
Basic Config Router&Switch 

ในหวัข้อนีจ้ะกลา่วถึงการตัง้คา่อปุกรณ์เราเตอร์ย่ีห้อ cisco  ส าหรับเราเตอร์ใหม ่ท่ียงัไมมี่การตัง้

คา่ (config) หรือเราเตอร์ท่ีถกูรีเซ็ทคา่กลบัไปเป็นคา่เร่ิมต้น (default) หรือถกูลบคา่ config ไป  

อย่างแรกในการเข้าใช้เราเตอร์ผู้อ่านต้องเข้าใจโหมดในการเข้าใช้งาน หรือตัง้คา่อปุกรณ์เราเตอร์

ย่ีห้อ cisco  มีอยู ่4 โหมดหลกั ๆ คือ  

1. User EXEC Mode หรือเรียกวา่ User Mode  

2. Privileged Mode หรือเรียกวา่ Enable Mode 

3. Configuration  Mode 

4. Interface configuration mode 

 

ตัวอย่างการใช้ค าส่ังในการเข้าสู่ Mode User และ Privileged  
 
Router>  (สญัลกัษณ์เป็นเคร่ืองหมาย > แสดงวา่เป็น User Mode)  
Router>enable (ใช้ค าสัง่ enable เพ่ือท าการเข้าสู ่Privileged Mode)  
Router# (สญัลกัษณ์จะเปล่ียนเป็นเคร่ืองหมาย # แสดงวา่เป็น Privileged  Mode 

แล้ว)  
Router#configure terminal (ใช้ค าสัง่ configure terminal เพ่ือเข้าสูC่onfiguration  Mode) 
Router(config)# (เข้าสู่ Configuration Mode ซึ่งจะสามารถท าการตัง้คา่ตา่ง ๆ  ให้กบัตวั

อปุกรณ์ได้)  
Router(config)#interface f0/0 (ใ ช้ ค า สั่ ง  interface f0/0 เ พ่ื อ เ ข้ า สู่  Interface   

configuration mode) 
Router(config-if)# (เข้าสู ่Interface configuration mode ซึง่จะสามารถท าการตัง้ คา่ตา่ง ๆ  

ให้กบัตวัอปุกรณ์ได้)  



Router(config-if)#exit (ใช้ค าสัง่ exit เพ่ือออกจาก Interface configuration mode หรือ
ใช้ ค าสัง่ end เพ่ือเข้าสู ่Privileged Mode) 

 
  เวลาท่ีเราจะตัง้คา่ให้เราเตอร์ตา่ง ๆ ก่อนจะตัง้คา่ต้องเข้าสู่ Privileged Mode โดยใช้ค าสัง่ 
enable ดงัตวัอย่างข้างบนก่อนถึงจะเข้าไปตัง้ค่าให้กับอุปกรณ์บนเครือข่ายได้  และแต่ละ Mode 
นัน้ก็จะมี command ในการ access แตกตา่งกนั 
 

ขัน้ตอนการตัง้ค่าเราเตอร์ CISCO เบือ้งต้น  
ในท่ีนีข้อยกตวัอยา่งการตัง้คา่ 11 หวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 

 
 

รูปท่ี 1 การตั้งค่าเราเตอร์ CISCO เบ้ืองต้น 

1) Hostname : wanvisa 2) Enable password :1234 3) Enable secret : cisco 
4) Banner  Motd :  ## Welcome to Jodoi## 5) Line console 0 : password cisco 6) Line vty 0 4 : password  cisco 
7) IP Address  Interface f0/0 : 192.168.1.254/24,  Interface f0/0: 192.168.1.253/24 8) Save Configuration 
9) Backup Configuration 10) Clear Configuration 11) Restore Configuration 

 

192.168.1.1/24 

192.168.1.2/24 

192.168.1.254/24 192.168.1.253/24 



Step by Step – Basic Config 

1. Hostname 

การตัง้คา่ Hostname ควรตัง้ตามสถานท่ีท่ีติดตัง้เราเตอร์ หรือช่ืออะไรก็ได้ การตัง้คา่  Hostname 
ท าได้ใน priviledged exec mode เทา่นัน้รูปแบบ คือ Hostname ตามด้วยตวัอกัษร  
 
  Router>enable 

Router# 
Router#configure terminal 
Router(config)# 
Router(config)#hostname Wanvisa  (ตัง้ช่ือ Hostname เป็น Wanvisa) 

  Wanvisa(config)#  (จะ เห็ นว่ า มี กา ร เป ล่ี ยนจาก  hostname Router เ ป็น  hostname   
     Wanvisa) 
 

2) Enable password :1234 

 การตัง้คา่ enable password ควรท า Password ในการเปล่ียนจาก user mode เป็น privileged 
mode เพ่ือความปลอดภยัมากขึน้ 

 

Wanvisa #configure terminal 
Wanvisa(config)#enable password 1234  (ตัง้ password เป็น 1234) 
 

3) Enable secret : cisco 
 การตัง้ค่า enable secret เป็นการตัง้ Password ในการเปล่ียนจาก user mode เป็น privileged 
mode เช่นเดียวกับ enable password แต่จะมีการเข้ารหัสไว้ เม่ือใช้ค าสั่ง show running-config จะไม่
เห็นรหสัท่ีตัง้ไว้ 
 

Wanvisa #configure terminal 
Wanvisa(config)#enable secret cisco   (ตัง้ enable secret เป็นค าวา่ cisco) 
 
 



4) Banner  Motd :  ## Welcome to Jodoi## 
  การตัง้ค่า Banner เป็นการตัง้ค่าข้อความต้อนรับ หรือค าเตือนก่อนเข้าเราเตอร์  รูปแบบ banner 
motd ตามด้วยตวัอกัษรอะไรก็ได้ เช่น ใช้ ! เม่ือจะพิมพ์ข้อความใด ๆ ก็ตามห้ามใช้ ! ในประโยค เพราะถ้า
ใช้ ! ในประโยคจะหมายถึงจบประโยคนัน้ทนัที 
 

Wanvisa #configure terminal 
Wanvisa(config)#banner motd !   
Enter TEXT message.  End with the character '!'.  
 ## Welcome to Jodoi## 
! 
Wanvisa(config)# 
 

5) Line console 0 : password cisco 
 การตัง้คา่ line console ควรท า line console ไว้เพ่ือปอ้งกนับคุคลภายนอกเข้ามาแก้ไข ตรวจสอบ
ข้อมลูของเราเตอร์ (Line Console คือการน าสาย Console มาเสียบด้านหลงัอปุกรณ์นัน้ ๆ) 

 

Wanvisa #configure terminal 
 Wanvisa(config)#line console 0  (console 0 หมายถึงมีพอร์ต console เพียง พอร์ต 
      เดียว คือ พอร์ต 0) 

  Wanvisa(config-line)#password cisco (ตัง้ password เป็นค าวา่ cisco) 

  Wanvisa(config-line)#login  (ส่วนนีเ้ป็นการเปิดใช้งาน Line Console หากไม่มี Command  
     “login” password ท่ีใช้บน Line Console ก็จะไมท่ างาน)  

 

6) Line vty 0 4 : password  cisco 

 การตัง้คา่ line vty เป็นการเปิด Service ให้ Remote ได้ โดยใช้ค าสัง่ Telnet ตามด้วยหมายเลข IP 
Address ใน Command Prompt 

 

   



Wanvisa #configure terminal 
 Wanvisa(config)#line vty 0 4  (0 4 หมายถึงเปิดไว้ 5 line หรือ 5 sessions หรือสามารถเข้ามา  
     Telnet ได้พร้อมกนั 5 คน) 

  Wanvisa(config-line)#password cisco  (ตัง้ password เป็นค าวา่ cisco) 

  Wanvisa(config-line)#login  (สว่นนีเ้ป็นการเปิดใช้งาน Line vty หากไมมี่ Command   
     “login” password ท่ีใช้บน Line vty ก็จะไมท่ างาน) 

 

7) IP Address  Interface f0/0 : 192.168.1.254/24,  Interface f0/0: 192.168.1.253/24 

 การใส่ IP Address หรือการเปิดใช้งาน command ตา่ง ๆ บน Interface ต้องเข้ามาท่ีโหมดนีโ้ดย
ท าการระบ ุInterface หรือ Port ท่ีต้องการ Config เข้าใน Command 

  

 Wanvisa#configure terminal 

 Wanvisa(config)#interface f0/0  (ก าหนดพอร์ต f0/0 ท่ีต้องการตัง้คา่) 

 Wanvisa(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 (ตัง้คา่ IP Address   
      และSubnet Mask) 

 Wanvisa(config-if)#no shutdown  (เป็นการเปิดให้พอร์ต f0/0 ท างาน) 

 %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up  (หากตัง้คา่ถกูต้องจะ
มีข้อความแจ้งเตือนขึน้วา่ Interface FastEthernet0/0, changed state to up ดงัข้อความด้านบน) 

 

8) Save Configuration 

  คือ การคดัลอกไฟล์จากท่ีหนึง่ไปเก็บไว้อีกท่ีหนึง่ โดยมีรูปแบบค าสัง่ดงันี ้

 Router#copy <source> <destination>  (Source ห รื อ  destination อ า จ จ ะ เ ป็ น Running-
configuration, Startup-configuration, Tftp, Flash)  

 

 



 ตัวอย่าง 

 Wanvisa#copy running-config startup-config  

 Destination filename [startup-config]?  

 Building configuration... 

 [OK] 

 Wanvisa# (เ ป็นการคัดลอก running configuration ไปยัง  Start-up configuration หรือ
หมายถึงการคดัลอก Configuration ปัจจบุนัไปยงั NVRAM) 

  

9) Backup Configuration 

  เป็นการคดัลอก running configuration ไปเก็บไว้ใน tftp server ก่อนที่จะคัดลอก running configuration ไป
เก็บไว้ใน tftp server จะต้องมีการเตรียมการส ารอง Network Backup  

 - ลงโปรแกรม tftp ที่ server ปลายทาง 

 - มีการเปิดโปรแกรม tftp แล้วเช็ค ping ดวูา่ต้นทางกบัปลายทางสามารถติดตอ่กนัได้ไหม 

 - อาจสร้างโฟล์เดอร์ขึน้ใหมส่ าหรับเก็บไฟล์ที่ท าการ Backup    

 

  ตัวอย่าง 

 Wanvisa#copy running-config tftp:  

  Address or name of remote host []? 192.168.1.1 

 Destination filename [Wanvisa-confg]? backup13_12_2015 

 

10) Clear Configuration 

 ลบค าสัง่ตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่น NV-RAM ออก 

 Wanvisa#erase startup-config  

 Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] 



 [OK] 

 Erase of nvram: complete 

 %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram 

 

11) Restore Configuration 

 ในกรณีท่ีเรามีไฟล์ config เก็บไว้ หากต้องการใช้ไฟล์ config นัน้ สามารถท าได้โดยการ backup 
ข้อมลูลงเราเตอร์ได้ทนัที โดยไม่ต้องท าการตัง้ค่าเอง การ Restore Configuration สามารถท าได้ 3 ค าสัง่
 1. flash: Copy to flash: file system 

   2. running-config  Copy configuration from system 

  3. startup-config  Copy startup configuration from system 

 

 ตัวอย่าง 

 Wanvisa#copy tftp:  running-config  

 Address or name of remote host []? 192.168.1.1 

 Source filename []? backup13_12_2015 

 Destination filename [running-config]? (Enter) 

 OK 

 

 หวังว่าบทความนีจ้ะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ อ่าน ท่ีท างานเก่ียวกับอุปกรณ์ CISCO นะคะ หาก
ผิดพลาดประการใดผู้ เ ขียนต้องขออภัยมา ณ ท่ีนีด้้วยค่ะสามารถติชม และสอบถามพูดคุยได้ท่ี   
Mail : wanvisa@jodoi.com, Line ID : fang.fangg  สนบัสนนุโดย www.jodoi.com 

 

Miss Wanvisa Tawongsa (Fang) 
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