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รู้จักกับอุปกรณ์ MikroTik Routerboard
รู้จัก MikroTik Routerboard
MikroTik คือผู้ผลิตอุปกรณ์
ด้าน Computer Network ต่างๆ
เช่น Router, Switch และAccess
Point เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่มีชื่อ
เสียงโดดเด่นที่สุดของ MikroTik ก็
คือ Router นั่นเอง เนื่องจากเป็น
Router ที่รวมเอาความสามารถ
ต่างๆ ไว้มากมาย เช่น…

1. Router ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปเช่น PPPoEClient,
Ethernet ,NAT หรือ PortForward
2. Wireless Hotspot Serverติดตั้งระบบ Authenticate เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้
แต่ละคนผ่านเครือข่ายไร้สายรวมถึงออกคูปองและก�ำหนด
แพ็กเกจราคาต่างๆ ได้อีกด้วย
3. Bandwidth Management หรือ QoS สามารถ
ก�ำหนดความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดสรรความเร็วให้ผู้ใช้ได้
อย่างเหมาะสม
4. L7 Firewall สามารถบล็อก Application ต่างๆ ที่
เรียกใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นไม่ให้เล่น
Skype, Line หรือ Camfrog เป็นต้น

5. VPN Server สร้างการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายที่
อยู่ต่างสาขาผ่านทางท่อเสมือนหรือที่เรียกว่า “Tunnel”
และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
6. Proxy Server ช่วยเพิ่มความเร็วในการเรียกหน้า
เว็บไซต์ต่างๆ โดยจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่เคยมีการเรียก
ใช้เป็น Cache ในตัวเครือ่ งโดยจัดเก็บใน Memory Card
หรือ FlashDrive เวลามีเครื่องอื่นๆเรียกหน้าเว็บไซต์เดิมก็
จะไปค้นหาใน Cache แทนการออกไปดาวน์โหลดที่เครื่อง
Server ด้านนอกท�ำให้ประหยัด Bandwidthของอินเทอ
ร์เน็ตเพื่อน�ำไปใช้งานเท่าที่ จ�ำเป็นรวมถึงบล็อกการเข้าใช้
งานเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมและป้องกันดาวน์โหลด
ไฟล์ต้องห้ามได้อีกด้วย
7. LoadBalance รวมความเร็วอินเทอร์เน็ตหลายเส้นเข้า
ด้วยกันและใช้ส�ำรองลิงก์เพื่อเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหา
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โดย Router ของ MikroTik จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ก็คือส่วนของ Hardware ที่เรียกว่า “RouterBoard”
และส่วนของ Software ที่เรียกว่า “RouterOS”
RouterBoard เป็นส่วนของ Hardware ทีเ่ ป็นแผง
วงจร Mainboard และมี CPU, Ram หรือ Chipset
อื่นๆ มาประกอบรวมกันและบางรุ่นสามารถเสียบ
Memory Card เพื่อท�ำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น
Logs หรือ Proxy Cache โดยจะใช้ RouterOS เป็น
ระบบปฏิบัติการที่คอยควบคุมการท�ำงาน

RouterOS เป็นส่วนของ Software ที่พัฒนามา
จากพื้นฐานของ Linux โดยท�ำหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการ
ให้กับ RouterBoard แต่ก็สามารถน�ำ RouterOS ไปติดตั้ง
บนเครื่อง Server ได้โดยแบ่ง RouterOS ออกเป็น Level
แต่ละระดับยิ่ง Level สูงก็ยิ่งมีความสามารถมากขึ้นดังรูป
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ข อ้ ดี-ข อ้ เสียระหว่างการใช ้ RouterBoard กับเครื่อง Server

ค�ำถามยอดฮิตที่ต้องการให้เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้ RouterBoard กับเครื่อง Server
ว่าอย่างไหนดีกว่ากันโดยผมขอแนะน�ำดังนี้
•
•

•

•

การใช้ RouterBoard สามารถติดตั้งได้ง่ายและ
ประหยัดไฟกว่าการใช้เครื่อง Server
Hardware และ Software ที่ MikroTik ออกแบบ
และน�ำมาใช้กับ RouterBoard ส่วนใหญ่จะท�ำงาน
เข้ากันได้อย่างดี มีความเสถียรและทนทานในการ
เปิดใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ มากกว่าเครื่อง
Server ท�ำให้หมดปัญหาเรื่องเครื่องแฮงค์ค้างหรือ
Restart เอง
การใช้ RouterBoard ประหยัดกว่าการใช้เครื่อง
Server เนื่องจากมีทั้ง Hardware และ Software
มาพร้อมแล้ว ในขณะที่การเลือกใช้เครื่อง Server
ต้องลงทุนทั้งด้าน Hardware และ Software แยก
กันท�ำให้อาจสิ้นเปลืองงบมากกว่า
เมื่อ RouterBoard มีปัญหาสามารถส่งซ่อมและ
น�ำค่าคอนฟิกเก่ากลับคืนมาได้ ในขณะที่การติด
ตั้ง RouterOS บนเครื่อง Server หากมีปัญหาถึง
ขนาดเปลี่ยนหรือต้องฟอร์แมต Harddisk ก็จะต้อง
เสียค่า License ใหม่
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การดาวน์โหลดโปรแกรม Winbox เพือ่ ใช้ ในการคอนฟ ิก MikroTik
ก่อนจะเริ่มท�ำการคอนฟิก เราต้องดาวน์โหลดโปรแกรม
Winbox มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่จะคอนฟิก MikroTik
ก่อน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.mikrotik.com/download
แล้วเลื่อนไปที่หัวข้อ Useful tools and utilities จากนั้น
คลิกค�ำสัง่ Winbox (Configuration tool for RouterOS)

การอัพเกรดเวอร์ชนั่ ใหม่ ให้กบั MikroTik
ส�ำหรับอุปกรณ์ MikroTik ก็เหมือนกับอุปกรณ์ Network อื่นๆ ที่ต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงความสามารถ
ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อเราซื้อเครื่องมาใหม่ๆ ก็ควรตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ติดมากับเครื่อง หากยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ก็ควรจะ
อัพเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยตัวเอง (ส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่จะท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานต่างๆ ดีขึ้นกว่าเดิม)
1. สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของ MikroTik โดยคลิกเมนูค�ำสั่ง System เลือก Packages จะปรากฏหน้าต่าง Package
List ขึ้นมา พร้อมกับแสดงเวอร์ชั่นของ Package ที่ใช้งานอยู่
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2. การดาวน์โหลดไฟล์ Package เวอร์ชั่นใหม่ เข้าไปที่ www.mikrotik.com/download แล้วเลื่อนไปที่หัวข้อ
RouterOS ตรงส่วน Current โดยคลิกหัวข้อให้ตรงกับรุ่นที่ใช้งาน (ตัวอย่างนี้เป็น RB951-2n) จากนั้นคลิกเลือก Extra
packages เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

3. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชั่นใหม่มาแล้วให้ท�ำการแตกไฟล์ จากนั้นกลับไปที่ Winbox คลิกเมนูค�ำสั่ง Files จะ
ปรากฏที่หน้าต่าง File List แล้วไปที่ Folder ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ลากไฟล์ Packages ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลง
หน้าต่างไปใน File List ทั้งหมด (ข้อระวัง! อย่าให้ไฟล์ Packages ที่น�ำไปวางนั้น วางอยู่ที่ใต้ Sub Folder อื่นๆ)
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4. เมื่อโหลดไฟล์ลงเสร็จแล้วให้ท�ำการ Reboot เพื่อให้ MikroTik อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ โดยคลิกเมนูค�ำสั่ง System
เลือกไปที่ Reboot ที่หน้าต่าง Reboot คลิกปุ่ม Yes รอประมาณ 1 นาที แล้วให้เข้าไปที่ MikroTik อีกครั้ง จากนั้นคลิก
เมนูค�ำสั่ง System เลือก Packages ก็จะเห็นว่ามีการอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ให้แล้ว

5. ในครั้ง MikroTik ได้มีการอัพเดทเวอร์ชั่นของ Firmware ให้กับ MikroTik ด้วย แต่ทว่า Firmware ไม่ได้ท�ำการอัพเกรดพร้อมกับตัวเวอร์ชั่นของ MikroTik เราจ�ำเป็นต้องท�ำการสั่งการเอาเอง
โดยสามารถดูได้ที่เมนูค�ำสั่ง System เลือกไปที่ Routerboard จะปรากฎหน้าต่าง Routerboard
ในช่อง Current Firmware คือเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่และในช่อง Upgrade Firmware ก็
คือเวอร์ชั่นที่อัพเดทล่าสุด ถ้า Firmware ของเรามีเวอร์ชั่นน้อยกว่า ก็สามารถท�ำงานอัพเกรดได้ โดย
คลิกที่ปุ่ม Upgrade แล้วคลิกปุ่ม OK จากนั้นสั่ง Reboot อีกครั้งเพื่อท�ำการอัพเกรด
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การติดตั้งและคอนฟ ิก MikroTik
ให อ้ อกอินเทอร์เน็ตแบบ PPPoE
การคอนฟิกเพื่อให้ MikroTik เชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตต้องอาศัย ADSL Modem อีก 1 ตัวโดยเราอาจ
ใช้ ADSL Router หรือ ONU มาก�ำหนดให้ท�ำงานในโหมด
Bridge ก็ได้ โดยก่อนอื่นให้น�ำ MikroTik เชื่อมต่อกับ ADSL
Router และคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการคอนฟิก ดังนี้
1. ก่อนจะท�ำการคอนฟิก Mikrotik เราต้องก�ำหนดให้ ADSL Router ท�ำงานอยู่ในโหมด Bridge ก่อน เริ่มต้นให้เปิด
Web Browser ขึ้นมา จากนั้นที่ช่อง URL Address ให้ใส่หมายเลข IP ของ Gateway Router ของเราลงไปแล้วกดปุ่ม
Enter (ในตัวอย่างนี้เป็น 192.168.10.254) จะปรากฎหน้าต่างให้ใส่ User และ Password ของ Router เราลงไป
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2. เมื่อเข้ามายัง Router ให้เลือกไปที่เมนูค�ำสั่ง Internet Setup จากนั้นกด Edit เพื่อเข้าไปแก้ไข ในช่องของ Protocol
เลือกเป็น Bridging จากนั้นกด Apply (การตั้งค่า Router เมนูค�ำสั่งอาจจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากอาจจะใช้คนละยี่ห้อ
หรือคนละรุ่น ดังนั้นอาจจะต้องสอบถามข้อมูลวิธีการกับทางผู้ให้บริการของท่าน)

3. เปิดโปรแกรม Winbox ขึ้นมา ให้เลือก
ไปที่แท็บ Neighbors แล้วคลิกเลือกไป
ที่ MAC Address ของ MikroTik จาก
นั้นคลิกไปที่ปุ่ม Connect เพื่อเข้าไปยัง
MikroTik Router
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4. ในตอนแรก MikroTik จะถูกตั้งค่ามาจากโรงงานซึ่งอาจจะมีบางค่าไม่ตรงตามความต้องการของเรา ดังนั้นเราต้องท�ำการ
ล้างค่าดั้งเดิมออกก่อน เลือกไปที่เมนูค�ำสั่ง System แล้วเลือกไปที่ Reset Configuration ที่หน้าต่าง Reset Configuration ให้ติ๊กเลือก No Default Configuration และ Do Not Backup จากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม Reset Configuration
จากนั้นเครื่องจะท�ำการ Reset ค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมด

5. MikroTik จะท�ำการรีสตาร์ทอุปกรณ์ให้รอประมาณ 1 นาที แล้วจึงกลับเข้าไปยัง MikroTik ใหม่อีกครั้ง โดยให้เข้าผ่าน
โปรแกรม Winbox เหมือนเดิม
6. ก�ำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้กับ MikroTik ให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง PPP ที่หน้าต่าง PPP แท็บ Interface คลิกที่
เครื่องหมาย + จากนั้นเลือกไปที่ค�ำสั่ง PPPoE Client
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7. จะปรากฎหน้าต่าง New Interface ที่แท็บ General เลือก Interfaces ที่เชื่อมต่อกับ ADSL Router หรือ ONU
(ในตัวอย่างนี้จะเป็น Ether1) จากนั้นเลือกไปที่แท็บ Dial Out ให้กรอกข้อมูล User และ Password ของ
อินเทอร์เน็ตที่ทางผู้ให้บริการให้มาลงในช่อง แล้วให้ติ๊กช่อง Use Peer DNS กับ Add Default Route ด้านล่าง
เสร็จแล้วกดปุ่ม OK
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8. ถ้ากรอกข้อมูลเสร็จและถูกต้องแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ pppoe-out1 แล้วสังเกตที่มุมขวาล่างตรง Status จะขึ้นว่า
Connected (ก็จะหมายความว่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตส�ำเร็จแล้ว) และที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือกไปที่ Address ที่หน้าต่าง
Address List ก็จะได้ WAN IP ตามรูปภาพด้านล่าง (WAN IP ของแต่ละที่จะได้ไม่เหมือนกันไม่ต้องแปลกใจครับ)

9. ทดสอบด้วยการ Ping ไปที่เว็บไซต์ภายนอกว่าสามารถออกอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ โดยคลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง New Terminal ที่หน้าต่าง Terminal ให้พิมพ์ Ping ตามด้วยชื่อเว็บไซต์ จากนั้นกด Enter (ในตัวอย่างจะทดสอบด้วยการ Ping ไป
ยัง www.google.com)
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10. กลับมาที่หน้าต่างค�ำสั่งของ MikroTik คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Bridge จะปรากฎหน้าต่าง Bridge ที่แท็บ Bridge คลิกไป
ที่เครื่องหมาย + จะปรากฎหน้าต่าง New Interface ที่แท็บ General ในช่อง Name ให้ตั้งชื่อ Bridge ตามที่ต้องการ
(ตัวอย่างนี้ใช้ชื่อเดิมที่โปรแกรมตั้งให้คือ bridge1) แล้วคลิกที่ปุ่ม OK

11. ที่หน้าต่าง Bridge ให้คลิกไปที่แท็บ Ports จากนั้นคลิกที่ปุ่ม + จะปรากฎหน้าต่าง New Bridge Port ขึ้นมาที่แท็บ
General ในช่อง Interface ให้ก�ำหนดเป็น ether2 และที่ช่อง Bridge ให้คลิกเลือก bridge ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
(ในตัวอย่างนี้คือ bridge1) แล้วคลิกปุ่ม OK
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12. จากนั้นท�ำซ�้ำตามขั้นตอนที่ 11 กับพอร์ต ether 3-5 (ส�ำหรับรุ่นที่มี Wireless เช่น RB951G-2HnD ก็ต้องเพิ่มพอร์ต
wlan เข้าไปใน Bridge ด้วย) เสร็จแล้วก็จะได้ผลดังรูปด้านล่าง พอร์ตที่ 2-5 ก็จะท�ำท�ำงานอยู่บน Interface เดียวกันแล้ว

13. ก�ำหนดหมายเลข IP ให้กับ MikroTik โดยคลิกแท็บเมนูค�ำสั่ง IP เลือกที่ Address จะปรากฎหน้าต่าง Address List
แล้วคลิกที่เครื่องหมาย + จะปรากฎหน้าต่าง New Address ในช่อง Address ให้ใส่หมายเลข IP Address และ
Subnet Mark ที่ต้องการจะใช้ (ตัวอย่างนี้จะเป็น 192.168.10.1/24) ที่ช่อง Interface เลือก Bridge ที่เราสร้างไว้
(ในตัวอย่างนี้จะเป็น bridge1) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
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14. สร้าง NAT เพื่อแปลงค่าของ LAN IP ให้เป็น WAN IP เพื่อออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก โดยให้คลิกเมนู
ค�ำสั่ง IP เลือก Firewall จะปรากฎหน้าต่าง Firewall ให้คลิกไปที่แท็บ NAT จากนั้นคลิกปุ่ม + จะปรากฎหน้าต่าง New
NAT Rule ที่แท็บ General ในช่อง Chain เลือกเป็น srcnat และที่ช่อง Src.Address ให้พิมพ์หมายเลขเน็ตเวิร์คที่เรา
ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วให้ตามเครื่องหมาย / และ Subnet Mark ของเน็ตเวิร์คเรา (สามารถดูหมายเลขเน็ตเวิร์คได้ที่
เมนูค�ำสั่ง IP เลือก Address โดยในตัวอย่างนี้จะเป็น 192.168.10.0/24) แล้วคลิกปุ่ม Apply จากนั้นในหน้าต่างเดิมให้
เลือกไปที่แท็บ Action ในช่อง Action ให้ก�ำหนดเป็น masquerade ตามรูปภาพด้านล่างตามล�ำดับจากนั้นคลิกปุ่ม OK
เสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยผ่าน Mikrotik ได้แล้ว

15. ทดสอบด้วยการคอนฟิก IP ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างนี้จะคอนฟิก IP เป็น 192.168.10.11) แล้วท�ำการ
ติดต่อไปยังอินเตอร์เน็ตผ่านนอก (ตัวอย่างนี้จะใช้การ Ping ผ่านค�ำสั่ง Command Prompt ไปยังเว็บไซต์ Google และ
Pantip)
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การคอนฟ ิก MikroTik ให อ้ อกอินเตอร์เน็ต
เมื่อต่ออยู ห่ ลัง Router
ในกรณีที่ต้องการคอนฟิก MikroTik ที่ต่ออยู่หลัง
อุปกรณ์ ADSL Router, ONU, Firewall หรืออุปกรณ์
อื่นๆ ที่ไม่สามารถปรับเป็น Bridge Mode ได้ ท�ำให้ไม่
สามารถคอนฟิกพอร์ตของ MikroTik ให้ท�ำงานในโหมด
ของ PPPoE ได้นั้น เราก็สามารถคอนฟิกให้ MikroTik
เชื่อมต่อจาก Router แล้วท�ำการแยกวงภายในขึ้นมา
เป็นอีกวง เพื่อใช้งานได้เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อแบบ
PPPoE

1. เปิดโปรแกรม Winbox ขึ้นมา ให้เลือกไปที่แท็บ Neighbors แล้วคลิกเลือกไปที่ MAC Address ของ MikroTik จาก
นั้นคลิกไปที่ปุ่ม Connect เพื่อเข้าไปยัง MikroTik Router
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2. ในตอนแรก MikroTik จะถูกตั้งค่ามาจากโรงงานซึ่งอาจจะมีบางค่าไม่ตรงตามความต้องการของเรา ดังนั้นเราต้องท�ำการ
ล้างค่าดั้งเดิมออกก่อน เลือกไปที่เมนูค�ำสั่ง System แล้วเลือกไปที่ Reset Configuration ที่หน้าต่าง Reset Configuration ให้ติ๊กเลือก No Default Configuration และ Do Not Backup จากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม Reset Configuration
เครื่องจะท�ำการ Reset ค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมด แล้ว MikroTik จะท�ำการรีสตาร์ทเครื่อง ให้รอประมาณ 1 นาที แล้วจึงกลับ
เข้าไปยัง MikroTik ใหม่อีกครั้ง โดยให้เข้าผ่านโปรแกรม Winbox เหมือนเดิม

3. ก�ำหนดให้ MikroTik รับหมายเลข IP จาก Router แบบอัตโนมัติ ไปที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือก DHCP Client จะปราก
ฎหน้าต่าง DHCP Client ที่แท็บ DHCP Client คลิกเครื่องหมาย + จะปรากฏหน้าต่าง New DHCP Client ที่แท็บ
DHCP ก�ำหนดค่าที่ช่อง Interface เป็น Ether1 ส่วนค่าอื่นๆ ปล่อยไว้ตามเดิม จากนั้นคลิกปุ่ม OK
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4. ที่หน้าต่าง DHCP Client จะปรากฎหมายเลข IP ที่ได้รับมาจาก Router และที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือกไปที่ Address ที่
หน้าต่าง Address List ก็จะได้ IP ที่ได้รับมาจาก Router เช่นกัน (หมายเลข IP ที่ได้รับมาจะเป็นค่าตาม Router ที่ได้ตั้ง
ค่าไว้ครับ)

5. ตอนนี้ MikroTik ก็จะสามารถออกไปยังอินเตอร์เน็ตภายนอกได้แล้ว ทดสอบด้วยการ Ping ไปที่เว็บไซต์ภายนอกว่า
สามารถออกอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ โดยคลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง New Terminal ที่หน้าต่าง Terminal ให้พิมพ์ Ping ตามด้วย
ชื่อเว็บไซต์ จากนั้นกด Enter (ในตัวอย่างจะทดสอบด้วยการ Ping ไปยัง www.google.co.th)
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6. กลับมาที่หน้าต่างค�ำสั่งของ MikroTik คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Bridge จะปรากฎหน้าต่าง Bridge ที่แท็บ Bridge คลิกไป
ที่เครื่องหมาย + จะปรากฎหน้าต่าง New Interface ที่แท็บ General ในช่อง Name ให้ตั้งชื่อ Bridge ตามที่ต้องการ
(ตัวอย่างนี้ใช้ชื่อเดิมที่โปรแกรมตั้งให้คือ bridge1) แล้วคลิกที่ปุ่ม OK

7. ที่หน้าต่าง Bridge ให้คลิกไปที่แท็บ Ports จากนั้นคลิกเครื่องหมาย + จะปรากฎหน้าต่าง New Bridge Port ขึ้นมาที่
แท็บ General ในช่อง Interface ให้ก�ำหนดเป็น ether2 และที่ช่อง Bridge ให้คลิกเลือก bridge ที่เราได้สร้างไว้ก่อน
หน้านี้ (ในตัวอย่างนี้คือ bridge1) แล้วคลิกปุ่ม OK
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8. จากนั้นท�ำซ�้ำตามขั้นตอนที่ 7 กับพอร์ต ether 3-5 (ถ้า MikroTik มีพอร์ตมากกว่าในตัวอย่างนี้ ก็สามารถเพิ่มเข้าไปใน
Bridge ได้เช่นกัน และส�ำหรับรุ่นที่มี Wireless เช่น RB951G-2HnD ก็ต้องเพิ่มพอร์ต wlan เข้าไปใน Bridge ด้วย) เสร็จ
แล้วพอร์ตที่ 2-5 ก็จะท�ำงานอยู่บน Interface เดียวกันแล้ว

9. ก�ำหนดหมายเลข IP ให้กับ MikroTik โดยคลิกแท็บเมนูค�ำสั่ง IP เลือกที่ Address จะปรากฎหน้าต่าง Address List
แล้วคลิกที่เครื่องหมาย + จะปรากฎหน้าต่าง New Address ในช่อง Address ให้ใส่หมายเลข IP Address และ
Subnet Mark ที่ต้องการจะใช้ (ตัวอย่างนี้จะเป็น 192.168.10.1/24) ที่ช่อง Interface เลือก Bridge ที่เราสร้างไว้
(ในตัวอย่างนี้จะเป็น bridge1) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Apply แล้วจึงคลิกปุ่ม OK
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10. สร้าง NAT เพื่อแปลงค่าของ Lan IP ให้เป็น WAN IP เพื่อออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก โดยให้คลิกเมนู
ค�ำสั่ง IP เลือก Firewall จะปรากฎหน้าต่าง Firewall ให้คลิกไปที่แท็บ NAT จากนั้นคลิกปุ่ม + จะปรากฎหน้าต่าง New
NAT Rule ที่แท็บ General ในช่อง Chain เลือกเป็น srcnat และที่ช่อง Src.Address ให้พิมพ์หมายเลขเน็ตเวิร์คที่เรา
ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วให้ตามเครื่องหมาย / และ Subnet Mark ของเน็ตเวิร์คเรา (สามารถดูหมายเลขเน็ตเวิร์คได้ที่เมนูค�ำ
สั่ง IP เลือก Address โดยในตัวอย่างนี้จะเป็น 192.168.10.0/24) แล้วคลิกปุ่ม Apply จากนั้นในหน้าต่างเดิมให้เลือกไป
ที่แท็บ Action ในช่อง Action ให้ก�ำหนดเป็น masquerade ตามรูปภาพด้านล่างตามล�ำดับจากนั้นคลิกปุ่ม OK เสร็จขั้น
ตอนนี้เราก็จะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยผ่าน Mikrotik ได้แล้ว

11. ทดสอบด้วยการคอนฟิก IP ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างนี้จะคอนฟิก IP เป็น 192.168.10.21) แล้วท�ำการ
ติดต่อไปยังอินเตอร์เน็ตผ่านนอก (ตัวอย่างนี้จะใช้การ Ping ผ่านค�ำสั่ง Command Prompt ไปยังเว็บไซต์ Google
และ Youtube)

25

26

การคอนฟ ิกค่า Wireless ส�ำหรับรุ น่ ที่มีเสาไร ้ สายในตัวเครื่อง
ส�ำหรับ MikroTik บางรุ่นจะมาพร้อมกับเสาไร้สาย
ความแรงถึง 100 mW ท�ำให้สามารถปล่อยสัญญาณ
Wireless ได้เลย โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ Access Point
มาต่อเพิ่มหลังจากเราก�ำหนด ซึ่งเราสามารถคอนฟิกค่า
Wireless ได้ดังนี้

1. คลิกที่ค�ำสั่งเมนู Wireless ที่หน้าต่าง Wireless Tables
ให้คลิกที่แท็บ Interfaces จากนั้นคลิกเลือกพอร์ต wlan1
ที่ถูกปิดการท�ำงานอยู่ แล้วคลิกที่เครื่องหมายถูกเพื่อเปิดการ
ท�ำงานของพอร์ต wlan1 ขึ้นมา

2. จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกไปที่ wlan1 จะปรากฎหน้าต่าง Interface <wlan1> ให้เลือกไปที่แท็บ Wireless ในช่อง
Mode ให้ก�ำหนดโหมดการตั้งค่าการใช้งาน (ตัวอย่างนี้จะเป็น ap bridge คือการท�ำหน้าที่เป็น Access Point) ที่ช่อง
Band ให้ก�ำหนดย่านความถี่ที่เราต้องการจะใช้งาน (ตัวอย่างนี้จะเป็น 2Ghz-B/G/N) ที่ช่อง Channel Width ให้ก�ำหนด
ขนาดความกว้างของคลื่นความถี่ (ตัวอย่างนี้จะเป็น 20Mhz) ที่ช่อง Fequercy ก�ำหนดช่องสัญญาณที่ต้องการจะปล่อย
(ตัวอย่างนี้จะเป็น 2412) และที่ช่อง SSID ก�ำหนดชื่อ Wireless ที่ต้องการจะแสดง (ตัวอย่างนี้จะเป็น Mikrotik_wifi)
พอก�ำหนดเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
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3. กลับมาที่หน้าต่าง Wireless Tables ให้คลิกไปที่แท็บ Security Profiles เพื่อที่จะก�ำหนดค่าความปลอดภัยหรือรหัส
ผ่านในการเข้าผ่าน Wireless ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกไปที่ default จะปรากฎหน้าต่าง Security Profiles <default> ที่
แท็บ General ในช่อง Name ให้ใช้ชื่อเดิมที่มีไว้อยู่แล้ว ต่อมาในช่อง Mode ให้เลือกเป็น dynamic keys จากนั้นให้
เลือก Authentication Types เป็น WPA PSK และ WPA2 PSK ที่ช่อง WPA Pre-Shared Key และ WPA2 PreShared Key ให้ก�ำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ (ตัวอย่างนี้จะเป็น 12345678) จากนั้นคลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้น ส�ำหรับ
การตั้งค่า Wireless ของ MikroTik

การก�ำหนดหมายเลข DNS ให ้กับ MikroTik
เราสามารถคอนฟิกหมายเลข DNS โดยจะสามารถ
ก�ำหนดให้ MikroTik รับหมายเลข DNS มาจาก Modem
Router ที่เชื่อมต่ออยู่หรือจะก�ำหนดหมายเลขจากผู้ให้บริการ
DNS เองก็ได้ ซึ่งจะมีให้เลือกใช้ได้ฟรีทั่วไป
การก�ำหนดหมายเลข DNS เอง สามารถท�ำได้โดยไปที่
เมนูค�ำสั่ง IP เลือก DNS ที่หน้าต่าง DNS Settings หัวข้อ
Servers ให้ใส่ DNS ลงไป
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สามารถเพิ่มหมายเลขส�ำรองได้โดยการกดปุ่มลูกศรลงสีด�ำ (ใน
ตัวอย่างนี้จะเป็น DNS ของ Google คือ 8.8.8.8, 8.8.4.4)
จากนั้นให้ติ๊กที่ช่อง Allow Remote Requests ด้วย เพื่อ
เป็นการยอมให้อุปกรณ์อื่นๆ ที่มาต่อหลัง MikroTik ถ้ามีการ
ร้องขอ DNS มา MikroTik จะยอมให้อุปกรณ์นั้นๆ รับไป
ใช้ได้ เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

การก�ำหนดค่าการท�ำงานของ DHCP Server ใน MikroTik
เพื่อความสะดวกในการแจกจ่ายค่า IP Configuration ให้กับเครื่อง Client ที่อยู่ภายในเครือข่ายของเรา สามารถ
ก�ำหนดให้ MikroTik ท�ำหน้าที่เป็น DHCP Server เพื่อจัดการแจกจ่าย IP ให้ได้

1. ไปที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือก DHCP Server จะปรากฎหน้าต่าง DHCP Server ที่แท็บ DHCP คลิกไปที่ปุ่ม DHCP Setup
จะปรากฏหน้าต่าง DHCP Setup ในช่อง DHCP Server Interface ก�ำหนด Interface ที่เราต้องการจะแจก IP ภายใน
ตัวอย่างนี้คือ Bridge1 จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อไปยังการก�ำหนดค่าต่อไป

2. ที่ช่อง DHCP Address Space ให้ก�ำหนดหมายเลข IP เครือข่ายภายในที่ต้องการใช้งาน (ในตัวอย่างนี้คือ
192.168.10.0/24) แล้วคลิกปุ่ม Next
3. ที่ช่อง Gateway for DHCP Network ก�ำหนดหมายเลข IP ของ Gateway ที่ต้องการแจก (ในตัวอย่างนี้คือ
192.168.10.1) แล้วคลิกปุ่ม Next
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4. ที่ช่อง DHCP Relay ไม่ต้องก�ำหนดค่าใดๆ แล้วคลิกปุ่ม Next
5. ที่ช่อง Address to Give Out ก�ำหนดช่วงหมายเลข IP เริ่มต้น-สุดท้าย ที่ต้องการแจกให้ใช้งานภายในเครือข่าย
(ตัวอย่างนี้คือ 192.168.10.10-192.168.10.254) แล้วคลิกปุ่ม Next

6. ที่ช่อง DNS Servers ก�ำหนดหมายเลข IP ของ DNS Server ที่ต้องการแจก (ตัวอย่างนี้คือ 192.168.10.1, 8.8.8.8,
8.8.4.4) แล้วคลิกปุ่ม Next
7. ที่ช่อง Lease Time ก�ำหนดช่วงระยะเวลาในการยืมใช้งานหมายเลข IP (ตัวอย่างนี้คือ 1d 00:00:00 ก็คือให้ยืมใช้
1 วัน) แล้วคลิกปุ่ม Next

8. เมื่อก�ำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้วจะปรากฏข้อความแจ้งว่า “Setup has completed successfully” ให้คลิกปุ่ม OK
9. ทดสอบให้เครื่อง Client ของเรารับหมายเลข IP แบบอัตโนมัติ เพื่อเข้ามาขอรับค่าต่างๆ จาก MikroTik (DHCP
Server) สามารถดูว่ามีเครื่องไหนที่ได้ท�ำการขอรับหมายเลข IP จาก MikroTik ไปบ้าง ได้ที่หน้าต่างค�ำสั่ง DHCP Server
แล้วเลือกไปที่แท็บ Leases ก็จะแสดงหมายเลข IP ที่ได้รับไป แสดง MAC Address ของอุปกรณ์และเวลา Lease time
ที่คงเหลือในการรับ IP ไปใช้
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การติดตั้ง Hotspot Server เพื่อควบคุมการใช ้ งานอินเทอร์เน็ต
การติดตั้ง Wireless Hotspot Server เพื่อควบคุมการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (หรือน�ำไปใช้กับเครือข่ายแบบ
มีสายก็ได้) โดยผู้ใช้หรือลูกค้าที่ต้องการออกอินเทอร์เน็ตหาก
เชื่อมต่อมาที่ Access Point หรือระบบเครืข่ายของเราก็จะ
ต้องมีท�ำการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้คนนั้นๆ

ว่ามีสิทธิ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือไม่ (Authenticate)
รวมถึงสิทธิ์อื่นๆ เช่น การดาวน์โหลดข้อมูลใช้ความเร็วได้เท่า
ไหร่, ใช้งานได้กี่วัน, ออกเว็บไซต์อะไรได้บ้างรวมถึงสามารถ
ก�ำหนดราคาและออกคูปองให้กับผู้ใช้ได้ด้วย

ก่อนอื่นต้องคอนฟิกให้ MikroTik สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ก่อน (สามารถดูได้จากเนื้อหาก่อนหน้านี้) จากนั้นให้ท�ำ
ตามขั้นตอนดังนี้
1. เชื่อมต่อ Access Point ไปที่พอร์ตของ MikroTik โดย Access Point ที่น�ำมาใช้ไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดค่า Security
ใดๆ เพราะจะให้มีการพิสูจน์ตัวตนที่ MikroTik แทนหากจะน�ำไปประยุกต์ใช้กับเครือข่ายแบบมีสายก็ได้เช่นกัน โดยให้เชื่อม
ต่อ Switch เข้ากับพอร์ตของ MikroTik
2. เข้าไปก�ำหนดค่า Hotspot โดยคลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือก Hotspot จะปรากฎหน้าต่าง Hotspot ที่แท็บ Servers
คลิกปุ่ม Hotspot Setup จะปรากฏหน้าต่าง Hotspot Setup ในช่อง Hotspot Interface ให้ก�ำหนด Interface ที่
เราจะต้องการให้เป็น Hotspot Server (ตัวอย่างนี้เลือกเป็น bridge1) แล้วคลิกปุ่ม Next
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3. ที่ช่อง Local Address of Network ก�ำหนดหมายเลข IP ของ MikroTik (ตัวอย่างนี้จะเป็น 192.168.10.1/24)
แล้วคลิกปุ่ม Next
4. ที่ช่อง Address Pool of Network ก�ำหนดช่วงหมายเลข IP เริ่มต้น-สุดท้ายที่ต้องการแจกลงไป (ตัวอย่างนี้จะเป็น
192.168.10.10-192.168.10.254) แล้วคลิกปุ่ม Next

5. ที่ช่อง Select Certificate ให้คลิกเลือกค�ำสั่ง none แล้วคลิกปุ่ม Next
6. ที่ช่อง IP Address of SMTP Server ให้ก�ำหนดเป็น 0.0.0.0 แล้วคลิกปุ่ม Next

7. ที่ช่อง DNS Server ก�ำหนดหมายเลข IP ของ DNS Server ที่ต้องการใช้งานลงไป (ตัวอย่างนี้คือ 8.8.8.8, 8.8.4.4)
จากนั้นคลิกปุ่ม Next
8. ที่ช่อง DNS Name ก�ำหนดชื่อ Hotspot Server ลงไป โดยจะมีข้อก�ำหนดในการตั้งชื่อจะต้องมี .(dot) อยู่ในชื่อที่ตั้ง
ด้วย (ตัวอย่างนี้จะเป็น Hotspot.net) แล้วคลิกปุ่ม Next

9. ที่ช่อง Name of Local Hotspot User ก�ำหนด User และ Password ของผู้ใช้คนแรกลงไปในช่อง (ตัวอย่างนี้เป็น
admin และ admin) แล้วคลิกปุ่ม Next
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10. เมื่อปรากฏหน้าต่างแจ้งข้อความว่า “Setup has completed successfully” ให้คลิกปุ่ม OK ถึงขั้นตอนนี้
MikroTik ก็จะท�ำหน้าที่เป็น Hotspot Server ได้เรียบร้อยแล้ว
11. ทดสอบด้วยการออกเว็บไซต์ไปยังเครือข่ายภายนอก โดยผ่านทางเว็บบราวเซอร์

การก�ำหนดค่าเบือ้ งต น้ ส�ำหรับบัญชีผู ้ ใช ง้ านผ า่ นระบบ Hotspot
ก่อนที่เราจะสร้าง User ผู้ใช้งานระบบ Hotspot เราต้องท�ำการสร้าง Profile ขึ้นมาเพื่อก�ำหนดสิทธิการใช้งาน
ต่างๆ บนระบบ Hotspot
1. คลิกเมนูค�ำสั่ง IP เลือก Hotspot ที่
หน้าต่าง Hotspot เลือกไปที่แท็บ Users
Profiles จากนั้นคลิกปุ่ม + จะปรากฏ
หน้าต่าง New Hotspot User Profile
ที่แท็บ General ในช่อง Name ก�ำหนด
ชื่อของโปรไฟล์ที่ต้องการจะเรียก
(ตัวอย่างนี้คือ Profile_512k/2m)
ในช่อง Shared Users ก�ำหนดจ�ำนวน
เครื่องที่สามารถน�ำ User ไปใช้พร้อมกัน
(ตัวอย่างนี้คือ 2 (1 User ต่อ 2 Client
ที่ใช้งานพร้อมกัน)) ก�ำหนดค่าความเร็วใน
การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ช่อง Rate Limit
(rx/tx) (ตัวอย่างนี้คือ 512k/2m (rx คือ
ค่าอัพโหลด, tx คือค่าดาวน์โหลด))
จากนั้นคลิกปุ่ม OK
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2. การสร้างหรือการเพิม่ ผูใ้ ช้งานผ่าน Hotspot ทีห่ น้าต่าง Hotspot ให้เลือกไปทีแ่ ท็บ Users จากนัน้ คลิกปุม่ + จะปรากฏ
หน้าต่าง New Hotspot User ที่แท็บ General ในช่อง Server เลือก Server Hotspot ที่ต้องการให้ User สามารถ
เข้าไปใช้งานได้ตัวอย่างนี้เลือกเป็น all (คือทั้งหมดที่มี) ในช่อง Name ก�ำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ (ตัวอย่างนี้จะเป็น user1) และ
ในช่อง Password ก�ำหนดรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้นี้ (ตัวอย่างนี้จะเป็น user1) (ถ้าหากมองไม่เห็นรหัสผ่าน ให้คลิกไปที่ค�ำ
สั่ง Settings ที่อยู่มุมบนซ้ายมือของหน้าต่าง Winbox จากนั้นเอาเครื่องหมายถูกตรง Hide Passwords ออก) ที่ช่อง
Profile เลือก Profile ที่เราได้สร้างขึ้นมา (ตัวอย่างนี้คือ 512k/2m) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK จะปรากฏ User1 ในหน้าต่าง
Hotspot ถ้าต้องการเพิ่มผู้ใช้งานอื่นๆ ก็สามารถท�ำตามขั้นตอนเดิมได้เลย

ก�ำหนดให ้บางเครื่องออกอินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ต อ้ ง Login
ในกรณีบางเครื่องไม่อยากให้ต้องมีการ Login ก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเพราะอาจไม่สะดวกต่อการแสดงผลหน้า
Login นี้เช่นกล้อง IP, กล่องทีวีที่รับสัญญาณจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตทั้งหลาย
รวมถึงคอมพิวเตอร์บางเครื่องด้วย ก็สามารถท�ำได้ดังนี้
1. ก่อนอืน่ เราต้องท�ำการผูก IP Address กับ MAC Address ไว้เสียก่อน โดยคลิกเมนูคำ� สัง่ IP เลือก DHCP Server ที่
หน้าต่าง DHCP Server ให้คลิกทีแ่ ท็บ Lease จากนัน้ คลิกเลือกเครือ่ งทีจ่ ะก�ำหนดให้ออกอินเทอร์เน็ตได้เลยโดยไม่ตอ้ ง
login ให้คลิกขวาแล้วเลือกค�ำสัง่ Make Static เพือ่ ล็อก MAC Address ของเครือ่ งเข้ากับหมายเลข IP จากนัน้ จดหรือคัด
ลอกหมายเลข MAC Address เอาไว้ดว้ ย
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2. ให้คลิกไปทีเ่ มนูคำ� สัง่ IP เลือก Hotspot ทีห่ น้าต่าง Hotspot ให้คลิกแท็บ IP Bindings จากนัน้ คลิกปุม่ + จะปรากฎ
หน้าต่าง Hotspot IP Banding ขึน้ มาทีช่ อ่ ง MAC Address ให้ใส่หมายเลข MAC ของเครือ่ ง Client ลงทีเ่ ราท�ำในข้อ
1 ลงไป จากนัน้ ในช่อง Type ให้กำ� หนดเป็น bypassed แล้วคลิกปุม่ OK เพียงเท่านีเ้ ครือ่ งทีเ่ ราก�ำหนดก็จะสามารถเข้าใช้
งานอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ตอ้ งผ่าน Hotspot Server อีกต่อไป

การติดตั้งโปรแกรม User Manager
ท�ำให ้ งานบน MikroTik
ส�ำหรับการเข้าไปสร้างหรือจัดการ User ที่ต้องการจ�ำกัดวันและ
เวลาในการใช้งานผ่าน Hotspot จ�ำเป็นต้องใช้โปรแกรมอื่นมาช่วยในการ
จัดการทาง MikroTik ได้ให้โปรแกรมการจัดการมาให้ไว้ โดยจะชื่อว่า
User Manager และ User Manager นี้สามารถท�ำการออกคูปองให้กับ
ลูกค้าได้ด้วย ก่อนอื่นต้องติดตั้งให้ MikroTik เปิดใช้งานโปรแกรม User
Manager ก่อน
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1. ให้เข้าไปยัง MikroTik ผ่านทางโปรแกรม Winbox จากนัน้ ให้คลิกทีเ่ มนูคำ� สัง่ Radius จะปรากฎหน้าต่าง Radius ให้
คลิกทีเ่ ครือ่ งหมาย + จะปรากฎหน้าต่าง New Radius Server ทีแ่ ท็บ General ในส่วนของ Service ให้เลือกทีช่ อ่ ง
hotspot จากนัน้ ในช่อง Address ให้ใส่หมายเลขไอพี 127.0.0.1 และในช่อง Secret ให้ใส่รหัสลับทีเ่ อาไว้เชือ่ มต่อกับ
โปรแกรม (ในตัวอย่างนีจ้ ะเป็น 12345678) จากนัน้ คลิกปุม่ OK

2. จากนั้นคลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือก Hotspot ที่หน้าต่าง Hotspot ให้เลือกไปที่แท็บ Server Profiles ให้ดับคลิก
เลือก Profiles ของ Hotspot ที่เราใช้งาน (ในตัวอย่างนี้จะเป็น hsprof1) จะปรากฎหน้าต่าง Hotspot Server Profile
<hsprof1> ให้เลือกไปที่แท็บ RADIUS จากนั้นให้เลือกไปที่ช่อง User RADIUS แล้วคลิกปุ่ม OK
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3. ให้คลิกไปทีเ่ มนูคำ� สัง่ IP เลือก Services จะปรากฎหน้าต่าง IP Service List ให้ดบั เบิล้ คลิกไปที่ www จากนัน้ จะปราก
ฎหน้าต่าง IP Service <www> ในช่อง Port ให้เปลีย่ นจาก 80 เป็นพอร์ตอืน่ (ในตัวอย่างนีจ้ ะเป็น 81)

4. จากนัน้ ให้เปิดเว็บบราวเซอร์ให้พมิ พ์หมายเลข IP ของ Hotspot ลงไป แล้วตามเครือ่ งหมาย : แล้วตาม Port ทีเ่ ราได้
ก�ำหนดไว้ในเมนูคำ� สัง่ IP Service แล้วตามด้วย /userman (ในตัวอย่างนีจ้ ะเป็น 192.168.10.1:81/userman) จากนัน้
กด Enter เมือ่ เข้ามาแล้วจะพบหน้าต่างให้ Login เข้าสู่ User Manager ในช่อง User ให้ใส่ admin และในช่อง Password ให้เว้นว่างเอาไว้ จากนัน้ กด Log in
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5. เมื่อเข้ามายังหน้าต่างของ User Manager แล้ว ให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Routers จากนั้นให้คลิกไปที่ค�ำสั่ง Add แล้ว
เลือกไปที่ New จะปรากฎหน้าต่าง Router Details ในช่อง Name ให้ตั้งชื่อที่ต้องการ (ในตัวอย่างนี้จะเป็น RB951-2n)
ในช่อง IP address ก�ำหนดเป็น 127.0.0.1 ในช่อง Shared secret ให้ใส่รหัสที่เราตั้งว้ในข้อที่ 1 จากนั้นคลิกปุ่ม Add
เพียงเท่านี้ MikroTik ก็จะสามารถใช้งาน User Manager ในการควบคุม Hotspot ได้แล้ว

การสร้างผู ้ ใช้งานผ่านบนระบบ User Manager
การสร้าง User ของ Hotspot Server โดยใช้โปรแกรม User
Manager ก็จะคล้ายกับการสร้าง User ใน winbox โดยเราต้องไป
ก�ำหนด Profile หรือกลุ่มการใช้งานก่อนแล้วจึงมาสร้างผู้ใช้งานที่หลัง
1. ไปที่เมนูค�ำสั่ง Profiles จากนั้นให้คลิกไปที่แท็บ Limitations จากนั้นคลิกไปที่ค�ำสั่ง Add เลือก New จะปรากฎ
หน้าต่าง Limitations details ในช่อง Nameให้ตั้งชื่อตามที่ต้องการ (ในตัวอย่างนี้จะเป็น 512k/2m) ในช่อง Uptime
ถ้าเราต้องการก�ำหนดการใช้งานเป็นชั่วโมงให้ใส่จ�ำนวนลงไปในช่องนี้โดยให้หน่วยเป็น h (ยกตัวอย่างเช่น 3h ก็คือ 3
ชั่วโมง) แต่ในตัวอย่างนี้เราจะไม่ก�ำหนดค่า Uptime เนื่องจากเราต้องการก�ำหนดการใช้งานให้เป็นวัน ในช่อง Rate limit
ให้ก�ำหนดความเร็วในการใช้งาน Rx/Tx (ตัวอย่างนี้จะเป็น 512k/2m (Rx คือค่าอัพโหลด, Tx คือค่าดาวน์โหลด)) จากนั้น
คลิกปุ่ม Add
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2. ยังอยู่ที่หน้าต่าง Profiles ให้คลิกไปที่แท็บ Profiles ให้คลิกที่เครื่องหมาย + จะปรากฎหน้าต่าง Create profile
ในช่อง Name ให้ก�ำหนดชื่อที่ต้องการ (ในตัวอย่างนี้จะเป็น 7day) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create ในช่อง Validity ให้ก�ำหนด
จ�ำนวนวันที่เราต้องการจะให้ใช้งาน โดยให้หน่อยเป็น d (ในตัวอย่างนี้จะเป็น 7d) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add new limitation
จะปรากฎหน้าต่าง Profile part ให้เลือก Limits ที่เราสร้างไว้ (ในตัวอย่างนี้จะเป็น 512k/2m) จากนั้นคลิกปุ่ม Add แล้ว
เราจะกลับมาอยู่ที่หน้า Profile ให้ดูตรงส่วน Profile limitations จะปรากฎ limit ที่เราเลือกไว้ จากนั้นคลิกเลือกที่ช่อง
[] ที่ด้านหน้า เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save Profile เป็นอันเสร็จการสร้าง Profile ส�ำหรับการใช้งาน 7 วัน
(ในตัวอย่างนี้จะท�ำการสร้าง Profile ที่จะใช้งาน 30 วันด้วยโดยจะใช้ Limitation เดียวกันกับ 7 วัน โดยจะตั้งชื่อ
Profile ว่า 30day)

3. การสร้างบัญชีผู้ช้งานหรือ User บนระบบ User Manager จะสามารถสร้างได้ 2 แบบคือ แบบที่ละบัญชีกับแบบที่ละ
หลายๆ บัญชีพร้อมกัน
3.1 ให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Users จากนั้นคลิกไปที่ค�ำสั่ง Add เลือก One (คือการสร้างผู้ใช้งานที่ละบัญชี) จะปราก
ฎหน้าต่าง User details ในช่อง Username ก�ำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ (ตัวอย่างนี้จะเป็น test01) และในช่อง Password
ก�ำหนดรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้นี้ (ตัวอย่างนี้จะเป็น 1234) ที่ช่อง Assign profile เลือก Profile ที่เราได้สร้างไว้ (ตัวอย่างนี้
คือ 7day) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Add จะปรากฏ test01 ในหน้าต่าง
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3.2 ที่หน้าต่าง Users คลิกไปที่ค�ำสั่ง Add เลือก Batch (คือการสร้างผู้ใช้งานหลายๆ บัญชีพร้อมกัน) จะปรากฎ
หน้าต่าง User details ในช่อง Number of users ก�ำหนดจ�ำนวนที่ต้องการจะสร้าง (ตัวอย่างนี้จะเป็น 5) ในช่อง
Username prefix ก�ำหนดชื่อขึ้นต้นให้กับ User ที่จะสร้าง (ตัวอย่างนี้จะเป็น 30day-) Username length ก�ำหนด
จ�ำนวนความยาวของชื่อผู้ใช้ที่จะท�ำการสุ่มเพิ่มเข้าไปต่อท้ายจาก Username Prefix (ตัวอย่างนี้จะเป็น 3) ในช่อง Pwd
same as login คือการก�ำหนดให้ตั้งรหัสผ่านให้เหมือนกับชื่อบัญชี (ตัวอย่างนี้จะเป็น เราจะไม่เลือก) และในช่อง Password length ก�ำหนดความยาวของรหัสผ่านที่จะท�ำการสุ่มขึ้นมา (ตัวอย่างนี้จะเป็น 6) ที่ช่อง Assign profile เลือก
Profile ที่เราได้สร้างไว้ (ตัวอย่างนี้คือ 30day) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Add จะปรากฏบัญชีที่ได้ท�ำการสร้างหน้าต่าง

4. การตรจสอบว่ามี User อะไรที่เข้ามาใช้งานบ้าง แล้วเข้ามาด้วย IP อะไร เวลาที่เข้ามาใช้งานตั้งแต่เมื่อไหร่ จาก User
Manager สามารถดูได้ที่เมนูค�ำสั่ง Sessions ก็จะแสดงข้อมูลให้ได้เห็น (ตัวอย่างนี้จะมีบัญชี test01)
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การตัง้ ค่าให้หน้าต่างเมนูคำ� สัง่ User แสดงข้อมูลอืน่ ๆ
การตั้งค่าให้หน้าต่างเมนูค�ำสั่ง User แสดงข้อมูลอื่นๆ ที่หน้าต่างโดยตรง เช่นให้แสดงรหัสผ่านของผู้ใช้ หรือเวลาที่เริ่มต้น
การใช้งาน ให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Settings ที่แท็บ Appearance ในส่วนของ Table columns ในช่อง Table ให้เลือกไปที่
Users ในช่อง Hidden ให้เลือกไปที่ Password จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย < (Password ก็จะถูกย้ายจากช่อง Hidden ไป
อยู่ที่ Visible) ถ้าต้องการจะให้แสดงอย่างอื่นในหน้า Users เพิ่ม ก็สามารถย้ายจากช่อง Hidden ไป Visible ได้เช่นกัน
(ในตัวอย่างนี้จะย้ายแค่ Password) จากนั้นคลิกปุ่ม Save ด้านล่าง

การก�ำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ งาน User Manager
ในตอนแรกที่เข้าใช้งาน User Manager ที่หน้าต่าง Login จะไม่มีการก�ำหนดรหัสผ่านไว้ให้ จะมีแต่เพียง User ที่เป็น
admin เท่านั้น ท�ำให้ไม่ปลอดภัยถ้าหากมีผู้ไม่หวังดีมาแก้ไขข้อมูลที่เราได้ตั้งค่าไว้ ดังนั้นเราจ�ำเป็นต้องตั้งรหัสผ่านให้กับ User
Manager โดยให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Customers จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ admin จะปรากฎหน้าต่าง Customer details
ในช่อง Password ให้ก�ำหนดรหัสผ่านที่เราต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Save
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การใช้งานโปรแกรม Admin NC เพื่อสร้าง User
และ Coupon ให้กับ MikroTik
โดยทั่วไปแล้วระบบ Hotspot ใน MikroTik จะไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้แบบสุ่มขึ้นมาเองได้ และยังไม่สามารถปริ้นออก
มาเป็นคูปองได้ จึงอาจจะท�ำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน วันนี้เราจะมาแนะน�ำโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้และออกคูปอง ซึ่ง
ทางผู้จัดท�ำโปรแกรมได้เผยแพร่ให้ใช้งานได้ฟรี
1. ก่อนอื่นให้ติดตั้งโปรแกรม Admin NC สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ต่อไปนี้ (http://www.ez-admin.com/
download-hotspot-server.html ให้คลิกที่ “ดาวน์โหลดไฟล์ส�ำหรับแก้ไขข้อมูลของ HotSpot Server ใน
MikroTik”) หลังจากโหลดไฟล์ Hotspot.zip มาแล้ว ให้ท�ำการแตกไฟล์ออกมา จากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ AdminNC_
Mikrotik เพื่อท�ำการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ท�ำไปตั้งค่าพอร์ท ssh ที่จะใช้ในเชื่อมต่อโปรแกรมกับตัว MikroTik ก่อน
โดยเปิดโปรแกรม winbox แล้วเข้าไปยัง MikroTik ของเรา จากนั้นคลิกที่ค�ำสั่ง IP เลือก Service จะปรากฎหน้าต่าง IP
Service List ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกหัวข้อ ssh จากนั้นแก้พอร์ทให้ตรงกับที่ต้องการจะใช้งาน (ตัวอย่างนี้จะเป็น 2222)

2. ตรงส่วน Credenciales del Router MK ให้ใส่ข้อมูลของ MikroTik เราเข้าไป โดยในช่อง Puerto ให้ก�ำหนด Port
ของ ssh ที่เราตั้งค่าไว้ใน MikroTik (ในตัวอย่างนี้เป็น 2222) ต่อมาในช่อง IP ให้ใส่ก�ำหนด IP ของ hotspot ลงไป
(ในตัวอย่างนี้จะเป็น
192.168.10.1) และในช่อง
User ให้ก�ำหนดเป็น Admin ใน
ช่อง Password ให้ใส่รหัสผ่าน
ของ MikroTik ลงไป (ตัวอย่างนี้
จะไม่ใส่ค่าใดๆ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
รหัสผ่านให้กับ MikroTik) จาก
นั้นกด Connectar MK ถ้าใส่
ข้อมูลถูกต้องจะมีข้อความแสดง
ว่า “Sesion establecida”
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3. จากนั้นให้ท�ำการเปิดโปแกรม Admin NC ขึ้นมา เราจะ
ท�ำการแก้ไขรูปภาพและเพิ่มข้อความพิเศษให้กับคูปอง ก่อน
ทีจ่ ะสร้างบัญชีผใู้ ช้งาน ทีห่ น้าต่าง Admin NC 1.0 ให้คลิก
ไปทีเ่ มนูคำ� สัง่ Opciones ทีอ่ ยูด่ า้ นบน จากนัน้ เลือก Subir
ImgFicha จะปรากฏหน้าต่าง Subir Plantilla ก็จะปราก
ฎรูปภาพคูปองที่ทางโปรแกรมมีไว้ให้ ถ้าต้องการจะเปลี่ยน
รูปภาพของคูปองให้คลิกไปที่ค�ำสั่ง Cargar Imagen แล้ว
เลือกไฟล์ภาพที่เราเตรียมไว้ ในส่วนของช่อง Anadir comentario a la ficha เราสามารถใส่ข้อความที่ต้องการ
ลงไปได้ (จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) ข้อความจะไปปรากฎในหน้า
คูปอง (การแก้รูปภาพไขคูปองและการเพิ่มข้อความลงไป
ต้องท�ำก่อนการ สร้าง User) เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Ok
4. เมื่อเชื่อมต่อกับ MikroTik เสร็จแล้ว ในส่วนช่องด้านบนเราจะสามารถเลือกสร้างบัญชีผู้ใช้แบบสุ่มที่ละหลายๆ บัญชีผู้ใช้
พร้อมกันหรือจะสร้างแบบที่ละบัญชีผู้ใช้ก็ได้
4.1 เราจะมาอธิบายการสร้างบัญชีผู้ใช้ที่ละหลายๆ บัญชีพร้อมกันก่อน โดยให้เลือกไปที่ Automatico จากนั้นให้ดูใน
ส่วนของ Generar Usuarios ในช่อง PrefijoUser ก�ำหนดชื่อขึ้นต้นให้กับ User ที่จะสร้าง (ตัวอย่างนี้จะเป็น EZ-) ต่อ
มาในช่อง Tiempo de la ficha ก�ำหนดเวลา Uptime ในการใช้งาน (ตัวอย่างนี้จะไม่ก�ำหนด) ในช่อง Plan ก�ำหนด
โปรไฟล์ที่ต้องการจะใช้กับบัญชีที่สร้าง (ในตัวอย่างนี้จะเป็น 512k/2m) ในช่อง Cantidad เป็นจ�ำนวน User ที่ต้องการ
จะสร้างขึ้นมาพร้อมกัน (ในตัวอย่างนี้จะเป็น 10) เมื่อใส่ข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม Generar ที่ด้านขวาจะปรากฎบัญชีผู้ใช้งานที่ได้
ท�ำการสร้างขึ้นมา
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4.2 ใน่สวนการสร้าง User ทีละบัญชี ให้เลือกไปที่ Personalizado ในช่อง User ก�ำหนดชื่อที่เราต้องการจะสร้าง
(ในตัวอย่างนี้จะเป็น EZ-user1) ในช่อง Password ก�ำหนดรหัสที่เราต้องการ (ในตัวอย่างนี้จะเป็น 12345678) ก�ำหนด
เวลา Uptime ในการใช้งาน (ตัวอย่างนี้จะไม่ก�ำหนด และที่ช่อง Plan ก�ำหนดก�ำหนดโปรไฟล์ที่ต้องการจะใช้กับบัญชีที่
สร้าง (ตัวอย่างนี้จะเป็น 512k/2m) จากนั้นคลิกปุ่ม Generar ด้านขวาจะปรากฎบัญชีผู้ใช้งานที่ได้ท�ำการสร้างขึ้นมา

5. เราสามารถดูตัวอย่างก่อนการปริ้นได้ที่ปุ่มค�ำสั่ง Vista Previa (ก็คือ Print Preview) และส�ำหรับการปริ้นให้คลิกไปที่
ปุ่มค�ำสั่ง Imprimir (ก็คือ Print นั้นเอง)

ส�ำหรับบัญชีผู้ใช้งานที่เราท�ำการสร้างไว้ด้วยโปรแกรม Admin NC จะถูกส่งไปสร้างบน MikroTik ให้อัตโนมัติโดยในตอน
ที่เราคลิกปุ่มค�ำสั่ง Generar ในช่วงสร้างบัญชีผู้ใช้งานนั้นเอง ส�ำหรับโปรแกรม Admin NC เป็นโปรแกรมที่ได้ท�ำการแจกให้ใช้
งานกันฟรี ก็อาจจะเหมาะกับบางท่านที่ต้องการ การใช้งานแบบง่ายๆ
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การปรับแต่งหน้า Login Hotspot
ปกติหน้าตา Login Hotspot ของ Mikrotik จะมา
กับฟอร์มพื้นฐานที่ดูเรียบง่าย ซื่งบางครั้งเราก็ดูแล้วก็ไม่ค่อย
สวยงามเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นเราสามารถปรับแต่งหน้าต่าง
Login นี้ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นได้ โดยใช้วิธีแบบง่ายๆ แต่ถ้าต้อง
การปรับแต่งหน้า Login ในระดับสูงอาจจะต้องใช้ความรู้ทาง
ด้าน HTML วันนี้เราจะมาแนะน�ำวิธีง่ายๆ ในการปรับแต่ง
หน้า Login ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้าน HTML ก็สามารถ
ท�ำตามตัวอย่างนี้ได้เลยครับ
1. ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ได้ท�ำการแก้ไขเบื้องต้นไว้ให้แล้วมาก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ต่อไปนี้
(http://www.ez-admin.com/download-hotspot-server.html ให้คลิกที่ “ดาวน์โหลดไฟล์ส�ำหรับแก้ไขข้อมูลของ
HotSpot Server ใน MikroTik”) หลังจากโหลดไฟล์ Hotspot.zip มาแล้ว ให้ท�ำการแตกไฟล์ออกมา จากนั้นเข้าไปที่
โฟลเดอร์ Web Login จะเจอไฟล์ที่ชื่อ Login.html และโฟลเดอร์ที่ชื่อ img (สามารถดูหน้าเว็บไซต์ตัวอย่างได้โดยการ
เปิดไฟล์หรือลากไฟล์ Login.html ไปใส่โปรแกรมจ�ำพวกเว็บบราวเซอร์)

2. ส�ำหรับหน้าล็อกอินนี้ สามารถแก้ไขรูปภาพได้ โดยภายในโฟลเดอร์ img จะแบ่งไว้เป็น 3 รูปภาพ
2.1 รูปภาพที่ 1 คือภาพพื้นหลัง (ในตัวอย่างนี้จะเป็นรูปของ Sydney Opera House) สามารถหารูปภาพอื่นๆ มา
แทนได้ โดยให้ก�ำหนดขนาดไฟล์เท่ากับ 1920x1080 (Width/Height) และให้ตั้งชื่อรูปเป็น background.jpg แล้วน�ำไป
Save ทับกับรูปภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์ img
2.2 รูปภาพที่ 2 คือภาพที่เป็นรูปภาพด้านบน (ในตัวอย่างนี้จะเป็นค�ำว่า Ez-Admin) ก็สามารถหารูปภาพอื่นๆ มาแทน
ได้เหมือนกัน โดยให้ก�ำหนดขนาดไฟล์เท่ากับ 600x150 (Width/Height) และให้ตั้งชื่อรูปเป็น logo.jpg แล้วน�ำไป Save
ทับกับรูปภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์ img
2.3 รูปภาพที่ 3 คือภาพที่เป็นรูปภาพด้านล่าง (ในตัวอย่างนี้จะเป็น ข้อมูลติดต่อ) ก็สามารถหารูปภาพอื่นๆ มาแทน
ได้เหมือนกัน โดยให้ก�ำหนดขนาดไฟล์เท่ากับ 300x150 (Width/Height) และให้ตั้งชื่อรูปเป็น contact.jpg แล้วน�ำไป
Save ทับกับรูปภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์ img
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3. หลังจากที่แก้ไขให้ได้รูปภาพที่ต้องการเสร็จแล้ว วิธีน�ำไปใช้กับ Hotspot ของเรา ให้ท�ำการเปิดโปรแกรม winbox จาก
นั้นเชื่อมต่อไปยัง MikroTik ของเรา ให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Files จะปรากฎหน้าต่าง File List ให้ลากไฟล์ Login.html ที่
เราได้ดาวน์โหลดไว้ ไปใส่ที่หน้าต่าง File List ให้อยู่บนไฟล์ที่ชื่อ Hotspot/logout.html

4. จากนั้นให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ img แล้วท�ำการลากไฟล์รูปภาพทั้ง 3 รูป ไปใส่ไว้ที่หน้าต่าง File List ให้อยู่ที่ใต้โฟลเดอร์
img เพียงเท่านี้หน้าล็อกอินก็จะเปลี่ยนไปเป็นตามที่เราได้แก้ไขไว้
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การปริ้นคูปองใน User Manager
ส�ำหรับ User ที่ท�ำงานบนระบบ User Manager สามารถท�ำการออกคูปองเพื่อปริ้นแจกจ่ายให้กับผู้ใช้งานได้ โดย
สามารถท�ำตามตัวอย่างได้ดังนี้
1. ส�ำหรับวิธีการออกคูปองเพื่อท�ำการปริ้น ให้เข้าไปยัง User Manager ผ่านเว็บบราวเซอร์ จากนั้นไปที่เมนูค�ำสั่ง Users
ให้เลือก User ที่ต้องการจะออกคูปองโดยการคลิกที่ช่อง [] ด้านหน้า User ที่ต้องการ แล้วเลือกไปที่ค�ำสั่ง Generate
เลือกไปที่ Voucher จะปรากฎหน้าต่าง Vouchers ให้คลิกที่ปุ่ม Generate

2. จะปรากฎหน้าต่างป็อปอัพขึ้นมา ก็สามารถสั่งปริ้นจากหน้าต่างป็อปอัพนี้ได้เลย
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การปรับแต่งรูปแบบคูปองใน User Manager
การออกคูปองของ User Manager หรือ Userman จะมีรูปแบบที่ให้มาเดิมๆ จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ ดังนั้น
เราสามรถแก้ไข้เองได้ โดยวันนี้เราจะมาแนะน�ำวิธีการแก้ไขรูปแบบคูปองแบบง่ายๆ กัน โดยจะใช้ Code ที่ได้จากการ
ดาวน์โหลด มาใช้งานบน Userman ของเรา สามารถท�ำตามขั้นตอนได้ดังนี้
1. ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ได้แก้ไขคูปองเบื้อง
ต้นมาก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์
ต่อไปนี้ (http://www.ez-admin.com/download-hotspot-server.html ให้คลิกที่ “ดาวน์โหลด
ไฟล์ส�ำหรับแก้ไขข้อมูลของ HotSpot Server ใน
MikroTik”) หลังจากโหลดไฟล์ Hotspot.rar มาแล้ว
ให้ท�ำการแตกไฟล์ออกมาหรือถ้าดาวน์โหลดไฟล์ตอน
แก้ไขหน้าเว็บล็อกอินมาแล้วก็สามารถดูในโฟลเดอร์เดิม
ได้เลย จากนั้นให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ Vocher2 จะพบกับ
ไฟล์ที่ชื่อ Code Voucher2.txt กับไฟล์รูปภาพ
ที่ชื่อ voucher2.png
2. ให้เข้าไปยัง User Manager ผ่านเว็บบราวเซอร์ จากนั้นไปที่เมนูค�ำสั่ง Settings ให้เลือกไปที่แท็บ Templates จาก
นั้นให้คลิกปุ่ม + หลังชื่อง Name จะปรากฎหน้าต่าง Create template ในช่อง Name ให้ก�ำหนดชื่อที่ต้องการ (ใน
ตัวอย่างนี้จะเป็น Voucher2) จากนั้นคลิกปุ่ม Create
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3. จากนัน้ ให้ไปทีโ่ ฟลเดอร์ทดี่ าวน์โหลดไฟล์ไว้ จากนัน้ ให้เปิดไฟล์ทชี่ อื่ Code Voucher2 (ในตัวอย่างนีจ้ ะเปิดด้วยโปรแกรม
Notepad++) ในส่วนของ Code Voucher2 ให้แก้ไขหมายเลย IP (ในกรอบสีแดง) ให้เป็นของ MikroTik ของเรา (ใน
ตัวอย่างนี้จะเป็น 192.168.10.1) จากนั้นให้คัดลอก Code ที่ละช่วงที่ได้แบ่งแยกไว้ลงไปใน User Manager (เมื่อคัดลอก
ครบแล้วจะได้ตามรูปภาพฝั่งทางซ้าย) จากนั้นคลิกปุ่ม Save จะปรากฎข้อความแจ้งเตือนว่า Template saved เป็นอัน
เสร็จสิ้นการเพิ่มรูปแบบของคูปอง

4. จากนัน้ จะท�ำการเพิม่ รูปภาพเข้าไปยัง MikroTik เพือ่ จะน�ำไปใช้กบั คูปองทีเ่ ราได้สร้างขึน้ มา โดยให้เข้าไปที่ MikroTik
ผ่านโปรแกรม Winbox จากนัน้ ให้คลิกไปทีเ่ มนูคำ� สัง่ Files ทีห่ น้าต่าง File list แล้วไปทีโ่ ฟลเดอร์ทเี่ ราดาวน์โหลดไฟล์
Voucher2 ไว้ จากนัน้ ให้ลากไฟล์ voucher2.png (ส�ำหรับรูปภาพสามารถน�ำไปแก้ไขหนือน�ำรูปภาพอืน่ มาใช้งานแทนได้
โดยให้ตงั้ ชือ่ เป็น Voucher2 แล้วก�ำหนดไฟล์เป็นนามสกุล .png เหมือนกับรูปตัวอย่าง โดยให้กำ� หนดขนาดเท่ากับ 200x75
Pixel) ไปใส่ในหน้าต่าง File list โดยการให้ลากไฟล์ไปวางไว้ตรงโฟลเดอร์ hotspot เมือ่ เสร็จแล้วในหน้าต่าง File list
รูปภาพจะไปอยูใ่ นบรทัด hotspot/voucher.png
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5. จากนัน้ ให้กลับไปเข้ายังหน้าต่าง User Manager ผ่านเว็บบราวเซอร์ ไปทีเ่ มนูคำ� สัง่ Users ให้เลือก User ทีต่ อ้ งการจะ
ออกคูปองโดยการคลิกทีช่ อ่ ง [] ด้านหน้า User ทีต่ อ้ งการ แล้วเลือกไปทีค่ ำ� สัง่ Generate เลือกไปที่ Voucher2 จะปราก
ฎหน้าต่าง Vouchers2 ให้คลิกทีป่ มุ่ Generate (ในส่วนของช่อง Download as file คือเราสามารถเราดาวน์โหลดไฟล์
คูปองนีอ้ อกมาได้ โดยสามารถน�ำไปปริน้ ทีเ่ ครือ่ งอืน่ ได้หรือในกรณีทเี่ ว็บบราวเซอร์ไม่สามารถแสดงป็อปอัพขึน้ มาก็สามารถใช้
การดาวน์โหลดแทนแล้วจึงท�ำการปริน้ ในภายหลังได้เช่นกัน)

6. จะปรากฎหน้าต่างป็อปอัพขึน้ มา รูปแบบของคูปองก็จะแสดงเป็นแบบอย่างทีเ่ ราได้ทำ� การสร้างเพิม่ ขึน้ มา เราก็สามารถสัง่
ปริน้ จากหน้าต่างป็อปอัพนีไ้ ด้เลยครับ
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วิธกี าร Share User ทีอ่ ยู ่ ใน User Manager ให้สามารถ
ใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกัน
โดยปกติแล้วถ้าเราใช้งาน Hotspot โดยใช้ User จาก MikroTik จะสามารถก�ำหนด Share User ใน User Profiles ได้เลย แต่ถ้าใช้งานผ่าน User Manager ถึงเราจะก�ำหนดการ Share User ใน Profile แล้วแต่เราก็จะยังไม่สามารถใช้
งาน User เดียวกันหลายๆ เครื่องได้ เราจ�ำเป็นต้องมาก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใน Hotspot บน MikroTik เสียก่อน
โดยจะมีวิธีการดังนี้
1. ให้เข้าไปยัง MikroTik ผ่านโปรแกรม Winbox ไปทีเ่ มนูคำ� สัง่ IP เลือก Hotspot ทีห่ น้าต่าง Hotspot เลือกไปที่
แท็บ User Profiles จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ + เพือ่ สร้างโปรไฟล์ทจี่ ะก�ำหนดการใช้งานร่วมกับ User manager ในช่อง Name
ก�ำหนดชือ่ ตามต้องการ (ตัวอย่างนีจ้ ะเป็น Share2) ในช่อง Shared Users ก�ำหนดจ�ำนวนทีเ่ ราต้องการจะให้ใช้งานพร้อม
กัน (ตัวอย่างนีจ้ ะเป็น 2) จากนัน้ กด OK

2. เข้าไปที่ User Manager ผ่านเว็บบราวเซอร์ จากนัน้ ไปทีเ่ มนูคำ� สัง่ Profiles เลือกไปทีแ่ ท็บ Limitations กดปุม่ Add
ในหน้าต่าง Limitation detail ในช่อง Name ก�ำหนดชือ่ ทีต่ อ้ งการ (ตัวอย่างนีจ้ ะเป็น 512k/2m-share2) ในส่วนของ
Group name ให้กำ� หนดเป็นชือ่ ของ Profile ทีเ่ ราสร้างไว้ใน MikroTik ตามข้อที่ 1 (ตัวอย่างนีจ้ ะเป็น Share2) เมือ่ ใส่
ข้อมูลเสร็จ กดปุม่ Add
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3. ยังอยูท่ หี่ น้าต่าง Profiles ให้คลิกไปทีแ่ ท็บ Profiles ให้คลิกทีเ่ ครือ่ งหมาย + จะปรากฎหน้าต่าง Create profile ใน
ช่อง Name ให้กำ� หนดชือ่ ทีต่ อ้ งการ (ในตัวอย่างนีจ้ ะเป็น 30day share2) จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ Create ในช่อง Validity ให้
ก�ำหนดจ�ำนวนวันทีเ่ ราต้องการ (ในตัวอย่างนีจ้ ะเป็น 30d) ในช่อง Shared User ก�ำหนดจ�ำนวนทีต่ อ้ งการจะแชร์การใช้
งานให้ตรงกับทีเ่ ราก�ำหนดไว้ใน Winbox ตามข้อที่ 1 (ตัวอย่างนีจ้ ะเป็น 2) จากนัน้ กดปุม่ Add new limitation เลือก
Limitation ทีเ่ ราสร้างไว้ในข้อที่ 2 (ตัวอย่างนีจ้ ะเป็น 512k/2m-share2) กดปุม่ Add จากนัน้ คลิกเลือกทีช่ อ่ ง [] ทีด่ า้ น
หน้า เมือ่ เลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุม่ Save Profile เป็นอันเสร็จสิน้
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4. เท่านีเ้ ราก็จะสามารถก�ำหนดให้ User ใน User Manager สามารถใช้งานได้พร้อมกันหลายเครือ่ ง ทดสอบด้วยการ
ก�ำหนด User ให้ใช้ Profile ทีเ่ ราสร้างการแชร์ไว้แล้วท�ำการเข้าสูร่ ะบบ Hotspot ด้วย User เดียวกัน จากนัน้ ไปทีห่ น้าต่าง
ของ User Manager ไปทีเ่ มนูคำ� สัง่ Sessions ก็จะพบว่ามี User เดียวกันเข้ามาใช้งานพร้อมกัน (ในตัวอย่างนีจ้ ะเป็น 2
เครือ่ ง ตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ใน Share user)

การก�ำหนด Password MikroTik
อุปกรณ์ MikroTik ที่มาจากโรงงานจะไม่ได้ถูกก�ำหนด
รหัสผ่านไว้ เวลาที่เราน�ำมาตั้งค่าการใช้งานจึงควรที่จะตั้ง
รหัสผ่านไว้เพราะอาจจะมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาเปลี่ยนค่าคอนฟิก
ต่างๆ และท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเครือข่ายของเรา
ได้ ดังนั้นเราจึงควรตั้งค่ารหัสผ่านให้กับ MikroTik ด้วย เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายของเรา

ให้เข้าไปยัง MikroTik ผ่านโปรแกรม Winbox ไปที่
เมนูค�ำสั่ง System เลือก Password ที่หน้าต่าง Change
ในช่อง Old Password ถ้าหากยังไม่เคยตั้งค่าให้เว้นว่างไว้
ในช่อง New Password ให้ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเข้าไปและ
Confirm Password ก็ใส่รหัสผ่านให้เหมือนเดิมไปอีกครั้ง
จากนั้นคลิกปุ่ม Change เป็นอันเสร็จสิ้น
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