
Basic Config 

Mr.Paisan  Charoenrat (Boss) Compiled 

 ในบทความน้ีจะอธิบาย Config Command ต่างๆท่ีใชใ้น Router และ Switch ของ Cisco ท่ีควร

ทราบ และการน าไปปฎิบติัใชง้านบนอุปกรณ์ดงักล่าว ซ่ึงจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่างๆใน Basic Config ทั้งหมด 

7 หวัขอ้ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 1 

1.Hostname 

2.Line Console 

3.Enable Password 

4.Enable Secret 

5.Line Vty(telnet) 

6.Banner motd (message of the day) 

7.Interface Port ( Ethernet , Fastethernet , Serail ) 



 ก่อนจะพดูถึงหวัขอ้ต่างๆนั้น ขออธิบาย Mode ต่างๆบนอุปกรณ์ Cisco ก่อนว่า Command ในการ

เปล่ียนโหมดนั้นมีอะไรบา้ง แลว้ใชง้านยงัไง 

 

รูปท่ี 2 

 จากรูปจะเห็นว่ามีทั้งหมด 4 Mode ซ่ึงแต่ละ Mode นั้นก็จะมี command ในการ access แตกต่างกนั

และ command ในการ exit ก็แตกต่างกนัดว้ยดงัรูปท่ี 2 

EX.1 

Router>    ( user exec mode ) 

Router>enable 

Router#    ( priviledge exec mode) 

Router#configure terminal 

Router(config)#   ( global configuration mode) 

Router(config)#interface f0/0 

Router(config-if)#  (Interface configuration mode) 



Step by Step – Basic Config 

1. จากรูปท่ี 1 ใหท้ าการลากอุปกรณ์ Router มา 1 ตวัจาก End Device โดยเลือกรุ่น 2621XM และน า switch 

2960 มา 2 ตวั PC 4 ตวัและต่อสายใหเ้รียบร้อย 

2. ท าการตั้งค่า IP Address ใหก้บั PC ทั้ง 4 ตวัดงัรูปท่ี 1 

3. ท าการ Set ค่าใหอุ้ปกรณ์ Router 2621XM ดงัน้ี (คลิกท่ี Router 1 คร้ังแลว้คลิกท่ีแถบ CLI) 

1. Hostname 

- การสร้างช่ือ Hostname ใหก้บัอุปกรณ์นั้นๆ สามารถท าไดใ้น priviledged exec mode เท่านั้น 

 Router>enable 

Router# 

Router#configure terminal  

Router(config)#    

Router(config)#hostname AAA 

AAA(config)# 

2. Line Console 

- หวัขอ้น้ีคือ command ท่ีใชส้ าหรับสร้าง Password ใหแ้ก่ Line Console เพื่อป้องกนัผูไ้ม่หวงัดีมาแกไ้ข 

Config ท่ีอุปกรณ์เครือข่ายของเรา ( Line Console คือการน าสาย Console มาเสียบดา้นหลงัอุปกรณ์นั้นๆ ) 

AAA(config)#line console 0 

AAA(config-line)#password 1234 

AAA(config-line)#login    ( ส่วนน้ีเป็นการเปิดใชง้าน Line Console หากไม่มี 

Command “login” password ท่ีใชบ้น Line Console ก็จะไม่ท างาน ) 



3. Enable Password 

- การสร้าง Password ใหแ้ก่ priviledge exec mode หรือ admin mode ซ่ึงเป็นการ security ต่อจาก Line 

Console อีกหน่ึงชั้น 

 AAA#configure terminal 

AAA(config)#enable password 1234 

4. Enable Secret 

- การสร้าง Password ใหแ้ก่ priviledge exec mode หรือ admin mode เช่นเดียวกนักบั Enable Password ซ่ึง

หากมีการ Enable Secret ไว ้  ท่ี Enable Password ก็จะไมม่ีผลทนัที ซ่ึงประโยชน์ของการ Enable Secret คือ 

มีการ Encrypt หรือเขา้รหสัไวซ่ึ้งปลอดภยักว่าซ่ึงหากมกีาร show-running ก็จะเห็นดงัน้ี 

enable secret 5 $1$mERr$RchIbJiXmCXFtFBZll50l/ ( มีการ Encrypt หรือเขา้รหสัไว ้) 

enable password 1234     ( ไม่มีการ Encrypt ซ่ึงไม่ปลอดภยั ) 

 AAA(config)#enable secret 1111 

5. Line Vty (telnet) 

- การสร้าง Password ใหแ้ก่ Line Vty หรือ telnet ซ่ึงเพ่ิมความปลอดภยักรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชก้าร 

telnet เพื่อเขา้มา Config อุปกรณ์นั้นๆ 

 AAA(config)#line vty 0 4    ( maximum is 0 15 ซ่ึงเท่ากบัสามารถรับได้

สูงสุดพร้อมกนั 16 คน ) 

AAA(config-line)#password 1234 

AAA(config-line)#login    ( เป็นการเปิดใชง้านเหมือน Line Console ) 

 

 



6. Banner Motd (Message of the day) 

- การสร้างขอ้ความตอ้นรับเม่ือมีการเปิดใชง้านอุปกรณ์นั้นๆ โดยอาจจะเป็นการกล่าวถึงองคก์รหรือบริษทัท่ี

ท าการ Config อุปกรณ์ตวันั้นๆใหห้รืออาจจะเป็น Contact การติดต่อต่างๆ 

 AAA(config)#banner motd #     ( หมายความว่าถา้มีอกัษร # ก็คือจบขอ้ความ  ) 

Enter TEXT message.  End with the character '#'. 

   Welcome to jodoi   # 

เมื่อมีการ Reload อุปกรณ์นั้นๆ ก็จะพบขอ้ความ “Welcome to jodoi” ตามท่ีเราตั้งค่าไวเ้ป็นตน้ 

7. Interface 

- การใส่ IP Address หรือการเปิดใชง้าน command ต่างๆ บน Interface นั้นๆ ตอ้งเขา้มาท่ีโหมดน้ีโดยท าการ

ระบุ Interface หรือ Port ท่ีตอ้งการ Config เขา้ใน Command ดว้ยดงัน้ี 

 AAA(config)#interface fastEthernet 0/0   ( Access เขา้ f0/0 ) 

AAA(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 ( ใส่ IP Address ) 

AAA(config-if)#description link-to-lan-A   ( ใส่ค าอธิบาย ) 

AAA(config-if)#no shutdown    ( เปิดใชง้าน interface น้ี ) 

 

AAA(config)#interface fastEthernet 0/1   ( Access เขา้ f0/1 ) 

AAA(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0  ( ใส่ IP Address ) 

AAA(config-if)#description link-to-lan-B   ( ใส่ค  าอธิบาย ) 

AAA(config-if)#no shutdown    ( เปิดใชง้าน interface น้ี ) 

 



เก็บตก Command ส ำคญัๆ ต่ำงๆ 

#show ip route    ( เช็คว่ามี interface ใดท่ีต่ออยูบ่า้ง C = Connect ) 

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 

C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1 

#show runrunning-config   ( ตรวจสอบค่า Config ท่ี Run อยูต่อนน้ี) 

#copy running-config startup-config ( เป็นการ Save ค่า Confiig ) 

*** การลบ Command นั้นท าไดโ้ดยใส่ค าว่า “ no” ไวด้า้นหนา้ เช่น  #no enable password 

        #no enable secret เป็นตน้ *** 

กำร Clear Config Router 

 AAA#erase startup-config     

AAA#erase nvram:  ( startup-config หรือ nvram: ใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง ) 

#show startup-config  ( หลงัจากลบแลว้ show ดูตอ้งไม่มีค่า Config ใดๆ เลย ) 

#reload    ( หลงัจากนั้นใหท้ าการ reload 1 คร้ัง ) 

 

 

 

 

 

 



Testing 

 หลงัจากท่ีเราท าการ Config เบ้ืองตน้ใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ แลว้ใหท้ าการ ปิด-เปิด Router ข้ึนมาใหม่ 

โดยเม่ือเปิดข้ึนมาแลว้ก็จะติด Password ท่ี Line Console ทนัทีและเมื่อ enable เขา้มาแลว้ก็จะติดท่ี Enable 

Secret อีกดว้ย ซ่ึงใหท้ดสอบใช ้PC telnet ไปท่ีขา interface ของ Router ตาม subnet นั้นๆของ PC 

ก็จะตอ้งติด Password ดงัรูป  

 

 

 

หวงัว่าบทความน้ีคงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ไม่มากก็นอ้ยส าหรับผูท่ี้ท างานอยูก่บัอุปกรณ์ Cisco นะครับ 

สนบัสนุนโดย http://www.jodoi.com 

 

 

 

http://www.jodoi.com/

