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“เราจะท าเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยสิ่งเหล่านี้” 

 จัดอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 เน้นเนื้อหาท่ีน าไปใช้งานได้จริง ถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย 

 จัดท าคู่มือท่ีอ่านง่าย ท าตามได้ เพื่อให้ผู้เรียนน าไปต่อยอดหลังจากอบรม 

 บริการอบรมซ้ า เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ให้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น 

www.ez-admin.com 

ศูนย์อบรมส าหรับผู้ต้องการกา้วสู่อาชพีผู้ดแูลระบบ 
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 

บริการเสริมที่นา่สนใจ : บริการตดิตัง้ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ระบบ WiFi Hotspot ด้วย  MikroTik บริการดแูลระบบ

เครือขา่ย บริการตดิตัง้ระบบ Thin Client หรือ Zero Client คลกิดรูายละเอียดได้ที่ service.ez-admin.com 

http://www.ez-admin.com/
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การใช้งานเบื้องต้น 

 หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เราควรรู้จักพ้ืนฐานการท างานเบื้องต้นต่างๆ ของ RedHat กันก่อน ซึ่งเป็นส่วน

ส าคัญที่จะช่วยให้เข้าใจการท างานในระดับสูงต่อไป 

รู้จัก Shell 
 RedHat ก็เหมือนกับ Linux ใน Distro อ่ืนๆ ที่ใช้เคอเนล (Kernel) ในการควบคุมการท างานและ

จัดสรรทรัพยากรในส่วนของฮาร์ดแวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เช่น ควบคุมการท างานของโพรเซส (Process) ต่างๆ, 

การจัดการไฟล์และอุปกรณ์ Input และ Output หรือการจัดการหน่วยความจ า เป็นต้น จึงถือว่าเคอเนลเป็น

ส่วนแกนกลางหรือหัวใจส าคัญของระบบ Linux Server ที่คอยควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ 

 

 โดย RedHat จะใช้ Shell Interface (มีทั้งแบบ Command Line และ Graphic User interface) 

เป็นส่วนที่คอยรับค าสั่งจากผู้ใช้แล้วแปลเป็นภาษาเครื่องเพ่ือสั่งงานให้กับเคอเนลท างาน เช่น สั่งให้เคลียร์

หน่วยความจ าในระบบ หรือควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่มาเชื่อมต่อ 

Shell มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น เช่น Bourne shell (sh), Debian Almquist shell (dash), 

Bourne Again Shell (bash), C shell (csh), tcsh, zsh หรือ sash  
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ส าหรับ Shell ชนิดแรกถูกสร้างข้ึนในปี 1970 บนระบบปฎิบัติการ UNIX เรียกว่า Bourne shell 

ปัจจุบัน Shell ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Bash (ย่อจาก “Bourne Again Shell”)  

 Bash shell ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า Shell อ่ืนๆ และยังสามารถ

ท างานร่วมกับ Bourne shell ได้อย่างสมบูรณ์ ส าหรับ User root จะใช้ Bash shell เป็นค่าเริ่มต้นในการ

ท างาน 

 ค าสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่า RedHat รองรับ Shell ชนิดไหนบ้าง ให้ใช้ค าสั่ง  

# more  /etc/shells 

 ค าสั่งที่ใช้ตรวจสอบว่า ขณะนี้ RedHat ก าลังท างานกับ Shell ชนิดไหน ให้ใช้ค าสั่ง 

# echo  $SHELL 

 ค าสั่งที่ใช้แสดงว่า User แต่ละคนใช้ Shell ชนิดไหน ให้พิมพ์ค าสั่ง 

# more  /etc/passwd 
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กระบวนการ Boot Process ของ RedHat 
 RedHat มีกระบวนการ Boot Process ตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องจนถึงหน้าจอ Log in แบ่งออกเป็น 6 

ขั้นตอน ดังนี้ 

 

1. BIOS (Basic Input / Output System) 

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา BIOS จะท าการตรวจสอบความพร้อมของฮาร์ดแวร์บนเครื่อง จากนั้นจะ

ค้นหาและสั่งรันไดรฟ์ที่ใช้ในการบู๊ตเครื่อง เช่น ไดรฟ์ DVD, USB, Harddisk และส่วนของ MBR 

(Master Boot Record เป็น Sector แรกสุดของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บโปรแกรม Boot Loader 

ไว้) โดย BIOS จะโหลดโปรแกรม Boot Loader ลงในหน่วยความจ าของระบบ 

2. MBR (Master Boot Record) 

เป็น Sector แรกสุดของฮาร์ดดิสก์ ปกติอยู่ที่ /dev/had หรือ /dev/sda มีขนาดประมาณ 

512 Byte แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกของ Boot Loader ขนาด 446 Byte , ข้อมูลในตาราง 

Partition ต่อไปขนาด 64 Byte และส่วนของการตรวจสอบส่วนสุดท้ายของ MBR ขนาด 2 Byte โดย 

MBR จะเป็นส่วนที่เก็บและรันโปรแกรม Boot Loader ของ Linux เช่น LILO หรือ GRUB 
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3. GRUB (Grand Unified Bootloader) 

GRUB คือ Boot Loader โปรแกรมหนึ่งที่ปัจจุบันนิยมใช้งานมากกว่า LILO (LILO เป็น Boot 

Loader รุ่นเก่า) ท าหน้าที่ในการโหลดและรัน Kernel & initrd image เข้าสู่หน่วยความจ าของระบบ 

หากมีการติดตั้ง OS (Operating System) มากกว่า 1 ระบบ GRUB ก็จะแสดงหน้าจอ Splash 

Screen ให้เลือกด้วยว่าต้องการบู๊ตเข้าสู่ OS ใด หากไม่เลือกภายในระยะเวลาที่ก าหนด GRUB จะบู๊ต

เข้าสู่ OS ที่เป็นค่า Default เราสามารถเข้าไปคอนฟิกการท างานของ GRUB ได้ที่ 

/boot/grub/grub.conf 

4. Kernel 

ท าหน้าที่ในการติดต่อกับฮาร์ดแวร์และ Mount ไปที่ Root File System ที่ถูกก าหนดไว้ที่

ค าสั่ง “root=” ในไฟล์ grub ขึ้นมาท างาน โดยจะมีการสร้าง RAM Disk ส าหรับจัดเก็บ initrd ซึ่งเป็น 

Temporay File System ไว้ส าหรับใช้ในกระบวนการ Boot Process เพ่ือให้เคอเนลสามารถเรียกใช้

และเข้าถึงพาร์ทิชันต่างๆ และฮาร์ดแวร์อ่ืนๆ ได้ จนกว่าเคอเนลจะ Mount ไปที่ Root File System 

จริงๆ ขึ้นมาได้ จากนั้นจะไปเรียกใช้งานโปรแกรม init ที ่/sbin/init 

5. Init Process 

เมื่อ Init ถูกเรียกขึ้นมาก็จะไปเรียกใช้ค่าที่ถูกก าหนดใน /etc/rc.d/rc.sysinit และ 

/etc/inittab เพ่ือตัดสินใจว่าจะท างานที่ RunLevels ในโหมดอะไร 

6. RunLevels Programs 

โหมด RunLevels จะอยู่ที่ /etc/rc.d/rc<x>.d (x แทนตัวเลขในแต่ละโหมด) แต่ละโหมดก็จะ

มีการท างานที่แตกต่างกัน 

 rc0.d = Halt (Shutdown) the System ปิดการท างานของระบบ 

 rc1.d = Single-user mode (limited capabilities) โหมดจ ากัดการท างาน ใช้ได้

เพียงยูสเซอร์เดียวเท่านั้น 
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 rc2.d = Multi-user mode, console logins only (without networking) โหมด

ใช้งานยูสเซอร์ได้หลายคนบน Console หรือ Text Mode แต่จะปิดการท างานของ

ระบบเน็ตเวิร์ก 

 rc3.d = Multi-user mode, console logins only โหมดใช้งานยูสเซอร์ได้หลายคน

บน Console หรือ Text Mode และสามารถใช้งานระบบเน็ตเวิร์กได้ 

 rc4.d = Not used / User-definable ไม่ได้ก าหนดค่าการท างานใดๆ ไว้ ส าหรับให้

ยูสเซอร์เป็นคนก าหนดค่าการท างานในโหมดนี้เอง 

 rc5.d = Multi-user mode with display manager as well as console logins 

(X11) โหมดใช้งานยูสเซอร์ได้หลายคน รองรับการท างานกับระบบเน็ตเวิร์กและจะ

ท างานใน Graphic Mode เป็นค่าเริ่มต้น 

 rc6.d = Reboot System โหมดรีสตาร์ทเครื่อง 

 

การ Log in 
 เมื่อ RedHat บู๊ตขึ้นมา เราสามารถ Log in เข้าใช้งานได้ ดังนี้ 

1. พิมพ์ชื่อยูสเซอร์ลงในช่อง Username แล้วคลิกปุ่ม Next 

 

2. พิมพ์รหัสผ่านลงในช่อง Password แล้วคลิกปุ่ม Sign In 
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3. เราก็จะสามารถเข้าใช้งาน RedHat ในแบบกราฟิกโหมดได้แล้ว 

 

การสลับใช้งานระหว่าง root กับยูสเซอร์ธรรมดา 
 บ่อยครั้งที่ต้องมีการสลับใช้งานระหว่าง root กับยูสเซอร์ธรรมดา หากต้องการสลับไปมาระหว่างยูส

เซอร์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลา Log out ให้ท าดังนี้ 

ยูสเซอร์เป็น root 

1. ในระหว่างที่ใช้งานยูสเซอร์ธรรมดา (ตัวอย่างนี้คือ user1) ในกราฟิกโหมด ให้เรียกหน้าต่าง Terminal 

ขึ้นมาก่อน โดยคลิกเมนู Applications > System Tools > Terminal จากนั้นพิมพ์ค าสั่ง 

$ su 
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2. จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านของ root ลงไป หากรหัสผ่านถูกต้องเครื่องหมาย Prompt จะเปลี่ยนเป็น # 

Password :  

[root@localhost user1]# 

3. ถ้าต้องการออกจาก root เพ่ือกลับมาใช้งาน user1 เหมือนเดิม ให้พิมพ์ค าสั่ง Exit หรือกดปุ่ม Ctrl+d 

[root@localhost user1]# exit 

[user1@localhost –]$  

root เป็นยูสเซอร์ 

1. ในระหว่างที่เป็น root หากต้องการเปลี่ยนเป็นยูสเซอร์คนใด ให้พิมพ์ค าสั่ง su แล้วตามด้วยชื่อยูสเซอร์

คนนั้น เช่น ต้องการเปลี่ยนเป็น user1 ก็พิมพ์ค าสั่ง 

# su  user1 

2. หากต้องการกลับมาเป็น root ให้พิมพ์ค าสั่ง exit หรือกดปุ่ม Ctrl+d 

[user1@localhost root] exit 

 

ชัตดาวน์และรีสตาร์ทเครื่อง 
 การสั่งชัตดาวน์หรือรีสตาร์ทเครื่องของ RedHat มีค าสั่งต่างๆ ดังนี้ 

1. หากต้องการสั่ง Shutdown เพ่ือปิดการท างานของ RedHat ทันที ให้พิมพ์ค าสั่ง 

# shutdown  -h  now 

หรือ 

# poweroff 
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2. สั่งชัตดาวน์โดยก าหนดให้อีกกี่นาทีจะชัตดาวน์ เช่น อีก 1 นาทีให้มีการชัตดาวน์ ก็พิมพ์ค าสั่ง 

# shutdown  -h  +1 

3. ตั้งเวลาชัตดาวน์ในเวลาที่ก าหนด เช่น ให้ชัตดาวน์เครื่องตอน 21.00 ให้พิมพ์ค าสั่ง 

# shutdown  -h  21:00  

4. การรีสตาร์ทเครื่องใช้รูปแบบค าสั่ง shutdown แต่เปลี่ยนออปชั่นจาก –h เป็น –r เช่น ต้องการ 

สั่งรีสตาร์ทเครื่องทันที ให้พิมพ์ค าสั่ง 

# shutdown  -r  now 

หรือพิมพ์ค าสั่ง  

# reboot 

หรือกดปุ่ม Ctrl+Alt+Delte พร้อมกัน 

แก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรม Text Editor 
 บน  RedHat 7.x การท างานโดยส่วนใหญ่จะใช้การพิมพ์ค าสั่ง (Command Line) ในเท็กซ์โหมดเพ่ือ

ก าหนดค่าการท างานต่างๆ ของระบบ เราจะต้องอาศัยโปรแกรมประเภท Text Editor เพ่ือช่วยในการเข้าไป

แก้ไขหรือก าหนดค่าไฟล์ต่างๆ ให้สะดวกข้ึน โปรแกรมที่รู้จักกันดีและติดตั้งมาให้ใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ vi และ 

nano 

 Vi เป็นโปรแกรม Text Editor ที่ติดตั้งมากับ Linux Server เกือบทุกๆ Distro ดังนั้นจึงสามารถ

เรียกใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม แต่ข้อเสียของ vi คือ ในช่วงเริ่มต้นหากผู้ใช้ไม่คุ้นเคย

กับค าสั่งหรือคีย์ลัดในการใช้งาน ก็อาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อย เพราะการสั่งงานทุกอย่างจะต้องกดปุ่มคีย์ลัด

ทั้งหมด 

 Nano เป็นโปรแกรม Text Editor ที่อาจไม่ได้ติดตั้งมากับ Linux Server มากเท่า vi แต่ nano เป็น 

Text Editor ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ  Linux รุ่นใหม่ๆ มากข้ึน มีจุดเด่นคือใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องมาจดจ าค าสั่งในการ

ใช้งานเหมือน vi เพราะท างานคล้ายกับโปรแกรม Notepad คือสามารถเลื่อนเคอรเ์ซอร์เมาส์ไปยังต าแหน่งที่
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ต้องการ แล้วพิมพ์ข้อความหรือกดปุ่ม Delete เพ่ือลบข้อความได้เลย ไม่ต้องกดปุ่มคีย์ลัดใดๆ ซึ่งในการแก้ไข

ไฟล์ต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้จะเลือกใช้งานโปรแกรม nano เป็นหลัก 

 Linux ยังมีโปรแกรม Text Editor อีกหลายโปรแกรม เช่น pico, emacs หรือ vim เป็นต้น ส าหรับใน

กราฟิกโหมดก็มี gedit ให้เลือกใช้ ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ง่ายกว่า Text Editor อ่ืนๆ 

การเรียกใช้โปรแกรม nano เพ่ือเรียกไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการขึ้นมาแก้ไข ให้ใช้ค าสั่ง nano แล้วตามด้วยที่

อยู่และชื่อไฟล์ที่ต้องการเรียก เช่น ต้องการเรียกไฟล์ /etc/sysconfig/network ขึ้นมาแก้ไขชื่อเครื่อง ก็ให้พิมพ์

ค าสั่ง 

# nano  /etc/sysconfig/network  

โดยมีคีย์ลัดส าคัญเพ่ือให้การใช้งานกับ nano เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น   

 Ctrl+o   เซฟไฟล์ 

 Crtl+x   ออกจากไฟล์ 

 Ctrl+w  ค้นหาค าสั่งหรือข้อความต่างๆ ในไฟล์ 

 Ctrl+c   แสดงหมายเลขแต่ละบรรทัด 

 Ctrl+^  เลือกข้อความ 

 Ctrl+k   ตัดข้อความท้ังบรรทัด 

 Ctrl+u   วางข้อความทั้งบรรทัดที่ตัดมา 

การปิด SELinux 
 SELinux เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เพ่ิมเข้ามาใน Linux รุ่นใหม่ๆ แต่อาจท าให้มีปัญหากับค าสั่ง

บางอย่างและเซอร์วิสบางตัวที่จะไม่ท างาน ดังนั้นในกรณีท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้งาน เราก็สามารถปิดระบบนี้ไปก่อน

ได้ ดังนี้ 

1. เปิดไฟล์ /etc/selinux/config ด้วยค าสั่ง nano 

# nano  /etc/selinux/config 
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2. กดปุ่ม Ctrl+c เพ่ือให้แสดงเลขบรรทัดขึ้นมา จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปบรรทัดที่ 7 จะพบค าสั่ง 

SELINUX=enforcing ให้แก้เป็น… 

 SELINUX=disabled 

 

3. กดปุ่ม Ctrl+o เพ่ือเซฟไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl+x เพ่ือออกจาก nano 

4. สั่งรีสตาร์ทเครื่องใหม่ 

 

NOTE 

หากต้องการปิด SELinux ชั่วคราว ให้พิมพ์ค าสั่ง setenforce  0 แต่เมื่อไหร่ที่มีการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ 

SELinux จะกลับมาท างานอีกครั้ง  

การปิด Firewall 
 การปิด Firewall จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นท างานกับ RedHat สามารถก าหนดค่าต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้อง

มากังวลกับ Firewall ที่จะไปบล็อก Services ที่เราได้ติดตั้งลงไปหรือไม่ ดังนั้นในตอนเริ่มต้นก็ควรปิดการ

ท างานของ Firewall ลงไปก่อน โดยมีค าสั่งส าคัญ ดังนี้ 
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# systemctl  stop  firewalld.service    ปิด Firewall 

# systemctl  start  firewalld.service    เปิด Firewall 

# systemctl  status  firewalld.service    ดูสถานะการท างาน Firewall 

# systemctl  disable  firewalld.service     ปิดไฟร์วอลล์ตอนบู๊ตเครื่อง 

# systemctl  enable  firewalld.service     เปิดไฟล์วอลล์ตอนบู๊ตเครื่อง 

# systemctl  is-enabled  firewall.service   ดูสถานะการท างาน Firewall ตอนบู๊ตเครื่อง 

# systemctl  list-unit-files      ดูสถานะการท างานของ Services ทั้งหมดตอนบู๊ตเครื่อง 
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เปลี่ยนโหมดการท างานเริ่มต้นเปน็แบบกราฟิกโหมดหรือเท็กซ์โหมด 
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 หากต้องการเปลี่ยนโหมดการท างานเริ่มต้น (runlevel) ของ RedHat ให้เข้าไปที่โหมดกราฟิกหรือ

เท็กซ์โหมดก่อน ก็สามารถท าได้ โดยพิมพ์ค าสั่ง ดังนี้ 

1. ตรวจสอบก่อนว่า โหมดการท างานปัจจุบันอยู่ในโหมดอะไร โดยพิมพ์ค าสั่ง... 

# systemctl  get-default 

 

2. จากข้ันตอนที่ 1 จะเห็นว่าท างานอยู่ในโหมดกราฟิก หากต้องการเปลี่ยนโหมดเริ่มต้นเป็นเท็กซ์โหมด ให้

พิมพ์ค าสั่ง... 

# systemctl  set-default  multi-user.target 

 

3. ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนโหมดการท างานเรียบร้อยแล้ว โดยพิมพ์ค าสั่ง... 

# systemctl  get-default 

4. ก็จะเห็นว่าโหมดการท างานของ runlevel ได้เปลี่ยนเป็นเท็กซ์โหมดแล้ว (multi-user.target) 
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5. หากต้องการสลับการท างานระหว่างกราฟิกโหมดและเท็กซ์โหมด ให้พิมพ์ค าสั่ง... 

# systemctl  isolate  graphical.target (เปลี่ยนจากเท็กซ์โหมดเป็นกราฟิกโหมด) 

# systemctl  isolate  multi-user.target (เปลี่ยนจากกราฟิกโหมดเป็นเท็กซ์โหมด) 

 

NOTE 

ในเท็กซ์โหมดเราสามารถสลับหน้าจอการท างานได้ 6 หน้าจอ โดยกดปุ่ม Alt + <ปุ่ม F1-F6>  

ตรวจสอบ Kernel อย่างละเอียดใช้ค าสั่ง uname  –a 

ตรวจสอบว่าท างานใน Level ใด ใช้ค าสั่ง runlevel 

 

การตรวจสอบและก าหนด Timezone 
 เพ่ือให้วันที่และเวลาของ RedHat ตรงกับโซนเวลาของประเทศไทย เราก็สามารถตรวจสอบและ

ก าหนดค่าได้ดังนี้ 

 ตรวจสอบ Timezone 

# timedatectl 

 แสดงรายการ Timezone ของแต่ละประเทศ 

# timedatectl  list-timezones 

 ก าหนด Timezone 

# timedatectl  set-timezone  Asia/Bangkok 

 


