การทา Vlan บน Switch Cisco
ในหัวข้ อนี ้จะกล่าวถึงการทา Vlan บน Switch Cisco ผู้อา่ นจะทราบถึงความหมายของการทา
Vlan เหตุผลที่ต้องมีการทา Vlan ในระบบเครื อข่าย และ Command ที่ใช้ ในการตังค่
้ าต่าง ๆ

VLAN คืออะไร
VLAN (Virtual Area Network) เป็ นการจัดแยกการเชื่อมต่อเครื อข่ายในรูปแบบที่เรี ยกว่า Domain
ซึ่งจุดประสงค์ของการแยกออกเป็ น Domain นี ้ ก็เพื่อให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ตา่ ง Domain ไม่สามารถ
สื่ อสารกันได้ ทัง้ นี เ้ พื่ อความปลอดภัยของเครื อข่ายรวมทัง้ สามารถเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพการทางานของ
เครื อข่ายอีกด้ วย ในหนึ่งเครื อข่ายอาจประกอบด้ วย Switching Hub หลาย ๆ ตัว และใน Switching Hub
หนึ่งตัวอาจประกอบด้ วย VLAN หลาย ๆ Domain หรื อหลาย VLAN ก็เป็ นได้ การแบ่ง VLAN จะทาให้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม้ จะเชื่อมต่อกันใน Switches Hub เดียวกัน แต่อยูต่ า่ ง VLAN กันไม่สามารถสื่อสารกัน
ได้ รวมทังไม่
้ สามารถมองเห็นกันได้ โดยสวิตช์ตวั หนึ่งสามารถแบ่งออกมาเป็ นหลาย ๆ VLAN ได้ เหมือนมี
สวิตช์หลายตัวแต่จริ ง ๆ มีแค่ตวั เดียวแล้ วก็แบ่งซอยออกมา โดยมากแบ่งตามพื ้นที่ใช้ งาน แบ่งตามแผนก
แบ่งตามหน่วยงาน แบ่งตามลักษณะการใช้ งาน เช่น สวิตช์หนึ่งตัวสามารถใช้ จาลองเครื อข่าย LAN ได้ สิบ
เครื อข่ายเป็ นต้ น โดยค่าเริ่ มต้ น (Default) ทุก ๆ พอร์ ตของสวิตช์นนถู
ั ้ กจัดให้ อยู่ใน VLAN 1 หรื อที่เรี ยกกัน
ว่าการแบ่งกลุม่ ของสวิตช์ใน Data link Layer (Management VLAN) ในการสร้ าง แก้ ไข ลบ VLAN นัน้ เรา
จะไม่สามารถลบ VLAN 1 ได้ และหมายเลข VLAN สามารถสร้ างได้ ตงแต่
ั ้ หมายเลข 1–1005

รูปที่ 1 ใช้ คำสั่ง show vlan brief ในส่ วนของ Privileged Mode

การสร้ าง VLAN นันพอร์
้ ตของสวิตท์นนจะท
ั ้ าหน้ าที่อยู่ 2 ประเภท คือ Access port และ Trunk
port ซึง่ จะมีหน้ าการทางานต่าง ๆ กันไปตามที่ System Administrator จะเป็ นคนกาหนดไว้

Access port คือ พอร์ ตที่ทาหน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตท์กบั Client โดยใช้ สาย Lan แบบสายตรง
ในการเชื่อมต่อ และพอร์ ตที่ถกู ตังเป็
้ น Access Port นี ้จะมี Traffic ของ VLAN เพียง VLAN เดียวที่วิ่งผ่าน
ออกมายังพอร์ ตนี ้ หรื อพอร์ ตนี ้จะต่ออยู่กบั อุปกรณ์ที่มีคา่ mac address เพียงค่าเดียวนัน่ เอง ข้ อสังเกตใน
การใช้ Access port คือ
- port ที่ตงค่
ั ้ าระหว่าง switch และ Client
- port ที่ตงค่
ั ้ าระหว่าง switch และ Server
- port ที่ตงค่
ั ้ าระหว่าง switch และ Router (มีข้อแม้ ว่า Router ที่เชื่อมต่อนัน้ จะต้ องไม่ใช่
Router ที่ทาหน้ าที่ในการ Route Traffic ของ Inter VLAN หรื อมีการทา Inter VLAN ไว้ )

Trunk Port คือ พอร์ ตที่ทาหน้ าที่เชื่อมต่อกับสวิตท์ตวั อื่น ๆ ที่ต้องการให้ เป็ นสมาชิกของ VLAN
เดียวกัน และทาหน้ าที่ส่งผ่าน Traffic ของหลาย ๆ VLAN ให้ กระจายไปยัง สวิตท์ตวั อื่น ๆ ที่มีพอร์ ตที่ถูก
กาหนดให้ เป็ น VLAN เดียวกันกับสวิตท์ตวั ต้ นทางได้ หรื อที่เรี ยกกันโดยว่า Uplink Port หรื อ Trunk port
เป็ นพอร์ ตที่มีค่าหลาย ๆ ค่าวิ่งผ่าน เช่น VLAN หลาย ๆ VLAN หรื อมีค่า Mac address หลาย ๆ ค่าวิ่ง
ผ่านนัน่ เอง ข้ อสังเกตในการใช้ Trunk Port คือ
- port ที่ทาหน้ าที่เชื่อมต่อไปยัง switch ตัวอื่น ๆ
- port ที่ทาหน้ าที่เชื่อมต่อไปยัง Router ตัวที่ทาหน้ าที่ Route Traffic ระหว่าง VLAN หรื อมีการทา
Inter VLAN ไว้

ประเภทของ VLAN
เมื่อใดที่มีการติดตัง้ VLAN บนสวิตซ์ในระดับ Access จะต้ องกาหนดว่าจะให้ คอมพิวเตอร์ เครื่ อง
ใดเป็ นสมาชิกของ VLAN วงใดบ้ าง สาหรับเครื อข่าย Cisco ได้ กาหนดความเป็ นสมาชิกภาพของ VLAN
อยู่ 2 ชนิด ได้ แก่ Static VLAN และ Dynamic VLAN

Static VLANs เป็ น VLAN ที่กาหนดหมายเลขของพอร์ ตเป็ นหลัก โดยกาหนดว่า จะให้ เป็ นสมาชิก
ของ VLAN วงใดบ้ าง การกาหนดเช่นนี ้เป็ นแบบตายตัว หมายความว่าจะต้ องเป็ นสมาชิกของ VLAN วงใด
วงหนึง่ ที่แน่นอน ตราบใดที่ไม่ได้ ย้ายสายแลนจากพอร์ ตเดิมที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตังอยู
้ ใ่ ห้ ไปอยูท่ ี่พอร์ ต
อื่น ๆ ที่ได้ กาหนดให้ เป็ น VLAN วงอื่นๆ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า Port-Based VLAN

Dynamic VLAN เป็ นการกาหนดความเป็ น สมาชิ ก ของ VLAN โดยอาศัย MAC Address ของ
การ์ ดแลนบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก ไม่ว่าจะย้ ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ จากพอร์ ตหนึ่งไปสู่พอร์ ตใด ๆ ก็
ตาม ก็ไม่สามารถย้ ายความเป็ นสมาชิก จาก VLAN เดิมที่ อยู่ตอนแรกไป VLAN อื่นได้ ดังนัน้ Dynamic
VLAN คือ MAC-Address-Based VLAN

Step
1. สร้ างหมายเลข VLAN และ ชื่อของ VLAN
2. กาหนดพอร์ ต (interface) ที่ต้องการให้ อยู่ Vlan นัน้ ๆ

ขัน้ ตอนการสร้ าง VLAN

1. สร้ างหมายเลข VLAN และ ชื่อของ VLAN
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan <หมายเลข 1-1005 >
Switch(config-vlan)#name < WORD The ascii name for the VLAN>

ตัวอย่ าง
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name admin

รูปที่ 2 สร้ ำงหมำยเลข VLAN และ ชื่อของ VLAN

2. กาหนดพอร์ ต (interface) ที่ต้องการให้ อยูใ่ น Vlan
Access port
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface <port ที่ต้องการทา Access port>
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan <หมายเลข VLAN ที่ต้องการให้ เป็ น
สมาชิก>
Switch(config-if)#no shutdown

Trunk Port
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface <port ที่ต้องการทา Trunk Port>
Switch(config-if)#switchport mode trunk (เมื่อ Enter ระบบจะขึ ้นข้ อความแจ้ งเตือน
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up)
***กรณีที่ไม่ใช่ Switch CISCO รุ่น 2950, 2960 และ Switch Layer 3 ต้ องเพิ่มคาสัง่ #switchport
trunk encapsulation dot1q ก่อนพิมพ์คาสัง่ #switchport mode trunk เพิ่มเข้ าไปด้ วย เนื่องจาก Switch
รุ่นอื่น ๆ ไม่มีคา่ Default เหมือนรุ่น 2950 และ 2960
ค่า encapsulation ของ mode trunk มี 2 ประเภท คือ dot1q และ isl โดยส่วนใหญ่แล้ วมักจะใช้
เป็ นค่ามาตรฐานที่ ทุก ๆ product สามารถรองรับได้ คือ dot1q (IEEE802.1q) ส่วนค่า encapsulation
แบบ ISL เป็ นค่าเฉพาะของ product CISCO เท่านัน้

ตัวอย่ างการสร้ าง VLAN และกาหนดพอร์ ต (interface) ที่ต้องการให้ อยู่ใน Vlan ใน
รู ปแบบ Static VLANs

รูปที่ 3 กำหนดพอร์ ต (interface)

จากรูปที่ 3 มี VLAN 10, 20 และ 30 มีการทางานอยู่ 2 ประเภท คือ Access port และ Trunk
port ดังนันจากภาพนี
้
้จึงต้ องกาหนดพอร์ ต 2 รูปแบบ คือ Access port และ Trunk port
switch-A(config)#vlan 10
switch-A(config-vlan)#name admin
switch-A(config)#vlan 20
switch-A(config-vlan)#name sale
switch-A(config)#vlan 30
switch-A(config-vlan)#name operator

รูปที่ 4 สร้ ำงหมำยเลข VLAN และ ชื่อของ VLAN

switch-A(config)#interface f0/1
switch-A(config-if)#switchport mode trunk

รูปที่ 5 กำหนด port trunk

switch-A(config)#interface f0/2
switch-A(config-if)#switchport mode access
switch-A(config-if)#switchport access vlan 10
switch-A(config-if)#no shutdown

switch-A(config)#interface f0/3
switch-A(config-if)#switchport mode access
switch-A(config-if)#switchport access vlan 20
switch-A(config-if)#no shutdown

switch-A(config)#interface f0/4
switch-A(config-if)#switchport mode access
switch-A(config-if)#switchport access vlan 30
switch-A(config-if)#no shutdown

รูปที่ 5 กำหนด port access

ในส่วนของการ config VLAN ที่ switch-B รูปแบบ config เหมือนกันค่ะ เนื่องจากต่อ diagram เหมือนกัน
เพิ่มเติมเราสามารถ manage port หลาย ๆ port พร้ อมกันได้ ด้วย range เช่น
Switch1(config)#interface range fa0/2 -3
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 2
Switch1(config-if-range)#no shutdown
หรื อถ้ า port ที่ set ไม่เรี ยงต่อกันก็ใช้ ( , ) ช่วย
Switch1(config)#interface range fa0/2 , fa0/5 , fa0/10 , fa0/20
ข้ อดีของ VLAN
1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครื อข่ายจากัดการแพร่กระจาย หรื อจากัดขอบเขตการรับส่ง (Broadcast
Traffic) ไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเครื อข่าย
2. ง่ายต่อการใช้ งานผู้ใช้ งานสามารถที่จะเคลื่อนย้ ายไปยัง VLAN อื่น ๆ ได้ โดยเพียงแค่การเปลี่ยน
การตังค่
้ าของอุปกรณ์สวิตช์ และ IP Address ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยไม่จาเป็ นต้ องมีการย้ ายสวิตช์
หรื อสายเคเบิลใด ๆ
3. เพิ่มเครื่ องคอมพิวเตอร์ ง่า ยสามารถรองรับการขยายตัวของระบบเครื อข่ายที่เพิ่มขึ ้นในอนาคต
ได้ ง่าย เนื่องจากมีการวางแผนเกี่ยวกับการแบ่งเครื อข่ายออกเป็ นชุดย่อย ๆ (Subnet) และการดีไซน์ระบบ
ที่ไม่ยดึ ติดกับทางกายภาพ
4. เพิ่มเรื่ องของความปลอดภัยสามารถสร้ างกลไกด้ านความปลอดภัยได้ ง่ายขึ ้น เช่น การสร้ าง
เงื่ อนไขสาหรั บจับ กิ จ กรรมต่าง ๆ (Access Control List) และลดความเสี่ ยงเกี่ ย วกับ การดักจับ ข้ อ มูล
(Sniffing)
หวัง ว่า บทความนี จ้ ะเป็ น ประโยชน์ ใ ห้ แก่ ผ้ ูอ่า นที่ ท างานเกี่ ย วกับ อุป กรณ์ CISCO นะคะ หาก
ผิดพลาดประการใดผู้เขียนต้ องขออภัยมา ณ ที่นี ้ด้ วยค่ะสามารถติชม และสอบถามพูดคุยได้ ที่
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