
การท า Vlan บน Switch Cisco 

ในหวัข้อนีจ้ะกลา่วถึงการท า Vlan บน Switch Cisco ผู้อา่นจะทราบถึงความหมายของการท า 

Vlan เหตผุลท่ีต้องมีการท า Vlan ในระบบเครือขา่ย และ Command ท่ีใช้ในการตัง้คา่ตา่ง ๆ 

 

 VLAN คืออะไร  

 VLAN (Virtual Area Network) เป็นการจดัแยกการเช่ือมตอ่เครือข่ายในรูปแบบท่ีเรียกวา่ Domain

ซึ่งจดุประสงค์ของการแยกออกเป็น Domain นี ้ก็เพ่ือให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ตา่ง Domain ไม่สามารถ

ส่ือสารกันได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยของเครือข่ายรวมทัง้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ

เครือข่ายอีกด้วย ในหนึ่งเครือข่ายอาจประกอบด้วย Switching Hub หลาย ๆ ตวั และใน Switching Hub 

หนึ่งตวัอาจประกอบด้วย  VLAN หลาย ๆ Domain หรือหลาย VLAN ก็เป็นได้การแบ่ง VLAN จะท าให้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม้จะเช่ือมตอ่กนัใน Switches Hub เดียวกนั แตอ่ยูต่า่ง VLAN กนัไมส่ามารถส่ือสารกนั

ได้รวมทัง้ไม่สามารถมองเห็นกันได้ โดยสวิตช์ตวัหนึ่งสามารถแบง่ออกมาเป็นหลาย ๆ VLAN ได้เหมือนมี

สวิตช์หลายตวัแตจ่ริง ๆ มีแคต่วัเดียวแล้วก็แบง่ซอยออกมา โดยมากแบง่ตามพืน้ท่ีใช้งาน แบง่ตามแผนก 

แบง่ตามหน่วยงาน แบง่ตามลกัษณะการใช้งาน เช่น สวิตช์หนึ่งตวัสามารถใช้จ าลองเครือข่าย LAN ได้สิบ

เครือข่ายเป็นต้น โดยคา่เร่ิมต้น (Default) ทกุ ๆ พอร์ตของสวิตช์นัน้ถกูจดัให้อยู่ใน VLAN 1 หรือท่ีเรียกกัน

วา่การแบง่กลุม่ของสวิตช์ใน Data link Layer (Management VLAN) ในการสร้าง แก้ไข ลบ VLAN นัน้ เรา

จะไมส่ามารถลบ  VLAN 1 ได้ และหมายเลข VLAN สามารถสร้างได้ตัง้แตห่มายเลข 1–1005 

 
รูปที่ 1 ใช้ค ำส่ัง show  vlan brief ในส่วนของ Privileged Mode 

 

 



 การสร้าง VLAN นัน้พอร์ตของสวิตท์นัน้จะท าหน้าท่ีอยู ่2 ประเภท คือ Access port  และ  Trunk 

port ซึง่จะมีหน้าการท างานตา่ง ๆ กนัไปตามท่ี  System Administrator  จะเป็นคนก าหนดไว้ 

 

 Access port คือ พอร์ตท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งสวิตท์กบั Client โดยใช้สาย Lan  แบบสายตรง 

ในการเช่ือมตอ่ และพอร์ตท่ีถกูตัง้เป็น  Access Port  นีจ้ะมี Traffic ของ VLAN เพียง  VLAN เดียวท่ีวิ่งผา่น

ออกมายงัพอร์ตนี ้หรือพอร์ตนีจ้ะตอ่อยู่กบัอปุกรณ์ท่ีมีคา่  mac address เพียงคา่เดียวนัน่เอง ข้อสงัเกตใน

การใช้ Access port คือ 

 -  port ท่ีตัง้คา่ระหวา่ง switch และ Client 

 -  port ท่ีตัง้คา่ระหวา่ง switch และ Server 

 -  port ท่ีตัง้คา่ระหวา่ง  switch  และ  Router  (มีข้อแม้ว่า Router ท่ีเช่ือมตอ่นัน้ จะต้องไมใ่ช่ 

Router ท่ีท าหน้าท่ีในการ Route Traffic ของ Inter VLAN หรือมีการท า Inter VLAN ไว้) 

 

 Trunk Port คือ พอร์ตท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมต่อกับสวิตท์ตวัอ่ืน ๆ  ท่ีต้องการให้เป็นสมาชิกของ  VLAN  

เดียวกนั และท าหน้าท่ีส่งผ่าน Traffic ของหลาย ๆ  VLAN  ให้กระจายไปยงัสวิตท์ตวัอ่ืน ๆ ท่ีมีพอร์ตท่ีถูก

ก าหนดให้เป็น VLAN เดียวกันกับสวิตท์ตวัต้นทางได้ หรือท่ีเรียกกันโดยว่า Uplink Port  หรือ Trunk port 

เป็นพอร์ตท่ีมีค่าหลาย ๆ ค่าวิ่งผ่าน เช่น  VLAN หลาย ๆ  VLAN  หรือมีค่า Mac address หลาย ๆ ค่าวิ่ง

ผา่นนัน่เอง ข้อสงัเกตในการใช้ Trunk Port คือ 

 -  port ท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมตอ่ไปยงั switch ตวัอ่ืน ๆ  

 -  port ท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมตอ่ไปยงั Router ตวัท่ีท าหน้าท่ี Route Traffic ระหวา่ง VLAN หรือมีการท า 

Inter VLAN ไว้ 

 

 

 

 



ประเภทของ VLAN 

  เม่ือใดท่ีมีการติดตัง้ VLAN บนสวิตซ์ในระดบั  Access จะต้องก าหนดวา่จะให้คอมพิวเตอร์เคร่ือง

ใดเป็นสมาชิกของ  VLAN วงใดบ้าง ส าหรับเครือขา่ย Cisco ได้ก าหนดความเป็นสมาชิกภาพของ VLAN 

อยู ่2 ชนิด ได้แก่ Static VLAN และ Dynamic VLAN 

 

 Static VLANs เป็น VLAN ท่ีก าหนดหมายเลขของพอร์ตเป็นหลกัโดยก าหนดว่า จะให้เป็นสมาชิก

ของ VLAN วงใดบ้าง การก าหนดเช่นนีเ้ป็นแบบตายตวั หมายความว่าจะต้องเป็นสมาชิกของ VLAN วงใด

วงหนึง่ท่ีแนน่อน ตราบใดท่ีไมไ่ด้ย้ายสายแลนจากพอร์ตเดมิท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตัง้อยูใ่ห้ไปอยูท่ี่พอร์ต

อ่ืน ๆ ท่ีได้ก าหนดให้เป็น VLAN วงอ่ืนๆ หรือเรียกอีกอยา่งวา่ Port-Based VLAN  

 

 Dynamic VLAN เป็นการก าหนดความเป็นสมาชิกของ VLAN โดยอาศัย MAC Address ของ

การ์ดแลนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นหลกัไม่ว่าจะย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากพอร์ตหนึ่งไปสู่พอร์ตใด ๆ ก็

ตาม ก็ไม่สามารถย้ายความเป็นสมาชิกจาก VLAN เดิมท่ีอยู่ตอนแรกไป VLAN อ่ืนได้ ดงันัน้ Dynamic 

VLAN คือ MAC-Address-Based VLAN 

 

Step 

 1.  สร้างหมายเลข  VLAN และ ช่ือของ VLAN   

 2.  ก าหนดพอร์ต (interface) ท่ีต้องการให้อยู่ Vlan นัน้ ๆ 

 

 

 

 

 

 



ขัน้ตอนการสร้าง VLAN 

 

 1.  สร้างหมายเลข  VLAN และ ช่ือของ VLAN   

 Switch#configure terminal   

 Switch(config)#vlan <หมายเลข 1-1005 >   

 Switch(config-vlan)#name < WORD  The ascii name for the VLAN> 

  

 ตัวอย่าง 

 Switch(config)#vlan 10 

 Switch(config-vlan)#name admin 

 

 
รูปที่ 2 สร้ำงหมำยเลข  VLAN และ ชื่อของ VLAN   

  

 

 

 

 



 2.  ก าหนดพอร์ต (interface) ท่ีต้องการให้อยูใ่น Vlan  

 Access port   

  Switch#configure terminal  

  Switch(config)#interface <port ท่ีต้องการท า Access port> 

  Switch(config-if)#switchport mode access 

  Switch(config-if)#switchport access vlan <หมายเลข VLAN ท่ีต้องการให้เป็น

สมาชิก> 

  Switch(config-if)#no shutdown 

 

 Trunk Port 

  Switch#configure terminal  

  Switch(config)#interface <port ท่ีต้องการท า Trunk Port> 

  Switch(config-if)#switchport mode trunk (เม่ือ Enter ระบบจะขึน้ข้อความแจ้งเตือน 

%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) 

 ***กรณีท่ีไม่ใช่ Switch CISCO รุ่น 2950, 2960 และ Switch Layer 3 ต้องเพิ่มค าสัง่ #switchport 

trunk encapsulation dot1q ก่อนพิมพ์ค าสัง่ #switchport mode trunk  เพิ่มเข้าไปด้วย เน่ืองจาก Switch 

รุ่นอ่ืน ๆ ไมมี่คา่ Default เหมือนรุ่น 2950 และ 2960  

 คา่ encapsulation ของ mode trunk มี 2 ประเภท คือ dot1q และ isl โดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะใช้

เป็นค่ามาตรฐานท่ีทุก ๆ product สามารถรองรับได้ คือ dot1q (IEEE802.1q) ส่วนค่า encapsulation 

แบบ ISL เป็นคา่เฉพาะของ product CISCO เทา่นัน้ 

 

   



 ตัวอย่างการสร้าง VLAN และก าหนดพอร์ต (interface) ท่ีต้องการให้อยู่ใน Vlan ใน
รูปแบบ Static VLANs 

 
 รูปที่ 3  ก ำหนดพอร์ต (interface) 

 

 จากรูปท่ี 3 มี VLAN 10, 20 และ 30 มีการท างานอยู ่2 ประเภท คือ Access port  และ Trunk 

port ดงันัน้จากภาพนีจ้งึต้องก าหนดพอร์ต 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 สร้ำงหมำยเลข VLAN และ ชื่อของ VLAN   

 

 switch-A(config)#interface f0/1 

 switch-A(config-if)#switchport mode trunk 

 

 
รูปที่ 5 ก ำหนด 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 ก ำหนด port access 



ในสว่นของการ config VLAN ท่ี switch-B รูปแบบ config เหมือนกนัคะ่ เน่ืองจากต่อ diagram เหมือนกนั 

เพิ่มเตมิเราสามารถ manage port หลาย ๆ port พร้อมกนัได้ด้วย range เชน่ 

 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 

หรือถ้า port ท่ี set ไมเ่รียงตอ่กนัก็ใช้ ( , ) ชว่ย 

 Switch1(config)#interface range fa0/2 , fa0/5 , fa0/10 , fa0/20 

ข้อดีของ VLAN 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือขา่ยจ ากดัการแพร่กระจาย หรือจ ากดัขอบเขตการรับสง่ (Broadcast 

Traffic) ไมใ่ห้สง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่าย 

 2. ง่ายตอ่การใช้งานผู้ใช้งานสามารถท่ีจะเคล่ือนย้ายไปยงั VLAN อ่ืน ๆ ได้โดยเพียงแคก่ารเปล่ียน

การตัง้ค่าของอุปกรณ์สวิตช์ และ IP Address ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยไม่จ าเป็นต้องมีการย้ายสวิตช์ 

หรือสายเคเบลิใด ๆ 

 3. เพิ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์ง่ายสามารถรองรับการขยายตวัของระบบเครือข่ายท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต

ได้ง่าย เน่ืองจากมีการวางแผนเก่ียวกบัการแบง่เครือข่ายออกเป็นชดุย่อย ๆ (Subnet) และการดีไซน์ระบบ

ท่ีไมย่ดึตดิกบัทางกายภาพ 

 4. เพิ่มเร่ืองของความปลอดภัยสามารถสร้างกลไกด้านความปลอดภัยได้ง่ายขึน้ เช่น การสร้าง 

เง่ือนไขส าหรับจับกิจกรรมต่าง ๆ (Access Control List) และลดความเส่ียงเก่ียวกับการดักจับข้อมูล 

(Sniffing) 

 หวังว่าบทความนีจ้ะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ อ่าน ท่ีท างานเก่ียวกับอุปกรณ์ CISCO นะคะ หาก
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