที่ต ัง้ ขึ้น ที่ป ระเทศลัต เวีย ในยุ โ รปตะวัน ออก ก่ อ ตัง้ เมื่อ ปี 1995 เป็ น ผู้ผ ลิต
อุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้งานให้แก่ผใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต โดยเริม่ จากการพัฒนา
RouterOS ซึ่งทาการดัดแปลงมาจากลินุกซ์ (Linux) ให้มคี วามเหมาะสมต่อการใช้งานด้านระบบเครือข่าย
โดยเฉพาะการนาไปติดตัง้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC-X86) เพื่อให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์นนั ้ ทางาน
กลายเป็ นเราเตอร์ (Router) หลังจากนัน้ ได้มกี ารผลิตฮาร์ดแวร์ออกมาสู่ตลาดมากมายหลากหลายรุ่น ซึง่
ทางานร่วมกับ RouterOS โดย RouterOS นี้เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามสามารถดังต่อไปนี้
RouterOS เมือ่ ทาการติดตัง้ แล้วจะมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. คุ ณ สมบัติ พ้ืน ฐานที่ส ามารถท าได้ เช่ น PPoE Client, Ethernet Connection, NAT / Port
Forwarding
2. Wireless Hotspot Server เพื่อจัดทาระบบ Authentication พิสูจน์สทิ ธิ ์ในการใช้งานของผูใ้ ช้แต่
ละคนทีใ่ ช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย รวมถึงการออกคูปองและกาหนดแพ็คเกจราคาต่าง ๆ
ได้อกี ด้วย
3. Bandwidth Management หรือ QoS สามารถกาหนดความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลด
ข้อมูล จัดสรรความเร็วให้แก่ผใู้ ช้ในระดับกลุ่ม และระดับรายบุคคล
4. L7 Firewall (Application Firewall) สามารถจัดการ อนุ ญาต/บล็อค การใช้งานแอ็พพลิเ คชัน
เช่น Facebook, Skype, Line, Youtube เป็ นต้น
5. VPN Server สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสาขาผ่านทางท่อ เสมือน (tunnel) และมีการ
เข้ารหัสข้อมูล
6. Proxy Server ช่ว ยเพิ่มความเร็ว ในการเรียกหน้ าเว็บไชต์ต่ าง ๆ โดนการจัดเก็บข้อ มูล ของ
เว็บไซต์ท่เี คยมีการเรียกใช้เป็ น cache ในตัวเครื่องใน memory card หรือ Flash Drive ทาให้
ประหยัด bandwidth ของอินเทอร์เน็ต รวมถึงการบล็อกการเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม
และป้ องกันการดาวน์โหลดไฟล์ตอ้ งห้ามได้อกี ด้วย
7. Load Balance การรวมความเร็วอินเทอร์เน็นหลายผูใ้ ห้บริการเข้าด้วยกัน และใช้สารองเมือ่ เส้น
ใดเส้นหนึ่งมีปัญหา

อุปกรณ์ของไมโครติก จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. Hardware จะเรียกว่า RouterBoard ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ลกั ษณะรวมทัง้ แผงวงจรหลัก ที่ม ี CPU,
RAM, RouterOS ประกอบรวมกัน บางรุน่ สามารถเพิม่ เติมอุปกรณ์ได้โดยมีการเพิม่ ช่อ งสาหรับ
เชื่อมต่อให้เรียบร้อย
2. Software จะเรียกว่า RouterOS เป็ นซอฟท์แวร์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ จากพืน้ ฐานของลินุกส์ ทาหน้าทีเ่ ป็ น
ระบบปฏิบตั กิ ารให้กบั RouterBoard และยังสามารถนา RouterOS ไปติดตัง้ บนเครื่องแม่ข่าย
หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ ซึง่ RouterOS แบ่งออกเป็ นระดับ (Level) โดยแต่ละระดับ
จะมีขอ้ กาหนดความสามารถแตกต่างกัน ดังรูป1
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อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.mikrotik.com

หน่ วยที่ 2
การติ ดตัง้ และคอนฟิ กเบือ้ งต้น
ในหัว ข้อ นี้ จะเป็ น การติด ตัง้ ระบบไมโครติก เบื้อ งต้น โดยอาศัย การเชื่อ มต่ อ ตามแบบ
แผนภาพด้านล่ าง โดยจะมีส ายสัญ ญาณสู่ระบบ จานวน 3 เส้นทางได้แก่ PPoE, DHCP Client,
Fixed IP

ขัน้ ตอนการคอนฟิ ก
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม winbox มาติดตัง้ ทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ทจ่ี ะคอนฟิ กไมโครติก โดยเข้าไป
ทีเ่ ว็บไซต์ www.mikrotik.com/download แล้วเลื่อนลงเรือ่ ยๆ ไปทีห่ วั ข้อ Useful tools and
Utilities จากนัน้ ให้เลือกดาวน์โหลด Winbox version 3.11

2. เปิ ดโปรแกรม Winbox version 3.11 ดังภาพด้านล่าง ให้กดทีป่ ่ มุ refresh จากนัน้ จะปรากฏ
หมายเลข Mac Address ขึน้ มาให้เลือกที่ Mac Address ทีต่ อ้ งการ และให้ใส่ค่าการ login
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โดยค่าเริม่ ต้นของระบบ user : admin และ password : ค่าว่าง

3. เมือ่ login เสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าต่างการคอนฟิ ก ของไมโครติก ให้ทาการล้างค่าคอนฟิ กเก่า
ออกก่อน เพื่อให้การดาเนินการไม่มปี ั ญหาการตัง้ ค่าทีค่ า้ งไว้จากเดิม โดยเลือกทีเ่ มนู System >
Reset Configuration จะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง
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ในการ Reset Configuration นัน้ ให้เลือก No Default Configuration และกด Reset Configuration
จากนัน้ รอให้ไมโครติกบูตให้เรียบร้อยแล้วเริม่ คอนฟิ ก ได้เลย
4. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากผูใ้ ห้บริการ (DHCP Client) โดยนาสายจากผูใ้ ห้บริการ มาเชื่อมต่อเข้า
ทีพ่ อร์ตของไมโครติก พอร์ตใดก็ได้ (ตัวอย่างจะเป็ นพอร์ตที่ 3) จากนัน้ ทาการคอนฟิ กดังนี้
IP > DHCP Client > กด + (add)
จากนัน้ จะปรากฏหน้าจอการตัง้ ค่า DHCP Client ให้กาหนดค่า Interface เป็ นพอร์ตทีเ่ รา
เชื่อมต่อไว้ และให้กด Apply และ OK จากนัน้ จะปรากฏการเชื่อมต่อและหมายเลข IP Address ขึน้ ที่
DHCP Client
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5. เมือ่ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วนัน้ ให้ทาการกาหนด interface ทีจ่ ะเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ภายในของโรงเรียน (พอร์ต 4) และกาหนดค่า IP Address ให้กบั Interface นัน้ ดังนี้
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IP > Address > กดปุ่ม + (add) >
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จากนัน้ ให้ก าหนดค่ า IP Address ให้กับ interface ที่เ ราต้อ งการ (พอร์ต 4) โดยการ
ก าหนดค่ า IP Address นั ้น ให้ ก าหนดค่ า IP Address และ Network mask ในรู ป แบบของ
Classless Inter-Domain Routing : CIDR ซึ่งจะเขียนในรูปแบบ / (slash) ตามด้วยค่า Netmask
Prefix เช่น /24 แทนค่า 255.255.255.0, /25 แทนค่า 255.255.255.128 เป็ นต้น 2 จากนัน้ ให้ทา
การกดทีป่ ่ มุ Apply และกด OK ไมโครติกเร้าเตอร์ก็ add ค่าของ interfaces address ให้
6. จากนัน้ ให้ทาการกาหนดค่า DHCP Server ให้กบั Interface ทีเ่ พิม่ มาใหม่ เพื่อให้ DHCP
Server แจก IP Address ให้กบั เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทเ่ี ชื่อมต่อเข้ามาทีพ่ อร์ตนี้ ดังนี้
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IP > DHCP Server > กดปุ่ม DHCP Setup (Auto Configuration) >
เมือ่ กด DHCP Setup แล้วต้องทาการตัง้ ค่า DHCP Server Interface : ether4 จากนัน้ กด next มา
สู่การตัง้ ค่า DHCP Address Space : 192.168.210.0/24 กด next จากนัน้ ระบบจะให้กรอก Gateway for
DHCP Network : 192.168.210.1 (IP address เดียวกับทีเ่ รากาหนดที่ interface ether4) จากนัน้ กด next
จะเข้าสู่การคอนฟิ ก Scope (Address for Give Out) ให้กาหนดช่วงของ IP address ทีต่ อ้ งการแจกให้ลกู
ข่าย ในแล็บนี้ใช้ 192.168.210.10-192.168.210.250 จากนัน้ กด next จะเข้าสู่การกาหนด DHCP Server
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อ้างอิงจาก https://www.aelius.com/njh/subnet_sheet.html

เมือ่ กาหนดเสร็จให้กด next จะเข้าสู่การกาหนดช่วงระยะเวลาของการ keep alive ของ IP address ที่
แจกให้ระบบ ค่าเริม่ ต้นจะเป็ น 00:10:00 หมายถึง สิบนาที ให้ปรับแก้ตามความต้องการ ตัวอย่างให้เวลา 1
วัน 10 นาที ดังนี้ 1d 00:10:00
7. กาหนดให้ IP address ของพอร์ต 4 สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ผ่านทางพอร์ต 3 ทีเ่ ชื่อมต่อ
กับระบบเครือข่าย โดยการกาหนด Firewall
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IP > Firewall >
เลือกแท็บ NAT > กดปุ่ม + (add)
Chain : srcnat
Out. Interface : interface ทีเ่ ชื่อมต่อออกเน็ต (ether3)
เลือกแท็บ Action
Action : Masquerade
เสร็จแล้วกด Apply และ OK
8. เมือ่ กาหนดค่าของ Masquerade เสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบการทางานของ DNS อีกครัง้ ที่
IP > DNS ดังรูปด้านล่าง
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ให้เพิม่ เติม  Allow Remote Requests เพื่อให้เครือ่ งลูกข่ายสามารถใช้งาน DNS ได้
และทีแ่ ท็บ Server: ให้เพิม่ เติม DNS ทีเ่ ราต้องการ เช่น DNS ของ Google : 8.8.8.8
9. หลังจากเสร็จแล้ว ให้ทาการกาหนดค่าของ NTP server เพื่อให้เวลาของอุปกรณ์ตรงกับเวลา
โลก โดยกาหนดที่ System > Clock >
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ถ้าต้องการให้ไมโครติกแจกไอพี ไปยังพอร์ตอื่นด้วยนัน้ ไมโครติกมีฟังก์ชนั การทางานทีเ่ รียกว่า
bridge เพื่อให้เราเชื่อมต่อพอร์ต 2 Port เป็ น bridge ได้ โดยเลือกทีเ่ มนู Bridge จากนัน้ ให้กดปุ่ม + (add)
เมือ่ ปรากฏหน้าจอขึน้ มาให้กาหนดค่า name จากนัน้ ทาการ Apply และ OK ก็จะปรากฏ bridge ขึน้ ดังรูป
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ให้ทาการเลือกทีแ่ ท็บ port > กดปุ่ม + (add) >
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เลือก interface ทีจ่ ะ add เข้า Bridge กด Apply และ OK ถ้าต้องการเพิม่ พอร์ตอื่นอีก ก็ให้ทา
เช่นเดียวกัน โดยในรูปตัวอย่างทาพอร์ต 4 และ พอร์ต 5
ถ้าต้องการให้ DHCP Server แจก IP ให้กบั Bridge Interface ให้ปรับแก้การแจก DHCP ของ
DHCP Server ดังนี้
IP > DHCP Server > เลือก DHCP Server ทีต่ อ้ งการ (ปกติ เมือ่ ทา bridge จะเป็ นสีแดง) จากนัน้
ให้แก้ไข Interface ของ DHCP Server เป็ น bridge เท่านี้กส็ ามารถใช้งานทีพ่ อร์ต 4 และพอร์ต 5 ได้แล้ว
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การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริ การแบบ PPoE Client
การเชื่อมต่อกับผูใ้ ห้บริการแบบ PPoE Client นัน้ เป็ นทีน่ ิยมมากในปั จจุบนั เนื่องจากการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตนัน้ มีการแพร่หลายมาก โดยมีผใู้ ห้บริการมากหมายหลายบริษทั สามารถเลือกใช้งานได้ตาม
ความต้องการและพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ในหัวข้อนี้จะแสดงวิธกี ารเชื่อมต่อกับผูใ้ ห้บริการด้วย PPoE Client
1. ทาการเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับไมโครติก และเรียก Winbox เพื่อเข้าไปตัง้ ค่า

2. สร้างการเชื่อมต่อแบบ PPoE Client โดยเข้าไปทีเ่ มนู PPP > คลิกเลือกปุ่ม + (add) > เลือ่ นลง
หาเมนู PPoE Client ดังรูป
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จากนัน้ จะปรากฏหน้าจอ New Interface เพื่อให้ตงั ้ ค่าการเชื่อมต่อ PPoE ทีแ่ ท็บ General ให้
เลือก Interface ทีเ่ ชื่อมกับกับผูใ้ ห้บริการ PPoE จากนัน้ ให้เลือกที่ แท็บ Dial Out ให้ใส่ค่า Username/
Password ทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้บริการและเลือก  Use Peer DNS
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เมือ่ ทาการเชื่อมต่อแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ซึง่ ด้านหน้าจะปรากฏตัว R=Running
ขึน้ แสดงว่า PPoE เราเชื่อมต่อได้แล้ว
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จากนัน้ ก็ทาตามขัน้ ตอนคล้ายกับการทาแบบเชื่อมต่อด้วย DHCP Client ตามลาดับ

การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริ การแบบ Fixed IP
การเชื่อมต่อกับผูใ้ ห้บริการแบบ Static IP หรือ Fixed IP นัน้ เป็ นการเชื่อมต่อทีม่ กี ารกาหนด
หมายเลข IP Address มาให้จากผูใ้ ห้บริการ ให้นาหมายเชขนัน้ มากาหนดที่ Mikrotik และทาการกาหนด
Routing ไปที่ IP Next Hop

1. ทาการเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับไมโครติก และเรียก Winbox เพื่อเข้าไปตัง้ ค่า (ตามการ
เชื่อมต่อ DHCP Client)
2. สร้างการเชื่อมต่อแบบ Static IP โดยเข้าไปทีเ่ มนู IP > Address > คลิกเลือกปุ่ม + (add) >
ทีห่ น้าต่าง New Address ให้ใส่ค่า IP Address ทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้บริการ ดังรูป
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หลังจากทีส่ ร้าง IP Address ให้กบั การเชื่อมต่อแล้ว ให้ทาการเพิม่ Routing ให้กบั ระบบโดยการทา
ที่ IP > Route > จะปรากฏหน้าต่าง Route List > คลิกเลือกปุ่ม + (add) >
ทาการกาหนด New Route ไปที่ IP Address อีกข้างของ IP ทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดมา ในรูปตัวอย่าง
จะเป็ น 10.10.10.1

3
4

1

2

จากรูปการณ์กาหนด Routing นี้คอื กาหนดให้ Dst. Address จาก 0.0.0.0/0 หมายถึงจากทีใ่ ด ๆ ก็
ตามให้ใช้ gateway ทีก่ าหนดคือ 10.10.10.1

หน่ วยที่ 3
Mikrotik VLAN-Switch Trunk and Access
VLAN มาจาก Virtual Local Area Network เป็ นฟั งก์ชนั ที่ช่วยในการบริหารเครือข่ายให้สามารถ
แบ่ง Broadcast ออกเป็ นส่วนย่อย ๆ ได้ โดยเราสามารถมี Virtual LAN หรือ VLAN ได้หลายๆ VLAN บน
1 Physical Interface ซึ่ง จะเป็ น ได้ท ัง้ Ethernet Interface หรือ Wireless LAN Interface โดย VLAN บน
Mikrotik RouterOS จะทางานอยู่ใน Layer 2 ของ OSI Model และใช้โปรโตคอล(Protocol) ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
กลาง IEEE 802.1Q ดังนัน้ จึง สามารถเอา VLAN ของ Mikrotik ไปเชื่อ มต่ อ กับ อุ ปกรณ์ อ่ืน ที่ใ ช้ protocol
IEEE 802.1Q ได้
เมื่อมีการส่งผ่านข้อมูลบน Physical Interface ปกติ จะไม่มกี ารระบุ VLAN ID เมื่อมีการกาหนด
VLAN จะมีการ tagged ข้อมูลเพิม่ ขึน้ และมีการระบุ VLAN ID เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ซึง่ VLAN Tag ทีใ่ ส่
ลงไปจะมีขนาด 4 byte3

ภาพแสดง การใส่ VLAN Tag (VLAN ID) ลงใน Ethernet Frame

VLAN แต่ละ VLAN ปกติจะถูกแยกกันโดย Subnet ซึง่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ตอ้ งอยูใ่ น Subnet และ
VLAN เดียวกันจึงจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ถึงแม้ว่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จะต่ออยูบ่ นสวิตช์ (Switch)
ตัวเดียวกันและอยูใ่ น Subnet เดียวกันก็ตาม แต่อยูค่ นละ VLAN ก็จะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ แต่ถา้
ต้องการให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยูต่ ่าง VLAN ให้สามารถติดต่อกันได้ จาเป็ นจะต้องมี Router เป็ นตัวกลาง
ในการเชื่อมต่อ
RouterOS รองรับ interface VLAN สูงสุดที่ 4095 interface VLAN โดยในแต่ละ interface VLAN
จะต้องมี VLAN ID ทีไ่ ม่ซ้ากัน เมือ่ ใดก็ตามทีต่ อ้ งการเชื่อมต่อ VLAN ไปยัง Switch ทีม่ ากกว่าหนึ่งตัว
จะต้องเชื่อมต่อ Switch ด้วย “Trunk”

3

ref: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN

Trunk จะมี frame ข้อมูลทีถ่ ูก tagged วิง่ ผ่าน เพื่อระบุว่าเป็ น VLAN ทีว่ งิ่ ผ่านนัน้ เป็ น VLAN อะไร
เนื่องจาก Trunk จะอนุญาตให้ VLAN หลาย ๆ VLAN วิง่ ผ่านได้ ดังนัน้ Trunk จะใช้สาหรับเชื่อมต่อระหว่าง
Switch กับ Switch หรือระหว่าง Router กับ Switch

ภาพแสดง การเชือ่ มต่อสวิตช์สองตัวแบบ Trunk

หลังจากทีท่ าความรูจ้ กั กับ VLAN และ Trunk กันแล้ว เพื่อให้เข้าใจการทางานและสามารถคอนฟิ ก
ได้นนั ้ ผูเ้ ขียนได้ออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายทีใ่ ช้การทางานของ VLAN และ Trunk มาประยุกต์ในการ
เชื่อมต่อเครือข่ายดังภาพ

จากรูปทีอ่ อกแบบไว้ จะอธิบายรายละเอียด เริม่ จาก Router ทีเ่ ชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วย WAN
Port (ether1) ที่ ether2 จะเป็ น DHCP Client จากนัน้ สร้าง VLAN ทัง้ หมด 5 VLAN และให้แต่ละ VLAN
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้


VLAN1 สีแดง untagged (192.168.1.0/24) — เป็ น VLAN สาหรับใช้จดั การคอนฟิ ก(config) อุปกรณ์ Mikrotik
Router ทุกตัว (Router, SW1, SW2) ไม่แจก DHCP และไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้



VLAN10 สีเหลือง (192.168.10.0/24) — เป็ น VLAN ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากร มีการแจก DHCP และ
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้



VLAN20 สีดา (192.168.20.0/24) — เป็ น VLAN เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในห้องปฏิบตั กิ าร มีการแจก
DHCP และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้



VLAN88 สีฟ้า (192.168.88.0/23) — เป็ น VLAN hotspot login สาหรับบุคลากรในองค์กร มีการแจก DHCP และ
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เมือ่ ทาการ login เรียบร้อยแล้ว



VLAN99 สีเขียว (192.168.99.0/24) — เป็ น VLAN hotspot login สาหรับ Guest ทีเ่ ข้ามาในองค์กร มีการแจก
DHCP และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เมื่อมีการ login เรียบร้อยแล้ว

SW1 และ SW2 ทาหน้าทีเ่ ป็ น Switch แยก VLAN และ AP1, AP2 ทาหน้าทีเ่ ป็ น AccessPoint
ปล่อยสัญญาณ WiFi ออกมา 2 ชื่อพร้อมกันบน AccessPoint ตัวเดียวกัน (2 SSID) ชื่อว่า “WiFi-demo”
(vlan88) และ “WiFi-Guest” (vlan99)
สาหรับในตัวอย่างการคอนฟิ กนี้ จะเริม่ จากไมโครติกทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ น Switch ก่อน โดยในตัวอย่างนี้
SW1 และ SW2 ใช้ hap(RB951Ui–2nD) เพราะไมโครติก รุ่ น นี้ ม ี PoE ที่พ อร์ต ether5 ซึ่ง สามารถน า
Access Point ที่ใช้งานแบบ PoE มาต่อได้สะดวกไม่ต้องเสียบปลักอี
๊ ก โดย Switch แต่ละตัวมีรายละเอียด
การคอนฟิ กดังนี้
SW1


ether1 เป็ น Trunk Port อนุญาต ให้ VLAN 1(untagged), 10, 20, 88, 99 ผ่านได้ ใช้สาหรับเชือ่ มต่อไปยัง
Router



ether2 เป็ น Trunk Port อนุญาต ให้ VLAN 1(untagged), 10, 20, 88, 99 ผ่านได้ ใช้สาหรับเชือ่ มต่อไปยัง SW2



ether3 เป็ น Access Port VLAN10 (เป็ นสมาขิกของ VLAN10) ให้เครื่องทีใ่ ช้งานสาหรับบุคลากรต่อเชื่อม



ether4 เป็ น Access Port VLAN20 (เป็ นสมาขิกของ VLAN20) ให้เครื่องทีใ่ ช้งานในห้องปฏิบตั กิ ารต่อเชื่อม

SW2


ether1 เป็ น Trunk Port อนุญาต ให้ VLAN 1(untagged), 10, 20, 88, 99 ผ่านได้ ใช้สาหรับเชือ่ มต่อไปกับ SW1



ether2 เป็ น Trunk Port อนุญาตให้ VLAN 1(untagged), 88, 99 ผ่านได้ ใช้สาหรับเชื่อมต่อไปกับ AP1



ether3 เป็ น Trunk Port อนุญาตให้ VLAN 1(untagged), 88, 99 ผ่านได้ ใช้สาหรับเชื่อมต่อไปกับ AP2



ether4 เป็ น Access Port VLAN20 (เป็ นสมาขิกของ VLAN20) ให้เครื่องทีใ่ ช้งานในห้องปฏิบตั กิ ารต่อเชื่อม



ether5 เป็ น Access Port VLAN10 (เป็ นสมาขิกของ VLAN10) ให้เครื่องทีใ่ ช้งานสาหรับบุคลากรต่อเชื่อม

ก่อนเริ ม่ ทำกำรคอนฟิ ก อย่ำลืม! reset-configuration no default
หลังจากทาความเข้าใจกับรูปแบบการเชื่อมต่อแล้ว เริม่ ทาการคอนฟิ กตามระบบทีอ่ อกแบบได้เลย

ที่สวิ ตช์ตวั ที่ 1 (SW1)
1. หลังจาก reset configuration แล้ว ให้ทาการเชื่อมต่อสาย และเข้า winbox เพื่อคอนฟิ กระบบ
2. เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนเวลาเข้ามาคอนฟิ กอีกครัง้ ให้ทาการตัง้ ค่า identity ให้กบั อุปกรณ์ โดยทา
ดังนี้
3

2
1

3. จากนัน้ ให้ทาการคอนฟิ กอินเตอร์เฟส ทีต่ อ้ งการทา trunk โดยในตัวอย่างนี้ทาที่ ether1 โดยเข้า
ไปที่ Interface > VLAN > จากนัน้ กดปุ่ม add (+)
2

1
3

4. หลังจากกดปุ่ม add (+) จะปรากฏหน้าต่าง New Interface ขึน้ มา
 Name ใส่ช่อื ให้ interface โดยชื่อควรจะสื่อความหมาย เพื่อไม่ให้สบั สนเมือ่ กลับมาด
รายละเอียดอีกครัง้ เช่น vlan10 อยูใ่ น interface ether1 ก็ตงั ้ ชื่อว่า “ether1-vlan10”
 VLAN ID ใส่ตวั เลข VLAN ID
 Interface เลือก interface หลักทีจ่ ะเพิม่ interface VLAN ลงไป

1

2
3

5. จากนัน้ ให้ทาซ้าข้อ 4 โดยเปลีย่ นการกาหนดค่า VLAN ID เป็ น 20, 88, 99 (ไม่ตอ้ งทา ether1vlan1 เพราะกาหนดให้ vlan1 untagged)

6. เมือ่ ทา ether1 เรียบร้อยแล้ว ที่ SW1 ต้องทา trunk port ที่ ether2 (เชื่อมต่อไป SW2) โดยทา
ตามขัน้ ตอน 3, 4, 5 ตามลาดับ

1

2

3

เพื่อทดสอบความถูกต้องของการคอนฟิ ก ให้ตรวจสอบทีแ่ ท็บ Interface จะปรากฏ interface
VLAN ขึน้ ภายใต้ interface หลัก โดยหน้าตาแสดงผลจะปรากฏดังภาพด้านล่าง ดังนี้

ทาการสร้าง bridge ให้กบั VLAN ทัง้ หมด
7. ทาการสร้าง bridge ให้กบั VLAN โดยดาเนินการดังนี้

1

2

4

5

3

เมือ่ ทาเสร็จแล้ว ให้ทาซ้า ขัน้ ตอนที่ 2-5 จนครบทุก VLAN ซึง่ จะได้ผลลัพธ์ดงั ภาพ

ภาพแสดงผลการสร้าง bridge-vlan

ขัน้ ตอนต่อไปนี้ นี้เป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญ เพราะเป็ นการกาหนดว่า Interface ใด จะใช้งานด้วย vlan ใด

8. จากรูป bridge-vlan1 (สีแดง) จะมีสมาชิก 3 Interface คือ ether1, ether2 และ ether5 ซึง่ vlan1
เป็ น untagged VLAN ให้ทาการเพิม่ interface ลงไปที่ bridge จึงเพิม่ Interface ได้เลย ดังนี้

2
1
3

4

เพิม่ ทุก Interface ทีใ่ ช้งาน vlan1 ลงไปที่ bridge-vlan1

5

เมือ่ เพิม่ เสร็จ จะปรากฏ Interface ทีท่ างานเป็ น bridge-vlan1 ดังภาพ

6

ภาพแสดง port ทีเ่ ป็ นสมาชิกของ bridge-vlan1

9. ต่อไปให้ทา bidge-vlan10 โดยกลับไปดูท่ี diagram VLAN10(สีเหลือง) จะมีสมาชิกคือ Interface
1, 2 และ 3 แต่เนื่องจาก VLAN10 เป็ น VLAN tagged เวลาเลือก Interface สาหรับ bridgevlan10 นัน้ ต้องเลือกเป็ น ether1-vlan10, ether2-vlan10 ส่วน ether3 นัน้ เลือกปกติได้เลย
เพราะเป็ น Access Port

1
2

3
4

เมือ่ เพิม่ interface ตามภาพด้านบนแล้ว จะปรากฏรายละเอียดดังภาพ

ภาพแสดง port ทีเ่ ป็ นสมาชิกของ bridge-vlan10

ให้ทาจนครบทัง้ 5 bridge โดยอิงที่ diagram เป็ นหลัก เมือ่ ทาครบทัง้ 5 bridge แล้วนัน้ จะ
ปรากฏ ดังภาพ

10. ทาการกาหนด IP Address เพื่อใช้ในการ management ที่ bridge-vlan1
3

1

2

4

ที่สวิ ตช์ตวั ที่ 2 (SW2)
1. หลังจาก reset configuration แล้ว ให้ทาการเชื่อมต่อสาย และเข้า winbox เพื่อคอนฟิ กระบบ
2. เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนเวลาเข้ามาคอนฟิ กอีกครัง้ ให้ทาการตัง้ ค่า identity ให้กบั อุปกรณ์ โดยทา
ดังนี้
3

2

1

4

เนื่องขัน้ ตอนการสร้าง VLAN ต่าง ๆ ของ SW2 จะคล้ายกับ SW1 ดังนัน้ จึงสรุปดังต่อไปนี้
3. สร้าง Interface VLAN ให้กบั port ทีเ่ ป็ น trunk คือ ether1, ether2 และ ether3

1

2

3
4

เมือ่ ทาการเพิม่ จนครบแล้วจะได้ดงั นี้

5

6

ภาพแสดง VLAN แต่ละ Interface

ภาพแสดงรายละเอียดของ Interface VLAN

4. ทาการสร้าง bridge และเพิม่ Interface ให้ bridge ดังนี้
ทาการสร้าง bridge; bridge-vlan1, bridge-vlan10, bridge-vlan20, bridge-vlan88 และ
bridge-vlan99
จากนัน้ ทาการ เพิม่ interface vlan เข้าไปที่ bridge ทีส่ ร้างขึน้ โดยอ้างอิงจาก diagram ที่
ออกแบบ ดังนี้

2
1
3

5. เพิม่ IP Address เพื่อใช้ในการ management สาหรับ SW2 ดังนี้
3

1

4

2
5

ที่เร้าเตอร์ (Router)
Router ทาหน้าทีเ่ ป็ น Internet Gateway Router หรือ Router ทาหน้าทีเ่ ชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
(Internet) และเป็ นทีใ่ ห้บริการที่จาเป็ นต่อการใช้งาน เช่น ทา dhcp server, hotspot, port forward เพื่อดู
กล้อง CCTV ผ่าน internet เป็ นต้น โดยก่อนทีจ่ ะเริม่ คอนฟิ ก ขอนาเอารูปของ network diagram และ
รายละเอียดมาทาความเข้าใจอีกครัง้

จากนัน้ มาเริ่ มคอนฟิ ก
1. หลังจาก reset configuration แล้ว ให้ทาการเชื่อมต่อสาย และเข้า winbox เพื่อคอนฟิ กระบบ
2. เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนเวลาเข้ามาคอนฟิ กอีกครัง้ ให้ทาการตัง้ ค่า identity ให้กบั อุปกรณ์ โดยทา
ดังนี้

3

1
2

3. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากผูใ้ ห้บริการ (DHCP Client) โดยนาสายจากผูใ้ ห้บริการ มาเชื่อมต่อเข้า
ทีพ่ อร์ตของไมโครติก พอร์ตใดก็ได้ (ตัวอย่างจะเป็ นพอร์ตที่ 1) จากนัน้ ทาการคอนฟิ กดังนี้
IP > DHCP Client > กด + (add)
จากนัน้ จะปรากฏหน้าจอการตัง้ ค่า DHCP Client ให้กาหนดค่า Interface เป็ นพอร์ตทีเ่ รา
เชื่อมต่อไว้ และให้กด Apply และ OK จากนัน้ จะปรากฏการเชื่อมต่อและหมายเลข IP Address ขึน้ ที่
DHCP Client

3
4

1
2

4. เมือ่ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วนัน้ ให้ทาการกาหนด interface ทีจ่ ะเชื่อมต่อกับเครือข่าย
LAN ภายใน (พอร์ต 4) ซึง่ จะมี VLAN อยูท่ งั ้ หมด 5 VLAN คือ vlan10, vlan20, vlan88, และ vlan99 โดย
ทาการสร้าง Interface VLAN ขึน้ มาก่อน โดยไม่ตอ้ งสร้าง vlan1 เพราะเป็ น untagged VLAN
Interface > VLAN > Add (+) จากนัน้
Name: ชื่อ Interface VLAN
VLAN ID: หมายเลขของ VLAN
Interface: เลือก Interface ทีต่ อ้ งการทา VLAN
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5. เมือ่ ดาเนินการเสร็จ ขัน้ ต่อไปคือทาการ Set ค่า IP Address ให้กบั Interface ทีส่ ร้างขึน้
Ether4 :


eth4-vlan1: 192.168.1.1



eth4-vlan10: 192.168.10.1/24



eth4-vlan20: 192.168.20.1/24



eth4-vlan88: 192.168.88.1/23



eth4-vlan99: 192.168.99.1/23
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6. พิจารณาการกาหนด VLAN จาก Diagram
VLAN1 สีแดง untagged (192.168.1.0/24) — เป็ น VLAN สาหรับใช้จดั การคอนฟิ ก(config) อุปกรณ์
Mikrotik Router ทุกตัว (Router, SW1, SW2) ไม่แจก DHCP และไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้


VLAN10 สีเหลือง (192.168.10.0/24) — เป็ น VLAN ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากร มีการแจก
DHCP และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (DHCP Server)


VLAN20 สีดา (192.168.20.0/24) — เป็ น VLAN เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในห้องปฏิบตั กิ าร มี
การแจก DHCP และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (DHCP Server)


VLAN88 สีฟ้า (192.168.88.0/23) — เป็ น VLAN hotspot login สาหรับบุคลากรในองค์กร มีการแจก
DHCP และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เมื่อทาการ login เรียบร้อยแล้ว (DHCP Server - Hotspot)


VLAN99 สีเขียว (192.168.99.0/24) — เป็ น VLAN hotspot login สาหรับ Guest ทีเ่ ข้ามาในองค์กร มี
การแจก DHCP และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เมื่อมีการ login เรียบร้อยแล้ว (DHCP Server-Hotspot)


7. ทาการกาหนดค่า DHCP Server ให้กบั Interface เพื่อให้ DHCP Server แจก IP Address
ให้กบั เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทเ่ี ชื่อมต่อเข้ามาที่ Interface ทีก่ าหนด ดังนี้
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IP > DHCP Server > กดปุ่ ม DHCP Setup (Auto Configuration) >
เมื่อกด DHCP Setup แล้วต้องทาการตัง้ ค่า DHCP Server Interface : ether4-vlan10 จากนัน้ กด
next มาสู่ ก ารตัง้ ค่ า DHCP Address Space : 192.168.10.0/24 กด next จากนั ้น ระบบจะให้ ก รอก
Gateway for DHCP Network:192.168.10.1 (IP address เดีย วกับ ที่ก าหนดที่ interface ether4-vlan10)
จากนัน้ กด next จะเข้าสู่ก ารคอนฟิ ก Scope (Address for Give Out) ให้กาหนดช่ว งของ IP address ที่
ต้องการแจกให้ลูกข่าย ในแล็บนี้ใช้ 192.168.10.10-192.168.10.250 จากนัน้ กด next จะเข้าสู่การกาหนด
DHCP Server เมื่อกาหนดเสร็จให้กด next จะเข้าสู่การกาหนดช่วงระยะเวลาของการ keep alive ของ
IP address ที่แจกให้ระบบ ค่าเริม่ ต้นจะเป็ น 00:10:00 หมายถึง สิบนาที ให้ปรับแก้ตามความต้อ งการ
ตัวอย่างให้เวลา 1 วัน 10 นาที ดังนี้ 1d 00:10:00
 กาหนดให้ IP address ของพอร์ต 4 สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ผ่านทางพอร์ต 1 ทีเ่ ชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการกาหนดที่ Firewall > NAT
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IP > Firewall > เลือกแท็บ NAT > กดปุ่ม + (add)
Chain : srcnat
Src. Address : IP Address ของ Network Interface-vlan10 (192.168.10.0/24)
เลือกแท็บ Action
Action : Masquerade
เสร็จแล้วกด Apply และ OK
8. ให้ทาซ้าข้อ 7 แต่เปลีย่ น Interface เป็ น Interface-vlan20 (สามารถเปลีย่ นชื่อของ DHCP server
และ pool ได้ดงั ตัวอย่าง)

9. ทา hotspot สาหรับ hotspot login (Interface_vlan88, Interface_vlan99) ไปที่ IP > Hotspot
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10. ให้ทาซ้าข้อ 9 แต่เปลีย่ น Interface เป็ น Interface-vlan99 (สามารถเปลีย่ นชื่อ Hotspot server /
Profiles ได้ดงั ภาพ)

11. เมือ่ กาหนดค่าของ Masquerade / Hotspot เสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบการทางานของ DNS อีกครัง้ ที่
IP > DNS ดังรูปด้านล่าง
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ให้เพิม่ เติม  Allow Remote Requests เพื่อให้เครือ่ งลูกข่ายสามารถใช้งาน DNS ได้
และทีแ่ ท็บ Server: ให้เพิม่ เติม DNS ทีเ่ ราต้องการ เช่น DNS ของ Google : 8.8.8.8
เมือ่ เสร็จแล้ว ให้เสียบสายตามทีอ่ อกแบบไว้ และทาการทดสอบก็จะได้ผลตามทีต่ อ้ งการ

รุ่น MikroTik สาหรับโรงเรียน
ผมเห็นหลาย ๆ ท่านถามและได้รบั คาตอบคนละทาง เลยสรุปมาให้ดงั นี้ครับ สาหรับ MikroTik
MikroTik RB1100AHx4 (RB1100x4) MikroTik RouterOS, Level6
รองรับ 300+ ผูใ้ ช้งาน รวมเน็ตได้ 8 เส้น รองรับเน็ต 400-1200 Mbps แหล่งจ่ายไฟ 2 ชุด

MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition (RB1100Dx4) MikroTik RouterOS, Level6
ทาเป็ นคอหลักรับเน็ตความเร็วระดับ 1Gb

MikroTik RB850Gx2 - 5-Port Gigabit Ethernet MikroTik RouterOS, Level5
100+ บัญชี (สูงสุด 500 บัญชี) รองรับ 70+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ต 200-400 Mbps

MikroTik RB3011UiAS-RM MikroTik RouterOS, Level5 100+ บัญชี (สูงสุด 500 บัญชี)
รองรับ 100+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ตความเร็ว 200-400 Mbps

MikroTik RB1100AHx2 MikroTik RouterOS, Level6
รองรับ 300+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ต 400-800 Mbps

MikroTik RB450G - 5-Port Gigabit Ethernet (MikroTik RouterOS, Level5)
รองรับ 50+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ต 150-200 Mbps

MikroTik hEX (RB750Gr3) + USB 2.0 (MikroTik RouterOS, Level4) (All RB750 are same)
รองรับ 50+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ต 100-150 Mbps

MikroTik hEX PoE (RB960PGS) (MikroTik RouterOS, Level4)
รองรับ 30+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ต 100-150 Mbps

MikroTik RB2011UiAS-RM / MikroTik RB2011iL-RM รองรับ 30+ ผูใ้ ช้งาน (MikroTik
RouterOS, Level5)
รองรับ 30+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ต 100-150 Mbps
-------------------------------------------MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ (MikroTik RouterOS, Level6)
รองรับ 300+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ต 400-1500 Mbps
MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC (MikroTik RouterOS, Level6)
Passive Cooling (ไม่มพี ดั ลม เน้นเสียงเงียบ)
MikroTik CCR1016-12G (MikroTik RouterOS, Level6)
รองรับ 600+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ต 400-1500 Mbps รองรับบัญชีผใู้ ช้งาน 600+ บัญชี
MikroTik CCR1036-12G-4S (MikroTik RouterOS, Level6)
รองรับ 900+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ต 400-1500 Mbps รองรับบัญชีผใู้ ช้งาน 900+ บัญชี
MikroTik CCR1072-1G-8S+ (MikroTik RouterOS, Level6)
รองรับ 1800+ ผูใ้ ช้งาน รองรับเน็ต 10,000 Mbps (10 Gbps) รองรับบัญชีผใู้ ช้งาน 1800+ บัญชี

การเชื่อมต่อปัจจุบนั ของอุปกรณ์เครือข่ายปลายทาง (Router Cisco)

