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สําหรับผูที่ใชงานเราเตอรซิสโกอยู เกิดพบปญหาวาลืมรหัสผานตาง ๆ ในการแอกเซสเขามา 
ใชงานยังตัวเราเตอรโดยตรง เชน ลืมรหัสผานสําหรับพอรตคอนโซล (Password Line Console) หรือ
ลืมรหัสผานของตัว enable secret หรือ enable password ซึ่งเปนรหัสผานกอนเขาสูการใชงาน  ใน
โหมด admin หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปคือโหมด enable  ถาลืมแลวจะทําอยางไร วิธีการที่นิยมใช     
ทํากัน ก็คือ การทํา “Password recovery” นั่นเอง และการทํางานตองคอนโซลทําที่หนาเคร่ืองเทานั้น 
และกอนจะทําการ Recovery จะตองทําความรูจักกับคา Configuration register  กอน 
 

คา Configuration register หรือ คา bootstrap คือ คาที่ใชกําหนดวาจะใหเราเตอรซิสโกไป
เรียกคาคอนฟคจากที่ใด (nvram หรือ ram) จะเปนเลขบิต โดยคา Default ของเราเตอรทุกตัว คือ 
0x2102 สามารถใชคอมมานด show version เพื่อดูคานี้ได โดยขอความจะแสดงอยูบรรทัดลางสุด วา  
Configuration register is 0x2102 

0x ที่นําหนา 2102 นั้นหมายความวา ตัวเลขที่อยูหลัง 0x เปนเลขฐาน 16 ใหดูบิตที่ 6 จะเปน
การกําหนดวาจะใหเราเตอรบูตจากอะไร ที่แนะนําคือเลข 0,4  โดย 

เลข 0  เปนการกําหนดใหเราเตอรโหลดคอนฟคจาก nvram หรือ startup 
เลข 4  เปนการขามการโหลดคอนฟคที่ nvram 
ซึ่งการ Recovery Password ตองเขามากําหนดคา จาก 0x2102 เปน 0x2142 เพื่อขาม

ข้ันตอนการโหลดคอนฟคจาก nvram ใหได   
 

สรุปขั้นตอนในการทํา Password Recovery มีอยู 9 ขั้นตอน 
 

1. บูตเราเตอรใหม ดวยการปดเปดสวิตช  ในขณะที่เราเตอรกําลังบูต ใหขัดจังหวะการบูตดวยการ     
    กดปุม Ctrl+Break ที่คียบอรด 
2. เปล่ียนคา Configuration register ใหเปนคา 0x2142 
3. รีโหลดเราเตอรใหม 
4. เขาสูโหมด enable หรือ Privileged EXEC 
5.  ดึงคาคอนฟคเดิมที่อยูใน nvram หรือ startup มาไวที่ ram หรือ running 
6.  ทําการแกไขรหัสผานตาง ๆ 
7.  เปล่ียนคา Configuration register ใหกลับมาเปนคา Default  (0x2102) 
8.  เซฟคาคอนฟคที่ทําการแกไข 
9.  รีโหลดเราเตอรใหม 



ตัวอยางขั้นตอนการทํางานพรอมคําสั่งท่ีใชงาน ในการ Recovery Password 
 

 
 

กรณีลืมรหัสผานคอนโซล (Line Console)  จะเห็นวาเราไมสามารถเขามาใชงานเราเตอรได  
 

1. ทําการปดเปดเราเตอร  และในขณะเราเตอรกําลังบูต ใหกด Ctrl + Break เพื่อเขาสูโหมด Rommon 
2. เปล่ียนคา Configuration register ใหเปน 0x2142 โดยใชคําส่ัง confreg 0x2142 
3. รีโหลดเราเตอรใหม ดวยคําส่ัง boot หรือ reset 
 

 
 

หลังจากเราเตอรบูตข้ึนมาใหม เราเตอรไมไดอานคาคอนฟคจาก nvram จาก Register number ที่เรา
กําหนดไว จะเห็นไดวา เราเขาเราเตอรไดโดยไมติดพาสเวิรด จากคอมมานดพรอมตที่ถามวาตองการ 
setup คาตางๆ ใหตอบ NO 
 

4. เขาสูโหมด enable หรือ Privileged EXEC เพื่อเขาไปแกไขคาคอนฟคตาง ๆ ดวยคําส่ัง enable 
 

 



5.  ดึงคาคอนฟคเดิมที่อยูใน nvram หรือ startup มาไวที่ ram หรือ running เพื่อทําการแกไข โดยใช
คําส่ังวา  copy startup-config running-config 
 

กอนทําการดึงคอนฟคกลับมาใหทําการ  
# show startup-config เพื่อดูคาคอนฟคที่เราทําการเซฟไวใน nvram  
 

 
 

จะเห็นคาคอนฟคเดิมที่ทําการเซฟไวลาสุด จะเห็นวามีการตั้ง hostname , enable password, enable 
secret ไว และทําการ # show running-config เพื่อดูคาคอนฟคปจจุบัน หรือคา Default  เทียบกันด ู
 

 



และทําการดึงไฟลคอนฟคเดิมกลับมาโดยใชคําส่ัง  # copy startup-config running-config  
 

 
 

จะเห็นวาเม่ือดึงคาคอนฟคเดิมกลับมาแลว Hostname จะเปล่ียน เนื่องจากที่ startup มีการตั้งชื่อ 
hostname ไว ใหทําการ show startup-config และ show running-config เทียบกันดูจะเห็นวาคา
คอนฟคทั้งสองสวนเหมือนกันแลว  
 

6.  แกไขรหัสผานตาง  ดังนี้  ยกตัวอยาง.. 
ตองการเปล่ียน Password Line Console 
jodoi(config) # line console 0 
jodoi(config-line) # password 1234 
jodoi(config-line) # login 
 

 
 

เปล่ียนรหัสผาน enable password ใหเปน cisco 
jodoi(config) # enable password cisco 
กรณีนี้ ตองการลบ enable secret  
jodoi(config) # no enable secret  
 

 



7.  เปล่ียนคา Configuration register ใหกลับมาเปนคา Default  (0x2102) โดยใชคําส่ัง  
config-register  ตามดวยคา register number ที่ตองการเปล่ียน คือ 0x2102 
jodoi(config) # config-register 0x2102 
 

 
 

8. เซฟคอนฟคที่ทําการแกไขมาทั้งหมด ดวยคําส่ัง copy running-config startup-config 
jodoi # copy running-config startup-config  
 

 
 
9. รีโหลดเราเตอรใหม ในโหมดของเราเตอรปกติ ใหใชคําส่ัง reload 
jodoi # reload  
 

 
 
หลังจากรีโหลดเราเตอรใหมแลว จะตองเขาเราเตอรไดดวย รหัสผานท่ีเราแกไข 
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