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VLAN คืออะไร 
 
     VLAN (Virtual Area Network) เปนการจัดแยกการเช่ือมตอเครอืขายในรูปแบบท่ีเรียกวา Domain ซ่ึง 
จุดประสงคของการแยกออกเปน Domain นี้ ก็เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรท่ีอยูตาง Domain ไมสามารถส่ือสารกัน 
ไดท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของเครือขาย รวมท้ังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครือขายอีกดวย ใน 
หนึ่งเครือขายอาจประกอบดวย Switching Hub หลาย ๆ ตัว และใน Switching Hub หนึ่งตัวอาจประกอบ 
ดวย VLAN หลาย ๆ Domain หรือหลาย VLAN ก็เปนได การแบง VLAN จะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรแมจะ 
เช่ือมตอกันใน Switches Hub เดียวกัน แตอยูตาง VLAN กัน ไมสามารถส่ือสารกันได รวมท้ังไมสามารถ 
มองเห็นกันไดดวยซํ้าไป (รูปท่ี 1) และท่ีแนนอน หนึ่ง VLAN สามารถกระจายไปตาม Switches Hub ตาง ๆ  
ได เชนกัน ภายใต Switches Hub ของ Cisco 1 ตัว สามารถติดตั้ง VLAN ไดมากถึง 64 VLAN และ 
ท้ังระบบสามารถมี VLAN ไดมากถึง 1024 VLAN 
 

                                      
 
ประโยชนที่จะไดรับจากการทํา  VLAN 
 -  จํากัดการแพรกระจายของ Broadcast traffic  ไมใหสงผลกระทบตอประสิทธิภาพโดยรวมของ Network 
หรือเรียกวา 1 VLAN  คือ  1  Broadcast Domain  นั่นเอง 
 -  สามารถสรางกลไกดานความปลอดภัยไดงายขึ้น เชน การสราง Access Control List บนอุปกรณ Layer 
3 และลดความเส่ียงเกี่ยวกับการดักจับขอมูล (Sniffing) 
 -  ผูใชสามารถท่ีจะเคล่ือนยายไปยัง VLAN (Subnet) อ่ืน ๆ ไดโดยเพียงแคการเปล่ียน config ของ switch 
และ IP Address ของ Client เพียงนิดเดียว ไมจําเปนตองมีการยาย switch หรือ สายใด ๆ 
 -  สามารถรองรับการขยายตัวของระบบ Network ท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคตไดงาย เนื่องจากมีการวางแผน
เกี่ยวกับการทํา sebnet และการ design ระบบท่ีไมยึดติดกับทางกายภาพอีกตอไป 



 -  สามารถวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบไดงายขึ้น เชน ในระบบมีการแบง VLAN ไว 3 แผนก ไดแก  
sale , engineer และ server  วันหนึ่ง user ของ sale โทรมาแจงปญหากับ admin วาเลน Internet ไมได เราเปน 
Admin ควรจะถาม user กลับไปวาคนอ่ืนในแผนกเปนดวยหรือไม ถาไมก็แสดงวาเปนท่ีเครื่องของ user คนนั้นคน
เดียว  แตถาหากเปนท้ังแผนก ก็ตองโทรเช็คกับแผนก engineer ดวยวาเปนเหมือนกันหรือไม ถาไมเปน แสดงวา
เปนท่ีแผนก sale แผนกเดียว ดังนั้นก็ทําการตรวจเช็คปญหาท่ีแผนก sale อยางเดียว เห็นม๊ัยคะ  การวิเคราะหปญหา
งายขึ้นมากและการขอบเขตในการวิเคราะหปญหาก็แคบลง  ท่ีสําคัญตอนการแกปญหาก็ควรนําหลักการ OSI   
Layer  เขามาชวยนะคะ  จะทําใหหาสาเหตุไดเร็วขึ้นคะ   
 
 
 ในการสราง VLAN นั้น port ของ switch นั้นจะทําหนาท่ีอยู 2 ประเภท คือ Access port  และ  Trunk port 
ซ่ึงจะมีหนาท่ีในการทํางานตาง ๆ กันไปตามท่ี System Administrator จะเปนคนกําหนดไว ซ่ึงหนาท่ีหลัก ๆ ของ 
ท้ังสองแบบนี้คือ 
Access Port 
 เปน Port ท่ีทําหนาท่ีเช่ือมตอระหวาง switch จาก Client ไปยัง switch ซ่ึงเราจะใชสาย Lan แบบสายตรง 
(Straight Through) ในการเช่ือมตอ และ port ท่ีถูก set เปน  Access Port นี้จะมี traffic ของ VLAN เพียง VLAN 
เดียวท่ีวิ่งผานออกมายัง port นี้ หรือ port นี้จะตออยูกับอุปกรณท่ีมีคา mac address เพียงคาเดียวนั่นเอง  เชน 

- port ท่ี set ระหวาง switch และ Client 
- port ท่ี set ระหวาง switch และ Server 
- port ท่ี set ระหวาง switch และ Router (มีขอแมวา Router ท่ีเช่ือมตอนั้น จะตองไมใช Router ท่ีทํา

หนาท่ีในการ Route Traffic ของ Inter VLAN) 
 
Trunk Port 
 เปน port ท่ีทําหนาท่ี connect switch ตัวอ่ืน ๆ ท่ีตองการใหเปนสมาชิกของ  VLAN ตาง ๆ กันมาอยู
ดวยกัน และทําหนาท่ีสงผาน traffic ของหลาย ๆ VLAN ใหกระจายไปยัง switch ตัวอ่ืน ๆ ท่ีมี port ท่ีถูก
กําหนดใหเปน VLAN เดียวกันกับ switch ตัวตนทางได หรือ ท่ีเรยีกกันโดยท่ัวไปวา Uplink Port  หรือจํางายๆวา  
Trunk port เปน port ท่ีมีคาหลายๆ คาวิ่งผาน  เชน  VLAN หลายๆ VLAN   หรือมีคา  Mac address  หลายๆ คาวิ่ง
ผาน นั่นเอง  ตัวอยางในการ set port ใหเปน Trunk port ก็คือ 

- port ท่ีทําหนาท่ี connect ไปยัง switch ตัวอ่ืน ๆ เชน Uplink Port 
- port ท่ีทําหนาท่ีเช่ือม ไปยัง Router  ตัวท่ีทําหนาท่ี Route Traffic ระหวาง VLAN 

 
 
 



ดังรูป 
 

 
 

 
 

ตัวอยางการ Configuration บน Switch Cisco 
 
Step 

1. สราง หมายเลข  VLAN และ  ช่ือของ VLAN  ขึ้นมากอน 
2. กําหนด port (interface) ท่ีตองการใหอยู Vlan นั้นๆ  

 
การสราง VLAN 
 

Switch 1  
 

Switch1> enable   
Switch1# configure  terminal   
Switch1(config)# vlan 2 
Switch1(config-vlan)# name Admin 
Switch1(config-vlan)# vlan 3 
Switch1(config-vlan)# name User 
 
จากนั้นทําการกําหนด  interface  ใหกับแตละ VLAN  
Switch1> enable   
Switch1# configure  terminal   



Switch1 (config)# interface  fa0/2 
Switch1 (config-if)# switchport mode access 
Switch1 (config-if)# switchport access vlan 2 
Switch1 (config-if)# no shutdown 
 
Switch1 (config)# interface  fa0/3 
Switch1 (config-if)# switchport mode access 
Switch1 (config-if)# switchport access vlan 2 
Switch1 (config-if)# no shutdown 
 
Switch1 (config)# interface  fa0/4 
Switch1 (config-if)# switchport mode access 
Switch1 (config-if)# switchport access vlan 3 
Switch1 (config-if)# no shutdown 
 
Switch1 (config)# interface  fa0/5 
Switch1 (config-if)# switchport mode access 
Switch1 (config-if)# switchport access vlan 3 
Switch1 (config-if)# no shutdown 
 
Switch1 (config)# interface  fa0/1 
Switch1 (config-if)# switchport mode trunk 
Switch1 (config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q 
 
หมายเหตุ  คา encapsulation ของ mode trunk  มี 2 ประเภท  คือ  dot1q  และ isl   
โดยสวนใหญแลวมักจะใชเปนคามาตรฐาน ที่ทุกๆ product  สามารถรองรับไดคือ  dot1q  (IEEE802.1q)   สวนคา 
encapsulation  แบบ  ISL  เปนคาเฉพาะของ product  CISCO  เทานั้น 
   
 
ในสวนของการ config VLAN  ที่  switch 2    รูปแบบ  config เหมือนกันเลยคะ (เนื่องจากวาตอ diagram เหมือนกัน) 
 
เพิ่มเติม เราสามารถ manage  port หลาย port พรอมกันไดดวย  range นะคะ  เชน 
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 
 

หรือถา port ที่ set ไมเรียงตอกันก็ใช  ( , )   ชวยไดคะ  เชน 

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



Switch 2 
 

Switch2> enable   
Switch2# configure  terminal   
Switch2(config)# vlan 2 
Switch2(config-vlan)# name Admin 
Switch2(config-vlan)# vlan 3 
Switch2(config-vlan)# name User 
 
จากนั้นทําการกําหนด  interface  ใหกับแตละ VLAN  
Switch2> enable   
Switch2# configure  terminal   
Switch2 (config)# interface  range fa0/2 - 3 
Switch2 (config-if-range)# switchport mode access 
Switch2 (config-if-range)# switchport access vlan 2 
Switch2 (config-if-range)# no shutdown 
 
Switch2 (config)# interface  range fa0/4 - 5 
Switch2 (config-if-range)# switchport mode access 
Switch2 (config-if-range)# switchport access vlan 3 
Switch2 (config-if-range)# no shutdown 
 
Switch2 (config)# interface  fa0/1 
Switch2 (config-if)# switchport mode trunk 
Switch2 (config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q 
 
 
หมายเหตุ 
 เราสามารถดูสถานะของ  interface  และ VLAN ไดดวยคําสั่ง  show vlan หรือ show vlan brief ท่ี privilege 
mode ได 
 

 
จากนั้นลอง test ping ดูนะคะจะเห็นวา จะ ping  เจอเฉพาะ VLAN ตัวเองเทานั้น 
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