
การทํา Acces list บน Router CISCO  ตอนท่ี 2 

Access list แบบ Extended   

เปนการกรอง packet ท่ีจะเขาออก Router เปนแบบท่ีมีความสามารถท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาต packet ท่ีมา
จาก Source Address ไหน และยังสามารถระบุโปรโตคอลและพอรตไดอีกดวยซ่ึงจะมีความยืดหยุนมากกวา  Access 
list แบบ Standard   และตัวเลขท่ีใชในการระบุ Access list แบบ Extended  นี้คือ  100-199  นั่นเอง 

รูปแบบ Config  แบบ  Extended access list (100-199) 

config#access-list (access number) (permit,deny) (protocol tcp,udp,icmp) SA wildcard DA wildcard Eq,Neq,It,gt 
port number  

Router(config-if)#ip access-group { number access | name   in | out } 

Ex 1. 

 
จากรูป 

Router  R1  หาม  Network วง   192.168.2.0/24    Telnet   เขามาที่ IP  10.10.10.1   นอกนั้นอนุญาต 

Config#access-list 101 deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 10.10.10.2 0.0.0.0 eq 23  //หาม network วง 192.168.2.0/24              
telnet  มาท่ี IP  10.10.10.2 

เรียบเรียงโดย  พัชรินทร   ดวงสิงคํา 
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     Config#access-list 101 permit ip any any   // นอกนั้นอนุญาตทุกอยาง 

     config#interface S0   //การเปดการใชงาน access list โดยเขามาท่ี Interface ท่ีเหมาะสม 

     config-if#ip access-group 101 in    //การนํา access list 101  มาใชงาน  สังเกตวา packet วิ่งเขา Router จึงเปน in 

Ex.2  จาก Diagram ใน Ex. 1  

หาม Network วง 172.16.3.8 / 29   เขา  Web  192.168.1.5   อยางเดียว     

   แตอนุญาต ใหใชงาน  Web อื่นๆ ไดทุกเว็ป          tcp /80,433 

              ใหใชงาน  DNS                                     tcp,udp /53  

              ใหใชงาน  Ftp ได                                  tcp /21 

              ใหใชงาน  Telnet ได                             tcp /23 

              ใหใชงาน  Mail                                     tcp /25,110,143 

              ใหใชงาน  Ping ได                                icmp 

จากโจทย ควร Config ท่ี  Router  R3  ดังนี ้

ขั้นตอนการสรางกฎตางๆ ตามโจทย 

(config)# access-list 101 deny tcp 172.16.3.8 0.0.0.7 host 192.168.1.5 eq 80 

(config)# access-list 101 permit  tcp  172.16.3.8  0.0.0.7  any  eq  80 

(config)# access-list 101 permit  tcp  172.16.3.8  0.0.0.7  any  eq  443 

(config)# access-list 101 permit  tcp  172.16.3.8  0.0.0.7  any  eq  53 

(config)# access-list 101 permit  udp  172.16.3.8  0.0.0.7  any  eq  53 

(config)# access-list 101 permit  tcp  172.16.3.8  0.0.0.7  any  eq  21 

(config)# access-list 101 permit  tcp  172.16.3.8  0.0.0.7  any  eq  23 



(config)# access-list 101 permit  tcp  172.16.3.8  0.0.0.7  any  eq  25 

(config)# access-list 101 permit  tcp  172.16.3.8  0.0.0.7  any  eq  110 

(config)# access-list 101 permit  tcp  172.16.3.8  0.0.0.7  any  eq  143 

(config)# access-list 101 permit  icmp 172.16.3.8  0.0.0.7  any  

 

ขั้นตอนการเปดการใชงานของ Access List 101 

(config)#interface Serial0/0 

(config-if)#ip access-group 101 out 

 

สรุปขั้นตอนการทํา Access List 
1. สรางกฎขึ้นมากอนวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาตโปรโตคอลอะไรท่ีพอรตไหน 
2. เลือกชนิดของ  Access List ใหสัมพันธกับกฎท่ีตองการ 

3. จะนํากฎดังกลาวไปใชกับ Interface ของ Router ท่ีครอบคลุมท่ีสุด คือ   เม่ือเราไดสรางกฎท่ีตองการขึ้นมาแลว  กฎ
ตาง ๆ จะยังคงไมมีผลตอระบบนะคะ  ตองมีการระบุอีกดวยวาจะใหกฎท่ีสรางขึ้นมานั้นมีผลกับ Interface ใดของ 
Router  นั่นคือการ config ตองเขาไปท่ีอินเตอรเฟสท่ีตองการแลวใชคําส่ัง ip access-group  ดังตัวอยาง config  ขางบน 

จากตัวอยางขางบนใชเปนชนิด IP extended access list  ซ่ึงจะเห็นวาในสวนแรกของ access list จะเปนการ 
deny กอน และบรรทัดสุดทายก็จบดวยการ permit  ตรงนี้สําคัญมากคะ  เพราะถาเรา deny มากอนแลวแตสุดทายไมมี
การ permit ก็จะทําให router เกิดการ deny ทั้งหมดเลย  ทําใหเราไมสามารถติดตอใชงานได  เนื่องจากหลักการของ 
Access List  จะอนุญาตเฉพาะ   packet   ท่ีเขาเง่ือนไขเทานั้น โดยถา packet ไมตรงกับเง่ือนไขใดในชุดนี้ ถือวาตอง
ปฏิเสธ packet นั้นโดยปริยาย  (cisco ใชคําวา  Implicit deny)  หรือเพ่ือความเขาใจงายๆ คือ Access list  ท่ีตั้งขึ้นจะมี
เง่ือนไขสุดทายซอนเสมอ คือ  Deny any any    คือ  หามทุกอยาง  ตามหลักการของ Firewall  และท่ีสําคัญ ลําดับ
ความสําคัญของกฎท่ีสรางขึ้นมาจะไลจากบนลงลางเสมอ 
 



(ทบทวนจากตอนที1่)  การว่ิงของ packet ขอมูล  

 

โดยสังเกตท่ี  Interface  ของ  Router  ใหดูท่ี Source IP  วาวิ่งเขา หรือวิ่งออก จาก Router  โดย packet  ท่ีเขา 
Router  จะเปน IN  สวน packet  ท่ีออกจาก Router  จะเปน OUT 

Port ตางๆ  ที่ควรรู ในการนํามากําหนดเงื่อนไขของ Access List 

 

Port ตางๆ สามารถ search หาขอมูลเพ่ิมเติมทาง Internet ไดคะ  หรือแมไวรัส ตางๆ  ก็จะมี port  ตางๆ กัน 


