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หน่วยท่ี 1 

รู้จกักบัไมโครติก 

 

MikroTik เป็นบริษัทที่ตัง้ขึ้นที่ประเทศลัตเวียในยุโรปตะวันออก ก่อตัง้เมื่อปี 1995 เป็นผู้ผลิต
อุปกรณ์ทางดา้นเครอืข่ายต่าง ๆ เพื่อรองรบัการใชง้านใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต โดยเริม่จากการพฒันา 
RouterOS ซึ่งท าการดดัแปลงมาจากลนุิกซ์ (Linux) ให้มคีวามเหมาะสมต่อการใช้งานด้านระบบเครอืข่าย 
โดยเฉพาะการน าไปตดิตัง้กบัเครื่องคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล (PC-X86) เพื่อใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรน์ัน้ท างาน
กลายเป็นเราเตอร ์(Router) หลงัจากนัน้ ไดม้กีารผลติฮารด์แวรอ์อกมาสู่ตลาดมากมายหลากหลายรุ่น ซึง่
ท างานรว่มกบั RouterOS โดย RouterOS นี้เป็นระบบปฏบิตักิารทีม่คีวามสามารถดงัต่อไปนี้ 

RouterOS เมือ่ท าการตดิตัง้แลว้จะมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติพื้นฐานที่สามารถท าได้ เช่น PPoE Client, Ethernet Connection, NAT / Port 
Forwarding 

2. Wireless Hotspot Server เพื่อจดัท าระบบ Authentication พสิูจน์สทิธิใ์นการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่
ละคนทีใ่ชง้านผ่านระบบเครอืข่ายไรส้าย รวมถงึการออกคูปองและก าหนดแพค็เกจราคาต่าง ๆ 
ไดอ้กีดว้ย 

3. Bandwidth Management หรอื QoS สามารถก าหนดความเรว็ในการดาวน์โหลดและอพัโหลด
ขอ้มลู จดัสรรความเรว็ใหแ้ก่ผูใ้ชใ้นระดบักลุ่ม และระดบัรายบุคคล 

4. L7 Firewall (Application Firewall) สามารถจดัการ อนุญาต/บล็อค การใช้งานแอ็พพลิเคชัน 
เช่น Facebook, Skype, Line, Youtube เป็นตน้ 

5. VPN Server สรา้งการเชื่อมโยงเครอืข่ายระหว่างสาขาผ่านทางท่อเสมอืน (tunnel) และมกีาร
เขา้รหสัขอ้มลู 

6. Proxy Server ช่วยเพิ่มความเร็วในการเรยีกหน้าเว็บไชต์ต่าง ๆ โดนการจดัเก็บข้อมูลของ
เวบ็ไซต์ที่เคยมกีารเรยีกใช้เป็น cache ในตวัเครื่องใน memory card หรอื Flash Drive ท าให้
ประหยดั bandwidth ของอนิเทอรเ์น็ต รวมถงึการบลอ็กการเขา้เวบ็ไซต์ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม
และป้องกนัการดาวน์โหลดไฟลต์อ้งหา้มไดอ้กีดว้ย 

7. Load Balance การรวมความเรว็อนิเทอรเ์น็นหลายผูใ้หบ้รกิารเขา้ดว้ยกนั และใชส้ ารองเมือ่เสน้
ใดเสน้หน่ึงมปัีญหา 

 



อุปกรณ์ของไมโครตกิ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. Hardware จะเรยีกว่า RouterBoard ซึ่งเป็นอุปกรณ์ลกัษณะรวมทัง้แผงวงจรหลกั ที่ม ีCPU, 
RAM, RouterOS ประกอบรวมกนั บางรุน่สามารถเพิม่เตมิอุปกรณ์ไดโ้ดยมกีารเพิม่ช่องส าหรบั
เชื่อมต่อใหเ้รยีบรอ้ย 

2. Software จะเรยีกว่า RouterOS เป็นซอฟทแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้จากพืน้ฐานของลนุิกส ์ท าหน้าทีเ่ป็น
ระบบปฏบิตักิารให้กบั RouterBoard และยงัสามารถน า RouterOS ไปตดิตัง้บนเครื่องแม่ข่าย
หรอืเครือ่งคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลได ้ซึง่ RouterOS แบ่งออกเป็นระดบั (Level) โดยแต่ละระดบั
จะมขีอ้ก าหนดความสามารถแตกต่างกนั ดงัรปู1 

 

 

 

 

 

                                         
1  อา้งอิงขอ้มูลจาก http://www.mikrotik.com 



หน่วยท่ี 2    
การติดตัง้และคอนฟิกเบือ้งต้น 

 

 ในหัวข้อนี้  จะเป็นการติดตัง้ระบบไมโครติกเบื้องต้น โดยอาศัยการเชื่อมต่อตามแบบ
แผนภาพด้านล่าง โดยจะมสีายสญัญาณสู่ระบบ จ านวน 3 เส้นทางได้แก่ PPoE, DHCP Client, 
Fixed IP  

  

ขัน้ตอนการคอนฟิก 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม  winbox  มาตดิตัง้ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่ะคอนฟิกไมโครตกิ โดยเขา้ไป
ทีเ่วบ็ไซต ์www.mikrotik.com/download แลว้เลื่อนลงเรือ่ยๆ ไปทีห่วัขอ้ Useful tools and 
Utilities จากนัน้ใหเ้ลอืกดาวน์โหลด Winbox version 3.11 

http://www.mikrotik.com/download


 

2. เปิดโปรแกรม  Winbox version 3.11 ดงัภาพดา้นล่าง ใหก้ดทีปุ่่ ม refresh  จากนัน้ จะปรากฏ
หมายเลข  Mac Address  ขึน้มาใหเ้ลอืกที ่ Mac Address  ทีต่อ้งการ และใหใ้ส่ค่าการ  login 

 
โดยค่าเริม่ตน้ของระบบ user : admin และ  password : ค่าว่าง 

 1 

 2 

 3 



3. เมือ่ login  เสรจ็แลว้จะเขา้สู่หน้าต่างการคอนฟิก ของไมโครตกิ ใหท้ าการลา้งค่าคอนฟิกเก่า
ออกก่อน เพื่อใหก้ารด าเนินการไมม่ปัีญหาการตัง้ค่าทีค่า้งไวจ้ากเดมิ โดยเลอืกทีเ่มนู System > 
Reset Configuration จะปรากฏหน้าต่างดงัภาพดา้นล่าง 

 

ในการ Reset Configuration นัน้ ใหเ้ลอืก No Default Configuration และกด Reset Configuration  
จากนัน้รอใหไ้มโครตกิบตูใหเ้รยีบรอ้ยแลว้เริม่คอนฟิก ไดเ้ลย  

4. เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตจากผูใ้หบ้รกิาร (DHCP Client) โดยน าสายจากผูใ้หบ้รกิาร มาเชื่อมต่อเขา้
ทีพ่อรต์ของไมโครตกิ พอรต์ใดกไ็ด ้(ตวัอยา่งจะเป็นพอรต์ที่ 3) จากนัน้ท าการคอนฟิกดงันี้  
IP > DHCP Client > กด + (add)    
จากนัน้จะปรากฏหน้าจอการตัง้ค่า DHCP Client  ใหก้ าหนดค่า Interface เป็นพอรต์ทีเ่รา

เชื่อมต่อไว ้และใหก้ด  Apply และ OK จากนัน้จะปรากฏการเชื่อมต่อและหมายเลข  IP Address ขึน้ที ่
DHCP Client 

 1 

 2 

 3  4 



 

5. เมือ่เชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตไดแ้ลว้นัน้ ใหท้ าการก าหนด interface  ทีจ่ะเชื่อมต่อกบัเครอืขา่ย
ภายในของโรงเรยีน (พอรต์ 4) และก าหนดค่า IP Address ใหก้บั Interface นัน้ดงันี้ 

 

 IP > Address > กดปุ่ ม + (add) > 

 1 

 2 

 3 

 4 

 1 

 2 

 3 

 4 



 จากนัน้ให้ก าหนดค่า  IP Address  ให้กับ interface ที่เราต้องการ (พอร์ต 4)  โดยการ
ก าหนดค่า IP Address นั ้น ให้ก าหนดค่า IP Address และ Network mask ในรูปแบบของ 
Classless Inter-Domain Routing : CIDR ซึ่งจะเขยีนในรูปแบบ / (slash) ตามด้วยค่า Netmask 
Prefix เช่น /24  แทนค่า 255.255.255.0, /25 แทนค่า 255.255.255.128 เป็นต้น 2   จากนัน้ให้ท า
การกดทีปุ่่ ม Apply และกด OK ไมโครตกิเรา้เตอรก์ ็add  ค่าของ interfaces address  ให ้

6. จากนัน้ใหท้ าการก าหนดค่า DHCP Server ใหก้บั Interface ทีเ่พิม่มาใหม ่เพื่อให ้ DHCP 
Server แจก IP Address ใหก้บัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อเขา้มาทีพ่อรต์นี้ ดงันี้  

 

 
IP > DHCP Server > กดปุ่ ม DHCP Setup (Auto Configuration) > 

เมือ่กด DHCP Setup แลว้ตอ้งท าการตัง้ค่า DHCP Server Interface : ether4  จากนัน้กด next มา
สู่การตัง้ค่า DHCP Address Space : 192.168.210.0/24  กด next  จากนัน้ระบบจะใหก้รอก Gateway for 
DHCP Network : 192.168.210.1  (IP address เดยีวกบัทีเ่ราก าหนดที ่interface ether4) จากนัน้กด next 
จะเขา้สู่การคอนฟิก Scope (Address for Give Out) ใหก้ าหนดช่วงของ IP address ทีต่อ้งการแจกใหล้กู
ขา่ย ในแลบ็นี้ใช ้192.168.210.10-192.168.210.250 จากนัน้กด next  จะเขา้สู่การก าหนด DHCP Server  

                                         
2  อา้งอิงจาก https://www.aelius.com/njh/subnet_sheet.html 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 



เมือ่ก าหนดเสรจ็ใหก้ด next  จะเขา้สู่การก าหนดช่วงระยะเวลาของการ  keep alive ของ  IP address ที่
แจกใหร้ะบบ ค่าเริม่ตน้จะเป็น 00:10:00 หมายถงึ สบินาท ี ใหป้รบัแกต้ามความตอ้งการ ตวัอยา่งใหเ้วลา 1 
วนั 10 นาท ีดงันี้ 1d 00:10:00  

7. ก าหนดให ้IP address ของพอรต์ 4 สามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้ผ่านทางพอรต์ 3 ทีเ่ชื่อมต่อ
กบัระบบเครอืขา่ย โดยการก าหนด  Firewall  

 

 
IP > Firewall >  
เลอืกแทบ็ NAT > กดปุ่ ม + (add) 
 Chain : srcnat 
 Out. Interface  :  interface ทีเ่ชื่อมต่อออกเน็ต (ether3) 
เลอืกแทบ็ Action 
 Action : Masquerade 
เสรจ็แลว้กด Apply และ OK 

8. เมือ่ก าหนดค่าของ Masquerade เสรจ็แลว้ ใหต้รวจสอบการท างานของ DNS อกีครัง้ที ่
IP > DNS ดงัรปูดา้นล่าง 

 1 

 2 

 3 

 4 



 

 ใหเ้พิม่เตมิ  Allow Remote Requests เพื่อใหเ้ครือ่งลกูขา่ยสามารถใชง้าน DNS ได ้
และทีแ่ทบ็ Server: ใหเ้พิม่เตมิ DNS ทีเ่ราตอ้งการ เช่น DNS ของ Google : 8.8.8.8 

9. หลงัจากเสรจ็แลว้ ใหท้ าการก าหนดค่าของ NTP server เพื่อใหเ้วลาของอุปกรณ์ตรงกบัเวลา
โลก โดยก าหนดที ่ System > Clock > 

 

 1 

 2 

 3 

 1 
 2 

 3 



ถา้ตอ้งการใหไ้มโครตกิแจกไอพ ีไปยงัพอรต์อื่นดว้ยนัน้ ไมโครตกิมฟัีงกช์นัการท างานทีเ่รยีกว่า 
bridge เพื่อใหเ้ราเชื่อมต่อพอรต์ 2 Port เป็น bridge ได ้โดยเลอืกทีเ่มนู Bridge จากนัน้ ใหก้ดปุ่ ม + (add) 
เมือ่ปรากฏหน้าจอขึน้มาใหก้ าหนดค่า name จากนัน้ท าการ Apply และ OK กจ็ะปรากฏ bridge ขึน้ดงัรปู 

 

ใหท้ าการเลอืกทีแ่ทบ็ port > กดปุ่ ม + (add) > 

 

 1 
 2 

 1 

 2  3 



เลอืก interface ทีจ่ะ add เขา้ Bridge กด  Apply และ OK  ถา้ตอ้งการเพิม่พอรต์อื่นอกี กใ็หท้ า
เช่นเดยีวกนั โดยในรปูตวัอยา่งท าพอรต์ 4 และ พอรต์ 5 

ถา้ตอ้งการให ้DHCP Server แจก IP ใหก้บั  Bridge Interface ใหป้รบัแกก้ารแจก DHCP ของ 
DHCP Server ดงันี้  

IP > DHCP Server > เลอืก DHCP Server ทีต่อ้งการ (ปกต ิเมือ่ท า bridge จะเป็นสแีดง) จากนัน้ 
ใหแ้กไ้ข Interface ของ DHCP Server เป็น bridge เท่านี้กส็ามารถใชง้านทีพ่อรต์ 4 และพอรต์ 5 ไดแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 



การเช่ือมต่อกบัผู้ให้บริการแบบ PPoE Client 

 การเชื่อมต่อกบัผูใ้หบ้รกิารแบบ PPoE Client นัน้ เป็นทีน่ิยมมากในปัจจบุนั เนื่องจากการใหบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตนัน้มกีารแพรห่ลายมาก โดยมผีูใ้หบ้รกิารมากหมายหลายบรษิทั สามารถเลอืกใชง้านไดต้าม
ความตอ้งการและพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ในหวัขอ้นี้จะแสดงวธิกีารเชื่อมต่อกบัผูใ้หบ้รกิารดว้ย PPoE Client 

1. ท าการเชื่อมต่อสายสญัญาณเขา้กบัไมโครตกิ และเรยีก Winbox เพื่อเขา้ไปตัง้ค่า  

 

2. สรา้งการเชื่อมต่อแบบ PPoE Client โดยเขา้ไปทีเ่มนู PPP > คลกิเลอืกปุ่ ม + (add) > เลือ่นลง
หาเมนู PPoE Client ดงัรปู 

 

 1  2 

 3 



จากนัน้จะปรากฏหน้าจอ  New Interface เพื่อใหต้ัง้ค่าการเชื่อมต่อ PPoE ทีแ่ทบ็ General  ให้
เลอืก Interface ทีเ่ชื่อมกบักบัผูใ้หบ้รกิาร  PPoE จากนัน้ใหเ้ลอืกที ่แทบ็ Dial Out  ใหใ้ส่ค่า Username/ 
Password ทีไ่ดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารและเลอืก  Use Peer DNS  

  

เมือ่ท าการเชื่อมต่อแลว้จะปรากฏหน้าจอดงัภาพดา้นล่าง ซึง่ดา้นหน้าจะปรากฏตวั R=Running  
ขึน้ แสดงว่า  PPoE เราเชื่อมต่อไดแ้ลว้  

 

 จากนัน้กท็ าตามขัน้ตอนคลา้ยกบัการท าแบบเชื่อมต่อดว้ย  DHCP Client ตามล าดบั 

 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 



การเช่ือมต่อกบัผู้ให้บริการแบบ  Fixed IP 

 การเชื่อมต่อกบัผูใ้หบ้รกิารแบบ Static IP หรอื  Fixed IP นัน้ เป็นการเชื่อมต่อทีม่กีารก าหนด
หมายเลข  IP Address มาใหจ้ากผูใ้หบ้รกิาร ใหน้ าหมายเชขนัน้มาก าหนดที ่ Mikrotik และท าการก าหนด  
Routing  ไปที ่IP Next Hop   

 
 

1. ท าการเชื่อมต่อสายสญัญาณเขา้กบัไมโครตกิ และเรยีก Winbox เพื่อเขา้ไปตัง้ค่า (ตามการ
เชื่อมต่อ DHCP Client) 

2. สรา้งการเชื่อมต่อแบบ Static IP โดยเขา้ไปทีเ่มนู IP > Address > คลกิเลอืกปุ่ ม + (add) >  
ทีห่น้าต่าง New Address  ใหใ้ส่ค่า IP Address ทีไ่ดร้บัจากผูใ้หบ้รกิาร ดงัรปู 

 

 1 

 2 

 3 

 4 



 หลงัจากทีส่รา้ง IP Address ใหก้บัการเชื่อมต่อแลว้ ใหท้ าการเพิม่ Routing ใหก้บัระบบโดยการท า
ที ่IP > Route > จะปรากฏหน้าต่าง  Route List > คลกิเลอืกปุ่ ม + (add) >  

 ท าการก าหนด New Route ไปที ่IP Address อกีขา้งของ IP ทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดมา ในรปูตวัอยา่ง
จะเป็น 10.10.10.1 

  

 

 จากรปูการณ์ก าหนด Routing นี้คอื ก าหนดให ้Dst. Address จาก 0.0.0.0/0 หมายถงึจากทีใ่ด ๆ ก็
ตามใหใ้ช ้gateway ทีก่ าหนดคอื 10.10.10.1  

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 



หน่วยท่ี 3  
Mikrotik VLAN-Switch Trunk and Access 

  VLAN มาจาก Virtual Local Area Network เป็นฟังก์ชนัที่ช่วยในการบรหิารเครอืข่ายให้สามารถ
แบ่ง Broadcast ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได ้โดยเราสามารถม ีVirtual LAN หรอื VLAN ไดห้ลายๆ VLAN บน 
1 Physical Interface ซึ่งจะเป็นได้ทัง้ Ethernet Interface หรือ Wireless LAN Interface โดย VLAN บน 
Mikrotik RouterOS จะท างานอยู่ใน Layer 2 ของ OSI Model และใชโ้ปรโตคอล(Protocol) ทีเ่ป็นมาตรฐาน
กลาง IEEE 802.1Q ดงันัน้จงึสามารถเอา VLAN ของ Mikrotik ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ protocol 
IEEE 802.1Q ได ้

เมื่อมกีารส่งผ่านข้อมูลบน Physical Interface ปกติ จะไม่มกีารระบุ VLAN ID  เมื่อมกีารก าหนด 
VLAN  จะมกีาร tagged ขอ้มลูเพิม่ขึน้และมกีารระบุ VLAN ID เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ ซึง่ VLAN Tag ทีใ่ส่
ลงไปจะมขีนาด 4 byte3 

 
ภาพแสดง การใส่ VLAN Tag (VLAN ID) ลงใน Ethernet Frame 

VLAN แต่ละ VLAN ปกตจิะถูกแยกกนัโดย Subnet ซึง่เครือ่งคอมพวิเตอรต์อ้งอยูใ่น Subnet และ 
VLAN เดยีวกนัจงึจะสามารถตดิต่อสื่อสารกนัได ้ถงึแมว้่าเครือ่งคอมพวิเตอร ์จะต่ออยูบ่นสวติช ์(Switch) 

ตวัเดยีวกนัและอยูใ่น Subnet เดยีวกนักต็าม แต่อยูค่นละ VLAN กจ็ะไม่สามารถตดิต่อสื่อสารกนัได ้แต่ถา้
ตอ้งการใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรท์ีอ่ยูต่่าง VLAN ใหส้ามารถตดิต่อกนัได ้จ าเป็นจะตอ้งม ีRouter เป็นตวักลาง
ในการเชื่อมต่อ  

RouterOS รองรบั interface VLAN สงูสุดที ่4095 interface VLAN โดยในแต่ละ interface VLAN 
จะตอ้งม ีVLAN ID ทีไ่ม่ซ ้ากนั เมือ่ใดกต็ามทีต่อ้งการเชื่อมต่อ VLAN ไปยงั Switch ทีม่ากกว่าหนึ่งตวั 
จะตอ้งเชื่อมต่อ Switch ดว้ย “Trunk”  

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

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


Trunk จะม ีframe ขอ้มลูทีถู่ก tagged วิง่ผ่าน เพื่อระบุว่าเป็น VLAN ทีว่ ิง่ผ่านนัน้เป็น VLAN อะไร
เนื่องจาก Trunk จะอนุญาตให ้VLAN หลาย ๆ VLAN วิง่ผ่านได ้ดงันัน้ Trunk จะใชส้ าหรบัเชื่อมต่อระหว่าง 
Switch กบั Switch หรอืระหว่าง Router กบั Switch  

 
ภาพแสดง การเชือ่มต่อสวติชส์องตวัแบบ Trunk 

หลงัจากทีท่ าความรูจ้กักบั VLAN และ Trunk  กนัแลว้ เพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานและสามารถคอนฟิก
ไดน้ัน้ ผูเ้ขยีนไดอ้อกแบบการเชื่อมต่อเครอืขา่ยทีใ่ชก้ารท างานของ  VLAN และ Trunk มาประยกุตใ์นการ
เชื่อมต่อเครอืขา่ยดงัภาพ 

 



จากรปูทีอ่อกแบบไว ้จะอธบิายรายละเอยีด เริม่จาก Router ทีเ่ชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตดว้ย WAN 
Port (ether1) ที ่ether2 จะเป็น DHCP Client จากนัน้สรา้ง VLAN ทัง้หมด 5 VLAN และใหแ้ต่ละ VLAN 
สามารถตดิต่อสื่อสารกนัได ้

 VLAN1 สแีดง untagged (192.168.1.0/24) — เป็น VLAN ส าหรบัใชจ้ดัการคอนฟิก(config) อุปกรณ์ Mikrotik 
Router ทุกตวั (Router, SW1, SW2) ไมแ่จก DHCP และไม่สามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้

 VLAN10 สเีหลอืง (192.168.10.0/24) — เป็น VLAN ของเครื่องคอมพวิเตอรข์องบุคลากร มกีารแจก DHCP และ
สามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้

 VLAN20 สดี า (192.168.20.0/24) — เป็น VLAN เครื่องคอมพวิเตอรข์องนกัเรยีนในหอ้งปฏบิตักิาร มกีารแจก 
DHCP และสามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้

 VLAN88 สฟ้ีา (192.168.88.0/23) — เป็น VLAN hotspot login ส าหรบับุคลากรในองคก์ร มกีารแจก DHCP และ
สามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไดเ้มือ่ท าการ login เรยีบรอ้ยแลว้ 

 VLAN99 สเีขยีว (192.168.99.0/24) — เป็น VLAN hotspot login ส าหรบั Guest ทีเ่ขา้มาในองคก์ร มกีารแจก 
DHCP และสามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไดเ้มื่อมกีาร login เรยีบรอ้ยแลว้ 

SW1 และ SW2 ท าหน้าทีเ่ป็น Switch แยก VLAN และ AP1, AP2 ท าหน้าทีเ่ป็น AccessPoint 
ปล่อยสญัญาณ WiFi ออกมา 2 ชื่อพรอ้มกนับน AccessPoint ตวัเดยีวกนั (2 SSID) ชื่อว่า “WiFi-demo” 
(vlan88) และ “WiFi-Guest” (vlan99) 

ส าหรบัในตวัอย่างการคอนฟิกนี้ จะเริม่จากไมโครตกิทีท่ าหน้าทีเ่ป็น Switch ก่อน โดยในตวัอยา่งนี้ 
SW1 และ SW2 ใช้ hap(RB951Ui–2nD) เพราะไมโครติกรุ่นนี้มี PoE ที่พอร์ต ether5 ซึ่งสามารถน า  
Access Point ที่ใช้งานแบบ PoE มาต่อได้สะดวกไม่ต้องเสยีบปลัก๊อกี โดย Switch แต่ละตวัมรีายละเอยีด
การคอนฟิกดงันี้ 

SW1 

 ether1 เป็น Trunk Port อนุญาต ให ้VLAN 1(untagged), 10, 20, 88, 99 ผ่านได ้ใชส้ าหรบัเชือ่มต่อไปยงั 
Router 

 ether2 เป็น Trunk Port อนุญาต ให ้VLAN 1(untagged), 10, 20, 88, 99 ผ่านได ้ใชส้ าหรบัเชือ่มต่อไปยงั SW2 

 ether3 เป็น Access Port VLAN10 (เป็นสมาขกิของ VLAN10) ใหเ้ครื่องทีใ่ชง้านส าหรบับุคลากรต่อเชื่อม 

 ether4 เป็น Access Port VLAN20 (เป็นสมาขกิของ VLAN20) ใหเ้ครื่องทีใ่ชง้านในหอ้งปฏบิตักิารต่อเชื่อม 



SW2 

 ether1 เป็น Trunk Port อนุญาต ให ้VLAN 1(untagged), 10, 20, 88, 99 ผ่านได ้ใชส้ าหรบัเชือ่มต่อไปกบั SW1 

 ether2 เป็น Trunk Port อนุญาตให ้VLAN 1(untagged), 88, 99 ผ่านได ้ใชส้ าหรบัเชื่อมต่อไปกบั AP1 

 ether3 เป็น Trunk Port อนุญาตให ้VLAN 1(untagged), 88, 99 ผ่านได ้ใชส้ าหรบัเชื่อมต่อไปกบั AP2 

 ether4 เป็น Access Port VLAN20 (เป็นสมาขกิของ VLAN20) ใหเ้ครื่องทีใ่ชง้านในหอ้งปฏบิตักิารต่อเชื่อม 

 ether5 เป็น Access Port VLAN10 (เป็นสมาขกิของ VLAN10) ใหเ้ครื่องทีใ่ชง้านส าหรบับุคลากรต่อเชื่อม 

ก่อนเริม่ท ำกำรคอนฟิก อย่ำลืม! reset-configuration no default  

หลงัจากท าความเขา้ใจกบัรปูแบบการเชื่อมต่อแลว้ เริม่ท าการคอนฟิกตามระบบทีอ่อกแบบไดเ้ลย 

 

ท่ีสวิตชต์วัท่ี 1 (SW1) 

1. หลงัจาก reset configuration แลว้ ใหท้ าการเชื่อมต่อสาย และเขา้ winbox เพื่อคอนฟิกระบบ 
2. เพื่อไมใ่หเ้กดิการสบัสนเวลาเขา้มาคอนฟิกอกีครัง้ใหท้ าการตัง้ค่า identity ใหก้บัอุปกรณ์ โดยท า

ดงันี้  

 
 

3. จากนัน้ใหท้ าการคอนฟิกอนิเตอรเ์ฟส ทีต่อ้งการท า trunk  โดยในตวัอยา่งนี้ท าที ่ether1 โดยเขา้
ไปที ่Interface > VLAN > จากนัน้กดปุ่ ม add (+)  

 
 

 1 
 2  3 

 1  2 

 3 



4. หลงัจากกดปุ่ ม add (+) จะปรากฏหน้าต่าง New Interface ขึน้มา  

 Name ใส่ชื่อให ้interface โดยชื่อควรจะสื่อความหมาย เพื่อไมใ่หส้บัสนเมือ่กลบัมาด
รายละเอยีดอกีครัง้ เช่น vlan10 อยูใ่น interface ether1 กต็ัง้ชื่อว่า “ether1-vlan10” 

 VLAN ID ใส่ตวัเลข VLAN ID  

 Interface เลอืก interface หลกัทีจ่ะเพิม่ interface VLAN ลงไป 

 

5. จากนัน้ใหท้ าซ ้าขอ้ 4 โดยเปลีย่นการก าหนดค่า VLAN ID เป็น 20, 88, 99 (ไมต่อ้งท า ether1-
vlan1 เพราะก าหนดให ้vlan1 untagged) 

 

 1 

 2 

 3 



6. เมือ่ท า ether1 เรยีบรอ้ยแลว้ ที ่SW1 ตอ้งท า trunk port ที ่ether2 (เชื่อมต่อไป SW2) โดยท า
ตามขัน้ตอน 3, 4, 5 ตามล าดบั 

 

 

เพื่อทดสอบความถูกตอ้งของการคอนฟิก ใหต้รวจสอบทีแ่ทบ็  Interface จะปรากฏ interface 
VLAN ขึน้ภายใต ้interface หลกั โดยหน้าตาแสดงผลจะปรากฏดงัภาพดา้นล่าง ดงันี้ 

 1 

 2 

 3 



 

ท าการสร้าง bridge ให้กบั  VLAN ทัง้หมด  

7. ท าการสรา้ง bridge ใหก้บั VLAN โดยด าเนินการดงันี้  

 

 เมือ่ท าเสรจ็แลว้ ใหท้ าซ ้า ขัน้ตอนที่ 2-5 จนครบทุก VLAN ซึง่จะไดผ้ลลพัธด์งัภาพ 

 1  2 

 3 

 4  5 



 
ภาพแสดงผลการสรา้ง bridge-vlan 

ขัน้ตอนต่อไปน้ีน้ีเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั เพราะเป็นการก าหนดว่า Interface ใด จะใช้งานด้วย vlan ใด 

  

8. จากรปู bridge-vlan1 (สแีดง) จะมสีมาชกิ 3 Interface คอื ether1, ether2 และ ether5 ซึง่ vlan1 
เป็น untagged VLAN ใหท้ าการเพิม่ interface ลงไปที ่bridge จงึเพิม่ Interface ไดเ้ลย ดงันี้  



 
 
เพิม่ทุก Interface ทีใ่ชง้าน vlan1 ลงไปที ่bridge-vlan1 

 
 
เมือ่เพิม่เสรจ็ จะปรากฏ Interface ทีท่ างานเป็น  bridge-vlan1 ดงัภาพ 

 1 
 2 

 3 
 4 
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ภาพแสดง port ทีเ่ป็นสมาชกิของ bridge-vlan1 

 

9. ต่อไปใหท้ า bidge-vlan10 โดยกลบัไปดทูี ่diagram VLAN10(สเีหลอืง) จะมสีมาชกิคอื Interface 
1, 2 และ 3 แต่เนื่องจาก VLAN10 เป็น VLAN tagged เวลาเลอืก Interface ส าหรบั bridge-
vlan10 นัน้ ตอ้งเลอืกเป็น ether1-vlan10, ether2-vlan10 ส่วน ether3 นัน้เลอืกปกตไิดเ้ลย 
เพราะเป็น Access Port  
 

 
 
เมือ่เพิม่ interface ตามภาพดา้นบนแลว้ จะปรากฏรายละเอยีดดงัภาพ 

 2 
 3 

 4 

 1 



 
ภาพแสดง port ทีเ่ป็นสมาชกิของ bridge-vlan10 

ใหท้ าจนครบทัง้ 5 bridge โดยองิที ่diagram เป็นหลกั เมือ่ท าครบทัง้ 5 bridge แลว้นัน้ จะ
ปรากฏ ดงัภาพ 

 
 

10. ท าการก าหนด IP Address เพื่อใชใ้นการ management ที ่bridge-vlan1  

 

 1 
 2 

 3 

 4 



ท่ีสวิตชต์วัท่ี 2 (SW2) 

1. หลงัจาก reset configuration แลว้ ใหท้ าการเชื่อมต่อสาย และเขา้ winbox เพื่อคอนฟิกระบบ 
2. เพื่อไมใ่หเ้กดิการสบัสนเวลาเขา้มาคอนฟิกอกีครัง้ใหท้ าการตัง้ค่า identity ใหก้บัอุปกรณ์ โดยท า

ดงันี้  

 

เนื่องขัน้ตอนการสรา้ง VLAN ต่าง ๆ ของ SW2 จะคลา้ยกบั SW1 ดงันัน้จงึสรปุดงัต่อไปนี้  

3. สรา้ง Interface VLAN ใหก้บั port ทีเ่ป็น trunk คอื ether1, ether2 และ ether3  

 
 
เมือ่ท าการเพิม่จนครบแลว้จะไดด้งันี้  

 1  2 

 3 

 4 

 1 
 2 

 3 

 4 
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ภาพแสดง VLAN แต่ละ Interface 

 

 
ภาพแสดงรายละเอยีดของ Interface VLAN 

 

4. ท าการสรา้ง bridge และเพิม่ Interface ให ้bridge ดงันี้ 
ท าการสรา้ง bridge; bridge-vlan1, bridge-vlan10, bridge-vlan20, bridge-vlan88 และ 

bridge-vlan99 
จากนัน้ท าการ เพิม่ interface vlan เขา้ไปที ่bridge ทีส่รา้งขึน้ โดยอา้งองิจาก diagram ที่

ออกแบบ ดงันี้ 
 



 
 

5. เพิม่ IP Address เพื่อใชใ้นการ management ส าหรบั SW2 ดงันี้ 

 
 

 1 

 2 

 3 

 1 

 2 

 3 

 4 
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ท่ีเร้าเตอร ์(Router) 

 Router ท าหน้าทีเ่ป็น Internet Gateway Router หรอื Router ท าหน้าทีเ่ชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ต 
(Internet) และเป็นทีใ่หบ้รกิารที่จ าเป็นต่อการใชง้าน เช่น ท า dhcp server, hotspot, port forward เพื่อดู
กลอ้ง CCTV ผ่าน internet เป็นตน้ โดยก่อนทีจ่ะเริม่คอนฟิก ขอน าเอารปูของ network diagram และ
รายละเอยีดมาท าความเขา้ใจอกีครัง้ 

  
จากนัน้มาเร่ิมคอนฟิก 

1. หลงัจาก reset configuration แลว้ ใหท้ าการเชื่อมต่อสาย และเขา้ winbox เพื่อคอนฟิกระบบ 
2. เพื่อไมใ่หเ้กดิการสบัสนเวลาเขา้มาคอนฟิกอกีครัง้ใหท้ าการตัง้ค่า identity ใหก้บัอุปกรณ์ โดยท า

ดงันี้  

 

 1 

 2 

 3 



3. เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตจากผูใ้หบ้รกิาร (DHCP Client) โดยน าสายจากผูใ้หบ้รกิาร มาเชื่อมต่อเขา้
ทีพ่อรต์ของไมโครตกิ พอรต์ใดกไ็ด ้(ตวัอยา่งจะเป็นพอรต์ที ่1) จากนัน้ท าการคอนฟิกดงันี้  
IP > DHCP Client > กด + (add)    
จากนัน้จะปรากฏหน้าจอการตัง้ค่า DHCP Client  ใหก้ าหนดค่า Interface เป็นพอรต์ทีเ่รา

เชื่อมต่อไว ้และใหก้ด  Apply และ OK จากนัน้จะปรากฏการเชื่อมต่อและหมายเลข  IP Address ขึน้ที ่
DHCP Client 

 

4. เมือ่เชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตไดแ้ลว้นัน้ ใหท้ าการก าหนด interface ทีจ่ะเชื่อมต่อกบัเครอืขา่ย 
LAN ภายใน (พอรต์ 4) ซึง่จะม ีVLAN อยูท่ ัง้หมด 5 VLAN คอื vlan10, vlan20, vlan88, และ vlan99 โดย
ท าการสรา้ง Interface VLAN ขึน้มาก่อน โดยไมต่อ้งสรา้ง vlan1 เพราะเป็น untagged VLAN  

Interface > VLAN > Add (+)  จากนัน้  
 Name: ชื่อ Interface VLAN 
 VLAN ID: หมายเลขของ VLAN 
 Interface: เลอืก Interface ทีต่อ้งการท า VLAN 
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5. เมือ่ด าเนินการเสรจ็ ขัน้ต่อไปคอืท าการ Set ค่า IP Address ใหก้บั Interface ทีส่รา้งขึน้ 

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 

 

 1 
 2 

 3  4 
 5  6 



 
 

6. พจิารณาการก าหนด VLAN จาก  Diagram 

 VLAN1 สแีดง untagged (192.168.1.0/24) — เป็น VLAN ส าหรบัใชจ้ดัการคอนฟิก(config) อุปกรณ์ 
Mikrotik Router ทุกตวั (Router, SW1, SW2) ไมแ่จก DHCP และไม่สามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้

 VLAN10 สเีหลอืง (192.168.10.0/24) — เป็น VLAN ของเครื่องคอมพวิเตอรข์องบุคลากร มกีารแจก 
DHCP และสามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้(DHCP Server) 

 VLAN20 สดี า (192.168.20.0/24) — เป็น VLAN เครื่องคอมพวิเตอรข์องนกัเรยีนในหอ้งปฏบิตักิาร มี
การแจก DHCP และสามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้(DHCP Server) 

 VLAN88 สฟ้ีา (192.168.88.0/23) — เป็น VLAN hotspot login ส าหรบับุคลากรในองคก์ร มกีารแจก 
DHCP และสามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไดเ้มื่อท าการ login เรยีบรอ้ยแลว้ (DHCP Server - Hotspot) 

 VLAN99 สเีขยีว (192.168.99.0/24) — เป็น VLAN hotspot login ส าหรบั Guest ทีเ่ขา้มาในองคก์ร มี
การแจก DHCP และสามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไดเ้มื่อมกีาร login เรยีบรอ้ยแลว้ (DHCP Server-Hotspot) 

7. ท าการก าหนดค่า DHCP Server ใหก้บั Interface เพื่อให ้ DHCP Server แจก IP Address 
ใหก้บัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อเขา้มาที ่Interface ทีก่ าหนด ดงันี้  
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IP > DHCP Server > กดปุ่ ม DHCP Setup (Auto Configuration) > 

เมื่อกด DHCP Setup แลว้ต้องท าการตัง้ค่า DHCP Server Interface : ether4-vlan10  จากนัน้กด 
next มาสู่การตัง้ค่า DHCP Address Space : 192.168.10.0/24  กด next  จากนั ้นระบบจะให้กรอก 
Gateway for DHCP Network:192.168.10.1 (IP address เดียวกับที่ก าหนดที่ interface ether4-vlan10) 
จากนัน้กด next จะเข้าสู่การคอนฟิก Scope (Address for Give Out) ให้ก าหนดช่วงของ IP address ที่
ต้องการแจกใหลู้กข่าย ในแลบ็นี้ใช ้192.168.10.10-192.168.10.250 จากนัน้กด next  จะเขา้สู่การก าหนด 
DHCP Server  เมื่อก าหนดเสรจ็ให้กด next  จะเขา้สู่การก าหนดช่วงระยะเวลาของการ  keep alive ของ  
IP address ที่แจกให้ระบบ ค่าเริม่ต้นจะเป็น 00:10:00 หมายถึง สบินาท ี ให้ปรบัแก้ตามความต้องการ 
ตวัอยา่งใหเ้วลา 1 วนั 10 นาท ีดงันี้ 1d 00:10:00  

 ก าหนดให ้IP address ของพอรต์ 4 สามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้ผ่านทางพอรต์ 1 ทีเ่ชื่อมต่อกบั
ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยการก าหนดที ่ Firewall > NAT 
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IP > Firewall > เลอืกแทบ็ NAT > กดปุ่ ม + (add) 

 Chain : srcnat 
 Src. Address  :  IP Address ของ Network Interface-vlan10 (192.168.10.0/24) 
เลอืกแทบ็ Action 
 Action : Masquerade 
เสรจ็แลว้กด Apply และ OK 

8. ใหท้ าซ ้าขอ้ 7 แต่เปลีย่น Interface เป็น Interface-vlan20 (สามารถเปลีย่นชื่อของ DHCP server 
และ pool ไดด้งัตวัอยา่ง)  
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9. ท า hotspot ส าหรบั hotspot login (Interface_vlan88, Interface_vlan99) ไปที ่IP > Hotspot 

 
 
 
 
 
 
 

10. ใหท้ าซ ้าขอ้ 9 แต่เปลีย่น Interface เป็น Interface-vlan99 (สามารถเปลีย่นชื่อ Hotspot server / 
Profiles ไดด้งัภาพ) 
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11. เมือ่ก าหนดค่าของ Masquerade / Hotspot เสรจ็แลว้ ใหต้รวจสอบการท างานของ DNS อกีครัง้ที ่
IP > DNS ดงัรปูดา้นล่าง 

 

 ใหเ้พิม่เตมิ  Allow Remote Requests เพื่อใหเ้ครือ่งลกูขา่ยสามารถใชง้าน DNS ได ้
และทีแ่ทบ็ Server: ใหเ้พิม่เตมิ DNS ทีเ่ราตอ้งการ เช่น DNS ของ Google : 8.8.8.8 

 เมือ่เสรจ็แลว้ ใหเ้สยีบสายตามทีอ่อกแบบไว ้และท าการทดสอบกจ็ะไดผ้ลตามทีต่อ้งการ 
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รุ่น MikroTik ส าหรบัโรงเรียน 

ผมเหน็หลาย ๆ ท่านถามและไดร้บัค าตอบคนละทาง เลยสรปุมาใหด้งันี้ครบั ส าหรบั MikroTik  

MikroTik RB1100AHx4 (RB1100x4) MikroTik RouterOS, Level6     

รองรบั 300+ ผูใ้ชง้าน รวมเน็ตได ้8 เสน้ รองรบัเน็ต 400-1200 Mbps แหล่งจา่ยไฟ 2 ชุด 

 

MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition (RB1100Dx4) MikroTik RouterOS, Level6  

ท าเป็นคอหลกัรบัเน็ตความเรว็ระดบั 1Gb 

 

MikroTik RB850Gx2 - 5-Port Gigabit Ethernet  MikroTik RouterOS, Level5  

100+ บญัช ี(สงูสุด 500 บญัช)ี รองรบั 70+ ผูใ้ชง้าน รองรบัเน็ต 200-400 Mbps 

 

MikroTik RB3011UiAS-RM MikroTik RouterOS, Level5 100+ บญัช ี(สงูสุด 500 บญัช)ี  

รองรบั 100+ ผูใ้ชง้าน  รองรบัเน็ตความเรว็ 200-400 Mbps 

 

MikroTik RB1100AHx2 MikroTik RouterOS, Level6  

รองรบั 300+ ผูใ้ชง้าน รองรบัเน็ต 400-800 Mbps  

 

MikroTik RB450G - 5-Port Gigabit Ethernet (MikroTik RouterOS, Level5)  

รองรบั 50+ ผูใ้ชง้าน รองรบัเน็ต 150-200 Mbps 

 

MikroTik hEX (RB750Gr3) + USB 2.0  (MikroTik RouterOS, Level4)  (All RB750 are same) 

รองรบั 50+ ผูใ้ชง้าน รองรบัเน็ต 100-150 Mbps 



MikroTik hEX PoE (RB960PGS) (MikroTik RouterOS, Level4) 

รองรบั 30+ ผูใ้ชง้าน รองรบัเน็ต 100-150 Mbps 

 

MikroTik RB2011UiAS-RM / MikroTik RB2011iL-RM รองรบั 30+ ผูใ้ชง้าน (MikroTik 
RouterOS, Level5)  

รองรบั 30+ ผูใ้ชง้าน รองรบัเน็ต 100-150 Mbps 

-------------------------------------------- 

MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ (MikroTik RouterOS, Level6)  

รองรบั 300+ ผูใ้ชง้าน รองรบัเน็ต 400-1500 Mbps 

 

MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC  (MikroTik RouterOS, Level6)  

Passive Cooling (ไมม่พีดัลม เน้นเสยีงเงยีบ)  

 

MikroTik CCR1016-12G (MikroTik RouterOS, Level6)  

รองรบั 600+ ผูใ้ชง้าน รองรบัเน็ต 400-1500 Mbps รองรบับญัชผีูใ้ชง้าน 600+ บญัช ี

 

MikroTik CCR1036-12G-4S (MikroTik RouterOS, Level6)  

รองรบั 900+ ผูใ้ชง้าน รองรบัเน็ต 400-1500 Mbps รองรบับญัชผีูใ้ชง้าน 900+ บญัช ี 

 

MikroTik CCR1072-1G-8S+ (MikroTik RouterOS, Level6)  

รองรบั 1800+ ผูใ้ชง้าน รองรบัเน็ต 10,000 Mbps (10 Gbps) รองรบับญัชผีูใ้ชง้าน 1800+ บญัช ี


