
มารู้จัก vi กันดีกว่า 

นายเกรียงศักดิ ์นามโคตร ( Mr.Jodoi ) เรียบเรียง 

vi   เป็น  text editor หรือ เป็นโปแกรม editor ใช้สําหรับสร้าง, เพิม ,ลบ หรือ แก้ไข ไฟล์ข้อมูลนันเอง ก่อนอืน

ควรจะติดตั ง vim ก่อน  เพราะ vim จะมีส่วนทีมีการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ นกว่า vi  และย ังมี vimtutor  ด้วย เพือฝึกการ

ใช้ vi ให้ชํานาญมากขึ น 

สําหรับ Linux Redhat , Fedora หรือ CentOS ติดตั ง vim ได้โดยใช้ yum install vim หรือ yum install vim-enchanced  ดัง

ด้านล่าง 

[root@jodoi-server ~]# yum -y install vim-enhanced 

สําหรับ Linux Debian หรือ Ubuntu  นั น ให้ใช้ apt-get install vim  

เมือติดตั งสําเร็จจะสามารถเรียกใช้ vimtutor ได้ ดังด้านล่าง 

[root@jodoi-server ~]# vimtutor 

 

จะเป็นการสอนการใช้ vi command  เป็นบทๆ ค่อยๆหัดทําไปเพือความชํานาญ ดังในรูป 



 

 

 

เช่น การออกจาก vi  ให้พิมพ์ :q!    เป็นต้น 

การใช้งาน vi นั น แบ่งเป็น 2 แบบ หรือ 2 โหมดการทํางาน คือ 

1. โหมด command  

2. โหมดการพิมพห์รือแกไ้ข  

การเข้าสู่โหมดการพิมพ์หรือแก้ไข ทําได้โดยการ กดอักษร i  หรือ a  ก็ได้  ส่วนการจะกลับสู่โหมด command ทําได้โดยกด

ปุ ่ ม Esc  ซึงโดยปกติ เมือเราเข้ามาที vi จะอยู่ทีโหมด command เสมอ 



เริมต้นการใช้ vi  

1. เมือต้องการแก้ไข file  หรือตรวจสอบ config  ให้พิมพ์ vi และตามด้วยชือ file เช่น 

# vi    /var/log/messages 

# vi   /var/log/maillog 

# vi   /var/log/secure 

# vi   /home/jodoi/.bash_profile 

# vi   /etc/ssh/sshd_config 

# vi   /etc/httpd/conf/httpd.conf 

# vi   /etc/named.conf 

# vi  /etc/postfix/main.cf 

# vi  /etc/inittab  

File ทียกตัวอย่างให้ดู ถ้าย ังไม่ชํานาญอย่าพึงทําอะไร  ให้พิมพ์  :q!  เพือออกจาก vi   

 

2. เมือต้องการสร้าง file ใหม่ ให้พิมพ์ vi ตามด้วยชือ file ทีต้องการสร้าง จะมี .(dot) นามสกุลของ file หรือไม่ก็ได้  

เพราะใน unix หรือ linux ทุกอย่างมองเป็น file อยู่แล้ว เพียงแต่ใส่ .(dot) เพือบอกประเภทของ file  และสามารถ

นําไปเปิดใน OS หรือโปรแกรมอืนๆ ได้นันเอง  ตัวอย่างการสร้าง file เช่น 

# vi   test.txt 

# vi   test.sh 

# vi   index.html 

# vi   index.php 

จะมีข้อความ บอกว่าเป็น file ใหม่ [New File]  สามารถกดตัว i แล้วพิมพ์ข้อความ  หลังจากพิมพ์เสร็จให้กด Esc  และพิมพ์ 

:wq!   เพือ save และออกมาก็จะได้ file ทีต้องการ 

 



Command ต่างๆ ในโหมด command ทีควรรู ้

i    = เพิมข้อความ โดย cursor จะอยู่ทางซ้ายของข้อความ 

a   =   เพิมข้อความ โดย cursor จะอยู่ทางขวาของข้อความ 

h     = ใช้แทนลูกศรขยับ cursor ไปทางซ้าย  

j      = ใช้แทนลูกศรขยับ cursor ไปด้านล่าง  

k     = ใช้แทนลูกศรขยับ cursor ไปด้านบน  

l      = ใช้แทนลูกศรขยับ cursor ไปทางขวา 

x     =      ลบตัวอักษรตัวเดียว  

dw  =     ลบคําทีติดๆ กัน  

dd  =  ลบทั งบรรทัด  

yy   =    copy ทั งบรรทัด 

p     =    ใช้คู่กบั yy  วางที copy ไว ้ 

ZZ  หรือ (:wq!)   =  save file และออกจาก vi  โดยไม่มีค ําถาม 

:w     =   save file  

:q!    = ออกจาก vi โดยไม่ save และไม่ต้องมีค ําถาม 

:number  =  ไปย ังบรรทัดทีระบุ 

:10   = ไปยังบรรทัดที 10   

:120 = ไปยังบรรทัดที 120   

/word = ไปยังบรรทัดทีมีข้อความทีต้องการ  และกด n เพือ next หาคํานี ในตําแหน่งอืน  ๆ

/jodoi = ไปยังบรรทัดทีมีค ําว่า นกนร 

/192.168  = ไปยังบรรทัดทีมีค ําว่า 192.168 

:set nu = สังให ้vi แสดงหมายเลขบรรทดั 



  

ย ังมีอีกหลาย command  แต่สิงทีต้องระวังคือ ถ้ามีการแก้ไข file config ทีสําคัญ แล้วไม่แน่ใจว่าทําถูกต้องหรือไม่ 

แนะนําให้ :q! ออกมาก่อน  หรือควรจะทําการ copy file ต้นฉบับทํา backup ไว้ก่อน  

 

หวังว่าบทความนี คงจะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู ้ทีใช้งาน unix หรือ Linux อยู่นะครับ 

 

 

 

สนับสนุนโดย http://www.jodoi.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


