
บทที่ 4 Lab Backup & Restore Configuration 

การ Backup & Restore Configuration ของอปุกรณ์ถือเป็นสิ่งท่ีไมค่วรมองข้ามยา่งยิ่งในการท างานจริง ท่ี

ต้องมีการ Config  คา่ตา่งๆลงในอปุกรณ์ ไมว่า่จะเป็น Server ,Switch, Router   หรืออปุกรณ์อ่ืนๆก็ตาม เพราะถ้า

อปุกรณ์ท่ีเราใช้อยูท่กุวนัเกิดเสียขึน้มาโดยท่ีเราไมไ่ด้มีการ Backup ข้อมลูต่างๆไว้เลย แน่นอนวา่มนัต้องเป็นเร่ืองที่ไมมี่

ใครอยากให้เกิดขึน้แน่นอน เพราะฉะนัน้แล้วเราควรต้องมีการ Backup Configuration  ไว้เสมอนะครับ ในบทความนีผ้ม

จะสาธิต วิธีการ Backup Configuration  ของอปุกรณ์ท่ีช่ือวา่ Router กนัให้ดกูนันะครับและแน่นอนครับเม่ือเรา 

Backup Configuration  ได้แล้ว เราก็ต้องสามารถท าการ Restore Configuration กลบัคืนได้เช่นกนัครับผมจะสาธิต

ทัง้สองวิธีเลยนะครับ  
 

ส าหรับตวัอยา่งนีผ้มจะใช้ โปรแกรม Cisco Packet Tracer ในการวาด Diagram เพ่ือให้เหน็ภาพและเข้าใจ

ง่ายขึน้แตผ่มจะท าการ Backup จาก Router จริงนะครับ 

โปรแกรมที่ผมใช้   

1.Putty 

2.TFTP Server  

จากตัวอย่างนีผ้มจะก าหนดโจทย์ดังนีน้ะครับ 

1.ให้ท าการ Backup Config จาก Router เก็บไว้ท่ี TFTP Server  

2.ให้ท าการ Restore Config จาก TFTP Server มาท่ี Router ตวัใหม ่

รูปแบบ การ Backup และ Restore Configuration บน Router Cisco 

การ Backup  

Router#copy running-config  tftp: 

Address or name of remote host []? IP Address TFTP Server  

Destination filename [Router-confg]? File Name 

การ Restore 

Router#copy tftp: running-config  

Address or name of remote host []? IP Address TFTP Server  

Source filename []? File Name 



 

จากภาพ ผมได้ก าหนด IP Address ไว้แล้วตามภาพนะครับ  

และ Router ของผมได้ท าการ Config คา่พืน้ฐานไว้หมดแล้วนะครับ   ดตูามท่ี Show running-config ด้านลา่งได้เลย

นะครับ 

hostname Jodoi-Router! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0 

banner motd ^C 

################################################ 

###          This is Jodoi-Router            ### 

###      Contact Mr-Woradet  Oonlamai        ### 

###       E-mail Woradet@jodoi.com           ### 

###           Tel 092-5699592                ### 

################################################  

line con 0 

password cisco 

login 

line vty 0 4 

password 1234 

login 

 

 

 



ขัน้ตอนการ Backup   

1. ให้ท าการ เปลี่ยน IP Address  ท่ี Card Lan ของ PC ของเราก่อนนะครับ และต้องท าให้ PC กบั Router Ping หากนั

เจอก่อนนะครับ 

  

ให้ท าการ คลกิขวาที่รูปในกรอบสีแดง  เลือกตามด้านลา่งเลยครับ 

Open Network and Sharing Center --> Chang adapter settings---> Ethernet--->Properties--->  

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (ให้ดบัเบิลคลกิเข้าไปนะครับ) 

แล้วให้ใส ่IP Address เข้าไป ซึง่ IP Address  ต้องให้อยู ่Subnet เดียวกนักบั Router นะครับ 

 

2.ให้เปิด TFTP Server ขึน้มา ให้สงัเกตท่ีุ IP Address ในกรอบสีแดง จะเหน็วา่มนัจะเปลี่ยนไปตาม IP ท่ีเราใส่

ไปใน Card Lan ของเราตามข้อ 1 นะครับ ถ้าหาก  IP ยงัไมเ่ปลี่ยนให้ท าการปิด โปรแกรม TFTP แล้วเปิดใหมน่ะครับ 

 

 



3.ให้ท าการ Ping จาก PC ไปหา Router ให้ได้ก่อนนะครับ ตามภาพเลยนะครับ 

 

 

4.ให้เราไปสร้าง Folder เพ่ือท าการ เก็บ File Backup ไว้จะเป็น Drive D หรือ Desktop ก็ได้นะครับ 

5.ให้ไปที่โปรแกรม TFTP และท าการ  Browse ไปยงั Folder ท่ีสร้างไว้  ท าตามภาพได้เลยนะครับ 
    5.1 

 
 

   

 

 

 

 

 

 



 5.2 เม่ือเลือก Folder แล้วให้คลิก OK ครับ 

 

 

6.ท าการ Config Backup ท่ี Router ครับ  

ให้เปิด โปรแกรม Putty ขึน้มานะครับ แล้วท าการ Config ตามภาพด้านลา่งนีน้ะครับ 

 

อธิบายตามภาพนะครับ   

1.  copy running-config  tftp:   เป็นค าสัง่ท่ีให้ท าการ copy คา่ Config ตา่งๆที่อยูใ่น Running ของ 

Router มาไว้ท่ี TFTP ก็คือ PC ของเรานัน่เองครับ 

2. ให้เราใส ่IP Address ของ เคร่ือง PC ของเราไปนะครับ เพราะเราจะท าการ Backup มาไว้ท่ี PC ของเรา 



3. เป็นการตัง้ช่ือ File Backup ของเรานะครับ ซึง่จะตัง้เป็นช่ืออะไรก็ได้ครับ แตเ่พ่ือความเหมาะสมควรท่ีจะตัง้

เป็น วนัท่ีท่ีเราท าการ Backup ไว้ครับ 

4. ถ้าท าการ Backup ส าเร็จจะขึน้ เคร่ืองหมาย !!  ตามภาพนะครับ  

 

7.การตรวจสอบดวูา่เรา Backup ส าเร็จจริงหรือไมก่็ให้ไปเปิด Folder ท่ีเราลือกที่จะเก็บ File Config ไว้ ตามภาพท่ี 5.2

ดคูรับ ของผมก็จะได้ File ท่ีผมได้ท าการ Backup ไว้แล้วนะครับ 

 
 

ถ้าหากไมส่ามารถท าการ Backup Config ได้ ให้ตรวจสอบเร่ือง Firewall ด้วยนะครับวา่ปิดหรือยงัถ้ายงัต้อง

ปิดมนัด้วยนะครับและวิธีการเปิด File Config ดนูะครับ ให้เปิด ด้วย Wordpad  นะครับ 

ส าหรับการ Backup Config  ก็มีเพียงเทา่นีน้ะครับก็อยา่งท่ีเห็นครับมนัไมไ่ด้ยากอะไรครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การ Restore Config  

หลงัจากท่ีเราท าการ Backup กนัแล้วนะครับทีนีเ้รามาท าการ Restore Config กนับ้างนะครับ การ Restore ก็

คือเป็นการ ดงึ File Config มาท่ี Router นะครับ ซึง่ขัน้ตอนก็ไมไ่ด้แตกตา่งจากการ Backup เทา่ไรนะครับการRestore 

Config นัน้จะท าในกรณีท่ีเรามีการเปลี่ยน Router อาจจะเป็นเพราะ Router ตวัเก่าเกิดเสียขึน้มาอยา่งกระทนัหนัถ้าเรา

ได้ท าการ Backup File Config ไว้ก็ไมน่่าเป็นห่วงอะไร เพราะเราก็แค ่Restore File Config เก่าขึน้ไปที่ Router ตวัใหม่

แคน่ัน้เอง  แต่ถ้าไมมี่ File Backup ก็นัง่ยิม้ทัง้น า้ตาไปนะครับฮ่าๆๆ โอเครเข้าเร่ืองดีกวา่ครับเรามาเร่ิมท าการ Restore 

กนัเลยดีกวา่  

ท าตามขัน้ตอนดังนีน้ะครับ 

1.ท าให้ Router กบั PC ติดต่อกนัได้ก่อนนะครับ โดยการ ใส ่IP ให้กบั Router ก่อนนะครับ   จากภาพจะเหน็วา่ 

Router  ของผมนัน้จะเป็นคา่ Default โดยสงัเกตท่ีุ Hostname นะครับ  

 

 2.เปิดโปรแกรม TFTP ขึน้มา ทกุครัง้ท่ีเราจะท าการ Backup หรือ Restroe จะต้องเปิดโปรแกรม TFTP ทกุครัง้นะครับ   



3.เปิด โปรแกรม Putty แล้วท าการ Config ตามภาพดงันี ้

 

 อธิบายตามภาพดงันีน้ะครับ 

1. Copy  tftp: running-config   เป็นการดงึ File Backup ท่ีเรา Backup ไว้ มาท่ี running  ซึง่จะสลบักบัการ 

Backup conning อยูนิ่ดเดียวนะครับ ถ้า Backup-config เราจะใช้ค าสัง่ Copy  running-config   tftp:  

2. คือหมายเลย IP ของ PC เรา เพราะตอนแรกเราท าการ Backup ไว้ท่ี PC  เราจึงต้องใส ่IP ของ PC นะครับ 

3.ช่ือ File Config ท่ีเราท าการ Backup ไว้ในตอนแรก ตรงข้อนีส้ว่นมากจะผิดกนันะครับเพราะใสช่ื่อไมต่รงกบั File 

Config เดิมท่ีท าการ Backup เอาไว้ เพราะฉะนัน้เราต้องใสช่ื่อให้ตรงกบัท่ีเราตัง้ไว้ตอนแรกนะครับ 

4. ถ้าเราท าการ Restroe ส าเร็จจะขึน้ข้อความตามภาพ  

5.ให้สงัเกตช่ืุอ Router ของเราจะเปลี่ยนไปเป็นช่ือท่ีเราตัง้ไว้ใน File Backup  นะครับ แล้วลองใช้ค าสัง่ Show  running 

ดนูะครับเราจะเหน็วา่คา่ Config ตา่งๆได้ถกูดงึกลบัมาแล้วนะครับ ดตูามด้านลา่งได้เลยนะครับ 

Jodoi-Router#sh run 

Building configuration... 

Current configuration : 976 bytes 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 



hostname Jodoi-Router 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

enable password 1234 

! 
no aaa new-model 

memory-size iomem 20 

ip cef 

multilink bundle-name authenticated 

archive 

 log config 

  hidekeys 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 
control-plane 

! 
banner motd ^C 

################################################ 

###          This is Jodoi-Router            ### 

###      Contact Mr-Woradet  Oonlamai        ### 

###       E-mail Woradet@jodoi.com           ### 

###           Tel 092-5699592                ### 

################################################ ^C 
! 

line con 0 

 password cisco 



 login 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password 1234 

 login 

! 
end 

 

ส าหรับการ Restroe Config นัน้ก็มีขัน้ตอนประมาณนีน้ะครับ จะเหน็วา่มนัไมไ่ด้ยากอะไรเลยนะครับ  ส าหรับบทความนี ้

ผมก็ขอจบไว้เพียงเทา่นีน้ะครับ และหวงัวา่บทความนี ้น่าจะเป็นประโยชน์ไมม่ากก็น้อยส าหรับผู้ ท่ีเข้ามาอา่นกนันะครับ 

ถ้าหาก ผิดพลาดประการใดผมเองก็ต้องขออภยัมานะท่ีนีด้้วยนะครับ  ขอบคณุครับแล้วอกนัใมก่บับทความเร่ืองอ่ืนๆใน

ครัง้ตอ่ไปนะครับ ขอขอบคณุอีกครัง้ครับ 

                   วรเดช   ออ่นละมยั (อ.คิว) 

 

 

 

 

 

 

 


