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NETWATCH MIKROTIK คืออะไร และท ำงำนอย่ำงไร

• Netwatch เป็น Tool ท่ีทาง Mikrotik ใหใ้ชก้นัแบบฟรีๆ

• Netwatch เป็นโปรแกรมท่ีคอยตรวจสอบสถานะของ Host ในโลกเน็ตเวริค์ ดว้ยการ
ส่ง ICMP ปิง (ping) ไปยงัเป้าหมายไอพี แอดเดรส ต่างๆ ในแต่ละตารางของ Netwatch

• และ Console สคริปต์ ประโยชนห์ลกัของ Netwatch ก็คือ โปรแกรมมีความสามารถใน
การพิมพค์  าสัง่ต่างๆ ลงในช่อง Console Commands เช่น: เม่ือเกิดเหตุการใหท้ าการปิด 
Interface , Send Email , SMS และอีกหลายอยา่งท่ีไม่ไดก้ล่าว



วธิีการ เซ็ต GMAIL ใหมี้ความปลอดภยัต า่

• https://support.google.com/accounts/answer/6010255

• https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

https://support.google.com/accounts/answer/6010255
https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps


วธิกีำร CONFIG ระบบแจง้เตอืน EMAIL เมือ่ ACCESS POINT FAIL



แจง้เตอืนทำง GMAIL , UP / DOWN

• Script up Netwatch

/tool e-mail send to=“XXXX อเีมล ทีจ่ะท ำกำรส่ง@gmail.com" password=พำสเวดิ

ของอเีมลนัน้ๆ subject=([/system clock get date] . \ " ขอ้ควำม ทีจ่ะแจง้ถงึทำงอเีมล") from=

XXXX อเีมล ทีจ่ะท ำกำรส่ง@gmail.com  server=74.125.68.109 start-tls=yes

• Script Down Netwatch

/tool e-mail send to=“XXXX อเีมล ทีจ่ะท ำกำรส่ง@gmail.com" password=พำสเวดิ

ของอเีมลนัน้ๆ subject=([/system clock get date] . \ " ขอ้ควำม ทีจ่ะแจง้ถงึทำงอเีมล") from=

XXXX อเีมล ทีจ่ะท ำกำรส่ง@gmail.com  server=74.125.68.109 start-tls=yes



วธิกีำร CONFIG FAILOVER NETWATCH
DISABLE INTERFACE ROUTE

• จะไม่พดูถงึกำรข ัน้ตอนกำรท ำ Load Balance ถำ้คนทีย่งัไม่ทรำบว่ำเซต็อย่ำงไร ใหดู้ตำมลิ้งดำ้นล่ำงเลย

• วธิกีำรท ำ Hotspot Load Balance Step By Step

• http://www.amanah-network.com/hotspot-load-balance-step-by-step/

• คลปิวดิโีอ วธิกีำรท ำ Load Balance Static 2 WAN

• https://www.youtube.com/watch?v=KbT1HaP53Ao

http://www.amanah-network.com/hotspot-load-balance-step-by-step/
https://www.youtube.com/watch?v=KbT1HaP53Ao


CHECK ROUTET DNS GOOGLE



DROP DNS GOOGLE INTERFACE WAN





NETWATCH DISABLE INTERFACE 
ROUTE EMAIL ALERT





SCRIPT NETWATCH DISABLE 
INTERFACE ROUTE EMAIL ALERT

• Script up Netwatch WAN True disable interface route Email Alert

/ip route set [find comment="Balance Link True"] disabled=no

/ip firewall nat set [find comment="NAT Inetrnet True"] disabled=no

/tool e-mail send to=“XXXX อเีมล ที่จะท ำกำรส่ง@gmail.com" password= XXXX อเีมล ที่จะท ำกำรส่ง

subject=([/system clock get date] . \ "Internet True Up Home@Pumpradit") from= XXXX อเีมล ที่จะท ำกำร

ส่ง@gmail.com  server=74.125.68.109 start-tls=yes

• Script Down Netwatch WAN True disable interface route Email Alert

/ip route set [find comment="Balance Link True"] disabled=yes

/ip firewall nat set [find comment="NAT Inetrnet True"] disabled=yes

/tool e-mail send to=“XXXX อเีมล ที่จะท ำกำรส่ง@gmail.com" password= XXXX อเีมล ที่จะท ำกำรส่ง

subject=([/system clock get date] . \ "Internet True Down Home@Pumpradit") from= XXXX อเีมล ที่จะท ำกำร
ส่ง@gmail.com  server=74.125.68.109 start-tls=yes



• Script up Netwatch WAN 4G disable interface route Email Alert

/ip route set [find comment="Balance Link 4G"] disabled=no

/tool e-mail send to=“XXXX อเีมล ทีจ่ะท  ำกำรส่ง@gmail.com" password= XXXX อเีมล ทีจ่ะท  ำกำรส่ง

subject=([/system clock get date] . \ "Internet True Up Home@Pumpradit") from= XXXX อเีมล ทีจ่ะท ำกำร

ส่ง@gmail.com  server=74.125.68.109 start-tls=yes

• Script Down Netwatch WAN 4G disable interface route Email Alert

/ip route set [find comment="Balance Link 4G"] disabled=yes

/tool e-mail send to=“XXXX อเีมล ทีจ่ะท ำกำรส่ง@gmail.com" password= XXXX อเีมล ทีจ่ะท ำกำรส่ง

subject=([/system clock get date] . \ "Internet True Down Home@Pumpradit") from= XXXX อเีมล ทีจ่ะท ำ

กำรส่ง@gmail.com  server=74.125.68.109 start-tls=yes



ตวัอย่ำงท ัง้หมดเมือ่ SCRIPT UP / DONW









ตวัอย่ำงแจง้เตอืน EMAIL UP / DOWN
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