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ค ำน ำ  
 
 วิชาพื้นฐานระบบปฏิบติัการยูนิกซ์ เป็นการแนะน าระบบยูนิกซ์  การเข้าใช้งานระบบ
ยูนิกซ์ การใช้ค  าสั่งพื้นฐานต่างๆ ในการจดัการเก่ียวกบัระบบไฟล์ ยูทิลิต้ีในระบบยูนิกซ์ ยูทิลิต้ี
ส าหรับการประมวลผลไฟล์ การควบคุมโปรเซส การบีบอดัขอ้มูล การส ารองขอ้มูล การติดตั้งและ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ระบบรักษาความปลอดภยัของผูใ้ช้ยูนิกซ์ ระบบการส่ือสาร ระหว่างผูใ้ช ้
และ ระบบรายการส่ือสารแบบทางไกล  การแกไ้ขไฟล์ดว้ยเอดิเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนยูนิกซ์ 
โปรแกรมประยกุตบ์นยนิูกซ์   

เน่ืองจากวิชาดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการปฏิบติัควบคู่ไปกบัภาคทฤษฎีเพื่อเสริมทกัษะให้
นิสิต/นกัศึกษา เกิดความเขา้ใจ มีความช านาญ และประยุกตเ์อาความรู้ท่ีไดจ้ากภาคทฤษฎีมาบูรณา
การร่วมกบัการปฏิบติัได ้ดงันั้นในเอกสารเล่มน้ีจะมีตวัอยา่งและโจทยใ์ห้นิสิต/นกัศึกษาไดล้งมือ
ปฏิบติัค่อนขา้งมาก  

ผูเ้ขียนขอสงวนลิขสิทธ์ิในหนังสือเล่มน้ีเพื่อใช้เป็นวิทยาทานเท่านั้น ห้ามผูใ้ด จ  าหน่าย 
พิมพเ์พื่อขาย ใหด้าวน์โหลดโดยคิดค่าบริการ หรือใชใ้นเชิงพาณิชยท์ั้งส้ิน แต่อนุญาตใหแ้จกจ่ายได ้
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บทที่  

 1 
ประวตัิยูนิกซ์และลนุิกซ์ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. สามารถอธิบายประวติัศาสตร์และววิฒันาการของระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลิ
นุกซ์ได ้

2. สามารถอธิบายบุคคลผูใ้หก้  าเนิดระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์ได ้
3. สามารถอธิบายววิฒันาการของยนิูกซ์และลินุกซ์สายพนัธ์ุต่างๆ (distribution) ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัิยูนกิซ์และลนุิกซ์ 

 

- 2 - 

บทที ่1 
ประวตัยูินิกซ์และลนุิกซ์ 

 
 บทน ำ 
 ในบทน้ีจะอธิบายถึงจุดก าเนิดและววิฒันาการของระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์ ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจบันั ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการสร้างระบบปฏิบติัการ สถานท่ีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
คุณสมบติัท่ีโดดเด่นของระบบปฏิบติัการ และสายพนัธ์ของยนิูกส์และยนิูกส์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
 

ยนิูกซ์(UNIX) และลินุกซ์(Linux) เป็นระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถ
ท างานไดพ้ร้อมๆ กนัหลายๆ งาน(Multitasking) และมีผูใ้ชง้านในเวลาเดียวกนัไดห้ลายคน
(Multiuser) เร่ิมพฒันาโดยกลุ่มพนกังานในหอ้งปฏิบติัการ AT&T Bell Labs โดยกลุ่มนกัพฒันาท่ี
เป็นท่ีรู้จกั คือ Ken Thompson, Dennis Ritchie และ Douglas McIlroy [1] 

   
Ken Thompson Dennis Ritchie Douglas McIlroy 

 
เหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในประวตัิศำสตร์ของยูนิกซ์หรือลนุิกซ์ [2]  
ประวตัิยูนิกซ์ 

ปี ค.ศ. 1957 Bell Labs ตอ้งการสร้างระบบปฏิบติัการท่ีมีความสามารถรองรับการท างาน
(Batch jobs) ท่ีแตกต่างกนัไดห้ลายๆ งาน จึงไดส้ร้างระบบปฏิบติัการคร้ังแรกช่ือวา่ BESYS 

ปี ค.ศ. 1965 สถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชูเซตส์ (MIT) , AT&T Bell Labs และบริษทั 
General Electric ไดร่้วมมือกนัวจิยัระบบปฏิบติัการท่ีช่ือวา่ Multics (ยอ่มาจาก Multiplexed 
Information and Computing Service) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท างานบนเคร่ืองเมนเฟรมรุ่น GE-645 
แต่ภายหลงั AT&T ไดถ้อนตวัออกจากโครงการน้ี 

ปี ค.ศ. 1969 Ken Thompson ซ่ึงเป็นหน่ึงในทีมพฒันาในขณะนั้น ไดเ้ขียนเกมบนเคร่ือง 
GE-645 ช่ือวา่เกม Space Travel และพบปัญหาวา่เกมท างานไดช้า้และเสียค่าใชจ่้ายมากกวา่ท่ีควร 
เขาจึงยา้ยเกมส์มาท างานใหม่บนเคร่ือง PDP-7 ของบริษทั DEC แทน ดว้ยภาษาแอสเซมบลี โดย
ความช่วยเหลือของ Dennis Ritchie ประสบการณ์เหล่าน้ีท าให ้Thompson หนัมาพฒันา
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ระบบปฏิบติัการบนเคร่ือง PDP-7 ระบบปฏิบติัการน้ีมีช่ือวา่ UNICS ยอ่มาจาก Uniplexed 
Information and Computing System เน่ืองจากวา่การออกเสียงสามารถสะกดไดห้ลายแบบ และพบ
ปัญหาช่ือใกลเ้คียงกบั Multics ภายหลงัจึงเปล่ียนช่ือเป็น UNIX ในปีน้ีมีบุคคลส าคญัไดถื้อก าเนิด
ข้ึนมาคือ Linun Torvalds(ผูใ้หก้  าเนิด ลินุกซ์ ในอนาคต) 

ปี ค.ศ. 1970 การพฒันายนิูกซ์ในช่วงน้ียงัไม่ไดรั้บความสนบัสนุนดา้นการเงินจาก Bell 
Labs เม่ือระบบพฒันามากข้ึน Thompson และ Ritchie จึงสัญญาวา่จะเพิ่มความสามารถในการ
ประมวลผลค า (Word Processing) บนเคร่ือง PDP-11/20 และเร่ิมไดรั้บการตอบรับจาก Bell Labs 
ในปีค.ศ. 1970 ระบบปฏิบติัการยนิูกซ์จึงไดรั้บการเรียกช่ืออยา่งเป็นทางการ 

ปี ค.ศ. 1971 ก าเนิดหนงัสือยูนิกซ์เล่มแรกช่ือ UNIX Programmer's Manual ตีพิมพค์ร้ังแรก
วนัท่ี 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1971 ผูแ้ต่งคือ K. Thompson และ D. M. Ritchie มีค  าสั่งใหใ้ชง้านทั้งหมด 
60 ค าสั่ง เช่น b (compile B program); boot (reboot system); cat (concatenate files); chdir (change 
working directory); chmod (change access mode); chown (change owner เป็นตน้ 

ปี ค.ศ. 1972 หนงัสือยนิูกซ์ท าการตีพิมพเ์ป็นคร้ังท่ีสองวนัท่ี 12/06/1972 และ Ritchie ได้
เร่ิมเขียนระบบปฏิบติัการข้ึนมาใหม่ดว้ยภาษาซี ท าใหส้ะดวกต่อการน ายนิูกซ์ไปท างานบนเคร่ือง
ชนิดอ่ืนมากข้ึน ทาง AT&T ไดเ้ผยแพร่ยนิูกซ์ไปยงัมหาวิทยาลยั และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล 
โดยสัญญาการใชง้านเปิดเผยซอร์สโคด้ ยกเวน้เคอร์เนลส่วนท่ียงัเขียนดว้ยภาษาแอสเซมบลี 

ปี ค.ศ. 1973 หนงัสือยนิูกซ์ท าการตีพิมพเ์ป็นคร้ังท่ี 3 และ 4 เม่ือ กุมภาพนัธ์ 1973, 
พฤศจิการยน 1973 ตามล าดบั 

ปี ค.ศ. 1974 หนงัสือยนิูกซ์ท าการตีพิมพเ์ป็นคร้ังท่ี 5 เม่ือ มิถุนายน 1974 
ปี ค.ศ. 1975 ยนิูกซ์เวอร์ชนั 4, 5 และ 6 ออกมาใชง้านในปี ค.ศ. 1975 ไดเ้พิ่มคุณสมบติั 

pipe เขา้มา ยนิูกซ์เวอร์ชนั 7 ซ่ึงเป็นเวอร์ชนัสุดทา้ยท่ีพฒันาแบบการวิจยั 
ปี ค.ศ. 1979 ยนิูกซ์เวอร์ชนั 8, 9 และ 10 ออกมาในภายหลงัในทศวรรษท่ี 80 ในวงจ ากดั

เฉพาะมหาวทิยาลยับางแห่งเท่านั้น 
ปี ค.ศ. 1982  AT&T น ายนิูกซ์ 7 มาพฒันาและออกขายในช่ือ Unix System III แต่บริษทั

ลูกของ AT&T ช่ือวา่ Western Electric ยงัคงน ายนิูกซ์รุ่นเก่ามาขายอยูเ่ช่นกนั เพื่อยติุความสับสน
ทางดา้นช่ือ AT&T จึงรวมการพฒันาทั้งหมดจากบริษทัและมหาวทิยาลยัต่างๆแลว้ตั้งช่ือวา่ Unix 
System V ซ่ึงไดร้วมเอาโปรแกรม vi ท่ีพฒันาโดย Berkeley Software Distribution (BSD) จาก
มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์รวมอยูด่ว้ย ยนิูกซ์รุ่นน้ีสามารถท างานไดบ้นเคร่ือง VAX ของ
บริษทั DEC ยนิูกซ์ในขณะนั้นจะเป็นแบบเชิงการคา้ ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งเสียเงินในการซ้ือ
ระบบปฏิบติัการและไม่เปิดเผยซอร์สโคด้ดว้ย ทางมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์จึงพฒันา
ยนิูกซ์ของตวัเองแบบแจกใหส้ามารถใชง้านไดฟ้รี ซ่ึงเป็นทางเลือกส าหรับผูท่ี้ใชง้าน System V อยู่
แลว้ การพฒันาท่ีส าคญัท่ีสุดคือเพิ่มการสนบัสนุนโพรโทคอลส าหรับเครือข่าย TCP/IP เขา้มา 
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ในขณะท่ีบริษทัอ่ืนๆ เร่ิมพฒันายนิูกซ์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยส่วนมากใชย้นิูกซ์ท่ีซ้ือ
สัญญามาจาก System V แต่บางบริษทัเลือกพฒันาจาก BSD แทน หน่ึงในทีมพฒันาของ BSD คือ 
Bill Joy มีส่วนในการสร้าง SunOS (ปัจจุบนัคือ โซลาริส) ของบริษทัซนั ไมโครซิสเตม็ส์ 
- ทีมพฒันา BSD ไดอ้อกจากมหาวทิยาลยัและก่อตั้งบริษทั Berkeley Software Design, Inc (BSDI) 
เป็นบริษทัแรกท่ีน า BSD มาขายในเชิงการคา้ ในภายหลงัเป็นตน้ก าเนิดของระบบปฏิบติัการ 
FreeBSD, OpenBSD และ NetBSD, AT&T ยงัคงพฒันาความสามารถต่างๆ เขา้สู่ยนิูกซ์ System V 
และรวมเอา Xenix (ยนิูกซ์ของบริษทัไมโครซอฟท)์ , BSD และ SunOS เขา้มารวมใน System V 
Release 4 (SVR4) เพื่อเป็นผลิตภณัฑห์น่ึงเดียวส าหรับลูกคา้ ซ่ึงเพิ่มราคาข้ึนอีกมาก 

หลงัจากนั้นไม่นาน AT&T ขายสิทธ์ิในการถือครองยนิูกซ์ใหก้บับริษทัโนเวลล ์และโนเวล
เองไดส้ร้างยนิูกซ์ของตวัเองท่ีช่ือ UnixWare ซ่ึงพฒันามาจากระบบปฏิบติัการ NetWare เพื่อแข่งกบั
ระบบปฏิบติัการวนิโดวส์เอ็นทีของไมโครซอฟท์ 

ปี ค.ศ. 1995 บริษทัโนเวลลข์ายส่วนต่างๆ ของยนิูกซ์ใหก้บับริษทั Santa Cruz Operation 
(SCO) โดยโนเวลลย์งัถือลิขสิทธ์ิของยนิูกซ์ไว ้ค.ศ. 2000 SCO ขายสิทธ์ิส่วนของตนเองใหก้บั
บริษทั Caldera ซ่ึงเปล่ียนช่ือภายหลงัเป็น SCO Group [3] 

  
ประวตัิลนุิกซ์ [4] 
 ปี ค.ศ. 1983 ริชาร์ด สตอลแมน (Richard Stallman) ไดก่้อตั้งโครงการกนูข้ึน มีจุดมุ่งหมาย 
คือ ตอ้งการพฒันาระบบปฏิบติัการคลา้ยยนิูกซ์ท่ีเป็นซอฟตแ์วร์เสรีทั้งระบบ ราวช่วง ค.ศ. 1990 
โครงการกนูมีส่วนโปรแกรมท่ีจ าเป็นส าหรับระบบปฏิบติัการเกือบครบทั้งหมด ไดแ้ก่ คลงั
โปรแกรม (Libraries) คอมไพเลอร์ (Compiler) โปรแกรมแกไ้ขขอ้ความ(Text Editor) และเปลือก
ระบบยนิูกซ์(Shell) ซ่ึงขาดแต่เพียงเคอร์เนล(Kernel) เทา่นั้น ในปลายปี ค.ศ. 1990 โครงการกนูได้
พฒันาเคอร์เนลช่ือ Hurd เพื่อใชใ้นระบบกนูซ่ึงในขณะนั้นมีปัญหาเก่ียวกบัความเร็วในการ
ประมวลผล 

 
Richard Stallman 

ปี ค.ศ. 1987 ศาสตราจารย ์Andrew S.Tanenbaum ไดอ้อกแบบสร้าง ยนิูกซ์ส าหรับเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถท างานไดท้ั้งบนเคร่ือง PC, Mac, Amiga โดยใหช่ื้อวา่ Minix และยงั
แจกซอร์สโคด้ฟรีให้แก่นกัวิจยัเพื่อน าไปพฒันาต่อ 
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Profressor Andrew S.Tanenbaum 

ปี ค.ศ. 1991 ผูเ้ร่ิมพฒันาลินุกซ์ เคอร์เนลเป็นคนแรก คือ ลินุส โตร์วลัดส์ (Linus Torvalds) 
ชาวฟินแลนด ์เม่ือสมยัท่ีเขายงัเป็นนกัศึกษาคอมพิวเตอร์ ท่ีมหาวทิยาลยัเฮลซิงกิ โตร์วลัดส์เร่ิม
โครงการพฒันาเคอร์เนล ขณะศึกษาในมหาวทิยาลยัแลว้ โดยอาศยั Minix ซ่ึงเขียนข้ึนโดย 
ศาสตราจารย ์Andrew S.Tanenbaum เป็นระบบท่ีคลา้ยกบั Unix ซ่ึงมากบัหนงัสือเร่ืองการออกแบบ
ระบบปฏิบติัการของศาสตราจารย ์Andrew S.Tanenbaum นัน่เอง มาเป็นเป็นตน้แบบในการเขียน
ข้ึนใหม่ Torvalds ไดพ้ฒันาโดยใช ้IA-32 assembler และภาษาซี คอมไพลเ์ป็นไฟลไ์บนาร่ีและบูท
จากแผน่ฟลอปป้ีดิสก ์เขาไดพ้ฒันามาเร่ือยๆจนกระทัง่สามารถบูทตวัเองได ้(กล่าวคือสามารถ
คอมไพลภ์ายในลินุกซ์ไดเ้ลย) 

 
Linus Torvalds 

การพฒันาในช่วงแรกมีการแจกจ่ายซอร์สโคด้ของลินุกซ์บนอินเตอร์เน็ต ผลจาการแจกโคด้ ท าให้
เกิดการร่วมมือกนัพฒันาอยา่งแพร่หลายทัว่โลกลินุกซ์ เจิรญเติบโตอยา่งรวดเร็วและเพียบพร้อมไป
ดว้ยฟังชนัท่ีมีความหลากหลายคลา้ย UNIX  ในช่วงตน้ในการพฒันา  ลินุกซ์ จะเนน้ท่ี kernel ของ
ระบบปฏิบติัการ(kernel ท าหนา้ท่ีหลกัในการจดัการทรัพยากรของระบบทั้งหมด เช่น โปรเซส
(Process), การจดัเวลาซีพีย ู(CPU Scheduling), การจดัการหน่วยความจ า (Memory Management), 
การจดัการไฟล ์(File Management), การจดัการอุปกรณ์อินพุต / เอาตพ์ุต (Input/Output Devices 
Management) เป็นตน้  

Linux Kernel เวอร์ชนั 0.01 ออกเผยแพร่ ในเวอร์ชนัน้ียงัไม่มีความสามารถมารถทางดา้น
เน็ตเวร์ิค ท างานไดเ้ฉพาะโปรเซสเซอร์ท่ีท างานร่วมกนั(Compatible) ไดก้บัหน่วยประมวลผลกลาง
อินเทล 80386 มีขอ้จ ากดัในการสนบัสนุนดีไวดไ์ดร์เวอร์(Device Driver) รองรับการท างานของ
หน่วยความจ าเสมือน โครงสร้างของระบบไฟลย์งัใชแ้บบ Minix เดิมอยู ่

ปี ค.ศ. 1994 ลินุกซ์ เวอร์ชนั 1.0 ออกเผยแพร่ใชเ้วลาในการพฒันาถึง 3 ปี มีการเพิ่ม
ฟังกช์นัและคุณสมบติัอ่ืนๆ เขา้ไปมากมาย แต่มีคุณสมบติัท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่คือ ความสามารถ
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ทางดา้นเน็ตเวิร์ค โดยในเวอร์ชนัน้ีสนบัสนุน โพรโทคอล TCP/IP ซ่ึงเป็นมาตรฐานหลกัของ 
UNIX และสามารถงานร่วมกบัซ็อกเก็ตอินเทอร์เฟซของ BSD ในการเขียนโปรแกรมทางดา้น
เน็ตเวร์ิคไดเ้ป็นอยา่งดี สนบัสนุนดีไวซ์ไดร์เวอร์ท่ีสามารถท างานร่วมกบัอีเทอร์เน็ตโทโพโลยี
(Ethernet Topology) สนบัสนุนระบบไฟล์ใหมี้ความสามารถเพิ่มสูงข้ึน จากเดิมท่ีท างานไดเ้ฉพาะ
กบัระบบไฟลข์อง Minix สนบัสนุนคอนโทรลเลอร์แบบ SCSI ส าหรับการเขา้ถึงขอ้มูลในดิสก ์
ขยายขีดความสามารถในการอา้งอิงหน่วยความจ าแบบเสมือนแบบ page file กบั swap file 
สนบัสนุนฮาร์ดแวร์มากข้ึน แต่ยงัคงมีขีดจ ากดัเฉพาะโปรเซสเซอร์อินเทลอยู ่นอกจากน้ียงั
สนบัสนุนดา้นฮาร์ดแวร์ท่ีต่อพว่งภายนอกเพิ่มข้ึน เช่น ฟล็อปป้ีดิสก ์ซีดีรอม การ์ดเสียง เมาส์และ
คีบอร์ดของต่างประเทศ มีการจ าลองผลการค านวณทางดา้นคณิตศาสตร์ใน 80386 ส าหรับผูใ้ชท่ี้ไม่
มีแมตโครโปรเซสเซอร์ท่ีมีอยูใ่น 80387 สนบัสนุนการติดต่อระหวา่งโปรเซส  IPC ในรูปแบบของ 
System V บน UNIX รวมทั้งการแชร์หน่วยความจ า, semaphore และแมสเสจคิว 

ปี ค.ศ. 1995 ลินุกซ์ เวอร์ชนั 1.2 ออกเผยแพร่ เพิ่มเติมในการสนบัสนุนฮาร์ดแวร์ท่ี
หลากหลายข้ึน รวมถึงสถาปัตยกรรมบสัแบบ PCI สนบัสนุนโพรโทคอล IPX และเพิ่มฟังกช์นัใน
การก าหนดไฟลว์อลล์ และสามารถรองรับซีพีย ูSPARC, Alpha และ MIPS ได ้

ปี ค.ศ. 1996 ลินุกซ์ เวอร์ชนั 2.0 เพิ่มเติมความสามารถในการสนบัสนุนสถาปัตยกรรม
หลายรูปแบบ (รวม 64 บิตของ Alpha ) และสนบัสนุนสถาปัตยกรรมมลัติโปรเซสเซอร์ ท างานได้
บน Mach Microkernel, พีซี และPowerMac นอกจากน้ียงัปรับปรุงคุณสมบติัในการจดัการ
หน่วยความจ า เพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟล,์ หน่วยความจ าเสมือน เพิ่มเติมเน็ตเวิร์คโพรโท
คอล เช่น Apple Talk, AX.25 และ ISDN เป็นตน้ 

ปี ค.ศ. 1999 ลินุกซ์ เวอร์ชนั 2.2 เพิ่มเติมพอร์ตส าหรับ UltraSparc ทางดา้นเน็ตเวิร์คมีการ
ขยายขีดความสามารถท าใหไ้ฟลว์อลลมี์ความยดืหยุน่มากข้ึน  มีการจดัเส้นทางและการจราจรของ
เส้นทางไดดี้ข้ึน kernel ไดถู้กพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองอยา่งไม่หยดุย ั้ง ปัจจุบนั ลินุกซ์ kernel อยูท่ี่
เวอร์ชนัท่ี 2.6 
       เน่ืองจากผูใ้ชส้ามารถพฒันา ลินุกซ์ ได ้ท าใหมี้การพฒันาออกไปหลายกลุ่ม ลินุกซ์ จึงมีหลาย
ตระกูล(Distribution หรือ Distros) ในปัจจุบนั เช่น Debian, OpenSUSE, Slackware, RedHat, 
CentOS, Ubuntu, Mint เป็นตน้ 
 
คุณสมบัติเด่นของยูนิกซ์และลนุิกซ์ 

 เป็นระบบปฏิบติัการท่ีสามารถใชง้านไดฟ้รี เน่ืองจาก ลินุกซ์ เป็น free software 
 เป็นซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ส(ระบบปฏิบติัการแบบเปิด) เคอร์เนล (Kernel) หรือแก่นซ่ึงเป็น

ส่วนท่ีส าคญัของระบบปฏิบติัการของและซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่ของ ลินุกซ์ ถูกแจกจ่าย
ออกไปอยา่งแพร่หลายทั้งตวัโปรแกรมและซอร์สโคด้ (ซ่ึงส่วนมากพฒันาดว้ยภาษา C) 
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ดงันั้นท าใหน้กัคอมพิวเตอร์ทัว่โลกสามารถน าซอร์สโคด้ตน้แบบท่ีถูกแจกจ่ายมาให ้
พฒันาซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งอิสระ ในสถานศึกษาต่างๆ ทัว่โลกนิยมใชเ้ป็นตนัตน้แบบในการ
เรียนการสอนวชิาระบบปฏิบติัการ เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจไดง่้าย น าไปสู่การพฒันา kernel , 
ดีไวซ์ ไดร์เวอร์ ตลอดจนแอพพลิเคชนัต่างๆ ไดง่้าย  

 มีความสามารถในการท างานร่วมกบัระบบปฏิบติัการยูนิกซ์ไดเ้ป็นอยา่งดี (UNIX 
Compatible) เน่ืองจากลินุกซ์ถูกพฒันามาจากยนิูกซ์นัน่เอง จึงมีคุณสมบติัท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและความเสถียรของระบบสูง เป็นระบบปฏิบติัการแบบมลัติยเูซอร์ และมลัติแท
สก้ิง และสามารถใชง้านในรูปแบบกราฟิกโดยใชร้ะบบ X Window ท่ีสนบัสนุนโปรแกรม 
Window Manager หลายตวั 

 สามารถท างานไดก้บัสถาปัตยกรรมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดห้ลายตระกูล เช่น ซีพีย ู
80386 ของอินเทล, Motorola 680x0, Alpha, PowerPC และ SPARC เป็นตน้ ลินุกซ์ยงัมี
ความสามารถสนบัสนุนอุปกรณ์ต่อพว่งมากมาย เช่น การ์ดแสดงผล ซีดีรอม เคร่ืองพิมพ ์
ฮาร์ดดิสก ์และ เน็ตเวร์ิคการ์ด ลินุกซ์สนบัสนุนระบบบสัไดห้ลายแบบ เช่น EISA, ISA, 
VESA Localbus และPCI เป็นตน้ 

 มีความสามารถในการท างานร่วมกบัระบบปฏิบติัการดอส(Dos) และวนิโดวส์(Windows)  
ลินุกซ์สามารถติดตั้งบนฮาร์ดดิสกต์วัเดียวกนักบัดอสและวนิโดวส์ได ้โดยการแบ่ง
พาร์ติชนัเพิ่มเติม ลินุกซ์สามารถอ่านและเขียนฮาร์ดดิสก์ท่ีเป็นโครงสร้างไฟลแ์บบดอส
หรือวนิโดวส์ได ้และยงัสนบัสนุนโครงสร้างไฟลข์องระบบปฏิบติัการอ่ืนๆ ไดด้ว้ย เช่น 
Windows  98/ME (FAT 32), Windows  NT/2000/2003/2008(NTFS), Netware, OS/2  
(HPFS), MINIX, NFS เป็นตน้ ในปัจจุบนัสามารถน าโปรแกรมท่ีท างานบนดอสหรือ
วนิโดวส์มาท างานบนลินุกซ์ไดเ้กือบทุกโปรแกรม(ท างานผา่นโปรแกรม wine โดยการ
จ าลองโปรแกรมบนวนิโดวส์มาท างานบนลินุกซ์) 

 สนบัสนุนการท างานดา้นเครือข่ายแบบเตม็รูปแบบ เช่นสามารถรองรับการเช่ีอมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Ethernet, Token Ring, SLIP, PPP, ISDN, Frame Relay, ATM มี
ความสามารถท างานดา้นโพรโทคอลเราต้ิงดว้ย เช่น RIP, OSPF, BGP, Multicast, IPV6 
เป็นตน้ รวมทั้งยงัสามารถใชลิ้นุกซ์เป็นอินเตอร์เน็ตเซร์ฟเวอร์ดว้ย เพื่อใหบ้ริการใน
อินเตอร์เน็ต  เช่น Firewall, DNS, DHCP, FTP, Telnet, NNTP, SMTP, Gopher และ 
WWW เป็นตน้ 

 เคอร์เนลของระบบปฏิบติัการยนิูกซ์/ลินุกซ์ มีความยดืหยุน่ในการใชง้านสูง สามารถใชก้บั
งานเล็กๆ ไปจนถึงงานท่ีมีขนาดใหญ่ได ้และมีสามารถท างานท่ีซบัซอ้นไดดี้กวา่
ระบบปฏิบติัการอ่ืนๆ 
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 มีความสามารถในการมีการใชไ้ลบรารีไฟลร่์วมกนั (Dynamically Linked Shared 
Libraries)  ซ่ึคุณสมบติัดงักล่าวน้ีท าใหโ้ปรแกรมท่ีน ามาท างานบนลินุกซ์มีขนาดท่ีเล็กลง
สามารถท างานไดเ้ร็วข้ึน ส่งผลใหร้ะบบปฏิบติัการมีขนาดท่ีเล็กลงมาก (มีรูปแบบคลา้ย
การท างานของ dll ไฟลข์องระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ 

 การช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาจากการใชง้าน  เน่ืองจากเป็นซอฟตแ์วร์แบบเปิด(Opensource) 
จึงมีผูพ้ฒันาเป็นจ านวนมาก เม่ือเกิดปัญหาข้ึนจากการใชง้าน สามารถขอความช่วยเหลือได้
ตลอดเวลาผา่นหลายทาง เช่น New Group, Mailling List  หรือเวบ็ไซตม์ากมายทัว่โลกท่ีมี
เวบ็บอร์ดต่างๆ ท่ีใหค้  าแนะน าการใชง้าน  

 

 
Linux Logo 

 
สำยพนัธ์ุลนุิกซ์ (Linux Distributions) [5-6] 
 เน่ืองจากลินุกซ์มีพื้นฐานมาจาก Open source ท าใหมี้ผูส้ร้างลินุกซ์สายพนัธ์ุใหม่ๆ  ข้ึนมา
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงนิยมเรียกวา่ Distributions (distro) ปัจจุบนัมีลินุกซ์เกิดข้ึนมาใหม่มากกวา่ 180 
สายพนัธ์ุ(ค.ศ. 2010) และมีการจดัอนัดบัความนิยมของลินุกซ์ [CH1-07] ในท่ีน้ีจะน าเสนอ 10 
distro ยอดนิยมคือ 
 
  
ล ำดับที ่ Distributions Website Logo 

1 Ubuntu http://distrowatch.com/ubuntu 

 
2 Fedora http://distrowatch.com/fedora 
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3 Mint http://distrowatch.com/mint 

 
4 openSUSE http://distrowatch.com/suse 

 
5 Debian http://distrowatch.com/debian 

 
6 Mandriva http://distrowatch.com/mandriva 

 
7 Puppy http://distrowatch.com/puppy 

 
8 PCLinuxOS http://distrowatch.com/pclinuxos 

 
9 Sabayon http://distrowatch.com/sabayon 

 
10 Arch http://distrowatch.com/arch 

 
 
Logo distributions อ่ืนๆ และยนิูกซ์ค่ายต่างๆ 
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สรุปท้ำยบท 
 ยนิูกส์เป็นระบบปฏิบติัการแรก ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลก เพื่อใชค้วบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
สามารถท างานไดเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และรวดเร็วข้ึนสามารถท างานไดห้ลายๆ งาน
พร้อมๆ กนั ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านระบบปฏิบติัการดงักล่าวไดพ้ร้อมกนัหลายคน โดยเร่ิม
พฒันาในปี 1957 ในหอ้งปฏิบติัการ AT&T Bell Labs โดย Ken Thompson, Dennis Ritchie 
และ Douglas McIlroy ต่อจากนั้นก็ไดร่้วมมือกบั สถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชูเซตส์ (MIT) 
พฒันาความสามารถใหเ้พิ่มข้ึน จากนั้นไดมี้การพฒัาต่อยอดมาเร่ือยๆ อยา่งไม่หยดุย ั้งเกิดเป็นยู
นิกส์สายพนัธ์ต่างๆ ข้ึนมาอยา่งมากมาย เช่น BSD, Solaris, DEC เป็นตน้ ในปี 1987 Andrew 
S.Tanenbaum ไดอ้อกแบบสร้าง ยนิูกซ์ส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถท างานได้
ทั้งบนเคร่ือง PC, Mac, Amiga โดยใหช่ื้อวา่ Minix และยงัแจกซอร์สโคด้ฟรีให้แก่นกัวิจยัเพื่อ
น าไปพฒันาต่อ จึงเป็นแรงบนัดาลใจให ้ลินุส โตร์วลัดส์ (Linus Torvalds) เอาซอร์สโคด้
ดงักล่าวมาเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อ ในเวลาต่อมาจึงเรียกช่ือใหมว่า่ ลินุกซ์ ซ่ึงภายหลงั
ไดรั้บความนิยมสูงมากเน่ืองจากระบบปฏิบติัการดงักล่าวอยูภ่ายใตลิ้ขสิทธ์ิแบบ GNU ท าให้
เกิดสายพนัธ์ต่างๆ มากมาย 
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ค ำถำมท้ำยบท 
1. ระบบปฏิบติัการคืออะไร? 
2. ระบบปฏิบติัการมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 
3. ระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์แตกต่างกนัอยา่งไร 
4. ยนิูกซ์เกิดข้ึนคร้ังแรก เน่ืองดว้ยเหตุผลอะไร 
5. ผูท่ี้คิดคน้และสร้างระบบปฏิบติัการยนิูกซ์คือใคร 
6. กลุ่มคนท่ีร่วมกนัพฒันายนิูกซ์กลุ่มแรกคือใครบา้ง 
7. ยนิูกซ์ในยคุแรกพฒันาดว้ยภาษาอะไร 
8. ภาษาท่ีเป็นท่ีนิยมในการพฒันายนิูกซ์คืออะไร เน่ืองมาจากสาเหตุอะไร 
9. ขอ้ดีและขอ้เสียของระบบปฏิบติัการยนิูกซ์มีอะไรบา้ง 
10. ใครคือผูท่ี้เร่ิมตน้สร้างระบบปฏิบติัการลินุกซ์เป็นคนแรก 
11. ลินุกซ์ไดรั้บการพฒันามาจากระบบปฏิบติัการช่ือวา่อะไร และใครเป็นผูท่ี้พฒันา

ระบบปฏิบติัการตน้แบบนั้น 
12. จุดเด่นของระบบปฏิบติัการลินุกซ์ท่ีมีความแตกต่างจากยนิูกซ์คืออะไร 
13. ลินุกซ์สามารถท างานไดบ้นสถาปัตยกรรมอะไรบา้ง 
14. ใครเป็นบุคคลท่ีก่อตั้งโครงการกนูและก่อตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร 
15. จงบอกสาเหตุท่ีท าใหร้ะบบปฏิบติัการลินุกซ์ไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว 



   

 

 

บทที ่

 2 
โครงสร้างของยูนิกซ์และลนุิกซ์ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. สามารถอธิบายองคป์ระกอบของระบบปฏิบติัการวา่มีก่ีส่วนอะไรบา้ง และแต่ละ
ส่วนท างานอยา่งไร 

2. สามารถอธิบายความหมายของเคอร์เนล(kernel) คืออะไร และท าหนา้ท่ีอะไรใน
ระบบปฏิบติัการ 

3. สามารถอธิบายของเชลล ์(shell) และหนา้ท่ีของเชลล ์
4. สามารถอธิบายถึง X-Window, Window Manager, X Desktop 
5. สามารถอธิบายระบบไฟลร์ะบบปฏิบติัการบนลินุกซ์ 
6. สามารถอธิบายโครงสร้างไดเรคทอรีและไฟลบ์นลินุกซ์ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

และแต่ละส่วนท าหนา้ท่ีอยา่งไร 
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บทที ่2 
โครงสร้างของยูนิกซ์และลนุิกซ์ 

 
บทน า  
 ในบทน้ีจ ากล่าวถึงโครงสร้างของระบบปฏิบติัการยูนิกซ์และลินุกซ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 
ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ เคอร์เนล เชลล ์และยทิูลิต้ีกบัซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ต่อจากนั้นจะกล่าวถึง
โครงสร้างของไฟลแ์ละไดเรคทรอรีบนยนิูกซ์และลินุกซ์ 
 

โครงสร้างของยนิูกซ์และลินุกซ์แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วนคือ [8] 
 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

มีลกัษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นดว้ยตาและสัมผสัได ้(รูปธรรม) เช่น หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ า เมนบอร์ด จอภาพ  คียบ์อร์ด เคร่ืองพิมพ ์เมาส์ เป็น
ตน้ 

 เคอร์เนล (kernel) เคอร์เนลเป็นส่วนหน่ึงของซอฟตแ์วร์ในระบบปฏิบติัการท่ีส าคญั 
เรียกไดว้า่เป็นแกนหรือหวัใจของระบบก็วา่ได ้เคอร์เนลจะมีหนา้ท่ีควบคุมการท างาน
ทั้งหมดของระบบ ตั้งแต่การจดัสรรทรัพยากรของระบบบริการโพรเซสงาน (Process) 
การจดัการไฟลแ์ละอุปกรณ์อินพุต , เอาตพ์ุต บริหารหน่วยความจ า โดยเคอร์เนลจะ
ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองทั้งหมด ดงันั้นเคอร์เนลจึงข้ึนอยูก่บัฮาร์ดแวร์ ถา้
ฮาร์ดแวร์เปล่ียนรุ่นใหม่ เคอร์เนลก็จะตอ้งเปล่ียนไปดว้ยเคอร์เนล เคอร์เนลนิยมเขียน
ข้ึนดว้ยภาษาแอสเซมบล้ีหรือภาษาซี และเป็นส่วนท่ีข้ึนอยูก่บัฮาร์ดแวร์ของเคร่ือง 
(hardware dependent) ดว้ย นัน่คือ ถา้โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองมีการ
เปล่ียนแปลง ส่วนของเคอร์แนลตอ้งถูกน ามาแกไ้ขใหม่ดว้ยเพื่อใหส้ามารถท างานกบั
ฮาร์ดแวร์ช้ินใหม่ได ้ 

 เชลล์ (shell) เป็นซอฟตแ์วร์ตวักลางท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อระหวา่งผูใ้ชก้บัเคอร์เนล แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเชลลท่ี์มีการติดต่อกบัผูใ้ชด้ว้ยค าสั่ง (Command Line 
Interface - CLI) และเชลลท่ี์มีการติดต่อกบัผูใ้ชโ้ดยใชภ้าพสัญลกัษณ์ (Graphic User 
Interface - GUI) 

- CLI ผูใ้ชจ้ะตอ้งป้อนค าสั่งผา่นทางคียบ์อร์ดเป็นลกัษณะขอ้ความ(หรือ
เรียกวา่ Text Shell ก็ได)้ ท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง ดงันั้นผูใ้ชจ้ะตอ้งจดจ า
รายละเอียดต่างๆ ของค าสั่ง ยิง่จดจ าไดม้ากก็จะสามารถใชง้านในแบบ CLI 
ไดส้ะดวกมากข้ึน CLI นิยมใชใ้นระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์ เน่ืองจาก
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เชลลด์งักล่าวใชท้รัพยากรของระบบนอ้ย  และเชลลก์็มีใหเ้ลือกใชง้านได้
หลายตวั เช่น Bourne shell, C-shell, และ Korn shell เป็นตน้ แต่ละเชลลแ์บบ
มีความสามารถพื้นฐานคลา้ยกนั แต่มีขีดความสามารถในการเขียนเชลล์
สคริปต่างกนั 

- กราฟฟิกเชลล(์Graphic shell) การเช่ือมต่อกบัผูใ้ชด้ว้ยภาพหรือสัญลกัษณ์
ไดรั้บความนิยมแพร่หลายมากในปัจจุบนั เช่น วนิโดวส์รุ่นต่างๆ ส าหรับ
ระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์มีการพฒันาการเช่ือมต่อกบัผูใ้ชด้ว้ย
ลกัษณะของกราฟฟิกเช่นเดียวกนั เรียกวา่ระบบ X-Window [9] ซ่ึงเป็นระบบ
ท่ีมีการพฒันามาเป็นระยะเวลานาน และมีโปรแกรมจดัการ Window ให้
เลือกใชห้ลายตวัเช่น OSF/Motif, FVM, KDE เป็นตน้ และมีโปรแกรม
ประยกุตจ์  านวนหน่ึงส าหรับใชง้านในระบบเหล่าน้ี คือ 

 
X-Windows 
 โดยปกติการใชง้านของยนิูกซ์ จะตอ้งพิมพค์  าสั่ง (CLI) เพื่อสั่งงาน ถา้
เปรียบเทียบการใชง้านกบัวินโดวส์แลว้ ยนิูกซ์มีการใชง้านท่ีค่อนขา้งล าบาก
กวา่ เน่ืองจากตอ้งจ าค าสั่งต่าง ๆ มากมาย ดงันั้นจึงมีผูท่ี้พยายามท าใหย้นิูกซ์
มีการใชง้านท่ีง่ายข้ึน เช่นเดียวกบัวนิโดวส์ 
 จากการสนบัสนุนของ DEC ไดมี้การเร่ิมพฒันาต่อจาก W-Window ซ่ึง
คิดคน้โดย Robert Scheifler และพฒันาต่อมาถึง X-Window ส่วนส าคญัท่ีท า
ให ้X-Window เป็นท่ีแพร่หลายมาก นอกเหนือจากความสะดวกในการใช้
งานแลว้ นัน่คือ เป็นโปรแกรมท่ีแจกฟรี และมีโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุน
การใชง้านอ่ืน ๆ มากมาย ส าหรับหนา้ตาของ X-Window น้ีจะมีลกัษณะและ
การใชง้านเช่นเดียวกนักบั Microsoft Windows 
Window Manager  

 น าเอารูปภาพหรือไอคอนต่าง ๆ ท่ีช่วยในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้ช้
กบัระบบ X-Window ซ่ึงเป็นตวัช่วยในการท างานใหเ้กิดความสะดวกมากยิง่ข้ึน 
การใชง้านจะอยูใ่นลกัษณะท่ีเราเรียกวา่ กราฟฟิกโหมด แทนการพิมพค์  าสั่งหรือ 
command line ในระบบ เทก็โหมด (โหมดตวัอกัษร) ส าหรับ Window Manager 
ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือ FVWM และ FVWM2 

X Desktop Environment  
 พฒันาการต่อจาก Window Manager ซ่ึงตวัโปรแกรมเองจะท างานครอบ 
Window Manager อีกทีหน่ึง ซ่ึงท าหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบั ไฟล ์รวมทั้งตวั 
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Window Manager ดว้ย ส าหรับ X Desktop Environment ท่ีนิยมใชก้นัคือ 
KDE (หนา้ตาและรูปร่างคลา้ยกบั Microsoft Windows)) และ GNOME 
KDE (หนา้ตาและรูปร่างคลา้ยกบั KDE แต่ใชง้านไดง่้ายกวา่) 

 
 

 
GNOME X Desktop Environment 

 
KDE X Desktop Environment 
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Xfce X Desktop Environment 

 
FVWM Window Manager 
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 ยูทลิลติีแ้ละซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Utilities and Application Programs) เป็นส่วนท่ีท า
หนา้ท่ีจดัการระบบและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้าน ประกอบไปดว้ยโปรแกรม
ท่ีท าหนา้ท่ีจดัการระบบในส่วนต่าง ๆ เช่น จดัการระบบไฟล ์ส่วนผูใ้ชง้าน ระบบ
รักษาความปลอดภยั และระบบเครือข่าย เป็นตน้  

 
ระบบปฏิบติัการลินุกซ์จะใชท้รัพยาการนอ้ยกวา่ยนิูกซ์ เน่ืองจากลินุกซ์เป็นระบบปฏิบติัการท่ี
ออกแบบส าหรับใหท้ างานบนเคร่ืองพีซีท่ีท่ีใชส้ถาปัตยกรรมแบบ x86 จึงสามารถน าฮาร์ดแวร์หรือ
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถต ่ามาท าการติดตั้งได ้และสามารถแสดงผลแบบ
กราฟฟิกได ้ 
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โครงสร้างของระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์ 
 

ประเภทของไฟล์บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และลนุิกซ์ [10-11] 
 โครงสร้างของไฟลบ์นระบบปฏิบติัการยนิูกซ์คลา้ยกบัลินุกซ์ ดงันั้นในส่วนน้ีจะกล่าวถึง
โครงสร้างของไฟลบ์นลินุกซ์เป็นหลกั ในลินุกซ์ ท าการเก็บขอ้มูลโดยใช ้ไฟล ์และไดเรกทอรี โดย
จะมีลกัษณะเป็นรูปแบบล าดบัชั้น (hierarchy) หรือโครงสร้างแบบตน้ไม ้ไดเรกทอรีจะ
เปรียบเสมือนแฟ้ม ท่ีสามารถเก็บไฟลต่์างๆ ไดเรกทอรีล าดบับนสุดจะถูกเรียกวา่ ไดเรกทอรีราก 
(root directory) ระบบไฟลท่ี์ใชบ้นลินุกซ์ถูกพฒันาข้ึนคร้ังแรกคือระบบไฟลแ์บบมินิกซ์ (Minix 
FS) ซ่ึงระบบไฟลแ์บบมินิกซ์มีขอ้จ ากดัคือ บล็อกแอดเดรส (Block Address) มีขนาดใหญ่สุดเพียง 
16 บิต ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหข้นาดสูงสุดของไฟลจ์  ากดัอยูท่ี่ 64 (216 = 65,535) เมกกะไบตแ์ละตั้งช่ือ
ไฟลไ์ดย้าวสูงสุดไดเ้พียง 14 ตวัอกัษร จึงไดมี้การออกแบบและพฒันาระบบไฟลข้ึ์นมาใหม่คือ 
ระบบไฟลแ์บบ Ext FS (Extended File System) ท่ีช่วยลดขอ้จ ากดัเหล่าน้ี โดยบล็อกแอดเดรสมี
ขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนเป็น 2 กิกะไบต ์และสามารถตั้งช่ือไฟลไ์ดสู้งสุดเป็น 255 ตวัอกัษร แต่ระบบไฟล์
แบบเอก็ซ์เทนยงัไม่สนบัสนุนการแกไ้ข ไอโหนด (Inode) การแกไ้ข Timestamps และการ
ด าเนินการของระบบไฟลใ์ชลิ้สตแ์บบไม่เรียงล าดบั จึงไดมี้การออกแบบและพฒันาระบบไฟล์
ข้ึนมาใหม ่2 ระบบไฟลเ์พื่อแกไ้ขปัญหาคือ ระบบไฟลแ์บบ Xia (Xia File System) และระบบไฟล์
แบบ Ext2 FS (Second Extended File System) ในปัจจุบนัระบบปฏิบติัการลีนุกซ์ไดมี้การพฒันา
ระบบไฟลข้ึ์นอีก 2 แบบคือ Ext3 และ Ext4 ซ่ึง Ext3 [12] มีคุณสมบติัท่ีเพิ่มข้ึนหลายประการจาก 
Ext 2 แต่ท่ีหลกัๆ คือ เป็นระบบไฟลแ์บบ journaling เม่ือขอ้มูลในระบบเสียหาย ไม่จ  าเป็นตอ้งมี
การใชค้  าสั่ง fsck เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมแฟ้มขอ้มูลนั้น เพราะวา่การท างานของ journaling 
นั้นจะมีการกูแ้ฟ้มขอ้มูลท่ีเสียหายข้ึนมาใหโ้ดยอตัโนมติั รองรับพื้นท่ีไดม้ากสุด 16 เทอราไบต ์
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(TB) และขนาดของไฟลใ์หญ่ท่ีสุด 2 TB มีไดเรกทอรียอ่ยๆ ไดม้ากถึง 32,000 ไดเรกทอรียอ่ย ขณะ
เขียนไฟลก์็จะมีการจดัสรรพื้นท่ีทีละบล็อค (only allocates one block) ในแต่ละคร้ังท่ีเขียนลงไฟล์ 
ก็คือวา่ถา้มีการเขียนไฟลข์นาด 1 MB   ก็จะมีการจดัสรรบล็อคในการเขียนไฟล ์256 คร้ัง (block 
size = 4KB) ส าหรับ Ext4 ไดป้รับปรุงแกไ้ขส่วนส าคญัในเร่ืองของโครงสร้างของระบบไฟลใ์น 
Ext3 เพิ่มข้ึน ตวัอยา่งเช่น ไดมี้การก าหนดพื้นท่ีท่ีเก็บขอ้มูลไฟลไ์วล่้วงหนา้ ท าใหร้ะบบไฟลมี์การ
จดัสรรพื้นท่ีเก็บขอ้มูลท่ีดีข้ึน เพิ่มความน่าเช่ือถือมากข้ึน สรุปไดด้งัน้ี Ext4 [13] ไดมี้การเพิ่ม block 
address เป็นขนาด 48-bit ท าใหส้ามารถรองรับพื้นท่ีไดถึ้ง 1 EB (1 EB = 1,048,576 TB) และขนาด
ของไฟลใ์หญ่ท่ีสุด 16 TB (1 EB = 1024 PB, 1 PB = 1024 TB, 1 TB = 1024 GB เรียกวา่ Large file 
system/file sizes) มีไดเรกทอรียอ่ยไดถึ้ง 64,000 ไดเรกทอรียอ่ย(Sub Directory) มีการจองพื้นท่ีท่ี
อยูติ่ดกนั ก่อนท่ีจะเขียนไฟล์ ท าใหไ้ฟลท่ี์มีขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและช่วยลดการ
กระจายของขอ้มูล(Extents) ใช ้"multiblock allocator" (mballoc) ซ่ึงจะมีการจดัสรรบล็อกไดที้ละ
หลายๆบล็อก ในการเรียกเขียนไฟลใ์น 1 คร้ัง(Multiblock allocation) ใชเ้ทคนิคท่ีเรียกวา่ allocate-
on-flush หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ delayed allocation ซ่ึงวธีิของ delayed allocation น้ี ถา้เกิดมีการเขียน
ไฟลข้ึ์นมามนัจะยงัไม่จดัสรรพื้นท่ีของบล็อกท่ีจะเขียนโดยทนัที จนกวา่ขอ้มูลนั้นจะถูกเขียนลง
ดิสกจ์ริงๆ จึงจะมีการจดัสรรพื้นท่ีของบล็อก(delayed allocation) เพิ่มความเร็วในการตรวจสอบ
และซ่อมแซมแฟ้มขอ้มูลของระบบไฟลเ์หมือนกบั Scandisk บน windows(Faster file system 
checking) ในระบบไฟล ์Ext3 สามารถเปล่ียนไปเป็น Ext4 ดว้ยวธีิง่ายๆเพียงแค ่2 ค าสั่ง คือ tune2fs 
และ fsck(Compatibility)  แกปั้ญหา Year 2038 problem ดว้ยการเพิ่มไปอีก 2 bit ท่ี timestamp field 
ท าใหข้ยายเวลาไปอีกกวา่ 500 ปี(Improved timestamps) เพิ่มขนาดของ inode เป็น 256 bytes ( จาก
ของเดิม 128 bytes ใน Ext3 ) ไฟลใ์น ลินุกซ์ จะจดัแบ่งและเรียงล าดบักนัเป็นโครงสร้างตน้ไม(้Tree 
structure) มีดว้ยกนัหลายประเภท ดงัต่อไปน้ี [14] 

 Directory เป็นไฟลท่ี์ใชเ้ก็บรายการของไฟลอ่ื์นๆ จะข้ึนตน้ไฟลด์ว้ยอกัษร d เช่น 

drwxr-xr-x 26 root root 4096 Sep 22 09:29 / 

 Regular files เป็นไฟลท่ี์ใชง้านปกติทัว่ไป เม่ือท าการสร้างไฟลข้ึ์นบนลินุกซ์ ไฟลท่ี์สร้าง
ข้ึนจะเป็นประเภท regular เสมอ 

-rw-r-—r-- ... /etc/passwd 

 Special files หรือ Device file เป็นไฟลท่ี์ถูกน ามาใชง้านในกรณีพิเศษต่างๆ โดยส่วนมาก
จะใชใ้นการติดต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ จะพบเห็นใน /dev  

crw------- ... /dev/null 

brw-rw---- ... /dev/sda 

 Links เป็นไฟลท่ี์ใชใ้นการอา้งถึงหรือช้ีไปยงัไฟลต่์างๆ ในระบบ โดยขอ้มูลไม่ไดเ้ก็บอยูท่ี่
ไฟลน้ี์ 

lrwxrwxrwx ... termcap -> /usr/share/misc/termcap 
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 Sockets เป็นไฟลช์นิดพิเศษ เพื่อใหร้ะบบใชส้ าหรับควบคุมงานหรือขอ้มูลบางอยา่ง 
srwxrwxrwx ... /tmp/.X11-unix/X0 

 Named pipes ลกัษณะการใชง้านคลา้ยกบั socket เพื่อใชร้ะหวา่งแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง
โปรเซส 

prw-rw---- ... mypipe 

 

โครงสร้างของไดเรคทรอรีของลนุิกซ์ 
ยนิูกซ์และลินุกซ์จะมองทุกอยา่งเป็นโครงสร้างของไฟลท์ั้งหมด เช่น CDROM จะอา้งถึงดว้ย 
/media/cdrom ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงโครงสร้างของไฟลต่์างๆ พร้อมทั้งหนา้ท่ีการท างาน 

 

 

โครงสร้างของไดเรคทรอรีและไฟลข์องลินุกซ์ [8-9] 
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 / เป็นไดเรคทรอรีเร่ิมตน้(root) ซ่ึงเป็นไดเรกทอรีท่ีอยูช่ั้นบนสุดของโครงสร้างล าดบัชั้น
ของไดเรคทรอรี 

 /bin ยอ่มาจาก Binary เป็นไดเรคทรอรีส าหรับเกบ็ค าสั่งท่ีเรียกใชจ้ากผูใ้ช ้โดยส่วนใหญ่
เป็นค าสั่งอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านระบบ และเป็นค าสั่งพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้
งานลินุกซ์ ทัว่ไป 

 /boot ใชเ้ก็บไฟลท่ี์ใชส้ าหรับควบคุมการท างานของลินุกซ์หรือ kernel รวมทั้งไฟลท่ี์
จ าเป็นตอ้งใช ้boot เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น GRUB (GRand Undified Boot loader)หรือ 
LILO เป็นตน้ 

 /dev ยอ่มาจาก Device ใชเ้ก็บช่ือไฟลพ์ิเศษ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีในระบบ เช่น 
tty(Terminal) hda(hard disk) เป็นตน้ โดยในแต่ละไฟลจ์ะหมายถึงการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์
หน่ึงอุปกรณ์ 

 /etc ค าวา่ et cetera (ยอ่มาจาก Et cetera เป็นภาษาลาติน มีหมายความในภาษาองักฤษวา่ 
and the others (Et คือ and, cetera คือ others)ใชเ้ก็บ Configuration file ซ่ึงใชส้ าหรับดูแล
รักษาระบบ (System administrator) และไฟลส์คริปตท่ี์ใชค้วบคุมการเปิดปิดบริการ
(Service) ต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก็บอยูภ่ายใต ้etc คือ /etc/init.d 

 /home เป็นไดเรคทรอรีส าหรับเก็บขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนยกเวน้ root จะเก็บไวท่ี้ /root 
แยกออกต่างหาก 

 /lib ยอ่มาจาก Library ใชส้ าหรับเก็บไลบราร่ีของโปรแกรมต่างๆ 
 /lost+found เป็นไดเรคทรอรีท่ีใชเ้ก็บไฟลท่ี์ก าลงัถูกใชง้านแลว้ดิสกเ์กิดปัญหา หรือระบบ

ลม้เหลว หรือไม่ใชค้  าสั่งปิดเคร่ืองท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงบางคร้ังท าใหไ้ฟลท่ี์ก าลงัใชง้านเหล่าน้ีมี
ปัญหา เม่ือเร่ิมการท างานของระบบใหม่(boot) โปรแกรม fsck ซ่ึงท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
ระบบไฟลจ์ะเร่ิมท างาน หากพบไฟลท่ี์เกิดความผดิพลาดเกิดข้ึนในระบบไฟลใ์ด ก็จะน า
ไฟลท่ี์เก็บส ารองไวใ้น lost+found ไปแทนท่ีในไดเรคทรอรีท่ีมีปัญหาดงักล่าว 

 /media เป็นไดเร็กทอร่ีส าหรับการเช่ือมอุปกรณ์เขา้กบัโครงสร้างของไฟลใ์นลินุกซ์ดว้ย
ค าสั่ง mount ส่วนใหญ่อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อจะเป็นอุปกรณ์เก็บขอ้มูลประเภทส่ือต่างๆ ท่ี
จ  าเป็นต่อระบบ เช่น cdrom, thumb drive 

 /mnt เป็นไดเร็กทอร่ีท่ีใชเ้ช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เก็บขอ้มูลอ่ืนๆ 
 /opt เป็นไดเรคทรอรีท่ีใชเ้ก็บโปรแกรมส่วนขยายอ่ืนๆ หรือโปรแกรมประเภท third party 

software หรือโปรแกรมท่ีเราเอามาติดตั้งเอง แต่ส่วนมากนิยมติดตั้งไวใ้น /usr/local 
มากกวา่ 
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 /proc เป็นไดเร็กทอร่ีส าหรับเก็บขอ้มูลของระบบท่ีก าลงัท างานอยู ่เช่น ขอ้มูลโปรเซส หรือ 
สถานะต่างๆ ของระบบ เป็นตน้ 

 /root เป็น home directory ของ root 
 /sbin เป็นไดเรคทรอรีส าหรับเก็บโปรแกรมหรือค าสั่งส าหรับผูดู้แลระบบ โดยมาก

โปรแกรมท่ีเก็บอยูใ่นไดเรคทรอรีน้ีตอ้งใช ้สิทธิ root หรือตอ้งใช ้sudo จึงจะสามารถใช้
งานค าสั่งได ้

 /tmp เป็นไดเรคทรอรีท่ีใชเ้ก็บไฟลช์ัว่คราว ไดเรคทรอรีน้ีไม่วา่ผูใ้ชค้นใดในระบบสามารถ
เขียนขอ้มูลลงไปได ้และไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้ม่ือ boot เคร่ืองใหม่เพราะขอ้มูลจะหาย 

 /usr เป็นไดเรคทรอรีท่ีใชเ้ก็บโปรแกรม ไลบรารีต่างๆ หรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีผูใ้ชติ้ดตั้ง
เพิ่มเติมลงไป 

 /usr/bin เก็บค าสั่งของผูใ้ชง้านทัว่ไป 
 /var เก็บไฟลท่ี์เปล่ียนแปลงหรือไฟลช์ัว่คราวต่างๆ ท่ีสร้างโดยโปรแกรมหรือผูใ้ช ้เช่น log 

ขอ้มูล E-mail ขอ้มูลการพิมพต่์างๆ 
 
สรุปท้ายบท 
 โครงสร้างของยนิูกซ์และลินุกซ์ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกัๆ คือ คือ ฮาร์ดแวร์ คือ 
ส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถมองเห็นดว้ยตาและสัมผสัได ้เคอร์เนล คือ 
ซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้ท่ี เช่ือมต่อและควบคุมการท างานระหวา่งฮาร์ดแวร์กบัผูใ้ชง้าน เชลล ์คือ 
ซอฟตแ์วร์ตวักลางท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อระหวา่งผูใ้ชก้บัเคอร์เนล และยทิูลิต้ีกบัซอฟตแ์วร์ประยกุต ์คือ 
ซอฟตแ์วรท่ีท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้าน 
 โครงสร้างของไฟลบ์ระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์มีหลายประเภท คือ FS, Ext FS, 
Ex2, Ex2 FS, Ex3, Ex4 โดยมีความสามารถเพิ่มข้ึนตามล าดบั โครงสร้างของไฟลแ์ละไดเรคทรอรี
ของยนิูกซ์และลินุกซ์แบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามหนา้ท่ีการท างาน เช่น /boot มีหนา้ท่ีเก็บแฟ้ม
ส าหรับบูตระบบปฏิบติัการ /bin เก็บค าสั่งท่ีเรียกใชจ้ากผูใ้ชง้าน /dev เก็บไฟลท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีในระบบ เป็นตน้ 
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ค าถามท้ายบท 
1. โครงสร้างของยนิูกซ์และลีนุกซ์แบ่งออกไดเ้ป็นก่ีส่วน อะไรบา้ง 
2. เคอร์เนล(kernel) ท าหนา้ท่ีอะไรในระบบปฏิบติัการ 
3. เชลล(์shell) ท าหนา้ท่ีอะไรในระบบปฏิบติัการ 
4. จงอธิบายความแตกต่างของ X-Window, Window Manager, X Desktop 
5. จงอธิบายพฒัาการของระบบไฟลร์ะบบปฏิบติัการบนลินุกซ์ 
6. ระบบไฟลแ์บบ journal มีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง 
7. จงอธิบายความแตกต่างของระบบไฟลแ์บบ Ext3 และ Ext4 
8. จงอธิบายวา่ประเภทของไฟลบ์นระบบปฏิบติัการลินุกซ์มีก่ีประเภท อะไรบา้ง แต่ละ

ประเภทสามารถจ าแนกไดอ้ยา่งไร 
9. จงอธิบายโครงสร้างไดเรคทอรีและไฟลบ์นลินุกซ์ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง และแต่

ละส่วนท าหนา้ท่ีอะไร เช่น /, /etc, /bin เป็นตน้ ใหอ้ธิบายทั้งหมด 
 
 



 

 

 

บทที ่

 3 
ส่ือที่ใช้จัดเกบ็ระบบปฏิบัติการ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. สามารถอธิบายถึงอุปกรณ์หรือส่ือท่ีใชจ้ดัเก็บระบบปฏิบติัการท่ีนิยมในปัจจุบนัได ้
2. สามารถอธิบายถึงโครงสร้างของฮาร์ดดิสกว์า่ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง และแต่

ส่วนท าหนา้ท่ีอะไร 
3. สามารถอธิบายถึงฮาร์ดดิสก์แบบ IDE, SCSI, SATA ได ้
4. สามารถอธิบายถึง Hard disk Layout วา่มีส่วนประกอบอะไรบา้ง  
5. สามารถอธิบายถึงความส าคญัของ MBR record 
6. สามารถอธิบายถึงการสร้างพาร์ติชนับนฮาร์ดดิสก์ 
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บทที ่3 
ส่ือที่ใช้จดัเกบ็ระบบปฏิบัตกิาร 

 
บทน า 

ในบทน้ีกล่าวถึงส่ือท่ีใชจ้ดัเก็บระบบปฏิบติัซ่ึงมีหลายชนิด เช่น ซีดีรอม ดีวดีี ฮาร์ดดิสก ์
เป็นตน้ ส าหรับส่ือท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัคือฮาร์ดดิสกเ์พราะมีความจุสูง ความเร็วในการอ่านและ
เขียนขอ้มูลมาก ราคาถูก ในบทน้ีผูเ้ขียนเนน้กล่าวถึงส่ือเก็บขอ้มูลแบบฮาร์ดดิสกอ์ยา่งละเอียด ฮาร์ด
ดิกส์ท่ีใชใ้นปัจจุบนัมี 3 ประเภทหลกัคือ IDE, SATA และ SCSI ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันา
ฮาร์ดดิสกแ์บบโซริสเตจ เพิ่มข้ึนมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการอ่านเขียนขอ้มูล 
 
อุปกรณ์หรือส่ือท่ีใชจ้ดัเก็บระบบปฏิบติัการท่ีนิยมในปัจจุบนัซ่ึงมี 2 ประเภทคือ CD/DVD และ
ฮาร์ดดิสก ์
ซีดีรอม (CD-ROM หรือ Compact Disk Read Only Memory) [17] 
 แผน่ซีดีรอมมี 2 ประเภทใญ่ๆ คือ CD-RW(เขียนขอ้มูลไดห้ลายคร้ัง) และ CD-R(เขียน
ขอ้มูลไดค้ร้ังเดียว) สามารถเก็บขอ้มูลไดสู้งถึง 650 เมกะไบตต่์อแผน่ การใชง้านแผน่ซีดีรอมจะตอ้ง
มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีซีดีรอมไดร์ฟ (CD-ROM Drive) ซีดีรอมไดรั้บความนิยมใชเ้ป็นส่ือเก็บ
ขอ้มูลเป็นอยา่งมากเน่ืองจากมีความจุสูง เช่น ซอฟตแ์วร์เกมส์ เพลง หนงัสือ ภาพยนตร์ รูปภาพ 
มลัติมีเดีย เป็นตน้ และปัจจุบนันิยมติดตั้งระบบปฏิบติัการไวบ้นซีดีรอมเป็นแบบ Live-CD 

  
ซีดีรอมและโครงสร้างของซีดีรอม 

รูปท่ี 3-1 ซีดีรอม  
ดีวดีี (DVD หรือ Digital Versatile Disk) 
 ดีวดีี เป็นเทคโนโลยใีหม่ล่าสุดท่ีมีแนวโนม้จะไดรั้บความนิยมสูงสุด โดยแผน่ดีวดีีสามารถ
เก็บขอ้มูลไดต้  ่าสุดท่ี 4.7 จิกะไบต ์ซ่ึงเพียงพอส าหรับเก็บภาพยนตร์เตม็เร่ืองดว้ยคุณภาพระดบั
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สูงสุดทั้งภาพและเสียง (ในขณะท่ี CD-ROM หรือ Laser Disk ท่ีนิยมใชเ้ก็บภาพยนตใ์นปัจจุบนัตอ้ง
ใชห้ลายแผน่) ท าใหเ้ป็นท่ีคาดหมายวา่ดีวดีีจะมาแทนท่ีทั้งซีดีรอม เลเซอร์ดสิกห์รือแมก้ระทั้ง
วดีีโอเทป ขอ้ก าหนดของดีวีดีจะสามารถมีความจุไดต้ั้งแต่ 4.7 GM ถึง 17 GM และมีความเร็วใน
การเขา้ถึง (Access time) อยูท่ี่ 600 กิโลไบตต่์อวนิาที ถึง 1.3 เมกะไบตต่์อวินาที รวมทั้งสามารถ
อ่านแผน่ซีดีรอมแบบเก่าไดด้ว้ย 
 

 
แผน่ดีวีดีและดีวดีีไดร์ฟ 

รูปท่ี 3-2 ดีวดีี 
ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) 
 ฮาร์ดดิสก ์ประกอบไปดว้ยจานแม่เหล็กหรือจานดิสก ์(Platter) ซ่ึงออกแบบมาส าหรับ
บนัทึกขอ้มูลโดยข้ึนอยูก่บัสถาปัตยกรรมในการออกแบบดว้ยวา่ไดมี้การก าหนดใหมี้ขนาดความจุ
ต่อแผน่เท่าใด และในฮาร์ดดิสก ์แต่ละรุ่นจ าตอ้งใชจ้  านวนแผน่เท่าใด ซ่ึงจานแม่เหล็กมีลกัษณะเป็น
ทรงกลมและมีมอเตอร์ส าหรับควบคุมการหมุนของจานดิสก ์(Spindle)โดยอตัราความเร็วในการ
หมุน ปัจจุบนัถูกจดักลุ่มออกเป็น 5400, 7200 และ 10,000 รอบต่อนาที(rpm) ซ่ึงถา้จ านวนรอบใน
การหมุนของจานดิสกมี์ระดบัความถ่ีท่ีสูง ก็จะส่งผลใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็วยิง่ข้ึนตามไป
ดว้ย การบนัทึกขอ้มูลในฮาร์ดดิสกจ์ะแบ่งเป็นวงรอบเรียกวา่ แทร็ก (track) ฮาร์ดดิสกจ์ะเก็บขอ้มูล
เป็นวงครบรอบหลาย ๆ วง ฮาร์ดดิสกต์อ้งท าการจดัรูปแบบแผน่ก่อน หรือท่ีเรียกวา่ การฟอร์แมต 
(format)  ขั้นตอนการฟอร์แมตเร่ิมจากการสร้างแทร็กก่อน และในแต่ละแทร็กจะแบ่งออกเป็นส่วน 
ๆ ท่ีเรียกวา่ เซ็กเตอร์ (sector) ความจุของฮาร์ดดิสกส์ามารถค านวณจากจ านวนแผน่บนัทึกขอ้มูล 
จ านวนแทร็กในแต่ละแผน่คูณกบัจ านวนเซ็กเตอร์ในแต่ละแทร็ก โดยหน่ึงเซ็กเตอร์จะมีเน้ือท่ีเก็บ
ขอ้มูลเท่ากบั 512 ไบต ์[18]  
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รูปท่ี 3-3 โครงสร้างฮาร์ดดิสก ์

 
อินเตอร์เฟสของฮาร์ดดิสกท่ี์ใชใ้นปัจจุบนั มีอยู ่3 ชนิดดว้ยกนั [19] คือ 
IDE (Integrated Drive Electronics) 
 เป็นอินเตอร์เฟสท่ีนิยมใชก้นัมาก แต่ในปัจจุบนัเร่ิมจะไม่นิยมใชง้านแลว้ เน่ืองจากอตัรา
การโอนถ่ายขอ้มูลต ่ากวา่ประเภทอ่ืนๆ การต่อไดร์ฟฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE จะต่อผา่นสายแพรและ
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คอนเน็คเตอร์จ านวน 40 ขาท่ีมีอยูบ่นเมนบอร์ด ส่วนใหญ่แลว้ใน 1 คอนเน็คเตอร์ จะสามารถต่อ
ฮาร์ดดิสกไ์ด ้2 ตวั ในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัจะสามารถต่อฮาร์ดดิสกช์นิด IDE ไดไ้ม่เกิน 4 ตวั 
ฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE มีความเร็วสูงสุดประมาณ 8.3 Mbytes ต่อวินาที และ EIDE(Enchanced IDE) มี
ความเร็วสูงสุดประมาณ  133.3 Mbytes ต่อวินาที  

 
 

Hard disk IDE IDE Cable 
รูปท่ี 3-4 ฮาร์ดดิสกช์นิด IDE 

SCSI (Small Computer System Interface) 
 เป็นอินเตอร์เฟสท่ีแตกต่างจากอินเตอร์เฟสแบบอ่ืน ๆ มาก โดยจะอาศยั Controller Card ท่ี
มี Processor อยูใ่นตวัเอง เม่ือตอ้งการใชง้านจ าเป็นตอ้งต่อเพิ่มการ์ด Controller เขา้กบัเมนบอร์ด
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เฟสประเภทน้ีสนบัสนุนการเช่ือมต่อฮาร์ดดิสกไ์ดสู้งถึง 8 ตวั แต่
การ์ดบางรุ่นอาจจะไดถึ้ง 14 ตวัเลยทีเดียว โดยส่วนใหญ่แลว้จะใชง้านกบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เพราะ
อินเทอร์เฟสประเภทน้ีมีราคาแพง แต่ใหค้วามเร็วในการโอนถ่ายขอ้มูลสูงถึง 320 Mbytes ต่อวนิาที  

 

 
 

Harddisk SCSI SCSI Controller SCSI Cable 
รูปท่ี 3-5 ฮาร์ดดิสกช์นิด SCSI 

Serial ATA (Advanced Technology Attachment) 
 เป็นอินเตอร์เฟสแบบใหม่ เปิดตวัคร้ังแรกในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2545 งาน PC Expo ใน 
New York มีความเร็วในเขา้ถึงขอ้มูลถึง 150 Mbytes ต่อ วนิาที ปัจจุบนั SATA 2 มีความเร็วสูงถึง 
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300 Mbytes ต่อวินาที และใหผ้ลตอบสนองในการท างานไดเ้ร็วมากในส่วนของ extreme 
application เช่น Game Home Video และ Home Network Hub โดยเป็นอินเตอร์เฟสท่ีจะมาแทนท่ี
ของ IDE ในปัจจุบนั 

 
 

Hard disk Serial ATA(SATA) SATA Cable 
รูปท่ี 3-6 ฮาร์ดดิสกช์นิด SATA 

Hard disk Layout [20] 
 ฮาร์ดดิสกส์ามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

 MBR (Master Boot Record)  
 Boot Sector 
 Primary Partition 
 Extend Partition 
 Logical Partition 

MBR เป็นส่วนท่ีใชก้ าหนดต าแหน่งการ boot ของระบบปฏิบติัการบนฮาร์ดดิสก ์พื้นท่ีในส่วนน้ีจะ
อยู ่sector แรกบนจานแม่เหล็ก(sector 0) มีขนาดไม่เกิน 512 ไบต ์พื้นท่ีของ MBR ไม่ใช่พื้นท่ีท่ี
ส าหรับใชง้านทัว่ๆ ไป แต่จะมีหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งหมดดงัน้ี 

 เก็บรหสัค าสั่งเพื่อช้ีไปยงั Primary Partition 
 เก็บรหสัค าสั่งท่ีท างานในส่วนของ Bootstrapping operating systems หลงัจากท่ี Bios ได้

ผา่นการตรวจสอบฮาร์ดแวร์เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
MBR จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  
 IPL(Initial Program Loader) มีขนาด 446 ไบต ์ท าหนา้ท่ีเก็บโปรแกรม Boot Loader เป็น
รหสัค าสั่งท่ีท าหนา้ท่ีโหลดระบบปฏิบติัการท่ีอยูบ่นฮาร์ดดิสกข้ึ์นมาท างานต่อจาก Bios ได ้ 
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 Partition Table มีขนาด 66 ไบต ์ท าหนา้ท่ีเก็บรหสัค าสั่งท่ีช้ีไปยงั Partition ท่ีเก็บ
ระบบปฏิบติัการอยู ่
 Magic Number มีขนาด 2 ไบต ์

 
รูปท่ี 3-7 โครงสร้างของ Disk Layout 
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รูปท่ี 3-8 Anatomy of the MBR [21] 

 

 
รูปท่ี 3-9 Structure of a Master Boot Record 
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 การสร้าง Partition บนฮาร์ดดิสก ์สามารถท าได ้3 แบบคือ Primary, Extended และ Logical 
ส าหรับ Primary Partition มีขอ้จ ากดัวา่สามารถสร้าง ไดเ้พียง 4 Partition เท่านั้น ถา้ตอ้งการแบ่ง 
Partition ใหไ้ดม้ากกวา่นั้น ตอ้งอาศยั Partition แบบ Extended ช่วย คือเม่ือท าการสร้าง Partition 
แบบ Extended แลว้สามารถสร้าง Partition ยอ่ยๆ เรียกวา่ Logical ไดถึ้ง 63 พาร์ติชนัเลยทีเดียว ดงั
ตวัอยา่งการแบ่ง partition ต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 3-10 การแบ่ง Partition แบบ Primary ทั้งหมด 4 พาร์ติชนั 

 

 
รูปท่ี 3-11 การแบ่ง Partition โดยใชพ้าร์ติชนัท่ี 4 เป็น Extended 

 

 
รูปท่ี 3-12 การแบ่ง Partition โดยใชพ้าร์ติชนัท่ี 3 เป็น Extended 

 

 
รูปท่ี 3-12 การแบ่ง Partition โดยใชพ้าร์ติชนัท่ี 2 เป็น Extended 

การแบ่งพาร์ติชนับนลินุกซ์ มีขอ้จ ากดัคือ พาร์ติชนัแรกท่ีเป็น Logical จะเป็นพาร์ติชนัท่ี 5 เสมอ 
และฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE สามารถแบ่งพาร์ติชนัไดสู้งท่ีสุดไม่เกิน 63 พาร์ติชนั ส าหรับฮาร์ดดิสก์
แบบ SCSI ไดสู้งสุดไม่เกิน 15 พาร์ติชนั 
 
การเรียกช่ือฮาร์ดดิสก์และพาร์ติชัน [22] 
  ลินุกซ์จะมองเห็นอุปกรณ์ทุกอยา่งเป็นไฟล ์เรียกวา่ device file อยูภ่ายใต ้directory ช่ือ /dev 
ฮาร์ดดิสกก์็จะถูกมองเป็น device file เช่นกนั วธีิการตั้งช่ือ device file ของฮาร์ดดิสก ์จะข้ึนอยูก่บั
ประเภท ช่องสัญญาณ IDE ท่ีเช่ือมต่อและล าดบัของพาร์ติชัน่ของฮาร์ดดิสกต์วันั้น ดงัน้ีคือ 
 ตวัอกัษร 2 ตวัแรก   หมายถึง ประเภทของฮาร์ดดิสก ์ถา้เป็นแบบ IDE จะมีช่ือเป็น hd ถา้
เป็น SCSI จะแทนดว้ยตวัอกัษร sd 
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 ตวัอกัษรตวัท่ี 3 หมายถึง ต าแหน่งของช่องสัญญาณ IDE ท่ีต่อกบัฮาร์ดดิสก ์มีอยู ่4 ตวัดงัน้ี 
 a หมายถึง ฮาร์ดดิสกต์วัท่ี 1 หรือ primary master (/dev/hda) 
             b หมายถึง ฮาร์ดดิสกต์วัท่ี 2 หรือ primary slave (/dev/hdb)  
             c หมายถึง ฮาร์ดดิสกต์วัท่ี 3 หรือ secondary master (/dev/hdc) 
             d หมายถึง ฮาร์ดดิสกต์วัท่ี 4 หรือ secondary slave (/dev/hdd) 
ตวัเลขตวัสุดทา้ย หมายถึง หมายเลขพาร์ติชัน่ของฮาร์ดดิสก ์ตวัอยา่งคือ  
 /dev/hda1 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 1 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 1 เป็น primary master 
          /dev/hda2 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 2 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 1 เป็น primary master 
 /dev/hda3 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 3 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 1 เป็น primary master 
 /dev/hdan หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี n ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 1 เป็น primary master 
 
 /dev/hdb1 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 1 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 2 เป็น primary slave 
          /dev/hdb2 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 2 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 2 เป็น primary slave 
 /dev/hdbn หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี n ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 2 เป็น primary slave 
  
 /dev/hdc1 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 1 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 3 เป็น secondary master 
          /dev/hdc2 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 2 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 3 เป็น secondary master 
 /dev/hdcn หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี n ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 3 เป็น secondary master 
 
 /dev/hdd1 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 1 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 4 เป็น secondary slave 
          /dev/hdd2 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 2 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 4 เป็น secondary slave 
 /dev/hddn หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี n ของฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE ตวัท่ี 4 เป็น secondary slave 
ส าหรับการเรียกช่ือฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI จะเรียกตาม SCSI ID เช่น 
 SCSI ID 0 เรียกช่ือวา่ /dev/sda 
 SCSI ID 1 เรียกช่ือวา่ /dev/sdb 
 SCSI ID 2 เรียกช่ือวา่ /dev/sdc 
 SCSI ID 3 เรียกช่ือวา่ /dev/sdd 
 SCSI ID 4 เรียกช่ือวา่ /dev/sd… 
ช่ือจะเรียงต่อกนัไปเร่ือยๆ (sd…) ตามจ านวนของ SCSI ท่ีสามารถใส่เขา้ไปได ้และส าหรับการอา้ง
พาร์ติชนัก็เรียกช่ือเหมือนกบั IDE คือ /dev/sda1, /dev/sda2,.. , /dev/sdb1, /dev/sdb2,.. , /dev/sdc1, 
/dev/sdc2 ดงัตวัอยา่ง  
 /dev/sda1 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 1 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI ID 0 



ส่ือที่ใช้จัดเก็บระบบปฏิบัติการ 

 

- 36 - 

 /dev/sda2 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 2 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI ID 0   
 /dev/sdb1 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 1 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI ID 1  
 /dev/sdb2 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 2 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI ID 1 
 /dev/sdc1 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 1 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI ID 2 
 /dev/sdc2 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 2 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI ID 2  
 … 
 /dev/sdn1 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 1 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI ID n 
 /dev/sdn2 หมายถึง พาร์ติชัน่ท่ี 2 ของฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI ID n 
ส าหรับฮาร์ดดิสกแ์บบ SATA จะเรียกช่ือเหมือนกบัฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI 
การติดตั้งลินุกซ์ลงบนฮาร์ดดิสกต์อ้งการอยา่งนอ้ย 2 พาร์ติชัน่ คือ root partition และ swap 
partition ลินุกซ์สามารถติดตั้งไดท้ั้งใน primary partition หรือ extended partition ก็ได ้
 
สรุปท้ายบท 
ระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์สามารถติดตั้งไดบ้นส่ือจดัเก็บไดห้ลายประเภท เม่ือตอ้งการ
ระบบบฏิบติัการท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกใหเ้ลือกใช ้ซีดี หรือ ดีวดีี แต่ถา้ตอ้งการติดตั้งบน
ส่ือจดัเก็บท่ีใหค้วามเร็ว และความจุสูง และไม่ควรเคล่ือนท่ี ใหเ้ลือกใชฮ้าร์ดดิสก ์ซ่ึงมีใหเ้ลือก
หลายประเภท เช่น IDE, SATA, SCSI เป็นตน้ ฮาร์ดดิสก์มีส่วนส าคญัท่ีเรียกวา่ MBR ท าหนา้ท่ี
ก าหนดต าแหน่งการ boot ของระบบปฏิบติัการบนฮาร์ดดิสก ์พื้นท่ีในส่วนน้ีจะอยู ่sector แรกบน
จานแม่เหล็ก การสร้าง Partition บนฮาร์ดดิสก ์สามารถท าได ้3 แบบคือ Primary, Extended และ 
Logical  
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ค าถามท้ายบท 
1. อุปกรณ์หรือส่ือท่ีใชจ้ดัเก็บระบบปฏิบติัการท่ีนิยมในปัจจุบนัมีก่ีประเภทอะไรบา้ง 
2. CD และ DVD แตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
3. ฮาร์ดดิสกมี์ก่ีประเภทอะไรบา้ง 
4. จงอธิบายโครงสร้างของฮาร์ดดิสกว์า่ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง เช่น Platter, Track, 

Sector เป็นตน้ 
5. ฮาร์ดดิสกแ์บบ IDE มีคุณสมบติัอยา่งไร เช่น ความเร็ว การเช่ือมต่อ เป็นตน้ พร้อม

อธิบาย 
6. ฮาร์ดดิสกแ์บบ SCSI มีคุณสมบติัอยา่งไร เช่น ความเร็ว การเช่ือมต่อ เป็นตน้ พร้อม

อธิบาย 
7. ฮาร์ดดิสกแ์บบ SATA มีคุณสมบติัอยา่งไร เช่น ความเร็ว การเช่ือมต่อ เป็นตน้ พร้อม

อธิบาย 
8. Hard disk Layout มีส่วนประกอบอะไรบา้ง อธิบายมาพอเขา้ใจ 
9. จงอธิบายความส าคญัของ MBR record 
10. การสร้างพาร์ติชนับนฮาร์ดดิสกมี์ก่ีชนิด อะไรบา้ง 
11. จงอธิบายขอ้จ ากดัของการเช่ือมต่อแบบ IDE, SCSI 
12. จงอธิบายการแบ่งพาร์ติชนัวา่สามารถท าไดแ้บบใดบา้ง  
13. จงอธิบายถึงการเรียกช่ือของฮาร์ดดิสกแ์ละพาร์ติชนัแบบ IDE 
14. จงอธิบายถึงการเรียกช่ือของฮาร์ดดิสกแ์ละพาร์ติชนัแบบ SCSI 
15. จงอธิบายถึงการเรียกช่ือของฮาร์ดดิสกแ์ละพาร์ติชนัแบบ SATA 
 

 



 

 

 

บทที ่

 4 
กระบวนการบูตและการชัตดาวน์ของลนุิกซ์ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. สามารถอธิบายกระบวนการบูตและชตัดาวน์ระบบปฏิบติัการลินุกซ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

2. สามารถอธิบายถึงการท างานของ BIOS, MBR, LILO และ GRUB คืออะไร วา่มี
หนา้ท่ีและความส าคญัอยา่งไร 

3. สามารถอธิบายถึงขบวนการ mount file system 
4. สามารถอธิบายถึงหนา้ท่ีของสคริปต ์/sbin/init, /etc/inittab, /etc/rc.d/rc.sysint 
5. สามารถอธิบายถึงไดเรคทอรี /etc/rc.d/rc1.d, /etc/rc.d/rc2.d, /etc/rc.d/rc3.d, 

/etc/rc.d/rc4.d, /etc/rc.d/rc5.d, /etc/rc.local ท าหนา้ท่ีอะไร 
6. สามารถอธิบายวา่วธีิการ shutdown/restart ลินุกซ์ สามารถท าไดก่ี้วธีิ อะไรบา้ง 
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บทที ่4 
กระบวนการบูตและการชัตดาวน์ของลนุิกซ์ 

 ในบทน้ีอธิบายถึงขั้นตอนการบูตระบบปฏิบติัการลินุกซ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ขา้ใจ
ถึงกระบวนการบูตของลินุกซ์ทั้งหมดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง [21,22-23] ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 4-1 แสดงกระบวนการบูตของลินุกซ์ 
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1. เร่ิมตั้งแต่เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเร่ิมตน้คอมพิวเตอร์ใหม่(restart) หน่วยประมวลผล
กลาง (processor) จะท าการโหลดและรันรหสัค าสั่งท่ีบรรจุอยูใ่น BIOS(Basic 
Input/Output System) ซ่ึงเก็บไวใ้น ROM (Read Only Memory) ข้ึนมาท างาน BIOS จะท า
การคน้หาอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อพร้อมตรวจสอบ อุปกรณ์ต่อเช่ือมเหล่านั้น เช่น เมาส์ คียบ์อร์ด 
จอภาพ หน่วยความจ า เป็นตน้ ซ่ึงกระบวนการในส่วนน้ีเรียกวา่ power-on self test (POST) 

2. ขั้นตอนต่อไปรหสัค าสั่งใน BIOS จะท าการคน้หาอุปกรณ์ท่ีมีหนา้ท่ีในการบูตระบบ โดย
ปกติแลว้ จะคน้หาฟลอปป้ีดิสก ์ซีดีรอม ฮาร์ดดิสก ์ตามล าดบั(เราสามารถปรับล าดบัการ
เลือกอุปกรณ์ท่ีใชบู้ตไดโ้ดยการ setup ใน BIOS) เม่ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบูตเป็นฮาร์ดดิสก ์
ก็จะเขา้ไปโหลด boot loader ในฮาร์ดดิสก ์แต่ถา้ไม่ใช่ เช่น บูตจาก CD/DVD เป็นตน้ ก็
จะตอ้งท าตามระเบียบวธีิการของแต่ละวธีิ แต่สุดทา้ยก็จะเหมือนกนัคือจะตอ้งโหลดและ
รัน boot loader เช่นเดียวกนั 

3. เซกเตอร์แรกของฮาร์ดดิสก ์จะบรรจุขอ้มูลส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด เรียกวา่ Master Boot Record 
(MBR) โดยใน MBR น้ีจะมีโปรแกรมของ boot loader บรรจุไวอ้ยูซ่ึ่งจะมีขอ้มูล
รายละเอียดของพาร์ทิชนั รวมทั้งโคด้ในการส่งผา่นการท างานใหเ้คอร์เนล (ในแต่ละพาร์ทิ
ชนัจะมี boot sector แยกเป็นของตวัเองต่างหาก ตวั boot loader เป็นเพียงตวัท าหนา้ท่ี
แสดงผลใหผู้ใ้ชเ้ลือกและส่งต่อกระบวนการบูตไปใหก้บัโปรแกรมในส่วน boot sector) 
boot loader ในลินุกซ์ท่ีนิยมมี 2 โปรแกรมคือ LILO และ GRUB ปัจจุบนันิยมใช ้GRUB 
มากกวา่ 

4. BIOS จะท าการโหลด LILO/GRUB จาก MBR และรัน LILO/GRUB ข้ึนมาพร้อมกบัส่ง
ต่อกระบวนการบูตใหแ้ก่ LILO/GRUB โดย LILO/GRUB จะแสดง prompt ใหผู้ใ้ช้
สามารถเลือกไดว้า่จะบูตจากระบบปฏิบติัการใด (ข้ึนกบัการตั้งค่าในไฟล ์/etc/lilo.conf, 
/etc/grub.conf) ไฟลค์อนฟิกดงักล่าวจะมีขอ้มูลอยูแ่ลว้วา่ระบบปฏิบติัการใดถูกติดตั้งบน
พาร์ติชนัใด หากผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือกวา่จะบูตจากระบบปฏิบติัการใดหรือเคอร์เนลเวอร์ชนัใด
ภาย ในเวลาท่ีระบุไว ้ตวั LILO/GRUB จะท าการบูตจากเคอร์เนลท่ีเป็นดีฟอลตโ์ดย
อตัโนมติั 
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รูปท่ี 4-2 ตวัอยา่ง Boot Loader(GRUB) 

5. กรณีท่ีบูตจาก CD/DVD ก็จะอ่านขอ้มูลของ MBR จากแผน่ CD/DVD แทน 
6. หลงัจากท่ี LILO/GRUB เลือกแลว้วา่จะท าการบูตจากพาร์ทิชนัใด มนัจะท าการโหลดเคอร์

เนลข้ึนสู่หน่วยความจ าและเคอร์เนลจะท าหนา้ท่ีควบคุม กระบวนการท างานของ
คอมพิวเตอร์ต่อไป ซ่ึงสามารถอธิบายการท างานไดด้งัน้ี  

 เคอร์เนลของลินุกซ์จะท าการขยายตวัมนัเองก่อนซ่ึงบีบอดัไว ้(โดยเคอร์เนลมี
โปรแกรมขนาดเล็กท่ีอยูส่่วนตน้ท าหนา้ท่ีในการขยายตวัเอง) เน่ืองจากไม่ตอ้งการ
ใหเ้คอร์เนลมีขนาดใหญ่เกินไป 

 ลินุกซ์จะถามวา่จะใหใ้ชก้ารแสดงผลในโหมดใด ระหวา่งกราฟฟิกโหมดหรือ 
Text โหมด 

 เคอร์เนลจะท าการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก ์ฟลอปป้ี การ์ด
เครือข่าย รวมทั้ง device driver ท่ีมนัรู้จกัวา่ท างานไดต้ามปกติหรือไม่ โดยจะมี
การแสดงผลออกมาท่ีคอนโซลในระหวา่งกระบวนการน้ีดว้ย 

 
รูปท่ี 4-3 เร่ิมตน้กระบวนการบูตเคอร์เนลของลินุกซ์ 
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 จากนั้นเคอร์เนลจะ mount root filesystem แบบอ่านอยา่งเดียว (read only) เพื่อ
ตรวจสอบ file system หากพบขอ้ผดิพลาดท่ีท าใหไ้ม่สามารถ mount root 
filesystem ได ้ระบบจะไม่สามารถท างานไดแ้ละจะแฮงคไ์ปในท่ีสุด 

 จากนั้นเคอร์เนลจะเร่ิมสั่งให้ส่วนโปรแกรมท่ีช่ือ init (/sbin/init) ท างาน ซ่ึง
หลงัจากท่ี init สั่งใหโ้ปรแกรมท่ีมีความจ าเป็นให้เร่ิมท างานแลว้ ก็เป็นการเสร็จ
ส้ินกระบวนการบูต 

7. เคอร์เนลจะ mount root filesystem แบบอ่านอยา่งเดียว (read only) เพื่อตรวจสอบ file 
system หากพบขอ้ผิดพลาด ท่ีท าใหไ้ม่สามารถ mount root filesystem ได ้ระบบจะไม่
สามารถท างานต่อไดแ้ละจะหยดุการท างาน(แสดงขอ้ความเป็น kernel panic)ไปในท่ีสุด 
แต่ถา้เม่ือการ mount ส าเร็จ เคอร์เนลจะโหลดและสั่งรันโปรแกรมท่ีช่ือ init (อยูท่ี่ 
/sbin/init) ข้ึนมาท างาน ซ่ึงหลงัจากท่ี init ท างานเรียบร้อยแลว้ ก็เป็นการเสร็จส้ิน
กระบวนการบูตระบบ 

8. เม่ือระบบไฟล ์mount ไม่ส าเร็จ เคอร์เนลจะไม่สามารถท างานได ้คอมพิวเตอร์จะหยดุการ
ท างาน 

9. โพรเซส init จะอ่านขอ้มูลคอนฟิกกูเรชนัจาก /etc/inittab โดยขอ้มูลในไฟล ์/etc/inittab จะ
เป็นตวับอกวา่ลินุกซ์จะเร่ิมตน้การท างานอยา่งไร รวมทั้งเป็นตวัจดัการรันสคริปตต่์างๆ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานดว้ย รูปแบบของไฟลค์อนฟิกกูเรชนั (inittab) จะมี
ลกัษณะดงัน้ีคือ 

 id:runlevel:action:process arguments 

 id : เป็นเลเบลท่ีไม่ซ ้ ากนัในไฟล ์เป็นตวัอกัษรยาวได ้2-4 ตวัอกัษร 
 runlevel : เป็นตวัระบุวา่ค าสั่งในบรรทดัน้ีจะมีผลกบั run level ใด ซ่ึงสามารถใส่

หลายๆ run level ได ้
 action : ลกัษณะของการรันโพรเซส 
 process : โพรเซสท่ีตอ้งการรัน 

ส าหรับ runlevel ขยายความในตารางท่ี 4-1 
ตารางท่ี 4-1 runlevel 

runlevel ท่ีอยูข่องสคริปต ์ ค าอธิบาย 
0 /etc/rc.d/rc0.d/ Shutdown หรือ Halt - ใชห้ยดุการท างานของระบบ 
1 /etc/rc.d/rc1.d/ Single user -โหลดคอนฟิกนอ้ยท่ีสุด เพื่อใหใ้ชง้านได้

คนเดียวเท่านั้น 
2 /etc/rc.d/rc2.d/ ใชง้านไดห้ลายคนแต่ไม่สนบัสนุนดา้นเครือข่าย 
3 /etc/rc.d/rc3.d/ ใชง้านไดห้ลายคนและผา่น CLI เท่านั้น 
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4 /etc/rc.d/rc4.d/ สงวนไวใ้ชง้าน(ไม่ไดใ้ชง้านในขณะน้ี) 
5 /etc/rc.d/rc5.d/ X Window - เป็นกราฟฟิกโหมด 
6 /etc/rc.d/rc6.d/ Reboot - ใชรี้บูตระบบ 
S หรือ s  ใชง้านไดเ้พียงคนเดียว ส าหรับ Maintenance 
M  Multiuser mode (Slackware) 
ส าหรับ action นั้น สามารถอธิบายไดด้ว้ยตารางท่ี 4-2 
ตารางท่ี 4-2 action 

Action ค าอธิบาย 
respawn รันโพรเซสใหม่ทุกคร้ังเม่ือโพรเซสหยดุการท างาน 
wait รันโพรเซสเพียงคร้ังเดียว และให ้init รอจนกระทัง่โพรเซสส้ินสุดการท างาน 
once รันโพรเซสเพียงคร้ังเดียว 
boot โพรเซสน้ีรันในขณะบูต และให ้init ไม่สนใจค่าในส่วน id field 
bootwait โพรเซสน้ีรันในขณะบูต และให ้init รอจนโพรเซสส้ินสุดการท างาน 
off จะไม่ท าการรันโพรเซสท่ีระบุในบรรทดัน้ี เหมือนกบัเป็นการ disable 
ondemand รันโพรเซสเม่ือมีการระบุ run level 
initdefault ตั้งค่า run level ท่ีระบุเป็น default run level 
sysinit โพรเซสน้ีจะถูกรันเพียงคร้ังเดียวในขณะบูต  
powerwait โพรเซสจะถูกรันเม่ือไดรั้บสัญญาณ SIGPWR จาก UPS software โดย init จะรอ

จนกระทัง่โพรเซสส้ินสุดการท างาน 
pawerfail คลา้ยกบั powerwait เพียงแต่ init จะไม่รอจนกระทัง่โพรเซสส้ินสุดการท างาน 
powerokwait โพรเซสจะถูกรันเม่ือไดรั้บสัญญาณ SIGPWR และมีค าวา่ OK ในไฟล ์

/etc/powerstatus โดยปกติเหตุการณ์น้ีจะเกิดข้ึนเม่ือ UPS software แจง้มาวา่
เหตุการณ์ไดก้ลบัสู่สภาวะปกติแลว้ 

ctrlaltdel โพรเซสน้ีจะถูกเม่ือไดรั้บสัญญาณ SIGINT 
kbrequest โพรเซสน้ีจะถูกเม่ือไดรั้บ KeyboardSignal จาก keyboard handler 

 

10. ขอ้มูลของไฟล ์/etc/inittab จะเป็นตวับอกใหเ้คอร์เนลท าอะไรบา้ง ยกตวัอยา่งเช่น  
 id:3:initdefault: 

จากบรรทดัดา้นบน เป็นค าสั่งท่ีบอกใหร้ะบบท างานใน run level ท่ี 3 ซ่ึงเป็น multiuser mode 
แต่สั่งงานผา่นทาง Text โหมด(CLI) เท่านั้น แต่ถา้มีการติดตั้ง X Window ไวด้ว้ย จะมี run 
level ท่ีเป็นดีฟอลตคื์อ 5 อยา่งไรก็ตามผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขค่าน้ีใหเ้ป็น run level ท่ี
ตอ้งการได ้เช่น  
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 แกไ้ขค าสั่งใหท้  างานท่ี run revel ท่ี 5 แทน 3 
 id:5:initdefault:  
11. จากนั้น init จะท าการเร่ิมตน้ระบบตามท่ีระบุไวใ้นสคริปต ์/etc/rc.d/rc.sysinit ท่ีไดร้ะบุไว้

ใน inittab 
 # System initialization. 

    si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit 

 โดย rc.sysinit มีฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 
 ตั้งค่าตวัแปร $PATH 
 ปรับแต่งเน็ตเวิร์ค 
 โหลดค่า keyboard configuration, system font 
 เร่ิมการท างานของส่วน swap 
 เร่ิมการท างานส่วน USB controller 
 ตรวจสอบ root filesystem วา่ตอ้งการการซ่อมแซมหรือไม่ 
 ท าการ remount root filesystem ใหม่ใหเ้ป็นแบบ read-write 
 ตรวจสอบ filesystem วา่ตอ้งการการซ่อมแซมหรือไม่ 
 เร่ิมการท างานของอุปกรณ์ plug and play 
 เคลียร์ /etc/mtab (mounted filesystem table) 
 เพิ่มค่า root filesystem ในไฟล ์/etc/mtab 
 เร่ิมตน้การท า hard drive optimization 
 เร่ิมตน้การเซ็ตโควตา้ของ user , group ส าหรับ root filesystem 
 ตั้งค่า hostname 
 เตรียมพร้อมส าหรับการโหลดโมดูลต่างๆ 
 คน้หาโมดูลท่ีจ าเป็นในการโหลด 
 โหลดโมดูล sound 
 เพิ่มอุปกรณ์ RAID และท าการ mount filesystem อ่ืนๆ 
 เคลียร์ไฟล ์/etc/mtab, /etc/fastboot, /etc/nologin 
 ลบล็อกไฟลข์อง UUCP 
 ลบ stale subsystem files 
 ลบ stale pid files 
 เร่ิมการท างานของ serial port 
 ตั้งค่าของ SCSI tape (ถา้มี) 
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12. จากนั้นลินุกซ์จะท าการรันสคริปตภ์ายใตโ้ฟลเดอร์ /etc/rc.d/rc ตามดว้ย option คือ level ท่ี
ระบุ ดงั configuration ใน /etc/inittab 

l0:0:wait:/etc/rc.d/rc0.d/ 

l1:1:wait:/etc/rc.d/rc1.d/ 

l2:2:wait:/etc/rc.d/rc2.d/ 

l3:3:wait:/etc/rc.d/rc3.d/ 

l4:4:wait:/etc/rc.d/rc4.d/ 

l5:5:wait:/etc/rc.d/rc5.d/ 

l6:6:wait:/etc/rc.d/rc6.d/ 

เช่นเม่ือถูกสั่งใหรั้นใน run level 3 สคริปต ์rc จะท าการตรวจสอบวา่ไดเรคทอรี 
/etc/rc.d/rc3.d/ วา่มีไฟลอ์ยูห่รือไม่ หากมีอยูก่็จะท างาน โดยจะรันสคริปตท่ี์อยูภ่ายใต ้
/etc/rc.d/rc3.d/ และมีช่ือไฟลข้ึ์นตน้ดว้ยตวัอกัษร S (uppercase) โดยจะส่งค าสั่งไปยงั
สคริปตด์งักล่าวดว้ยออปชนั start ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนล าดบัการท างานก่อนหลงัไดโ้ดย 
เปล่ียนค่าตวัเลขท่ีอยูห่ลงัตวัอกัษร S หรือ K เช่น ไฟล ์S98httpd จะถูกสั่งใหท้  างานก่อน
ไฟล ์S99mysql ซ่ึงหากตอ้งการให ้mysql ถูก start ก่อนก็สามารถเปล่ียนช่ือไฟลจ์าก 
S99mysql เป็นตวัเลขอ่ืนท่ีนอ้ยกวา่ S98 และไม่ซ ้ ากบัไฟลอ่ื์นท่ีมีอยูใ่นไดเรกทอรีเดียวกนั 

13.    จากนั้น init จะท าการรันไฟล ์/etc/rc.local ซ่ึงถูกรันเม่ือระบบถูกบูตหรือรันใน run level 
2, 3 หรือ 5 โดยปกติมกัจะใชเ้พื่อใส่ค าสั่งท่ีตอ้งการใหท้ างานในการบูตแต่ละคร้ัง 

14. สุดทา้ยก็จะรันสคริปตใ์นไฟล ์/etc/rc.serial โดยปกติแลว้จะรันเม่ือส้ินสุดกระบวนการใน 
run level 1 หรือ 3 เพื่อท าหนา้ท่ีเร่ิมตน้การท างานของ serial port 

15. สั่งรันเทอร์มินอลและ shell script เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสั่งงานระบบต่อไป 
 

การ Login 
 เม่ือลินุกซ์พร้อมท างาน จะปรากฏหนา้ต่างใหท้  าการ Login เขา้ระบบ โดยปกติจะมี 2 แบบ
คือ แบบกราฟฟิกโหมด (Graphic Mode) และแบบ Text โหมด ดงัรูป 
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รูปท่ี 4-4 การ Login แบบกราฟฟิก 

 

 
รูปท่ี 4-5 การ Login แบบ Text โหมด 

 
การชัตดาวน์ระบบ 
 กระบวนการชตัดาวน์มีความส าคญัต่อระบบลินุกซ์เป็นอยา่งยิง่ เพราะหากขา้มขั้นตอน
หรือใชค้  าสั่งผดิก็อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ file system ได ้ทั้งน้ีเพราะลินุกซ์ท างานโดยดึง
ขอ้มูลจาก cache ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลลงดิสกเ์ป็นช่วงเวลา หากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ถูกปิดเคร่ืองไป
โดยตรงก็อาจจะท าใหข้อ้มูลใน cache ไม่ถูกบนัทึกลงในไฟลซ่ึ์งอาจจะท าใหไ้ฟลมี์ปัญหาได ้
 นอกจากน้ีลินุกซ์ยงัเป็นระบบปฏิบติัการท่ีเป็น multitask ซ่ึงหากท าการ shutdown อยา่งผดิ
ขั้นตอน เช่น การกดปุ่มสวติช์ power off โดยตรง เป็นตน้ อาจจะส่งผลใหโ้พรเซสหลายๆ ตวัซ่ึง
ท างานใน background mode สูญเสียขอ้มูล ซ่ึงอาจจะเกิดความเสียหายต่อระบบได ้ก่อนท าการ 
shutdown ผูดู้แลระบบจะตอ้งปิดการท างานของโปรแกรมต่างๆ ท่ีรันอยู ่และใชค้  าสั่ง shutdown ซ่ึง
จะส่งขอ้ความแจง้เตือนไปยงัผูใ้ชท่ี้ล็อกอินอยูใ่นระบบให้ทราบวา่ เคร่ืองก าลงัจะ shutdown และ
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แจง้ใหผู้ใ้ชท้  าการปิดการท างานของโปรแกรมท่ีใชอ้ยู ่พร้อมทั้งล็อกเอาตอ์อกจากระบบ ค าสั่งท่ีใช้
ในการชตัดาวน์ระบบคือ /sbin/shutdown ซ่ึงสามารถใชไ้ดห้ลายรูปแบบ เช่น 
 ใหช้ตัดาวน์ระบบทนัที 
 shutdown -h now 

 ใหช้ตัดาวน์ระบบในอีก 10 นาที 
 shutdown -h +10 

 ใหช้ตัดาวน์ระบบในอีก 10 นาที พร้อมกบัส่งขอ้ความแจง้ผูใ้ชทุ้กคนเป็นระยะๆ 
 shutdown -h +10 'System is going down for maintenance in 10 minutes' 

เม่ือระบบถึงเวลาท่ีตอ้งชตัดาวน์จริงๆ file system ทุกแห่งจะถูก unmount (ยกเวน้ root) พร้อมกบั 
kill user process ทิ้งไป, ชตัดาวน์ daemon, file system ทุกท่ีจะถูก unmount และทุกส่ิงก็จะหยดุการ
ท างานโดยส้ินเชิง มีค าสั่งท่ีสามารถใชช้ตัดาวน์ระบบ เช่นเดียวกบัค าสั่ง shutdown คือค าสั่ง init 0 
และ halt ซ่ึงทั้งสองค าสั่งใหผ้ลเช่นเดียวกนักบั shutdown แต่ควรใชค้  าสั่ง shutdown จะดีกวา่เพราะ
มีส่วนของการเตือนผูใ้ชท่ี้ยงัล็อกออนอยูใ่นระบบก่อนท่ีจะชตัดาวน์จริง 
 
การรีบูตระบบ 
 การรีบูตระบบสามารถท าไดโ้ดยใชค้  าสั่ง shutdown -r now หรือ init 6 นอกเหนือจากการ
พิมพค์  าสั่งแลว้ หากไม่มีการแกไ้ขค่าดีฟอลตใ์น /etc/inittab ผูใ้ชย้งัสามารถกดปุ่ม ctrl-alt-del พร้อม
กนัเพื่อรีบูตระบบไดอี้กดว้ย 
 
สรุปท้ายบท 
การบวนการเร่ิมตน้ท างานของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการลินุกซ์เร่ิมตน้จากเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  BIOS ตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์   BIOS คน้หาอุปกรณ์ท่ีมีหนา้ท่ีในการบู
ตระบบปฏิบติัการ  ใน MBR ของฮาร์ดดิสกเ์ก็บโปรแกรม boot loader ซ่ึงมีขอ้มูลรายของพาร์ทิ
ชนัท่ีเก็บระบบปฏิบติัการ  โหลด LILO/GRUB เพื่อเลือกแลว้วา่จะบูตจากพาร์ทิชนัใด  
โหลดเคอร์เนลตรวจสอบฮาร์ดแวร์ mount root filesystem ตรวจสอบความถูกตอ้งของไฟล์ อ่ืนๆ 
 เชลล ์รอรับการใชง้านจากผูใ้ช ้
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ค าถามท้ายบท 
1. จงอธิบายการท างานของ BIOS มาพอเขา้ใจ 
2. จงอธิบายความส าคญัของ MBR และหนา้ท่ีมาพอเขา้ใจ 
3. จงอธิบายวา่ LILO และ GRUB คืออะไร และมีหนา้ท่ีอยา่งไร 
4. ขบวนการ mount file system คืออะไร 
5. kernel panic คืออะไร และมีสาเหตุมาจากอะไร 
6. สคริปต ์/sbin/init ท าหนา้ท่ีอะไร 
7. สคริปต ์/etc/inittab ท าหนา้ท่ีอะไร 
8. สคริปต ์/etc/rc.d/rc.sysint ท าหนา้ท่ีอะไร 
9. จงอธิบายไดเรคทอรี /etc/rc.d/rc1.d, /etc/rc.d/rc2.d, /etc/rc.d/rc3.d, /etc/rc.d/rc4.d, 

/etc/rc.d/rc5.d ท าหนา้ท่ีอะไร 
10. จงอธิบายไฟล ์/etc/rc.local วา่มีหนา้ท่ีท าอะไร 
11. จงอธิบายการท างานของ getty วา่มีหนา้ท่ีอยา่งไร 
12. ใหอ้ธิบายวา่วธีิการ shutdown ลินุกซ์ สามารถท าไดก่ี้วธีิ อะไรบา้ง พร้อมอธิบาย 
13. ใหอ้ธิบายวา่วธีิการ restart ลินุกซ์ สามารถท าไดก่ี้วธีิ อะไรบา้ง พร้อมอธิบาย 



 

 

 

บทที ่

 5 
ค ำส่ังยูนิกซ์/ลนุิกซ์ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. สามารถอธิบายค าสั่งบนระบบปฏิบติัการยนิูกซ์/ลินุกซ์ได ้
2. สามารถประยกุตใ์ชค้  าสั่งในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใชแ้กปั้ญหาได ้
3. สามารถอธิบายการเขียนโปรแกรมเชลลส์คริปตไ์ด ้
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บทที ่5 
ค ำส่ังยูนิกซ์/ลนุิกซ์ 

 
บทน ำ 
 ในบทน้ีอธิบายถึงการใชค้  าสั่งบนระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์ เน่ืองจากลีนุกซ์ถูก
พฒันาข้ึนมาโดยอาศยัรูปแบบส่วนใหญ่มาจากยนิูกซ์ ดงันั้นหากเรียนรู้ยนิูกซ์เราก็จะรู้ลีนุกซ์
ดว้ยหรือเรียนรู้ลินุกซ์ก็จะรู้ยูนิกซ์ดว้ยเช่นเดียวกนั  
 
เร่ิมต้นกำรใช้งำน 

เม่ือเราท าการล็อกอินเขา้มาใชง้านในระบบ เราสามารถจะติดต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย
ผา่นโปรแกรมท่ีเรียกวา่ "เชลล"์ โดยท่ีเชลลจ์ะท าหนา้ท่ีตีความค าสั่งท่ีไดรั้บจากผูใ้ชส่้งต่อไปยงั
คอมพิวเตอร์ และรับผลลพัธ์จากคอมพิวเตอร์มาแสดงให้กบัผูใ้ชอี้กทีหน่ึง นัน่คือเชลล์จะท า
หนา้ท่ีเป็นตวักลางคอยประสานงานการใชง้านระหวา่งผูใ้ชแ้ละคอมพิวเตอร์ ในดอส(DOS: 
Disk Operating System) จะมีโปรแกรมอยูต่วัหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัเชลล ์ก็คือโปรแกรม 
COMMAND.COM แต่มีความซบัซอ้นนอ้ยกวา่เชลลใ์นยนิูกซ์มาก เราสามารถจะเขียน
โปรแกรมใหใ้ชง้านกบัเชลล์ได ้ซ่ึงจะเรียกวา่ เชลลส์คริปต ์(shell script) จะคลา้ยกบั BATCH 
FILE บนดอสแต่มีประสิทธิภาพสูงกวา่ [25] เชลลบ์นยนิูกซ์จะมีท่ีนิยมใชก้นัอยูส่องแบบคือ 
Bourne shells ซ่ึงถูกเรียกตามผูคิ้ด คนแรกก็คือ Steven Bourne และเชลลอี์กแบบก็คือ C shells 
โดยผูเ้ขียนคนแรก ก็คือ Bill Joy (เป็นคนเขียน vi บนยนิูกซ์ดว้ยเช่นกนั) ปัจจุบนั Bill Joy 
ท างาน ใหก้บับริษทั Sun Microsystems ส าหรับเชลลท่ี์นิยมใชง้านกนัอยูบ่นลีนุกซ์ก็คือ bash 
(Bourne Again Shell) ซ่ึงเป็นเชลลท่ี์พฒันามาจาก Bourne shells [26] โดย Free Software 
Foundation มีการเพิ่มความสามารถบางอยา่งจาก Bourne shells และใส่คุณสมบติับางอยา่งของ 
C shells เพิ่มเติมเขา้มาดว้ย ส าหรับในหนงัสือเล่มน้ีจะอา้งอิงกบั bash เป็นหลกั เม่ือท าการ
ล็อกอินเขา้สู่ระบบปฏิบติัการไดส้ าเร็จ bash จะแสดงพร้อมพต ์(ใชส้ัญญลกัษณ์ $ หรือ #) 
ออกมารอรับค าสั่ง นัน่คือ ลีนุกซ์พร้อมรอรับค าสั่งแลว้นัน่เอง  ดงัตวัอยา่ง 

[root@localhost ~]# 

หรือ 
[root@localhost ~]$ 

 เม่ือตอ้งการตรวจสอบวา่ใชเ้ชลลต์วัใดท างานอยูคื่อ ใหใ้ชค้  าสั่ง echo $SHELL 
#echo $SHELL 

/bin/bash 

# 
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5.1 ควำมรู้พืน้ฐำนเกีย่วกบัยูนิกซ์และลนุิกซ์ทีค่วรทรำบ 
1. ยนิูกซ์เป็นระบบปฏิบติัการแบบ Multi User และ Multi Tasking ซ่ึงแตกต่างจาก 

Windows ท่ีเป็นระบบปฏิบติัการแบบ Multi Tasking แต่ไม่เป็น Multi User 
กล่าวคือ ณ เวลาหน่ึงๆ บนระบบ Unix จะมีผูใ้ชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดม้ากกวา่ 
1 คนพร้อมกนั ท าให ้Unix มีระบบการจดัการ Permission และระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลดีกวา่และซบัซอ้นกวา่ DOS/Windows 

2. ระบบ File System ของ Unix นั้นจะเป็นระบบ Single Root กล่าวคือจะมี Logical 
Driver เพียง Drive เดียวเท่านั้น และกรณีมี Harddisk หลายตวัหรือหลาย Partition 
แต่ละ Partition จะถูกก าหนดใหเ้ป็นเพียง Directory ยอ่ยของระบบ ซ่ึงจะต่างกบั 
DOS/Window ท่ีเป็นระบบ Multiple Root ท่ีจะแยก Drive / Parition ตามตวัอกัษร 
เช่น A: , C: เป็นตน้ 

3. เน่ืองจาก Unix เป็นระบบปฏิบติัการท่ีพฒันาดว้ยภาษา C ดงันั้นช่ือต่างๆ บน Unix 
จึงมีลกัษณะเป็น Case-sensitive เช่น กรณีไฟลข์อ้มูลช่ือ MyFile กบั myfile จะ
เป็นไฟลข์อ้มูลคนละช่ือกนั 

4. ระบบ Permission ของ Unix จะแบ่งเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัเจา้ของ (User หรือ 
Owner) ระดบักลุ่ม (Group) และ ระดบับุคคลอ่ืน (Other) โดยในแต่ละระดบัจะ
แบ่งออกเป็นสิทธิในการประมวลผล (execute) การอ่าน (read) และ การเขียน 
(write) ทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมใหดู้จากค าสั่ง chmod 

5. กรณีท่ีผูใ้ชก้ระท าค าสั่งใดค าสั่งหน่ึงผดิพลาด Unix สามารถท่ีจะขดัจงัหวะ 
(Interrupt) เพื่อยกเลิกการท างานของค าสั่งหรือโปรแกรมนั้นๆ ไดโ้ดยการกด 
CTRL + C 

6. มาตรฐานของระบบ Keyboard บนเคร่ือง Unix บางเคร่ืองอาจจะแตกต่างกบั
มาตรฐาน Keyboard บนเคร่ืองท่ีเราใชอ้ยู ่ดงันั้นในบางกรณี เช่น การใชง้าน
เครือข่ายระยะไกล (remote) จากเคร่ืองอ่ืนเขา้สู่ระบบ Unix อาจจะไม่สามารถใช ้
Key บางอยา่ง ตามปกติได ้เช่น backspace ดงันั้นเพื่ออ านวยความสะดวกใหเ้รา
สามารถใช ้backspace ไดต้ามปกติจึงตอ้งมีการ map key ใหม่ดว้ยการเรียกค าสั่ง 
stty erase [backspace] เป็นตน้ 

 
5.2 กำร Login 
 การ Login เขา้ระบบปฏิบติัการลินุกซ์สามารถท าได ้3 แบบหลกัๆ คือ 

1. การ Login ดว้ยกราฟฟิก 
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 การ Login ดว้ยวธีิการน้ี ผูใ้ชง้านจะสามารถสั่งงานลินุกซ์ผา่นกราฟฟิก ถา้ตอ้งการออกจาก
ระบบใหเ้ลือกท่ีเมนู Logout 

 
รูปท่ี 5-1 Login ดว้ยกราฟฟิกโหมด 

2. การ Login ดว้ย Text โหมด 
 การสั่งงานลินุกซ์ทั้งหมดจะผา่นทาง command line เม่ือตอ้งการออกจากระบบใหใ้ชค้  าสั่ง 
exit หรือ logout 

 
รูปท่ี 5-2 Login ดว้ย Text โหมด 

3. การ Login ผา่น Remote Login (Secure Shell: SSH) 
 ผูใ้ชง้านสามารถ Login และใชง้านลินุกซ์จากท่ีใดก็ไดโ้ดยการ remote เขา้มาสั่งงานลินุกซ์
ผา่นทางระบบเครือข่าย ซ่ึงช่วยใหผู้ดู้แลระบบสามารถควบคุมและสั่งการลินุกซ์ไดส้ะดวก โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งควบคุมอยูห่นา้เคร่ือง 
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รูปท่ี 5-3 ระบุไอพีแอดเดรสท่ีตอ้งการ Remote Login ผา่น Secure Shell(Putty) 

 

 
รูปท่ี 5-4 Login ดว้ย Secure Shell(Putty) 

 



ค ำส่ังยูนิกซ์/ลนุิกซ์ 

 

- 54 - 

5.3 ค ำส่ังบนระบบปฏิบัติกำรลนุิกซ์ [27-28, 32] 
 ส าหรับการสั่งงานลินุกซ์ผา่น command line(CLI) จะมีรูปแบบการใชค้  าสั่งดงัน้ี 
command [-option] [parameter] 

 command คือค าสั่ง 
 -option เป็นการระบุถึง Option เพื่อเลือกการท างานแบบใดแบบหน่ึง  
 parameter เป็นขอ้มูลหรือตวัแปรเพิ่มเติม เพื่อใหค้  าสั่งมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

ขอ้ความใน [ ] เป็นส่วนท่ีมีหรือไม่มีก็ได ้
ค าสั่งบนลินุกซ์เป็นแบบ case sensitive คืออกัษรตวัเล็กตวัใหญ่จะมีความแตกต่างกนั เช่น 
a กบั A จะมีความหมายต่างกนั 

ตวัอยา่งเช่น #ls –l /usr/local 
ls คือ command 
-l คือ option เพื่อใหแ้สดงผลรายละเอียดของไฟลแ์ละไดเรคทรอรีแบบละเอียด 
/usr/local คือ ตวัแปร เพื่อบอกใหค้  าสั่งดงักล่างแสดงรายละเอียดภายในไดเรคทรอรีช่ือวา่ 
/usr/local เท่านั้น 

Path คือท่ีอยูข่อง File หรือ Directory ในระบบยนิูกซ์/ลินุกซ์ แบง่เป็น 2 ชนิดคือ   
Absolute Path (เป็นการอา้งอิงแบบสมบูรณ์หรือแบบยาว) โดยเร่ิมอา้งจาก / (เรียกวา่ root directory 
เป็น Directory เร่ิมตน้ของระบบไฟลใ์นยนิูกซ์) ตวัอยา่งเช่น เม่ือตอ้งการอา้งอิงแบบ absolute ของ
ไฟลท่ี์เก็บรหสัผูใ้ชไ้วส้ามารถอา้งอิงไดโ้ดย /etc/passwd  
Relative Path  (เป็นการอา้งอิงแบบอนุโลมหรือแบบสั้นกระชบั) อา้งอิงจาก Directory ท่ีท าางาน
อยูใ่นปัจจุบนั (Working Directory) การอา้งอิงแบบ Relative มีสัญลกัษณ์แทน Directory ปัจจุบน
เป็น . (จุด) และ Directory ทีอยูเ่หนือข้ึนไปหน่ึงระดบั (Parent Directory) แทนดว้ย .. (จุดสองจุด
ติดกนั) เช่น ./root, cd .. 
wildcard ใชส้ าหรับแทนช่ือไฟลห์รือไดเรคทรอรี ใช ้* แทนอกัษรอะไรก็ได ้ก่ีตวัก็ได ้และ ? แทน
ตวัอกัษรเพียง 1 ตวั อะไรก็ได ้
working directory เป็นการอา้งอิงถึงไดเรคทรอรีท่ีก าลงัท างานอยูข่ณะนั้นๆ ถา้การอา้งอิงใดๆ ไม่
เป็นแบบ absolute path จะถือวา่เป็นแบบการอา้งอิงใน working directory อตัโนมติั(สามารถแสดง 
working directory ดว้ยค าสั่ง pwd) 
su ค าสั่งบนลินุกซ์บางค าสั่งท่ีเป็นค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบจ าเป็นตอ้งใชสิ้ทธ์ิของ root ดงันั้น 
จะตอ้งออกค าสั่งเพื่อเปล่ียนสิทธ์ิเป็น root ดว้ยค าสั่ง su แลว้ตามดว้ยค าสั่งท่ีตอ้งการใช ้เช่น 
 su /etc/init.d/sshd start 
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5.3.1 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั File/Directory Basics 
ค ำส่ัง ls 

File/Directory Basics : ls 
ค ำส่ัง ls เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงรายช่ือไฟล ์ไดเร็คทอร่ี ในรูปแบบต่างๆ (คลา้ยการ

ท างานของ dir ใน dos) ยอ่มาจากค าวา่ list 
Syntax ls [options] [names]  

Example # ls  

# ls –l 

# ls –al /etc/init.d 

options :  
-1(เลขหน่ึง), --format=single-column แสดงรายช่ือไฟลท์ั้งหมดเพียงคอลมัภเ์ดียว 
-a, --all แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรีทั้งหมด รวมถึงไฟลท่ี์ซ่อน และไฟลแ์บบ ., .. 
ดว้ย 
-b, --escape แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรีแบบเรียงล าดบัตวัอกัษร 
-c, --time-ctime, --time=status แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรีโดยเรียงจากระยะเวลา
การการแกไ้ข (แกไ้ขล่าสุดแสดงก่อน) 
--color =when แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรีโดยก าหนดรูปบบของสีใหต้ามค่า when 
โดย when มีค่าเป็น auto, naver, always 
-d, --directory แสดงรายช่ือไดเรคทรอรี 1 ไดเรคทรอรีเท่านั้น  
-f  แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรีปัจจุบนั โดยไม่มีการจดัเรียงขอ้มูล 
--full-time แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรี โดยแสดงเวลาแบบเตม็ 
-g แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรีแบบยาวและไม่แสดงช่ือเจา้ของไฟล ์
-h แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรี พร้อมขนาดของไฟล์ท่ีใช ้มีหน่วยเป็นกิโลไบต ์โดย
ตอ้งใชคู้่กบัออพชนั –l  
--help แสดงขอ้ความช่วยเหลือการใชค้  าสั่ง ls 
-i, --inode  แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรี พร้อมหมายเลข index number ของแต่ละ
ไฟล ์
-k, --kilobytes inode  แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรี มีขนาดเป็นกิโลไบต ์
-l, --format=long, --format=verbose แสดงผลลพัธ์แบบละเอียด (Long Format) ซ่ึงจะ
แสดง Permission ของไฟลด์ว้ย 
-m, --format=commas แสดงผลลพัธ์แบบคอลมัภ ์โดยคัน่ดว้ย , 
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-n, --numeric-uid-gid แสดงผลคลา้ย –l แต่เปล่ียนช่ือและกลุ่มของผูใ้ชจ้ากตวัอกัษร เป็น
ตวัเลขแทน เช่น ผูใ้ชช่ื้อ root จะมีตวัเลขเป็น 0 และกลุ่ม root จะมีตวัเลขเป็น 0 
เช่นเดียวกนั 
-o แสดงผลเหมือน –l แต่ไม่แสดงในส่วนของ group 
-p, --filetype, --indicator-style=file-type แสดงผลของไดเรคทรอรีดว้ยเคร่ืองหมาย / 
-r, --reverse แสดงผลโดยเรียงรายช่ือยอ้นล าดบั (จาก z ไปยงั a) 
-s, --size แสดงขนาดของไฟลเ์ป็นจ านวน block 
-t, --sort=time แสดงขอ้มูลโดยเรียงล าดบัจากไฟลท่ี์ถูกแกไ้ขล่าสุด หรือใหม่ท่ีสุดข้ึนก่อน 
--version แสดงเวอร์ชนัของ ls 
-w, --width=n แสดงผลแบบก าหนดคอลมัภ ์โดย n คือค่าคอลมัภท่ี์ตอ้งการแสดงผล 
-A, --almost-all แสดงผลคลา้ย –a แต่ไม่แสดงไฟลป์ระเภท ., .. 
-F แสดงสัญลกัษณ์ / หลงัไดเรคทรอรี และแสดง * หลงัไฟลข์อ้มูลท่ี execute ได ้
-R, --recursive แสดงไดเรคทรอรีแบบ recursive  

 -S, --sort=size แสดงโดยเรียงล าดบัตามขนาดของไฟล ์(จดัเรียงตามขนาดไฟลใ์หญ่ไปยงั
 ขนาดเล็ก) 
จากรูปท่ี 5-5 เป็นการใชค้  าสั่ง ls –al แสดงรายการไฟลแ์ละไดเรคทรอรีแบบละเอียด โดยแสดงทั้ง
ไฟลท่ี์ซ่อนทั้งหมดดว้ย (ไฟลช์นิด . และ ..) ซ่ึงสามารถอธิบายความหมายของแต่ละคอลมัภไ์ดด้งัน้ี  

 
รูปท่ี 5-5 แสดงการใชค้  าสั่ง ls –al 

- ชนิดและสิทธ์ิ จะบ่งบอกประเภทของไฟลน์ั้นๆ วา่เป็นไฟลช์นิดใด โดยจะก าหนด
เป็นอกัษร 10 ตวั โดยอกัขระตวัแรกจะบอกถึงชนิดของไฟลห์รือไดเรคทอรี เช่น d 
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หมายถึงไดเรคทรอรี, l หมายถึงลิงคไ์ฟล,์ - หมายถึง text ไฟลหรือไฟลข์อ้มูล
ธรรมดา เป็นตน้ จากตวัอยา่งไฟลช่ื์อ abc เป็นไดเรคทอรี(มีสัญญลกัษณ์ d เป็นตวั
แรก) ส าหรับอกัษรอีก 9 ตวัถดัมา เป็นการก าหนดสิทธ์ิการอ่าน การเขียน และการ
ประมวลผล ซ่ึงก าหนดไดโ้ดยใชค้  าสั่ง chmod 

- จ านวนลิงค ์จะบอกใหท้ราบถึงจ านวนไฟลท่ี์ลิงคเ์ขา้กบัไดเรคทอรีหรือไฟลน้ี์  ถา้
เป็นไดเรคทอรีวา่งจะมีค่าระบุไวเ้ป็น 2 

- เจา้ของ  จะบอกใหท้ราบวา่ใครเป็นเจา้ของไฟลห์รือไดเรคทอรีน้ี เช่น root 

- ช่ือกลุ่ม บอกใหท้ราบผูใ้ชอ้ยูใ่นกลุ่มใด 

- ขนาด บอกใหท้ราบถึงขนาดของไฟลว์า่มีความจุเท่าไหร่ โดยแสดงเป็นไบต ์
(Byte) แต่ถา้เป็นไดเรคทอรีจะมีขนาดเท่ากบั 4096 ไบตเ์สมอ 

- วนั-เวลา จะแสดงวนัและเวลาในการใชง้านไฟลห์รือไดเรคทอรีล่าสุด 

- ช่ือไฟล ์หรือไดเรคทอรี แสดงช่ือไฟลห์รือไดเรคทรอรี   

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# ls ~ 

a    abc.tar.gz       a.txt  bk  date.txt  error    install.log         list    result    t 

แสดงรายการไฟลแ์ละไดเรคทรอรี ภายใน home ไดเรคทรอรีของตนเอง 
#  ls / 

bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  misc  mnt  net  opt  proc  root  

sbin  selinux  srv  sys  tm  tmp  usr  var 
แสดงรายการไดเรคทรอรีและไฟล์ท่ีอยูภ่ายในไดเรคทรอรีรูท (/)  
#  ls /usr/bin 

แสดงรายการไดเรคทรอรีและไฟล ์ภายในไดเรคทรอรี /usr/bin 
#  ls –al 

total 464 

drwxr-x--- 24 root    root     4096 Jan 14 18:19 . 

drwxr-xr-x 24 root    root     4096 Jan 15 04:35 .. 

-rw-r--r--  1 root    root       81 Nov 15 15:29 a 

drwx------  3 abc     test     4096 Jan 13 21:07 abc 

-rw-r--r--  1 root    root    32256 Nov 15 18:38 abc.tar.gz 

แสดงขอ้มูลในไดเรคทรอรีปัจจุบนัอยา่งละเอียดพร้อมไฟลท่ี์ซ่อนไว ้ภานในไดเรคทรอ
รีท่ีท างานในปัจจุบนั  
#  ls –alt 

[root@localhost ~]# ls -alt 

total 464 

-rw-r--r--  1     root    root     3654 Jan 15 04:37 ls.txt 

drwxr-xr-x 24 root    root     4096 Jan 15 04:35 .. 

-rw-------  1      root    root    14391 Jan 14 18:19 .bash_history 
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drwxr-x--- 24   root    root     4096 Jan 14 18:19 . 

drwx------  2     root    root     4096 Jan 14 18:19 .gconfd 

drwx------  4    root    root     4096 Jan 14 18:06 .gconf 

แสดงรายช่ือไฟล ์และจดัเรียงไฟลต์ามเวลาท่ีไฟลถู์กใชง้านล่าสุดข้ึนก่อน (a=all, l=long 
listing, t=sort by modification time) 
#  ls -al --sort=time 

แสดงรายช่ือไฟลเ์รียงตามเวลาแบบละเอียด โดยเรียงล าดบัไฟลท่ี์ถูกใชง้านล่าสุดข้ึน
ก่อน   
#  ls –R 

แสดงรายช่ือไฟลข์อ้มูลและเส้นทางท่ีจดัเก็บในไดเรคทรอรีปัจจุบนั แบบ Recursive 
#  ls –ash 

แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรี รวมถึงขนาดของไฟลแ์บบ blocks 
#  ls -lh 

แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรี รวมถึงขนาดของไฟลใ์นรูปแบบท่ีอ่านง่าย(kilobyte) 
# ls -F 

a     abc.tar.gz       a.txt*  bk  date.txt  error     install.log         list    result    t    

t1.txt  test/   t.txt  abc/  anaconda-ks.cfg  b       c   Desktop/  install/  

install.log.syslog  ls.txt  sort.txt  t1/  tar/    test1* 

แสดงรายการไดเรคทรอรีและไฟล ์โดยใชเ้คร่ือหมาย / อยูท่า้ยแสดงวา่เป็นไดเรคทรอรี 
และใชเ้คร่ืองหมาย * อยูท่า้ยแสดงวา่สามารถประมวลผลได ้
# ls -F --color=never 

แสดงรายช่ือไฟลแ์ละไดเรคทรอรี โดยไม่ใชสี้ในการแสดงผล 
# ls -F --color=auto 

# ls -F --color=aways 
 

ค าสั่ง ls –F จะใหผ้ลลพัธ์ ซ่ึงแสดงเป็นสีต่างๆ ดงัน้ี  
สีน ้าเงิน = directory 
สีด า = ไฟลธ์รรมดา 
สีเขียว = ไฟลท่ี์สามารถ execute ได ้

ลองทดสอบ : 
# ls ../ 

# ls */ 

# ls -d */ 

# ls *[0-9]* 

# ls -alt | more 

# ls /nofile 2> /tmp/error 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : chmod, df, diff, du, file, stat, tree, ls --help และ man ls 
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ค ำส่ัง cp 

File/Directory Basics : cp 
ค ำส่ัง cp เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับส าเนาไฟลข์อ้มูล (เหมือนกบัค าสั่ง copy ใน dos) มาจากค าวา่ 

copy 

Syntax cp [options] file1 file2  

cp [options] files directory  

Example # cp test1.txt test2.conf  
# cp test1.txt /usr/local 

# cp –rf /etc/ /export/backup 

options :  
-a, --archive ขอ้มูลท่ีส าเนาจะเหมือนกบัตน้ฉบบัทุกประการ เหมือนกบัการใช ้option –
dpR 
-b, --backup ส าเนาขอ้มูลแบบมีการส ารองขอ้มูลไวด้ว้ย เม่ือช่ือไฟลซ์ ้ ากนั จะท าการส ารอง
เป็นไฟลช่ื์อเดียวกนั แต่มีส่วนขยายเป็น  ͂ เพิ่มเติมเพื่อบอกใหท้ราบวา่ไฟลข์อ้มูลท่ีส ารอง
ซ ้ ากนั หรือมีอยูก่่อนหนา้ท่ีจะท าการส ารอง 
-d, --no-dereference ส าเนาขอ้มูลโดยไม่ตอ้งเปล่ียน hard-link ไฟลท่ี์ส าเนาใหม่จะมี hard-
link เช่ือมโยงไปยงัไฟลเ์ดิม 
-f, --force ถา้มีไฟลเ์หมือนกนัในไดเรคทรอรีปลายทางจะท าการลบทิ้งและเขียนขอ้มูลใหม่
ทบัทนัที 
-i, --interactive ท  าการแจง้เตือนก่อนท าการส าเนา ในกรณีท่ีมีไฟลเ์ดิมอยูแ่ลว้ 
-l, --link ไม่ท าการส าเนาจริง เพียงแต่ท าการสร้าง hard links ไปยงัไฟลใ์หมเ่ท่านั้น 
-p, --preserve ส าเนาโดยการสงวนคุณสมบติัของไฟลเ์ดิมไวเ้ช่น owner, group, 
permissions, and timestamps. 
-r, -R, --recursive ส าเนาขอ้มูลทั้งโครงสร้างของไดเรคทรอรี หรือทั้ง tree ของไดเรคทรอรี
ท่ีตอ้งการทั้งหมด 
-s, --symbolic-link สร้าง symbolic links แทนการส าเนาขอ้มูลจริง 
-u, --update ไม่ส าเนาขอ้มูล เม่ือปลายทางมีขอ้มูลเหมือนกนัหรือใหม่กวา่ 

 -v, --verbose ขณะท าการส าเนาขอ้มูลจะพิมพข์อ้มูลไฟลท่ี์จะส าเนาทุกรายการ 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cp file1.txt newdir 

สั่งส าเนาขอ้มูลช่ือวา่ file1.txt จากไดเรคทรอรีท่ีท างานอยู ่ไปยงัไดเรคทรอรีช่ือวา่ 
newdir 
# cp /home/public_html/mylog.txt /home/public_html/backup/mylog.bak 

ส าเนาขอ้มูลช่ือวา่ mylog.txt ในไดเรคทรอรี /home/public_html/ ไปยงัไดเรคทรอรี 
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/home/public_html/backup/ ช่ือวา่ mylog.bak 
# cp *.txt newdir 

ส าเนาทุกไฟลท่ี์มีส่วนขยายเป็น .txt ไปยงัไดเรคทรอรีช่ือวา่ newdir 
# cp -r /home/hope/files/* /home/hope/backup 

ส าเนาทุกไฟลท่ี์อยูใ่นไดเรคทรอรี /home/hope/files ไปไวใ้น /home/hope/backup 
# cp file1 file2 

ส าเนาไฟลช่ื์อวา่ file1 พร้อมกบัเปล่ียนช่ือใหม่เป็น file2 
# cp -b file1.php file2.php 

ส าเนาไฟลช่ื์อวา่ file1.php เป็นแบบส ารองขอ้มูลดว้ย โดยมีช่ือวา่ file2.php~   
# cp -R scripts scripts1 

ส าเนาไดเรคทรอรีช่ือวา่ scripts ถา้มีไดเรคทรอยอ่ยก็ท าการส ารองทั้งหมด โดยตั้งช่ือ
ไดเรคทรอรีใหม่วา่ scripts1 
# cp /root/* . 

ส าเนาไฟลทุ์กไฟล์ท่ีอยูใ่นไดเรคทรอรี /root มาไวท่ี้ไดเรคทรอรีท่ีก าลงัท างานอยู่
ปัจจุบนั (ยกเวน้ไดเรคทรอรีจะไม่ส าเนามาดว้ย) 
# cp -a dir1 dir2 

ส าเนาไดเรคทรอรี dir1 เป็น dir2 
# cp -b file1.php file2.php 

ส าเนาไฟลช่ื์อวา่ file1.php เป็นแบบส ารองขอ้มูลดว้ย โดยมีช่ือวา่ file2.php~ 
# cp -Rf /root . 

ส าเนาไฟลทุ์กไฟลแ์ละไดเรคทรอรีท่ีอยูใ่นไดเรคทรอรี /root มาไวท่ี้ไดเรคทรอรีท่ีก าลงั
ท างานอยูปั่จจุบนั 

ลองทดสอบ : 
# cp -i file1 file2 

# cp -f file1 file2 

# cp -s file1 file2 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : mv 
 
ค ำส่ัง mv 

File/Directory Basics : mv 
ค ำส่ัง mv เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับการยา้ยไฟลข์อ้มูลและไดเรคทรอรี รวมถึงการเปล่ียนช่ือดว้ย 

มาจากค าวา่ move 
Syntax mv [option] sources target  

Example # mv file1 file2 

# mv myfile.txt /usr/backup 

options :  
-b ท าการส ารองไฟลก่์อนท าการยา้ยไฟลข์อ้มูล 
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--backup[=type] ท  าการส ารองก่อนการยา้ยแบบมีเง่ือนไขในการส ารอง คือ type ถา้ type มี
ค่าเป็น  

none, off ไม่ท าการส ารองขอ้มูล 
numbered, t สร้างหมายเลขล าดบัการส ารองให้ 
existing, nil สร้างหมายเลขการส ารองใหม่ เม่ือหมายเลขเดิมมีอยูแ่ลว้ 
simple, never ส ารองขอ้มูลแบบธรรมดา 

-f, --force เม่ือมีไฟลอ์ยูแ่ลว้จะสั่งใหท้  าการยา้ยไปทบัทนัที (บงัคบัใหท้ าใหส้ าเร็จ) 
--help อธิบายการใชง้าน mv 
-i, --interactive สอบถามผูใ้ชง้านก่อนการยา้ย 
--reply=prompt มีการยนืยนัก่อนวา่จะท าการยา้ยหรือไม่ คลา้ย –i 
--target-directory=dir ยา้ยไฟลห์รือไดเรคทรอรีไปยงัปลายทางตามท่ีระบุ 
-v, --verbose แสดงผลลพัธ์การยา้ยทุกคร้ัง 

source คือช่ือไฟลต์น้ฉบบัท่ีตอ้งการยา้ยหรือลบ 
target คือช่ือไฟลป์ลายทางท่ีจะยา้ยไป อาจจะเป็นช่ือเดิม หรือช่ือใหม่ก็ได ้
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# mv filename.tar /backup 

ยา้ยไฟลช่ื์อวา่ filename.tar ไปไวใ้นไดเรคทรอรี /backup  
# mv *.tar /backup 

ยา้ยไฟลทุ์กไฟลท่ี์มีส่วนขยายเป็น .tar ไปไวใ้นไดเรคทรอรี /backup 
# mv *.* /somedir/backup 

ยา้ยไฟลทุ์กไฟลไ์ปไวใ้นไดเรคทรอรี /somedir/backup 
# mv somedir/* dest/backup 

ยา้ยทุกไฟลทุ์กโฟลเดอร์ ใน somedir ไปท่ี ไดเรคทรอรี dest/backup 
# mv OldName.txt NewName.txt 

เปล่ียนช่ือไฟลจ์าก OldName.txt เป็น NewName.txt 
# mv myfile.txt newdirectory/ 

ยา้ยไฟลช่ื์อ myfile.txt ไปไวใ้นไดเรคทรอรีช่ือ newdirectory  
# mv myfile.txt ../ 

ยา้ยไฟลช่ื์อ myfile.txt ไปไวใ้นไดเรคทรอรีดา้นบนอีก 1 ระดบั 
# mv scripts  tmp 

เปล่ียนช่ือไดเรคทรอรีช่ือ script เป็น tmp 
# mv file1.txt tmp/file2.txt newdir 

ยา้ยไฟลช่ื์อ file1.txt จากไดเรคทรอรีปัจจุบนักบั file2.txt จากไดเรคทรอรี tmp ไปไวใ้น
ไดเรคทรอรีช่ือวา่ newdir 
# mv /usr/local/test/net.conf . 
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ยา้ยไฟลช่ื์อ net.conf อยูท่ี่ /usr/local/test/ มาไวท่ี้ไดเรคทรอรีท่ีก าลงัท างานอยู ่
# mv -i file file2 

ถามก่อนท าการเปล่ียนช่ือ 
ลองทดสอบ : 

# mv * /home/alice/new/ 

# mv dir/dir/file4 ~ 

# mv file dir1 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : copy, cp, cpio, ln, rm, setfacl 
 
ค ำส่ัง rm  

File/Directory Basics : rm 
ค ำส่ัง rm เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับลบไฟลข์อ้มูล (เหมือน del ใน dos) มาจากค าวา่ remove  
Syntax rm [options] [files|directory] 

Example # rm myfile 

# rm –rf myfile 

options :  
-f, --force ลบไฟลห์รือไดเรคทรอรีทนัที โดยไม่มีการแจง้เตือนการลบ 
-i, --interactive ถามยนืยนัก่อนท าการลบ 
-r, -R, --recursive ท าการลบขอ้มูลใน directory ยอ่ยทั้งหมด 
-v, --verbose พิมพร์ายการท่ีลบทั้งหมด 
-- ใชเ้ม่ือตอ้งการลบไฟลท่ี์ข้ึนตน้ดว้ยอกัษร – 

files ช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการลบ 
directory ช่ือไดเรคทรอรีท่ีตอ้งการลบ 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# rm myfile.txt 

ลบไฟลช่ื์อวา่ myfile.txt 
 # rm -r directory 

ลบไดเรคทรอรีช่ือวา่ directory 
# rm -r /tmp 

ลบไดเรคทรอรี tmp และหากมีไดเรคทรอรีหรือไฟลอ่ื์นๆ อยูใ่น tmp ก็ลบทั้งหมดทิ้ง
ดว้ย 
# rm –rf install 

ลบไดเรคทรอรี install และหากมี ไฟลห์รือไดเรคทรอรีอะไรอยูใ่นนั้น ก็ลบใหห้มด 
และไม่ตอ้งมีการยนืยนัการลบ 
# rm -f * 

ลบไฟลท์ั้งหมดในไดเรคทรอรีปัจจุบนัโดยไม่มีการยนืยนั 
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# rm -i dog cat pig 

ลบไฟลช่ื์อวา่ dog cat pig โดยตอ้งมีการยนืยนัการลบ ดว้ยค าวา่ y  หรือ yes จะท าการ
ลบแต่ถา้ กดปุ่ม enter หรือ n, no จะไม่มีการลบเกิดข้ึน 
# info rm 

ค าสั่งแสดงคู่มือการใชค้  าสั่ง rm  
# man rm 

ค าสั่งแสดงคู่มือการใชค้  าสั่ง rm อยา่งละเอียด 
# rm –help 

ค าสั่งแสดงการใชค้  าสั่ง rm แบบยอ่ 
ลองทดสอบ : 

# rm -ir tmp 
# mv file1 /dev/null 

# rm -r ./*important-file* 

# rm -- -not-important* 

# rm 'happy rock hacking.mp3' 

# rm –rf ./* 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : rmdir, shred 
 
ค ำส่ัง ln 

File/Directory Basics : ln 
ค ำส่ัง ln เป็นค าสั่งสร้างไฟลเ์ช่ือมโยง (คลา้ยการสร้าง shortcut ในวนิโดวส์) 
Syntax ln [options] existingfile newname  

Example # ln –s sourcefile destfile 

# ln –s /usr/local/httpd/sbin/httpd.sh /etc/init.d/rc.d/rc3.d/S99httpd 

options :  
-f, --force สร้างการเช่ือมโยงลิงค ์โดยเขียน permission ใหม่ทบัทนัที 
-n, --no-dereference สร้างการเช่ือมโยง แต่ไม่แสดงสัญลกัษณ์การเช่ือโยงใหเ้ห็น 
-s, --symbolic สร้างการเช่ือมโยงลิงค ์และสร้าง symbolic link ใหด้ว้ย 

existingfile ไฟลต์น้ฉบบัท่ีตอ้งการสร้างลิงค์ 
newname ช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการสร้างลิงคใ์หม่ 
directory ช่ือไดเรคทอรรีท่ีตอ้งการสร้างลิงคใ์หม่ 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# ln /etc/init.d/nfs ./tnfs 

สร้างลิงคเ์ช่ือมโยงจากไฟลช่ื์อ nfs ท่ีอยูใ่นไดเรคทรอรี /etc/init.d/ ใหเ้ป็นช่ือ tnfs โดย
ไม่มีการสร้างสัญลกัษณ์เช่ือมโยงลิงคใ์หเ้ห็น 
# ln -s file1 file2 

สร้างลิงคเ์ช่ือมโยงจากไฟลช่ื์อ file1 ไปยงั file2 และแสดงสัญลกัษณ์การเช่ือมโยง (ใช้
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ค าสั่ง ls –l จะปรากฏอกัษร l อยูด่า้นหนา้สุดของไฟล ์file2) 
# rm file2 

ลบลิงคท่ี์สร้างช่ือไฟล ์file2 ทิ้ง 
ลองทดสอบ : 

# ln -s /home/user1 /var/www/public_html 

# rm rf /var/www/public_html 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : chmod, link, ls 
 
ค ำส่ัง cd 

File/Directory Basics : cd 
ค ำส่ัง cd เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปล่ียน หรือยา้ยไดเรคทรอรี (cd มาจากค าวา่ change 

directory)  
Syntax cd [directory] 

Example # cd /root 

# cd ~ 

options :  
-directory คือไดเรคทรอรีท่ีตอ้งการยา้ยเขา้ไปท างาน โดยอา้งได ้2 แบบคืออา้งแบบ
สมบูรณ์หรือเตม็(absolute path) เช่น cd /home/test และแบบท่ี 2 คือแบบยอ่ (relative path) 
เช่น cd ~ ซ่ึงท่ีอยูจ่ริงคือ /home/test 
cd .. เป็นค าสั่งท่ียา้ยไดเรคทรอรีข้ึนไปจากไดเรคทรอรีท่ีก าลงัท างานอยู ่1 ชั้น (cd จะตอ้ง
เวน้วรรคและตามดว้ย ..) 
cd ~ เป็นค าสั่งท่ียา้ยไปยงัไดเรคทรอรีของตนเอง เช่น ถา้ login ดว้ย root ถา้ใชค้  าสั่ง
ดงักล่าวจะกลบัไปท่ี /root 

 cd – เป็นการยกเลิกการใช ้cd คร้ังล่าสุด 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cd test 

สั่งใหย้า้ยไปยงัไดเรคทรอรีช่ือ test  
# cd ../home/users/suchart 

สั่งใหย้า้ยไดเรคทรอรีข้ึนไป 1 ชั้นจากท่ีท างานอยู ่และจากนั้นจึงยา้ยไปยงัไดเรคทรอรี 
/home/users/suchart  
# cd ../../ 

 

สั่งยา้ยไดเรคทรอรีข้ึนไปอีก 2 ระดบั เช่น เร่ิมแรกอยูท่ี่ไดเรคทรอรี java เม่ือ cd .. คร้ัง
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แรกจะท าใหย้า้ยข้ึนมาสู่ install และ cd .. คร้ังท่ี 2 จะยา้ยไปยงั root 
ลองทดสอบ : 

# cd 
# cd ../.. 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : pwd, chdir 
 
ค ำส่ัง pwd 

File/Directory Basics : pwd 
ค ำส่ัง pwd เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงไดเรคทรอรีปัจจุบนัท่ีก าลงัท างานอยู ่(ในท านอง

เดียวกบัการพิมพ ์cd บน DOS) มาจากค าวา่ print work directory 
Syntax pwd 

Example # pwd 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# pwd 

/usr/local/bin 

แสดงไดเรคทรอรีปัจจุบนัท่ีก าลงัท างานอยู(่จากตวัอยา่งก าลงัท างานอยูท่ี่ /usr/local/bin) 
ลองทดสอบ : 

# cd /root; pwd; 

# cd /usr/X11R6/bin/mkfont; pwd; 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cd 
 
ค ำส่ัง mkdir 

File/Directory Basics : mkdir 
ค ำส่ัง mkdir เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับการสร้างไดเรคทรอรีใหม่ มาจากค าวา่ make directory 
Syntax mkdir [options] directories 

Example # mkdir install 

options :  
-m mode, --mode mode สร้างไดเรคทรอรีพร้อมกบัก าหนดสิทธ์ิในการใชง้านดว้ย (ดู
รายละเอียดจาก chmod) 
-p, --parents สร้างไดเรคทรอรีพร้อมกบัระบุ ไดเรคทรอรีในการสร้างได ้
v, --verbose  พิมพผ์ลลพัธ์ทุกคร้ังท่ีมีการสร้างไดเรคทรอรี 
--help แสดงการใชค้  าสั่ง mkdir แบบยอ่ 

 --version แสดงเวอร์ชนัของค าสั่ง mkdir 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# mkdir mydir 
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สร้างไดเรคอทรอรีช่ือวา่ mydir บนไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
# mkdir -m 444 personal 

สร้างไดเรคอทรอรีช่ือวา่ personal และมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงไฟล ์คือเจา้ของ สมาชิกใน
กลุ่ม และบุคคลอ่ืนๆ สามารถอ่านไฟลน้ี์ไดอ้ยา่งเดียวเท่านั้น 
# mkdir work; cd work mkdir junk; cd junk mkdir questions; 

สร้างไดเรคอทรอรีช่ือวา่ work, จากนั้นเขา้ไปยงัไดเรคอทรอรี work สร้างไดเรคทรอรี
ช่ือวา่ junk เขา้ไปยงั junk และสร้างไดเรคทรอรีช่ือวา่ questions โดยการใช ้; เพื่อบอก
ใหเ้ชลลท์  าค าสั่งต่อกนัไป ดว้ยการสั่งงานเพียงคร้ังเดียว  
# mkdir -p work/junk/questions 

สร้างไดเรคอทรอรีช่ือวา่ questions โดยการระบุต าแหน่งท่ีตอ้งการสร้าง(เม่ือไดเรคทรอ
รีไม่มี จะสร้างใหม่ใหอ้ตัโนมติั)  

ลองทดสอบ : 
# mkdir ../presentations 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : rmdir 
 
ค ำส่ัง rmdir 

File/Directory Basics : rmdir 
ค ำส่ัง rmdir เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับการลบไฟลห์รือไดเรคทรอรี ยอ่มาจากค าวา่ remove 

directory 
Syntax rmdir [options] directories 

Example # rmdir dir1 

# rmdir –rf /dir2 

options :  
--ignore-fail-on-non-empty ท าการลบไดเรคทรอร่ีโดยไม่สนใจความผดิพลาดท่ีเกิดจาก
การลบไดเรคทรอรีท่ีมีไฟลข์อ้มูลอยูภ่ายใน 
-p, --parents ท าการลบไดเรคทรอรีทั้งโครงสร้างออกทั้งหมด โดยเร่ิมตั้งแต่ไดเรคทรอรีตน้
ทาง (parent) ไปจนถึงไดเรคทรอรียอ่ยๆ (child) ทั้งหมด 
-v, --verbose  พมิพผ์ลลพัธ์ทุกคร้ังท่ีมีการลบไดเรคทรอรี 
--help แสดงการใชค้  าสั่ง rmdir แบบยอ่ 

 --version แสดงเวอร์ชนัของค าสั่ง rmdir 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# rmdir emptydir 

ลบไดเรคอทรอรีช่ือวา่ emptydir โดยในไดเรคทรอรีดงักล่าวจะตอ้งเป็นไดเรคทรอรีวา่ง 
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ตวัอยา่งโครงสร้างไฟล์ 
#tree 

|-- dir1 

|   `-- dir2 

|       `-- dir3 

# rmdir –p dir1 

จากตวัอยา่งโครงสร้างไฟลด์า้นบน เม่ือท าการลบไดเรคอทรอรีดว้ยค าสั่ง rmdir –p /dir1 
จะส่งผลใหไ้ดเรคทรอรีท่ีซ่อนอยูภ่ายในทั้งหมดถูกลบไปดว้ย(ไดเรคทรอรีภายในตอ้ง
เป็นไดเรคทรอรีท่ีวา่งเท่านั้น ในกรณีท่ีมีไฟลข์อ้มูลอยูจ่ะไม่สามารถท าการลบออกได)้ 
# rmdir --ignore-fail-on-non-empty dir1 

ท าการลบไดเรคอทรอรี โดยไม่สนใจขอ้ผดิพลาดใดๆ 
# rmdir dir1/dir2/dir3 dir1/dir2 dir1 

ท าการลบไดเรคทรอรีติดต่อกนัหลายๆ ไดเรคทรอรีในคร้ังเดียว จากตวัอยา่ง เชลลจ์ะท า
การลบไดเรคทรอรี dir3 ท่ีอยูใ่น dir1/dir2 ก่อน ต่อจากนั้นท าการลบ dir2 ท่ีอยูใ่น dir1 
และสุดทา้ยจะท าการลบ dir1 ซ่ึงเป็นไดเรคทรอรีเร่ิมตน้ออกจากระบบ  

ลองทดสอบ : 
# rm -r directory 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : mkdir, rm 
 
ค ำส่ัง tree  

File/Directory Basics : tree 
ค ำส่ัง tree เป็นค าสั่งท่ีใชแ้สดงรายละเอียดโครงสร้างไฟลแ์ละไดเรคทรอรีแบบทรี ตาม

รูปแบบท่ีตอ้งการ 

Syntax tree [-adfgilnpqrstuxACDFNS] [-H baseHREF] [-T title ] [-L level [-R]]        

[-P pattern] [-I pattern] [-o filename] [--version] [--help] [--inodes] 

[--device] [--noreport] [--nolinks] [--dirsfirst] [--charset charset] 

[<directory list>] 

Example # tree 

# tree –d /usr 

options :  
--help ใชแ้สดงความช่วยเหลือในการใชง้านค าสั่ง 
--version แสดงเวอร์ชนัของ tree 
-a แสดงรายละเอียดโครงสร้างของไฟลแ์บบทรีทั้งหมด ไม่รวมไฟลแ์บบ ., .. 
-d แสดงโครงสร้างทรีของไดเรคทรอรีเท่านั้น 
-f แสดงท่ีอยูข่องไฟลใ์นรูปแบบเตม็ (full path) 
-i ไม่แสดงเส้นหรือสัญลกัษณ์ในการเช่ือมโยงทรี 
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-q แสดงผลของอกัษรท่ีไม่สามารถแสดงผลใหเ้ห็นได ้เป็นเคร่ืองหมาย ? แทน 
-N แสดงสัญลกัษณ์ ^ ดว้ยอกัษรท่ีไม่สามารถแสดงผลได ้
-p แสดง permission พร้อมกบัโครงสร้างทรี 
-u แสดงช่ือเจา้ของไฟลห์รือ UID 
-g แสดงช่ือกลุ่มเจา้ของไฟลห์รือ GID 
-s แสดงขนาดของไฟล ์มีหน่วยเป็นไบต ์
-D แสดงวนัท่ีท่ีมีการแกไ้ขไฟลล่์าสุด 
-F แสดงสัญลกัษณ์ต่อทา้ยเพื่อบอกความแตกต่าง เช่น / แสดงถึงไดเรคทรอรี, a คือ socket 
file, * คือไฟลท่ี์ประมวลผลได,้ | คือ FIFO 
-r แสดงโครงสร้างทรีเป็นแบบสลบัล าดบัอกัษร คือ z ไป a 
-t แสดงโครงสร้างทรี โดยไฟลท่ี์แกไ้ขล่าสุดจะแสดงก่อน 
-L level ก าหนดการแสดงผลใหโ้ครงสร้างทรีมีความลึกแค่ตวัเลข level 
-A แสดงสัญลกัษณ์ของเส้นท่ีสร้างทรีดว้ยรหสั ASCII code 
-S แสดงสัญลกัษณ์แบบกราฟฟิกท่ีสร้างทรีดว้ยรหสั ASCII code 
-n ไม่แสดงผลเป็นแบบใชสี้ 
-C แสดงผลเป็นแบบใชสี้ 
-P pattern แสดงไฟลท่ี์สอดคลอ้งกบั รูปแบบท่ีก าหนดใน pattern 
-I pattern ไม่แสดงไฟลท่ี์สอดคลอ้งกบั รูปแบบท่ีก าหนดใน pattern 
-H baseHREF แสดงในรูปแบบของ HTML format 
-T string เขียนทบัขอ้มูลในส่วนของ Header และ Title ของ HTML ดว้ย string 
-R เหมือน –L 
-o file พิมพผ์ลลพัธ์ออกทางไฟลช่ื์อวา่ file แทนการออกแทนจอภาพ 
--inodes พิมพห์มายเลข inode ของแต่ละไฟล ์
--device  พิมพห์มายเลข device ท่ีก ากบัอยูก่บัทุกๆ ไฟล ์
--noreport ไม่แสดงสรุปผลรวมของไฟลแ์ละไดเรคทรอรี ในทา้ยรายงาน 
--nolinks ไม่แสดง Hyperlinks ในเอกสารประเภท HTML 
--dirsfirst แสดงรายช่ือไดเรคทรอรีก่อนไฟล์ 

 --charset X ใชต้วัอกัษร X ในการก าหนดเส้นทรี 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# tree 

. 

|-- Desktop 

|   `-- wget-1.11.4-2.el5_4.1.i386.rpm 

|-- sort.txt 
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|-- t1 

|   |-- test.txt 

|   `-- tx.txt 

|-- t1.txt 

|-- tar 

|   |-- Desktop 

|   |-- abc 

|   |-- anaconda-ks.cfg 

|   |-- install.log 

|   |-- install.log.syslog 

|   |-- sort.txt 

19 directories, 56 files 

แสดงโครงสร้างของไฟลแ์ละไดเรคทรอรีทั้งหมดในรูปแบบโครงสร้างทรี 
# tree -L 1 

|-- Desktop 

|-- a 

|-- abc 

|-- abc.tar.gz 

8 directories, 27 files 

แสดงโครงสร้างทรีลึกแค่ 1 ล าดบัเท่านั้น 

# tree test 

test 

|-- a.txt 

`-- t1 

1 directory, 1 file 

แสดงโครงสร้างทรีเฉพาะไดเรคทอรี test เท่านั้น 
# tree -d /usr 

แสดงโครงสร้างทรีเฉพาะไดเรคทรอรี ใน /usr เท่านั้น 

# tree -d -L 2 /usr 

แสดงโครงสร้างทรีเฉพาะไดเรคทรอรี ใน /usr เท่านั้น และทรีลึกเพียงแค่ 2 ระดบั 

# tree -dCA -L 2 /usr 

แสดงโครงสร้างทรีเฉพาะไดเรคทรอรี ใน /usr เท่านั้น และทรีลึกเพียงแค่ 2 ระดบั และ
สัญลกัษณ์เส้นของทรีเป็นสีแบบ ASCII code และเป็นเส้นทึบ 

# tree -d -L 1 / > tree-view.txt 

แสดงโครงสร้างทรีเฉพาะไดเรคทรอรี ใน / เท่านั้น และทรีลึกเพียงแค่ 1 ระดบั ผลลพัธ์
ท่ีไดจ้ะเก็บไวใ้นไฟลช่ื์อวา่ tree-view.txt 

ลองทดสอบ : 
# tree [-adfgilnpqrstuxACDFNS] [-H baseHREF] [-T title ] [-R] 

   [-P pattern] [-I pattern] [-o filename] [--version] [--help] [--inodes] 

   [--device] [--noreport] [--nolinks] [--dirsfirst] [--charset charset] 

   [<directory list>] 

หมำยเหตุ : ควรทดลอง options อ่ืนๆ ใหค้รบ 
ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : ls 
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5.3.2 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั File Viewing 
ค ำส่ัง cat 

File Viewing : cat 
ค ำส่ัง cat เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับดูขอ้มูลภายในไฟลข์อ้มูล หรือ Standard Input และแสดงผล

ออกมาทาง Standard Output (เหมือนค าสั่ง type ใน Dos) ยอ่มาจากค าวา่ concatinat 
Syntax cat [options] [files] 

Example # cat data.txt 

# cat file1.txt file2.txt > file3.txt 

options:- 
 -A, --show-all แสดงผลทุกๆ อกัษร รวมทั้งตวัอกัษรท่ีไม่สามารถแสดงได ้เช่น อกัขระท่ีใช้

 ควบคุม ctrl ^d 
 -b, --number-nonblank นบัจ านวนบรรทดั ไม่รวมบรรทดัท่ีวา่ง 
 -e เหมือน  -vE 
 -E, --show-ends พิมพ ์$ ท่ีจุดจบของไฟล ์
 -n, --number  นบัจ านวนบรรทดั รวมบรรทดัวา่งดว้ย 
 -s, --squeeze-blank ถา้มีบรรทดัวา่งมากกวา่ 1 บรรทดัต่อกนั จะลดใหเ้หลือเพียงบรรทดั

เดียว 
 -t เหมือน -vT 
 -T, --show-tabs พิมพอ์กัษร TAB ดว้ยสัญลกัษณ์ ^I แทน 
 -v, --show-nonprinting แสดงสัญลกัษณ์ท่ีไม่สามารถแสดงผลไดเ้ช่น control character, 

 LINEFEED, TAB เป็นตน้   
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cat /etc/passwd 

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 

bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin 

daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin 

adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin 

lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin 

sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync 

แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟลร์หสัผา่น  
# cat file1.txt file2.txt > file3.txt 

น าขอ้มูลใน file1.txt และ file2.txt มาเช่ือมต่อกนั จากนั้นเก็บไวใ้น file3.txt สัญลกัษณ์ 
>  เป็นการเปล่ียนทิศทาง(redirection) การแสดงผลจากเดิมซ่ึงออกทางจอภาพ 
เปล่ียนเป็นไฟลแ์ทน 
# cat >> file1.txt 

เป็นการเช่ือมต่อขอ้มูล (append) ไปยงัไฟล ์file1.txt โดยเม่ือใชค้  าสั่งดงักล่าวเชลลจ์ะรอ
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ใหผู้ใ้ชง้านป้อนขอ้มูล เม่ือผูใ้ชป้้อนขอ้มูลเรียบร้อยแลว้สามารถสั่งบนัทึกดว้ยการกด
ปุ่ม ctrl และปุ่ม d พร้อมกนั  
# cat -t tabfil 

แสดงขอ้มูลในไฟล ์tabfil ถา้ขอ้มูลในไฟลด์งักล่าวมีตวัอกัษร TAB จะท าการเปล่ียน
จาก TAB เป็นสัญลกัษณ์ ^I แทน 
# cat -n create-linux-file.txt 

    1   this is my file 

    2   Create file in linux using cat command 

    3   my file name is create-linux-file.txt 

    4   this is the line appends to create-linux-file.txt 

    5   this is an example on using redirection to appends text 

แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟล ์create-linux-file.txt โดยนบัจ านวนบรรทดั รวมบรรทดัวา่ง 
จ านวนบรรทดัจะแสดงตรงส่วนตน้ของในแต่ละบรรทดั 
# cat -v myfile.txt 

แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟล ์myfile.txt โดยแสดงอกัษรท่ีไม่สามารถแสดงผลไดท้ั้งหมด
ยกเวน้ line feed และ tab 
# cat -b /etc/X11/XF86Config 

แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟล ์XF86Config โดยนบัจ านวนบรรทดั ไม่รวมบรรทดัวา่ง 
# cat -E /etc/X11/XF86Config 

แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟล ์XF86Config โดยเติม $ ไวท่ี้ทา้ยไฟล ์
ลองทดสอบ : 

# cat file1.txt file2.txt | less 

# cat foobar.txt | grep "barfoo" 

# cat <file.txt >>file.txt 

# cat my-long-file.txt | more 

# cat -Tv myfile.txt 

# cat RightNow.txt | wc 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : ed, pico, tac, tee, touch 
 
ค ำส่ัง more 

File Viewing : more 
ค ำส่ัง more เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับช่วยใหส้ามารถดูขอ้มูลท่ีมีขนาดยาวๆ ไดง่้ายข้ึน โดยการ

แบ่งขอ้มูลออกเป็นช่วงๆ คร้ังละ 1 หนา้จอภาพ 
Syntax more [options] [files] 

Example # more myfile.txt 

# more +3 myfile.txt 

options:- 
 +num ระบุบรรทดัเร่ิมตน้ท่ีตอ้งการแสดงผล 
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 -num number ระบุจ านวนบรรทดั ส าหรับการแสดงผลใน 1 หนา้จอภาพ 
 +/pattern แสดงผลบรรทดัแรกตามรูปแบบท่ีก าหนดใน pattern 
 -c เคลียร์หนา้จอภาพก่อนแสดงผล 
  
ภายในโปรแกรม more จะมีค าสั่งเพื่อใชง้านคราวๆ ดงัน้ี 
 = แสดงเลขบรรทดั 
 q ออกจากโปรแกรม 
 <space> เล่ือนไปยงัหนา้ถดัไป 
 <enter> เล่ือนไปยงับรรทดัถดัไป 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# more data.txt 

ดูไฟลข์อ้มูล data.txt คร้ังละ 1 หนา้จอ 
# more -c index.php 

เคลียร์หนา้จอก่อนแสดงผลขอ้มูลในไฟล ์index.php  
# more +3 myfile.txt 

แสดงขอ้มูลในไฟลช่ื์อวา่ myfile.txt ทีละ 1 จอภาพ โดยเร่ิมตน้แสดงขอ้มูลท่ีบรรทดัท่ี 3 
ของ myfile.txt เป็นบรรทดัแรกบนหนา้จอภาพ 

ลองทดสอบ : 
# ls –al | more 

# cat /var/log/messages | more 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cat, csh, ctags, less, man, nroff, script, sh, ul 
 
ค ำส่ัง less 

File Viewing : less 
ค ำส่ัง less เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับดูขอ้มูลในไฟลที์ละหนา้จอ เหมือนค าสั่ง more แต่พฒันา

ความสามารถใหสู้งข้ึน โดยสามารถยอ้นดูขอ้มูลท่ีผา่นมาได ้และคุณสมบติัอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมอีกหลายอยา่ง 

Syntax less [options] [filename] 

Example # less file.txt 

options:- 
 +n เร่ิมตน้แสดงขอ้มูลท่ีบรรทดัท่ี n ในไฟลข์อ้มูล 
 -c เครียร์หนา้จอภาพก่อนแสดงผล 
 h  H แสดงขอ้ความช่วยเหลือ 
 q  :q  Q  :Q  ZZ ออกจาก less 
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ค าสั่งเคล่ือนยา้ย 
 e, ^E,  j, ^N, CR เล่ือนบรรทดัไปทา้ยไฟลที์ละ 1 บรรทดั(^ คือกดปุ่ม Ctrl) 
 y, ^Y, k, ^K, ^P เล่ือนบรรทดัไปตน้ไฟลที์ละ 1 บรรทดั(กดปุ่ม Ctrl พร้อมกบั Y)   
 f, ^F, ^V, SPACE เล่ือนขอ้มูลไปทา้ยไฟลที์ละ 1 จอภาพ 
 b, ^B, ESC-v เล่ือนขอ้มูลไปตน้ไฟลที์ละ 1 จอภาพ 
 d, ^D เล่ือนขอ้มูลไปทา้ยไฟลที์ละคร่ึงจอภาพ 
 u, ^U เล่ือนขอ้มูลไปตน้ไฟลที์ละคร่ึงจอภาพ 
 n คน้หาขอ้มูลซ ้ าอีกคร้ังจากตน้ไฟลไ์ปทา้ยไฟล ์
 N คน้หาขอ้มูลซ ้ าอีกคร้ังจากทา้ยไฟลไ์ปตน้ไฟล ์

คน้หา 
 /pattern คน้หาค าตามท่ีก าหนดใน pattern คน้หาจากตน้ไฟลไ์ปทา้ยไฟล ์
 ?pattern   คน้หาค าตามท่ีก าหนดใน pattern คน้หาจากทา้ยไฟลไ์ปตน้ไฟล์ 
 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# less +3 index.php 

แสดงขอ้มูลในไฟล ์index.php ตั้งแต่บรรทดัท่ี 3 ข้ึนไป ทีหนา้ 1 หนา้จอภาพ  
# less file.txt 

แสดงขอ้มูลในไฟล ์file.txt คร้ังละ 1 จอภาพ 
# ls | less 

แสดงขอ้มูลจากผลท่ีไดจ้ากค าสั่ง ls คร้ังละ 1 จอภาพ 
# cat file.txt | less 

แสดงขอ้มูลจากผลท่ีไดจ้ากค าสั่ง cat คร้ังละ 1 จอภาพ 
ลองทดสอบ : 

# ls  -l  *.conf  |  less 

# less file1 file2 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : more 
 
ค ำส่ัง head 

File Viewing : head 
ค ำส่ัง head เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงส่วนหวัของไฟลข์อ้มูล ตามจ านวนบรรทดัท่ีตอ้งการ 
Syntax head [options] [files] 

Example # head myfile.txt 

# head -15 myfile.txt 

options:- 
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 -c num[b|k|m] , --bytes num [b|k|m] แสดงขนาดของขอ้มูลตามท่ีก าหนด เม่ือ
ก าหนดเป็น b จะแสดงผลเป็นไบต,์ k = กิโลไบต,์ m= เมกกะไบต ์

 --help แสดงค าสั่งช่วยเหลือ 
 -n num, --lines num, -num แสดงผลตามจ านวนบรรทดัท่ีก าหนด ถา้ไม่ก าหนดไวค้่าเร่ิมตน้

จะเท่ากบั 10 บรรทดั 
 -q, --quiet, --silent ไม่แสดง header ของไฟล ์
 -v, --verbose แสดง header ของไฟล ์
 --version แสดงเวอร์ชนัของ head 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# head myfile.txt 

แสดงขอ้มูลในส่วนหวัของไฟลช่ื์อ myfile.txt โดยแสดงขอ้มูล 10 บรรทดัเท่านั้น(ค่า 
default)  
# head -15 myfile.txt 

แสดงขอ้มูลในส่วนหวัของไฟลช่ื์อ myfile.txt โดยแสดงขอ้มูล 15 บรรทดัตามจ านวนท่ี
ระบุไว ้
# head –n 20 myphone_number.txt 

แสดงขอ้มูลในส่วนหวัของไฟลช่ื์อ myphone_number.txt โดยแสดงขอ้มูล 20 บรรทดั
เท่านั้น 
# head -2 install.log.syslog number.txt 

==> install.log.syslog <== 

<86>Nov  8 15:54:25 groupadd[858]: new group: name=rpm, GID=37 

<86>Nov  8 15:54:26 useradd[862]: new user: name=rpm, UID=37, GID=37, 

home=/var/lib/rpm, shell=/sbin/nologin 

 

==> number.txt <== 

1 6 3 8 3 5 6 0 

1 6 3 8 3 5 6 0 

แสดงขอ้มูลในส่วนหวัของไฟลช่ื์อ install.log.syslog และ number.txt พร้อมกนั โดย
แสดงขอ้มูลของ install.log.syslog ก่อน 2 บรรทดัแรก จากนั้นจะแสดงขอ้มูลของไฟล ์
number.txt อีก 2 บรรทดั 
# head –c 5 install.log.syslog 

แสดงขอ้มูลในส่วนหวัของไฟลช่ื์อ install.log.syslog เฉพาะ 5 ไบตแ์รกเท่านั้น 
# head -c1k install.log.syslog 

แสดงขอ้มูลในส่วนหวัของไฟลช่ื์อ install.log.syslog ไม่เกิน 1  กิโลไบตไ์บต ์
# head –c1m install.log.syslog 

แสดงขอ้มูลในส่วนหวัของไฟลช่ื์อ install.log.syslog ไม่เกิน 1  เมก็กะไบต ์
# ls | head 
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แสดงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากค าสั่ง ls ผา่นทางไปป์ เฉพาะ 10 บรรทดัแรก 

# ls –l | head -3 | sort >> file 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากค าสั่ง ls –l จะส่งต่อใหก้บัค าสั่ง head เพื่อแสดงส่วนหวัของไฟล ์3 
อนัดบัแรก จากนั้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะถูกส่งต่อไปยงั sort ใหจ้ดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษร 
สุดทา้ยจะใชก้ารเปล่ียนทิศทาง (>>) น าผลลพัธ์ไปเก็บไวใ้นไฟล(์แสดงในรูปท่ี 5-6) 
# head -5 * 

แสดงผลลพัธ์ 5 บรรทดัของทุกๆ ไฟลใ์นไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
 

 
รูปท่ี 5-6 แสดงการใชค้  าสั่ง ls –l | head -3 | sort >> file 

ลองทดสอบ : 
# head -n 12 file1 > file2 

# head -n 12 file1 >> file2 

# grep '(202)' phone_list | head 

# head -99999 file1 file2 file3 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cat, more, pg, tail 
 
ค ำส่ัง tail 

File Viewing : tail 
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ค ำส่ัง tail เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลในส่วนทา้ยของไฟลข์อ้มูล ตามจ านวนบรรทดั
ท่ีตอ้งการ 

Syntax tail [options] [files] 

Example # tail myfile.txt 

# tail myfile.txt -n 100 

options:- 
 -c num, --bytes num แสดงขอ้มูลทา้ยไฟล ์มีจ  านวนเท่ากบั num ไบต ์
 -f, --follow[=name|descriptor] แสดงผลทา้ยไฟล ์โดยแสดงแบบต่อเน่ือง ถา้มีขอ้มูลเพิ่มเขา้

มาในไฟลด์งักล่าว จะแสดงผลไปเร่ือยๆ จนกวา่จะหยดุดว้ยการใชค้  าสั่ง q หรือ Ctrl + C 
 -n num, --lines=num แสดงขอ้มูลทา้ยไฟลต์ามจ านวนบรรทดัท่ีก าหนด 
 -s sec, --sleep-interval=sec ใชก้บัการแสดงผลกบั –f โดย option ดงักล่าวจะแสดงผลและ

หยดุแสดงผลสลบักนัไปเร่ือยๆ ตามเวลาท่ีก าหนด 
 b แสดงผลเป็นจ านวนเท่ากบัไบต ์
 k แสดงผลเป็นจ านวนเท่ากบักิโลไบต ์
 m แสดงผลเป็นจ านวนเท่ากบัเมกกะไบต ์

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# tail myfile.txt 

แสดงขอ้มูลในส่วนทา้ยของไฟล ์(ค่า default คือ 10 บรรทดั) 
# tail myfile.txt -n 100 

แสดงขอ้มูลในส่วนทา้ยของไฟล ์จ านวน 100 บรรทดั 
# grep '\.Ah' myfile | tail -20 

คน้หาขอ้ความจากไฟล ์myfile ท่ีมีขอ้ความคือ .Ah ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก grep จะส่งไปยงั 
tail ใหแ้สดผลส่วนทา้ยของขอ้มูลเพียง 20 บรรทดัเท่านั้น 
# tail -2b bigfile 

แสดงขอ้มูลไฟลท่ี์มีขนาดใหญ่มาก โดยแสดงแค่ 1,024 ไบตเ์ท่านั้น(2 x 512) 
# tail --lines=5 /var/log/messages 

ดูขอ้มูลส่วนทา้ยของไฟล ์/var/log/messages เท่ากบั 5 บรรทดั  
# tail --lines=150 /var/log/html/access_log > access_backup_log 

ดูขอ้มูลส่วนทา้ยของไฟล ์/var/log/messages เท่ากบั 150 บรรทดั แลว้ส่งไปเก็บไวใ้น
ไฟลช่ื์อวา่ access_backup_log (ในกรณีท่ีตอ้งการส ารองขอ้มูล) 
# tail -c 5 index.php 

แสดงขอ้มูลในส่วนทา้ยของไฟลเ์ท่ากบั 5 ไบต ์
# tail –f /var/log/access.log 

แสดงขอ้มูลในส่วนทา้ยของไฟล ์access.log อยา่งต่อเน่ืองแบบ realtime 
ลองทดสอบ : 

# tail +50 file.txt 
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# tail -f /var/log/messages 

# tail -f error_log 

# alias mess='tail -100 /var/log/messages  | more' 

# ls | tail >> last_filenames 

# ls | tail | sort -r >> last_filenames 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cat, head, more, pg 
 
ค ำส่ัง nl 

File Viewing : nl 
ค ำส่ัง nl เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลพร้อมกบัหมายเลขบรรทดัในไฟลข์อ้มูล ตาม

เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นออพชนั 
Syntax nl [options] [files] 

Example # nl myfile.txt 

options:- 
 -b p^pattern แสดงหมายเลขบรรทดั ในไฟลข์อ้มูล เฉพาะบรรทดัท่ีระบุในตวัแปร pattern 

เท่านั้น 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# nl myfile.txt 

1  What Vim Can Do 

2  Vim is an advanced text editor that seeks to provide the 

3  power of the de-facto Unix editor 'Vi', with a more  

4  complete feature set. It's useful whether you're already  

5  using vi or using a different editor. Users of Vim 5 and 6  

6  should consider upgrading to Vim 7. The main advantages  

7  of Vim 6 compared to Vim 5 can be found on this page. 

แสดงขอ้มูลในไฟล ์myfile.txt โดยมีหมายเลขบรรทดัระบุ ในส่วนตน้ของบรรทดั 
# nl myfile.txt –b p^power 

        What Vim Can Do 

        Vim is an advanced text editor that seeks to provide the 

     1  power of the de-facto Unix editor 'Vi', with a more  

        complete feature set. It's useful whether you're already  

        using vi or using a different editor. Users of Vim 5 and 6  

        should consider upgrading to Vim 7. The main advantages  

        of Vim 6 compared to Vim 5 can be found on this page. 

แสดงขอ้มูลพร้อมหมายเลขบรรทดัในส่วนตน้ของบรรทดั เฉพาะบรรทดัท่ีมีค าวา่ 
power เท่านั้น 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : more, less, ls, cat 
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ค ำส่ัง od [32] 

File Viewing : od 
ค ำส่ัง od เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลของไฟลใ์นรูปแบบของไบรารี 
Syntax od [options] [files] 

Example # od myfile.txt 

# od --format=c myfile.txt 

options:- 
 -A, --address-radix=radix ก าหนดรูปแบบของขอ้มูลท่ีตอ้งการแสดงผล โดยก าหนดท่ี 

 radix มีรูปแบบใหเ้ลือกใชด้งัต่อไปน้ี 
 d ก าหนดใหแ้สดงผลเป็นเลขฐานสิบ 
 o ก าหนดใหแ้สดงผลเป็นเลขฐานแปด 
 x ก าหนดใหแ้สดงผลเป็นเลขฐานสิบหก 
 n ยกเลิกรูปแบบ 

-N, --read-bytes=BYTES ก าหนดขนาดของขอ้มูลในการแสดงผล โดยระบุขอ้มูลท่ี
ตอ้งการแสดงผลมีหน่วยเป็นไบต ์ 
-t, --format=TYPE ก าหนดรูปแบบในการแสดงผลแบบละเอียด โดยสามารถก าหนดในตวั
แปร type ดงัน้ี 
 a แสดงผลในรูปแบบของตวัอกัษร 
 c แสดงเป็นรหสั ascii ร่วมกบั \ 
 d[SIZE] ก าหนดขนาดแสดงผลของเลขฐานสิบ(มีขนาดเป็นไบตต่์อ 1 ตวัเลข) 
 f[SIZE] ก าหนดขนาดแสดงผลของเลขจ านวนจริง(มีขนาดเป็นไบตต่์อ 1 ตวัเลข) 
 o[SIZE] ก าหนดขนาดแสดงผลของเลขฐานแปด(มีขนาดเป็นไบตต่์อ 1 ตวัเลข) 
 u[SIZE] ก าหนดขนาดแสดงผลของเลขฐานสิบแบบไม่คิดเคร่ืองหมาย(มีขนาด

เป็นไบตต่์อ 1 ตวัเลข) 
 x[SIZE] ก าหนดขนาดแสดงผลของเลขฐานสิบหก(มีขนาดเป็นไบตต่์อ 1 ตวัเลข) 

-w, --width[=BYTES] ก าหนดขนาดการแสดงผลในแต่ละบรรทดัมีความกวา้งเท่ากบั 
BYTES 

 -a แสดงขอ้มูลเป็นตวัอกัษร (เหมือนกบัใชอ้อพชนั –format=a) 
 -b แสดงขอ้มูลเป็นไบต ์(เหมือนกบัใชอ้อพชนั –format=oc) 
 -c แสดงขอ้มูลเป็น ascii (เหมือนกบัใชอ้อพชนั –format=c) 
 -d แสดงขอ้มูลเป็นฐานสิบโดยไม่คิดเคร่ืองหมาย (เหมือนกบัใชอ้อพชนั –format=u) 
 -x แสดงขอ้มูลเป็นฐานสิบหก (เหมือนกบัใชอ้อพชนั –format=x) 
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ตวัอยา่งการใชง้าน : 
ตวัอยา่งไฟลข์อ้มูล myfile.txt 
Vim is an advanced text editor that seeks to provide the 

power of the de-facto Unix editor 'Vi', with a more  

complete feature set. It's useful whether you're already 

# od myfile.txt 

0000000 064526 020155 071551 060440 020156 062141 060566 061556 

0000020 062145 072040 074145 020164 062145 072151 071157 072040 

0000040 060550 020164 062563 065545 020163 067564 070040 067562

แสดงขอ้มูลในไฟล ์myfile.txt  เป็นเลขฐานแปด(ค่า default ของ od) ในตวัอยา่งคอลมัภ์
แรก คือ 0000000 เป็นตวัเลขแสดงจ านวนอกัษรในแถวแรก โดยปกติจะแสดงแถวละ 
20 ตวัอกัษร และแถวท่ีสองจะเร่ิมตั้งแต่ตวัอกัษรท่ี 20 ตามล าดบั ในแถวแรกอกัษรตวั
แรกคือ 064 คือตวัอกัษร V และตวัสุดทา้ยของแถวคือ 556 คือตวั c 
# od --format=c myfile.txt 

0000000   V   i   m       i   s       a   n       a   d   v   a   n   c 

0000020   e   d       t   e   x   t       e   d   i   t   o   r       t 

0000040   h   a   t       s   e   e   k   s       t   o       p   r   o 

0000060   v   i   d   e       t   h   e  \n   p   o   w   e   r       o 

แสดงขอ้มูลในไฟล ์myfile.txt  โดยก าหนดรูปแบบการแสดงผลเป็นรหสั ascii แทนการ
แสดงเป็นเลขฐานแปด 

# od --address-radix=x myfile.txt 

แสดงขอ้มูลในไฟล ์myfile.txt  โดยก าหนดรูปแบบการแสดงผลเป็นเป็นเลขฐานสิบหก 

# od --format=f 2 myfile.txt 

0000000  1.479317822374409e-259  1.642552904128327e-259 

0000020  2.316339989845287e-152  5.049779884467015e+223 

แสดงขอ้มูลในไฟล ์myfile.txt  โดยก าหนดรูปแบบการแสดงผลเป็นเป็นเลขจ านวนจริง 
ในตวัเลขจ านวนจริงแต่ละค่าจะมีค่าไดไ้ม่เกิน 2 ไบต ์

# od -N 16 -c /bin/sh 

0000000 177   E   L   F 001 001 001  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0 

แสดงขอ้มูลในไฟลเ์ชลล ์sh โดยแสดง 16 ตวัอกัษรแรกเป็นรหสั ascii หรือ backslash 
escapesในรูปฐานแปด 

# od -N 16 -a /bin/sh 

0000000 del   E   L   F soh soh soh nul nul nul nul nul nul nul nul nul  

แสดงขอ้มูลในไฟลเ์ชลล ์sh โดยแสดง 16 ตวัอกัษรแรกเป็นตวัอกัษร 

# od -N 16 -t x1 /bin/sh 

0000000 7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

แสดงขอ้มูลในไฟลเ์ชลล ์sh โดยแสดง 16 ตวัอกัษรแรกเป็นตวัเลขฐานสิบหกแบบสั้น 

ลองทดสอบ : 
# dir | od -c | more 

# cat my_file | od -c |more 

# od my_file |more 
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# od -N 16 /bin/sh 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cat, head, more 
 
5.3.3 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั File Creation and Editing 
ค ำส่ัง vim, vi  
 เป็นโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับสร้างและแกไ้ขไฟลข์อ้ความ สามารถอ่านเพิ่มเติมไดใ้นบทท่ี 6  
 
ค ำส่ัง umask  

File Creation and Editing : umask 
ค ำส่ัง umask เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงหรือก าหนดค่าเร่ิมตน้ของไฟลข์อ้มูล 
Syntax od [options] [files] 

Example # umask 

# od --format=c myfile.txt 

umask (user file-creation mode mask) เป็นเลขฐานแปดจ านวน 12 บิต(4 ชุด ชุดละ 3 บิต)ใช้
ส าหรับระบุค่าสิทธ์ิในการใชง้านไฟลท่ี์สร้างใหม่ในระบบ ลินุกซ์สามารถตรวจสอบค่า umask ได้
โดยใชค้  าสั่ง umask (ค่า default คือ 0022) 

หมายเหตุ: สิทธ์ิของไฟลท่ี์เคอร์เนลสร้างข้ึนในขณะท าการ
ติดตั้งเร่ิมตน้คือ 
ไฟลข์อ้มูลธรรมดา (text file) = 0666 
ไฟลท่ี์สามารถประมวลผลได ้(Executable) = 0777 

การใชง้าน umask สามารถท าไดโ้ดยการน าค่าเลขฐานแปดท่ีตามหลงัค าสั่ง umask น าไปท าการ 
XOR กบัค่าดีฟอลตใ์นการสร้างไฟลใ์นระบบ ซ่ึงเป็นค่าท่ีถูกก าหนดข้ึนอตัโนมติัในขณะติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการ โดยมีค่าดงัตาราง 

ประเภทของไฟล์ ค่ำเร่ิมต้นของไฟล์ทีร่ะบบสร้ำงขึน้ 
ไฟลข์อ้มูลธรรมดา (text file) 0666 
ไฟลท่ี์สามารถประมวลผลได ้(Executable) 0777 
ตวัอยา่งท่ี 1  ถา้ผูใ้ชง้านก าหนดค่า umask เป็น 0022 ดงันั้นไฟลท่ี์สร้างข้ึนใหม่จะไม่มี

ความสามารถในการประมวลผลได ้จะมีสิทธ์ิบนระบบไฟลคื์อ 0644  หรือ -rw-r--r—ดงัตาราง
ขา้งล่าง 

ประเภทของไฟล์ ค่ำเร่ิมต้น(เลขฐำน 8) ค่ำเร่ิมต้น(เลขฐำน 2) 
ค่าเร่ิมตน้ของไฟลท่ี์ประมวลผลได ้ 0666 000 110 110 110 
ค่า umask ท่ีก าหนด 0022 000 000 010 010 
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ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ XOR ระหวา่ง
ค่าเร่ิมตน้ของไฟลข์อ้มูลธรรมดาท่ี
ระบบสร้างกบัค่า umask ท่ีก าหนด 

0666  0022 000 110 110 110 
 

000 000 010 010 
000 110 100 100  
  0     6     4     4 

ตวัอยา่งท่ี 2  ถา้ผูใ้ชง้านก าหนดค่า umask เป็น 0022 ดงันั้นไฟลท่ี์สร้างข้ึนใหม่จะมีความสามารถ
ในการประมวลผลได ้จะมีสิทธ์ิบนระบบไฟลคื์อ 0755  หรือ -rwxr-xr-x ดงัตารางขา้งล่าง 

ประเภทของไฟล์ ค่ำเร่ิมต้น(เลขฐำน 8) ค่ำเร่ิมต้น(เลขฐำน 2) 
ค่าเร่ิมตน้ของไฟลท่ี์ประมวลผลได ้ 0777 000 111 111 111 
ค่า umask ท่ีก าหนด 0022 000 000 010 010 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ XOR ระหวา่ง
ค่าเร่ิมตน้ของไฟลข์อ้มูลธรรมดาท่ี
ระบบสร้างกบัค่า umask ท่ีก าหนด 

0666  0022 000 111 111 111 
 

000 000 010 010 
000 111 101 101  
  0     7     5     5 

 
ตารางความจริงของ XOR 

Input Output 
A B Y 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# umask 000 

ก าหนดคุณสมบติั เร่ิมตน้ให้กบัไฟล ์โดยเม่ือก าหนดเป็น 000 แสดงวา่ ในอนาคตจะ
อนุญาติใหส้ามารถก าหนดสิทธ์ิบนไฟลด์งักล่าวไดเ้ตม็รูปแบบตามความตอ้งการ 
# umask 0077 

ก าหนดคุณสมบติั เร่ิมตน้ให้กบัไฟล ์เม่ือเป็นไฟลแ์บบธรรมดาจะไดผ้ลลพัธ์คือ 0077 
XOR 0677 = 0600 เจา้ของไฟลมี์สิทธ์ิในการเขียนและอ่านได ้แต่สมาชิกในกลุ่มและ
กลุ่มอ่ืนๆ ไม่มีสิทธ์ใดๆ กบัไฟลด์งักล่าว  
# umask 0022 
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ลองทดสอบ : 
# umask 0111 

# umask 0222 

# umask 0333 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : chmod, csh, ksh, sh 
 
5.3.4 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั File Properties 
ค ำส่ัง stat 

File Properties : stat 
ค ำส่ัง stat เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงสถานะ สถิติ หรือคุณลกัษณะของไฟลข์อ้มูล 
Syntax stat [options] [files] 

Example # stat myfile.txt 

# stat index.html 

options:- 
 -L, --dereference รายงานคุณสมบติัของไฟล ์พร้อมกบัลิงคท่ี์เช่ือมโยง  
 -Z, --context รายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของไฟล ์ค าสั่งน้ีจะตอ้งใช้

 ร่วมกบั SELinux ดว้ย 
 -f, --file-system รายงานคุณสมบติั ชนิด และโครงสร้างของไฟล์ 
 -t, --terse รายงานคุณสมบติัของไฟลแ์บบสั้น 
  
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# stat test 

File: `test' 

  Size: 212             Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file 

Device: fd00h/64768d    Inode: 1016395     Links: 1 

Access: (0777/-rwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root) 

Access: 2010-02-03 03:23:33.000000000 +0700 

Modify: 2010-01-18 15:49:25.000000000 +0700 

Change: 2010-02-03 23:19:26.000000000 +0700  

รายงานคุณสมบติัของไฟล ์test  จากตวัอยา่งค าสั่ง stat จะรายงานคุณสมบติัต่างๆ ดงัน้ี 
ขนาดของไฟล ์(212 ไบต)์ เป็นชนิด text ไฟล(์regular) มีหมายเลข Inode คือ 1016395 มี
จ านวนลิงคเ์ช่ือมโยง 1 ลิงค ์เวลาการเขา้ถึงล่าสุดคือ 2010-02-03 เจา้ของคือ root และ
ไฟลด์งักล่าวมีสิทธ์ิคือ 0777 
# stat –f test 

File: "test" 

    ID: 0        Namelen: 255     Type: ext2/ext3 

Block size: 4096       Fundamental block size: 4096 

Blocks: Total: 1745792    Free: 1102826    Available: 1012714 
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Inodes: Total: 1802240    Free: 1708404  

รายงานคุณสมบติัของไฟล ์test  จากตวัอยา่งจะแสดงชนิดของไฟลแ์บบ ext2/ext3  
# stat –L test 

File: `test' 

  Size: 212             Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file 

Device: fd00h/64768d    Inode: 1016395     Links: 1 

Access: (0777/-rwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root) 

Access: 2010-02-03 03:23:33.000000000 +0700 

Modify: 2010-01-18 15:49:25.000000000 +0700 

Change: 2010-02-03 23:19:26.000000000 +0700 

รายงานคุณสมบติัของไฟล ์test  จากตวัอยา่งจะแสดงจ านวนลิงคเ์ช่ือมโยง 
ลองทดสอบ : 

# stat / 

# stat -f / 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cat, head, more 
 
ค ำส่ัง wc 

File Properties : wc 
ค ำส่ัง wc เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับนบัจ านวนค าอกัษร จ านวนบรรทดั และจ านวนค าใน

ไฟลข์อ้มูล 
Syntax wc [options] [files] 

Example # wc myfile.txt 

# wc -l myfile.txt 

options:- 
 -c, --bytes นบัจ านวนไบต ์ 
 -m, --chars นบัจ านวนตวัอกัษร 
 -l, --lines นบัจ านวนแถว 
 -L, --max-line-length นบัจ านวนตวัอกัษร เฉพาะแถวท่ีมีความยาวท่ีสุดในไฟล์ 
 -w, --words นบัจ านวนค า (แต่ละค าจะถูกแยกดว้ยช่องวา่ง) 
 --help ค  าสั่งช่วยเหลือ 
  
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# wc /etc/passwd 
38   56 1675 /etc/passwd 

นบัจ านวนค าในไฟลข์อ้มูล /etc/passwd ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ นบัจ านวนบรรทดัได ้38 
บรรทดั 56 ค า และ 1675 ตวัอกัษร  
# wc -l /etc/passwd 
38 /etc/passwd 
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นบัเฉพาะจ านวนบรรทดัในไฟล ์/etc/passwd ได ้38 บรรทดั  
# wc -w /etc/passwd 
56 /etc/passwd 

นบัเฉพาะจ านวนค าในไฟล ์/etc/passwd ได ้56 ค า 
# wc -m /etc/passwd 
1675 /etc/passwd 

นบัเฉพาะจ านวนตวัอกัษรในไฟล ์/etc/passwd ได ้1675 ค า 
# wc -L /etc/passwd 
69 /etc/passwd 

นบัเฉพาะจ านวนตวัอกัษรแถวท่ียาวท่ีสุดในไฟล ์/etc/passwd ได ้69 ตวัอกัษร 
# wc file1 file2 file3 

8  68 357 file1 

2   2  16 file2 

5   4  17 file3 

15  74 390 total  
นบัจ านวนแถว ค า และตวัอกัษร ในไฟลข์อ้มูล file1, file2 และ file3 พร้อมกนัในค าสั่ง
เดียว ผลท่ีไดคื้อจะแสดงขอ้มูลของแต่ละไฟลแ์ยกกนัก่อน จากนั้นจะแสดงผลรวมของ
ไฟลท์ั้งสามอีกคร้ังในบนัทดัสุดทา้ย 
 

ลองทดสอบ : 
# who | wc -l 

# ps -e | wc –l 

# wc . * 

# wc -lw file5 

# ls | wc –l 

# ls -l | grep ^d | wc –l 

# dir | wc 

# cat my_file | wc 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cksum 
 
ค ำส่ัง file 

File Properties : file 
ค ำส่ัง file เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบและแสดงประเภทของไฟลข์อ้มูล 
Syntax file [options] [files] 

Example # file myfile.txt 

# file * 

options:- 
 -c, --checking-printout ตรวจสอบไฟลข์อ้มูลและพิมพร์ายงานเม่ือไฟลท่ี์ตรวจสอบเกิด

 ความผดิพลาด ซ่ึงรูปแบบของไฟลใ์นลินุกซ์ท่ีใชต้รวจสอบจะเก็บอยูท่ี่ /usr/share/magic 
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 -m file ตรวจสอบไฟลข์อ้มูลดว้ยรูปแบบของไฟลท่ี์ระบุใน file แทนระบบไฟลท่ี์ลินุกซ์ใช้
 ตรวจสอบแบบปกติ (เก็บอยูท่ี่ /usr/share/magic) 

 -f file อ่านไฟลข์อ้มูลท่ีระบุใน file ไปท าการตรวจสอบ 
 --help ค  าสั่งช่วยเหลือ 

หมำยเหตุ: บนระบบปฏิบติัการ ดอสหรือวนิโดวส์นั้น ประเภท
ของไฟลข์อ้มูลจะถูกระบุดว้ยนามสกุล เช่น .exe, .doc, .txt 

เป็นตน้ แต่ในยนิูกซ์/ลินุกซ์ จะไม่มีนามสกุลเพื่อใชส้ าหรับระบุ
ประเภทของไฟลข์อ้มูล ดงันั้นการหาประเภทของไฟลข์อ้มูล ยนิูกซ์จะท าการ
ตรวจสอบเน้ือหาภายในของไฟล ์ซ่ึงค าสั่ง file จะท าการหนา้ท่ีดงักล่าว 

  
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# file myfile.txt 

myfile.txt: ASCII English text  

แสดงประเภทของ myfile.txt เป็น text ไฟลธ์รรมดา  
# file /bin/sh 
/bin/sh: symbolic link to `bash' 

แสดงประเภทของไฟล ์/bin/sh ซ่ึงผลจากการตรวจสอบเป็นประเภทลิงคไ์ฟล ์ท่ี
เช่ือมโยงไปยงัไฟลอี์กไฟลห์น่ึงคือ /bin/bash  
# file /bin/bash 

/bin/bash: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for 

GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.9, 

stripped 

ไฟล ์/bin/bash เป็นไฟลป์ระเภทประมวลผลได ้(executable) และสามารถท างานไดบ้น
ระบบปฏิบติัการลินุกซ์ 
# file * 
shutdown.htm: HTML document text 

si.htm: HTML document text 

side0.gif: GIF image data, version 89a, 107 x 18 

robots.txt: ASCII text, with CRLF line terminators 

routehlp.htm: HTML document text 

rss: setgid directory 

ตรวจสอบชนิดของไฟลใ์นไดเรคทรอรีปัจจุบนั ซ่ึงประกอบไปดว้ย ไฟล ์
shutdown.html, si.html, routehlp.htm เป็นไฟล ์text, side0.gif เป็นไฟลรู์ปภาพชนิด gif, 
robots.txt เป็นไฟล ์ascii และ rss เป็นไดเรคทรอรี  
# file *.txt 
form.txt: news or mail text 

friend.txt: news or mail text 

index.txt: ASCII Java program text, with very long lines, with CRLF line 

terminators 
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news.txt: Non-ISO extended-ASCII C program text, with very long lines, with 

CRLF line terminators 

refrence.txt: news or mail text 

robots.txt: ASCII text, with CRLF line terminators 

stopwords.txt: ASCII English text, with CRLF line terminators 

ตรวจสอบชนิดของไฟลใ์นไดเรคทรอรีปัจจุบนั ซ่ึงจะรายงานเฉพาะไฟลท่ี์มีส่วนขยาย
เป็น .txt เท่านั้น 

ลองทดสอบ : 
# file –i *.txt 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : ls, wc 
 
ค ำส่ัง touch 

 File Properties : touch 
ค ำส่ัง touch เป็นค าสั่งท่ีใชส้ร้างไฟลว์า่ง(empty file)และเปล่ียนค่าเวลาของไฟล ์(โดยปกติ

เวลาของไฟลใ์นยนิูกซ์นั้นจะมี 2 รูปแบบคือ เวลาท่ีเขา้ถึงขอ้มูลหรือเปิดไฟลข้ึ์นมาอ่าน 
เท่านั้นโดยยงัไม่มีการแกไ้ข เรียกวา่ access time และเวลาของไฟลท่ี์ถูกแกไ้ขล่าสุด
เรียกวา่ modification time) 

Syntax touch [options] files  

Example # touch newfile 

options :  
-a, --time=atime, --time=access, --time=use แกไ้ขแวลาท่ีท าการเปิดไฟลห์รือเขา้ถึงไฟล ์
(เวลาดงักล่าวคือเวลาท่ีท าการเปิดอ่านไฟลแ์ต่ยงัไม่มีการแกไ้ขไฟล)์ 
-c, --no-create ไม่มีการสร้างไฟลใ์ดๆ ทั้งส้ิน 
-d time, --date time เปล่ียนแปลงเวลาของไฟลต์ามท่ีก าหนดใน time แทนท่ีเวลาของไฟล์
ในปัจจุบนั 
-m, --time=mtime, --time=modify แกไ้ขเวลาของไฟลท่ี์แกไ้ขล่าสุด 
-r file, --reference file ใชเ้วลาของไฟล ์file แทนเวลาของไฟลเ์ดิมท่ีใชง้านอยู ่
-t time ก าหนดเวลาของไฟลท่ี์ตอ้งการ โดยมีรูปแบบในการก าหนดคือ [[CC] YY] 
MMDDhhmm[.ss] โดยท่ี 

MM - The month of the year [01-12]. 
DD - The day of the month [01-31]. 
hh - The hour of the day [00-23]. 
mm - The minute of the hour [00-59]. 
CC - The first two digits of the year. 
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YY - The second two digits of the year. 
SS - The second of the minute [00-61]. 

files คือไฟลท่ี์ตอ้งการปรับแต่งขอ้มูลเวลา หรือสร้างไฟล ์
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

แสดงเวลาของไฟลช่ื์อวา่ newfile.txt ก่อนใชค้  าสั่ง touch 
-rw-r--r--  1 root root       17 Jan 20 10:32 newfile.txt 

# touch newfile.txt 

-rw-r--r--  1 root root       17 Feb  5 09:12 newfile.txt 

สร้างไฟลใ์หม่ช่ือวา่ newfile.txt เม่ือไฟลด์งักล่าวไม่มีอยูใ่นระบบ ค าสั่ง touch จะท าการ
สร้างไฟลใ์หม่ท่ีวา่งเปล่าข้ึนมาทนัที แต่ถา้มีอยูแ่ลว้จะท าการแกไ้ขเวลาการ access ไฟล์
เป็นเวลาใหม่ทนัที(เวลาของ myfile.txt เปล่ียนจาก 17 Jan เป็น 17 Feb) 
 # touch file1 file2 file3 

สร้างไฟลใ์หม่ท่ีวา่งเปล่า 3 ไฟลช่ื์อวา่ file1 file2 file3 
# touch -am file3 

เปล่ียนค่าเวลา access time(-a) และเปล่ียนเวลา modification time(-m) ของ file3 เป็น
เวลาปัจจุบนั (สมมุติเดิมค่า access time เป็น 12.00 น เม่ือใช ้–m เวลาจะเปล่ียนเป็น 
18.00 สมมุติวา่เวลาตอนน้ีคือ 18.00 น เป็นตน้) 
# touch -r file4 file5 

เป็นการเปล่ียนเวลาในการของไฟลจ์ากเดิม เป็นเวลาใหม่ โดยใชเ้วลาจากไฟล ์file4 
แทนท่ีเวลาของ file5 (สมมุติวา่เดิม file5 มีเวลาเป็น 11.00, file4 เท่ากบั 8.30 เวลาใหม่
ของ file5 จะเป็น 8.30) 
# touch -d '1 May 2005 10:22' file8 

เปล่ียนเวลาของ file8 เป็น 1 May 2005 10:22  
# touch -t 199910150910.55 file1 

เปล่ียนเวลาของ file1 เป็น ปี 1999 เดือน 10 วนัท่ี 15 เวลา 9.10 นาที 55 วนิาที 
(1999=YY, 10=MM, 15=DD, 09=hh, 10=mm, .55=SS) 
# touch -t 10150910.55 file1 

เปล่ียนเวลาของ file1 เป็น เดือน 10 วนัท่ี 15 เวลา 9.10 นาที 55 วนิาที 
# touch -t 1010150910.55 file1 

เปล่ียนเวลาของ file1 เป็น ปี 2010 เดือน 10 วนัท่ี 15 เวลา 9.10 นาที 55 วนิาที 
(10=CC, 10=MM, 15=DD, 09=hh, 10=mm, .55=SS) 

ลองทดสอบ : 
# touch -d '14 May' file9 
# touch -d '14:24' file9 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : date 
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ค ำส่ัง chown 

File Properties : chown 
ค ำส่ัง chown เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปล่ียนเจา้ของไฟลข์อ้มูลหรือไดเรคทรอรี 
Syntax chown [options] newowner files  

chown [options] --reference=filename files 

Example # chown test file.txt 

# chown test:users /home/install   

options:- 
 -c, --changes แสดงผลการเปล่ียนสิทธ์ิของไฟลข์อ้มูล 
 -f, --silent, --quiet ไม่แสดงขอ้ความผดิพลาด ในกรณีท่ีไม่สามารถเปล่ียนสิทธ์ิได ้
 -v, --verbose แสดงขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นผลจากค าสั่งดงักล่าว 
 --reference=filename เปล่ียนสิทธ์ิของไฟล ์โดยใชสิ้ทธ์ิท่ีอยูก่บัไฟลแ์ทนการระบุเจา้ของ

ตรงๆ 
 -R, --recursive เปล่ียนสิทธ์ิทุกๆ ไดเรคทรอรียอ่ย 
 --help ค  าสั่งช่วยเหลือการใชง้าน 
 --version แสดงเวอร์ชนัของ cdmod 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# chown nobody data.txt 

เปล่ียนสิทธ์ิไฟลช่ื์อ data.txt มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ nobody  
# chown somsri:users /home/doc 

เปล่ียนสิทธ์ิไดเรคทรอรีช่ือ /home/doc มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ somsri อยูใ่นกลุ่ม users 
# chown roger file1 file2 

เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ฟลช่ื์อ file1 file2 มีเจา้ของใหม่เป็น roger 
# chown -R hiox test 

เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ดเรคทรอรีช่ือ test มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ hiox ถา้ไดเรคทรอรี test มี
ไดเรคทรอรียอ่ยภายใน ค าสั่งน้ีจะมีผลคือไดรั้บสิทธ์ิในไดเรคทรอรียอ่ยๆ ไปดว้ย 
# chown -c hiox calc.txt 

changed ownership of `cale.txt' to hiox 

เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ฟลช่ื์อ cale.txt มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ hiox พร้อมแสงผลของการเปล่ียน 
# chown john:family picture.jpg 

เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ฟลช่ื์อ picture.jpg มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ john เป็นสมาชิกในกลุ่ม family 
# chown –R john:family pictures 

เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ดเรคทรอรีและไดเรคทรอรียอ่ย ช่ือ pictures มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ john 
เป็นสมาชิกในกลุ่ม family  
# chown -R user.group /path/to/data 

เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ดเรคทรอรีช่ือ /path/to/data มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ user เป็นสมาชิกใน
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กลุ่ม group การใช ้option –R จะส่งผลให ้subtree ยอ่ยๆ ใน data มีการเปล่ียนสิทธ์ิดว้ย 
# chown username somedir 

เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ดเรคทรอรีช่ือ somedir มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ username แต่จะไม่ส่งผล
กบัไดเรคทรอรียอ่ยๆ ใน somedir  
# chown -v username somefile 

changed ownership of 'somefile' to username 

เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ดเรคทรอรีช่ือ somedir มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ username พร้อมแสดงผล 
# chown -Rv username somedir 

changed ownership of 'somedir/' to username 

changed ownership of 'somedir/boringfile' to username 

changed ownership of 'somedir/somefile' to username 

เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ดเรคทรอรีช่ือ somedir มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ username พร้อมแสดงผล
การเปล่ียนแปลง ในไดเรคทรอรียอ่ยทั้งหมดดว้ย 
# chown --reference=oldfile newfile 

เปล่ียนสิทธ์ิไฟลช่ื์อ newfile มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือและสมาชิก ท่ีมีสิทธ์ิในไฟลช่ื์อ oldfile 
อยูแ่ลว้ (เหมือนการส าเนาสิทธ์ิ) 

ลองทดสอบ : 
# chown -R root.root . 

# chown -R root.root .. 

# chown -R root.root /home/test/* 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : chmod, ls 
 
ค ำส่ัง chgrp  

File Properties : chgrp 
ค ำส่ัง chgrp เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปล่ียนกลุ่มเจา้ของไฟลข์อ้มูลหรือไดเรคทรอรี การ

เปล่ียนแปลงและแกไ้ขจะมีผลกระทบต่อไฟล ์/etc/group 
Syntax chgrp [options] newgroup files  

Example # chgrp newgroup file 

options:- 
-c, --changes พิมพข์อ้ความท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
-f, --silent, --quiet ไม่แสดงขอ้ความผดิพลาดในกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้
--help ช่วยเหลือในการใชง้าน 

 -R, --recursive เปล่ียนกลุ่มในทุกๆ ไดเรคทรอรียอ่ยๆ 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# chgrp users file.txt 

สมมุติวา่ file.txt มีช่ือเจา้ของเป็นกลุ่ม admin เม่ือประมวลผลค าสั่งขา้งตน้ file.txt จะ
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เปล่ียนเจา้ของกลุ่มใหม่เป็น users แทน 
 # chgrp admin /home/harry 

เปล่ียนกลุ่มของไดเรคทรอรี harry เป็นกลุ่มใหม่ช่ือวา่ admin 
# chgrp –R admin /home/ 

สมมุติวา่ใน /home มีไดเรคทรอรียอ่ยคือ test, Tom, Harry และทุกไดเรคทรอรีเป็น
สมาชิกกลุ่ม users อยู ่แต่เม่ือประมวลผลค าสั่งขา้งตน้จะท าใหทุ้กไดเรคทรอรี home 
และไดเรคทรอรียอ่ยๆ มีสมาชิกใหม่เป็น admin ทนัที 

ลองทดสอบ : 
# chgrp -hR staff /u 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : chmod, chown, id 
 
ค ำส่ัง chmod 

File Properties : chmod 
ค ำส่ัง chmod เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปล่ียนเจา้ของไฟลข์อ้มูลหรือไดเรคทรอรี 
Syntax chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE... 

or:  chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE... 

or:  chmod [OPTION]... --reference=RFILE FILE... 

Example # chmod 755 myfile 

# chmod o+w test.txt 

options:- 
-c, --changes พิมพข์อ้ความการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการใชค้  าสั่ง chmod 
-f, --silent, --quiet ไม่แสดงขอ้ความผดิพลาดในกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้
--help ช่วยเหลือในการใชง้าน 
-R, --recursive เปล่ียนกลุ่มในทุกๆ ไดเรคทรอรียอ่ยๆ 

ค าสั่ง chmod เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับก าหนดสิทธิของผูใ้ชใ้นกลุ่มต่างๆ ใหส้ามารถเขา้ถึงไฟลต่์างๆ
ได ้ระบบจะแบ่งกลุ่มผูใ้ชอ้อกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั 

1. เจา้ของ (owner)  คือผูท่ี้สร้างไฟลข้ึ์นมา แทนดว้ยตวัอกัษร (u) 
2. กลุ่ม (group) คือ กลุ่มผูใ้ช ้ ผูใ้ชท่ี้อยูก่ลุ่มเดียวกนัสามารถใชง้านไฟลข์องเพื่อนร่วมกลุ่ม
ได ้แทนดว้ยตวัอกัษร (g) 
3. ผูอ่ื้น (other)  คือ บุคคลท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่ม หรือ ไม่ใช่เจา้ของไฟล ์แทนดว้ยตวัอกัษร (o) 

ผูใ้ชส้ามารถก าหนดสิทธิต่างๆใหก้บัไฟลไ์ด ้โดยแบ่งออกเป็น 3 อยา่งดว้ยกนั 
1. read  คือสิทธิในการอ่านไฟล ์แทนดว้ยตวัอกัษร (r) 
2. write คือ สิทธิในการแกไ้ขไฟล ์แทนดว้ยตวัอกัษร (w) 
3. execute คือ สิทธิในการใชง้านหรือประมวลผลไฟล ์แทนดว้ยตวัอกัษร (x) 
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การเพิ่มและลดสิทธ์ิจะใชเ้คร่ืองหมาย + (เพิ่มสิทธ์ิ) และ - (ลดสิทธ์ิ) จากตวัอยา่งขา้งล่างแสดง
รายละเอียดภายในไดเรคทรอรีดว้ยค าสั่ง ls –al 

[root@localhost install]# ls –al 

total 20 

drwxr-xr-x   3 root root 4096 Jan 16 12:05 . 

drwxr-x---  26 root root 4096 Jan 16 11:29 .. 

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Jan 16 12:04 mydirectory 

-rw-r--r--      1 root root    117 Jan 16 12:04 myfile.txt 

lrwxrwxrwx  1 root root      19 Jan 16 12:05 mylink -> /usr/sbin/showmount 
 

 

รูปท่ี 5-7 การแสดงผลของค าสั่ง ls -al 
จากค าสั่ง ls ขา้งตน้ ผลลพัธ์ท่ีไดแ้บ่งออกเป็น 8 คอลมัภคื์อ  
คอลมัภ์ 1: แสดงรายละเอียดชนิดของไฟล ์ดงัน้ี 

d ไดเรคทรอรี 
- Text ไฟลธ์รรมดา 
l  ลิงคไ์ฟล ์ 
p ไฟลป์ระเภท pipe 
s ไฟล ์socket 
c character device 
b block device 

คอลมัภ์ 2: แสดงสิทธ์ิในการเขา้ถึงไฟล ์ดงัน้ี 
อกัษรตวัท่ี 1-3 บอกวา่เป็นสิทธิของเจา้ของไฟล ์
อกัษรตวัท่ี 4-6 บอกวา่เป็นสิทธิของผูใ้ชท่ี้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

 อกัษรตวัท่ี 7-9 บอกวา่เป็นสิทธิของผูใ้ชอ่ื้นๆนอกเหนือจาก 2 กลุ่มแรก 
 
รูปแบบกำรใช้งำนแบบไบนำรี 
 ตวัอยา่งเช่นการก าหนดสิทธ์ิ แบบมี 3 อกัษร 

ตวัอกัษร r มาจาก Read หมายถึง อ่าน(1 = ท างาน, 0 = ไม่ท างาน) 
ตวัอกัษร w มาจาก Write หมายถึง เขียน(1 = ท างาน, 0 = ไม่ท างาน) 
ตวัอกัษร x มาจาก Execute หมายถึง ประมวลผล(1 = ท างาน, 0 = ไม่ท างาน) 
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รูปท่ี 5-8 แสดงค่าประจ าบิต(เฉพาะผูใ้ช ้u) 

--- : ไม่มีสิทธิอะไรเลย (เป็น 0 ทุกบิต เลขท่ีใชคื้อ 0) 
--x : ประมวลผลไดอ้ยา่งเดียว (เป็น 1 บิตสุดทา้ย ค่าท่ีไดคื้อ 1) 
r-- : อ่านไดอ้ยา่งเดียว (ค่าท่ีใชคื้อ 4) 
rw- : อ่าน และเขียนได ้(ค่าท่ีใชคื้อ 6 = 4 + 2) 
r-x : อ่าน และประมวลผลได ้(ค่าท่ีใชคื้อ 5  = 4 + 1) 
rwx : อ่าน เขียน และประมวลผลได ้(ค่าท่ีใชคื้อ 7 = 4 + 2 + 1) 
 
ตวัอยา่งเช่นการก าหนดสิทธ์ิ แบบมี 9 บิต 
3 บิตแรก(1-3) หมายถึง เจา้ของ 
3 บิตถดัไป(4-6) หมายถึง สมาชิกในกลุ่ม 
3 บิตสุดทา้ย(7-9) หมายถึง กลุ่มอ่ืนๆ 

 
รูปท่ี 5-9 แสดงค่าประจ าบิตทั้ง 9 บิต 

rwx------ : เจา้ของไฟลเ์ท่านั้นท่ีมีสิทธิทุกอยา่ง (ค่าท่ีใชคื้อ 700) 
rxxrwx--- : เจา้ของไฟล ์และสมาชิกกลุ่มเดียวกนัมีสิทธิทุกอยา่ง (ค่าท่ีใชคื้อ 770) 
rwxr-xr-x : เจา้ของไฟลมี์สิทธิทุกอยา่ง ส่วนกลุ่มและคนอ่ืนสามารถอ่านและประมวลผล
ได ้(ค่าท่ีใชคื้อ 755) 
r--r--r-- : เจา้ของไฟล ์สมาชิกในกลุ่ม และกลุ่มอ่ืนๆ สามารถอ่านไดอ้ยา่งเดียว (ค่าท่ีใชคื้อ 
444) 
 

รูปแบบกำรใช้งำนแบบสัญลักษณ์ (u, g, o, a = all ทุกคน) 
 รูปแบบการใชค้  าสั่งเปล่ียนสิทธ์ิคือ  chmod [ u / g / o ]  [ + / - ] [ r / w / x]  filename เช่น 
 chmod u+r filename เพิ่มสิทธ์ิของ filename ใหก้บัเจา้ของไฟลอ่์านได ้
 chmod ugo-w filename ลดสิทธ์ิในการเขียนไฟล ์ใหก้บัทุกๆ คนและทุกกลุ่ม 
 chmod ug+x filename เพิ่มสิทธ์ิในการประมวลผลใหเ้จา้ของไฟลแ์ละสมาชิกภายในกลุ่ม 
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คอลมัภ์ 3: จ านวนลิงค ์จะบอกใหท้ราบถึงจ านวนไฟลท่ี์ลิงค์เขา้กบัไดเรคทอรีหรือไฟล์น้ี  ถา้เป็น
ไดเรคทอรีวา่งจะมีค่าระบุไวเ้ป็น 2 
คอลมัภ์ 4: บอกใหท้ราบวา่ใครเป็นเจา้ของไฟลห์รือไดเรคทอรี 

คอลมัภ์ 5: บอกใหท้ราบผูใ้ชอ้ยูใ่นกลุ่มใด 
คอลมัภ์ 6: บอกใหท้ราบถึงขนาดของไฟลว์า่มีความจุเท่าไหร่  
คอลมัภ์ 7: วนั-เวลา จะแสดงวนัและเวลาในการแกไ้ขไฟลห์รือไดเรคทอรีล่าสุด 
คอลมัภ์ 8: ช่ือไฟล ์แสดงช่ือไฟล ์หรือไดเรคทอรี   
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# chmod 644 file.htm 

ก าหนดสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟลส์ามารถอ่านและเขียนได ้สมาชิกภายในกลุ่มและกลุ่มอ่ืนๆ 
อ่านไดอ้ยา่งเดียว  
# chmod 755 file.cgi 

ก าหนดสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟลส์ามารถอ่าน เขียนและประมวลผลได ้สมาชิกภายในกลุ่ม
อ่านและประมวลผลได ้กลุ่มอ่ืนๆ สามารถอ่านและประมวลผลได ้
# chmod 666 file.txt 

ก าหนดสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟลส์ามารถอ่าน เขียนได ้สมาชิกภายในกลุ่มอ่าน เขียนได ้และ
กลุ่มอ่ืนๆ สามารถอ่าน เขียนได ้
# chmod 664 myfile 

ก าหนดสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟลส์ามารถอ่านและเขียนได ้สมาชิกภายในกลุ่มอ่าน เขียนได ้ 
และกลุ่มอ่ืนๆ อ่านไดอ้ยา่งเดียว 
# chmod u+x file 

เพิ่มสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟลป์ระมวลผล file ได ้ 
# chmod u=rwx,g=rx,o=x file 

ก าหนดสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟลส์ามารถอ่าน เขียน และประมวลผลได ้สมาชิกภายในกลุ่ม
สามารถอ่านและประมวลผลได ้และกลุ่มอ่ืนๆ ประมวลผลได ้(751) 
# chmod a-wx,a+r file 

อนัดบัแรก ก าหนดสิทธ์ิทุกๆ คน ไม่มีสิทธ์ิในการเขียน และประมวลผล จากนั้น
ก าหนดใหทุ้กๆ คน อ่านได ้(444) 
# chmod ug+rw mydir 

ก าหนดสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟลแ์ละสมาชิกในกลุ่ม สามารถอ่าน เขียนได ้
# chmod a-w myfile 

ลดสิทธ์ิใหทุ้กคนไม่สามารถเขียนไฟลไ์ด ้
# chmod -R 644 pictures 

ก าหนดสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟล ์อ่านและประมวลผลได ้สมาชิกในกลุ่มและกลุ่มอ่ืนๆ อ่าน
ไดอ้ยา่งเดียว ถา้ไดเรคทรอรี pictures มีไดเรคทรอรียอ่ยก็ใหก้ าหนดสิทธ์ิลงไปทุกๆ 
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ไดเรคทรอรียอ่ยทั้งหมดดว้ย 
# chmod a-w myfile 

ลดสิทธ์ิใหทุ้กคนไม่สามารถเขียนไฟลไ์ด ้
# chmod a-w myfile 

ลดสิทธ์ิใหทุ้กคนไม่สามารถเขียนไฟลไ์ด ้
ลองทดสอบ : 

# chmod ug=rx mydir 

# chmod u+x,g-w,o=r chfile.pl 

# chmod 777 file1.txt 

# chmod u=rw,g=rw,o=rw filename 

# chmod ugo+rwx directory1 

# chmod go-rwx directory1 

# chmod u+s /bin/file1   

# chmod u-s /bin/file1 

# chmod g+s /home/public 

# chmod g-s /home/public 

# chmod o+t /home/public 

# chmod o-t /home/public 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : chown, getfacl, ls 
 
ค ำส่ัง chattr 

File Properties : chattr 
ค ำส่ัง chattr เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปล่ียนคุณลกัษณะของไฟลข์อ้มูลขั้นสูง 
Syntax chattr [options] mode files 

Example # chattr +a myfile 

# chmod o+w test.txt 

options:- 
 -R เปลียนคุณลกัษณะทั้งหมดในไดเรคทรอรียอ่ย 
 -V แสดงผลลพัธ์ิทั้งหมดท่ีเปล่ียนแปลง 
 -v version แสดงเวอร์ชนัของ chattr 
สัญลกัษณ์ท่ีใชเ้พิ่มหรือลดหรือก าหนดคุณลกัษณ์ จะใชเ้คร่ืองหมาย + แทนการเพิ่มคุณลกัษณะ, - 

แทนการลด, = แทนการก าหนดคุณลกัษณ์เขา้ไปโดยตรง 
คุณลกัษณะท่ีสามารถก าหนดไดมี้ดงัน้ี 
 A ไม่แกไ้ขเวลาในการเขา้ปรับปรุงไฟล ์
 a เพิ่มสิทธ์ิในการเขียนเท่านั้น 
 c บีบอดัไฟล ์
 d No dump 
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 i Immutable (ไม่เปล่ียนรูปคุณลกัษณะของไฟล ์คือ ไม่ยอมใหแ้กไ้ขคุณลกัษณะของไฟล์
ไดน้ัน่เอง) 

 S Synchronous updates 
 s เม่ือลบไฟลแ์ลว้ จะไม่สามารถกูก้ลบัคืนมาได ้
 u ตรงขา้มกบั s 
 ถา้ตอ้งการแสดงคุณสมบติัของไฟลท่ี์ก าหนดดว้ยค าสั่ง chattr ไวจ้ะตอ้งใชค้  าสั่ง lsattr ใน

การแสดงผล 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# chattr +a /log/system.log 

ป้องกนัการลบไฟล ์/log/system.log จาก root หรือโพรเซส หรือผูใ้ช ้แต่ยงัสามารถเขียน
ขอ้มูลเพิ่มเขา้ไปได ้ 
# lsattr system.log 

-----a------- system.log 

แสดงผลไฟลท่ี์ก าหนดคุณลกัษณะดว้ยค าสั่ง chattr 
# chattr +i /file/php.ini 

rm -f php.ini 

rm: cannot remove `php.ini’: Operation not permitted 

ป้องกนัการลบหรือการแกไ้ขไฟล ์php.ini จาก root หรือโพรเซส หรือผูใ้ชอ่ื้นๆ 
# chattr -i /file/php.ini 

ลบการป้องกนัการลบหรือการแกไ้ขไฟล ์php.ini ออก 
# chattr +c ch.txt 

# ls –l ch.txt 

-rw-r--r-- 1 root    root    163 Jan 18 05:23 ch.txt 

ก าหนดคุณลกัษณะของไฟลเ์ป็นชนิดบีบอดั (ทดสอบผลดว้ยการใชค้  าสั่ง lsattr) 
--------c---- ch.txt 

# chattr +d file1 

ป้องกนัการ dump ไฟลข์อง file1 ในกรณีท่ีอาจจะก าลงัท าการส ารองขอ้มูล file1 อยู ่
# chattr +s file1 

ลบไฟล ์file1 แบบปลอดภยั โดยไม่สามารถกูคื้นกลบัมาไดอี้ก 
# chattr -i /file/php.ini 

ลบการป้องกนัการลบหรือการแกไ้ขไฟล ์php.ini ออก 

ลองทดสอบ : 
# lsattr 

# lsattr /log/ 

# lsattr * 

# chattr +i /etc/mail/sendmail.cf 

# chattr +i /etc/mail/access 

# chattr +S file1 

# chattr +u file1 
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ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : lsattr 
 
ค ำส่ัง lsattr 

File Properties : lsattr 
ค ำส่ัง lsattr เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงคุณลกัษณะของไฟลข์อ้มูล 
Syntax lsattr [options] [files] 

Example # lsattr 

# lsattr myfile 

options:- 
 -R แสดงคุณสมบติัของไฟล์และไดเรคทรอรียอ่ยทั้งหมด 
 -a แสดงคุณสมบติัของไฟลแ์ละไดเรคทรอรีรวมถึงไฟลป์ระเภท . และ .. ดว้ย 
 -d แสดงคุณสมบติัเฉพาะไดเรคทรอรีท่ีก าหนด 
 --help ค  าสั่งช่วยเหลือ 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# lsattr 

------------- ./myfile.txt 

------------- ./a.txt 

------------- ./test 

------------- ./log.txt 

แสดงคุณสมบติัของไฟลข์อ้มูลทั้งหมดในไดเรคทรอรีในปัจจุบนั  
# lsattr myfile 

----i-------- myfile 

แสดงคุณสมบติัของไฟลข์อ้มูลช่ือ myfile  
ลองทดสอบ : 

# lsattr -d /path/to/file 

lsattr -d /var/spool/squid 

chattr +d /var/spool/squid 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : ls, wc 
 
5.3.5 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั File Location 
ค ำส่ัง find  

File Location : find 
ค ำส่ัง find เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับคน้หาไฟลข์อ้มูลและไดเรคทรอรี 

Syntax find [pathnames] [conditions]  

Example # find / -name “filesearch” –print 

# find /home/john -name 'index*' 

conditions and actions :  
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-amin +n| -n| n คน้หาไฟลท่ี์ถูกเปิดล่าสุดเกิน n นาที(+n), หรือนอ้ยกวา่ n นาที(-n), หรือใช้
งานมาแลว้เท่ากบั n นาทีพอดี 
-anewer file คน้หาไฟลท่ี์ถูกใชง้านหลงัจาก file ถูกแกไ้ข 
-atime +n| -n| n คน้หาไฟลท่ี์ถูกเปิดล่าสุดเกิน n วนั(+n), หรือนอ้ยกวา่ n วนั(-n), หรือใช้
งานมาแลว้เท่ากบั n วนัพอดี 
-cmin +n| -n| n คน้หาไฟลท่ี์มีการเปล่ียนแปลงเกิน n นาที(+n), หรือนอ้ยกวา่ n นาที(-n), 
หรือเปลียนแปลงมาแลว้เท่ากบั n นาทีพอดี 
-ctime +n| -n| n คน้หาไฟลท่ี์มีการเปล่ียนแปลงเกิน n วนั(+n), หรือนอ้ยกวา่ n วนั(-n), 
หรือเปลียนแปลงมาแลว้เท่ากบั n วนัพอดี 
-exec command{ } \ ; เป็นออพชนั ท่ีใชต่้อหลงัค าสั่ง find เพื่อใหส้ามารถใชค้  าสั่ง find ได้
ยดืหยุน่ข้ึน ค าสั่งน้ีจะท างานหลงัจากท่ีค าสั่ง find ท างานแลว้ เช่น find / -name “test*” –
exec ls –l {} \; ไฟลท่ี์ข้ึนตน้ดว้ย test จะถูกแสดงผลดว้ย ls –l (command = ls -l) 
-follow แสดง symbolic links และ track ของไดเรคทรอรี 
-fstype type คน้หาโดยระบุชนิดของไฟล ์เช่น minix, ext, ext2, xia, msdos, umsdos, vfat, 
proc, nfs, iso9660, hpfs, sysv, smb, and ncpfs 
-gid คน้หาไฟลโ์ดยก าหนด ID กลุ่มผูใ้ช ้(group ID) 
-group gname คน้หาไฟลโ์ดยก าหนดช่ือกลุ่มผูใ้ช ้(group name) 
-name pattern ใส่ค าคน้ในการคน้หาแบบ case-sensitive ค  าคน้ควรจะอยูภ่ายใต้
เคร่ืองหมาย ‘ ’ หรือ “ “ 
-iname pattern เหมือนกบั –name แต่คน้หาแบบ case-insensitive 
-lname pattern คน้หาไฟลท่ี์เป็น symbolic links แบบ case-sensitive 
-ilname pattern เหมือน –lname หาแบบ case-insensitive 
-path pattern คน้หาไฟลโ์ดยการระบุเส้นทางเร่ิมตน้ในการคน้หา  
-regex pattern ใช ้regular expression ช่วยในการคน้หาแบบ case-insensitive 
-iregex pattern เหมือน regex หาแบบ case-insensitive 
-links n คน้หาไฟลท่ี์มีจ านวนลิงคเ์ท่ากบั n 
-maxdepth num คน้หาเขา้ไปในไดเรคทรอรีลึกไม่เกินค่า num 
-mindepth num คน้หาเขา้ไปในไดเรคทรอรีลึกไม่ต ่ากวา่ค่า num 
-mmin +n| -n| n คน้หาไฟลท่ี์แกไ้ขล่าสุดเกิน n นาที(+n), หรือนอ้ยกวา่ n นาที(-n), หรือใช้
งานมาแลว้เท่ากบั n นาทีพอดี 
-mtime +n| -n| n คน้หาไฟล์ท่ีแกไ้ขล่าสุดเกิน n วนั(+n), หรือนอ้ยกวา่ n วนั(-n), หรือใช้
งานมาแลว้เท่ากบั n วนัพอดี 
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-ok command { }\; ท  างานคลา้ยค าสั่ง –exec แต่จะมี prompt ใหต้อบโตก้บัโปรแกรมได ้
เม่ือกด yes โ ปรแกรมจึงจะท างานต่อไป 
-perm nnn คา้หาไฟลท่ี์มี permission ตามค่าท่ีก าหนด คือ nnn ตวัอยา่งเช่น –perm 644 ซ่ึง
ตรงกบั -rw-rw-r— 
-print เม่ือคน้หาพบกบัไฟลท่ี์ตอ้งการจะแสดงผลออกโดยการพิมพอ์อกจอภาพ แบบ full 
pathnames 
-size n คน้หาไฟลท่ี์มีขนาด n blocks 

 -type c คน้หาไฟลต์ามชนิดท่ีระบุใน c ค่า c สามารถเป็นไปไดห้ลายแบบคือ b (block 
 special file), c (character special file), d (directory), p (fifo or named pipe), l (symbolic 
 link), s (socket), or f (plain file) 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# find / -name game 

คน้หาไฟลห์รือไดเรคทรอรีช่ือวา่ game ทุกไดเรคทรอรีในระบบ 

# find $HOME -print 

แสดงรายช่ือไฟลทุ์กไฟลใ์นไดเรคทรอรี home 
# find / -name hello.pl 

คน้หาไฟลช่ื์อวา่ hello.pl โดยเร่ิมคน้หาตั้งแต่ไดเรคทรอรี / (หรือคน้หาทุกๆ ไดเรคทรอ
รีท่ีมีทั้งหมดในระบบ) 
# find / -name hello* 

คน้หาไฟลท่ี์ข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ hello แลว้ตามดว้ยอกัษรอะไรก็ได ้เช่น hello1, helloworld, 
hello_world, hello-t, hello*, hello$  
# find /bin -size 626100c 

คน้หาไฟลท่ี์มีขนาดเท่ากบั 626100 ในไดเรคทรอรี /bin 
# find /usr/local/ -name '*Doc*' 

คน้หาไฟลท่ี์มีช่ือข้ึนตน้และลงทา้ยดว้ยอกัษรอะไรก็ได ้ก่ีตวัก็ได ้แต่ตรงกลางตอ้งมี
อกัษรวา่ Doc เท่านั้น เร่ิมตน้คน้หาไฟลใ์นไดเรคทรอรี /usr/local 
# find /usr/local/ -name '*Doc*' -exec rm {} \; 

คน้หาไฟลท่ี์มีช่ือข้ึนตน้และลงทา้ยดว้ยอกัษรอะไรก็ได ้ก่ีตวัก็ได ้แต่ตรงกลางตอ้งมี
อกัษรวา่ Doc เท่านั้น เร่ิมคน้หาไฟลใ์นไดเรคทรอรี /usr/local เม่ือคน้หาเจอแลว้ใหท้ า
ค าสั่งลบไฟลท่ี์หาเจอนั้นทิ้งใหห้มด 
# find /usr/local/ -mtime +5 

คน้หาไฟลท่ี์ถูกแกไ้ขเกินกวา่ 5 วนั 
# find /usr/local/ -mtime -5 

คน้หาไฟลท่ี์ถูกแกไ้ขต ่ากวา่ 5 วนั 
# find /usr/local/ -mtime +365 -exec rm {} \; 
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คน้หาไฟลเ์ก่ากวา่ 1 ปีลงไป และลบไฟลเ์หล่านั้นทิ้ง 
# find /home -user joe 

คน้หาไฟลทุ์กไฟล ์ภายใตไ้ดเรคทรอรี /home เลือกเฉพาะไฟลข์องผูใ้ชช่ื้อ joe เท่านั้น 
# find /var/spool -mtime +60 

คน้หาไฟลทุ์กไฟล ์ภายใตไ้ดเรคทรอรี /var/spool ท่ีถูกแกไ้ขมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 60 วนั  
# find $HOME -mtime 0 

คน้หาไฟลทุ์กไฟล ์ภายใตไ้ดเรคทรอรี /home โดยไฟลน์ั้นถูกแกไ้ขมาแลว้อยา่งนอ้ย 24 
ชัว่โมง 
# find . -perm -664 

คน้หาไฟลทุ์กไฟล ์ภายใตไ้ดเรคทรอรีปัจจุบนั ซ่ึงไฟลท่ี์คน้หามีเง่ือนไขคือ เจา้ของอ่าน
และเขียนได ้สมาชิกในกลุ่มสามารถอ่านเขียนได ้กลุ่มอ่ืนๆอ่านไดอ้ยา่งเดียว 
# find . -perm -220 หรือ find . -perm -g+w,u+w 

คน้หาไฟลทุ์กไฟล ์ภายใตไ้ดเรคทรอรีปัจจุบนั ซ่ึงไฟลท่ี์คน้หามีเง่ือนไขคือ เจา้เขียนได ้
สมาชิกในกลุ่มสามารถเขียนได ้กลุ่มอ่ืนๆ ไม่สามารถท าอะไรได ้
# find /home/john -name 'index*' 

คน้หาไฟลช่ื์อวา่ index และตามดว้ยอะไรก็ได ้ภายใตไ้ดเรคทรอรี /var/john  
# find /home/tophy -iname 'index*' 

คน้หาไฟลช่ื์อวา่ index และตามดว้ยอะไรก็ได ้โดยไม่สนใจตวัอกัษรวา่เล็กหรือใหญ่ 
ภายใตไ้ดเรคทรอรี /var/john ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะประกอบไปดว้ยไฟลท่ี์ข้ึนตน้ดว้ย Index 
ตวัอกัษรถดัไปจะเป็นอะไรก็ได ้และมีจ านวนก่ีอกัษรก็ได ้
# find / -name '*.mp3' -size -5000k 

คน้หาไฟลเ์ร่ิมจากต าแหน่ง / โดยคน้หาไฟลท่ี์ลงทา้ยดว้ย .mp3 และมีการก าหนด 
parameter -size เขา้ไปเพื่อระบุวา่คน้หาไฟลท่ี์มีขนาดนอ้ยกวา่ 5MB (-5000k) 
# find / -size +10000k 

คน้หาไฟลใ์ดๆ ก็ไดท่ี้มีขนาดไฟลม์ากกวา่ 10MB (+10000k) 
# find /home/tony -amin -10 -name '*.java' 

คน้หาไฟลจ์ากต าแหน่ง /home/tony ช่ือไฟลท่ี์ลงทา้ยดว้ย .java ท่ี access ไปเม่ือ 10 นาที
ท่ีแลว้ 
# find /home/tony -atime -2 -name '*.java' 

คน้หาไฟลจ์าก /home/tony ไฟลท่ี์ลงทา้ยดว้ย .java ท่ี access ไม่เกิน 2 วนั 
# find /home/tony -mmin -10 -name '*.java' 

คน้หาไฟลจ์าก /home/tony ไฟลท่ี์ลงทา้ยดว้ย .java ท่ีแกไ้ขมาแลว้ไม่เกิน 10 นาที 
# find /home/tony -mtime -2 -name '*.java' 

คน้หาไฟลจ์าก /home/tony ไฟลท่ี์ลงทา้ยดว้ย .java ท่ีแกไ้ขมาแลว้ไม่เกิน 2 วนั 
# find / - name 'king*' -exec ls –l  {} \; 

คน้หาไฟลท่ี์มีช่ือข้ึนตน้วา่ king เม่ือคน้หาเสร็จใหแ้สดงผลดว้ย ls –l  
# find /work -name 'memo*' -user ann -print 
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คน้หาไฟลท่ี์ข้ึนตน้ดว้ย memo โดยมีผูใ้ชช่ื้อ ann เป็นเจา้ของไฟล ์
# find / -type d -name 'man*' -print 

คน้หาไดเรคทรอรีท่ีข้ึนตน้ดว้ย man  
# find . \! -name '[A-Z] *' -exec lpr { } \; 

คน้หาไฟลท่ี์ไม่ไดข้ึ้นตน้ดว้ยอกัษร A-Z ท่ีเป็นตวัใหญ่ เม่ือพบพิมพอ์อกเคร่ืองพิมพ ์
(เคร่ืองหมาย ! แสดงวา่ค่าท่ีไดจ้ะเป็นตรงกนัขา้ม) 
# gzip `find . \! -name '*.gz' -print` 

คน้หาไฟลท่ี์ไม่มีส่วนขยายเป็น .gz เม่ือพบใหท้ าการบีบอดัขอ้มูลทนัที 
# find / -size 0 -ok rm { } \; 

คน้หาไฟลท่ี์ไม่มีขอ้มูล(ไฟลว์า่ง) เม่ือพบใหท้ าการลบออกจากระบบ โดยมีการยนืยนั
ดว้ยวา่จะใหท้ าการลบหรือไม่ 
# find . -path './kt[0-9]' 

ตอ้งการพิมพไ์ฟลช่ื์อท่ีข้ึนตน้ดว้ย kt* ในไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
# find . -regex './kt[0-9]' 

ตอ้งการพิมพไ์ฟลช่ื์อท่ีข้ึนตน้ดว้ย kt* ในไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
# find . -size +500000 –print 
คน้หาไฟลใ์ดๆ ก็ไดท่ี้มีขนาดไฟลใ์หญ่กวา่ 500MB 

ลองทดสอบ : 
# find /home/john -name 'index*' 2>/dev/null 

# find /book -print | xargs grep '[Nn] utshell' 

# find . -name 'kt[0-9]' 
# find / -name Chapter1 -type f -print 

# find . -type d -name build 

# find . -type f -name "*.java" -exec grep -l StringBuffer {} \; 

# find . -type f -name "*.java" -exec grep -il string {} \; 

# find /usr/local -name "*.html" -type f -exec chmod 644 {} \; 

# find htdocs cgi-bin -name "*.cgi" -type f -exec chmod 755 {} \; 

# find . -iname foo -type d 

# find . -iname foo -type f 

# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert 

# find / -perm -u+s 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : chmod, cpio, locate, ls, sh, whereis, which 
 
ค ำส่ัง which 

File Location : which 
ค ำส่ัง which เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับคน้หาต าแหน่งท่ีอยูข่องค าสั่งหรือไฟลข์อ้มูลท่ีลงทะเบียน

ไว ้
Syntax which [options] [--] [commands] 

Example # which find 
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options :  
-v, -V, --version แสดงเวอร์ชนัของค าสั่ง 

 --help ช่วยเหลือการใชค้  าสั่ง 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# which ls 

alias ls='ls --color=tty' 

        /bin/ls 

คน้หาต าแหน่งของค าสั่ง ls (ในท่ีน้ีอยูท่ี่ /bin/) 
# which perl 

/usr/bin/perl 

คน้หาต าแหน่งของค าสั่ง perl (ในท่ีน้ีอยูท่ี่ /usr/bin/) 
ลองทดสอบ : 

# which sshd.conf 

# which init 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : find, whereis 
 
ค ำส่ัง whereis 

File Location : whereis 
ค ำส่ัง whereis เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับคน้หาต าแหน่งท่ีอยูข่องค าสั่งหรือไฟลข์อ้มูลท่ี

ลงทะเบียนไว ้ขอ้มูลท่ีคน้ไดจ้ะประกอบดว้ย ท่ีอยูข่องค าสั่ง, ไฟลต์น้ฉบบั, คู่มือ 
Syntax which [options] filename 

Example # which find 

options :  
-b คา้หาเฉพาะไฟลห์รือค าสั่งท่ีสามารถประมวลผลไดเ้ท่านั้น (executable file) 
-m คา้หาเฉพาะไฟลคู์่มือเท่านั้น 
-s คา้หาเฉพาะโปรแกรมตน้ฉบบัเท่านั้น 
-u คา้หาเฉพาะไฟลท่ี์ผดิปกติ เช่น ไฟลด์งักล่าว สามารถประมวลผลได ้และมีโปรแกรม
ตน้ฉบบั แต่ไม่มีคู่มือให ้ค าสั่งดงักล่าวจะใชคู้่กบัออพชนั –m, b, s อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น 
whereis –m –u * ค าสั่งดงักล่าวจะคน้หาไฟลทุ์กไฟลใ์นไดเรคทรอรีปัจจุบนั แสดงเฉพาะ
ไฟลท่ี์ไม่มีคู่มือเท่านั้น 
-B directory ก าหนดขอบเขตการคน้หาเฉพาะไฟลห์รือค าสั่งท่ีสามารถประมวลผลได้
เท่านั้น 
-M directory ก าหนดขอบเขตการคน้หาเฉพาะไฟลห์รือค าสั่งท่ีเป็นคู่มือเท่านั้น 
-S directory ก าหนดขอบเขตการคน้หาเฉพาะไฟลห์รือค าสั่งท่ีเป็นโปรแกรมตน้ฉบบั
เท่านั้น 
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-f แสดงผลลพัธ์ท่ีคน้หาได ้จะตอ้งใชร่้วมกบัออพชนั –M, -S, B เสมอ  
 --help ช่วยเหลือการใชค้  าสั่ง 

หมำยเหตุ: ค าสั่ง whereis คน้ไดเ้ฉพาะค าสั่งหรือไฟลท่ี์ระบุไว้
ใน PATH (path คือต าแหน่งเส้นทางท่ีบอกใหร้ะบบปฏิบติัการ
ทราบวา่จะประมวลผลค าสั่งในต าแหน่งใดในระบบ) เทา่นั้น 
หากตอ้งการคน้หาค าสั่งหรือไฟลท่ี์ไม่ไดล้งทะเบียนไว ้ตอ้งใช้

ค  าสั่ง find แทน 
 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# whereis ls 

ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz /usr/share/man/man1p/ls.1p.gz  

คน้หาต าแหน่งของค าสั่ง ls จากตวัอยา่ง ค าสั่งดงักล่าวจะแสดงท่ีอยูข่องค าสั่ง ls พร้อม
กบัคู่มือ แต่ไม่มีโปรแกรมตน้ฉบบั  
# whereis -b ls 
ls: /bin/ls 

คน้หาต าแหน่งของค าสั่ง ls โดยแสดงผลเฉพาะไฟลท่ี์ประมวลผลไดเ้ท่านั้น 

# whereis -m ls 
ls: /usr/share/man/man1/ls.1.gz /usr/share/man/man1p/ls.1p.gz 

คน้หาต าแหน่งของค าสั่ง ls โดยแสดงผลเฉพาะไฟลคู์่มือเท่านั้น 
# whereis -u -M /usr/man/man1 -f * 
alsacard: /bin/alsacard 

alsaunmute: /bin/alsaunmute 

arch: /bin/arch 

awk: /bin/awk /usr/bin/awk /usr/libexec/awk /usr/share/awk  

คน้หาเฉพาะคู่มือการใชง้านค าสั่งทั้งหมดท่ีอยูใ่นไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
# cd /bin; whereis -u -M /usr/man/man1 -S /usr/src -f * 
tcsh: /bin/tcsh 

touch: /bin/touch 

tracepath: /bin/tracepath /usr/sbin/tracepath 

tracepath6: /bin/tracepath6 /usr/sbin/tracepath6 

traceroute: /bin/traceroute 

traceroute6: /bin/traceroute6 

tracert: /bin/tracert 

true: /bin/true 

… 

คน้หาคู่มือและโปรแกรมตน้ฉบบั ทั้งหมดท่ีอยูใ่นไดเรคทรอรี /bin 
ลองทดสอบ : 

# whereis -u -M /usr/man/man1 -S /usr/src -B /bin -f * 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : find, which 
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ค ำส่ัง locate 

File Location : locate 
ค ำส่ัง locate เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับหาท่ีอยูห่รือฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการในระบบ 

Syntax locate [options] pattern 

Example # locate perl 

options :  
-d path, --database=path คน้หาขอ้มูลโดยการระบุต าแหน่งท่ีตั้งของฐานขอ้มูล ถา้ตอ้งการ
คน้หามากกวา่ 1 ค าใช ้, คัน่ เช่น http, ssh 
-i pattern เป็นการคน้หาแบบไม่สนใจตวัอกัษรเล็กหรือใหญ่ 
-q, --quiet ไม่ตอ้งแสดงขอ้ผิดพลาดจากการคน้หา เช่น permission ไม่ใหอ่้าน 
-l, --limit, -n LIMIT ก าหนดจ านวนในการคน้หา 
-r, --regexp REGEXP ก าหนดการคน้หาดว้ยการใช ้regular expression 
-h, --help ค าสั่งช่วยเหลือในการใชค้  าสั่ง 
--version แสดงเวอร์ชนัของ locate 

pattern คือขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หา 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# locate perl 

/usr/bin/find2perl 

/usr/bin/foomatic-perl-data 

/usr/bin/perl 

/usr/bin/perl5.8.8 

/usr/bin/perlbug 

/usr/lib/perl5/5.8.5/i386-linux-thread-multi 

/usr/lib/perl5/5.8.5/i386-linux-thread-multi/CORE 

หาต าแหน่งท่ีติดตั้งของโปรแกรม perl ท่ีติดตั้งในระบบ 
# locate tomcat.sh 

คน้หาต าแหน่งของไฟล ์tomcat.sh ท่ีติดตั้งในระบบ 
# locate -i springframework 

คน้หาต าแหน่งของไดเรคทรอรีช่ือ springframework 
# locate “*.dat” -q 

คน้หาต าแหน่งไฟลช่ื์ออะไรก็ไดแ้ต่ตอ้งมีส่วนขยายเป็น .dat ถา้มีขอ้ผดิพลาดจากการ
คน้หาเช่น อาจจะไม่สามารถอ่านไฟลท่ี์มี permission ไม่ใหอ่้านได ้จะไม่แสดงความ
ผดิพลาดนั้นออกมา 
# locate index.html -l 1 

คน้หาไฟล ์index.html การคน้หาจะคน้หาเฉพาะค าน้ีเท่านั้น 
# $locate "MySql*" 

คน้หาต าแหน่งท่ีติดตั้งของไฟลห์รือไดเรคทรอรีท่ีข้ึนตน้ดว้ย MySql อกัษรท่ีเหลือเป็น
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อะไรก็ได ้และมีก่ีตวัอกัษรก็ได ้
# locate -r "/Movie.*\.avi" 

คน้หาไฟลท่ี์ช่ือวา่ movie ส่วนขยาย .avi โดยใช ้regular expression  
ลองทดสอบ : 

# locate INDEX.HTML -i 
# locate “*.c” -n 10 
# locate -d ~/.DB_locatedb sql_db 

# locate index.html -l 1 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : find, whereis, xargs 
 
5.3.6 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั File Text Manipulation 
ค ำส่ัง grep 

File Text Manipulation : grep 
ค ำส่ัง grep เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับคน้หาขอ้ความท่ีตอ้งการในไฟลข์อ้มูล 
Syntax grep [options] pattern [files] 

Example # grep "unix" *.htm 

# grep root /etc/passwd 

options:- 
 -c นบัจ านวนค าท่ีตอ้งการคน้หา 
 -i, --ignore-case คน้หาโดยไม่สนใจตวัอกัษรวา่ตวัเล็กหรือตวัใหญ่ 
 -l, --files-with-matches แสดงรายช่ือของไฟลท่ี์มีขอ้มูลตรงกบัค าท่ีตอ้งการคน้หา 
 -n แสดงหมายเลขบรรทดั 
 -v ไม่แสดงบรรทดัท่ีมีค าท่ีตอ้งการ 
 -E ระบุรูปแบบในการคน้หา โดยสามารถระบุรูปแบบ (pattern) ในการคน้หาไดห้ลายแบบ 

แบบท่ีนิยมกนัอยา่งหน่ึงคือใช ้REGULAR EXPRESSION ในท่ีน้ีตอ้งใส่ option -E โดยสามารถใช ้
REGULAR EXPRESSION เช่นเดียวกบัเวลาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ 

 -r คน้หาขอ้ความท่ีตอ้งการในไดเรคทรอรียอ่ยทั้งหมด 
 -w, --word-regexp คน้หาเฉพาะค าท่ีก าหนดใน regexp เท่านั้น 
 --color สั่งแสดงสีของขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หา 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
ตวัอยา่งไฟล ์/etc/passwd 

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 

bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin 

daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin 

adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin 

lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin 
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sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync 
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown 

halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt 

mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin 

# grep root /etc/passwd 

operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin 

abc:x:999:501::/root/abc:/bin/bash 

ตอ้งการหาค าวา่ root ในไฟล ์/etc/passwd วา่มีอยูใ่นบรรทดัใดบา้ง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดง
เฉพาะบรรทดัท่ีมีค าวา่ root 
# grep -n root /etc/passwd 
1:root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 

12:operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin 

37:abc:x:999:501::/root/abc:/bin/bash  

คน้หาค าวา่ root ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีเลขท่ีบรรทดัก ากบัมาดว้ย ในท่ีน้ี คือ 1, 12 และ 37 ก็
คือบรรทดัท่ี 1, 12, 37 นัน่เอง 
# grep -v root /etc/passwd 

bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin 

daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin 

adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin 

lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดงบรรทดัอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค  าวา่ root  
# grep -E ^ssh /etc/passwd 

sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin  

จากตวัอยา่งเราใชเ้ค่ืองหมาย ^ เพื่อระบุวา่ตวัอกัษรท่ีตามมานั้นเป็นตวัอกัษรท่ีตอ้งการ
คน้หาในไฟล ์
# grep root /etc/* 

/etc/aliases:postmaster:        root 

/etc/aliases:bin:                   root 

/etc/aliases:daemon:            root 

/etc/aliases:adm:                  root 

เม่ือตอ้งการคน้หาขอ้ความท่ีอยูใ่นหลายๆไฟล ์สามารถท าไดโ้ดยระบุช่ือไฟลเ์ป็น * 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดงช่ือไฟลน์ าหนา้บรรทดัท่ีมีค าวา่ root 
# grep 'Ti[nm]a Jones' staff-listing 

ตอ้งการหาค าวา่ Tina Jones หรือ Tima Jones ในไฟล ์staff-listing 
# grep -v bash /etc/passwd | grep -v nologin 

sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync 

shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown 

halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt 

news:x:9:13:news:/etc/news: 

ตอ้งการหาบรรทดัท่ีไม่มีขอ้ความวา่ bash ปรากฏอยูใ่นไฟล ์/etc/passwd จากนั้นท าการ
ส่งขอ้มูลท่ีไดใ้หก้บั grep ผา่นไปป์(อ่านโดยละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ ค าสั่ง ไปป์) อีก
คร้ังโดย คร้ังหลงัน้ีไม่ตอ้งการบรรทดัท่ีมีขอ้ความวา่ nologin อยูด่ว้ย(ผลลพัธ์ท่ีได้
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จะตอ้งเป็นขอ้ความท่ีไม่มีทั้ง bash และ nologin ปรากฏ) 
# grep -c root /etc/passwd 

3 

ตอ้งการนบัจ านวนค าวา่ root ท่ีพบในไฟล ์passwd ผลท่ีไดคื้อ 3 
# grep ^root /etc/passwd 

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 

ตอ้งการหาค าท่ีข้ึนตน้บรรทดัวา่ root ท่ีอยูใ่นไฟล ์passwd 
# grep [yf] /etc/group 

ตอ้งการหาขอ้ความท่ีมีตวัอกัษร y หรือ f  ตวัใดตวัหน่ึงปรากฎอยูใ่นไฟล ์/etc/group 
# grep '\<c...h\>' /usr/share/dict/words 

cauch 

cheth 

chich 

cinch 

cirrh- 

clach 

ตอ้งการหาค าท่ีข้ึนตน้ดว้ย c และลงทา้ยดว้ย h สามารถใช ้… แทนค่าอะไรก็ไดต้รง
กลางแต่ความยาวทั้งหมดรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 6 ตวัอกัษร คือ c-f 
# grep '\<c.*h\>' /usr/share/dict/words 

conourish 

contra-approach 

contradistinguish 

controllable-pitch 

conveth 

…. 

ตอ้งการหาค าท่ีข้ึนตน้ดว้ย c และลงทา้ยดว้ย h แต่ความยาวของขอ้ความไม่จ  ากดั 
# grep -i "ftp" /etc/passwd 

ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin 

ตอ้งการหาค าวา่ ftp โดยไม่สนใจขนาดตวัอกัษรวา่จะเป็นตวัเล็กหรือตวัใหญ่(Ftp, FTP, 
fTP, ftp สามารถคน้หาไดท้ั้งหมด) ท่ีอยูใ่นไฟล ์passwd 
# grep -r "192.168.1.5" /etc/ 

ตอ้งการคน้หาค าท่ีมีหมายเลขไอพี 192.168.1.5 ในไดเรคทรอรี /etc/ รวมถึงไดเรคทรอรี
ยอ่ยทั้งหมดท่ีอยูใ่น /etc ดว้ย 
# grep -w root /etc/group 

ตอ้งการหาค าเฉพาะบรรทดัท่ีมีค าวา่ root เท่านั้น(root1, rootroot จะไม่ท าการคน้หาให)้  
# egrep -w 'root|ftp' /etc/passwd 

ตอ้งการคน้หาค ามากกวา่ 1 ค าท่ีมีความแตกต่างกนั ใหใ้ช ้egrep แทน 
# dmesg | egrep '(s|h)d[a-z]' 

   ide1: BM-DMA at 0x1058-0x105f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio 

hdc: VMware Virtual IDE CDROM Drive, ATAPI CD/DVD-ROM drive 

SCSI device sda: 16777216 512-byte hdwr sectors (8590 MB) 

sda: Write Protect is off 
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sda: Mode Sense: 5d 00 00 00 

sda: cache data unavailable 

sda: assuming drive cache: write through 

SCSI device sda: 16777216 512-byte hdwr sectors (8590 MB) 

เป็นค าสั่งท่ีใชแ้สดงขอ้มูลของ disk drive (sda=SCSI, had=IDE) ค  าสั่ง dmesg จะแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบัระบบทั้งหมดออกมา ซ่ึงมีจ านวนมาก ขอ้มูลท่ีไดจ้ะใช ้egrep ท า
การคน้หาอกัษรตวัแรกท่ีข้ึนตน้ดว้ย s หรือ h ตามดว้ย d และลงทา้ยเป็นอะไรก็ได ้จาก 
a-z  ทุกขอ้ความท่ีคน้พบจะมีค าท่ีข้ึนตน้ดว้ย sd หรือ hd เสมอ 
# cat /proc/cpuinfo | grep -i 'Model' หรือ grep -i 'Model' /proc/cpuinfo 

model           : 14 

model name      : Genuine Intel(R) CPU           T2130  @ 1.86GHz 

ผลลพัธ์จากค าสั่ง cat ท่ีแสดงขอ้มูลในไฟล ์cpuinfo จะถูกส่งต่อมายงั grep จากนั้น grep 
จะท าการคน้หาค าวา่ Model โดยไม่สนใจตวัอกัษรวา่จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ 
# grep -l 'main' *.c 

แสดงรายช่ือของไฟลท่ี์มีค าวา่ main อยูใ่นไฟลทุ์กไฟลท่ี์มีส่วนขยายเป็น .c ในไดเรคท
รอรีปัจจุบนั 
# grep --color root /etc/passwd 

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 

operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin 

abc:x:999:501::/root/abc:/bin/bash 

แสดงสีของขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หาในท่ีน้ีคือ root 
# ps -ef|grep ssh 

root      4637     1  0 08:38 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd 

root      5041  4637  0 08:48 ?        00:00:02 sshd: root@pts/1  

root      6110  5043  0 10:06 pts/1    00:00:00 grep ssh  

ค าสั่ง ps –ef จะแสดงการท างานของโพรเซสทั้งหมดในระบบ grep จะท าการคน้หา
เฉพาะโพรเซส ssh มาแสดงผลเท่านั้น 

ลองทดสอบ : 
# grep root < /etc/passwd 

# grep 'tha*' CREDITS 

# grep 'sm[ai]' CREDITS 

# grep '[a-z]' CREDITS 

# grep 'Sm[^i]' CREDITS 

# grep 'Linus$' CREDITS 

# grep '\[' CREDITS 

# grep [0-9] /var/log/messages 

# grep Aug -R /var/log/* 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : egrep, fgrep, sed, sh 
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ค ำส่ัง cut 

File Text Manipulation : cut 
ค ำส่ัง cut เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับคดัแยกค าของแต่ละบรรทดัในไฟลข์อ้มูล 
Syntax cut options [files] 

Example # cut -d: -f1,5 /etc/passwd 

options:- 
 -b, --bytes=LIST คดัแยกตวัอกัษรในต าแหน่งท่ีระบุหลงัออพชนั  
 -c, --characters=LIST คดัแยกตวัอกัษรคลา้ยออพชนั –b (คอลมัภแ์รกเร่ิมท่ี 1) 
 -d, --delimiter=DELIM คดัแยกตวัอกัษรหรือค า โดยใชส้ัญลกัษณ์ระบุการแบ่งแยก

(delimiter) ตวัอกัษรหรือค า จ  าเป็นตอ้งใชค้วบคู่กบัออพชนั –f  เสมอ (สัญลกัษณ์ท่ีถูกใชท้ัว่ไปคือ 
ตวัอกัษรวา่ง แต่ถา้ตอ้งการใชต้วัอกัษรพิเศษ เช่น \, ‘ ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ครืองหมาย ‘ ‘) 

 -f, --fields=LIST คดัแยกตวัอกัษรท่ีระบไวใ้น LIST 
 -s, --only-delimited ไมต่อ้งแสดงขอ้ความในบรรทดัท่ีไม่มีสัญลกัษณ์ delimiter อยู ่
 --output-delimiter=string ใชข้อ้ความใน string เป็นสัญลกัษณ์ delimter 
 --complement แสดงขอ้มูลท่ีไม่ไดถู้กเลือก 
 --help ค าสั่งช่วยเหลือ 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

ทดสอบค าสั่ง who 
root     pts/1        2010-02-05 20:02 (192.168.1.2) 

# who | cut -d" " -f1 
root 

จากตวัอยา่ง ค าสั่ง who จะแสดงรายช่ือผูท่ี้ใชง้านระบบอยู ่ในท่ีน้ีคือ root ค าสั่งดงักล่าว
จะแสดงขอ้มูลช่ือผูใ้ช(้root), เทอร์มินลัท่ีใช ้(pts/1), วนัและเวลาท่ีท าการล็อคอินเขา้ใช้
งาน (2010-02-05 20:02) และหมายเลขไอพี ขอ้มูลท่ีไดจ้าก who จะถูกส่งไปใหก้บั cut 
ผา่นไปป์ (ดูค าสั่ง ไปป์ เพิ่มเติม) ค าสั่ง cut จะท าการตดัค าโดยแต่ละค าถูกคดัแยกดว้ย
ช่องวา่ง (ระบุไวใ้น –d” “) สุดทา้ยจะน าเอาเฉพาะขอ้มูลในคอลมัถท่ี์ 1 มาแสดงผล
เท่านั้น(ระบุไวใ้น –f1) ดงัรูปท่ี 5-10 
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รูปท่ี 5-10 แสดงการใชค้  าสั่ง cut –d” “ –f1 
 ข้อควรระวงั: การใชต้วั delimeter นั้นอาจจะท าใหเ้ขา้ใจผดิ
ไดง่้าย เช่นในตวัอยา่งขา้งตน้ ถา้ผูใ้ชพ้ิมพ ์–f2, f3, f4,..,f13 จะ
แสดงขอ้มูลวา่งออกทางจอภาพ เม่ือตอ้งการขอ้มูลในคอลมัภ์

ท่ี 2(คือเทอร์มินลั) จะตอ้งใช ้–f14  
 

ตวัอยา่งไฟลข์อ้มูลช่ือวา่ cut.txt 
vim is an advanced text editor that seeks to provide the power of the de-

facto Unix editor 'Vi', with a more complete feature set. 

# cat cut.txt| cut -d' ' -f1-3 
vim is an  

คดัแยกค าจากผลลพัธ์ของค าสั่ง cat โดยแบ่งค าแต่ละค าดว้ยช่องวา่ง (-d’ ‘) จากนั้นท า
การตดัเอาเฉพาะค าท่ีอยูใ่นฟิวดท่ี์ 1 ถึง 3 คือค าวา่ vim, is, an  
# cat cut.txt| cut -d' ' -f1,3,5,7,20 

vim an text that a 

คดัแยกค าจากผลลพัธ์ของค าสั่ง cat โดยแบ่งค าแต่ละค าดว้ยช่องวา่ง (-d’ ‘) จากนั้นท า
การตดัเอาเฉพาะค าท่ีอยูใ่นฟิวดท่ี์ 1,3, 5, 7 และ 20 เท่านั้น  
# cut -c 1,2 cut.txt 

vi  

คดัแยกค าจากไฟลช่ื์อวา่ cut.txt โดยเลือกเอาเฉพาะอกัษรต าแหน่งท่ี 1(คืออกัษร v) และ 
2(คืออกัษร i) มาแสดงผลเท่านั้น ถา้กรณีท่ีขอ้มูลในไฟลมี์มากกวา่ 1 บรรทดั จะแสดง
อกัษรตวัท่ี 1 และ 2 ทุกๆ บรรทดั 
# cut -c 1-7 cut.txt 
vim is 

คดัแยกค าจากไฟลช่ื์อวา่ cut.txt โดยเลือกเอาเฉพาะอกัษรต าแหน่งท่ี 1 ถึง 7 กรณีท่ีขอ้มูล
ในไฟลมี์มากกวา่ 1 บรรทดั จะแสดงอกัษรตวัท่ี 1 ถึง 7 ทุกๆ บรรทดั 
# cut -c 1,5,7 cut.txt 

คดัแยกค าจากไฟลช่ื์อวา่ cut.txt โดยเลือกเอาเฉพาะอกัษรต าแหน่งท่ี 1, 5 และ 7 กรณีท่ี
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ขอ้มูลในไฟลมี์มากกวา่ 1 บรรทดั จะแสดงอกัษรตวัท่ี 1, 5 และ 7 ทุกๆ บรรทดั 
# cut -d ":" -f1 /etc/passwd 
root 

bin 

daemon 

adm 

lp 

sync 

shutdown 

… 

คดัแยกค าจากไฟลช่ื์อ /etc/passwd โดยใชอ้กัษร delimeter คือ “:” แยกค าในไฟลข์อ้มูล
ออกจากกนั ผลจากค าสั่งดงักล่าวจะเลือกเอาเฉพาะค าในฟิวดท่ี์ 1 ในทุกๆ บรรทดั 
# cut -d ":" -f1,7 /etc/passwd 
root:/bin/bash 

bin:/sbin/nologin 

daemon:/sbin/nologin 

adm:/sbin/nologin 

lp:/sbin/nologin 

… 

คดัแยกค าจากไฟลช่ื์อ /etc/passwd โดยใชอ้กัษร delimeter คือ “:” แยกค าในไฟลข์อ้มูล
ออกจากกนั ผลจากค าสั่งดงักล่าวจะเลือกเอาเฉพาะค าในฟิวดท่ี์ 1 และ 7 ในทุกๆ 
บรรทดั 
# cut -d ":" -f 1,6- /etc/passwd 

root:/root:/bin/bash 

bin:/bin:/sbin/nologin 

daemon:/sbin:/sbin/nologin 

adm:/var/adm:/sbin/nologin 

lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin  

… 
คดัแยกค าจากไฟลช่ื์อ /etc/passwd โดยใชอ้กัษร delimeter คือ “:” แยกค าในไฟลข์อ้มูล
ออกจากกนั ผลจากค าสั่งดงักล่าวจะเลือกเอาเฉพาะค าในฟิวดท่ี์ 1 และฟิวดต์ั้งแต่ฟิวดท่ี์ 
6 เป็นตน้ไปมากแสดง ในทุกๆ บรรทดั 
# cut -d ":" -f 2-5 --complement  /etc/passwd 

root:/root:/bin/bash 

bin:/bin:/sbin/nologin 

daemon:/sbin:/sbin/nologin  

ผลจากค าสั่งดงักล่าวจะเลือกเอาเฉพาะค าในฟิวดท์ั้หมดยกเวน้ฟิวดท่ี์ 2-5(เน่ืองจากใช้
ออพชนั complement)  
# w |cut -c1-12 

22:11:11  up 

USER     TTY 

root        pts 

root        pts 
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w คือค าสั่งแสดงผูใ้ชง้านในระบบ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก w จะส่งต่อไปใหก้บั cut คดัแยกเอา
เฉพาะอกัษรตั้งแต่ตวัท่ี 1 ถึง 12 มาแสดงผล 

ลองทดสอบ : 
# cut -c -7 myfile.txt 

# cut -f "1 2 3" -d : /etc/passwd 
# cut -d : -f 5- file 

# name=`who am i | cut -f1 -d' '`; echo $name 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : grep, paste 
 
ค ำส่ัง paste 

File Text Manipulation : paste 
ค ำส่ัง paste เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเช่ือมต่อขอ้มูลในไฟลแ์บบบรรทดัต่อบรรทดั 
Syntax paste [options] files 

Example # paste x y z > file 
# ls | paste - - - - 

options:- 
 -d, --delimiters=char แยกคอลมัภแ์ต่ละคอลมัภด์ว้ยอกัษรท่ีก าหนด แทนการใช ้TAB 
 -s, --serial เช่ือมต่อขอ้มูลในไฟลใ์หเ้ป็นไฟลเ์ดียวกนั เม่ือมีมากกวา่ 1 ไฟลจ์ะเช่ือมต่อ

ขอ้มูลในไฟลแ์รกเสร็จก่อนจึงจะเอาขอ้มูลในไฟลท่ี์ 2 มาเช่ือมต่อทีหลงั 
 -d, --delimiters=LIST ก าหนดตวัอกัษรส าหรับใชเ้ป็น delimiter  
 -s, --serial ผสานไฟลใ์นแต่ละบรรทดัของแต่ละไฟลเ์ป็นบรรทดัเดียวกนั 
 - จดัเรียงจ านวนคอลมัภต์ามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
 --help ค าสั่งช่วยเหลือ 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# paste x y z > file 

ท าการรวมขอ้มูลในไฟล ์x y และ z เขา้ดว้ยกนั โดยแบ่งออกเป็น 3 คอลมัภ ์ขอ้มูล
คอลมัภแ์รกเป็นของไฟล ์x คอลมัภท่ี์สองเป็นของ y และคอลมัภสุ์ดทา้ยเป็นของ z 
# ls | paste - - 

แสดงขอ้มูลท่ีไดจ้าก ls เป็น 2 คอลมัภ ์
# paste test.txt > test1.txt 

แทนท่ีขอ้มูลใน test1.txt ดว้ยขอ้มูลของ test.txt 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

f1.txt f2.txt 

a 

b 

c 

1 

2 

# paste f1.txt f2.txt 
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a       1 

b       2 

c 

จากขอ้มูลในตารางขา้งบน เม่ือออกค าสั่ง paste f1.txt f2.txt ผลท่ีไดรั้บคือจะท าการรวม
ขอ้มูลของ f1.txt และ f2.txt เป็นไฟลเ์ดียวกนัและเรียงเป็น 2 คอลมัภ ์ขอ้มูลของ f1.txt 
จะเป็นคอลมัภท่ี์ 1 
# paste f2.txt f1.txt 

1       a 

2       b 

         c 

จากขอ้มูลในตารางขา้งบน เม่ือออกค าสั่ง paste f2.txt f1.txt ผลท่ีไดรั้บคือจะท าการรวม
ขอ้มูลของ f2.txt และ f1.txt เป็นไฟลเ์ดียวกนัและเรียงเป็น 2 คอลมัภ ์ขอ้มูลของ f2.txt 
จะเป็นคอลมัภท่ี์ 1 
# paste -s -d : f1.txt f2.txt 

a:b:c 

1:2 

ท าการเช่ือมต่อไฟลด์ว้ย option –s (past จะเช่ือมขอ้มูลดว้ย : ในไฟล ์f1.txt ใหเ้สร็จก่อน 
ในท่ีน้ีคือ a:b:c จากนั้นจึงไปเช่ือมกบัไฟล ์f2.txt), -d : เป็นการระบุตวัคัน่ในแต่ละค าท่ี
เช่ือมต่อ ผลท่ีไดคื้อ ท าการเช่ือมขอ้มูลในไฟล ์f1.txt เขา้ดว้ยกนัและคัน่ดว้ย : เม่ือ
เช่ือมต่อ f1.txt เสร็จก็ท าการเช่ือมต่อ f2.txt ต่อทา้ยไฟล ์
ตวัอยา่งขอ้มูล 

fa.txt fb.txt fc.txt 

20 

60 

90 

12 

60 

90 

12 

14 

70 

90 

80 

12 

 
# paste -d"+-" fa.txt fb.txt fc.txt 

20+60-70 

60+90-90 

90+12-80 

12+14-12 

เช่ือมต่อไฟล ์fa, fb และ fc โดยคัน่ดว้ย + และ - 
 
ตวัอยา่งการใชง้าน(ต่อ) : 

File1 File2 File3 

Somsri 

Manee 

Suwit 

Narong 

Dokya 

1234 

5678 

9101 

1213 

1415 

Somsri@hotmail.com 

Manee@hotmail.com 

Suwit@hotmail.com 

Narong@hotmail.com 

Dokya@hotmail.com 
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# paste file1 file2 
Somsri  1234 

Manee   5678 

Suwit   9101 

Narong  1213 

Dokya   1415 

จากตวัอยา่ง ค าสั่ง paste จะน าขอ้มูลของแต่ละแถวในไฟล ์file1 และ file2 มาเช่ือมต่อ
กนั ผลลพัธ์คือ ขอ้มูลในแถวแรกของไฟล ์file1 จะเช่ือมกบัแถวแรกของไฟล ์file2 และ
แสดงผลลพัธ์ออกทางหนา้จอภาพ ในกรณีท่ีสลบัไฟลร์ะหวา่ง file1 และ file2 จะให้
ผลลพัธ์ดงัน้ี 
1234    Somsri 

5678    Manee 

9101    Suwit 

1213    Narong 

1415    Dokya 

# paste file2 file1 > result 

เหมือนตวัอยา่งขา้งตน้ แต่ผลลพัธ์ท่ีไดน้ าไปเก็บไวใ้นไฟลช่ื์อวา่ result แทน 
# paste -s -d: file1 file2 

Somsri:Manee:Suwit:Narong:Dokya: 

1234:5678:9101:1213:1415: 

ท าการเช่ือมต่อไฟลข์อ้มูล file1 และ file2 เขา้ดว้ยกนั แบบต่อเน่ืองเป็นแถวเดียว(serial) 
โดยใชอ้อพชนั –s และคัน่แต่ละค าดว้ย delimiter (ตวัอกัษร :) โดยใชอ้อพชนั -d   
# ls /bin/ | paste - - - - 

alsacard        alsaunmute      arch    awk 

basename      bash                cat     chgrp 

chmod           chown              cp      cpio 

csh                cut                  date    dbus-cleanup-sockets 

แสดงรายการในไดเรคทรอรี /bin ดว้ยค าสั่ง ls จากนั้นส่งผลลพัธ์ใหก้บัค าสั่ง paste ซ่ึง
ค าสั่ง paste จะจดัเรียงการแสดงผลใหม่เป็นจ านวนคอลมัภเ์ท่ากบั 4 คอลมัภ ์(ใชอ้กัษร – 
แทนจ านวนคอลมัภ)์ 
# paste -d"+-" file1 file2 file3 

Somsri+1234-Somsri@hotmail.com 

Manee+5678-Manee@hotmail.com 

Suwit+9101-Suwit@hotmail.com 

Narong+1213-Narong@hotmail.com 

Dokya+1415-Dokya@hotmail.com 

ท าการเช่ือมต่อไฟลข์อ้มูล file1, file2 และ file3 เขา้ดว้ยกนั โดยใช ้delimiter “+” คัน่
ระหวา่งไฟล ์fil1 และ file2 ผลท่ีไดจ้ะน าไปเช่ือมต่อกบั file3 โดยใช ้delimiter “-” คัน่
ไว ้  
# paste -s -d"\t\n" file1 file2 

Somsri  Manee 
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Suwit   Narong 

Dokya 

 

1234    5678 

9101    1213 

1415 

ท าการเช่ือมต่อไฟลข์อ้มูล file1 และ file2 เขา้ดว้ยกนั โดยคัน่แต่ละค าดว้ย delimiter  
แทบ(\t) และข้ึนบรรทดัใหม่(\n) 

ลองทดสอบ : 
# paste -d '+' file1 file2  

# paste fa.txt fb.txt fc.txt | awk '{print "("$1"+"$2"-"$3")="$1+$2-

$3}' 

# paste -s -d"\t\n" list 

# paste  -d"!@" file1 file2 file3 > result 
# ls | paste  -d"\t\t\t\n" -s - 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cut, grep, pr 
 
ค ำส่ัง tr 

File Text Manipulation : tr 
ค ำส่ัง tr เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแปลงอกัษรหรือขอ้ความ 
Syntax tr [options] files 

Example # tr 

options:- 
 -c, -C, --complement เปล่ียนตวัอกัษรท่ีตอ้งการ เป็นรหสั ascii ตั้งแต่ 001-337  
 -d, --delete ลบตวัอกัษรท่ีตอ้งการออก โดยไม่ใหมี้การแสดงผล 
 -s, --squeeze-repeats แทนท่ีตวัอกัษรท่ีตอ้งการในไฟลข์อ้มูล 
 --help ค าสั่งช่วยเหลือ 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

ตวัอยา่งไฟล ์trfile.txt 
Vim is an advanced text editor that seeks to provide the 

power of the de-facto Unix editor 'Vi', with a more  

complete feature set. It's useful whether you're already 

# cat trfile.txt | tr 'A-Z' 'a-z' 

vim is an advanced text editor that seeks to provide the 

power of the de-facto unix editor 'vi', with a more  

complete feature set. it's useful whether you're already 

จากตวัอยา่ง ค าสั่ง tr จะท าการแปลงขอ้มูลในไฟล ์trfile.txt เป็นอกัษรตวัเล็กทั้งหมด 
(แปลงอกัษรตวัใหญ่ ‘A-Z’ เป็นอกัษรตวัเล็ก ‘a-z’) 
# echo "12345678 9247" | tr 123456789 computerh 
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computer hope 

ค าสั่ง echo จะพิมพข์อ้ความ “12345678 9247” และส่งขอ้ความดงักล่าวใหก้บัค าสั่ง tr 
ผา่นไปป์ เม่ือค าสั่ง tr ท างาน จะท าการแปลงตวัอกัษร 1 เป็น c, 2 แปลงเป็น o, 3 แปลง
เป็น m, .., 8 แปลงเป็น r  ตามล าดบั เม่ือไปถึงอกัษร 9 จะถูกแทนท่ีดว้ยตวัอกัษรวา่ง 
ต่อจากนั้นอกัษร 9 จะถูกแทนท่ีดว้ยอกัษร h, 2 แทนดว้ย o, 4 แทนดว้ย p และ 7 แทน
ดว้ย e ดงัรูปท่ี 5-11 

 
รูปท่ี 5-11 แสดงการแปลงตวัอกัษรดว้ยค าสั่ง tr 

ตวัอยา่งไฟล ์file 
Somsri@hotmail.com 

Manee@hotmail.com 

Suwit@hotmail.com 

Narong@hotmail.com 

Dokya@hotmail.com 

# tr -d @ < file > new.file 

Somsrihotmail.com 

Maneehotmail.com 

Suwithotmail.com 

Naronghotmail.com 

Dokyahotmail.com 

ลบตวัอกัษร @ ออกจากไฟล์ file และเก็บผลลพัธ์ไวใ้นไฟลใ์หม่ช่ือวา่ new.file 
(ตวัอกัษร < หมายถึงการน าเขา้ขอ้มูลเพื่อประมวลผล และ > หมายถึงการส่งออกขอ้มูล 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากค าสั่ง การเปล่ียนทิศทางหรือ redirection)  
# tr -d '\0' < textfile > newfile 

ลบตวัอกัาร NULL ออกจากไฟล ์textfile และเก็บผลลพัธ์ไวใ้นไฟลใ์หม่ช่ือวา่ new.file 
# tr -s '[:space:]' '[\:*]' < trfile.txt > new.file 

Vim:is:an:advanced:text:editor:that:seeks:to:provide:the:power:of:the:de-

facto:Unix:editor: 

แทนท่ีตวัอกัษรวา่ง(space) ในไฟลด์ว้ยตวัอกัษร “:” ทั้งไฟลข์อ้มูล ผลลพัธ์เก็บไวใ้น
ไฟล ์new.file  
# tr -s '\n' < textfile > newfile 

แทนท่ีค าสั่งข้ึนบรรทดัใหม่ในไฟลข์อ้มูลท่ีมีมากกวา่ 1 บรรทดัดว้ยค าสั่งข้ึนบรรทดั
ใหม่ 1 บรรทดัเท่านั้น ผลลพัธ์เก็บไวใ้นไฟล ์newfile 

ลองทดสอบ : 
# echo "a test" | tr t p 
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# echo "a test" | tr aest 1234 

# echo "a test" | tr -d t 

# echo "a test" | tr '[:lower:]' '[:upper:]' 

# cat columns.txt | tr '[a-z]' '[A-Z]' 

# cat columns.txt | tr '[a-z]' '[A-Z]' > UpCaseColumns.txt 

# echo 'linux' | tr "[:lower:]" "[:upper:]" 

# echo 'linux' | tr "a-z" "A-Z" 

# echo 'I LovE linuX. one is better Than 2' | tr "a-z" "A-Z" 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : ed, sed, sh 
 
ค ำส่ัง sort 

File Text Manipulation : sort 
ค ำส่ัง sort เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับท าการจดัเรียงขอ้มูลในไฟลต์ามล าดบั (ทั้งน้ีจะถือวา่ขอ้มูล

แต่ละบรรทดัเป็น 1 record และจะใช ้field แรกเป็น key) 
Syntax sort [options] [files] 

Example # sort data.txt 

# sort –r data.txt 

options:- 
 -b, --ignore-leading-blanks ไม่น าอกัษรวา่งและแทบ(Tab) มาประมวลผลร่วมดว้ย 
 -c, --check ตรวจสอบไฟลว์า่มีการเรียงล าดบัแลว้หรือไม่ ถา้เรียงแลว้จะไม่แสดงผลออกมา 
 -d, --dictionary-order เรียงล าดบัตวัอกัษรตามท่ีปรากฏในดิกชนันารี 
 -f, --ignore-case ไม่ตอ้งสนใจวา่อกัษรท่ีใชเ้ป็นเล็กหรือใหญ่ จะประมวลผลเหมือนกนั 
 -g, --general-numeric-sort เรียงตามล าดบัตวัเลขแทนตวัอกัษร 
 -i, --ignore-nonprinting ไม่ตอ้งประมวลผลอกัษรท่ีไม่สามารถแสดงผลได ้เช่น รหสัข้ึน

บรรทดัใหม่ กลุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการควบคุม  เช่น line feed เป็นตน้ 
 -k, --key=POS1[,POS2] ประมวลผลต าแหน่งท่ีก าหนดใน POST1, POST2 (POST1=

ต าแหน่งเร่ิมตน้, POST2=ต าแหน่งท่ีส้ินสุด) 
 -n เรียงล าดบัโดยพิจารณาจาก aritmatic 
 -ofile, --output=file  แสดงผลออกไวย้งัไฟล์ 
 -m, --merge รวมไฟลเ์ขา้ดว้ยกนัเหลงัจากมีการเรียงล าดบัแลว้ 
 -r, --reverse สลบัล าดบัตวัอกัษรจาก z ไป a 
  

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# sort file.txt 

จดัเรียงขอ้มูลตามล าดบัตวัอกัษรใน file.txt 
# sort -r file.txt 
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จดัเรียงขอ้มูลแบบกลบัล าดบัตวัอกัษรใน file.txt 
# ls -al | sort -n -k5 

-rw-------  1 root    root      0 Nov 15 18:14 .Xauthority 

-rw-------  1 root    root      5 Jan 16 11:29 date.txt.lock 

-rw-r--r--  1 root    root     21 Jan 12 11:59 date.txt 

-rw-r--r--  1 root    root     24 Jan  6  2007 .bash_logout 

-rw-------  1 root    root     26 Nov  8 16:15 .dmrc 

-rw-------  1 root    root     35 Jan 19 11:10 .lesshst 

-rw-r--r--  1 root    root     38 Nov 22 09:50 error 

-rw-r--r--  1 root    root     81 Nov  8 16:16 .gtkrc-1.2-gnome2 

-rw-r--r--  1 root    root     82 Nov 22 11:02 install.log 

ท าการจดัเรียงขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าสั่ง ls –al โดยเรียงตามขนาดของไฟล ์(-k5 ใชร้ะบุวา่เป็น 
คอลมัภท่ี์ 5) เรียงจากมากไปนอ้ย 
# sort files > files.sorted 

จดัเรียงขอ้มูลใน files แลว้น าผลท่ีไดจ้ากการเรียงล าดบัไปเก็บใน files.sorted 
# sort file | less 

จดัเรียงขอ้มูลใน file แลว้น าผลท่ีไดจ้ากการเรียงล าดบัไปแสดงผลดว้ย less อีกคร้ัง 
เพื่อใหง่้ายต่อการดูขอ้มูล 
# sort -o outfile infile 

จดัเรียงขอ้มูลใน infile แลว้น าผลท่ีไดจ้ากการเรียงล าดบัไปเก็บใน outfile  
ลองทดสอบ : 

# ps auxw | sort 

# ls -al | sort +4n | more 

# du -s * | sort –nr 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : commm, join, uniq 
 
ค ำส่ัง uniq 

File Text Manipulation : uniq 
ค ำส่ัง uniq เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับรวมบรรทดัท่ีเหมือนกนัในไฟลข์อ้มูล 
Syntax uniq [options] [file1 [file2]] 

Example # uniq list list.new 

# uniq -d myduplicate 

options:- 
 -d, --repeated แสดงบรรทดัท่ีซ ้ ากนัในไฟลอ์อกมาเพียง 1 บรรทดัเท่านั้น 
 -u, --unique แสดงผลขอ้ความท่ีไม่ซ ้ ากนั 
 -c, --count นบัจ านวนบรรทดัท่ีซ ้ า  

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# uniq list list.new 
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รวมบรรทดัท่ีเหมือนกนัในไฟล ์list ใหเ้หลือเพียงบรรทดัเดียวและเก็บไวใ้นไฟล ์
list.new 
# sort list | uniq -d 

จดัเรียงขอ้มูลดว้ยค าสั่ง sort ในไฟลช่ื์อ list ผลลพัธ์ท่ีไดส่้งใหก้บัค าสั่ง uniq เพื่อรวม
บรรทดัใหเ้หลือขอ้มูลท่ีไม่ซ ้ ากนั 
ตวัอยา่งไฟลช่ื์อวา่ my.books 
Atopic Dermatitis for Dummies 

Atopic Dermatitis for Dummies 

Chronic Rhinitis Unleashed 

Chronic Rhinitis Unleashed 

Chronic Rhinitis Unleashed 

Learn Nasal Endoscopy in 21 Days 

# uniq my.books 

Atopic Dermatitis for Dummies 

Chronic Rhinitis Unleashed 

Learn Nasal Endoscopy in 21 Days 

แสงผลขอ้ความท่ีซ ้ ากนัเพียงบรรทดัเดียว พร้อมกบัแสดงขอ้ความท่ีไม่ซ ้ ากนัดว้ย 
# uniq -u my.books 

Learn Nasal Endoscopy in 21 Days 

แสงผลขอ้ความท่ีไม่ซ ้ ากนั 
# uniq -d my.books 

Atopic Dermatitis for Dummies 

Chronic Rhinitis Unleashed 

แสงผลขอ้ความท่ีซ ้ ากนัเพียงบรรทดัเดียวเท่านั้น 
# uniq -c my.books  

2 Atopic Dermatitis for Dummies 

3 Chronic Rhinitis Unleashed 

1 Learn Nasal Endoscopy in 21 Days 

นบัจ านวนขอ้ความท่ีซ ้ ากนัและแสดงผลจ านวนนบัไวต้น้บรรทดั  
ลองทดสอบ : 

# uniq myfile1.txt > myfile2.txt 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : comm, pack, pcat, sort, uncompress 
 
ค ำส่ัง tee 

File Text Manipulation : tee 
ค ำส่ัง tee เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับส าเนาขอ้ความออกทางไฟลแ์ละ stdout พร้อมๆ กนั 
Syntax tee [options] files 

Example # ls -l | tee savefile 

options:- 
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 -a, --append เขียนขอ้มูลต่อทา้ยไฟลโ์ดยไม่มีการเขียนทบัขอ้มูลในไฟลเ์ดิม 
 -i, --ignore-interrupts ไม่สนใจเม่ือเกิดการขดัจงัหวะ(เช่น ในกรณีท่ีสั่งงานค าสั่ง tee ไป

แลว้และมีการกดปุ่ม delete ค าสั่ง tee จะไม่สนใจการขดัจงัหวะดงักล่าว) 
 --help ค าสั่งช่วยเหลือ  

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# ls -l | tee savefile 

ส าเนาขอ้ความผลลพัธ์ท่ีเกิดจากค าสั่ง ls –l ไปเก็บไวย้งัไฟลช่ื์อวา่ savefile 
# ls *.txt | wc -l | tee /dev/tty count.txt 

13 

13 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากค าสั่ง ls *.txt คือรายช่ือของไฟลทุ์กไฟลท่ี์มีส่วนขยายเป็น .txt 
ต่อจากนั้นส่งผลลพัธ์ดงักล่าวมาใหค้  าสั่ง wc นบัจ านวนไฟล ์จ านวนท่ีนบัไดจ้ะถูกส่ง
ต่อไปใหก้บัค าสั่ง tee โดยค าสั่งดงักล่าวจะท างาน 2 อยา่งคือ ส่งจ านวนนบัของไฟลไ์ป
แสดงผลท่ีหนา้จอภาพ(/dev/tty) และส่งผลดงักล่าวไปเก็บไวย้งัไฟลช่ื์อวา่ count.txt  
# date | tee file1 file2 

Sat Feb  6 06:26:35 ICT 2010 

ส่งผลลพัธ์จากค าสั่ง date ไปเก็บไวใ้นไฟล ์file1 และ file2 
# uptime | tee -a file2 

Sat Feb  6 06:26:35 ICT 2010 

 06:27:44 up  2:49,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00  

ส่งผลลพัธ์จากค าสั่ง uptime ไปเก็บไวใ้นไฟล ์file2 แบบเขียนต่อทา้ยไฟล ์
# ps -ax | tee processes.txt | more 

Atopic Dermatitis for Dummies 

Chronic Rhinitis Unleashed 

ส่งผลลพัธ์จากค าสั่ง ps -ax ซ่ึงเป็นค าสั่งท่ีแสดงโพรเซสท่ีก าลงัท างานในระบบ ไปเก็บ
ไวใ้นไฟล ์processes.txt พร้อมกบัส่งไปแสดงผลกบัค าสั่ง more ดว้ย 

 
รูปท่ี 5-12 แสดงการท างานของค าสั่ง tee  

ลองทดสอบ : 
# $ ls | tee file1 file2 file3 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cat 
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ค ำส่ัง echo 

File Text Manipulation : echo 
ค ำส่ัง echo เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงขอ้ความออกทาง standard output (จอภาพ) 
Syntax echo [options] [string] 

Example # echo Hello world 

# echo ‘Today is ’ $(date) 

options:- 
 -e อนุญาติใหส้ัญลกัษณ์ท่ีอยูห่ลงัเคร่ืองหมาย \ ท างาน 
 -E ไม่อนุญาติใหส้ัญลกัษณ์ท่ีอยูห่ลงัเคร่ืองหมาย \ ท างาน 
 -n ไม่พิมพร์หสัการข้ึนบรรทดัใหม ่
 \a สั่งใหส่้งเสียง bell 
 \b สั่งพิมพ ์backspace 
 \f สั่งพิมพ ์form feed 
 \n สั่งข้ึนบรรทดัใหม่ 
 \r Carriage return 
 \t Horizontal tab 
 \v Vertical tab 
 \\ สั่งพิมพ ์\ 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# echo Hello world 

แสดงขอ้ความ Hello world ออกจอภาพ 
# echo *  

แสดงรายช่ือไฟลท์ั้งหมดในไดเรคทรอรีปัจจุบนั ออกจอภาพ 
# echo * | wc 

ขอ้มูลรายช่ือไฟลท์ั้งหมดในไดเรคทรอรีปัจจุบนัท่ีไดจ้าก echo *  จะถูกส่งต่อไปให ้wc 
เพื่อท าการนบัจ านวนค า และแสดงออกจอภาพ 
# echo –e "Warning: ringing bell \a" 

แสดงขอ้ความ Warning: ringing bell ออกจะภาพ พร้อมกบัเสียง bell 
# echo 'Welcome' 

แสดงขอ้ความ Welcome ออกจอภาพ 
# echo 'File has been deleted 1' > /tmp/log.txt 

เพิ่มขอ้ความ File has been deleted 1 ไปยงัไฟลช่ื์อวา่ log.txt 
# echo 'File has been deleted 2' >> /tmp/log.txt 

เพิ่มขอ้ความ File has been deleted 2 ต่อทา้ยไฟลช่ื์อวา่ log.txt 
# echo "Today's date is $(date)" 

Today's date is Tue Jan 19 11:22:35 ICT 2010 
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แสดงขอ้ความ Today's date is ต่อดว้ยวนัท่ี ท่ีไดจ้ากค าสั่ง $(date) ออกจอภาพ 
# myvar='This is my environment variable!' 

#  echo $myvar 

This is my environment variable! 

แสดงขอ้ความ This is my environment variable! ออกจอภาพ 
# echo -e "Country \bThai \bIndia" 

ลบ TAB ออกจากขอ้ความ ส่งผลใหข้อ้ความท่ีแสดงออกมาคือ CountryThaiIndia ออก
จอภาพ 
# echo -e "Country\tThai\tIndia" 

ใส่ TAB ในขอ้ความ ส่งผลใหข้อ้ความท่ีแสดงออกมาคือ Country Thai India ออก
จอภาพ 
# echo -en $"Suppress printing of newline after text." 

Suppress printing of newline after text. # 

แสดงขอ้ความ Suppress printing of newline after text ออกจอภาพ โดยไม่ข้ึนบรรทดั
ใหม่ 
# echo -e "\n Projects: \n\n\tplan \n\tcode \n\ttest\n" 

 

 Projects:  

 

        plan  

        code  

        test 

 

เร่ิมจากการข้ึนบรรทดัใหม่  1 คร้ัง(\n) พิมพค์  าวา่ Projects ข้ึนบรรทดัใหม่อีก 2 คร้ัง 
จากนั้นพิมพแ์ทบ(\t) ต่อดว้ย plan ตามล าดบั  

ลองทดสอบ : 
# echo "yes" 
# echo "Today's date is $(date)" > /tmp/date.txt 

# echo $(ls -l) 
# echo "Today's date is $(date)" > /tmp/date.txt 

# echo $PATH 

# echo My name is $USER - Home directory=$HOME 
# echo $LOGNAME 

# echo $PATH 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : printf, tr 
 
ค ำส่ัง sdiff 

File Text Manipulation : sdiff 
ค ำส่ัง sdiff เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปรียบเทียบไฟล ์2 ไฟลแ์บบบรรทดัต่อบรรทดั พร้อมกบั

เช่ือมไฟลใ์หด้ว้ย 
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Syntax sdiff -o outfile [options] from to 

Example # sdiff myfile.txt myfile2.txt 

options:- 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# sdiff file1 file2 

คน้หาความแตกต่างระหวา่ง file1 และ file2 จากนั้นท าการรวมไฟลท์ั้งสองเขา้ดว้ยกนั 
คลา้ยกบัการท างานของ diff  

ลองทดสอบ : 
# diff paper_v1 paper_v2 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : diff, ed 
 
ค ำส่ัง sed 

File Text Manipulation : sed 
ค ำส่ัง sed เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขไฟลข์อ้ความไดแ้บบอตัโนมติั เช่น การลบบรรทดั 

การแทนท่ีขอ้ความ หรือการแทรกบรรทดั เป็นตน้ 
Syntax sed [OPTION]... {script-only-if-no-other-script} [input-file]... 

Example # sed = myfile.txt | sed 'N;s/\n/\. /' 

options:- 
 -e เขียน script หรือเขียนค าสั่ง 
 -f ระบุไฟลส์คริปตท่ี์สร้างข้ึนใชใ้นกรณีท่ี เขียนสคริปตไ์วแ้ลว้ 
 -n แสดงผลขอ้มูล 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
ตวัอยา่งขอ้มูลใน file1.txt 
hscripts has many valuable free scripts 

It is the parent site of www.forums.hscripts.com 

hscripts include free tutorials and free gif images 

free DNS lookup tool 

Purchase scripts from us 

A webmaster/web master resource website 
 

# sed G file1.txt>file2.txt 

hscripts has many valuable free scripts 

 

It is the parent site of www.forums.hscripts.com 

 

hscripts include free tutorials and free gif images 

Option G(double space) จะใส่บรรทดัวา่งระหวา่งบรรทดั เป็นเท่าตวั ในตวัอยา่ง เดิมแต่
ละแถวห่างกนั 1 บรรทดัวา่ง เม่ือใช ้G จะส่งผลใหข้อ้มูลใน file2.txt มีจ านวนบรรทดั
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วา่งในแต่ละแถวเป็นเท่าตวัคือ 2 บรรทดั 
# sed = file1.txt | sed 'N;s/\n/\. /' 

1. hscripts has many valuable free scripts 

2. It is the parent site of www.forums.hscripts.com 

3. hscripts include free tutorials and free gif images 

... 

จากตวัอยา่งขา้งบนจะท าการแทนค่าหมายเลขบรรทดั ตามดว้ยจุด เขา้ไปยงัส่วนหวัของ
แต่ละบรรทดัของขอ้มูลใน file1.txt 
# sed 's/scripts/javascript/g' file1.txt 

ท าการคน้หาค าวา่ scripts ใน file1.txt เม่ือคนหาเจอจะแทนท่ีดว้ย ค าวา่ javascript 
# sed -n '$=' file1.txt 

6 

นบัจ านวนของแถวใน file1.txt และแสดงผล 
# sed 's/string1/string2/g' example.txt 

แทนท่ีค าวา่ string2 ดว้ยค าวา่ string1 ในไฟล ์example.txt 
# sed -e '1d' example.txt 

ลบบรรทดัท่ีวา่งในไฟล ์example.txt ออก 
# sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt 

ลบบรรทดัวา่งและ comment ในไฟล ์example.txt ออก 
# sed -e '1d' example.txt 

ตดับรรทดัแรกของในไฟล ์example.txt ทิ้ง 1 บรรทดั 
# sed -n '/string1/p' example.txt 

แสดงเฉพาะบรรทดัท่ีมีค าวา่ string1 ในไฟล ์example.txt เท่านั้น 
# sed -e 's/ *$//' example.txt 

ลบอกัษรหรือขอ้ความท่ีวา่งส่วนทา้ยของทุกๆ บรรทดั ในไฟล ์example.txt ออกทั้งหมด 
# sed -e 's/string1//g' example.txt 

ลบเฉพาะขอ้ความท่ีมีช่ือ string1 ในไฟล ์example.txt ออกเท่านั้นโดยไม่แกไ้ขขอ้ความ
อ่ืนๆ ทั้งส้ิน 
# sed -n '1,5p' example.txt 

แสดงเฉพาะบรรทดัท่ี 1 ถึงบรรทดัท่ี 5 ในไฟล ์example.txt เท่านั้น 
# sed -n '5p;5q' example.tx 

แสดงเฉพาะบรรทดัท่ี 5 ในไฟล ์example.txt เท่านั้น 
# sed -e 's/00*/0/g' example.txt 

ในกรณีท่ีไฟล ์example.txt มี 0 ติดกนัหลายตวั ใหท้  าการลบทิ้งแลว้เหลือไวเ้พียง 1 ตวั
เท่านั้น 

ลองทดสอบ : 
# sed -e '/^$/d' your_file.txt 

sed '/^$/d' example.txt 

sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt 
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ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : awk, ed, grep 
 
5.3.7 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั File Compression 
ค ำส่ัง gzip, gunzip 

File Compression : gzip, gunzip 
ค ำส่ัง gzip เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับบีบอดัไฟลข์อ้มูลท่ีมีส่วนขยาย .gz 

gunzip เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับคลายไฟลข์อ้มูลท่ีมีส่วนขยาย .gz 
Syntax gzip [options] [files]  

gunzip [options] [files]  

zcat [options] [files] 

Example # gzip myfile 

# gunzip myfile.gz 

options:- 
 -n, --fast, --best ก าหนดความเร็วในการบีบอดัไฟล ์เม่ือก าหนดเป็น fast(-1) จะมีความเร็ว

สูงสุด แต่ขนาดของไฟลจ์ะไม่เล็กท่ีสุด เม่ือก าหนด best(-9) จะบีบขอ้มูลไดม้ากท่ีสุดแต่จะใชเ้วลา
มาก ค่า default ในกรณีท่ีไม่ไดก้  าหนดไวคื้อ -6 

 -c, --stdout, --to-stdout แสดงผลไปยงั standard output โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงไฟล์
ตน้ฉบบั 

 -d, --decompress, --uncompress คลายไฟลท่ี์บีบอดัไว ้
 -f, --force ใหท้  าการบีบอดั แมว้า่จะเกิดขอ้ผดิพลาดก็ตาม 
 -h, --help ค  าสั่งช่วยเหลือ 
 -l, --list แสดงรายการไฟลท่ี์บีบอดัไว ้
 -r –recursive ท  าการบีบอดัไดเรคทรอรียอ่ยทั้งหมด 
 -t, --test ทดสอบการบีบอดัเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยไม่มีการบีบอดัจริงๆ 
 -v, --verbose แสดงการบีบอดัไฟลแ์ละเปอร์เซ็นในการบีบอดั 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# gzip myfile 

myfile.gz 

บีบอดัขอ้มูลไฟลช่ื์อ myfile ไฟลท่ี์ถูกบีบอดัแลว้จะมีส่วนขยายเป็น .gz อตัโนมติั และ
ไฟลต์น้ฉบบัจะถูกลบออกไปดว้ย 
# gunzip -f myfile.gz 

คลายไฟลท่ี์บีบอดัขอ้มูลไวช่ื้อ myfile.gz ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ลว้จะท าการเขียนทบั(-f) ทนัที
และลบไฟลต์น้ฉบบัทิ้งดว้ย(myfile.gz)  
# gzip -9 myfile 

บีบอดัขอ้มูลไฟลช่ื์อ myfile เม่ือใช ้-9 การบีบอดัจะใชเ้วลานานมากแต่ไฟลท่ี์บีบอดัจะมี
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คุณภาพสูง 
# gzip -r somedir 

บีบอดัขอ้มูลทุกไฟลใ์นไดเรคทรอรี somedir แต่ไม่บีบอดัไดเรคทรอรี somedir 
# gunzip -r somedir 

คลายไฟลท่ี์บีบอดัไวทุ้กไฟลใ์นไดเรคทรอรี somedir  
# gzip -c file1 > foo.gz 

บีบอดัขอ้มูลไฟล ์file1 โดยใช ้option –c เพื่อเปล่ียนจาก standard output คือจอภาพไป
ยงัไฟลช่ื์อวา่ foo.gz แทน 
# gzip -c file1 file2 > foo.gz 

บีบอดัขอ้มูลไฟล ์file1 และ file2 พร้อมกนัโดยใช ้option –c และเปล่ียนจาก standard 
output คือจอภาพไปยงัไฟลช่ื์อวา่ foo.gz แทน  

ลองทดสอบ : 
# gunzip -c something.tar.gz | tar xvf – 

# gzip -cd old.gz | gzip > new.gz 
# cat file1 file2 | gzip > foo.gz 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cat, compress, pack, tar, uncompress 
 
ค ำส่ัง bzip2, bunzip2 

File Compression : bzip2, bunzip2 
ค ำส่ัง bzip2 เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับบีบอดัขอ้มูล ท่ีมีส่วนขยายเป็น .bz2 

bunzip2 เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับคลายการบีบอดัขอ้มูลแบบชนิด bzip2 
Syntax bzip2 [options] filenames  

bunzip2 [options] filenames 

Example # bunzip2 filename 

# tar -cjf manee.tar.bz2 /home/manee 

options:- 
 -c –stdout ส่งผลลพัธ์จากการบีบอดัหรือคลาย ไปยงั standart output เช่น จอภาพ หรือไฟล ์
 -d –decompress คลายขอ้มูลท่ีมีการบีบอดัไว ้
 -f –force เขียนทบัไฟลเ์ดิมท่ีอยูใ่นระบบ 
 -h –help แสดงขอ้ความช่วยเหลือ 
 -k –keep ไม่ลบไฟลต์น้ฉบบัท่ีสั่งใหบี้บอดั 
 -q –quiet ไม่แสดงผลท่ีผดิพลาดออกมา 
 -t –test ทดสอบการบีบอดัก่อนการบีบจริงเพื่อตรวจสอบความผดิพลาดก่อน 
 -v –verbose แสดงขอ้ความการบีบอดั 
 -1 .. -9 ก าหนดขนาดไฟลท่ี์ตอ้งการบีบอดั มีหน่วยเป็น kilobyte เช่น 100k คือ -1 
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 -z –compress สั่งบีบอดัขอ้มูล 
 --fast ท าการบีบอดัขอ้มูลแบบเร็ว 
 --best ท  าการบีบอดัขอ้มูลคุณภาพสูง แต่จะใชเ้วลานานกวา่แบบ --fast 
   

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# bzip2 a.txt b.txt 

-rw-r--r--  1 root root   14 Jan 18 07:46 a.txt.bz2 

-rw-r--r--  1 root root   14 Jan 18 07:46 b.txt.bz2 

ท าการบีบอดัไฟล์ 2 ไฟลพ์ร้อมกนั(ดว้ย bzip2) ส่งผลให ้ไดไ้ฟล ์a.bz2 และ b.bz2 
พร้อมกบัลบไฟลต์น้ฉบบัคือ a.txt และ b.txt ดว้ย 
# bunzip2 a.bz2 b.bz2 

คลายการบีบอดัไฟล ์2 ไฟลพ์ร้อมกนั(ดว้ย bunzip2) ส่งผลให ้ไดไ้ฟล ์a.txt และ b.txt 
พร้อมกบัลบไฟลต์น้ฉบบัคือ a.bz2 และ b.bz2 ทิ้งไป 
# bzip2 -c a.txt b.txt > ab.bz2 

ท าการบีบอดัไฟล์ 2 ไฟลพ์ร้อมกนั(ดว้ย bzip2) ส่งผลให ้ไดไ้ฟล ์ab.bz2 เน่ืองจากใช ้–c 
ท าใหเ้ปล่ียนผลลพัธ์จากการบีบอดัไวใ้นไฟลช่ื์อ ab.bz2 แทน ไฟลต์น้ฉบบัจะไม่ถูกลบ 
# tar -cjf mana.tar.bz2 /home/username/mana 

ท าการบีบอดัไดเรคทรอรี /home/username/mana ส่งผลให ้ไดไ้ฟลช่ื์อ mana.tar.bz2 
(option –j ใชเ้หมือนกบั tar) 
# bzip2 -c -1 ox.txt > ox.txt.bz2 

ท าการบีบอดัไฟลช่ื์อวา่ ox.txt ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีช่ือไฟลว์า่ ox.txt.bz2 และมีขนาดไม่เกิน 
100 KB  
# tar -cf allfile.tar file1 file2 file3; bzip2 allfile.tar 

ท าการส ารองไฟลห์รือรวมไฟล ์คือ file1, file2, file3 เป็นช่ือ allfile.tar ดว้ยค าสั่ง tar 
จากนั้นบีบอดัไฟลด์ว้ย bzip2 ไฟล ์allfile.tar เป็น allfile.tar.bzip2 อีกคร้ัง(; คือการสั่งให้
เชลลท์  างานมากกวา่ 1 ค าสั่ง แต่ค าสั่งแรกตอ้งท าเสร็จก่อนจึงจะท าค าสั่งท่ี 2 ต่อได)้ 
# tar -cjf allfile.tar.bz2 file1 file2 file3 

ท าการบีบอดัขอ้มูลดว้ยค าสั่ง tar ร่วมกบั bzip2 พร้อมกนัในคร้ังเดียว ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ
ไฟล ์allfile.tar.bz2 เหมือนดา้นบน 

ลองทดสอบ : 
# bzip2 -cd foo.tar.bz2 | tar xf – 

# tar cjvf filename.tar.bz2 foldername/* 

# tar tjvf filename.tar.bz2 

# tar  xjvf filename.tar.bz2 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : tar, zip 
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5.3.8 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั File Comparison 
ค ำส่ัง diff 

File Comparison : diff 
ค ำส่ัง diff เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 2 ไฟล ์
Syntax diff [options] [diroptions] file1 file2 

Example # diff file1 file2 

# diff dir1 dir2 

options:- 
 -a, --text เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเป็นชนิด text ไฟล ์
 -b, --ignore-space-change ไม่พิจารณาขอ้ความท่ีเป็น spacing 
 -B, --ignore-blank-lines ไม่พิจารณาขอ้ความท่ีมีขอ้ความวา่ง blank 
 -i, --ignore-case ไม่พิจารณาตวัอกัษรตวัเล็กตวัใหญ่(ตวัเล็กและใหญ่จะเหมือนกนั) 
 -I regexp, --ignore-matching-lines=regexp ไม่สนใจขอ้มูลในไฟลท่ี์ match กบัขอ้ความท่ี

ก าหนดใน regexp 
 -q, --brief แสดงผลลพัธ์เม่ือไฟลท์ั้ง 2 แตกต่างกนั แบบสรุป 
 -r, --recursive เปรียบเทียบความแตกต่างในไดเรคทรอรียอ่ยๆ ดว้ย 
 -w, --ignore-all-space เปรียบเทียบความแตกต่างโดยไม่สนใจขอ้ความวา่งทั้งหมดในไฟล ์
 -y, --side-by-side แสดงผลออกเป็นแบบ 2 คอลมัภ ์

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
file1  file2 

aaa  aaa 

bbb  bbb 

ccc  ccc 

ddd  eee 

 

# diff file1 file2 

4c4 

< ddd 

--- 

> eee 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 2 ไฟลคื์อ file1 และ file2 จากผลลพัธ์ ไฟลท์ั้ง 2 จะมี
ความแตกต่างกนั คือ ขอ้ความ ddd ในไฟล ์file1 และ eee ในไฟล ์file2 สัญลกัษณ์ < 
หมายถึงขอ้ความท่ีแตกต่างใน file2 และ > หมายถึงขอ้ความท่ีแตกต่างใน file1 และ
สัญลกัษณ์ --- หมายถึงการแบ่งแยกวา่เป็นคนละไฟลก์นั ส่วน 4c4 หมายถึงเปรียบเทียบ
ในบรรทดัท่ี 4 ของไฟล ์file1 กบับรรทดัท่ี 4 ของไฟล ์file2 
# diff d1 LAB 

Only in LAB: 1 
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Only in LAB: 11 

Only in LAB: 2 

Only in LAB: 22 

Only in LAB: a 

Only in LAB: a.txt 

Only in LAB: a.txt.gz 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งไดเรคทรอรี ในกรณีน้ีผลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบจะ
บอกวา่มีไฟลอ์ะไรบา้งในไดเรคทรอรีท่ีแตกต่างกนั โดยไม่ไดพ้ิจารณาในเน้ือหาของ
ไฟลภ์ายในไดเรคทรอรี 
# diff -w file1 file2 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง file1 และ file2 โดยไม่สนใจขอ้ความวา่งท่ีอยูใ่นไฟล์
ทั้งหมด 
# diff -by file1 file2 

aaa                aaa 

bbb                bbb 

ccc                 cc 

ddd               | eee  

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง file1 และ file2 โดยไม่สนใจขอ้ความวา่งท่ีอยูใ่นไฟล์
ทั้งหมด และแสดงผลแบบ 2 คอลมัภ ์
# diff -iy file1 file2 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง file1 และ file2 โดยไม่สนใจขอ้ความวา่งท่ีอยูใ่นไฟล์
ทั้งหมด และไม่สนใจอกัษรตวัเล็กตวัใหญ่ 

ลองทดสอบ : 
# diff originalfile updatedfile > patchfile.patch 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : bdiff, cmp, comm, dircmp, ed, pr, ls, sdiff 
 
ค ำส่ัง comm 

File Comparison : comm 
ค ำส่ัง comm เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปรียบเทียบไฟลท่ี์ไดรั้บการจดัเรียงล าดบัมาแลว้ 
Syntax comm [options] file1 file2 

Example # comm myfile1.txt myfile2.txt 

ในกรณีท่ีตอ้งการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่งไฟลส์องไฟล ์ซ่ึงเน้ือหาภายในมีการจดั
เรียงล าดบัขอ้ความ หรือตวัเลข ไวเ้รียบร้อบแลว้ ระบบปฏิบติัการ unix ไดเ้ตรียมค าสั่ง comm ไว้
ส าหรับช่วยเปรียบเทียบไฟลด์งักล่าว ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ ไฟลท่ี์จะน ามาเปรียบเทียบกนั
นั้น ตอ้งไดรั้บการจดัเรียงล าดบัเน้ือหาภายในไวก่้อนแลว้ มิฉะนั้นค าสั่ง comm อาจจะท างานไม่
ถูกตอ้ง ตามท่ีตอ้งการ ผลลพัทท่ี์ไดจ้ากการใชค้  าสั่งดงักล่าว แบ่งออกเป็น 3 คอลมัภ ์คอลมัภท่ี์หน่ึง 
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จะเป็นการแสดง บรรทดัขอ้ความท่ีพบเฉพาะไฟล์ file1 คอลมัภท่ี์ สอง แสดงบรรทดัขอ้ความ
เฉพาะ ท่ีพบไฟล ์file2  ส่วนคอลมัภท่ี์ สาม แสดงบรรทดัขอ้ความท่ีพบ ทั้ง ในไฟล ์file1 และ file2 

options:- 
 - 1 comm จะไม่แสดงขอ้ความในคอลมัภท่ี์หน่ึง (ไม่แสดงขอ้ความท่ีพบในไฟล ์file1) 
 - 2 comm จะไม่แสดงขอ้ความในคอลมัภท่ี์สอง (ไม่แสดงขอ้ความท่ีพบในไฟล ์file2) 
 - 3 comm จะไม่แสดงขอ้ความในคอลมัภท่ี์สาม (ไม่แสดงขอ้ความท่ีพบในไฟล ์file3) 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
File1  File2 

aaa  aaa 

bbb  bbb 

ccc  ccc 

ddd  eee 

# comm File1 File2 

                aaa 

                bbb 

                ccc 

ddd 

 

        eee 

จากตวัอยา่ง File1 และ File2 ขา้งตน้ เม่ือท าการเปรียบเทียบโดยใชค้  าสั่ง comm ผล
ปรากฏวา่ โปรแกรมจะตรวจสอบแบบบรรทดัต่อบรรทดั ในกรณีน้ี aaa, bbb และ ccc 
ทั้ง 2 ไฟลเ์หมือนกนั comm จะแสดงผลในคอลมัภท่ี์ 3 ส่วน ddd(ใน File1 ในคอลมัภท่ี์ 
1) และ eee(ใน File2 ในคอลมัภท่ี์ 2) จะมองวา่ไม่เหมือนกนัจึงแสดงแยกกนั  
# comm -12 File1 File2  

aaa 

bbb 

ccc 

ไม่แสดงคอลมัภท่ี์ 1 และ 2 แต่จะแสดงเฉพาะคอลมัภท่ี์ 3 หมายถึงขอ้ความท่ีเหมือนกนั 
ในต าแหน่งท่ีตรงกนัดว้ย 
File11  File12 

aaa  ccc 

bbb  ddd 

ccc  bbb 

ddd  aaa 

# sort File11 > FileSort11; sort File12 > FileSort12  

# comm FireSort11 FireSort12 

aaa 

bbb 

ccc 

ddd 

ถา้ตอ้งการใหก้ารใช ้comm มีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งมีการ sort ขอ้มูลใหเ้รียบร้อย
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เสียก่อนจึงจะท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดถู้กตอ้ง 
ลองทดสอบ : 

# comm -12 siskel_top10 ebert_top10 

ดูค  าสัง่อ่ืนประกอบ : cmp, diff, sort, uniq 
 
ค ำส่ัง cmp 

File Comparison : cmp 
ค ำส่ัง cmp เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปรียบเทียบไฟลแ์บบไบตต่์อไบต ์
Syntax cmp [options] file1 file2 [skip1 [skip2]] 

Example # cmp file1.txt file2.txt 

options:- 
 -b  --print-bytes แสดงผลความแตกต่างในรูปแบบไบต ์
 -i num, --ignore-initial=num ไม่ท าการเปรียบเทียบขอ้ความเท่ากบัจ านวน num ไบต ์
 -l, --verbose แสดงผลลพัธ์ความแตกต่างท่ีเกิดจากเปรียบเทียบทั้งหมด 
 -n LIMIT  --bytes=LIMIT ก าหนดขนาดสูงสุดท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ 
 -s  --quiet  --silent ไม่ตอ้งแสดงผลใดๆ แสดงเฉพาะรหสัค าสั่งผลของการท างาน(exit code,  

0=เหมือนกนั, 1= แตกต่างกนั, -1 เกิดความผดิพลาด) 
 --help ค าสั่งช่วยเหลือ 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
file1  file2 

somsri  somsak 

manee  manee 

sunee  mana 

# cmp file1 file2  

file1 file2 differ: byte 5, line 1 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งไฟล ์file1 และ file2 ผลลพัธ์จากตวัอยา่งแสดงวา่ 
file1 และ file2 มีความแตกต่างกนัอยู ่5 ไบต ์ในบรรทดัท่ี 1 
# cmp -b file1.php file2.php  

file1 file2 differ: byte 5, line 1 is 162 r 141 a 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งไฟล ์file1 และ file2 ผลลพัธ์แสดงในรูปแบบไบต ์

# cmp -l file1 file2 

5 162 141 

 6 151 153 

14 163 155 

15 165 141 

17 145 141 

18 145  12 

cmp: EOF on f2 
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ลองทดสอบ : 
# cmp -c file1.php file2.php 

# cmp -s file1 file2 && echo 'no changes' 

# cmp -s file1 file1 && echo 'no changes' 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : comm, diff 
 
ค ำส่ัง md5sum 

File Comparison : md5sum 
ค ำส่ัง md5sum เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบความผดิปกติของไฟลท่ี์อาจจะถูกแกไ้ขหรือ

เปล่ียนแปลงภายหลงั (โดยค านวณหาค่า md5 ของไฟล)์ 
Syntax md5sum [option] [file] 

Example # md5sum -c file.md5 

options:- 
 -b, --binary อ่านขอ้มูลเขา้มาเปรียบเทียบในโหมดของไบนารี 
 -c, --check อ่านผลรวมของ md5 จากไฟลพ์ร้อมกบัท าการตรวจสอบ 
 -t, --text อ่านขอ้มูลเขา้มาเปรียบเทียบในโหมดของ text (เป็นค่า default) 
 --status ไม่ตอ้งแสดงผลใดๆ ส่งเฉพาะรหสัค าสั่งผลการท างาน(0=, 1= แตกต่างกนั, -1 เกิด

ความผดิพลาด) 
 -w, --warn แสดงขอ้ความผดิพลาดในแต่ละบรรทดัท่ีเจอความผดิปกติของไฟล ์
 --help ค าสั่งช่วยเหลือ 

 ข้อควรระวงั: การตรวจสอบค่า md5 นั้นจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบกบัไฟลท่ี์มี md5 ติดมากบัไฟลเ์หล่านั้นดว้ย

ไม่เช่นนั้นจะเกิดขอ้ผดิพลาดได ้โดยปกติจะท าการตรวจสอบกบัไฟลป์ระเภท .iso  
 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# md5sum file1  

fe153f61fbc96775b0bbc5815ad9c231  file1 

ท าการสร้างรหสั md5 ดว้ยค าสั่ง md5sum เม่ือส่งไฟลใ์หก้บัผูใ้ชอ่ื้นๆ จะตอ้งแนบรหสั 
md5 ดงักล่าวไปดว้ย ปลายทางจะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของไฟลด์ว้ย md5sum 
กบัออพชนั –c 
# md5sum file1 > file1.md5  

ท าการสร้างรหสั md5 ของไฟล ์file1 ดว้ยค าสั่ง md5sum และส่งไปเก็บไวย้งัไฟลช่ื์อวา่ 
file1.md5 เม่ือส่งไปใหผู้รั้บปลายทาง  จะตอ้งส่งไฟลไ์ป 2 ไฟลคื์อ file1 และ file1.md5  
# md5sum -c file1.md5  

file1: OK 
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ผูรั้บปลายทางเม่ือรับไฟล ์file1 และ file1.md5 มาแลว้จะท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของไฟล ์ดว้ยค าสั่ง md5sum ออพชนั –c เม่ือไฟลด์งักล่าวไม่มีขอ้ผดิพลาดก็จะแสดง
ขอ้ความวา่ OK 
# md5sum ubuntu-8.10-desktop-i386.iso > ubuntu-8.10-desktop-

i386.md5 

24ea1163ea6c9f5dae77de8c49ee7c03 ubuntu-8.10-desktop-i386.iso 

สร้างไฟล ์md5 ของไฟลร์ะบบปฏิบติัการ ubuntu ช่ือวา่ ubuntu-8.10-desktop-

i386.iso  
# md5sum -c ubuntu-8.10-desktop-i386.md5 

ubuntu-8.10-desktop-i386.iso: OK 

ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของไฟล์ ubuntu-8.10-desktop-i386.iso 

ลองทดสอบ : 
# md5sum -c CentOS-4.0-i386-bin1of4.md5  

 
5.3.9 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั Users and Groups 
ค ำส่ัง useradd  

Users and Groups : useradd 
ค ำส่ัง useradd เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับสร้างผูใ้ชร้ายใหม่และปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ช ้

Syntax useradd [options] [user]   

Example # useradd newuser 

# useradd –d /home/tom –c “Phd. tom ” tom  

options :  
-c comment ใชอ้ธิบายความหมายเพิ่มเติม 
-d dir ระบุถึงต าแหน่งท่ีอยูข่องผูใ้ชง้านท่ีจะเพิ่ม ถา้ไม่ระบุค่าปริยายจะอยูภ่ายใต ้home 
-D, --defaults แสดงค่าหรือบนัทึกขอ้มูลท่ีระบบก าหนดไวเ้ป็นค่า default 
-e date ก าหนดวนัหมดอายขุองผูใ้ชง้านแต่ละราย มีรูปแบบเป็น MM/DD/YYYY  
-f, --inactive INACTIVE ก าหนดรหสัผา่นหลงัจากท่ีรายช่ือผูใ้ชห้มดอายไุปแลว้ 
-g, --gid GROUP ก าหนดรายช่ือกลุ่มสมาชิก 
-G, --groups GROUPS ก าหนดรายช่ือกลุ่มสมาชิกไดห้ลายๆ กลุ่ม ใช ้, ในการเพิ่มแบบ
หลายกลุ่มพร้อมๆ กนั 
-h, --help แสดงขอ้ความช่วยเหลือ 
-m สร้าง home ไดเรอทรอรีส าหรับผูใ้ชใ้หม่ 
-M ไม่สร้าง home ไดเรอทรอรีส าหรับผูใ้ชใ้หม่ 
-r สร้างรายช่ือแบบ system account 
-o, --non-unique สร้างผูใ้ชท่ี้มี UID ซ ้ ากนัได ้
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-p, --password PASSWORD ก าหนดรหสัผา่นใหก้บัผูใ้ช ้ 
-s, --shell SHELL ก าหนดเชลลใ์หก้บัผูใ้ช ้
-u, --uid UID ก าหนดหมายเลข UID ใหผู้ใ้ช ้

 -Z, --selinux-user SEUSER ก าหนดใหผู้ใ้ชท่ี้มีสิทธ์ิใชง้าน SELinux 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# useradd -D 

GROUP=100 

HOME=/home 

INACTIVE=-1 

EXPIRE= 

SHELL=/bin/bash 

SKEL=/etc/skel 

CREATE_MAIL_SPOOL=yes 

แสดงขอ้มูล default ของผูใ้ชง้านรายใหม่ทุกคน (กรณีไม่มีการระบุ options)  
# useradd newperson 

newperson:x:1000:1000::/home/newperson:/bin/bash 

สร้างบญัชีผูใ้ชใ้หม่ช่ือวา่ newperson คุณสมบติัต่างๆ จะเป็นค่า default เช่น home 
ไดเรคทรออยูท่ี่ /home/newperson, เชลลคื์อ bash, UID และ GID ระบบจะสร้างให้
อตัโนมติั สามารถดูขอ้มูลผูใ้ชไ้ดจ้ากไฟล ์/etc/passwd เม่ือสร้างผูใ้ชใ้หม่แลว้จะตอ้งท า
การเปล่ียนรหสัผา่นใหม่เสมอ ดว้ยค าสั่ง passwd ตามดว้ยช่ือผูใ้ช ้
# useradd -c "Joe Smith" joe 

สร้างบญัชีผูใ้ชใ้หม่ช่ือวา่ joe โดยเพิ่มขอ้มูลเพิ่มเติม(comment) คือ ช่ือนาม-สกุล 
# useradd -d /home/james jim 

สร้างบญัชีผูใ้ชใ้หม่ช่ือวา่ jim โดยระบุ Home ไดเรคทรอรีช่ือวา่ james 
# useradd -g admin somsak 

สร้างบญัชีผูใ้ชใ้หม่ช่ือวา่ somsak โดยเป็นสมาชิกในกลุ่ม admin 
# useradd -g users -d /home/somchai -c "Mr. somchai boonmee" somchai 

สร้างบญัชีผูใ้ชใ้หม่ช่ือวา่ somchai เป็นสมาชิกของกลุ่ม users มี home ไดเรคทรอรีคือ 
/home/somchai และมีขอ้มูลอธิบายเพิ่มเติมคือช่ือ Mr. comchai  boonmee 
# ueradd  Dang -u 1001 -g users -c "Dang Doodee" -d /home/dang 

สร้างบญัชีผูใ้ชใ้หม่ช่ือวา่ Dang เป็นสมาชิกกลุ่ม users มีหมายเลข UID คือ 1001, home 
ไดเรคทรอรีคือ /home/dang มีช่ือวา่ Dang Doodee 
# useradd -D -s /bin/csh 

เป็นการก าหนดใหทุ้กๆ user ใชเ้ชลล ์csh เป็น default shell ทนัทีท่ีเพิ่ม user เขา้สู่ระบบ 
# useradd -p abc123 -c user01 -d /home/user01 -m -s /bin/bash -u 

501 user01 

สร้างผูใ้ชช่ื้อ user01, รหสัผา่น abc123, home ไดเรคทรอรีคือ /hoem/user01, เชลลคื์อ 
bash, user ID หมายเลข 501   



ค ำส่ังยูนิกซ์/ลนุิกซ์ 

 

- 134 - 

ลองทดสอบ : 
# useradd -g root -d /home/user1 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : groupadd, passwd, userdel, usermod 
 
ค ำส่ัง userdel  

Users and Groups : userdel 
ค ำส่ัง userdel เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับลบรายช่ือผูใ้ชพ้ร้อมทั้งคุณสมบติัต่างๆ ออกจากระบบ 
Syntax userdel [option] user 

Example # userdel newuser 

# userdel –r newuser 

options :  
-f, --force ลบรายช่ือผูใ้ช ้(บงัคบัใหล้บผูใ้ชอ้อกจากระบบใหไ้ด)้ 
-h, --help ช่วยอธิบายความหมายของค าสั่ง userdel 
-r, --remove ลบรายช่ือ พร้อมกบัขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น home ไดเรคทรอรี, ไฟลท่ี์เก็บอีเมล ์

EXIT VALUES เม่ือท าการลบผูใ้ชจ้ะมีรหสัแสดผลลพัธ์ดงัน้ี 
0 –  ท าการลบส าเร็จ 
1 -  ไม่สามารถท าการแกไ้ขรหสัผา่นได ้
2 - ค  าสั่งไม่ถูกตอ้ง 
6 - ผูใ้ชท่ี้ตอ้งการลบไม่มีในระบบ 
8 - ผูใ้ชท่ี้ลบก าลงั login ใชง้านในระบบอยู ่
10 - ไม่สามารถปรับปรุงกลุ่มของผูใ้ชไ้ด ้ 

 12 - ไม่สามารถลบ Home ไดเรคทรอรีได ้
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# userdel -r newperson 

ลบขอ้มูลรายช่ือผูใ้ชช่ื้อ newperson ค าสั่งน้ีจะไม่ลบ home directory และอีเมลอ์อกให้ 
 # userdel -r somsri 

ลบขอ้มูลรายช่ือผูใ้ชช่ื้อ somsri พร้อมกบัลบ home directory และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดดว้ย 
# userdel -rf manager 

ลบขอ้มูลรายช่ือผูใ้ชช่ื้อ somsri พร้อมกบัลบ home directory และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดดว้ย ถา้มีขอ้ผิดพลาดอยา่งไร ค าสั่งจะท าการลบผูใ้ชอ้อกจากระบบใหไ้ด ้ 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : useradd, usermod 
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ค ำส่ัง groupadd  

Users and Groups : groupadd 
ค ำส่ัง groupadd เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับสร้างช่ือกลุ่มผูใ้ชใ้หม่ 
Syntax groupadd [options] group  

Example # groupadd newgroup 

options :  
-f, --force บงัคบัใหมี้การสร้างกลุ่มใหม่ใหส้ าเร็จ ถา้มีกลุ่มเดิมอยูจ่ะสร้างทบัผูใ้ชเ้ดิม 
-r สร้างรายช่ือกลุ่มแบบ system account 
-g, --gid GID ก าหนดช่ือกลุ่มท่ีจะสร้างใหม่ 
-h, --help ค  าสั่งช่วยอธิบาย groupadd 
-K, --key KEY=VALUE เป็น option ท่ีใหท้  าการเขียนขอ้มูลทบั (VALUE) ในไฟลช่ื์อวา่ 
/etc/login.defs ซ่ึงไฟลด์งักล่าวท าหนา้ท่ีเก็บคุณสมบติัของการสร้างผูใ้ชไ้ว(้default) 

 -o, --non-unique ก าหนดให้ช่ือกลุ่มผูใ้ชส้ามารถซ ้ ากนัได ้
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# groupadd newgroup 

root:x:0:root 

bin:x:1:root,bin,daemon 

test:x:501: 

test1:x:502: 

newgroup:x:503: 

สร้างรายช่ือกลุ่มใหม่ช่ือวา่ newgroup ในระบบ เม่ือตอ้งการดูขอ้มูลกลุ่มท่ีสร้างข้ึนใหม่ 
สามารถดูไดจ้ากไฟล ์/etc/group 
# groupadd newgroup 

สร้างรายช่ือกลุ่มใหม่ช่ือวา่ newgroup 
# groupadd -g 451 newgroup 

newgroup:x:451: 

สร้างรายช่ือกลุ่มใหม่ช่ือวา่ newgroup โดยมีหมายเลข GID = 451(ดูขอ้มูลผูใ้ชจ้ากไฟล ์
/etc/group) 
# groupadd -o -g 451 work1 

newgroup:x:451: 

work1:x:451: 

สร้างรายช่ือกลุ่มใหม่ช่ือวา่ work โดยมีหมายเลข GID = 451 ซ ้ ากบักลุ่ม newgroup  
ลองทดสอบ : 

# groupadd -g 451 newgroup 

# groupadd -g 451 work2 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : groupdel, groupmod, useradd 
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ค ำส่ัง groupdel  

Users and Groups : groupdel 
ค ำส่ัง groupdel เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับลบรายช่ือกลุ่มออกจากระบบ 

Syntax groupdel group 

Example # groupdel newgroup 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# groupdel newgroup 

ลบรายช่ือกลุ่ม newgroup ออกจากระบบ  
ลองทดสอบ : 

# groupdel newgroup1 newgroup2 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : groupadd, groupmod 
 
ค ำส่ัง groupmod   

Users and Groups : groupmod 
ค ำส่ัง groupmod เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลต่างๆ ของกลุ่มผูใ้ชง้าน 
Syntax groupmod [options] group 

Example # groupmod –g 500 regroup 

options:- 
-g gid เปล่ียนหมายเลข GID ใหม่ 
-n name เปล่ียนช่ือกลุ่มเป็นช่ือใหม่ 

 -o เขียนขอ้มูลทบั ในกลุ่มท่ียอมใหมี้ขอ้มูลซ ้ าได ้
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# groupmod -n bettergroup newgroup 

เปล่ียนช่ือกลุ่มจากเดิมคือ newgroup ไปเป็น bettergroup 
 # groupmod -g 455 newgroup 

เปล่ียนหมายเลข GID ใหม่ สมมุติวา่เดิม GID ของ newgroup เป็น 451 เม่ือท าค าสั่ง
ดงักล่าว GID จะเปล่ียนเป็น 455 
# groupmod -o -g 455 work1 

เปล่ียน GID ของ work1 จากเดิมมี GID=451 ตอ้งการเปล่ียนไปเป็น GID=455 ซ่ึงจะซ ้ า
กบั newgroup ถา้ใชค้  าสั่งท่ีไม่มี –o จะไม่สามารถเปล่ียน GID ได ้เน่ืองจากกลุ่มซ ้ ากนั
เม่ือใช ้–o จะสามารถเปล่ียนได ้

ลองทดสอบ : 
# groupmod -g 500 aaa 

# groupmod -g 500 bbb 

# groupmod –o -g 500 bbb 
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ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : groupadd, groupmod 
  

ค ำส่ัง grpck 

Users and Groups : grpck 
ค ำส่ัง grpck เป็นค าสั่งท่ีใชต้รวจสอบความถูกตอ้งความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลกลุ่ม ในไฟล ์

/etc/group, /etc/gshadow เม่ือพบขอ้ผดิพลาดจะแสดงขอ้ความเตือน ถา้กดปุ่ม yes 
grpck จะท าการลบขอ้มูลท่ีผิดพลาดท่ีเจอนั้นให ้หรืออาจจะแกไ้ขผา่นค าสั่ง groupmod 
แทนก็ได ้

Syntax grpck [option] [files] 

Example # grpck /etc/group 

options :- 
 -r  ก าหนดใหต้รวจสอบไฟล ์แต่ไม่มีการแกไ้ข (read-only) 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# grpck /etc/group 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในไฟล ์group 
# grpck /etc/gshadow 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในไฟล ์gshadow 
ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : groupadd, groupmod 
 
ค ำส่ัง newgrp  

Users and Groups : newgrp 
ค ำส่ัง newgrp เป็นค าสั่งท่ีใชเ้ปล่ียนกลุ่มใหม่ ในขณะใชง้าน 

Syntax newgrp [group] 

Example # newgrp newuser 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# newgrp users 

เดิมอยูก่ลุ่ม test เม่ือออกค าสั่งดงักล่าวจะเป็นสมาชิกในกลุ่ม users แทน  
ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : login, set, sh 
  
ค ำส่ัง passwd  

Users and Groups : passwd 
ค ำส่ัง passwd เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับก าหนดรหสัผา่น รหสัผา่นบนลินุกซ์นั้น เดิมเก็บไวใ้น

ไฟลช่ื์อวา่ /etc/passwd แต่เน่ืองจากมีปัญหาดา้นความปลอดภยัจึงไดท้  าการยา้ย
รหสัผา่นดงักล่าวมาไวใ้นไฟลใ์หม่ช่ือวา่ /etc/shadow แลว้มีการเขา้รหสัไว ้
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Syntax passwd [options] [user] 

Example # passwd 

# passwd user1 

options:- 
-d, --delete ลบรหสัผา่น 
-f, --force ตอ้งก าหนดรหสัผา่นใหส้ าเร็จ 
-?, --help ค  าสั่งช่วยเหลือ 
-i days, --inactive=days ก าหนดจ านวนวนัท่ีรหสัผา่นหมดอายแุลว้จะส่งผลให ้ผูใ้ชน้ั้นไม่
สามารถใชง้านได ้(disable user) 
-k, --keep-tokens เก็บ token ท่ีใชใ้นการยนืยนัตวัตนไว ้ ในกรณีท่ีผูใ้ชมี้สิทธ์ิแบบ non-
expired 
-l, --lock ท  าการล็อกผูใ้ชง้านไม่ใหใ้ชร้ะบบไวช้ัว่คราว (root only) 
-n days, --minimum=days ก าหนดจ านวนวนัท่ีรหสัผา่นนั้นสามารถใชง้านระบบได ้
-S, --status พิมพส์ถิติการใชง้านของผูใ้ช้ 
--stdin อ่านรหสัผา่นใหม่จาก standard input (root เท่านั้น) 
-x, --maximum=DAYS ก าหนดจ านวนวนัสูงสุดของรหสัผา่นท่ีใชง้านได ้
-w, --warning=DAYS ก าหนดจ านวนท่ีแจง้เตือนก่อนรหสัผา่นหมดอายุ 
--usage แสดงการใชง้านแบบยอ่ 
-?, --help ค  าสั่งช่วยการใชง้าน 

ขอ้มูลในไฟล ์/etc/passwd มีดงัน้ี 

 
รูปท่ี 5-13 แสดงขอ้มูลไฟล ์/etc/passwd 

ขอ้มูลในไฟลด์งักล่าวจะถูกแยกเป็นส่วนๆ ซ่ึงถูกคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย : ไวด้งัน้ี 
1. username ช่ือผูใ้ช ้
2. password รหสัผา่นของผูใ้ช ้จะเขา้รหสัไว ้และเก็บไวใ้นไฟลช่ื์อ /etc/shadow 

ขอ้มูลในไฟล ์/etc/shadow ท่ีเขา้รหสัไว ้ไม่สามารถตีความหมายได ้
test1:!!:14563:0:99999:7::: 

3. user id (UID) ผูใ้ชแ้ต่ละคนจะตอ้งมีหมายเลข UID เสมอ หมายเลข UID =0 จะเป็น root, UID 1-
99 ถูกใชส้ าหรับผูใ้ชท่ี้รันโปรแกรมของระบบ เช่น ntp, sshd เป็นตน้ UID 100-999 ถูกใชส้ าหรับ
ท างานในระดบั system ส าหรับผูใ้ชท้ ัว่ไปจะมี UID เร่ิมตั้งแต่ 500 เป็นตน้ไป 
4. group id (GID) เป็นช่ือของกลุ่มสมาชิก (เก็บอยูใ่น /etc/group) 
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5. user id info เป็น commnent เพื่อขยายหรืออธิบายขอ้มูลของ UID นั้นๆ 
6. home directory เป็นพื้นท่ีหรือ ไดเรคทรอรีบา้นของผูใ้ชง้านแต่ละคนไว ้(ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 
/home แต่สามารถเปล่ียนได ้โดยใช ้option –d ขณะท าการเพิ่มผูใ้ช)้ 
7. command shell เป็นเชลล์ท่ีผูใ้ชใ้ชใ้นการสั่งงานระบบปฏิบติัการ 
หมำยเหตุ: สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากการใชค้  าสั่ง useradd 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# passwd 

Current Password:           ใส่รหสัผา่นปัจจุบนั 

New Password:                ป้อนรหสัผา่นใหม่ 
Confirm New Password:   ยนืยนัรหสัผา่นใหม่อีกคร้ัง 

เปล่ียนรหสัผา่นใหม่ 
# passwd newperson 

สั่งใหท้  าการเปล่ียนรหสัผา่นของผูใ้ชช่ื้อ newperson ใหม ่

# passwd -d sleepy 

ลบรหสัผา่นของผูใ้ชง้านช่ือ sleepy ออก 

# passwd -x 60 test1 

Adjusting aging data for user test1. 

passwd: Success 

ก าหนดเวลาการใชง้านของผูใ้ช ้test1 สูงสุดไม่เกิน 60 วนั 
# passwd -n 10 test1 

Adjusting aging data for user test1. 

passwd: Success 

ก าหนดเวลาการใชง้านของผูใ้ช ้test1 อยา่งต ่าไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั 

# passwd -w 3 test1 

Adjusting aging data for user test1. 

passwd: Success 

ก าหนดเวลาการแจง้เตือนก่อนรหสัผา่นหมดอายุ อยา่งนอ้ย 3 วนั 

ลองทดสอบ : 
# passwd -x 60 test1 

# passwd -n 60 test1 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : chfn, finger, login, nispasswd, nistbladm, useradd, vipw, yppasswd 
 
ค ำส่ัง pwck  

Users and Groups : pwck 
ค ำส่ัง pwck เป็นค าสั่งท่ีใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของ syntax และ format ของไฟล ์

/etc/passwd 

Syntax pwck [options] [files] 
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Example # pwck /etc/passwd 

options:- 
-q แสดงรายงานเฉพาะขอ้มูลท่ีมีความผดิปกติชนิดร้ายแรง 
-r ตรวจสอบไฟลแ์บบอ่านอยา่งเดียวโดยไม่มีการแกไ้ข เม่ือเจอความผิดพลาด 
-s ไม่ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง แต่ใหเ้รียงล าดบัการแสดงตามล าดบั UID 

 -files เลือกตรวจสอบไดว้า่จะตรวจสอบไฟลอ์ะไร ระหวา่ง /etc/passwd หรือ /etc/shado 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# pwck /etc/passwd 

user adm: directory /var/adm does not exist 

user news: directory /etc/news does not exist 

user uucp: directory /var/spool/uucp does not exist 

user gopher: directory /var/gopher does not exist 

user ftp: directory /var/ftp does not exist 

ตรวจสอบ syntax ของไฟลท่ี์เก็บรายช่ือผูใ้ช ้จากตวัอยา่ง user adm มีช่ือในระบบแต่ไม่
มีไดเรคทรอรี ใหผู้ใ้ชด้งักล่าวท างาน 
# pwck /etc/shadow 

ตรวจสอบ syntax ของไฟลท่ี์เก็บรหสัผา่นท่ีเขา้รหสัไว ้
ลองทดสอบ : 

# pwck –q /etc/passwd 

# pwck –r /etc/passwd 

# pwck –rq /etc/passwd 

# pwck myfile.txt 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : cat, compress, pcat, tar, unpack, zcat 
 
5.3.10 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบักำรเปลีย่นทศิทำง(Redirection) และกำรเช่ือมต่อกนัระหว่ำง input กบั 
output(Pipe)  
 ค าสั่งลินุกซ์หลายค าสั่ง จะใหผ้ลลพัธ์ของการใชค้  าสั่งออกทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ (เรียก
กนัวา่ standard output จะใชห้มายเลข 1) การรับขอ้มูลก็จะรับมาจากการพิมพผ์า่นแป้นคียบ์อร์ด 
(เรียกวา่ standard input ใชห้มายเลข 0) และในกรณีท่ีมีเกิดการผดิพลาดในการประมวลผล 
คอมพิวเตอร์จะแสดงขอ้ผดิพลาดออกมาทาง standard error ซ่ึงปกติจะเป็นอนัเดียวกบั standard 
output ซ่ึงก็คือจอภาพ (เรียกวา่ standard error น้ีจะแทนดว้ยเลข 2) ในบางกรณีผูดู้แลระบบตอ้งการ
ใหผ้ลลพัธ์ของการใชค้  าสั่ง ไปเก็บไวท่ี้ไฟล ์หรือส่งออกทางอีเมลล ์หรือถา้เป็นส่วนของการรับ
ขอ้มูล ก็สามารถเปล่ียนจากการรับจากแป้นคียบ์อร์ด มาเป็นรับจากไฟลบ์า้ง ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ี
เรียกวา่ Redirection 
ค ำส่ัง >, >> 

Standard input/Output(Redirection) : >, >> 
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ค ำส่ัง > เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปล่ียนเส้นทางในการแสดงผล (Output) สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน
การส่งออกขอ้มูลคือ > (แบบเขียนทบัขอ้มูลเดิม) 
>> เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเปล่ียนเส้นทางในการแสดงผล (Output) สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน
การส่งออกขอ้มูลคือ >>  (แบบเขียนขอ้มูลต่อจากเดิม) 

Syntax command [file] > file 

Example # cat > myfile 

# ls –al > ls.txt 

 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cat > fruit 

Apple 

Banana 

Mango 

กด ( Ctrl + d ) เพื่อบนัทึกและออกจากการเขียนไฟล์ 
ค าสั่ง cat โดยปกติแลว้ จะแสดงขอ้มูลในไฟล ์แลว้แสดงออกมาทางจอภาพ แต่ใน
บางคร้ัง เราตอ้งการใหค้  าสั่ง cat เขียนขอ้มูลลงบนไฟล์ ตวัอยา่งเช่น สร้างไฟลช่ื์อวา่ 
fruit ไวเ้ก็บช่ือผลไมต่้างๆ เม่ือใส่รายช่ือเสร็จแลว้ ใหก้ดปุ่ม ^d (Ctrl + d) เพื่อบนัทึก
และออกจากการเขียนไฟล์ 
# cat >> fruit 

Orange 

Pineapple 

กด ( Ctrl + d ) เพื่อบนัทึกและออกจากการเขียนไฟล์ 
ถา้หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลลงในไฟลเ์ดิม โดยท่ีขอ้มูลไม่หายไป (Append) ใหเ้ปล่ียน
เส้นทางจาก > ไปเป็น >> เพื่อเป็นการระบุวา่ จะท าการเขียนไฟลต่์อจากเดิม 
ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ 
Apple 

Banana 

Mango 

Orange 

Pineapple 
 
ค ำส่ัง < 

Standard input/Output(Redirection) : < 
ค ำส่ัง < เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับการเปล่ียนเส้นทางท่ีฝ่ังรับขอ้มูล (Input) 
Syntax command [file] < file 

Example # sort < myfile 
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ตวัอยา่งการใชง้าน : 

สมมุติวา่ไฟลข์อ้มูล number มีขอ้มูลคือ  
6 

4 

2 

7 

8 

# sort < number 

2 

4 

6 

7 

8 

การเรียงขอ้มูลในไฟลใ์หม่ ดว้ยใชค้  าสั่ง sort โดยเราน าไฟลท่ี์ยงัไม่มีการจดัเรียง มาเป็น
อินพุต (input) ของค าสั่ง sort 

 
ค ำส่ัง pipe(|) 

Standard input/Output(Redirection) : Pipe(|) 
ค ำส่ัง | (ไปป์) เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับการเช่ือมต่อกนัระหวา่ง input กบั output โดย output 

ของค าสั่งหน่ึง จะเป็น input ของอีกค าสั่งหน่ึง จะใชส้ัญลกัษณ์เป็น | (Vertical Bar) 
Syntax command1 | command2 

Example # ps –ef | grep sshd 

# grep ftp services | less 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# grep ftp services | less 

ตวัอยา่งน้ีเป็นการหาขอ้ความ ftp ท่ีอยูใ่นไฟล ์services แต่เน่ืองจากมีขอ้มูลอยูเ่ป็น
จ านวนมาก ท าใหไ้ม่สามารถดูไดท้ั้งหมดในคร้ังเดียว จึงอาศยัค าสั่ง less เพื่อจดัเรียง
ขอ้มูลใหส้ามารถอ่านไดง่้ายข้ึน 
# cat /etc/passwd | grep ftp 
แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟล ์passwd จากนั้นน า output ท่ีไดจ้าก cat ไปเป็น input ของค าสั่ง 
grep ซ่ึงเป็นค าสั่งท่ีเลือกบรรทดัท่ีมีค าวา่ ftp อยูด่ว้ยมาแสดงผล 

 
5.3.11 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั Disks and Filesystems 
ค ำส่ัง df 

Disks and Filesystems : df 
ค ำส่ัง df เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงรายงานการใชเ้น้ือท่ีบนฮาร์ดิสก ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
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ปริมาณท่ีใช ้ปริมาณท่ีเหลือ และรายการพาร์ติชนั 
Syntax df [options] [name] 

Example # df 

# df -h 

option : 
 -a, --all แสดงรายงานการใชดิ้สกร์วมถึงไฟลป์ระเภท dummy filesystem ดว้ย 
 -B, --block-size=SIZE แสดงขนาดของดิสกต์ามท่ีระบุใน SIZE 
 -h, --human-readable รายงานการใชดิ้สกใ์หผู้ใ้ชส้ามารถอ่านและท าความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน  
เช่น แสดงหน่วยเป็นกิโลไบต(์K), เมก็กะไบต(์M), กิกกะไบต(์G) 
 -H, --si เหมือนการใชอ้อพชนั –h แต่แตกต่างท่ี –H จะค านวณเลขก าลงัเป็นฐานสิบแทน
ฐานสอง เช่น –h จะใช ้210 = 1024 แต่ –H จะใช ้103 = 1000 แทน 
 -i, --inodes แสดงพื้นท่ีท่ีใชง้าน พื้นท่ีวา่ง และ inodes  
 -k แสดงหน่วยเป็นกิโลไบต ์
 -l, --local แสดงเฉพาะไฟลท่ี์เป็น local file system 
 -m แสดงหน่วยเป็นเมก็กะไบต ์
 -t, --type=TYPE แสดงเฉพาะระบบไฟลท่ี์ถูกก าหนดใน TYPE เช่น df –t ext3 
 -T, --print-type สั่งพิมพป์ระเภทของไฟล ์
 -x type, --exclude-type=type แสดงระบบไฟลท่ี์ไม่ไดก้  าหนดใน type  เช่น df –x ext3 
จะแสดงระบบไฟลท่ี์ไม่ใช ้ext3 
 --help ค าสั่งช่วยเหลือ 
  
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# df 

Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on 

/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 

                            6983168   2571300   4051420  39% / 

/dev/sda1               101086     11885     83982  13% /boot 

tmpfs                   257744         0    257744   0% /dev/shm 

แสดงรายงานการใชพ้ื้นท่ีดิสก ์พื้นท่ีเหลือ และพาร์ติชนั รูปแบบการ
รายงานจะมีขนาดเป็น 1 กิโลไบต ์ต่อ block ถา้ตอ้งการรู้ขนาดจริงตอ้ง
น าจ านวน block คูณดว้ย 1024 
# df -h 
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on 

/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 

                             6.7G  2.5G  3.9G  39% / 

/dev/sda1              99M   12M   83M  13% /boot 

tmpfs                 252M     0  252M   0% /dev/shm 
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แสดงรายงานการใชพ้ื้นท่ีดิสก ์พื้นท่ีเหลือ และพาร์ติชนั ในรูปแบบท่ีท า
ความเขา้ใจไดง่้าย คือ แสดงหน่วยเป็น กิโลไบต ์หรือ เม็กกะไบตแ์ทน
การรายงานแบบ blocks 
# df -Tha 

Filesystem    Type    Size  Used Avail Use% Mounted on 

/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 

                 ext3    6.7G  2.5G  3.9G  39% / 

proc          proc       0     0     0   -  /proc 

sysfs        sysfs       0     0     0   -  /sys 

devpts      devpts       0     0     0   -  /dev/pts 

/dev/sda1     ext3     99M   12M   83M  13% /boot 

tmpfs        tmpfs    252M     0  252M   0% /dev/shm 

none   binfmt_misc       0     0     0   -  /proc/sys/fs/binfmt_misc 

sunrpc  rpc_pipefs       0     0     0   -  /var/lib/nfs/rpc_pipefs

จากตวัอยา่งเป็นการแสดงการใชดิ้สก ์โดยแสดงไฟลท์ั้งหมดท่ีใชใ้น
ระบบ (-a) ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ(-h) และพิมพช่ื์อชนิดของไฟล ์เช่น 
ext3, sysfs(-T) 
#  df -h / 

รายงานการใชดิ้สก ์โดยการระบุพาร์ติชนัท่ีตอ้งการ(ในท่ีน้ีแสดงผล 
พาร์ติชนั /) 

ลองทดสอบ : 
# df -h /dev/sda1 

# df -h /dev/hda1  

# df -i 

# df -H 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : du, find, ls 
 
ค ำส่ัง du 

Disks and Filesystems : du 
ค ำส่ัง du เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงเน้ือท่ีการใชง้าน ของแต่ละไดเรคทรอรีแบบละเอียด 

Syntax du [options] [files] 

Example # du myfile.txt 

# du -s myfile.txt 

options:- 
 --a, --all แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไฟลข์อ้มูลทั้งหมด  
 -b, --bytes แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไฟลข์อ้มูลมีหน่วยเป็นไบต ์
 -c, --total แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไฟลข์อ้มูลแบบสรุปผลรวม 
 -h, --human-readable แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไฟลข์อ้มูลท่ีเหมาะสมและอ่านเขา้ใจง่าย 
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 -k แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไฟลข์อ้มูลมีหน่วยเป็นกิโลไบต ์(1 กิโลไบตมี์ขนาดเท่ากบั 
 1,024 ไบต)์ 

 -m แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไฟลข์อ้มูลมีหน่วยเป็นเมก็กะไบต ์(1 เมก็กะไบตมี์ขนาด
 เท่ากบั  10,240 ไบต)์ 

 -s, --summarize แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไฟลข์อ้มูลโดยสรุป 
 --help ค  าสั่งช่วยเหลือ 
  
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# du /etc/passwd 
4       /etc/passwd  

แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไฟล ์/etc/passwd  
# du -s *.txt 

8    file1.txt 

8    file2.txt 

10  file3.txt 

2    file4.txt 

แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไฟลข์อ้มูลทั้งหมดท่ีมีส่วนขยายเป็น .txt ในไดเรคทรอรี
ปัจจุบนัโดยแสดงแยกกนัในแต่ละไฟล ์ 
# du -ch *.txt 
4.0K    a.txt 

4.0K    b.txt 

4.0K    file1.txt 

4.0K    log.txt 

4.0K    myfile.txt 

13M     s.txt 

20K     text.txt 

4.0K    vim.txt 

4.0K    vi.txt 

4.0K    wc.txt 

13M     total 

แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไฟลข์อ้มูลแต่ละไฟลใ์หผู้ใ้ชง้านอ่านและท าความเขา้ใจได้
โดยง่าย(แสดงขนาดของขอ้มูลเป็น กิโลไบต/์เมก็กะไบต ์ตามความเหมาะสม) และใน
บรรทดัสุดทา้ยจะสรุปรวมขนาดของขอ้มูลดว้ย 
# du /root/LAB /root/LAB1 
4       /root/LAB/mydir 

14552   /root/LAB 

4       /root/LAB1/mydir 

12520   /root/LAB1 

แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไดเรคทรอรี /root/LAB และ /root/LAB1 พร้อมกนั 
# du -h /root/LAB 
4.0K    /root/LAB/mydir 
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15M     /root/LAB 

แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไดเรคทรอรี /root/LAB โดยออพชนั –h จะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถ
ท าความเขา้ใจกบัขนาดของพื้นท่ีการใชง้านไดง่้ายข้ึน ถา้ไดเรคทรอรีมีไดเรคทรอรี
ยอ่ยๆ ค าสั่งดงักล่าวจะแสดงขนาดของแต่ละไดเรคทรอรียอ่ยใหด้ว้ย 
# du -sh /root/LAB 
15M     /root/LAB  

แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไดเรคทรอรี /root/LAB แบบสรุปรวบยอด โดยไม่แสดง
ขนาดของไดเรคทรอรียอ่ยๆ 

ลองทดสอบ : 
# du * 
# du -hs * 
# du -h s* 

# du -hc s* 

# du -hc *.gif 

# du --max-depth=1 

# du | sort -n 

# du -ah | grep M 

# du -sk .[A-z]* *| sort –n 

# du -sk * | sort -nr | head -3 

# du * | sort –n 

# info du 

# du -sh ~ 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : df, ls 
 
ค ำส่ัง mount, umount 

Disks and Filesystems : mount, umount 
ค ำส่ัง mount เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเช่ือมต่ออุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล หรือพาร์ติชนั เขา้สู่ระบบ 

ตวัอยา่งเช่ CD-ROM, Diskette, Flash drive, เป็นตน้ 
Syntax mount [options] [[device] directory] 

Example # mount -F dos /dev/rdsk/fds0d2.3.5 /floppy 

# umount /dev/fd0 

option : 
 -a  เช่ือมต่ออุปกรณ์หรือพาร์ติชนัทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นไฟล ์/etc/fstab แต่ถา้ไม่ตอ้งการ
เช่ือมต่อทั้งหมด ตอ้งใชร่้วมกบั –t ในการระบุชนิดของอุปกรณ์ท่ีตอ้งการเช่ือมต่อดว้ย 
 --bind olddirectory newdirectory ผกูโครงสร้างของไดเรคทรอรีท่ีถูก mount ไวแ้ลว้เขา้กบั
โครงสร้างของไดเรคทรอรีใหม่ 
 -f  ทดสอบการเช่ือมต่อเพื่อตรวจสอบความผดิพลาด แต่ยงัไม่มีกระบวนเช่ือมต่อจริงๆ 
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 -F ใชง้านคู่กบั –a โดยออพชนัดงักล่าวจะสร้างโพรเซสใหม่ส าหรับการเช่ือมต่อตาม
จ านวนของอุปกรณ์ท่ีตอ้งการเช่ือม (fork a new process) ท าให ้mount ไดเ้ร็วข้ึน 
 -l ขณะท าการเช่ือมต่ออุปกรณ์จะแสดงช่ือระบบไฟลท่ี์เช่ือมต่อ 
 -L label เช่ือมต่ออุปกรณ์โดยการระบุช่ือใน Label  
 --move olddirectory newdirectory ท าการยา้ยต าแหน่งอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อไวแ้ลว้ในระบบ
ไปยงัต าแหน่งใหม่ 
 -n ไม่ตอ้งบนัทึกรายการเช่ือมต่อลงยงัไฟล ์/etc/mtab 
 -o option ระบุเง่ือนไขหรือรูปแบบการเช่ือมต่อในแต่ละประเภทของอุปกรณ์ โดยมีออพ
ชนัใหเ้ลือกดงัต่อไปน้ี 

options ควำมหมำย 
async อ่านและเขียนขอ้มูลโหมด asynchronously 
atime ปรับปรุงตารางเวลาท่ีมีการเขา้ถึงอุปกรณ์ 
auto อนุญาติให ้mount ดว้ยออพชนั –a ได ้ 
defaults เหมือนกบั auto ค่าท่ี mount โดย default คือ async, auto, dev, exec, nouser, rw, suid  
dev เช่ือมต่อกบัระบบโครงสร้างไฟลท่ี์มีอยูใ่นระบบ 
dirsync  
exec ประมวลผลแบบไบนารี 
_netdev โครงสร้างของไฟลร์ะบบท่ีใชส้ าหรับเช่ือมต่อกบัเครือข่าย 
noatime ไม่ปรับปรุงค่าของ inodes ท่ีใชง้าน 
noauto ไม่อนุญาติให ้mount ดว้ยออพชนั –a  
noexec ไม่อนุญาติใหป้ระมวลผลแบบไบนารี 
remount เม่ืออุปกรณ์เช่ือมต่อแลว้จะท าการเช่ือมต่อซ ้ าอีกคร้ัง 
ro อนุญาตให้อ่านอุปกรณ์เช่ือมต่อไดอ้ยา่งเดียว 
rw อนุญาตให้อ่านและเขียนอุปกรณ์เช่ือมต่อได ้
sync อ่านและเขียนอุปกรณ์เช่ือมต่อแบบเขา้จงัหวะกนั (synchronously) 

 -t type ระบุชนิดของไฟลร์ะบบท่ีตอ้งการเช่ือมต่อ ซ่ึงมีใหเ้ลือกใชง้านไดห้ลายประเภท 
เช่น adfs, affs, autofs, coda, cramfs, devpts, efs, ext2, ext3, hfs, hpfs, iso9660, jfs, minix, msdos, 
ncpfs, nfs, nfs4, ntfs, proc, qnx4, reiserfs, romfs, smbfs, sysv, tmpfs, udf, ufs, umsdos, vfat, xfs, 
and xiafs ค่า default คือ iso9660 ออพชนัแบบ auto 
 --help ค าสั่งช่วยเหลือ 
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 NOTE: ค าสั่ง mount และ unount จะมีความเก่ียวขอ้งกบัไฟลร์ะบบ 3 
ไฟล ์คือ 
/etc/fstab :แสดงรายการไฟลร์ะบบทั้งหมดท่ีถูก mount ไว ้
/etc/mtab :แสดงรายการไฟลร์ะบบทั้งหมดท่ีถูก mount ในปัจจุบนั พร้อม
กบัออพชนัท่ีเลือก 

/etc/filesystems: เป็นไฟลร์ะบบท่ีเก็บขอ้มูลระบบไฟลท่ี์ลินุกซ์รู้จกัและสนบัสนุน 
/proc/partitions:เป็นไฟลร์ะบบท่ีเก็บ ช่ือ(label) และขนาดของแต่ละพาร์ติชนั 
/proc/mounts: เป็นไฟลร์ะบบท่ีเก็บขอ้มูลท่ีได ้mount ไวแ้ลว้ 
/sbin/fdisk -l : แสดงพาร์ติชนั จากฮาร์ดิสกทุ์กตวัท่ีเช่ือมต่อในระบบ 
การ mount นั้นสามารถกระท าไดก้บัพาร์ติชนัหรืออุปกรณ์เช่ือมต่อไดห้ลายแบบ เช่น mount 
ไดเรคทรอรีเดิมท่ีมีอยูเ่ขา้กบัไดเรคทรอรีใหม่, mount floppy disk, ฮาร์ดดิสก,์ flash drive, 
CD/DVD, แทบ เป็นตน้  
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# mount 

/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 on / type ext3 (rw) 

proc on /proc type proc (rw) 

sysfs on /sys type sysfs (rw) 

devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620) 

/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw) 

tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw) 

none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw) 

sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw) 

แสดงขอ้มูลท่ีไดท้  าการ mount ไวท้ั้งหมด 
 

ตัวอย่างการ mount ไดเรคทรอรีทีม่ีอยู่แล้ว 

# mkdir /ext 

สร้างไดเรคทรอรีใหม่ เพื่อใชส้ าหรับการ mount ช่ือวา่ /ext 
 

# mount --bind /var/www /ext 
#  mount 
/var/www on /ext type none (rw,bind) 

ท าการ mount ไดเรคทรอรี /var/www ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในระบบ เขา้กบัระบบ
ไฟลท่ี์สร้างข้ึนใหม่(/ext) ในไดเรคทรอรี /ext เม่ือผา่นการ mount แลว้จะ
มีขอ้มูลเหมือนกบัไดเรคทรอรี /var/www ทุกประการ เม่ือตอ้งการดู
รายละเอียดท่ีเกิดจากการ mount ใหใ้ชค้  าสั่ง mount 
#  umount /ext 
ยกเลิกการ mount ไดเรคทรอรี /ext 
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วิธีใช้แผ่น Floppy Disk 
# mkdir /mnt/floppy 

สร้างไดเรคทรอรีใหม่ เพื่อใชส้ าหรับการ mount floppy ช่ือวา่ /mnt 
/floppy 
# mount /dev/fd0 /mnt/floppy  

ท าการ mount อุปกรณ์ floppy disk เขา้กบัโครงสร้างไฟลช่ื์อวา่ /mnt 
/floppy  
# mount –t ext3 /dev/fd0 /mnt/floppy 

ท าการ mount อุปกรณ์ floppy disk เขา้กบัโครงสร้างไฟลช่ื์อวา่ 
/mnt/floppy โดยระบุชนิดของโครงสร้างไฟลท่ี์เช่ือมต่อคือ ext3 
# umount /dev/fd0 

ยกเลิกการ mount floppy disk 
 

การ Mount DOS diskettes 
# mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy 

ท าการ mount อุปกรณ์ floppy disk แบบ dos เขา้กบัโครงสร้างไฟลช่ื์อวา่ 
/mnt/floppy  
# mount -t vfat dev/fd0 /mnt/floppy   

 

การ mount flash drive 
# mkdir /mnt/flash 

สร้างไดเรคทรอรีใหม่ เพื่อใชส้ าหรับการ mount flash ช่ือวา่ /flash 
# mount /dev/sda1 /mnt/flash 

ท าการ mount อุปกรณ์ flash drive(/dev/sda1) เขา้กบัโครงสร้างไฟลช่ื์อ
วา่ /mnt/flash 

# umount /dev/sda1 

ยกเลิกการ mount flash 
 

การ mount CD-Rom 
# mount /dev/cdrom 

ท าการ mount อุปกรณ์ cd-rom เขา้กบัโครงสร้างไฟลช่ื์อวา่ /mnt(เป็น
โครงสร้างไฟลท่ี์ถูกสร้างในตอนติดตั้งระบบ เป็นค่า default)  
# mkdir /mnt/cdrom 

สร้างไดเรคทรอรีใหม่ เพื่อใชส้ าหรับการ mount cd-rom ช่ือวา่ /mnt 
/cdrom 
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom 
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ท าการ mount อุปกรณ์ cd-rom drive(/dev/hdc) เขา้กบัโครงสร้างไฟลช่ื์อ
วา่ /cdrom 

# mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom 

ท าการ mount อุปกรณ์ cd-rom drive อีกแบบหน่ึง 
# umount /dev/cdrom 

ยกเลิกการ mount cd-rom 
# eject 

สั่งดีด CD-ROM ออกจากตวัเคร่ือง 
 
การ mount พาร์ติชัน เช่น Windows 
# mkdir /mnt/hd0 

สร้างไดเรคทรอรีใหม่ เพื่อใชส้ าหรับการ mount ฮาร์ดดิสก ์ช่ือวา่ /mnt 
/hd0 
# fdisk –l 

แสดงรายการพาร์ติชนัท่ีมีอยูใ่นระบบ เพื่อใชส้ าหรับท าการ mount เขา้
กบั /hd0  
# mount /dev/hdb3 /mnt/hd0 

ท าการ mount อุปกรณ์ฮาร์ดดิกส์ /dev/hdb3 เขา้กบั /mnt/hd0 

# umount /hd0 

ยกเลิกการ mount /hd0 
 

การ mount รูปแบบอ่ืน ๆ 
$ mount -o remount,rw /dev/hda2 

ท าการ remount โครงสร้างไฟลเ์ดิมอีกคร้ัง ใหส้ามารถอ่านและเขียนได ้

 
 NOTE: โดยปกติเม่ือใชค้  าสั่ง mount กบัโครงสร้างไฟลแ์บบใดแบบ
หน่ึงแลว้เม่ือ restart เคร่ืองใหม่ โครงสร้างท่ี mount ไวด้งักล่าวจะ
หายไป ตอ้งมีการ mount ใหม่ แต่ถา้ตอ้งการให ้mount ทุกคร้ังเม่ือมี
การเร่ิมตน้ท างานใหม่ ใหก้ าหนดรายละเอียดการ mount ไวใ้นไฟล์
ระบบช่ือวา่ /etc/fstab หรือ /ect/mtab ดงัน้ี 

/dev/sda1 /mnt/flash auto noauto,user 0 0 จากตวัอยา่งท าการก าหนดวา่เม่ือเร่ิมตน้การท างานของ
เคร่ืองทุกคร้ังใหท้  าการ mount โครงสร้างไฟล ์/dev/sda1 เขา้กบั /mnt/flash ชนิด auto เสมอ 
ส าหรับการดูรายละเอียดโครงสร้างไฟลท่ี์เช่ือมต่อไวแ้ลว้ เราสามารถใชค้  าสั่ง mount –t filetype 
ได ้เช่น monut –t ext3, mount –t ext2, mount –vfat เป็นตน้  
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ลองทดสอบ : 

# mount --move olddir newdir 

# /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide  

# mount -a -t nomsdos,ext 

 
ค ำส่ัง fsck [34] 

Disks and Filesystems : fsck 
ค ำส่ัง fsck เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบและซ่อมแซมความผดิปรกติของเน้ือท่ีดิสก ์
Syntax fsck [options] [filesystem] 

Example # fsck  

# fsck -t ext2 /dev/fd0 

option : 
 -p ซ่อมแซมดิสกใ์หแ้บบอตัโนมติั 
 -t fstype ระบุชนิดของระบบไฟลท่ี์ตอ้งการตรวจสอบ เช่น ext3 
 -y ตรวจสอบและซ่อมแซมดิกส์ในลกัษณะ ถาม-ตอบ 
   
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# fsck 

สั่งใหท้  าการตรวจสอบความผดิปกติของไฟลท์ั้งหมดท่ีประกาศไวใ้น 
/etc/filesystems โปรแกรมจะถามผูใ้ชข้ณะท าการตรวจสอบโครงสร้าง
ไฟลแ์ต่ละประเภท เพื่อยนืยนัวา่ผูใ้ชต้อ้งการตรวจสอบระบบไฟล์
เหล่านั้นหรือไม่ 
# fsck -p 
สั่งซ่อมแซมพื้นท่ีดิสกท่ี์ผดิปกติในเบ้ืองตน้แบบอตัโนมติั 
# fsck /dev/hd1 

สั่งใหท้  าการตรวจสอบความผดิปกติของขอ้มูลใน /dev/hd1(ฮาร์ดดิกส์
ชนิด IDE) 
# fsck /dev/sdb1 

สั่งใหท้  าการตรวจสอบความผดิปกติของขอ้มูลใน /dev/sdb1 (ฮาร์ดดิกส์
ชนิด SCSI หรือ SATA) 
# fsck -t ext3 /dev/sda3 

สั่งใหท้  าการตรวจสอบความผดิปกติของขอ้มูลใน /dev/sdb3 โดยการ
ระบุเง่ือนไขเป็นชนิดของไฟลแ์บบ ext3 
# fsck -y /dev/sda3 

สั่งใหท้  าการตรวจสอบและแกไ้ขความผดิปกติของขอ้มูลใน /dev/sdb3 
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ในรูปแบบถาม-ตอบ ถา้ตรวจสอบแลว้พบความผดิปกติจะใหแ้กไ้ขดว้ย
หรือไม่ ถา้กด y คือ ใหแ้กไ้ข ถา้กด n ใหข้า้มความผดิปกตินั้นไป 

ลองทดสอบ : 
# df -h /dev/sda1 

# df -h /dev/hda1  

# df -i 

# df -H 

ค าสั่งหรือไฟลท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ : 
/usr/sbin/fsck ต าแหน่งท่ีอยูข่องโปรแกรม fsck 
/etc/filesystems ไฟลร์ะบบท่ีเก็บขอ้มูลชนิดของระบบไฟลท่ี์ระบบปฏิบติัการรู้จกั 
/etc/rc เพิ่มค าสั่งท่ีตอ้งการให้ระบบประมวลผลเม่ือเร่ิมตน้การท างานของระบบ 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : mkfs 
 
5.3.12 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั Backups and Remote Storage 
ค ำส่ัง mt  

Backups and Remote Storage : mt 
ค ำส่ัง mt เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับควบคุมเทปส าหรับการส ารอง(backup) หรือกูคื้นขอ้มูล 

(restore) 
Syntax mt [option] operation [count] [arguments] 

Example # mt -f /dev/st0 status 

option : 
 -f device, -t device ก าหนดอุปกรณ์ท่ีใชส้ ารอง/กูคื้นขอ้มูล 
 -t fstype ระบุชนิดของระบบไฟลท่ี์ตอ้งการตรวจสอบ เช่น ext3 

NOTE: อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลประเภทเทป เม่ือเช่ือมต่อบนลินุกซ์จะมีช่ือ
อุปกรณ์เป็น /dev/stx  โดย x หมายถึงจ านวนของเทปท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ 
เช่น /dev/st0 หมายถึง เทปตวัท่ี 1 เป็นตน้ 

  
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# mt -f /dev/st0 rewind 

สั่งใหเ้ทปตวัท่ี 1 เล่นเทปแบบยอ้นกลบั 

# mt -f /dev/st0 tell 

เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบวา่จะใช ้block ขอ้มูลใดในเทป ท่ี
สามารถใชง้านไดบ้า้ง 
# tar -tzf /dev/st0 
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สั่งใหแ้สดงไฟลข์อ้มูลบนเทป 

# mt -f /dev/st0 status 

แสดงสถานะการท างานของเทป 

# mt -f /dev/nst0 eod 

สั่งใหเ้ทปไปยงั block สุดทา้ยของขอ้มูลท่ีอยูใ่นเทป 
# mt -f /dev/nst0 bsfm 1 

สั่งใหเ้ทปยอ้นกลบัไป 1 record 
# mt -f /dev/nst0 fsf 1 

สั่งใหเ้ทปเดินหนา้ไป 1 record 

# mt -f /dev/st0 erase 

สั่งใหท้  าการลบขอ้มูลในเทปทั้งหมด 

# mt -f /dev/st0 offline 

สั่งใหเ้ทปหยดุการท างาน เพื่อท าการเปล่ียนเทปใหม่ 
# tar -czf /dev/st0 /www /home 

สั่งส ารองขอ้มูลของ /www/ และ /hom ลงในเทป ดว้ยค าสั่ง tar(ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากค าสั่ง tar) 
# mt -f /dev/st0 rewind; tar -xzf /dev/st0 www 

สั่งกูคื้นขอ้มูลของ www กลบัคืน ดว้ยค าสั่ง tar 
ลองทดสอบ : 

# tar -clpMzvf /dev/st0 /home 

# tar -xlpMzvf /dev/st0 /home 

ค าสัง่อ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : tar, tcopy 
 
ค ำส่ัง dump 

Backups and Remote Storage : dump 
ค ำส่ัง dump เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับการส ารองจากฮาร์ดิกส์(backup)  
Syntax dump [options] files 

Example # dump -0f databackup /home/user1/data  

# dump -1f databackup /home/user1/data 

option : 
 -[level] ก าหนดรูปแบบการส ารองขอ้มูล ซ่ึงจะเป็นค่าตวัเลขจ านวนเตม็ คือ 
  0 ส ารองขอ้มูลแบบ full backup ส ารองขอ้มูลทั้งหมด 
  1 ส ารองขอ้มูลแบบ incremental backup ส ารองขอ้มูลเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 -f ก าหนดไดเรคทรอรีหรือไฟลข์อ้มูลท่ีตอ้งการส ารอง 
 -u สั่งใหท้  าการบนัทึกขอ้มูลการส ารองลงไฟลร์ะบบช่ือ /etc/dumpdats  
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 NOTE: เม่ือผูใ้ชต้อ้งการส ารองขอ้มูล ในคร้ังแรกตอ้งท าการส ารอง
แบบ full backup(ส ารองขอ้มูลทั้งหมด) เสียก่อนเน่ืองจากยงัไม่เคยมี
การส ารองขอ้มูลมาก่อน หลงัจากนั้นจะใชก้ารส ารองขอ้มูลแบบ 
incremental backup แทน(ส ารองขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลง) 

  
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# dump -0uf databackup /home/user1/data 

สั่งส ารองขอ้มูลดว้ยค าสั่ง dump จากตวัอยา่งจะท าการส ารองขอ้มูลใน
ไดเรคทรอรี /home/user1/data ไฟลท่ี์ถูกส ารองแลว้ช่ือวา่ databackup 
โดยออพชนั -0 หมายถึงส ารองขอ้มูลแบบ full backup(เป็นการส ารอง
ขอ้มูลเป็นคร้ังแรก จ าเป็นตอ้งส ารองขอ้มูลทุกอยา่งท่ีมี) พร้อมบนัทึก
การส ารองลงไฟล ์/etc/dumpdats 
# dump -0f databackup /home/user1/data 

ไม่บนัทึกขอ้มูลการส ารองลงไฟล ์/etc/dumpdats 
# dump -1uf databackup /home/user1/data 

สั่งส ารองขอ้มูลดว้ยค าสั่ง dump โดยออพชนั -1 หมายถึงส ารองขอ้มูล
แบบ incremental backup(ส ารองขอ้มูลในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เท่านั้น) 
# dump -1f databackup /home/user1/data 
ไม่บนัทึกขอ้มูลการส ารองลงไฟล ์/etc/dumpdats 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : tar, mt, restore 
 
ค ำส่ัง restore 

Backups and Remote Storage : restore 
ค ำส่ัง restore เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับกูคื้นขอ้มูล(restore)ท่ีส ารองไวด้ว้ยค าสั่ง dump กลบัคืน

มา  
Syntax restore [options] files 

Example # restore -if databackup 

option : 
 -C เปรียบเทียบไฟลท่ี์ส ารองไว(้dump-file) กบัไฟลต์น้ฉบบั 
 -f ก าหนดไดเรคทรอรีหรือไฟลข์อ้มูลท่ีตอ้งการกูคื้นขอ้มูล 
 -i กูคื้นขอ้มูลกลบัในโหมด interactive 
 -v แสดงขอ้มูลการกูคื้นทั้งหมด 
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เม่ือใชอ้อพชนั –i จะท าการกูคื้นขอ้มูลในโหมด interactive ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถใชค้  าสั่งอ่ืนๆ ไดเ้พิ่มเติม
ดงัน้ี 
 ls  แสดงรายการไฟลข์อ้มูลท่ีส ารองไวใ้น dump-file 
 add ก าหนดไดเรคทรอรีท่ีตอ้งการกูคื้นขอ้มูล 
 cd เปล่ียนไดเรคทรอรี 
 pwd แสดงไดเรคทรอรีท่ีก าลงัท างานอยู ่
 extract แตกไฟลท่ี์ส ารองไว(้dump-file) ไปยงัไดเรคทรอรีท่ีตอ้งการในดิสก ์
 quit ออกจากโหมด interactive 
  
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# restore -if databackup 

สั่งกูคื้นขอ้มูลดว้ยค าสั่ง restore จากตวัอยา่งจะท าการกูคื้นขอ้มูลจากไฟล์
ท่ีส ารองไวด้ว้ยค าสั่ง dump คือ databackup โดยออพชนั -if หมายถึง
ส ารองขอ้มูลในโหมด interactive เม่ือเขา้ไปสู่โหมดการท างานดงักล่าว
แลว้(จะมีเคร่ืองหมาย prompt เป็น restore>) ใหท้  าขั้นตอนดงัน้ี เพื่อกูคื้น
ขอ้มูลกลบัมา 

restore> ls 

แสดงรายการไฟลข์อ้มูลท่ีส ารองไวใ้น dump-file 

restore> add 

ก าหนดไดเรคทรอรีท่ีตอ้งการกูคื้นขอ้มูล(ในท่ีน้ีคือไดเรคทรอรีท่ีก าลงั
ท างานอยู)่ 
restore> ls 

แสดงรายการไฟลข์อ้มูลท่ีเพิ่มเขา้ไปจาก dump-file ในไดเรคทรอรี
ปัจจุบนั 
restore> extract 

สั่งใหท้  าการแตกไฟลท่ี์ส ารองไวใ้นไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
restore> quit 

ออกจากโหมด interactive 
# restore -Cf databackup 
สั่งใหท้  าการเปรียบเทียบไฟลท่ี์ส ารองไวใ้นไดเรคทรอรีปัจจุบนั 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : dump 
 
ค ำส่ัง tar 

Backups and Remote Storage : tar 
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ค ำส่ัง tar เป็นค าสั่งท่ีใชเ้พื่อการส ารองขอ้มูล (backup) และการกูคื้น (restore) การ tar จะ
เก็บทั้งโครงสร้างไดเรคทรอรี และสิทธ์ิต่างๆ ของไฟล ์(permission) ดว้ย (เหมาะ
ส าหรับการเคล่ือนยา้ย หรือแจกจ่ายโปรแกรมบนระบบ UNIX) ยอ่มาจากค าวา่ tape 
archive 

Syntax tar [options] [tarfile] [other-files] 

Example # tar -cvf home.tar /home/ 

# tar -cvf home.tar.gz /home/ 
# tar -xvf myfile.tar 

# tar -xvf myfile.tar.gz 

options:- 
 -c, --create สร้าง backup file หรือไดเรคทรอรี 
 -d, --diff, --compare เปรียนเทียบไฟลท่ี์อยูใ่น tar ไฟลก์บัไดเรคทรอรีอ่ืน และแสดง

รายงานความแตกต่าง เช่น  ไฟลท่ี์หายไป, ขนาดของไฟล,์ คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
 -f file, --file=file ระบุช่ือไฟลท่ี์จะส ารองหรือกูคื้น 
 -j, --I, --bzip ท าการบีบอดัไฟลด์ว้ยวธีิบีบอดัแบบ bzip2 และคลายไฟลด์ว้ย bunzip2 
 -r, --append เพิ่มไฟลท่ี์ตอ้งการส ารองต่อทา้ย ไฟลท่ี์เคยส ารองก่อนหนา้ไวแ้ลว้ 
 -t, --list แสดงรายช่ือไฟลข์อ้มูลในไฟลท่ี์ส ารองไว ้
 -u, --update เพิ่มไฟลเ์ขา้ไปใหม่ในกรณีท่ีไฟลย์งัไม่เคยท าการส ารอง แต่ถา้มีอยูแ่ลว้จะ 

update ไฟลใ์หม่เขา้ไป 
 -x, --extract, --get แตกไฟลจ์ากท่ีส ารองไวอ้อกมา หรือกูคื้นไฟลก์ลบัมา(restore) 
 -A, --catenate, --concatenate เช่ือม tar ไฟล ์2 ไฟลเ์ขา้ดว้ยกนั 
 -C directory, --directory=directory ระบุต าแหน่งไดเรคทรอรีท่ีตอ้งการ ก่อนใช ้tar 
 -v, --verbose แสดงผลการส ารองและกูคื้นขอ้มูลทั้งหมด 
 -z, --gzip, --gunzip, --ungzip ท  าการบีบอดัไฟลก่์อนท าการส ารองไฟล ์หรือท าการแตก

ไฟลท่ี์บีบอดัไวก่้อนกูคื้นไฟล ์   
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# tar -cvf file.tar myfile.txt 

ท าการส ารองไฟลข์อ้มูล ช่ือวา่ myfile.txt ไปเป็นไฟลส์ ารองช่ือ file.tar  
# tar -cvf home.tar home/ 

ท าการส ารองไดเรคทรอรี ช่ือวา่ home ไปเป็นไฟลส์ ารองช่ือ home.tar 
# tar -xvf myfile.tar 

ท าการกูคื้นไฟลข์อ้มูลท่ีส ารองไว ้ช่ือวา่ myfile.tar กลบัคืนในไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
# tar -xvf home.tar 

ท าการกูคื้นไดเรคทรอรีท่ีส ารองไว ้ช่ือวา่ home.tar กลบัคืนในไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
# tar -cvzf myfile.tar.gz myfile.txt 
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ท าการบีบอดัขอ้มูลก่อนส ารองไฟลข์อ้มูล ช่ือวา่ myfile.txt ไปเป็น myfile.tar.gz 
# tar -xvzf myfile.tar.gz 

ท าการคลายไฟลบี์บอดัขอ้มูลก่อนกูคื้นไฟลข์อ้มูล ช่ือวา่ myfile.tar.gz ไปเป็น ไฟลช่ื์อ 
myfile.txt ในไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
# tar -cvzf /backup/myfile.tar.gz /home/myfile.txt 

ท าการบีบอดัขอ้มูลก่อนส ารองไฟลข์อ้มูล อยูใ่น /home/ myfile.txt ไปเก็บไวใ้น 
/backup/ ช่ือวา่ myfile.tar.gz 
# tar -xvzf /backup/myfile.tar.gz 

ท าการคลายไฟลท่ี์บีบอดัขอ้มูลก่อนกูคื้นไฟลข์อ้มูล อยูใ่น /backup/myfile.tar.gz ไปเก็บ
ไวใ้นต าแหน่งเดิมท่ีไฟลน์ั้นเคยติดตั้งอยูคื่อ (สมมุติวา่อยูท่ี่ /home/) 
# tar -cjvf test.tbz home/ 

ท าการส ารองไฟลข์อ้มูลร่วมกบัการบีบอดัขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการบีบอดัแบบ bzip2 
ของไดเรคทรอรีช่ือวา่ home ไปเป็นไฟลท่ี์ส ารองแบบบีบอดัช่ือวา่ test.tbz 
# tar -xjvf test.tbz home/ 

คลายไฟลท่ี์ส ารองร่วมกบัการบีบอดัขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการบีบอดัแบบ bzip2 ของไฟล์
ช่ือวา่ test.tbz ไปเก็บไวย้งั ไดเรคทรอรีช่ือวา่ home  
# tar -tf mybackup.tar 

แสดงรายช่ือไฟลท่ี์ท าการส ารองไว ้ใน mybackup.tar โดยไม่ตอ้งมีการคลายไฟล์
ออกมา 
# tar cvfM /dev/fd0 panda 

ท าการส ารองไฟลข์อ้มูลจากฮาร์ดดิสก ์ช่ือวา่ panda ไปเก็บไวใ้น flopy disk  
# tar cvf /dev/rmt0 panda 

ท าการส ารองไฟลข์อ้มูลจากฮาร์ดดิสก ์ช่ือวา่ panda ไปเป็นเก็บไวใ้นเทป 
# tar cvzf foo.tgz *.cc *.h 

ท าการส ารองไฟลพ์ร้อมบีบอดัขอ้มูลทุกไฟลท่ี์มีส่วนขยายเป็น .cc และทุกไฟลท่ี์มีส่วน
ขยายเป็น .h ไปเป็นไฟลท่ี์ส ารองช่ือ foo.tgz 
# tar cvzf foo.tgz cps100 

ท าการคลายไฟลท่ี์ส ารองพร้อมบีบอดัไว ้ช่ือวา่ foo.tgz ออกเป็นไดเรคทรอรีช่ือ cps100 
# tar cvf /dev/rmt0 /bin /usr/bin 

ท าการส ารองไฟลข์อ้มูลใน /bin และ /user/bin ไปไวใ้นเทป 
# tar -xvf archive.tar -C /tmp 

ท าการกูคื้นขอ้มูล archive.tar ไปไวใ้นไดเรคทรอรี /tmp 
# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 

ท าการส ารองพร้อมบีบอดัขอ้มูลแบบ bz2 ในไดเรคทรอรี dir1 เป็นช่ือ archive.tar.bz2 
# tar -xvfj archive.tar.bz2 

คลายไฟลบี์บอดัขอ้มูลแบบ bz2  
# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 
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ท าการส ารองพร้อมบีบอดัขอ้มูลแบบ bz2 ในไดเรคทรอรี dir1 เป็นช่ือ archive.tar.bz2 
# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 

ท าการส ารองพร้อมบีบอดัขอ้มูลแบบ bz2 ในไดเรคทรอรี dir1 เป็นช่ือ archive.tar.bz2 
ลองทดสอบ : 

# tar --create --verbose --file=afiles.tar apple angst aspic 

# tar -c -v -f afiles.tar apple angst aspic 

# tar --create --verbose --file=afiles.tar apple angst aspic 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : ar, basename, cd, chown, cpio, csh, dirname, ls, mt, pack, pax, setfacl, 
umask, zcat 
 
ค ำส่ัง rsync 

Backups and Remote Storage : rsync 
ค ำส่ัง rsync เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับส ารองขอ้มูลระหวา่งโฮสต ์
Syntax rsync [options] sources dest 

Example # rsync -v -e ssh /backup/backup01 suchart@10.114.224.55:~ 

option : 
 -a  archive mode 
 --delete ลบไฟลท่ี์อยูป่ลายทางท่ีไม่มีช่ือเหมือนกบัไฟลท่ี์ตอ้งการส่งจากตน้ทางทิ้งทั้งหมด 
 -v แสดงรายละเอียดการส ารองขอ้มูล 
 -e "ssh options" ส ารองขอ้มูลโดยเรียกใชง้านผา่น ssh (เป็นการส่งขอ้มูลแบบปลอดภยัโดย
มีการเขา้รหสัขอ้มูล) 
 -r, --recursive ส ารองขอ้มูลในไดเรคทรอรียอ่ยทั้งหมด 
 -z บีบอดัขอ้มูลก่อนการส ารองขอ้มูล 

 NOTE: ก่อนท าการส ารองขอ้มูลระหวา่งโฮสต ์เคร่ืองปลายทางท่ีจะส ารอง
จะตอ้งมีการติดตั้งโปรแกรม sync server เสียก่อน ส าหรับการติดตั้ง sync server 
ท าไดด้งัน้ี 
กรณีลินุกซ์ใช ้Debian หรือ Ubuntu 

# apt-get install rsync 

กรณีลินุกซ์ใช ้CentOS/Fedora Core 
# yum install rsync 
 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# rsync -v -e ssh /www/backup.tar.gz 

suchart@archive.msu.ac.th:~ 

suchart@archive.msu.ac.th's password: xxx 

backup.tar.gz  
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sent 1095901 bytes  received 42 bytes  70706.00 bytes/sec 

total size is 1095680  speedup is 1.00 

สั่งส ารองขอ้มูลระหวา่งโฮสตจ์ากเคร่ืองผูใ้ชไ้ปยงั sync server ดว้ยค าสั่ง 
rsync ไฟลท่ี์ตอ้งการส ารองช่ือ backup.tar.gz โดยใชอ้อพชนั –v คือ
แสดงผลการส ารองขอ้มูล –e เรียกใชโ้ปรแกรม secure shell เพื่อท าการ
ส่งขอ้มูลโดยการเขา้รหสั ซ่ึงท าใหข้อ้มูลมีความปลอดภยัและเป็นท่ีนิยม  
ในตวัอยา่งจะใชผู้ใ้ชช่ื้อ suchart ซ่ึงตอ้งเป็นรายช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีมี
อยูใ่นระบบในโฮสตป์ลายทางดว้ย เม่ือยนืยนัตวัตนถูกตอ้ง ขอ้มูลจะถูก
ส่งไปเก็บไวใ้น home ไดเรคทรอรีของผูใ้ช ้suchart 
# rsync -v -e ssh suchart@archive.msu.ac.th:~/ 

backup.tar.gz /tmp 

สั่งส ารองขอ้มูลจากโฮสต ์sync server กลบัมายงัเคร่ืองผูใ้ช ้
# rsync -r -a -v -e "ssh -l suchart" --delete 

archive.msu.ac.th:/webroot/ /local/webroot 

สั่งใหท้  าการ syncronize(ตรวจสอบความแตกต่างและปรับปรุงขอ้มูลให้
เหมือนกนั) ระหวา่งเคร่ือง sync server กบัเคร่ืองผูใ้ชง้าน ในไดเรคทรอรี
ช่ือวา่ webroot 
# rsync -r -a -v -e "ssh -l suchart" --delete /local/webroot 

archive.msu.ac.th:/webroot/ 

สั่งใหท้  าการ syncronize(ตรวจสอบความต่างและปรับปรุงขอ้มูลให้
เหมือนกนั) ระหวา่งเคร่ืองผูใ้ชง้าน กบัเคร่ือง sync server กบั ในไดเรคท
รอรีช่ือวา่ webroot 

ลองทดสอบ : 
# rsync -r -a -v --delete rsync://rsync.msu.ac.th/cvs /home/cvs 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : rcp 
 
5.3.13 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั Printing 
ค ำส่ัง lpr, lpq, lprm 

Printing : lpr, lpq, lprm 
ค ำส่ัง lpr เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับสั่งพิมพไ์ปยงัเคร่ืองใหบ้ริการพิมพ(์print server) 
Syntax lpr [options] [filename] 

Example # lpr myfile.txt 

option : 
 -H server[:port] ระบุเคร่ืองท่ีใหบ้ริการการพิมพ ์
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 -C title, -J title, -T title ก าหนดช่ือการพิมพใ์นแต่ละคร้ัง(job name) เพื่อจะไดท้ราบวา่งาน
ใดก าลงัถูกพิมพอ์ยู ่
 -U username ระบุช่ือผูส้ั่งพิมพ ์
 -P ระบุเคร่ืองพิมพท่ี์ตอ้งการ กรณีเคร่ืองดงักล่าวมีเคร่ืองพิมพม์ากกวา่ 1 เคร่ือง 
 -# num-copies ก าหนดจ านวนการพิมพ ์
 -o option[=value] ก าหนดเง่ือนไขการพิมพ ์
 -p ก าหนดรูปแบบในการพิมพ ์
 -q หยดุการพิมพช์ัว่คราว 
 -J ก าหนดช่ือ job name 
   
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cat thesis.txt > /dev/lp 

ส่งผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากค าสั่ง cat คือขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟล ์thesis.txt พิมพอ์อก
ทางเคร่ืองพิมพ(์ตอ้งท าการติดตั้งเคร่ืองพิมพไ์วท่ี้เคร่ืองดว้ย) 
# lpr thesis.txt 

สั่งพิมพข์อ้มูลในไฟล ์thesis.txt ออกทางเคร่ืองพิมพ ์
# lpq 

lp is ready and printing 

Rank   Owner      Job  Files                            Total Size 

active mwf        31   thesis.txt                       682048 bytes 

แสดงขอ้มูลการพิมพใ์นคิว(print queue) 
# lprm - 

ยกเลิกรายการท่ีก าลงัพิมพใ์นคิวทั้งหมด 
# $ lprm 31 

ยกเลิกรายการท่ีก าลงัพิมพใ์นคิว ซ่ึงเป็น job ท่ี 31 คือ thesis.txt  
# lpr -J "my hosts file" /etc/hosts 

สั่งพิมพข์อ้มูลในไฟล ์/etc/hosts ออกทางเคร่ืองพิมพ ์โดยตั้งช่ือ job 
name คือ “my hosts file” 
# lpr -P mylaserjet /etc/services 

สั่งพิมพข์อ้มูลในไฟล ์/etc/services ออกทางเคร่ืองพิมพ ์โดยระบุช่ือ
เคร่ืองพิมพด์ว้ยออพชนั –P ช่ือ mylaserjet 
# lpr -#2 thesis.txt 

สั่งพิมพข์อ้มูลในไฟล ์thesis.txt ออกทางเคร่ืองพิมพ ์ซ ้ ากนั 2 ชุด 
ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : hostname, lp, lpc, lpq, lprm, lpstat, mail 
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5.3.14 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั Processes management 
ค ำส่ัง ps 

Processes management : ps 
ค ำส่ัง ps เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงโพรเซส (Process) หรือโปรแกรมท่ีก าลงัประมวลผลอยู่

ในระบบ 
Syntax ps [options] 

Example # ps 

# ps -ef 

option : 
 -a แสดงรายละเอียดของโพรเซสทั้งหมดในเทอร์มินลัท่ีก าลงัท างานอยู ่
 -A หรือ e แสดงรายละเอียดของโพรเซสทั้งหมดท่ีก าลงัท างานอยูใ่นระบบ 
 -d แสดงรายละเอียดของโพรเซสทั้งหมดยกเวน้โพรเซส session leaders 
 -f แสดงรายละเอียดของโพรเซสเตม็รูปแบบ(full listing) 
 -j แสดง session ID และโพรเซส group ID 
 -u แสดงช่ือผูส้ั่งงานโพรเซส 
 -l แสดงรายละเอียดของโพรเซสแบบยาว(long listing) 

 NOTE: การใชค้  าสั่ง ps จะแสดงอกัษรยอ่ เช่น PID, UID ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
PID(process ID) หมายเลขประจ าโปรเซส 
TTY(terminal) แสดงหมายเลขประจ าเคร่ืองหรือ เทอร์มินลั ซ่ึง

เป็นผูท่ี้ท  าใหเ้กิดโปรเซสน้ีข้ึน 
S(state) ใชต้วัอกัษรซ่ึงมีอยูท่ ั้งส้ิน 4 ตวั ส าหรับช้ีแสดงถึงสถานะของโปรเซส ในปัจจุบนัท่ีพบ
เห็นอยูบ่่อยๆ ก็ไดแ้ก่ S(หยดุการท างานไปไม่ถึง 20 วนิาที) I (ไอ) (หยดุการท างานไปมากกวา่ 20 
วนิาที) และ R (ยงัท างานอยู)่ 
TIME แสดงเวลานบัตั้งแต่โปรเซสดงักล่าวไดรั้บการสร้างข้ึน มีหน่วยเป็น นาที : วนิาที 
COMMAND แสดงช่ือของค าสั่งท่ีสร้างโปรเซสน้ีข้ึน 
F(flags) แสดงรายละเอียดของแฟล็กท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรเซสแต่ละชุด 
UID(user ID) แสดงหมายเลข user ID ช่ึงเป็นเจา้ของโปรเซสนั้น ๆ 
PD(process ID) หมายเลขประจ าโปรเซส ของโปรเซสนั้น ๆ 
PPID(parent PID) แสดงหมายเลข PID ของโปรเซสท่ีเป็นผูใ้หก้  าเนิดโปรเซสนั้น ๆ 
C(central processor utilization) ระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ จะใชห้มายเลขน้ีในการสร้าง 
หมายก าหนดการส าหรับ ด าเนินการสั่งการโปรเซส 
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RPI(priorty) แจง้ถึงระดบัความส าคญัของโปรเซส ค่ามากจะมีระดบัความนอ้ย 
NI(nice) เป็นตวัเลข ท่ีถูกสร้างข้ึน โดยค าสั่ง nice ใชส้ าหรับการค านวณ หาระดบัความส าคญัของ
โปรเซส 
SZ(size) รายงานถึงขนาดของส่วนประกอบหลกัของโปรเซส มีหน่วยเป็นบล็อค 
WCHAN(wail channel) รายงานโปรเซสท่ีก าลงัหยดุท างานชัว่คราว(wait) 
 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# ps   

PID TTY          TIME CMD 

 6137 pts/2    00:00:00 bash 

18582 pts/2    00:00:00 ps 

แสดงโพรเซสท่ีก าลงัท างาน โดยแสดงเฉพาะโพรเซสท่ีผูใ้ชก้  าลงัใชง้าน 

# ps -f 

UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD 

root      6137  6135  0 03:07 pts/2    00:00:00 -bash 

root     18588  6137  0 05:00 pts/2    00:00:00 ps -f 

แสดงโพรเซสท่ีก าลงัท างานเตม็รูปแบบ 
# ps –ef 
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD 

root      4660     1  0 02:34 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd 

root      4671     1  0 02:34 ?        00:00:00 cupsd 

root      4683     1  0 02:34 ?        00:00:00 xinetd -stayalive -pidfile 

/var/run/xinetd.pid 

root      4703     1  0 02:34 ?        00:00:00 sendmail: accepting connections 

smmsp     4711     1  0 02:34 ?        00:00:00 sendmail: Queue runner@01:00:00 

for /var/spool/clientmqueue 

root      4723     1  0 02:34 ?        00:00:00 gpm -m /dev/input/mice -t exps2 

root      4734     1  0 02:34 ?        00:00:00 crond 

แสดงขอ้มูลของโพรเซสท่ีก าลงัท างานในระบบ โดยละเอียด 
# ps –ax 

PID TTY      STAT   TIME COMMAND 

4683 ?        Ss     0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid 

 4703 ?        Ss     0:00 sendmail: accepting connections 

 4711 ?        Ss     0:00 sendmail: Queue runner@01:00:00 for 

/var/spool/clientmqueue 

 4723 ?        Ss     0:00 gpm -m /dev/input/mice -t exps2 

แสดงขอ้มูลของ process พร้อมช่ือโปรแกรมอยา่งละเอียด 
# ps –aux 

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME 

COMMAND 

root         1  0.0  0.1   2080   636 ?        Ss   02:31   0:02 init [5]                                               

root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   02:31   0:00 [migration/0] 

root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   02:31   0:00 [ksoftirqd/0] 

root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   02:31   0:00 [watchdog/0]  

แสดงขอ้มูลของ process พร้อมช่ือโปรแกรม ช่ือผูส้ั่ง ซีพีย ู
หน่วยความจ า และขอ้มูลอ่ืนๆ อยา่งละเอียด 
# ps -ef | less 
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แสดงขอ้มูลของ process อยา่งละเอียด และส่งผลลพัธ์ท่ีไดใ้หก้บัค าสั่ง 
less เพื่อใหส้ามารถแสดงรายงานใหมี้ความยดืหยุน่ข้ึน 

ลองทดสอบ : 
# ps -ef | grep adam 

# ps -l 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : bg, kill, nice, pagesize, pgrep, priocntrl, top, uptime, who 
 
ค ำส่ัง w 

Processes management : w 
ค ำส่ัง w เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงรายช่ือยสูเซอร์ท่ีก าลงัใชง้านโปรเซส 
Syntax w [options] [user] 

Example # w 

option : 
 -h ไม่แสดงส่วนหวัของคอลมัภ ์
 -l แสดงรายละเอียดแบบ long listing(default) 
 -s แสดงรายละเอียดแบบสั้น 
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# w   
06:21:43 up  3:50,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.00 

USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT 

root     pts/2    192.168.1.2      03:07    0.00s  1.17s  0.06s w  

แสดงโพรเซสท่ีก าลงัท างาน ขอ้มูลท่ีแสดงประกอบดว้ย USER คือ
เจา้ของ คือผูท่ี้สร้างโพรเซส, TTY คือเทอร์มินลัท่ีใชง้านอยู,่ FROM ผูใ้ช้
เช่ือมต่อมาจากระยะไกลคือไอพี 192.168.1.2, เวลาท่ีท าการ Login, 
ปริมาณการใชง้านซีพีย ูและโพรเซสท่ีประมวลผล เป็นตน้   
# w -h 

root     pts/2    192.168.1.2      03:07    0.00s  1.27s  0.12s w -h 

แสดงโพรเซสท่ีก าลงัท างาน เหมือนขา้งบน แต่จะไม่แสดงช่ือของ
คอลมัภ ์

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : who 
 
ค ำส่ัง uptime 

Processes management : uptime 
ค ำส่ัง uptime เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงปริมาณภาระการท างานของระบบ 
Syntax uptime [option] 

Example # uptime 
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option : 
 -V แสดงเวอร์ชนั 
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# uptime   
14:49:07  up  199 days,  4:15,  105 users,  load average: 

0.16,  0.52,  0.34  

แสดงปริมาณภาระการท างานของระบบ โดยแสดงเวลาของระบบ, 
สถานะการท างาน, จ านวนวนัท่ีระบบเร่ิมท างาน, จ านวนผูใ้ชง้านใน
ระบบ, ภาระการท างานของระบบ, ชัว่โมง / นาที ท่ีระบบท างาน 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : vmstat 
 
ค ำส่ัง top 

Processes management : top 
ค ำส่ัง top เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรเซสแบบต่อเน่ือง 
Syntax top [options] 

Example # top 

option : 
 -d delay ก าหนดช่วงเวลาในการ refreshes ขอ้มูลใหม่ 
 -f  เพิ่มหรือลดจ านวนคอลมัภท่ี์ตอ้งการแสดงผล 
 -h ค าสั่งช่วยเหลือการใชง้าน 
 -p pid ตรวจสอบเฉพาะโพรเซสท่ีตอ้งการเฝ้าระวงั ดว้ยการระบุโดยใช ้pid 
 -u user ตรวจสอบโพรเซสท่ีสั่งโดยผูใ้ชง้านช่ือ user เท่านั้น 
การใชค้  าสั่ง top นั้นผูใ้ชง้านสามารถตอบโตก้บัโปรแกรมได ้ซ่ึงจะมีโหมดการท างานดงัน้ี 
ค ำส่ังทีใ่ช้ส ำหรับโต้ตอบกบัโปรแกรม top  
 space, Enter สั่งให ้top ท าการ refreshes ขอ้มูลใหม่ทนัที 

 <, > เล่ือนขอ้มูลท่ีก าลงัแสดงผลข้ึนและลง เม่ือใช ้> ใหเ้ล่ือนขอ้มูลลงทีละหน่ึงบรรทดั 
และ < ใหเ้ล่ือนข้ึน 
 A แสดงผลการท างานของโพรเซสสลบักนัระหวา่ง 1 หนา้จอภาพกบัหลายๆ จอภาพ 
 B แสดงผลคอลมัภเ์ป็นอกัษรหนาและทึบ 
 c แสดงผลโดยดูจากช่ือของค าสั่งหรือค าสั่งท่ีใชง้านแบบเตม็สลบักนั 
 d, s เปล่ียนเวลาการแสดงผลใหเ้ร็วข้ึนหรือชา้ลง โดยการกดปุ่ม d หรือ s ขณะโปรแกรม 
top ท างาน จะปรากฏช่องวา่งใหใ้ส่เวลาท่ีตอ้งการ refresh มีหน่วยเป็นวินาที 
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 f  เพิ่มหรือลบคอลมัภท่ี์ตอ้งการแสดงผล เม่ืออยูใ่นโปรแกรม top ใหใ้ชค้  าสั่ง f โปรแกรม
จะแสดงขอ้มูลใหเ้ลือกวา่จะเพิ่มหรือลบคอลมัภใ์ดบา้ง เช่น A: PID คือ Process Id, E: USER คือ 
User Name โดยปกติค าสั่ง top จะแสดงคุณสมบติัเกือบทั้งหมดของโพรเซสออกมาคือใชค้อลมัภ ์
AEHIOQTWKNMbcdfgjplrsuvyzX เม่ือผูใ้ชอ้อกค าสั่ง f และตามดว้ย A จะท าใหค้อลมัภข์อง 
process id หายไปจากค าสั่ง top เม่ือตอ้งการใหก้ลบัมาใหม่ใหก้ด A อีกคร้ัง ส าหรับค าสั่งอ่ืนๆ ก็
ท  านองเดียวกนั 
 F, O เลือกคอลมัภท่ี์ตอ้งการจดัเรียงใหม่ 
 G สร้างกลุ่มของรายการท่ีตอ้งการเฝ้าระวงัใหม่ จากเดิมค าสั่ง top จะมีการเฝ้าระวงัทุกๆ 
คอลมัภ ์แต่ค าสั่ง G จะอนุญาตใหส้ร้างกลุ่มใหม่ได ้โดยมีใหเ้ลือก 4 กลุ่มคือ 1=def, 2=job, 3=mem 
และ 4=Usr 
 h แสดงค าสั่งท่ีใชง้านแบบ real-time 
 k สั่งใหโ้พรเซสท่ีตอ้งการหยุดการท างาน 
 i สลบัการแสดงผลการท างานระหวา่งโหมดของโพรเซสท่ีถูกสั่งงานโดยผูใ้ช(้idle) กบั
โหมดท่ีโพรเซสของระบบท างานอยู(่zombie) 
 l แสดงผลระหวา่งขอ้มูลภาระการท างานของระบบ(load-average) และขอ้มูลการท างาน
โดยเร่ิมนบัจากเวลาตั้งแต่ระบบเร่ิมตน้ท างาน(uptime information) 
 m แสดงผลการใชห้น่วยความจ า โดยเรียงจากมากไปนอ้ยหรือนอ้ยไปมาก 
 N เรียงตามหมายเลข PID 
 o จดัเรียงตามช่ือคอลมัภท่ี์ตอ้งการ 
 P จดัเรียงตามการใชง้าน CPU  
 q ออกจากโปรแกรม top 
 w บนัทึกการท างานลง log ไฟล ์โดยปกติจะเก็บไวใ้น ~/.toprc 
ควำมหมำยของแต่ละคอลมัภ์จำกค ำส่ัง top 

top แสดงเวลาของระบบตั้งแต่เร่ิมตน้ท างาน, จ านวนของผูใ้ชง้านในระบบ และปริมาณการใชง้าน
ของระบบโดยรวมท่ีจะเกิดข้ึนอีก 1, 5 และอีก 15 นาทีขา้งหนา้ เช่น 
top - 19:34:04 up  2:31(เวลาของระบบตั้งแต่เร่ิมตน้ท างาน),  1 user(จ านวนของผูใ้ชง้านในระบบ),  
load average: 0.02(งานใน 1 นาที), 0.03(งานใน 5 นาที), 0.00(งานใน 15 นาที)   
Tasks แสดงจ านวนของโพรเซสทั้งหมดท่ีก าลงัท างานอยูใ่นระบบ หลงัจากมีการ refresh คร้ังล่าสุด 
โดยแสดงโพรเซสท่ีก าลงัท างาน, หยดุท างานชัว่คราว(sleeping), หยดุท างานแลว้(stoped) และโพ
รเซสของระบบท่ีท างานตลอดเวลาท่ีระบบท างาน(undead tasks หรือ sombie) เช่น 
 Tasks:  95 total,   1 running,  94 sleeping,   0 stopped,   0 zombie 
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Cpu(s) แสดงเปอร์เซ็นการท างานของซีพียใูนโหมดการท างานต่างๆ ของ OS เช่น user mode, 
system เป็นตน้  
 Cpu(s):  1.1%us,  2.6%sy,  0.1%ni, 93.2%id,  2.5%wa,  0.3%hi,  0.2%si,  0.1%st 
Mem แสดงสถิติการใชง้านหน่วยความจ าหลกั(main memory) ส่วนท่ีแสดงประกอบไปดว้ย 
หน่วยความจ าทั้งหมดท่ีใหส้ามารถใชไ้ด(้total), หน่วยความจ าท่ีเหลือ(free), หน่วยความจ าท่ีถูกใช้
ไปแลว้(used)  และหน่วยความจ าท่ีใชเ้ป็นปัฟเฟอร์ชัว่คราว(buffers) เช่น 
 Mem:    476160k total,   416456k used,    59704k free,    50940k buffers 
Swap แสดงสถิติการใชง้านหน่วยความจ า swap เช่น 
 Swap:  1048568k total,        0k used,  1048568k free,   273952k cached 
PID หมายเลขโพรเซส(เลขจ านวนเตม็) 
PPID หมายเลขโพรเซสแม่หรือโพรเซสแรกท่ีสร้างโพรเซสลูกๆ เพิ่มเติมภายหลงั 
UID หมายเลขผูใ้ชท่ี้สร้างโพรเซส 
USER ช่ือผูท่ี้สร้างโพรเซส 
RUSER ช่ือจริงของผูท่ี้สร้างโพรเซส 
GROUP หมายเลขกลุ่มท่ีผูใ้ชง้านสังกดัอยู ่
PR ล าดบัความส าดญั 
NI nive value 
nFLT จ านวน page fault(เกิดจากการคน้หาขอ้มูลไม่พบในหน่วยความจ าหลกั) 
RES ขนาดของงานชนิดฝังตวั 
VIRT ผลรวมของหน่วยความจ าเสมือน(virtual memory) ท่ีถูกใชง้าน 
SHR ขนาดของหน่วยความจ าท่ีใชง้านร่วมกนั(ท่ีถูกแบ่งไปใชใ้นแต่ละโพรเซส) 
TIME เวลาท่ีตอ้งใชใ้นการประมวลผลแต่ละงาน 
TIME+ เหมือนกบั TIME  
%CPU ปริมาณการใชง้านซีพียขูองแต่ละโพรเซส 
%MEM ปริมาณการใชง้านหน่วยความจ าของแต่ละโพรเซส 
COMMAND ค  าสั่งท่ีก าลงัท างาน 
 
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# top   
top - 21:13:06 up  4:10,  2 users,  load average: 0.03, 0.08, 0.04 

Tasks:  97 total,   1 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie 

Cpu(s):  0.0%us,  2.6%sy,  0.0%ni, 95.7%id,  0.0%wa,  1.6%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Mem:    476160k total,   415296k used,    60864k free,    52844k buffers 

Swap:  1048568k total,        0k used,  1048568k free,   269700k cached 
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  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                               

 6921 root      15   0  2204 1004  796 R  1.0  0.2   0:00.24 top                                                                                                                   

 4861 haldaemo  18   0  5720 3728 1624 S  0.7  0.8   0:08.75 hald                                                                                                                  

 4880 root      16   0  1960  628  548 S  0.7  0.1   0:26.46 hald-addon-stor                                                                                                       

 6739 root      15   0  9856 2776 2240 S  0.3  0.6   0:00.74 sshd                                                                                                                  

    1 root      15   0  2076  640  548 S  0.0  0.1   0:02.17 init                                                                                                                  

    2 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                                                                                                           

    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 ksoftirqd/0                                                                                                           

    4 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 watchdog/0 

แสดงการใชค้  าสั่ง top โดยไม่มีออพชนั เม่ือเขา้สู่โปรแกรม top แลว้ผูใ้ช้
สามารถตอบโตก้บั top ไดแ้บบทนัที ซ่ึงค าสั่งท่ีใชง้านสามารถอ่านได้
จากค าอธิบายดา้นบน หรือจะใชค้  าสั่ง h เพื่อขอดูสรุปค าสั่งก็ได ้เม่ือ
ตอ้งการออกจาก top ใหก้ดปุ่ม q หรือ Ctrl + c  
# top –u rpc  
PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                               

 4342 rpc       18   0  1816  544  452 S  0.0  0.1   0:00.02 portmap  

แสดงรายงานเฉพาะโพรเซสท่ีสั่งดว้ยผูใ้ชช่ื้อวา่ rpc เท่านั้น    
# top -p 140, 3811   
PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                               

  140 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush                                                                                                               

 3811 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald  

แสดงรายงานเฉพาะโพรเซสหมายเลข 140 และ 3811 เท่านั้น    
ลองทดสอบ : 

# top -n 2 
# top -b -n 1 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : ps, uptime 
 
ค ำส่ัง free 

Processes management : free 
ค ำส่ัง free เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงสถานะของหน่วยความจ าหลกั เน้ือท่ีวา่งของ

หน่วยความจ า ทางกายภาพ, swap, หน่วยความจ าท่ีใชง้านร่วมกนั และบฟัเฟอร์ 
Syntax free [options] 

Example # free 

# free -k 

option : 
 -b,-k,-m,-g แสดงขอ้มูลหน่วยความจ าท่ีใชมี้หน่วยเป็น ไบต(์b), กิโลไบต(์k), เมก็กะไบต์
(m), กิกกะไบต(์g) 
 -s time  ตรวจสอบหน่วยความจ าท่ีใชต้ามเวลาท่ีก าหนดใน time(มีหน่วยเป็นวนิาที) 
 -t แสดงผลรวมของหน่วยความจ าทั้งหมดท่ีใชง้าน รวมกบั swap ดว้ย 
 --help ค าสั่งช่วยเหลือการใชง้าน 
 -V แสดงเวอร์ชนัของ free 
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  ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# free   
                total           used          free      shared    buffers     cached 

Mem:        476160     381936      94224          0      26468     279556 

-/+ buffers/cache:      75912     400248 

Swap:      1048568          0    1048568 

แสดงขอ้มูลการใชห้น่วยความจ าในระบบ total หมายถึงหน่วยความจ า
ทั้งหมดท่ีมีในระบบ, used หมายถึงหน่วยความจ าท่ีถูกใชไ้ปทั้งหมด, 
free หน่วยความจ าท่ีเหลือ(free = total - used)  ขอ้มูลท่ีรายงานจะมี
หน่วยเป็นไบต ์
# free -k  

รายงานการใชห้น่วยความจ าท่ีใช ้โดยรายงานขอ้มูลมีหน่วยวดัเป็น
กิโลไบต ์   
# free –s 2   

รายงานการใชห้น่วยความจ าท่ีก าลงัใชง้าน ซ่ึงจะ update ทุกๆ 2 วนิาที 
โดยขอ้มูลถูกรายงานมีหน่วยวดัเป็นไบต ์
# free –sk 2   

รายงานการใชห้น่วยความจ าท่ีก าลงัใชง้าน ซ่ึงจะ update ทุกๆ 2 วนิาที 
โดยรายงานขอ้มูล มีหน่วยวดัเป็นกิโลไบต ์
# free –tk    

รายงานการใชห้น่วยความจ าทั้งหมดท่ีก าลงัใชง้าน โดยรายงานขอ้มูล มี
หน่วยวดัเป็นกิโลไบต ์

ลองทดสอบ : 
# free -mto 
# cat /proc/meminfo 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั :top, cat /proc/meminfo 
 
ค ำส่ัง kill 

Processes management : kill 
ค ำส่ัง kill เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับยกเลิกการท างานของโพรเซส หรือโปรแกรม ท่ีก าลงัท างาน 
Syntax kill [options] [pids | commands] 

Example # kill 1234 

# kill –SIGHUP 

# kill -9 1234 

option : 
 -a ยกเลิกโพรเซสท่ีตอ้งการ (ตอ้งอา้งอิงท่ีอยูข่องค าสั่งแบบเตม็ เช่น /bin/kill –a gcc) 
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 -l แสดงสัญญาณ(signals) เพื่อยกเลิกโพรเซสในรูปแบบต่างๆ เช่น SIGHUP, SIGKILL 
เป็นตน้ 
 -s SIGNAL, -SIGNAL ยกเลิกการท างานของโพรเซส โดยการระบุสัญญาณดว้ย(สัญญาณ
ดูไดจ้ากออพชนั -l)  
 -9 ใชย้กเลิกการท างานของโพรเซสใด ๆ ท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้
  
  ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# kill -l   
1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL 

 5) SIGTRAP      6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE 

 9) SIGKILL     10) SIGUSR1     11) SIGSEGV     12) SIGUSR2 

13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM     16) SIGSTKFLT 

17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP  

… 

แสดงสัญญาณ(signal) ท่ีบอกใหค้  าสั่ง kill ทราบวา่จะยกเลิกการท างาน
ของโพรเซสในรูปแบบใด 
# ps –aux 

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   

TIME COMMAND 

root         1  0.0  0.1   2080   640 ?        Ss   15:22   0:04 init [5]  

รายงานโพรเซสท่ีก าลงัท างานอยูใ่นระบบทั้งหมดอยา่งละเอียด เน่ืองจาก
ค าสั่ง kill มีความจ าเป็นตอ้งรู้ PID ของโพรเซสท่ีตอ้งการยกเลิกก่อน    
# kill 3302   

[1]+  Terminated              find / -name "*test" 
สั่งยกเลิกโพรเซสท่ีเกิดจากค าสั่ง find ตวัเลข 3302 หมายถึง หมายเลขโพ
รเซส(PID) 
# kill -s SIGTERM 1234 หรือ  kill -15 1234   
ยกเลิกการท างานของโพรเซสหมายเลข 1234 โดยใชส้ัญญาณ 
SIGTERM (SIGTERM เป็นการบอกใหโ้พรเซสท่ีก าลงัจะถูกยกเลิก มี
การบนัทึกขอ้มูล เช่น ไฟลค์อนฟิกหรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นก่อน โดย
ปกติค าสั่ง kill จะใชส้ัญญาณน้ีเสมอ) หรือสามารถใชต้วัเลขระบุ
สัญญาณก็ได(้-15 คือ SIGTERM) 
# kill -s SIGKILL 1234    

ยกเลิกการท างานของโพรเซสหมายเลข 1234 โดยใชส้ัญญาณ SIGKILL 
(SIGKILL หรือ -9 เป็นการบอกใหโ้พรเซสท่ีก าลงัท างาน ยกเลิกการ
ท างานทนัทีโดยไม่มีการบนัทึกขอ้มูลใดๆ จะใชใ้นกรณีท่ีค าสั่ง kill แบบ
ปกติไม่สามารถยกเลิกการท างานของโพรเซสได)้  
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# kill -KILL 1234    

ยกเลิกการท างานของโพรเซสเหมือน kill –s SIGKILL 1234 
# kill -9 1234    

ยกเลิกการท างานของโพรเซสเหมือน kill –s SIGKILL 1234 
ลองทดสอบ : 

# kill 8939 9543 

# kill -SIGKILL 1414 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : bg, csh, fg, jobs, ksh, ps 
 
ค ำส่ัง nice, renice 

Processes management : nice 
ค ำส่ัง nice เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับตั้งค่า(nice) และปรับ(renice) ระดบัความส าคญัใหโ้พรเซส 
Syntax nice [option] [command [arguments] ], renice [priority] [options] [target] 

Example # nice -8 top 

# nice –10 top 

# renice 19 2243 

option : 
 -n adjustment, -adjustment, --adjustment=adjustment สั่งเพิ่มหรือลดล าดบัความส าคญัของ
โพรเซสท่ีท างานในระบบ โดยปกติโพรเซสท่ีท างานเป็นปกติจะมีค่าเท่ากบั 10 ส าหรับค่าท่ีสามารถ
ปรับไดจ้ะมีช่วงตั้งแต่ 1-19 (ตวัเลขท่ีมีค่าต ่าจะมีล าดบัความส าคญัสูงกวา่) 
 -p ระบุหมายเลขโพรเซสท่ีตอ้งการเพิ่ม/ลดความส าคญั 
 -help ค  าสั่งอธิบายค าสั่ง nice 
   
  ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# nice -13 vi myfile.txt   

ปรับล าดบัความส าคญัของค าสั่ง vi ใหล้ดลง ค่าปกติของ vi เดิมเป็น 10 
(ส าหรับแสดงค่าล าดบัความส าคญัของโพรเซสจะใชค้  าสั่ง ps) 
# ps –aux 

0     0  5773  5743  28  13   4924  1320 -      SN+  pts/1      0:00 

vi myfile.txt 

แสดงผลของการปรับล าดบัของโพรเซสดว้ยค าสั่ง nice -13    

# renice 16 -p 13245 

ปรับล าดบัความส าคญัของโพรเซสหมายเลข 12345 ใหมี้ค่าเท่ากบั 16 
ลองทดสอบ : 

# nice --10 ./top & 

# ps axl | grep top 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : csh, ksh, nohup, priocntl, sh 
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5.3.15 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั Scheduling Jobs 
ค ำส่ัง sleep 

Scheduling Jobs : sleep 
ค ำส่ัง sleep เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับพกัการท างานของโพรเซสชัว่คราว เร่ิมตั้งแต่ 1 วนิาทีไป

จนถึงหลายๆ วนั 
Syntax sleep amount[units] sleep option 

Example # sleep 10 

option : 
 -help ค  าสั่งอธิบายค าสั่ง sleep 
 -version ค  าสั่งแสดงเวอร์ชนัของ sleep 
   
  ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# sleep 1   

สั่งใหโ้พรเซสหยดุพกัการท างาน 1 วนิาที เม่ือครบเวลาแลว้จะกลบัเขา้มา
ท างานในระบบอีกคร้ัง(ค าสั่ง sleep นิยมใหท้ างานร่วมกบัค าสั่งอ่ืนๆ เม่ือ
ตอ้งการรอคอยอะไรบางอยา่งท างานเสร็จก่อน) 
# sleep 3 & 

สั่งใหโ้พรเซสหยดุพกัการท างาน 3 วนิาที โดยท างานเป็นแบบ 
background process (ใชเ้คร่ืองหมาย &)   
# sleep 180 

สั่งใหโ้พรเซสหยดุพกัการท างาน 3 นาที 
# jobs 

[1]+  Running                 sleep 120 & 

เป็นค าสั่งท่ีใชต้รวจสอบโพรเซสท่ีหยดุพกัอยูใ่นระบบ 
ลองทดสอบ : 

# sleep 1200 & 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : date, time, wait 
 
ค ำส่ัง watch 

Scheduling Jobs : watch 
ค ำส่ัง watch เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับสั่งใหโ้ปรแกรมท างานซ ้ าๆ ในระยะเวลาท่ีก าหนด(ค่า 

default คือ 2 วนิาที) 
Syntax watch [options] command [cmd_options] 

Example # watch free -m 

option : 
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 -d, --differences[=cumulative] ระบุใหแ้สดงรายงานการเปล่ียนแปลงในแต่ละรอบของการ
ท างาน เม่ือจุดใดท่ีรายงานมีการเปล่ียนแปลงจะท าสัญญลกัษณ์คือ highlight(แถบสีเทา) ตรงขอ้มูล
ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 -help ค  าสั่งอธิบายค าสั่ง watch 
 -n secs, --interval=secs สั่งรันค าสั่งตามเวลาท่ีก าหนด มีหน่วยเป็นวินาที 
 -t, --no-title ไม่แสดงส่วนหวัท่ีเกิดจากค าสั่ง watch 
 -version ค  าสั่งแสดงเวอร์ชนัของ watch 
   
  ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# watch -n 5 free -m   

Every 5.0s: free -m       Sat Feb 27 02:14:31 2010 

             total       used       free     shared    buffers     cached 

Mem:           465        457          7          0         50        318 

-/+ buffers/cache:         87        377 

Swap:         1023          0       1023 

สั่งใหค้  าสั่ง free รายงานหน่วยความจ าท่ีใชง้าน ในทุกๆ 5 วนิาที โดยใช้
ค  าสั่ง watch ควบคุมเวลาในการท างาน 
# watch -n 5 –t free -m   

             total       used       free     shared    buffers     cached 

Mem:           465        457          7          0         50        318 

-/+ buffers/cache:         87        377 

Swap:         1023          0       1023 

สั่งใหค้  าสั่ง free รายงานหน่วยความจ าท่ีใชง้าน ในทุกๆ 5 วนิาที เหมือน
ตวัอยา่งดา้นบนแต่ไม่ตอ้งแสดงส่วนหวัท่ีเกิดจากค าสั่ง watch คือ
ขอ้ความ Every 5.0s: free -m Sat Feb 27 02:14:31 2010 โดยใช ้-t 
# watch -d ls –l 

Every 2.0s: ls -l    Sat Feb 27 02:24:20 2010 

total 0 

-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 26 18:52 myfile 

-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 26 18:52 myfile.txt 

สั่งใหค้  าสั่ง ls –l ท างานทุกๆ 2 วนิาที ต่อจากนั้นเวลาจะถูกนบัเพิ่มไป
เร่ือยๆ ตามจ านวนการท างานในแต่ละรอบ ในท้ีน้ีจะเวลาจะเพิ่มข้ึนรอบ
ละ 2 วนิาที 

# watch netstat –tn 

Every 2.0s: netstat -tn   Sat Feb 27 02:33:03 2010 

Active Internet connections (w/o servers) 

Proto Recv-Q Send-Q Local Address  Foreign Address    State 

tcp     0      0 ::ffff:192.168.1.4:22  ::ffff:192.168.1.2:4687     

ESTABLISHED 

สั่งใหค้  าสั่งตรวจสอบการเช่ือมต่อและการเปิดพอร์ต(netstat) ท างาน
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ทุกๆ 2 นาที 
# watch ifconfig eth0 

Every 2.0s: ifconfig eth0   Sat Feb 27 02:34:52 2010 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:0A:5A:E9 

          inet addr:192.168.1.4  Bcast:192.168.1.255  

Mask:255.255.255.0 

          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe0a:5ae9/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  

Metric:1 

          RX packets:1008 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:707 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:0 

          RX bytes:106067 (103.5 KiB)  TX bytes:100902 (98.5 KiB) 

ตรวจสอบการท างานและอตัราการส่งขอ้มูลของการ์ดเน็ตเวร์ิค(ifconfig 
eth0) ท่ีช่ือวา่ eth0 ทุกๆ 2 วนิาที 
# watch --differences ifconfig eth0 

Every 2.0s: ifconfig eth0   Sat Feb 27 02:34:52 2010 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:0A:5A:E9 

          inet addr:192.168.1.4  Bcast:192.168.1.255  

Mask:255.255.255.0 

          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe0a:5ae9/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  

Metric:1 

          RX packets:1164 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:849 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:0 

          RX bytes:125160 (122.2 KiB)  TX bytes:117730 (114.9 KiB) 

ตรวจสอบการท างานของการ์ดเน็ตเวร์ิคเหมือนตวัอยา่งขา้งบน แต่จะ 
highlight ส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดขั้นดว้ย 

ลองทดสอบ : 
# watch echo $$ 

# watch echo '$$' 

# watch -n2 "ps aux|grep http" 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : at, crontab 
 
ค ำส่ัง at 

Scheduling Jobs : at 
ค ำส่ัง at เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับสั่งใหโ้ปรแกรม, ค าสั่ง หรือเชลลส์คริปตท์ างานซ ้ าๆ ตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
Syntax at [options] time [date] 

Example # at -f myjob.sh 10:25 

option : 
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 -d job [job...] ลบงานหรือ job ท่ีสั่งดว้ยค าสั่ง at ออกจากคิว 
 -f file อ่านค าสั่งจากไฟล ์เช่น เชลลส์คริปต ์
 -l แสดงรายงานของค าสั่งท่ีไดส้ร้างไว ้
 -m เมลลแ์จง้ไปยงัช่ืออีเมลท่ี์ก าหนด หลงัจากท างานเสร็จส้ินแลว้ 
 -q letter ก าหนดล าดบัการท างานของโพรเซสในคิว ซ่ึงคิวจะถูกจดัเรียงตามตวัอกัษร a-z 
ตวัอกัษรท่ีอยูท่า้ย จะมีล าดบัความส าคญัต ่าไปเร่ือยๆ(ค่า z จะต ่าท่ีสุด)   
 -help ค  าสั่งอธิบายค าสั่ง at 
กำรก ำหนดเวลำ(Time) 
 hh:[mm]  [modifiers] ผูใ้ชส้ามารถก าหนดเวลาในการท างานได ้โดยก าหนดท่ีตวัแปล hh  
(ชัว่โมง) โดยใช ้24 ชัว่โมงเป็นค่า default, mm(นาที) มีค่าตั้งแต่ 0-59 ตวัอยา่งเช่น 5:30 (hh=05, 
mm=30) ในส่วนของ modifiers จะเป็นสัญญลกัษณ์ท่ีเพิ่มเขา้มาเพื่อบอกความหมายของเวลาใน
รูปแบบอ่ืนๆ เช่น pm, am หมายถึงกลางวนัหรือกลางคืน zulu หมายถึงเวลาเทียบกบั Greenwich 
เป็นตน้ 
กำรก ำหนดวนัที(่Date) 
 month num[, year] ผูใ้ชส้ามารถก าหนดวนัท่ีท่ีตอ้งการสั่งงาน โดย month คือเดือนมีค่า
ตั้งแต่ 1-12 หรือถา้ตอ้งการระบุเป็นตวัอกัษรใหก้ าหนดเพียง 3 ตวัแรกของช่ือเดือนก็ไดเ้ช่น jan 
หมายถึง janurary, num คือวนัท่ี มีค่าตั้งแต่ 1-31 และ year คือปี มีจ านวน 4 หลกัเช่น 2010  
 today | tomorrow ค  าสั่ง at ยงัมีความสามารถใหผู้ใ้ชก้  าหนดเวลาในรูปแบบอ่ืนๆ ได ้เช่น 
today หมายถึงวนัน้ี หรือ tormorrow หมายถึงพรุ่งน้ีเป็นตน้ 

 NOTE: ก าหนดใหว้นัน้ีเป็นวนัองัคาร(tuesday) ท่ี 18 กนัยาน
(september) 2010 เวลา 10:00 AM จากตวัอยา่งจะใชค้  าสั่ง at ในรูปแบบ
ต่างๆ ดงัน้ี 

ตวัอยา่งค าสั่ง ค าอธิบาย 
at noon 12:00 PM September 18, 2010 
at midnight 12:00 AM September 19, 2010 
at teatime 4:00 PM September 18, 2010 
at tomorrow 10:00 AM September 19, 2010 
at noon tomorrow 12:00 PM September 19, 2010 
at next week 10:00 AM September 25, 2010 
at next monday 10:00 AM September 24, 2010 
at fri 10:00 AM September 21, 2010 
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at OCT 10:00 AM October 18, 2010 
at 9:00 AM 9:00 AM September 19, 2010 
at 2:30 PM 2:30 PM September 18, 2010 
at 1430 2:30 PM September 18, 2010 
at 2:30 PM tomorrow 2:30 PM September 19, 2010 
at 2:30 PM next month 2:30 PM October 18, 2010 
at 2:30 PM Fri 2:30 PM September 21, 2010 
at 2:30 PM 9/21 2:30 PM September 21, 2010 
at 2:30 PM Sept 21 2:30 PM September 21, 2010 
at 2:30 PM 9/21/2010 2:30 PM September 21, 2010 
at 2:30 PM 9.21.10 2:30 PM September 21, 2010 
at now + 30 minutes 10:30 AM September 18, 2010 
at now + 1 hour 11:00 AM September 18, 2010 
at now + 2 days 10:00 AM September 20, 2010 
at 4 PM + 2 days 4:00 PM September 20, 2010 
at now + 3 weeks 10:00 AM October 9, 2010 
at now + 4 months 10:00 AM January 18, 2011 
at now + 5 years 10:00 AM September 18, 2015  

   
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

Script myjob 

ls -al 

# at 01:35 < myjob   

job 1 at 2010-02-28 01:35 

สั่งตั้งเวลาโดยใชค้  าสั่ง at ใหส้ั่งสคริปตช่ื์อวา่ myjob(มีค  าสั่ง ls –al อยู)่ 
ใหท้  างานตามเวลาท่ีก าหนด (สมมุติวา่วนัน้ีเป็นวนัท่ี 28 เดือนกุมภาพนัธ์ 
2010) เวลา 01:35 นาที job ดงักล่าวเป็น job แรกท่ีสร้างข้ึนดงันั้นจ ามี
ล าดบัการท างานในคิวเป็นล าดบัท่ี 1  
# at -l   

1       2010-02-28 01:35 a root 

แสดงค าสั่งท่ีอยูใ่นคิวท่ีเกิดจากค าสั่ง at สร้างข้ึนจากตวัอยา่ง job 1 เป็น
ของผูใ้ช ้root และมีช่ือ job เป็นตวัอกัษรช่ือวา่ a 
# at –r 1   

ลบ job 1 หรือ a ออกจากคิว 
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# at -m 01:35 < myjob   

job 2 at 2010-02-28 01:35 

สั่งตั้งเวลาโดยใชค้  าสั่ง at เหมือนค าสั่งขา้งตน้ แต่เม่ือค าสั่งดงักล่าว
ท างานเรียบร้อยแลว้จะส่งอีเมลลไ์ปยงัผูใ้ชท่ี้สร้าง job ดงักล่าวข้ึนมาดว้ย
(ในท่ีน้ีเมลลจ์ะส่งไปท่ี root@localhost) 

# at -f myjob.sh 10:25 
job 6 at 2010-02-27 10:25 

สั่งใหรั้นเชลลส์คริปตช่ื์อวา่ myjob.sh วนัท่ี 27 เดือนกุมภาพนัธ์ 2010 
เวลา 10:25 นาที  
# at -f myjob.sh  10pm tomorrow 

job 8 at 2010-02-28 22:00 

สั่งใหรั้นเชลลส์คริปตช่ื์อวา่ myjob.sh วนัท่ี 28 เดือนกุมภาพนัธ์ 2010 
เวลา 22:00 นาที(สมมุติวา่วนัน้ีคือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2010) 10pm คือ
เวลาท่ีเร่ิมตั้งแต่เท่ียงวนั – เท่ียงคืน(เร่ิมตั้งแต่บ่ายโมงตรงใหน้บัเป็น 
1pm, 6 โมงเยน็= 6pm ดงันั้น 10pm คือ 22:00 น) ค าวา่ tomorrow 
หมายถึงวนัพรุ่งน้ี  
# at -f myjob.sh 2:00 tuesday 
job 9 at 2010-03-02 02:00 

สั่งใหรั้นเชลลส์คริปตช่ื์อวา่ myjob.sh วนัท่ี 2 เดือนมีนาคม 2010 เวลา 
2:00 นาที(สมมุติวา่วนัน้ีคือวนัเสาร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2010) และนบัต่อไป
อีก 3 วนัซ่ึงตรงกยัวนัท่ี 2 มีนาคม 
# at -f myjob.sh 2:00 july 11 
job 10 at 2010-07-11 02:00 

สั่งใหรั้นเชลลส์คริปตช่ื์อวา่ myjob.sh วนัท่ี 11 เดือนกรกฏาคม 2010 
เวลา 2:00 นาที 
# at -f myjob.sh 2:00 next week 
job 11 at 2010-03-06 02:00 

สั่งใหรั้นเชลลส์คริปตช่ื์อวา่ myjob.sh วนัท่ี 6 เดือนมีนาคม 2010 เวลา 
2:00 นาที 

ลองทดสอบ : 
# atq 

# at now + 5 minutes 

# at 4pm + 3 days 

# at 10am Jul 31 

# at 1750 sep 17 

# at 5:50pm sep 17 

# at 4 am Sunday 

# at now + 6 hours 

# at midnight tomorrow 
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ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั :  crontab 
 
ค ำส่ัง crontab 

Scheduling Jobs : crontab 
ค ำส่ัง crontab เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับก าหนดเวลาในการสั่งประมวลผลค าสั่ง, เชลลส์คริปต ์,

หรือโปรแกรม ตามเวลาท่ีก าหนด 
Syntax crontab [options] [file] 

Example # crontab –e 

# crontab -l 

option : 
 -e edit ใชใ้นการเรียกโปรแกรม เทก็ซ์อิดิตเตอร์ส าหรับ อ่านขอ้ความท่ีเขียนไวใ้นไฟล ์
crontab ซ่ึงใชใ้นกรณีท่ีผูใ้ชง้าน ตอ้งการเพิ่มเติมหรือลด บรรทดั ชุดค าสั่งต่างๆ 
 -l list ใชใ้นการแสดงเน้ือท่ีหาภายในไฟล ์crontab ของผูใ้ชร้ายนั้นๆ 
 -r remove ใชใ้นการยกเลิกและลบไฟล์ crontab 
 -i ยนืยนัก่อนการลบ crontab 
 -s ใชง้านร่วมกบั selinux  
 -u ระบุรายช่ือผูใ้ชง้าน crontab 
 -help ค  าสั่งอธิบายค าสั่ง crontab 
รูปแบบในกำรส่ังงำน crontab 
นำท ี
(Min) 

ช่ัวโมง 
(Hour) 

วนัภำยในเดือน 
(DayOfMonth) 

เดือนภำยในปี 
(MonthOfYear) 

วนัภำยในสัปดำห์ 
(DayOfWeek) 

ค ำส่ัง 
(Command) 

0 12 13 2 * Tar –cvf bkup.tar / 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ crontab แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1(นาที) ใชส้ าหรับก าหนดเวลาในส่วนของนาที โดยค่าท่ีสามารถก าหนดไดเ้ร่ิม
ตั้งแต่ 0-59 
 ส่วนท่ี 2(ชัว่โมง) ใชส้ าหรับก าหนดเวลาในส่วนของชัว่โมง โดยค่าท่ีสามารถก าหนดได้
เร่ิมตั้งแต่ 0-23 (0 เท่ากบัเท่ียงคืน) 
 ส่วนท่ี 3(วนัภายในเดือน) ใชส้ าหรับก าหนดวนัท่ีในแต่ละเดือน เช่น เดือนมกราคมมี 31 
วนั เดือนเมษายนมี 30 วนั เป็นตน้ โดยค่าท่ีสามารถก าหนดไดเ้ร่ิมตั้งแต่ 1-31 
 ส่วนท่ี 4(เดือนภายในปี) ใชส้ าหรับก าหนดเดือนภายใน 1 ปีซ่ึงมีทั้งหมด 12 เดือน โดย
เดือนแรกคือเดือนมกราคม โดยค่าท่ีสามารถก าหนดไดเ้ร่ิมตั้งแต่ 1-12 
 ส่วนท่ี 5(วนัภายในสัปดาห์) ใชส้ าหรับก าหนดวนัใน 1 สปัดาห์ โดยเร่ิมวนัแรกคือวนั
อาทิตยมี์ค่าเป็น 0 โดยค่าท่ีสามารถก าหนดไดเ้ร่ิมตั้งแต่ 0-6 
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 ส่วนท่ี 6(ค าสั่ง) ใชส้ าหรับระบุถึงค าสั่งท่ีตอ้งการใหท้ างาน  
   

 NOTE: รูปแบบในการสั่งงาน crontab พิเศษเพิ่มเติม 
* (wild card) ก าหนดให ้crontab ท างานทุกๆ ช่วงเวลา 
*/5 ก าหนดให ้crontab ท างานทุกๆ 5 นาทีเม่ืออยูใ่นส่วนท่ี 1 และ
ท างานทุกๆ 5 ชวัโมงถา้ปรากฏอยูใ่นส่วนท่ี 2 หรือท างานทุกๆ 5 วนั

เม่ือปรากฏในส่วนท่ี 3 เป็นตน้ 
 2, 4, 6 แทนความหมายวา่ หรือ(OR) เม่ือปรากฏในส่วนท่ี 3 ของ crontab จะหมายถึงให้
ท างานวนัท่ี 3, 4 และ 6 ตามล าดบั 
 9-17 แทนความหมายวา่ใหท้  างาน เร่ิมตั้งแต่-ส้ินสุด เช่น ถา้ค่าดงักล่าวไปปรากฏท่ีส่วนท่ี 
3 ของ crontab จะหมายถึง ใหท้  างานตั้งแต่วนัท่ี 9 ถึง วนัท่ี 17 ของเดือน 
   
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

ก่อนสั่งให ้crontab ท างานจะตอ้งมีความเขา้ใจการใช ้vi ในเบ้ืองตน้ก่อน
(อ่านเพิ่มเติมการใชง้านโปรแกรม vi)  เร่ิมตน้ปรับแต่ง crontab โดยใช้
ค  าสั่ง crontab –e โปรแกรมจะเขา้สู่ vi จากนั้นใหผู้ใ้ชพ้ิพมค์  าสั่ง เม่ือจบ
ค าสั่งใหก้ดปุ่ม enter เพื่อเร่ิมค าสั่งใหม่ 
 
# * * * * * ls -l   

สั่งใหค้  าสั่ง ls –l ท างานทุกๆ 1 นาที  
# 30 * * * * <command>   

สั่งใหท้  างานทุกๆ 30 นาที (<command> คือค าสั่งอะไรก็ไดท่ี้ผูใ้ชง้าน
ตอ้งการสั่งให้ระบบท างานให)้ 
# 45 6 * * * <command>   

สั่งใหท้  างานทุกๆ วนั ท่ีเวลา 6 (AM) นาฬิกา 45 นาที (AM คือช่วงเวลา
เร่ิมตั้งแต่ หลงัเท่ียงคืน – เท่ียงวนั และ PM คือช่วงเวลาหลงัเท่ียงวนั - 
เท่ียงคืน) 
# 45 18 * * * <command>   

สั่งใหท้  างานทุกๆ วนั ท่ีเวลา 6 (PM) นาฬิกา 45 นาที  
# 00 1 * * 0 <command>   

สั่งใหท้  างานทุกๆ วนัอาทิตย ์เวลา 1 (AM) นาฬิกา 0 นาที 
# 00 1 * * 7 <command>   

สั่งใหท้  างานทุกๆ วนัอาทิตย ์เวลา 1 (AM) นาฬิกา 0 นาที 

# 00 1 * * Sun <command>   
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สั่งใหท้  างานทุกๆ วนัอาทิตย ์เวลา 1 (AM) นาฬิกา 0 นาที 

# 30 8 1 * * <command> 

สั่งใหท้  างานทุกๆ วนัท่ี 1 ของทุกๆ เดือน เวลา 8 (AM) นาฬิกา 30 นาที  
# 00 0-23/2 02 07 * <command> 

สั่งใหท้  างานชัว่โมงท่ี 2 ของวนัท่ี 2 เดือนกรกฏาคม  
ลองทดสอบ : 

# 30 18 * * * rm /home/someuser/tmp/* 

# 0 4 15-21 * 1 /command 

# * * * * * /sbin/ping -c 1 192.168.0.1 > /dev/null 

# 0 0,12 1 */2 * /sbin/ping -c 192.168.0.1; ls -la >>/var/log/cronrun 

# 0 2 1-10 * * du -h --max-depth=1 / 

# 20,50 * * Jan-May,7-12 Mon-Fri cd desktop/fold4"; ./foldlaunchscript 

# 12 * * * * cd "desktop/fold2"; ./foldlaunchscript  

# 1 10 13 * 5 ./hiddenfolder/jokescript 

# 14 2 29 8 5 ./skynet 

# 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /command/to/execute 

# 00 18 * * * /command/to/execute 

# 30 08 10 06 * /home/ramesh/full-backup 

# 00 11,16 * * * /home/ramesh/bin/incremental-backup 

# 00 09-18 * * * /home/ramesh/bin/check-db-status 

# 00 09-18 * * 1-5 /home/ramesh/bin/check-db-status 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั :  at 
 
5.3.16 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั Hosts 
ค ำส่ัง hostname 

Hosts : hostname 
ค ำส่ัง hostname เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงหรือก าหนดช่ือโฮสตท่ี์ใชง้านในปัจจุบนั 
Syntax hostname [option] [nameofhost] 

Example # hostaname 

option : 
 -a, --alias แสดงช่ือท่ีใชแ้ทน  
 -d, --domain แสดงช่ือโดเมนเนม 
 -f, --fqdn, --long แสดงช่ือโดเมนแบบยาว 
 -i, --ip-address แสดงหมายเลขท่ีอยูห่รือไอพี 
 -s, --short แสดงช่ือโดเมนแบบสั้น 
 -help ค  าสั่งอธิบายค าสั่ง hostname 
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# hostname   

Master.mus.ac.th  
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แสดงช่ือเคร่ืองปัจจุบนัท่ีใชง้าน 
# hostname -d  

mus.ac.th  

แสดงช่ือโดเมนของเคร่ืองปัจจุบนัท่ีใชง้าน 

# hostname -i  

127.0.0.1 

แสดงหมายเลขไอพีของเคร่ืองปัจจุบนัท่ีใชง้าน 

# hostname -a  

Master localhost.localdomain localhost 

แสดงหมายช่ือท่ีใชเ้รียกแทน  
ลองทดสอบ : 

# hostname -f 

# hostname -s 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั :  hostid, uname 
 
ค ำส่ัง ifconfig 

Hosts : ifconfig 
ค ำส่ัง ifconfig เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแสดงหรือก าหนดค่าเก่ียวกบัการ์ดเน็ตเวิร์คอินเทอร์เฟส 
Syntax ifconfig [interface] ifconfig [interface address_family parameters 

addresses] 

Example # ifconfig -a 

option : 
พำรำมิเตอร์ 
 ค าสั่ง ifconfig จ าเป็นตอ้งเรียกใชง้านผา่นช่ือเน็ตเวร์ิคการ์ด เช่น ne0, eth0, lr0 และตามดว้ย
พารามิเตอร์ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 add address/prefixlength ค าสั่งใหเ้พิ่มหมายเลขท่ีอยู(่ไอพี)ใหก้บัเน็ตเวิร์คอินเทอร์เฟส
การ์ด  
 address address ก าหนดหมายเลขไอพีใหก้บัเน็ตเวร์ิดการ์ด 
 allmulti/-allmulti สั่งใหท้  างานหรือยกเลิกการส่งสัญญาณแจง้ไปยงัเคอร์นอลในระดบัชั้นท
รานสพอร์ตเลเยอร์เม่ือมีเฟรมขอ้มูลเขา้ 
 arp/-arp สั่งใหท้  างานหรือยกเลิกการใชโ้พรโทคอล arp ในการแปลงขอ้มูลระหวา่ง 
network-level addresses และ link-level addresses 
 hw ก าหนดหมายเลขการ์ดเน็ตเวิร์ค หรือ MAC Address ใหม่ 
 broadcast [address] ก าหนดค่า broadcast ใหก้บัการ์ดเน็ตเวร์ิค 
 debug/-debug สั่งใหท้  างานหรือยกเลิกโหมดการ debug 
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 del address/prefixlength ลบหมายและไอพีและซบัเน็ตออกจากการ์ดเน็ตเวิร์ค 
 down สั่งใหก้าร์ดเน็ตเวร์ิคหยดุท างาน 
 irq addr ก าหนดหมายเลขอินเทอร์ลพัธ์ใหก้บัการ์ดเน็ตเวิร์ค 
 metric n ก าหนดขนาดของ เราทเ์มตทริคใหก้บัการ์ดเน็ตเวร์ิค(ค่า default เป็น 0) 
 media type ก าหนดชนิดของส่ือ เช่น 10base2, 10baseT เม่ือก าหนดให้เป็น auto ค าสั่ง 
ifconfig จะพยายามหาส่ือท่ีเหมาะสมเอง 
 mtu n ก าหนดขนาดของอตัราการส่งขอ้มูลสูงสุดท่ีจะส่งในแต่ละคร้ัง Maximum Transfer 
Unit (MTU)  
 multicast ก าหนดวา่เป็นการส่ือสารแบบมลัติคลาสต ์
 netmask mask ก าหนดค่าของเน็ตมาสค ์ค่าดงักล่าวเป็นค่าท่ีบ่งบอกวา่เครือข่ายดงักล่าวมี
ขนาดเทา่ใด และช่วยบอกให้ทราบวา่ขอ้มูลจะเดินทางไปยงัเครือข่ายดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 
 pointopoint/-pointopoint [address] ก าหนดรูปแบบการเช่ือมต่อแบบ จุดต่อจุด 
 txqueuelen n ก าหนดขนาดของคิวใหก้บัการ์ดเน็ตเวิร์ค 
 tunnel addr สร้างอุโมงค ์ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการรัน IPV6 ไปบน IPV4 
 up สั่งให ้การ์ดเน็ตเวิร์คท างาน 
 -a แสดงรายละเอียดขอ้มูลของการ์ดเน็ตเวร์ิค 
 -help ค  าสั่งอธิบายค าสั่ง ifconfig 
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# ifconfig -a   

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:0A:5A:E9   

          inet addr:192.168.1.4  Bcast:192.168.1.255  

Mask:255.255.255.0 

          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe0a:5ae9/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  

Metric:1 

          RX packets:1057 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:820 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:0  

          RX bytes:106774 (104.2 KiB)  TX bytes:105243 (102.7 

KiB)  

แสดงขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัการ์ดเน็ตเวิร์คอยา่งละเอียด เช่น 
หมายเลข MAC Address(00:0C:29:0A:5A:E9), หมายเลขไอพีท่ีใชง้าน
(192.168.1.4), หมายเลขบอร์ดคลาสต(์192.168.1.255),เน็ตมาสค์
(255.255.255.0), MTU(1500), สถานะการท างาน(UP) เป็นตน้ 
# ifconfig eth0 

ค าสั่งใหแ้สดงขอ้มูลเฉพาะของการ์ด eth0 เท่านั้น 
# ifconfig eth0 down  
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ค าสั่งใหก้าร์ด eth0 หยดุการท างาน 
# ifconfig eth0 up  

ค าสั่งใหก้าร์ด eth0 เร่ิมตน้การท างานใหม่ 
# ifconfig eth0:1 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0  

eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:0A:5A:E9   

          inet addr:192.168.1.10  Bcast:192.168.1.255  

Mask:255.255.255.0 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  

Metric:1  

สั่งเพิ่มหมายเลขไอพีแอดเดรสตวัท่ี 2 ไปยงัการ์ดเน็ตเวิร์ค eth0 มี
หมายเลขไอพีคือ 192.168.1.10 เน็ตมาร์ค 255.255.255.0 (หรือเรียกอีก
ช่ือวา่ การสร้างซบัอินเทอร์เฟส คือมีหลายไอพีบนการ์ดเน็ตเวิร์คใบ
เดียวกนั) 
# ifconfig eth0 hw ether 01:02:03:04:05:06  

ก าหนดหมายเลข MAC Address ใหม่ใหก้บัการ์ด etho ใหม่เป็น 
01:02:03:04:05:06 
# ifconfig eth0 192.168.1.102 netmask 255.255.255.0 

broadcast 192.168.1.255  

ก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสใหก้บัการ์ดเน็ตเวร์ิค eth0 มีหมายเลขไอ
พีคือ 192.168.1.120 เน็ตมาร์ค 255.255.255.0 และบอร์ดคาซทคื์อ 
192.168.1.255  

ลองทดสอบ : 
# ifconfig eth0 mtu 1412 

# ifconfig eth0 promisc 

# ifconfig eth0 192.168.0.12 up 

# ifconfig eth0 192.168.99.14 netmask 255.255.255.0 up 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั arp, dhclient, ifdown, ifup, ping, netstat, route 
 
ค ำส่ัง host 

Hosts : host 
ค ำส่ัง host เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับสืบคน้ช่ือและหมายเลขไอพีของโฮสตใ์นระบบโดเมนเนม

เซิร์ฟเวอร์(DNS) 
Syntax host [options] name [server] 

Example # host www.google.co.th 

 DNS ยอ่มาจาก Domain Name System Domain เป็นระบบจดัการแปลงช่ือไปเป็นหมายเลข 
IP address โดยมีโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้นเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีเรียกคน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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กลไกหลกัของระบบ DNS คือ ท าหนา้ท่ีแปลงขอ้มูลช่ือเป็นหมายเลข IP address หรือแปลง
หมายเลข IP address เป็นขอ้มูลช่ือ เช่น ท าการแปลงขอ้มูลจาก www.google.co.th เป็น  
216.239.61.104 เป็นตน้ 
option : 
พำรำมิเตอร์ 
 -a เหมือนกบัการใชอ้อพชนั –v –t 
 -c class ระบุขอบเขตุในการคน้หาขอ้มูลของ Dns เช่น สืบคน้เฉพาะ record ท่ีเป็น IN, CH, 
CHAOS, HS, HESIOD, หรือคน้หาทั้งหมดคือ ANY 
 -C รายงาน SOA record และ authorative name servers 
 -d คลา้ยกบัออพชนั –v  
 -l แสดงรายการในโดเมนทั้งหมด 
 -t type ระบุชนิดของ recode ท่ีตอ้งการสอบถามกบั dns เช่น CNAME, NS, SOA, SIG, 
หรือ ANY 
 -v แสดงรายละเอียดทั้งหมดในการแสดงผล เช่น time-to-live, class, authoritative 
nameservers เป็นตน้ 

 NOTE: ขั้นตอนการท างานของ DNS  
1. ผูใ้ชง้านตอ้งเขา้ใชง้านเวบ็ให้บริการท่ีตั้งอยูบ่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ผูใ้ชเ้ร่ิมตน้โดยใชค้  าสั่ง host www.google.com 
โปรแกรม host จะท าการสอบถามไปยงั dns ขนาดเล็กท่ีเก็บในเคร่ืองของตนเองก่อน
(ส าหรับในกรณีของลินุกซ์จะเก็บอยูใ่น /etc/resolv.conf) 

2. เม่ือไม่สามารถคน้หาท่ีอยูใ่น dns ในเคร่ืองของตนเองไดแ้ลว้ จึงท าการร้องขอไปยงั
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีใหบ้ริการ dns (เม่ือเคร่ืองท่ีใหบ้ริการไม่สามารถคน้หาไดอี้กจะ
สอบถามต่อไปยงั root ของ dns ท่ีเปิดใหบ้ริการอยูท่ ัว่โลก [35]) 

3. คน้หาขอ้มูลในฐานขอ้มูลใน dns เช่น www.google.com มี ไอพีคือ 66.102.7.104 กลบัไป
ใหผู้เ้รียกใชง้าน 

4. น าไอพีท่ีไดจ้าก dns เช่ือมต่อไปยงัเซิร์ฟเวอร์ท่ีใหบ้ริการ(www.google.com) จริงบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# host www.google.co.th   

www.google.co.th is an alias for www.google.com. 

www.google.com is an alias for www.l.google.com. 

www.l.google.com has address 74.125.95.106 

www.l.google.com has address 74.125.95.147 

www.l.google.com has address 74.125.95.99 

www.l.google.com has address 74.125.95.103 

www.l.google.com has address 74.125.95.104 

www.l.google.com has address 74.125.95.105  

สอบถาม dns วา่ URL www.google.com มีหมายเลขไอพีอะไร 
# host 202.28.32.42 

42.32.28.202.in-addr.arpa domain name pointer www.msu.ac.th. 

สอบถาม dns วา่ไอพี 202.28.32.42 มี URL คือ www.msu.ac.th 
# host -C msu.ac.th 

Nameserver nsinternal.msu.ac.th: 

        msu.ac.th has SOA record nsinternal.msu.ac.th. 

msuadmin.msu.ac.th. 3236705815 10800 3600 2592000 900  

สอบถาม dns วา่ msu.ac.th ปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลใดและมีขอ้มูลการ
ลงทะเบียนไวเ้ป็นอยา่งไรบา้ง  

ลองทดสอบ : 
# host -l msu.ac.th 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั dig, nslookup, ping 
 
ค ำส่ัง whois 

Hosts : whois 
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ค ำส่ัง whois เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับสืบคน้ขอ้มูลการจดทะเบียนโดเมน 
Syntax whois [option] query  

Example # whois www.google.co.th 

option : 
 -h HOST, --host=HOST ระบุช่ือของเคร่ืองท่ีตอ้งการสอบถาม เช่น msu.ac.th 
 -p ระบุหมายเลขพอร์ตท่ีตอ้งการสอบถาม 
 -h เป็นค าสั่งช่วยเหลือการท างานของ whois 
   
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# whois msu.ac.th 

[Querying whois.thnic.net] 

[whois.thnic.net] 

 

Whois Server Version 1.5 

 

Domain: MSU.AC.TH 

ACE: MSU.AC.TH 

Registrar: T.H.NIC Co., Ltd. 

Name Server: NS.MSU.AC.TH 

Name Server: NS1.MSU.AC.TH 

Status: ACTIVE 

Updated Date: 15 Jan 2010 

Created Date: 17 Jan 1999 

Renew Date: 17 Jan 2010 

Exp Date: 16 Jan 2020 

Registrant: Mahasarakham University (  
มหาวทิยาลยั มหาสารคาม ) 

            Mahasarakham UniversityTumbol khamreangAmphur 

KantarawichaiMahasarakham44150,  

Mahasarakham 

            44150 

            TH 

 

Tech Contact: 11563 

PORAR WEB APPLICATION CO., LTD. 

9/5 Ratchadaphisek 18, Ratchadaphisek Road, Huaykwang, 

Huaykwang, Bangkok 

10310 

TH 

สอบถามรายละเอียดการขอ้มูลการจดทะเบียนของโดเมนช่ือวา่ 
msu.ac.th ขอ้มูลท่ีแสดงจะบอกถึงรายละเอียดต่างๆ ของโดเมนดงักล่าว 
เช่น ช่ือโดเมน, จดกบัหน่วยงานใด, วนัท่ีจดโดเมน, วนัหมดอายุ, ช่ือ 
DNS, ช่ือผูจ้ดทะเบียน, ท่ีอยูข่องผูจ้ดทะเบียนเป็นตน้  
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ลองทดสอบ : 
# whois -h HOST google.com 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั who 
 
ค ำส่ัง ping 

Hosts : ping 
ค ำส่ัง ping เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับทดสอบการตอบสนองของโฮสตป์ลายทาง 
Syntax ping [options] host  

Example # ping www.google.com 

option : 
 -c count ระบุจ านวนคร้ังของการตอบสนองจากโฮสตป์ลายทาง เม่ือครบจ านวนท่ีก าหนด
ค าสั่ง ping จะหยดุการส่งแพก็เก็ตในการทดสอบ 
 -f สั่งใหค้  าสั่ง ping ท าการ flood ขอ้มูลไปยงัโฮสตป์ลายทางอยา่งรวดเร็ว คือประมาณ 100 
แพก็เก็ตต่อวนิาที (การทดสอบในลกัษณะดงักล่าวไม่สมควรกระท าบ่อย เน่ืองจากอาจจะถูกมองวา่
เป็นการโจมตีเครือข่ายแทน) 
 -i wait ระบุเวลาการรอคอยของแต่ละแพก็เก็ตท่ีเดินทาง โดยปกติแต่ละแพก็เก็ตจะเดินทาง
ห่างกนัประมาณ 1 วนิาที 
 -R บนัทึกและพิมพเ์ส้นทางท่ีเกิดจาก ECHO_REQUEST และ ECHO_REPLY 
 -s packetsize ระบุขนาดของแพก็เก็ตท่ีตอ้งการทดสอบ ค่าโดย default จะมีขนาดเท่ากบั 64 
ไบต ์ประกอบดว้ยเฮดเดอร์ของโพโทคอล ICMP 8 ไบต ์กบัขอ้มูลอีก 56 ไบต ์
 -t n ก าหนดเวลาของ IP Time to Live มีหน่วยเป็นวินาที 
 -w n ก าหนดเวลาให้โปรแกรม ping หยดุท างานหลงัจากหมดเวลาท่ีก าหนดในตวัแปร n 
 -h เป็นค าสั่งช่วยเหลือการท างานของ ping 
   
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# ping www.google.com 

PING www.l.google.com (64.233.181.147) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from www.google.com (64.233.181.147): icmp_seq=1 

ttl=49 time=67.4 ms 

64 bytes from www.google.com (64.233.181.147): icmp_seq=2 

ttl=49 time=74.7 ms 

64 bytes from www.google.com (64.233.181.147): icmp_seq=3 

ttl=49 time=63.7 ms 

64 bytes from www.google.com (64.233.181.147): icmp_seq=4 

ttl=49 time=126 ms 

64 bytes from www.google.com (64.233.181.147): icmp_seq=5 

ttl=49 time=61.9 ms 
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64 bytes from www.google.com (64.233.181.147): icmp_seq=6 

ttl=49 time=71.2 ms 

64 bytes from www.google.com (64.233.181.147): icmp_seq=7 

ttl=49 time=62.8 ms 

--- www.l.google.com ping statistics --- 

7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6006ms 

rtt min/avg/max/mdev = 61.915/75.485/126.460/21.264 ms 

ทดสอบการ ping ไปยงัโฮสต ์www.google.com จากตวัอยา่งจะเห็นวา่ 
google.com มีหมายเลขไอพีคือ 64.233.181.147 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าสั่ง 
ping จะแสดงรายงานของอตัราการส่งแพค็เก็ต, ค่าเฉล่ียการตอบสนอง, 
ความเร็วของการตอบสนองท่ีไดรั้บสูงสุด เป็นตน้ 
# ping –c 1 www.google.com 
PING www.google.com (64.233.181.147) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from www.google.com (64.233.181.147): icmp_seq=1 

ttl=49 time=59.5 ms 

 

--- www.google.com ping statistics --- 

1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms 

rtt min/avg/max/mdev = 59.591/59.591/59.591/0.000 ms 

สั่งใหท้  าการ ping www.google.com เพียง 1 แพก็เก็ตเท่านั้น จากนั้นให้
รายงานผล  
# ping –i 0.1 www.google.com 
สั่งใหท้  าการ ping www.google.com โดยก าหนดใหแ้พก็เก็ตท่ีส่งไปห่าง
กนัประมาณ 0.1 วนิาที 

ลองทดสอบ : 
# ping 0 

# ping localhost 

# ping 127.0.0.1 

# ping -f localhost 

# ping -s 100 localhost 

# ping -w 5 localhost 

# ping -c 4 0 -w 2 

# ping -R 192.168.1.63 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั host, ifconfig, netstat, rpcinfo, traceroute 
 
ค ำส่ัง traceroute 

Hosts : traceroute 
ค ำส่ัง traceroute เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบเส้นทางจากเคร่ืองท่ีท าการทดสอบไปสู่

โฮสตป์ลายทาง 
Syntax traceroute [options] host [packetsize]  

Example # traceroute www.google.com 

http://www.google.com/
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option : 
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# traceroute www.google.com 

traceroute to www.google.co.th (64.233.181.105), 30 hops max, 

40 byte packets 

 1  mygateway1.ar7 (192.168.1.1)  2.959 ms  2.640 ms  3.087 ms 

 2  114.128.216 (114.128.216.1)  29.602 ms  27.567 ms  28.846 ms 

 3  * * * 

 4  * * * 

 5  mx (58.147.0.41)  39.726 ms  38.936 ms  39.682 ms 

 6  * * * 

 7  mx-ll-58.147.0-69.static.tttmaxnet.com (58.147.0.69)  

42.950 ms  35.904 ms  35.202 ms 

 8   (218.100.47.246)  36.414 ms  35.664 ms  36.307 ms 

 9   (218.100.47.22)  37.851 ms  36.136 ms  36.004 ms 

10   (72.14.217.193)  61.152 ms  60.419 ms  61.192 ms 

11   (209.85.242.238)  62.093 ms  62.130 ms  62.517 ms 

… 

16  www.google.co.th (64.233.181.105)  60.383 ms  63.822 ms  

62.252 ms 

ทดสอบเส้นทางจากเคร่ืองผูใ้ชง้านไปยงัโฮสต ์www.google.com จาก
ตวัอยา่งจะเห็นวา่เส้นทางเร่ิมตน้ท่ีโหนด mygateway1.ar7 จากนั้น
เดินทางต่อไปยงัโหนด 114.128.216.1 ไปเร่ือยๆ ตามล าดบั สุดทา้ยจะถึง
โหนดท่ี 16 คือหมายเลขไอพี 64.233.181.105 ซ่ึงเป็นโฮสต ์google.com 
นัน่เอง สังเกตุเห็นวา่จ านวนของเส้นทางอาจจะไม่เหมือนกนัในการสั่ง 
traceroute แต่ละคร้ัง ทั้งน้ีเน่ืองจากเส้นทางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมี
การเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

ลองทดสอบ : 
# traceroute 0 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั netstat, ping 
 
5.3.17 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั Networking 
ค ำส่ัง ssh 

Networking : ssh 
ค ำส่ัง ssh เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเขา้ใชง้านเคร่ืองโฮสตจ์ากระยะไกล (ขอ้มูลท่ีรับส่งทั้งหมด

จะมีการเขา้รหสั) 
Syntax ssh [options] hostname [command]  

Example # ssh 192.168.1.10 

option : 
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  -l login_name ระบุช่ือท่ีใชส้ าหรับ login 
  -p port ระบุพอร์ตท่ีตอ้งการเช่ือมต่อไปยงัโฮสตป์ลายทาง 
 ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# ssh -l suchart remotehost.example.com 

ท าการเช่ือมต่อไปยงัโฮสตป์ลายทางช่ือวา่ remotehost.example.com โดย
ระบุช่ือผูใ้ชด้ว้ยค าสั่ง –l เม่ือเช่ือมต่อส าเร็จโปรแกรมจะถามรหสัผา่น ให้
ผูใ้ชใ้ส่รหสัผา่นท่ีถูกตอ้ง เม่ือเขา้สู่ระบบไดแ้ลว้การใชง้านค าสั่งจะ
เหมือนกบัการใชง้านผา่น command line ตามปกติทัว่ไป (การใชค้  าสั่ง 
ssh โฮสตป์ลายทางจะตอ้งท าการติดตั้ง ssh เซิร์ฟเวอร์ก่อน) 
# ssh 192.168.1.100 

ท าการเช่ือมต่อไปยงัโฮสตโ์ดยการระบุหมายเลขไอพีโดยตรง 
 
ค ำส่ัง telnet 

ใชติ้ดต่อเขา้ server ต่าง ๆ ตาม port ท่ีตอ้งการ แต่ปัจจุบนั server ต่าง ๆ ปิดบริการ telnet 
แต่เปิด SSH แทน 
telnet 202.202.202.202 :: ขอติดต่อเขา้เคร่ือง 202.202.202.202 การไม่ก าหนด port คือเขา้ 
port 23 
telnet www.school.net.th 21 :: ขอติดต่อผา่น port 21 ซ่ึงเป็น FTP port 
telnet mail.loxinfo.co.th 25 :: ตรวจ smtp วา่ตอบสนองกลบัมา หรือไม่ 
telnet class.yonok.ac.th 110 :: ทดสอบ pop service ของ windows server 2003 
telnet 202.29.78.13 80 :: ใหพ้ิมพค์  าสั่ง GET แมม้องไม่เห็นหลงักดปุ่ม enter (ใชท้ดสอบ
การตอบสนองของ server) 

ค ำส่ัง scp 
 ส าเนาไฟล ์ระหวา่งโฮสต(์มีการเขา้รหสัขอ้มูล) 
 # scp *.txt user@remote.server.com:/home/user/ 

 ส าเนาไฟลทุ์กไฟลท่ี์มีส่วนขยาย .txt ไปยงัโฮสต ์remote.server.com ดว้ยผูใ้ชช่ื้อวา่ user 
และมี home ไดเรคทรอรีอยูท่ี่ /home/user 
ค ำส่ัง sftp 
 บริการ โอนถ่ายไฟลร์ะหวา่งโฮสต(์มีการเขา้รหสัขอ้มูล) 
 เช่ือมต่อไปยงั sftp server ช่ือวา่ shell.example.com 
 # sftp shell.example.com 
 Connecting to shell.example.com... 

Password: 
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sftp> 
ค ำส่ัง ftp 
 บริการโอนถ่าย ไฟลร์ะหวา่งโฮสต(์ไม่มีการเขา้รหสัขอ้มูล) 
 # ftp ftp.example.com 
ค ำส่ัง mutt 
 โปรแกรมใชง้านอี เมลแ์บบ text 
 # mutt -f /var/mail/user 

ค ำส่ัง mail 
 ค าสั่งรับส่งอีเมล ์ผา่น command line 
 # mail -f /var/mail/user 

 # mail goofy@domain.com 

ค ำส่ัง mozilla 
 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์แบบ กราฟฟิก 
ค ำส่ัง lynx 
 โปรแกรมเวบ็บราว เซอร์แบบ text 
 # lynx www.google.com 
ค ำส่ัง wget 
 ดาวน์โหลดขอ้ มูลเวบ็มาสู่ดิสก ์
 # wget -c http://www.example.com/large.file 

 # wget -nd -r -l1 --no-parent http://www.foo.com/mp3/ 

  
ค ำส่ัง talk  
 ค าสั่งรับส่งขอ้ความโต ้ตอบ 
 # talk suchart 

ค ำส่ัง write 
 ค าสั่งส่ง ขอ้ความไปยงัจอภาพอ่ืน 
 # write aizatto pts/0 

 

5.3.18 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั System Information [31] 
เป็นกลุ่มของค าสั่งท่ีแสดงรายละเอียดของขอ้มูลระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยค าสั่งต่อไปน้ี 
ค ำส่ัง arch 

System information : arch 
ค ำส่ัง arch แสดงขอ้มูลสถาปัตยกรรมของระบบ 

Syntax arch [-k | archname ] 

Example # arch 
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option : 
-k แสดงสถาปัตยกรรมของลินุกซ์เคอร์เนลท่ีก าลงัท างานอยู ่เช่น  i386, i686, sun4n 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# arch  
# arch –k 
686 

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อเคอร์เนลของลินุกซ์ท่ีก าลงัท างานอยูเ่ป็นแบบ x86 
ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : uname, ps 
 
ค ำส่ัง date 

System information : date 
ค ำส่ัง date แสดงและก าหนดเวลาใหก้บัระบบ 

Syntax date [options] [+format] [date] 

Example # date 

# date +"%d-%m-%Y" 

# date -s "16:15:00" 

options : - 
-d date หรือ --date date ซ่ึง date จะอยูใ่นรูปของ format ท่ีก าหนดเองได ้และควรอยูใ่น
เคร่ือหมาย ‘ ‘ หรือ “ “ ส าหรับรูปแบบท่ีสามารถก าหนดได ้เช่น Yesterday, tomorrow, last 
month, next month, 5 days ago, 7 days, next Saturday, 2 years 3 months 4 day 
-f datefile, --file=datefile คลา้ยการท างานดว้ย –d แต่ datefile จะอยูใ่นรูปของไฟลแ์ทน 
เช่น ไฟลช่ื์อวา่ date.txt มีขอ้มูลคือ  
 5 days ago 
 7 days 
 next Saturda 
จากนั้นใหรั้นดว้ยค าสั่ง date -f date.txt หรือ date –file=date.txt 
-I [timespec] , --iso-8601[=timespec] แสดงขอ้มูลในลกัษณะของ ISO-8601 format 
-r file, --reference=file แสดงขอ้มูลของไฟลท่ี์ถูกแกไ้ขคร้ังล่าสุด 
-R, --rfc-822 แสดงขอ้มูลใน format ของ RFC 822 
--help ค าสั่งช่วยเหลือการใชง้าน 
--version แสดงเวอร์ชนัของค าสั่ง 
-s date, --set date ก าหนดเวลาใหก้บัระบบ 
-u, --universal ก าหนดเวลาตาม Greenwich Mean Time (ไม่ใช่เวลาทอ้งถ่ิน) 
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+Format : แสดงวนัเวลาท่ีไม่ใช่รูปแบบมาตรฐาน รูปแบบท่ีก าหนดจะตอ้งมีเคร่ืองหมาย + 
ดา้นหนา้เสมอ รูปแบบในการแสดงผลจะอยูใ่นเคร่ืองหมาย ‘ ‘ หรือ “ “ และตอ้งมีสัญลกัษณ์
น าหนา้คือ %, -, _ ตวัอยา่งเช่น %a 

%a แสดงช่ือวนัแบบยอ่ เช่น tue = Tuesday 
%b แสดงช่ือเดือนแบบยอ่ เช่น jan = january 
%c ก าหนดรูปแบบวนัเวลาแบบเจาะจงประเทศ 
%d ก าหนดวนัของเดือน มีค่าตั้งแต่ 01-31 
%h เหมือน %b 
%j Julian day of year (001-366) 
%k แสดงผลแบบ 1 วนัมี 24 ชัว่โมง(0-23) 
%l แสดงผลแบบ 1 วนัมี 12 ชัว่โมง(1-12) 
%m แสดงผลเดือนในแต่ละปี(01-12) 
%n เพิ่มบรรทดัใหม่ 1 บรรทดั 
%p แสดงเวลาแบบ am หรือ pm 
%s ระบุเวลาตามรูปแบบ 1970-01-01 00:00:00 UTC 
%t เพิ่มแทบใหม่ 
%w วนัในอาทิตย(์Sunday = 0) 
%x ระบุเวลาของแต่ละประเทศในรูปแบบทอ้งถ่ิน 
%y ก าหนดขนาดการแสดงผล 2 ต าแหน่งของปี 
%A แสดงช่ือของวนัแบบเต็ม เช่น Tuesday 
%B แสดงช่ือเตม็ของเดือน 
%D แสดงวนัเวลาในรูปแบบ %m/%d/%y 
%H แสดงขอ้มูลแบบ 24 ชัว่โมง (00-23) 
%I แสดงขอ้มูลแบบ 12 ชัว่โมง (01-12) 
%M แสดงนาที (00-59) 
%S วนิาที (00-59) 
%T แสดงวนัเวลาในรูปแบบ %H:%M:%S 
%U จ านวนของสัปดาห์ในแต่ละปี เร่ิมวนัอาทิตยใ์นแต่ละสัปดาห์ (00-53) 
%Y แสดงปีแบบ 4 หลกั เช่น 2010 
%Z แสดงช่ือ Time Zone 

 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 
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# date 

Tue Jan 12 12:31:14 ICT 2010 

แสดงวนัท่ี เวลา โดยอา้งอิงเวลาทอ้งถ่ิน(ค่า default) 
# date +"%d" 

12 

แสดงเฉพาะวนัของเดือน ในตวัอยา่งคือวนัท่ี 12 
# date +"%d%m%y" 
120110 

แสดงวนัท่ี ในรูปแบบ วนั เดือนและปีติดกนั(ปี ค.ศ. แสดง 2 หลกั) 
# date +"%a%d%m%y" 

Tue120110 

แสดงวนัท่ีโดย แสดงวนัของสัปดาห์แบบยอ่ดว้ย(tue=tuesday) ต่อดว้ย วนั เดือน ปี
ติดกนั 
# date +"%d-%m-%Y" 

12-01-2010 

แสดงวนัท่ี ในรูปแบบ วนั เดือน ปี โดยมี - คัน่ไว ้
# date +"%d/%m/%Y" 

12/01/2010 

แสดงวนัท่ี ในรูปแบบ วนั เดือน ปี โดยมี / คัน่ไว ้
# date +"%A,%B %d %Y" 

Tuesday,January 12 2010 

แสดงช่ือวนัองัคารแบบเตม็ คัน่ดว้ย , เดือนมกราคมแบบเตม็ วนัท่ี 12 และปี ค.ศ. 4 หลกั 
# date --date="yesterday" 

Mon Jan 11 12:33:42 ICT 2010 

แสดงวนั เวลา ท่ีผา่นมาแลว้เม่ือวาน จากตวัอยา่งวนัน้ีเป็นวนัท่ี 12 เดือนมกราคม 2010 
เม่ือวานคือ 11 มกราคม 2010 
# date --date="tomorrow" 

Wed Jan 13 12:33:55 ICT 2010 

แสดงวนั เวลา วดัถดัไป จากตวัอยา่งวนัน้ีเป็นวนัท่ี 12 เดือนมกราคม 2010 วนัถดัไปคือ 
13 มกราคม 2010 
# date --date="last month" 

Sat Dec 12 12:34:07 ICT 2009 

แสดงวนั เวลา ของเดือนท่ีผา่น(ปัจจุบนัคือ 12/01/2010 เดือนท่ีแลว้คือ 12/12/2009) 
 

# date --date="next month" 

Fri Feb 12 12:34:20 ICT 2010 

แสดงวนั เวลา ของเดือนถดัไป(ปัจจุบนัคือ 12/01/2010 เดือนถดัไปคือ 12/02/2010) 
# date --date="5 days ago" 

Thu Jan  7 12:34:31 ICT 2010 

ปัจจุบนัคือ 12/01/2010 ผา่นมาแลว้ 5 วนัคือวนัท่ี 07/01/2010 
# date --date="7 days" 
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Tue Jan 19 12:34:41 ICT 2010 

ปัจจุบนัคือ 12/01/2010 อีก 7 วนัคือวนัท่ี 19/01/2010 
# date --date='next Saturday' 

Sat Jan 16 00:00:00 ICT 2010 

ปัจจุบนัคือ วนัองัคารท่ี 12/01/2010 วนัเสาร์ท่ีจะมาถึงคือ 16/01/2010 
# date --date='2 years 3 months 4 day' 

Mon Apr 16 12:35:07 ICT 2012 

ปัจจุบนัคือวนัองัคาร ท่ี 12/01/2010 อีก 2 ปี 3 เดือน 4 วนัคือวนัจนัทร์ ท่ี 16/04/2012 
# date -s "16:15:00" 

Tue Jan 12 16:15:00 ICT 2010 
ก าหนดเวลาใหก้บัระบบ เป็น 16 นาฬิกา 15 นาที 0 วนิาที 
# date -s "16:55:30 July 7, 1986" 

Mon Jul  7 16:55:30 ICT 1986 

ก าหนดเวลาใหก้บัระบบ เป็นวนัท่ี 7 กรกฏาคม ค.ศ. 1986 เวลา 16 นาฬิกา 55 นาที 30 
วนิาที 
# date 033121422003.55 

Mon Mar 31 21:42:55 ICT 2003 

ก าหนดเวลาใหก้บัระบบเป็นแบบตวัเลข 03=เดือนมีนาคม(Mar), 31=วนัท่ี 31, 2142= 21 
นาฬิกา 42 นาที, 2003=ปี ค.ศ., .55 วนิาที 
หมำยเหตุ: การก าหนดเวลาดงักล่าวใชรู้ปแบบ MMDDhhmmCCYY.ss เม่ือตอ้งการ
บนัทึกเขา้สู่ bios ใหใ้ชค้  าสั่ง clock -w 

ลองทดสอบ : 
# date +"|%y|%m|%d" 
# date +"[%y:%m:%d]" 
# date -d "3 months 100 days" 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : time 
 
ค ำส่ัง cal 

System information : cal 
ค ำส่ัง cal แสดงปฏิทินในรูปแบบของเดือน และปี 

Syntax # cal [-13smjyV] [[month] year] 

Example cal 

cal 10 2010 

option : 
-1 แสดงปฏิทินของเดือนปัจจุบนัเท่านั้น 
-3 แสดงปฏิทิน 3 เดือนคือ เดือนปัจจุบนั เดือนก่อนหนา้ และเดือนถดัไป 
-s แสดงวนัอาทิตยเ์ป็นวนัแรกของสัปดาห์(default)  



ค ำส่ังยูนิกซ์/ลนุิกซ์ 

 

- 195 - 

-m แสดงวนัจนัทร์เป็นวนัแรกของสัปดาห์ 
-y แสดงปฏิทินในปีปัจจุบนั 
-V เวอร์ชนัของ cal 

parameter :  
month ระบุถึงเดือนท่ีตอ้งการใหแ้สดง ตอ้งก าหนดเป็นเลขจ านวนเตม็ เช่น เดือนมกราคม
มีค่าเป็น 1 และเดือนธนัวาคมมีค่าเป็น 12 

year ระบุถึงปีท่ีตอ้งการใหแ้สดง 
 
ตวัอยา่งการใชง้าน 

# cal 
January 2010 

Su Mo Tu We Th Fr Sa 

                1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
แสดงปฏิทินเฉพาะเดือนปัจจุบนั 
# cal 12 2009 
December 2009 

Su Mo Tu We Th Fr Sa 

       1  2  3  4  5 

 6  7  8  9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

แสดงปฏิทินของเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ. 2009 
ลองทดสอบ : 

# cal -1 

# cal -3 

# cal -13 2010 

# cal -3sm 9 2010 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : calendar 
 
ค ำส่ัง whoami 
 ใชเ้พื่อแสดงวา่ผูใ้ชซ่ึ้ง login เขา้สู่ระบบนั้น (ตวัเราเอง) login ดว้ยช่ืออะไร 

โครงสร้างค าสั่ง/ตวัอยา่ง    # whoami 
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ค ำส่ัง finger 
 ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดของผูใ้ช ้

โครงสร้างค าสั่ง finger [user@host] หรือ finger [@host] 
กรณีไม่ระบุช่ือ finger จะแสดงรายละเอียดของ User ท่ีก าลงั logon อยูบ่นเคร่ืองนั้นๆ ทั้งหมด ซ่ึง
หากไม่ระบุ host ดว้ย โปรแกรมจะถือวา่หมายถึงเคร่ืองปัจจุบนั 
ตวัอยา่ง  # finger 

 
ค ำส่ัง uname 

System information : uname 
ค ำส่ัง uname แสดงขอ้มูลของระบบ 
Syntax uname [options] 

Example # uname -a 

options :  
-a, --all แสดงขอ้มูลพื้นฐานทั้งหมดของระบบ 
-i แสดงขอ้มูลของสถาปัตยกรรมท่ีใช้ 
-m แสดงของมูลของฮาร์ดแวร์ท่ีใช ้
-n แสดงช่ือของเคร่ือง 
-p ใชง้านเหมือน –m (นิยมใชม้ากกวา่ –m)  
-r แสดง release ของระบบปฏิบติัการ 
-s แสดงช่ือของระบบปฏิบติัการท่ีใช ้
-v แสดงขอ้มูล เวอร์ชนัของระบบปฏิบติัการ 
-o เหมือนกนั -s 

 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# uname -a 

Linux localhost 2.6.18-92.el5 #1 SMP Tue Jun 10 18:49:47 EDT 2008 i686 

i686 i386 GNU/Linux 

แสดงรายละเอียดพื้นฐานของระบบทั้งหมด 
# uname -snm 

Linux localhost i686 

แสดงรายละเอียดของระบบ โดยแสดงเฉพาะ ช่ือระบบปฏิบติัการท่ีใช ้ช่ือเคร่ือง และ
ฮาร์ดแวร์ท่ีใชง้าน 

ลองทดสอบ : 
# uname -ismr 
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ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนัหรือเก่ียวขอ้ง : arch, isalist, sysinfo 
 
ค ำส่ัง cat /proc/cpuinfo 

System information : /proc/cpuinfo 
ค ำส่ัง cpuinfo แสดงรายละเอียดของซีพีย(ูCPU) 

Syntax /proc/cpuinfo 

Example # cat /proc/cpuinfo 

comment cpuinfo ไม่ใช่ค าสั่งแต่เป็นไฟลท่ี์เก็บขอ้มูลของ CPU  
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cat /proc/cpuinfo 
processor        : 0 

vendor_id        : GenuineIntel 

cpu family       : 6 

model              : 14 

model name       : Genuine Intel(R) CPU T2130  @ 1.86GHz 

stepping          : 8 

cpu MHz          : 1862.237 

cache size       : 1024 KB 

fdiv_bug         : no 

hlt_bug           : no 

f00f_bug        : no 

coma_bug        : no 

fpu                  : yes 

fpu_exception : yes 

cpuid level      : 10 

wp               : yes 

flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr 

pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss nx 

constant_tsc up pni 

bogomips         : 3728.62 

แสดงรายละเอียดของ cpu ท่ีก าลงัใชง้านอยู ่
ลองทดสอบ : 

# more /proc/cpuinfo 

# less /proc/cpuinfo 

# head /proc/cpuinfo 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : more, less, head 
 
ค ำส่ัง cat /proc/meminfo 

System information : /proc/meminfo 
ค ำส่ัง meminfo แสดงรายละเอียดของหน่วยความจ า 

Syntax /proc/meminfo 
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Example # cat /proc/meminfo 

comment meminfo ไม่ใช่ค าสั่งแต่เป็นไฟลท่ี์เก็บขอ้มูลของหน่วยความจ า 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cat /proc/meminfo  

MemTotal:         515492 kB 

MemFree:          52204 kB 

Buffers:           25288 kB 

Cached:           315344 kB 

SwapCached:     0 kB 

Active:           158972 kB 

Inactive:         279736 kB 

HighTotal:         0 kB 

HighFree:          0 kB 

LowTotal:         515492 kB 

LowFree:           52204 kB 

SwapTotal:       1048568 kB 

SwapFree:        1048568 kB 

Dirty:                20 kB 

Writeback:        0 kB 

AnonPages:        98080 kB 

Mapped:            46696 kB 

Slab:              15616 kB 

PageTables:       3168 kB 

NFS_Unstable:  0 kB 

Bounce:              0 kB 

CommitLimit:     1306312 kB 

Committed_AS:    414088 kB 

VmallocTotal:     507896 kB 

VmallocUsed:       3736 kB 

VmallocChunk:    503984 kB 

HugePages_Total: 0 

HugePages_Free: 0 

HugePages_Rsvd: 0 

Hugepagesize:      4096 kB  

ลองทดสอบ : 
# more /proc/meminfo 

# less /proc/meminfo 

# head /proc/meminfo 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : more, less, head 
 
ค ำส่ัง cat /proc/interrupts 

System information : /proc/interrupts 
ค ำส่ัง interrupts แสดงรายละเอียดของการอินเทอร์รัพท์ 
Syntax /proc/interrupts 
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Example # cat /proc/interrupts 

comment interrupts ไม่ใช่ค าสั่งแต่เป็นไฟลท่ี์เก็บขอ้มูลของการอินเทอร์รัพทไ์ว ้
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cat /proc/interrupts  

          CPU0        

  0:    2288797 IO-APIC-edge  timer 

  1:        383 IO-APIC-edge  i8042 

  6:          5     IO-APIC-edge  floppy 

  7:          0     IO-APIC-edge  parport0 

  8:          1     IO-APIC-edge  rtc 

  9:          0    IO-APIC-level  acpi 

 12:      20091   IO-APIC-edge  i8042 

 15:      20284   IO-APIC-edge  ide1 

169:       5437   IO-APIC-level  eth0 

177:          0    IO-APIC-level  ehci_hcd:usb1 

185:          0    IO-APIC-level  uhci_hcd:usb2, Ensoniq AudioPCI 

193:      14391   IO-APIC-level  ioc0 

NMI:          0  

LOC:    2288919  

ERR:          0 

MIS:          0  

แสดงรายละเอียดของหมายเลขอินเทอร์รัพท์ ท่ีก าลงัใชง้านอยู ่เช่น 6 คือ 
หมายเลข interrupt ของ floppy disk  

ลองทดสอบ : 
# more /proc/interrupts 

# less /proc/interrupts 

# head /proc/interrupts 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : more, less, head 
 
ค ำส่ัง cat /proc/swaps 

System information : /proc/swaps 
ค ำส่ัง swaps แสดงรายละเอียดของ swap ไฟล ์

Syntax /proc/swaps 

Example # cat /proc/swaps 

comment swaps ไม่ใช่ค าสั่งแต่เป็น swap ไฟล ์
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cat /proc/swaps  

Filename                                Type            Size    Used    Priority 

/dev/mapper/VolGroup00-LogVol01         partition       1048568 0       -1 

ลองทดสอบ : 
# more /proc/swaps 



ค ำส่ังยูนิกซ์/ลนุิกซ์ 

 

- 200 - 

# less /proc/swaps 

# head /proc/swaps 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : more, less, head 

 
ค ำส่ัง cat /proc/version 

System information : /proc/version 
ค ำส่ัง version แสดงรายละเอียดเวอร์ชนัของลินุกซ์เคอร์เนล 

Syntax /proc/version 

Example # cat /proc/version 

comment version ไม่ใช่ค าสั่งแต่เป็นไฟลแ์สดงรายละเอียดเวอร์ชนัของลินุกซ์เคอร์เนล 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cat /proc/version  

Linux version 2.6.18-92.el5 (mockbuild@builder16.centos.org) (gcc version 

4.1.2 20071124 (Red Hat 4.1.2-42)) #1 SMP Tue Jun 10 18:49:47 EDT 2008 

ลองทดสอบ : 
# more /proc/version 

# less /proc/version 

# head /proc/version 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : more, less, head 

 

ค ำส่ัง cat /proc/net/dev 

System information : /proc/net/dev 
ค ำส่ัง net/dev แสดงรายละเอียดของการ์ดเน็ตเวิร์คและสถิติการใชง้าน 

Syntax /proc/net/dev 

Example # cat /proc/net/dev 

comment net/dev ไม่ใช่ค าสั่งแต่เป็นไฟลข์อ้มูลแสดงรายละเอียดของการ์ดเน็ตเวิร์คและสถิติการ
ใชง้าน 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# cat /proc/net/dev 

Inter-|   Receive                                                |  Transmit 

 face |bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs 

drop fifo colls carrier compressed 

    lo: 7577126    3253    0    0    0     0          0         0  7577126    3253    0    0    0     0       

0          0 

  eth0:  663657    6218    0    0    0     0          0         0   150513    1017    0    0    0     0       

0          0 

  sit0:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          

0 

ลองทดสอบ : 
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# more /proc/net/dev 

# less /proc/net/dev 

# head /proc/net/dev 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : more, less, head 

 

ค ำส่ัง cat /proc/mounts 

System information : /proc/mounts 
ค ำส่ัง mounts แสดงรายละเอียดของไฟลท่ี์ผกูเขา้กบัลินุกซ์(mount) 

Syntax /proc/mounts 

Example # cat /proc/mounts 

comment mounts ไม่ใช่ค าสั่งแต่เป็นไฟลแ์สดงรายละเอียดของไฟลท่ี์ปรากฎในลินุกซ์ 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# cat /proc/mounts  

rootfs / rootfs rw 0 0 

/dev/root / ext3 rw,data=ordered 0 0 

/dev /dev tmpfs rw 0 0 

/proc /proc proc rw 0 0 

/sys /sys sysfs rw 0 0 

/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw 0 0 

devpts /dev/pts devpts rw 0 0 

/dev/sda1 /boot ext3 rw,data=ordered 0 0 

tmpfs /dev/shm tmpfs rw 0 0 

none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw 0 0 

sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw 0 0 

/etc/auto.misc /misc autofs 

rw,fd=6,pgrp=4524,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0 

-hosts /net autofs 

rw,fd=12,pgrp=4524,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0 

จากตวัอยา่ง ระบบมีการ mount ไฟลช่ื์อ /dev/root เป็นชนิด ext3 ชนิดท่ีสามารถเขียน
และอ่านได ้เป็นตน้ 

ลองทดสอบ : 
# more /proc/mounts 

# less /proc/mounts 

# head /proc/mounts 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : more, less, head 
 
ค ำส่ัง cat /proc/fstab 

ส าหรับตรวจสอบ file system table เพื่อบอกวา่มีอะไร mount ไวแ้ลว้บา้ง 
 
ค ำส่ัง clock 
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System information : clock 
ค ำส่ัง clock แสดงเวลาของระบบ 

Syntax clock [-w] 

Example # clock 

options :  
-w บนัทึกเวลาไวใ้น BIOS 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# clock 

Tue 12 Jan 2010 11:07:33 AM ICT  -0.640110 seconds 

# clock –w 

การบนัทึกเวลาดว้ย option w จะใชเ้ม่ือมีการแกไ้ขเวลาดว้ยค าสั่ง date เสียก่อนและ
จึงบทัทึกลงสู่ bios 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนั : date 
 
ค ำส่ัง dmidecode 

System information : dmidecode 
ค ำส่ัง dmidecode แสดงรายละเอียดของฮาร์ดแวร์(DMI table decoder) 
Syntax dmidecode [options] 

Example # dmidecode 

options :  
-q, --quiet แสดงขอ้มูลอยา่งยอ่ 
-u, --dump แสดงแบบไบราร่ี 
-t, --type TYPE แสดงเฉพาะแต่ละ DIM Type เช่น Memory Controller 

 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# dmidecode -q 

BIOS Information 

        Vendor: Phoenix Technologies LTD 

        Version: 6.00 

        Release Date: 04/10/2007 

        Address: 0xE7A00 

        Runtime Size: 99840 bytes 

        ROM Size: 64 kB 

        Characteristics: 

….. 
ลองทดสอบ : 

# dmidecode -u 
# # dmidecode --type System Boot Information 



ค ำส่ังยูนิกซ์/ลนุิกซ์ 

 

- 203 - 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนัหรือเก่ียวขอ้ง : biosdecode , mem , ownership , vpddecode 
 

ค ำส่ัง hdparm 

System information : hdparm 
ค ำส่ัง hdparm ตรวจสอบและแสดงคุณสมบติัของฮาร์ดดิสก ์
Syntax hdparm  [options] [device] 

Example # hdparm –i /dev/hda1 

options :  
-C ตรวจสอบการท างานของไฟฟ้าของฮาร์ดดิสก ์
-i แสดงรายละเอียดของฮาร์ดดิสก ์

parameter : - 
device ช่ือของฮาร์ดดิสก ์เช่น IDE จะเป็น /dev/hda, SCSI เป็น /dev/sda 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# dhparm –i /dev/hda1 

แสดงรายละเอียดของฮาร์ดดิสกก์รณีเป็น IDE 
# dhparm –i /dev/sda1 

แสดงรายละเอียดของฮาร์ดดิสกก์รณีเป็น SCSI และ SATA 
ลองทดสอบ : 

# dhparm –C /dev/hda1 
# dhparm –g /dev/hda1 

# dhparm –tT /dev/hda1 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนัหรือเก่ียวขอ้ง : - 
 

ค ำส่ัง lspci 

System information : lspci 
ค ำส่ัง lspci แสดงขอ้มูลการ์ดชนิด pci ท่ีเช่ือมต่อในระบบ 
Syntax lspci [options] 

Example # lspci 

options :  
-t แสดงขอ้มูลบสัของ pci แบบทรี 

 -v แสดงรายละเอียดแบบยาว 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# lspci 

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX 

Host bridge (rev 01) 

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP 

bridge (rev 01) 
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00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 08) 

00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 

01) 

... 

แสดงรายละเอียดการ์ด pci ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ 
# lspci -tv 

-[0000:00]-+-00.0  Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host 

bridge 

           +-01.0-[0000:01]-- 

           +-07.0  Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA 

           +-07.1  Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE 

           +-07.2  Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB 

           +-07.3  Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI 

           +-0f.0  VMware Inc Abstract SVGA II Adapter 

           +-10.0  LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual 

Ultra320 SCSI 

           \-11.0-[0000:02]--+-00.0  Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 

[PCnet32 LANCE] 

                             +-01.0  Ensoniq ES1371 [AudioPCI-97] 

                             \-02.0  VMware Inc Abstract USB2 EHCI Controller 

แสดงรายละเอียดการ์ด pci ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบแบบโครงสร้างทรี 
ลองทดสอบ : 

# lspci -nv 
# lspci -D 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนัหรือเก่ียวขอ้ง : setpci, update-pciids 
 

ค ำส่ัง lsusb 

System information : lsusb 
ค ำส่ัง lsusb แสดงขอ้มูลของอุปกรณ์ ยเูอสบี 
Syntax lsusb [options] 

Example # lsusb 

options :  
-t แสดงขอ้มูลของ usb แบบทรี 

 -v แสดงรายละเอียดแบบยาว 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# lsusb 

Bus 001 Device 001: ID 0000:0000   

Bus 002 Device 001: ID 0000:0000  

แสดงรายละเอียดของ usb ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ 
# lsusb -tv 

Bus#  2 

`-Dev#   1 Vendor 0x0000 Product 0x0000 
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Bus#  1 

`-Dev#   1 Vendor 0x0000 Product 0x0000 

แสดงรายละเอียด usb ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบแบบโครงสร้างทรี 
ลองทดสอบ : 

# lspci –D 001 

ค าสั่งอ่ืนท่ีท างานคลา้ยกนัหรือเก่ียวขอ้ง : - 
 

ค ำส่ัง man 
 เป็นค าสั่งท่ีส าคญัมาก เพราะจะช่วยใหอ้ธิบายค าสั่งต่าง ๆ 

ตวัอยา่งค าสั่ง และการใชง้าน 
# man man   เพื่ออธิบายค าสั่ง man เอง วา่ตวัค าสั่งน้ีใชอ้ยา่งไร 
# man ls  เพื่ออธิบายค าสั่ง ls วา่ใชอ้ยา่งไร 
# man useradd  เพือ่อธิบายค าสั่ง useradd วา่ใชอ้ยา่งไร 

 

 

5.3.19 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั System Maintenance [29-30] 
ค ำส่ัง init  

System Management : init 
ค ำส่ัง init, telinit เป็นค าสั่งเร่ิมตน้การท างานของระบบปฏิบติัการ โดยปกติจะถูกสั่งจาก 

boot loader คือ LILO หรือ GRUB 

Syntax init [bootflags] [runlevel]  

Example # init 0 

# init 5 

# init 6 

bootflags :  
-a, auto เม่ือก าหนดให ้AUTOBOOT มีค่าเป็น yes boot loader จะอ่านค่าคอนฟิกทุกอยา่ง
ตามค่า default และจะใหค้วบคุมการท างานผา่น command line เท่านั้น 
-b ท าการ boot เคร่ืองและเขา้สู่โหมด single-user ใชใ้นกรณีฉุกเฉิน 
-s, S, single เขา้สู่โหมด single-user 
-b, emergency เขา้สู่โหมด single-user แต่จะไม่สั่งรันสคริปตใ์ดๆ ทั้งส้ิน 

files :  
init เป็นโพรเซสแรกขณะท่ีระบบปฏิบติัการเร่ิมการท างาน ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
โครงสร้างของไฟลร์ะบบแลว้ init จะเร่ิมสร้างโพรเซสลูกดว้ยค าสั่ง fork และ exec ท่ีระบุ
ไวใ้นไฟล ์/etc/inittab ซ่ึงโพรเซสต่างๆ ท่ีสั่งใหท้  างานก็อาจจะถูกควบคุมผา่น runlevel อีก
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คร้ัง โพรเซสทั้งหมดท่ีจบการท างานขอ้มูลจะถูกเก็บไวใ้น /var/run/utmp และ 
/var/log/wtmp 

runlevels :  
การเปล่ียนล าดบัการท างาน (runlevel) จะสามารถสั่งงานผา่นทาง telinit หรือ init ก็ได ้ซ่ึง
ระดบัการท างานมีอยูด่ว้ยกนัหลายระดบัคือ 
-0 สั่งใหร้ะบบหยดุท างาน (system halt) 
-1, s, S เขา้สู่ single-mode ระบบจะใชง้านไดเ้พียงคนเดียวเท่านั้น ใชส้ าหรับเขา้แกไ้ขเม่ือ
ระบบมีปัญหา 
-3 เขา้สู่โหมดแบบเขา้ใชง้านพร้อมกนัไดห้ลายคน(Multiuser mode)  การควบคุมการ
ท างานทั้งหมดจะกระท าผา่น command line และนิยมใชก้รณีใหบ้ริการเป็นเซิร์ฟเวอร์ 
-5 เขา้สู่ระบบแบบกราฟฟิก ใชง้านไดพ้ร้อมกนัหลายคน การควบคุมและสั่งงานผา่น
กราฟฟิก 

 -6 สั่งใหร้ะบบเร่ิมตน้ท างานใหม่ โดยปกติจะไม่ก าหนดใหใ้ชใ้น inittab เพราะเคร่ืองจะ 
 restart ตลอดเวลา 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# init 0 

สั่ง shutdown ระบบและปิดเคร่ือง 
# init 1 

สั่ง restart เคร่ืองใหม่ จากนั้นระบบจะเขา้สู่โหมด single-user  
# init 3 
สั่ง restart เคร่ืองใหม่ จากนั้นระบบจะเขา้สู่โหมด multi-user 
# init 5 
สั่ง restart เคร่ืองใหม่ จากนั้นระบบจะเขา้สู่โหมด multi-user + กราฟฟิก 
# init 6 
สั่ง restart เคร่ืองใหม่ 

ลองทดสอบ : 
# init s 
# init 9 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : /etc/inittab 
 
ค ำส่ัง logout, exit 

System Management : logout, exit 
ค ำส่ัง logout, exit เป็นค าสั่งท่ีตอ้งการออกจากเชลล ์หรือออกจาก remote เชลล ์ 
Syntax exit, logout  

Example # exit 
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# logout 

ตวัอยา่งการใชง้าน : 
# logout 

สั่งออกจากเชลล ์หรือออกจากเชลลท่ี์เราไดท้  าการ remote ไปใชง้านยงัเคร่ืองท่ีตั้งอยูบ่น
เครือข่าย 
# exit 

สั่งออกจากเชลล ์หรือออกจากเชลลท่ี์เราไดท้  าการ remote ไปใชง้านยงัเคร่ืองท่ีตั้งอยูบ่น
เครือข่าย 

ลองทดสอบ : 
# quit 
# bye 

# ctrl + D (กดปุ่ม ctrl พร้อมกบั d, D) 
ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : break, csh, ksh, sh, reboot, shutdown 
 
ค ำส่ัง reboot  

System Management : reboot 
ค ำส่ัง reboot เป็นค าสั่งท่ีใชเ้ร่ิมตน้ระบบใหม่ การใชค้  าสั่งน้ีจะส่งผลใหร้ะบบปิดบริการ

ต่างๆ ถอนการเช่ือมต่อโครงสร้างไฟลข์องระบบ และหยดุการท างานของทุกโพรเซสท่ี
ท างาน 

Syntax reboot [options]  

Example # reboot 

options:  
-d เร่ิมตน้ท างานใหม่ และไม่บนัทึกขอ้มูลในไฟล ์/var/log/wtmp ซ่ึงเป็นไฟลท่ี์ใชบ้นัทึก
ขอ้มูลการ login และ logout 
-f  สั่งใหร้ะบบท าการ restart ทนัทีโดยไม่มีเง่ือนไง (force)  
-i สั่งใหก้าร์ดเน็ตเวิร์คหยดุการท างานก่อน restart เคร่ืองใหม ่
-n สั่งเร่ิมการท างานของเคร่ืองใหม่โดยไม่ตอ้งเรียกไปยงั sync (sync คือโพรเซสท่ีท า
หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลจากหน่วยความจ าลงฮาร์ดดิสก)์ 

 -w สั่งเร่ิมการท างานของเคร่ืองใหม่โดยบนัทึกขอ้มูลการ login, logout ลงในไฟล ์
 /var/log/wtmp 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# reboot 

สั่ง shutdown ระบบและปิดเคร่ือง 
ลองทดสอบ : 
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# reboot -s 
# reboot -w 

ดูค  าสัง่อ่ืนประกอบ : shutdown, init, /sbin/poweroff, /sbin/halt 
 
ค ำส่ัง shutdown 

System Management : shutdown 
ค ำส่ัง shutdown เป็นค าสั่งท่ีใหร้ะบบปฏิบติัการเร่ิมตน้การท างานใหม่ หรือปิดระบบ 

Syntax shutdown [-akrhHPfnc] [-t secs] time [warning message] 

/sbin/shutdown 

Example # shutdown –h now 

# shutdown +5 "Server is going DOWN about 5 minutes !!!" 

options :  
-a สั่งปิดระบบโดยมีเง่ือนไงคือผูท่ี้จะปิดระบบไดต้อ้งมีรายช่ืออยูใ่นไฟล ์
/etc/shutdown.allow (ในกรณีท่ีมีการเรียกมาจาก init) 
-k ไม่มีการปิดระบบใดๆ เพียงแต่แจง้เตือนไปใหทุ้กๆ user ท่ีผูใ้นระบบทราบ 
-r สั่งใหปิ้ดระบบจากนั้นให้ท าการเร่ิมตน้ใหม่ (reboot after shutdown) 
-h สั่งปิดระบบและหยดุการท างานของเคร่ืองดว้ย 
-P สั่งปิดระบบแต่ให้ผูใ้ชง้านกดปุ่ม power ของเคร่ืองเอง 
-H สั่งปิดระบบและเขา้สู่โหมดการ monitor ของเคร่ือง(ฮาร์ดแวร์ตอ้งสนบัสนุนแบบ boot 
monitor) 
-f สั่งปิดระบบ และไม่ตอ้งท าการตรวจสอบโครงสร้างไฟล(์fsck) 
-F สั่งปิดระบบ และตอ้งท าการตรวจสอบโครงสร้างไฟลด์ว้ย(fsck) 
-c ยกเลิกกระบวนการ shutdown ท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่
-t secs ระยะเวลาท่ีรอใหร้ะบบท าการแจง้เตือนผูใ้ช้และส่งสัญญาณหยดุโพรเซสท่ีก าลงั
ท างานอยู ่

time เวลาท่ีตอ้งการจะปิดระบบ 
warning-message ขอ้ความท่ีตอ้งการส่งไปใหผู้ใ้ชง้านก่อนท าการปิดระบบ 
ตวัอยา่งการใชง้าน : 

# shutdown –h now 

สั่ง shutdown ระบบและปิดเคร่ืองดว้ย ทนัที 
# shutdown now “Server going down now!!!” 

สั่ง shutdown ระบบทนัที พร้อมแสดงขอ้ความ Server goning down now!!! 
# shutdown -r +10 "message" 

เหลือเวลาอีก 10 นาที จะ restart เคร่ือง พร้อมแสดงขอ้ความ message 
# shutdown 8:00 
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สั่ง shutdown ระบบ ท่ีเวลา 8.00 นาฬิกา 
root@localhost ~]# shutdown –r now 

สั่งเร่ิมตน้ระบบใหม่ ทนัที 
# shutdown -rF now 

สั่ง restart เคร่ืองใหม่ทนัทีพร้อมกบัตรวจสอบโครงสร้างไฟลด์ว้ย 
# shutdown +5 "*** Server is going DOWN for hard disk replacement!!! 

Please save all your work ***" 

สั่งใหอี้ก 5 นาที จะท าการปิดระบบ พร้อมแสดงขอ้ความ “Server is going ….” ดว้ย 
# shutdown 18:00 “SERVER DOWN" 

สั่งปิดระบบ ท่ีเวลา 18.00 น และแสดงขอ้ความวา่ SERVER DOWN 
# shutdown -rF now 

สั่ง restart เคร่ืองใหม่ทนัทีพร้อมกบัตรวจสอบโครงสร้างไฟลด์ว้ย 
ลองทดสอบ : 

# shutdown -h 0 
# su -c "/sbin/shutdown -h now" 

# telinit 0 

ดูค  าสั่งอ่ืนประกอบ : halt, poweroff, reboot 
 
5.3.20 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั Shortcuts 
 ค าสั่ง CTRL + C เป็นค าสั่งท่ีใชง้านในเชลลไ์ดทุ้กเชลล ์เพื่อยกเลิกค าสั่งท่ีก าลงัท างานอยู่
ในปัจจุบนั 
 ค าสั่ง CTRL + Z ใชส้ าหรับค าสั่งท่ีใชง้านปัจจุบนั 

ค าสั่ง CTRL + D เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับส่งสัญญาณบอกใหโ้ปรแกรมท่ีก าลงัท างานทราบ
วา่ขอ้มูลส้ินสุดลงแลว้ หรือ logout ออกจากเชลล ์
 ค าสั่ง Ctrl+W เป็นค าสั่งส าหรับยกเลิกขอ้ความท่ีพิมพม์าแลว้ 1 ค า 
 ค าสั่ง !! ใชส้ ารับเรียกค าสั่งล่าสุดท่ีท างานแลว้กลบัมาท างานใหมอี่กคร้ัง 
 ค าสั่ง exit ใชส้ าหรับออกจากโปรแกรมท่ีก าลงัท างานอยูห่รือออกจากเชลลท่ี์ใชง้าน 
 
5.3.21 กลุ่มค ำส่ังเกีย่วกบั Compiler  
    ในการพฒันาโปรแกรมส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลยก็คือ Tools ในการพฒันา เช่น Compiler และ Utility 
ต่างๆ ใน Unix นั้นมีอยู ่2 โปรแกรมยอดนิยมท่ีนกัพฒันาโปรแกรมรู้จกักนัดีก็คือ gcc และ make 
    ค ำส่ัง gcc 
    gcc ยอ่มาจาก GNU C Compiler เป็น Compiler ท่ีแปลภาษา C ใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง (Machine 
Language) และท าการ Link เพื่อใหเ้กิด File ท่ีสามารถน ามาท างานได ้(Executable File) 
การท างานของ gcc มีดงัต่อไปน้ี 
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 Preprocessing เป็นกระบวนการท่ีรับ input ท่ีเป็นภาษา C (Source Code) เขา้มาท างานใน
ส่วนของ Preprocessor Directives (บรรทดัท่ีข้ึนตน้ดว้ย # เช่น #include, #define) และตดั
ส่วนของ comment ออกจากโปรแกรม 

 Compilation เป็นกระบวนการแปลภาษา C (Source Code) ใหเ้ป็นภาษา Assembly 
(Assembly Code) 

 Assembly เป็นกระบวนการแปลงภาษา Assembly Code ใหเ้ป็น Object Code ซ่ึงจะเป็น
ภาษาเคร่ืองแต่ยงัไม่สามารถ execute ไดเ้น่ืองจากยงัไม่ไดท้  าการ Link กบั Library 

 Linking เป็นกระบวนการ Link Object Code เขา้กบั Library ซ่ึงจะได ้output file ท่ีเป็น 
executable file 

การใชง้าน gcc มีรูปแบบดงัน้ี 
    gcc [ option | filename] 
    โดย option ท่ีควรทราบและมกัจะตอ้งใชง้านบ่อยๆ มีดงัน้ี 
 -c เป็นการ Compile source code ใหเ้ป็น object code โดยไม่ท าการ link ผลลพัธ์ท่ีถูก 
compile จะเป็นช่ือ file ของ source code แต่จะมี extention เป็น .o เช่น หาก Source File ช่ือ main.c 
ใชค้  าสั่ง gcc -c main.c   จะไดผ้ลลพัธ์เป็น object code ซ่ึงจะเป็น file ช่ือ main.o 
 -o file เป็นการก าหนดช่ือ output file ใหเ้ป็นช่ือ file ท่ีระบุหลงั option -o ในกรณีท่ีไม่ใช ้
option -c ร่วมดว้ยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็น executable file เช่น ค าสั่ง gcc -o main main.c คือการสั่งแปล 
source code ภาษา C ช่ือ main.c ใหมี้ผลลพัธ์เป็น executable file ช่ือ main แต่ในกรณีท่ีไม่ระบุช่ือ 
output file ผลลพัธ์ท่ีได ้เป็น executable file ท่ีช่ือ a.out เช่น gcc main.c จะไดผ้ลลพัธ์เป็น file a.out 
 
ตวัอยา่งการใชง้านจริงในการ compile โปรแกรมท่ีมีหลาย module 
    gcc -c main.c -o objfile1   (compile main program ใหเ้ป็น object file) 
    gcc -c module1.c -o objfile2   (compile module1 ใหเ้ป็น object file) 
    gcc -c module2.c -o objfile3   (compile module2 ใหเ้ป็น object file) 
    gcc objfile1 objfile2 objfile3 -o executablefile   (link object file ของ main program และ 
module เขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็น executablefile)    File Type ท่ีควรทราบก่อนในการพฒันาโปรแกรมดว้ย 
gcc มีดงัน้ี 

 .c เป็น C source code 
 .h เป็น C header file 
 .o เป็น object file 
 a.out เป็น output ท่ีเป็น executable file เม่ือ compile แบบไม่ระบุช่ือ file output 
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ค ำส่ัง make 
 จากตวัอยา่งของการ compile ท่ีมีหลายๆ module เราจะเห็นวา่ ถา้มีการเปล่ียนแปลง source 
code ของ module ใด เราจะตอ้ง compile module นั้นๆ ให้เป็น object file ใหม ่จากนั้นก็น า object 
ตวัใหม่ไป link เขา้กบั object file ตวัเก่า เพื่อใหใ้ด ้executable file เช่น ถา้เราตอ้งการแกไ้ข source 
ใน module2 ขั้นตอนการ compile ใหม่มีดงัน้ี 
    gcc -c module2.c -o objfile3 
    gcc objfile1 objfile2 objfile3 -o executablefile 
    จะเห็นไดว้า่ ถา้เรายิง่มี module file เยอะ การ compile ก็จะยิง่ไม่สะดวกตามไปดว้ย make เป็น
โปรแกรม Utility ซ่ึงใชใ้นการจดัการกลุ่มของค าสั่ง และสามารถตรวจสอบวา่ file ใดมีความจ าเป็น
จะตอ้งท าการ update บา้ง เช่น ท าการ compile ใหม ่link ใหม่ ท าการเช่ือมโยง กบัโปรแกรมหรือ
ไฟลใ์ดบา้ง โดยการท่ีจะใหโ้ปรแกรม make ท าส่ิงดงัท่ีกล่าวมาได ้เราจะตอ้งก าหนด ความสัมพนัธ์
ต่างใน makefile เสียก่อน ดงันั้นโปรแกรม make จึงเป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถใชใ้นการ
จดัการกบัโปรแกรมในภาษาใดก็ได ้หรือ งานประเภทใดก็ไดท่ี้มีลกัษณะข้ึนต่อกนั 
  ลกัษณะของ makefile 

การสร้าง makefile ท าไดโ้ดยสร้างเป็น textfile ธรรมดา เพียงแต่ใหต้ั้งช่ือ file วา่ 
"makefile" การเขียนความสัมพนัธ์ระหวา่งไฟลต่์างๆ ใน makefile มีตวัอยา่งดงัน้ี (ยกตวัอยา่งตาม
ตวัอยา่งการ compile ท่ีมีหลาย module ดา้นบน) 
    main: main.o module1.o module2.o 
    gcc -o main main.o module1.o module2.o 
    main.o: main.c 
    gcc -c main.c -o main.o 
    module1.o: module1.c 
    gcc -c module1.c -o module1.o 
    module1.o: module2.c 
    gcc -c module2.c -o module2.o 
    clean: 
    rm -rf *.o 
 
บทสรุป 
ค าสั่งบนระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์มีมากมายหลายประเภท ซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้
มากมาย ในเอกสารฉบบัน้ีแบ่งออกทั้งหมด 21 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเรียงตามอกัษร การเขา้ใจการท างาน
ของแต่ละค าสั่ง จ  าเป็นตอ้งมีการปฏิบติัและทดลองดว้ยตนเอง 
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ค ำถำมท้ำยบท 
1. จงแสดงสถาปัตยกรรมของเคร่ืองท่ีก าลงัใชง้านอยู ่
2. จงแสดงปฏิทินของ เดือนน้ี ในปีปัจจุบนั 
3. จงแสดงปฏิทินของ เดือน เมษายน ในปี 2009 
4. จงแสดงปฏิทินของปี 2012 
5. จงแสดงปฏิทินของ เดือนท่ีผา่นมา เดือนปัจจุบนั และเดือนหนา้ โดยใหว้นัจนัทร์เป็นวนั

แรกของปฏิทิน 
6. จงแสดงรายละเอียดของซีพียท่ีูใชง้าน อินเทอร์รัพท ์หน่วยความจ า swap เวอร์ชนัของเคอร์

เนล ขอ้มูลการใชง้านของการ์ดเน็ตเวร์ิค รายละเอียดการ mount ไฟล ์
7. จงแสดงเวลาของระบบดว้ยค าสั่ง clock 
8. จงแสดงวนั เวลาของระบบใหมี้รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
  

1 DATE: วนัท่ีปัจจุบนั 
TIME:เวลาปัจจุบนั 

2 Hello Date is วนัท่ีปัจจุบนั Time is เวลาปัจจุบนั 
 
9. จงก าหนดวนั เวลา ของระบบเป็น วนัเสาร์ท่ี 19 เดือนเมษายน ค.ศ. 2007 เวลา 9:35:10 น 
10. จงแสดงขอ้มูลของของ BIOS ในส่วนของ System ดว้ยค าสั่ง dimdecode 
11. จงแสดงขอ้มูลของฮาร์ดดิสก์ท่ีใชง้าน 
12. จงแสดงขอ้มูลของการ์ด pci ในระบบ 
13. จงแสดงขอ้มูลของ USB ในระบบ 
14. จงแสดงขอ้มูลพื้นฐานของระบบท่ีใชง้าน เช่น ช่ือเคร่ือง เวอร์ชนั สถาปัตยกรรม เป็นตน้ 
15. สั่งใหร้ะบบท าการเร่ิมตน้ท างานใหม่ ดว้ย init 
16. สั่งใหร้ะบบเร่ิมท างานใหม่และเขา้สู่การท างานแบบ เขา้ใชง้านไดห้ลายคน และควบคุม

การท างานผา่นทาง command line เท่านั้น 
17. ค าสั่งออกจากเชลลท่ี์ก าลงัใชง้านอยู ่
18. ค าสั่งท่ีท าใหร้ะบบปฏิบติัการยนิูกส์และลินุกซ์ เร่ิมตน้ท างานใหม่คืออะไร 
19. จงสั่งใหปิ้ดระบบอีก 15 นาที โดยมีขอ้ความเตือนวา่ “Server is going down !!!” 
20. จงสั่งใหปิ้ดระบบพร้อมปิดเคร่ืองดว้ยทนัที 
21. จงสั่งใหร้ะบบท าการ restart ใหม่ภายในเวลา 3 นาท่ีท่ีจะมาถึง 
22. จงยา้ยไดเรคทรอรีไปยงั /var/log 
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23. จากรูป ผูใ้ชง้านอยูท่ี่ไดเรคทรอรี include ถา้ออกค าสั่งต่อไปน้ีจะเกิดอะไรข้ึน 
cd ../install/cpp 

 
24. จงยา้ยไปยงั home ไดเรคทรอรีของผูใ้ช ้ดว้ยการใชค้  าสั่งแบบ relative path 
25. จงแสดงไดเรคทรอรีและไฟลใ์น /etc/init.d/ แบบละเอียดคือ แสดงไฟลซ่์อน ., .. เจา้ของ

ไฟล ์ขนาดไฟล ์วนัเวลา และช่ือไฟล์ 
26. จงแสดงไฟลท่ี์สามารถประมวลผลไดใ้นไดเรคทรอร่ี /usr/bin 
27. จงแสดงไฟลท่ี์ถูกใชง้านล่าสุดมาก่อนในไดเรคทรอรี /etc 
28. ใหท้  าการส ารองไฟลท่ี์มีช่ือวา่ /root/insatll.log ไปไวใ้นไดเรคทรอรี /home 
29. ท าการส ารองไดเรคทรอรีช่ือวา่ /var/log/ ไปยงั /usr/local เป็นช่ือใหม่คือ bklog 
30. ท าการส ารองขอ้มูลทุกไฟลท่ี์มีส่วนขยายเป็น .txt 
31. คน้หาไฟลท่ี์ข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ inst 
32. คน้หาไฟลท่ี์มีช่ือข้ึนตน้และลงทา้ยดว้ยอกัษรอะไรก็ได ้ก่ีตวัก็ได ้แต่ตรงกลางตอ้งมีค าวา่ 

all 
33. คน้หาไฟลท่ี์มีช่ือข้ึนตน้และลงทา้ยดว้ยอกัษรอะไรก็ได ้ก่ีตวัก็ได ้แต่ตรงกลางตอ้งมีอกัษร

วา่ Doc เท่านั้น คน้หาไฟลใ์นไดเรคทรอรี /usr/ เม่ือคน้หาเจอแลว้ใหท้  าค าสั่งลบไฟลท่ี์หา
เจอนั้นทิ้งใหห้มด 

34. คน้หาไฟลท่ี์ถูกแกไ้ขต ่ากวา่ 2 วนั 
35. คน้หาไฟลทุ์กไฟล ์ภายใตไ้ดเรคทรอรี /home เลือกเฉพาะไฟลข์องผูใ้ชช่ื้อ test เท่านั้น 
36. คน้หาไฟลทุ์กไฟล ์ภายใตไ้ดเรคทรอรีปัจจุบนั ซ่ึงไฟลท่ี์คน้หามีเง่ือนไขคือ เจา้ของอ่าน

และเขียนได ้สมาชิกในกลุ่มสามารถอ่านได ้กลุ่มอ่ืนๆอ่านไดอ้ยา่งเดียว 
37. คน้หาไฟลใ์ดๆ ก็ไดท่ี้มีขนาดไฟลม์ากกวา่ 15 MB 
38. คน้หาไฟลจ์าก /usr/ ไฟลท่ี์ลงทา้ยดว้ย .java ท่ีแกไ้ขมาแลว้ไม่เกิน 5 นาที 
39. คน้หาไฟลท่ี์ไม่ไดข้ึ้นตน้ดว้ยอกัษร A-Z ท่ีเป็นตวัใหญ่ เม่ือพบพิมพใ์ส่ไฟลช่ื์อ foo.txt 
40. ตอ้งการพิมพไ์ฟลช่ื์อท่ีข้ึนตน้ดว้ย t*  ดว้ย option –regex ในไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
41. สร้างลิงคเ์ช่ือมโยงจากไฟลช่ื์อ sshd ใน /etc/init.d/ ใหเ้ป็นช่ือ lnsshd พร้อมแสดง

สัญลกัษณ์เช่ือมโยงลิงคใ์หเ้ห็น 
42. ใหท้  าการสร้างไดเรคทรอรีช่ือวา่ work ในไดเรคทรอรีปัจจุบนั จากนั้นสร้างไดเรคทรอรี

ยอ่ยไวภ้ายในอีก คือ mgr, net, acc ภายใน net ใหส้ร้างอีก 2 ไดเรคทรอรีคือ it  และ cs 
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43. สร้างไดเรคอทรอรีช่ือวา่ person และมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงไฟล ์คือเจา้ของ สมาชิกในกลุ่ม 
และบุคคลอ่ืนๆ สามารถเขียนไฟลน้ี์ไดอ้ยา่งเดียวเท่านั้น 

44. ใหส้ร้างไดเรคทรอรีดงัต่อไปน้ี /work/it/network/os โดยใช ้option –p 
45. ยา้ยแฟ้มทุกแฟ้มไปไวใ้นไดเรคทรอรี /tmp 
46. เปล่ียนช่ือไฟลจ์าก pic1.jpg เป็น pic2.jpg 
47. เปล่ียนช่ือไดเรคทรอรีช่ือ old_dir เป็น new_dir 
48. เปล่ียนช่ือไฟลจ์าก file1 เป็นไฟล ์file2 แต่ตอ้งใหย้ืนยนัก่อนท าการเปล่ียนช่ือ 
49. จงแสดง path ของไดเรคทรอรีปัจจุบนัท่ีก าลงัท างานอยู ่
50. ลบโฟลเ์ดอร์ test และหากมีโฟลเ์ดอร์หรือไฟลอ์ะไรอยูใ่น /test ก็ลบทั้งหมดทิ้งดว้ย 
51. ลบไฟลช่ื์อวา่ myfile.txt โดยตอ้งมีการยนืยนัการลบดว้ย 
52. ลบไฟลช่ื์อวา่ file1 file2 file3 พร้อมๆ กบัมีการยนืยนัการลบทุกคร้ัง 
53. สร้างไฟลใ์หม่ท่ีวา่งเปล่า 2 ไฟลช่ื์อวา่ test1 test2 
54. เปล่ียนค่าเวลา access time และเปล่ียนเวลา modification time ของ test1 เป็นเวลาปัจจุบนั 
55. เปล่ียนเวลาของ test2 เป็น 1 Jan 2010 11:30 
56. เปล่ียนเวลาของ test1 เป็น ปี 2015 เดือน 9 วนัท่ี 14 เวลา 8.10 นาที 50 วนิาที 
57. แสดงโครงสร้างของไฟลแ์ละไดเรคทรอรีทั้งหมดในรูปแบบโครงสร้างทรี 
58. แสดงโครงสร้างทรีลึกแค่ 3 ล าดบัเท่านั้น 
59. แสดงโครงสร้างทรีเฉพาะไดเรคทรอรี ใน /etc เท่านั้น และทรีลึกเพียงแค่ 3 ระดบั และ

สัญลกัษณ์เส้นของทรีเป็นสีแบบ ASCII code และเป็นเส้นทึบ 
60. จงหาต าแหน่งท่ีติดตั้งของโปรแกรม perl ท่ีติดตั้งในระบบดว้ยค าสั่ง locate 
61. คน้หาต าแหน่งของไดเรคทรอรีช่ือ InsTALl 
62. คน้หาไบนารี ไฟลต์น้ฉบบัและคู่มือของ find 
63. คน้หาต าแหน่งของค าสั่ง ssh 
64. สร้างบญัชีผูใ้ชใ้หม่ช่ือวา่ Harry เป็นสมาชิกกลุ่ม users มีหมายเลข UID คือ 1005, home 

ไดเรคทรอรีคือ /home/Harry มี comment คือ Harry Potter 
65. จงลบรายช่ือผูใ้ชช่ื้อ somsri ออกจากระบบ โดยไม่ตอ้งลบ Home ไดเรคทรอรีออกดว้ย 
66. จงลบรายช่ือผูใ้ชช่ื้อ somsri ออกจากระบบ พร้อมกบัขอ้มูลของผูใ้ชด้งักล่าวออกทั้งหมด 
67. สร้างรายช่ือกลุ่มใหม่ช่ือวา่ NGROUP ในระบบ 
68. สร้างรายช่ือกลุ่มใหม่ช่ือวา่ IT_GROUP ในระบบโดยมี GID = 550 
69. เปล่ียนหมายเลข GID ใหม่ สมมุติวา่เดิม GID ของ ENG เป็น 450 ใหเ้ปล่ียนเป็น 451 
70. จากขอ้มูลของกลุ่มในไฟล ์/etc/group ดงัน้ี 
  ENG:x:451: 
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  IT:x:500: 
 ใหเ้ปล่ียน GID ของ IT จากเดิมคือ 500 เป็น 451 เหมือนกบักลุ่ม ENG 
71. ใหท้ าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในไฟล ์gshadow พร้อมแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
72. สั่งใหท้  าการเปล่ียนใส่รหสัผา่นของผูใ้ชช่ื้อ tom  ใหม่ 
73. ลบรหสัผา่นของผูใ้ชง้านช่ือ tom ออก 
74. ก าหนดเวลาการใชง้านของผูใ้ช ้tom สูงสุดไม่เกิน 90 วนั 
75. ก าหนดสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟลส์ามารถอ่าน เขียนได ้สมาชิกภายในกลุ่มอ่าน เขียนได ้และ

กลุ่มอ่ืนๆ สามารถอ่าน เขียนได ้บนไฟลช่ื์อ chfile.txt 
76. ก าหนดสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟลส์ามารถอ่าน เขียน และประมวลผลได ้สมาชิกภายในกลุ่ม

สามารถอ่านและประมวลผลได ้และกลุ่มอ่ืนๆ ประมวลผลได ้บนไฟลช่ื์อ file 
77. ก าหนดสิทธ์ิใหเ้จา้ของไฟล ์อ่านและประมวลผลได ้สมาชิกในกลุ่มและกลุ่มอ่ืนๆ อ่านได้

อยา่งเดียว ถา้ไดเรคทรอรี documents มีไดเรคทรอรียอ่ยก็ใหก้ าหนดสิทธ์ิลงไปทุกๆ 
ไดเรคทรอรียอ่ยทั้งหมดดว้ย 

78. จงเปล่ียนสิทธ์ิไฟลช่ื์อ data.txt มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ sutida 
79. เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ดเรคทรอรีช่ือ install มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ sutida ถา้ไดเรคทรอรี install มี

ไดเรคทรอรียอ่ยภายใน ให้รับสิทธ์ิในการเปล่ียนไปดว้ย 
80. เปล่ียนสิทธ์ิใหไ้ดเรคทรอรีและไดเรคทรอรียอ่ย ช่ือ documents มีเจา้ของใหม่เป็นช่ือ test 

เป็นสมาชิกในกลุ่ม users 
81. จงใชค้  าสั่งป้องกนัการลบไฟล ์/log/test_log จาก root หรือโพรเซส หรือผูใ้ช ้แต่ยงัสามารถ

เขียนขอ้มูลเพิ่มเขา้ไปได ้พร้อมทั้งแสดงผลการป้องกนั 
82. ป้องกนัการลบหรือการแกไ้ขไฟล ์test.conf จาก root หรือโพรเซส หรือผูใ้ชอ่ื้นๆ พร้อมทั้ง

แสดงผลการป้องกนั 
83. ท าการส ารองไฟลข์อ้มูลทุกๆ ไฟลท่ี์อยูใ่นไดเรคทรอรี home ไปไวย้งั /backup/ ช่ือวา่ 

backup01 
84. ท าการกูคื้นไฟลใ์นขอ้ 83 กลบัคืนมา 
85. ท าการบีบอดัขอ้มูลก่อนส ารองไฟลข์อ้มูล อยูใ่น /home/ myfile.txt ไปเก็บไวใ้น /backup/ 

ช่ือวา่ myfile.tar.gz 
86. ไดเรคทรอรีปัจจุบนัมีไฟลท์ั้งหมด 5 ไฟลคื์อ a.txt, b.txt, c.txt, d.txt, e.txt ใหท้ าการส ารอง

ขอ้มูลช่ือวา่ BK1.tbz แต่เลือกส ารองเฉพาะไฟลช่ื์อวา่ a.txt, d.txt และ e.txt เท่านั้น 
87.  ท าการบีบอดัไฟล์ 2 ไฟลพ์ร้อมกนั(ดว้ย bzip2) พร้อมกบัลบไฟลต์น้ฉบบั 
88. คลายการบีบอดัไฟล(์ดว้ย bunzip2) 
89. ท าการบีบอดัขอ้มูลดว้ยค าสั่ง tar ร่วมกบั bzip2 พร้อมกนัในคร้ังเดียว 
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90. บีบอดัขอ้มูลไฟลช่ื์อ myfile ไฟลท่ี์ถูกบีบอดัแลว้จะมีส่วนขยายเป็น .gz 
91. บีบอดัขอ้มูลทุกไฟลใ์นไดเรคทรอรี dir1 แต่ไม่บีบอดัไดเรคทรอรี dir1 
92. แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟลร์หสัผา่น ดว้ยค าสัง cat 
93. แสดงขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟล ์file1.txt โดยนบัจ านวนบนัทดั รวมบนัทดัวา่ง 
94. เช่ือมต่อขอ้มูล (append) ไปยงัไฟล ์file1.txt 
95. ดูแฟ้มขอ้มูลทีละ 1 หนา้จอ ไฟลช่ื์อวา่ /var/log/messages 
96. เคลียร์หนา้จอก่อนแสดงผลขอ้มูลในไฟล ์/var/log/messages 
97. แสดงขอ้มูลในส่วนหวัของไฟลช่ื์อ file1.txt  
98. แสดงขอ้มูล 20 บนัทดัแรกในส่วนหวัของไฟลช่ื์อ file1.tx 
99. แสดงขอ้มูลในส่วนหวัของไฟลช่ื์อ file1.txt ไม่เกิน 1  กิโลไบตไ์บต ์
100. แสดงขอ้มูลในไฟล ์file.txt คร้ังละ 1 จอภาพ โดยสามารถเล่ือนดูไฟลไ์ปยงัไฟลแ์ละทา้ย

ไฟลไ์ด ้
101. แสดงขอ้มูลในส่วนทา้ยของไฟล ์10 บนัทดั 
102. แสดงขอ้มูลในส่วนทา้ยของไฟล ์จ านวน 20 บนัทดั 
103. แสดงขอ้มูลไฟลท่ี์มีขนาดใหญ่มาก โดยแสดงแค่ 20 ไบตเ์ท่านั้น 
104. แสดงขอ้มูลในส่วนทา้ยของไฟล ์message.log อยา่งต่อเน่ืองแบบ realtime 
105. แสดงขอ้ความ hello world ออกจอภาพ 
106. แสดงขอ้ความ Warning !!! ออกจะภาพ พร้อมกบัเสียง bell 
107. ใหแ้สดงเมนูดงัต่อไปน้ีทางจอภาพ 
  *********************************** 
  *  MAIN MENU  * 
  *********************************** 
  * 1. Computer Programming * 
  * 2. Database Design  * 
  * 3. Operating System  * 
  * 4. Exit    * 
  *********************************** 
108. จงเปรียบเทียบไฟล ์2 ไฟลท่ี์ไดรั้บการจดัเรียงล าดบัมาแลว้ 
109. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระหวา่ง myfile1 และ myfile2 โดยไม่สนใจขอ้ความ

วา่งท่ีอยูใ่นไฟลท์ั้งหมด 
110. ตอ้งการหาค าวา่ mail ในไฟล ์/etc/passwd วา่มีอยูใ่นบรรทดัใดบา้ง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดง

บรรทดัท่ีมีค าวา่ mail อยูด่ว้ย 
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111. คน้หาค าวา่ mail ในไฟล ์/etc/passwd ผลลพัธ์จะมีเลขท่ีบรรทดัก ากบัมาดว้ย 
112. ตอ้งการนบัจ านวนค าวา่ nologin ท่ีพบในไฟล ์/etc/passwd 
113. ตอ้งการคน้หาค าวา่ Connect:127.0.0.1 ในไดเรคทรอรี /etc/ รวมถึงไดเรคทรอรียอ่ย

ทั้งหมดท่ีอยูใ่น /etc ดว้ย 
114. ตอ้งการคน้หาขอ้ความ cpu ในไฟล ์/proc/cpuinfo 
115. แสดงสีของขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หา คือ tty ในไฟล ์/etc/group 
116.  แสดงขอ้มูลท่ีไดจ้าก ls เป็น 3 คอลมัภ ์
117.  

 จากตวัอยา่งขอ้มูล 
f1.txt f2.txt 

Apple 

Banana 

Mango 

30$ 

25$ 

45$ 

 จงสั่งแสดงผลลพัธ์ดงัต่อไปน้ี 
  Apple=30$ 

  Banana=25$ 

  Mango=45$ 

  

  Apple+Banana+Mango 

  30$+25$+45 

118.  
 ตวัอยา่ง file1.txt 

 hscripts has many valuable free scripts 

 It is the parent site of www.forums.hscripts.com 

 hscripts include free tutorials and free gif images 

 free DNS lookup tool 

 Purchase scripts from us 

 A webmaster/web master resource website 
 ท าการคน้หาค าวา่ DNS ใน file1.txt เม่ือคนหาเจอจะแทนท่ีดว้ย ค าวา่ Domain Name 
 Server 
119. ลบเฉพาะขอ้ความท่ีมีช่ือ tool ในไฟล ์file1.txt ออกเท่านั้นโดยไม่แกไ้ขขอ้ความอ่ืนๆ 

ทั้งส้ิน 
120. แสดงผลขอ้มูลในไฟล ์file1.txt เฉพาะบนัทดัท่ีมีขอ้ความวา่ hscripts เท่านั้น 
121. จดัเรียงขอ้มูลตามล าดบัตวัอกัษรใน file.txt 
122. จดัเรียงขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าสั่ง ls –al โดยเรียงตามขนาดของไฟล ์(เรียงจากมากไปนอ้ย) 
123. แสดงขอ้มูลในไฟล ์myfile.txt โดยมีหมายเลขบรรทดัระบุ ในส่วนตน้ของบรรทดั 
124. แสดงขอ้มูลในไฟล ์myfile.txt  เป็นเลขฐานแปด 
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125. แสดงขอ้มูลในเชลล ์sh โดยก าหนดรูปแบบการแสดงผลเป็นเป็นเลขฐานสิบหก 
126. จงรายงานคุณสมบติัของไฟล์ 
127. นบัจ านวนแถว ค า และตวัอกัษร ในแฟ้มขอ้มูล file1.txt 
128. นบัเฉพาะจ านวนบรรทดัและตวัอกัษรในแฟ้ม /etc/passwd 
129. แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไดเรคทรอรี /etc 
130. แสดงเน้ือท่ีการใชง้านของไดเรคทรอรี /etc แบบสรุป(แสดงเฉพาะขนาดรวมทั้งหมด) 
131. จงตรวจสอบชนิดของไฟลใ์นไดเรคทรอรีปัจจุบนั 
132. คน้หาต าแหน่งของค าสั่ง ls โดยแสดงผลเฉพาะไฟลท่ี์ประมวลผลไดเ้ท่านั้น 
133. คน้หาต าแหน่งของค าสั่ง ls โดยแสดงต าแหน่งท่ีเก็บไฟลป์ระมวลผล และคู่มือ 
134. คดัแยกค าจากไฟลช่ื์อ /etc/passwd เลือกเฉพาะ user name, userid และต าแหน่งของ

ไดเรคทรอรี Home   
135. คดัแยกค าจากไฟลช่ื์อวา่ /etc/passwd โดยเลือกเอาเฉพาะอกัษรต าแหน่งท่ี 1- 5  
136. คดัแยกค าจากไฟลช่ื์อวา่ /etc/passwd โดยเลือกเอาเฉพาะอกัษรต าแหน่งท่ี 1-5 และ 7-15 

โดยใชเ้พียง 1 ค าสั่งเท่านั้น 
137. น าขอ้มูลของแต่ละแถวในแฟ้ม file1 และ file2 มาเช่ือมต่อกนัแลว้เก็บไวใ้น file3 
138. ท าการเช่ือมต่อแฟ้มขอ้มูล file1 และ file2 เขา้ดว้ยกนั แบบต่อเน่ืองเป็นแถวเดียวโดยใช้

อกัษร delimiter คือ * 
139. แสดงรายการในไดเรคทรอรีปัจจุบนัใหมี้คอลมัภเ์ท่ากบั 3 คอลมัภ ์
140. จงแปลงอกัษรในแฟ้มขอ้มูลเป็นตวัอกัษรใหญ่ทั้งหมด 
141. แสงผลขอ้ความท่ีซ ้ ากนัในแฟ้มขอ้มูล ใหเ้หลือเพียงบรรทดัเดียวเท่านั้น 
142. ส่งผลลพัธ์จากค าสั่ง date ไปเก็บไวใ้นแฟ้ม file1และส่งไปยงัค าสั่ง less ดว้ย 
143. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งไฟล ์file1 และ file2 
144. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งไฟล ์file1 และ file2 เม่ือไฟลเ์หมือนกนัใหพ้ิมพ ์

“no diff” แต่ถา้แตกต่างกนัไม่ตอ้งแสดงขอ้ความใดๆ 
145. ท าการสร้างรหสั md5 ของไฟล ์/etc/passwd และส่งไปเก็บไวย้งัไฟลช่ื์อวา่ 

myPasswd.md5 
146. ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของไฟลไ์ฟล ์/etc/passwd ดว้ย myPassed.md5 
147. แสดงรายงานการใชพ้ื้นท่ีดิสก ์พื้นท่ีเหลือ และพาร์ติชนั 
148. รายงานการใชดิ้สก ์โดยแสดงไฟลท์ั้งหมดท่ีใชใ้นระบบ แสดงผลแบบอ่านง่าย และพิมพ์

ช่ือชนิดของไฟลด์ว้ย 
149. ท าการ mount ไดเรคทรอรี /var/log เขา้กบัโครงสร้างไฟล์ใหม่ท่ีสร้างข้ึนคือ /usr/logs 
150. ท าการ mount อุปกรณ์ floppy disk เขา้กบัโครงสร้างไฟลช่ื์อวา่ /mnt /floppy 
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151. ท าการ mount อุปกรณ์ flash drive เขา้กบัโครงสร้างไฟลช่ื์อวา่ /mnt/flash 
152. ท าการ mount อุปกรณ์ cd-rom drive 
153. สั่งใหท้  าการตรวจสอบความผดิปกติของไฟลท์ั้งหมดในระบบ 
154. สั่งใหท้  าการตรวจสอบความผดิปกติของขอ้มูลใน /dev/hd1(ฮาร์ดดิกส์ชนิด IDE) หรือ

ดิสกท่ี์ติดตั้งอยูใ่นระบบตวัใดตวัหน่ึง 
155. สั่งส ารองขอ้มูลดว้ยค าสั่ง dump ไดเรคทรอรีช่ือวา่ /var/log เป็นช่ือวา่ bklog 
156. สั่งกูคื้นขอ้มูลดว้ยค าสั่ง restore จาก dump-file ช่ือ bklog ในขอ้ท่ี 155 กลบัคืนมา 
157. สั่งส ารองขอ้มูลจากเคร่ืองโฮสต ์sync server ไปยงัเคร่ืองผูใ้ช ้ 
158. สั่งส ารองขอ้มูลกลบัจากเคร่ืองผูใ้ชก้บัเคร่ือง sync server 
159. สั่งพิมพข์อ้มูลในไฟล ์/etc/passwd ออกทางเคร่ืองพิมพ ์
160. แสดงโพรเซสท่ีก าลงัท างานเตม็รูปแบบ 
161. แสดงขอ้มูลของ process พร้อมช่ือโปรแกรม ช่ือผูส้ั่ง ซีพีย ูหน่วยความจ า และขอ้มูล

อ่ืนๆ อยา่งละเอียด 
162. แสดงโพรเซสท่ีก าลงัท างานดว้ยค าสั่ง w 
163. แสดงการท างานของโพรเซสท่ีมีอยูใ่นระบบทั้งหมด 
164. แสดงการท างานของโพรเซสเฉพาะของผูใ้ชง้านช่ือ httpd 
165. รายงานการใชห้น่วยความจ าท่ีก าลงัใชง้าน ซ่ึงจะ update ทุกๆ 5 วนิาที โดยรายงาน

ขอ้มูลมีหน่วยวดัเป็นกิโลไบต ์
166. จงยกเลิกโพรเซสใดโพรเซสหน่ึงในระบบ โดยใชอ้อพชนั SIGTERM, SIGHUP 
167. จงอธิบายความหมายของ signal ในค าสั่ง kill มาอยา่งนอ้ย 5 signal 
168. จงเพิ่มล าดบัความส าคญัของโพรเซสใหมี้ค่าเท่ากบั 5, 7, 12 ตามล าดบั 
169. จงแสดงหน่วยความจ าท่ีใชง้าน (free) ทุกๆ 3 วนิาที 
170. จงตรวจสอบการท างานของการ์ดเน็ตเวร์ิค(eth0) ทุกๆ 1 วนิาที พร้อมทั้ง highlight ขอ้มูล

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงดว้ย 
171. จงสั่งใหรั้นเชลลส์คริปตช่ื์อวา่ myjob.sh รันในวนัท่ี 25 เดือนเมษายน 2010 เวลา 00:00 

นาที 
172. จงสั่งใหรั้นเชลลส์คริปตช่ื์อวา่ myjob.sh อีก 3 เดือนขา้งหนา้ เวลา 18:00 นาที 
173. สั่งใหค้  าสั่ง ls –l ท างานทุกๆ 5 นาที 
174. สั่งใหท้  างานทุกๆ วนัอาทิตย ์เวลา 1:00 นาฬิกา 
175. สั่งใหท้  างานทุกๆ วนัท่ี 1 ของทุกๆ เดือน เวลา 8:30 นาที 
176. จงแสดงช่ือเคร่ืองท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 
177. สั่งใหแ้สดงขอ้มูลเฉพาะของการ์ด eth0 
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178. สั่งใหก้าร์ด eth0 หยดุ/เร่ิมการท างาน 
179. ก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสของการ์ดเน็ตเวิร์คใหมี้หมายเลขไอพีคือ 192.168.1.100 

เน็ตมาร์ค 255.255.255.0 
180. ก าหนดหมายเลข MAC Address ใหม่ใหก้บัการ์ด etho ใหม่เป็น 01:02:03:04:05:0A 
181. จงตรวจสอบวา่ URL www.kernel.org มีหมายเลขไอพีใด 
182. จงตรวจสอบวา่ URL www.kernel.org มีขอ้มูลของ SOA record อะไรบา้ง  
183. จงสอบถามายละเอียดการจดัทะเบียนโดเมนของ www.google.com  
184. จงตรวจสอบการตอบสนองของโฮสต ์www.google.co.th  
185. จงตรวจสอบเส้นทางจากเคร่ืองของผูใ้ชง้านไปยงั www.kernel.org 

 



 

 

 

บทที ่

 6 
Text Editor (vi/vim) 

 
วตัถุประสงค์ 

1. สามารถอธิบายการท างานของ text editor แบบ vi วา่ท างานอยา่งไรได ้
2. สามารถใช ้vi สร้าง แกไ้ข และจดัการกบัแฟ้มขอ้มูลได ้
3. สามารถใช ้vi แกไ้ขหรือเขียนเชลลส์คริปตไ์ด ้
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บทที ่6 
Text Editor(vi vs vim) 

 
บทน ำ  

ในระบบยนิูกซ์ทัว่ไปจะตอ้งมีซอฟตแ์วร์เอาไวส้ าหรับแกไ้ขไฟลเ์อกสารประจ าไวอ้ยูต่วั
หน่ึงเสมอ ซ่ึงก็คือ vi (อ่านวา่ ว-ีไอ หรือเรียกอีกช่ือวา่ vim) vi เป็น text editor [36] ท่ีมาพร้อมกบั
ระบบปฏิบติัการ Unix ตั้งแต่ยคุตน้ๆ ดว้ยระบบท่ีออกแบบมาใชง้านโดยการคียค์  าสั่งแบบ 
command line ตอ้งมีการจ ารหสัค าสั่งใหไ้ด ้ไม่มีปุ่มเหมือน text editor สมยัปัจจุบนั แต่มากดว้ย
ประสิทธิภาพ และท างานไดเ้ร็ว ผูใ้ชง้านท่ีเร่ิมใชง้าน vi ในเบ้ืองตน้จะมีความรู้สึกวา่ใชย้าก และ
ตอ้งจดจ าค าสั่งมาก เป็นภาระในการท างานเพิ่มข้ึน แต่เม่ือใชไ้ปไดส้ักระยะหน่ึงจะมีความรู้สึกวา่
เป็น text editor ท่ีดีมากตวัหน่ึง 
 
โปรแกรม Text Editor vi 
โปรแกรม vi แบ่งการท างานออกเป็น 3 โหมด คือ 
 1. โหมดค าสั่ง (Command Mode) 
 2. โหมดพิมพข์อ้ความ (Insert Mode) 
 3. โหมด lastline 
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แต่ละโหมดของโปรแกรมจะมีรูปแบบการท างานและหนา้ท่ีเฉพาะท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

1. โหมดค ำส่ัง เป็นโหมดท่ีใชใ้นการควมคุมหรือสั่งการใหโ้ปรแกรม vi ท างานต่าง ๆ 
ใหก้บัผูใ้ชป้ระกอบดว้ย 

 ค าสั่งในการเล่ือนเคอเซอร์และหนา้จอ 
 ค าสั่งในการเขา้สู่โหมดพิมพข์อ้ความ 

 ค าสั่งในการลบตวัอกัษร 
 ค าสั่งในการลบบรรทดั 

 ค าสั่งในการแทนท่ีตวัอกัษร 
 ค าสั่งในการเพิ่มบรรทดัใหม่ 
 ค าสั่งในการยกเลิกการกระท าล่าสุด เป็นตน้ 

2. โหมดพมิพ์ข้อควำม เป็นโหมดท่ีใชใ้นการพิมพห์รือป้อนขอ้ความบนพื้นท่ีท างานของ
โปรแกรม 

 ค าสั่งในการเล่ือนเคอเซอร์และหนา้จอ 
 ค าสั่งในการเขา้สู่โหมดพิมพข์อ้ความ 

 ค าสั่งในการลบตวัอกัษร 
 ค าสั่งในการลบบรรทดั 

 ค าสั่งในการแทนท่ีตวัอกัษร 
 ค าสั่งในการเพิ่มบรรทดัใหม่ 

3. โหมด lastline เป็นโหมดท่ีใชใ้นการสั่งงานใหโ้ปรแกรมท างานดงัน้ี 
 ค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูลลงไฟล ์
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 ค าสั่งในการคน้หาขอ้ความ 

 

กำรเร่ิมต้นใช้งำนโปรแกรม  vi 
การเขา้สู่โปรแกรม vi นั้นสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 
รูปแบบที ่1 พิมพค์  าสั่ง vi file   
 # vi myfile.txt 

 เป็นค าสั่งใหท้  าการเปิดแฟ้มขอ้มูลช่ือวา่ myfile.txt โดยเร่ิมตน้แสดงผลตั้งแต่บรรทดัท่ี 1 
เม่ือไฟลท่ี์ตอ้งการเปิดไม่มีในระบบ จะท าการสร้างไฟลว์า่งใหก่้อนในเบ้ืองตน้ จะสร้าง myfile.txt 
ใหก้็ต่อเม่ือมีการบนัทึกขอ้มูลก่อนออกจากโปรแกรม vi  
รูปแบบที ่2 พิมพค์  าสั่ง vi + file 
 # vi +15 myfile.txt 

 เป็นค าสั่งใหท้  าการเปิดแฟ้มขอ้มูลช่ือวา่ myfile.txt โดยเร่ิมตน้แสดงผลตั้งแต่บรรทดัท่ี 15 
รูปแบบที ่3 พิมพค์  าสั่ง vi + file 
 # vi + myfile.txt 

เป็นค าสัง่ใหท้  าการเปิดแฟ้มขอ้มูลช่ือวา่ myfile.txt โดยเร่ิมตน้แสดงผลบรรทดัสุดทา้ยของไฟล ์
รูปแบบที ่4 พิมพค์  าสั่ง vi +/pattern file 
 # vi +/Hacker myfile.txt 
 เป็นค าสั่งใหท้  าการเปิดแฟ้มขอ้มูลช่ือวา่ myfile.txt โดยเร่ิมตน้แสดงผลบรรทดัท่ีระบุไวใ้น 
/pattern จากตวัอยา่งจะเร่ิมเปิดไฟล ์ของบรรทดัท่ีมีค าวา่ Hacker อยูด่ว้ย 

รูปแบบที ่5 พิมพค์  าสั่ง vi –r file 
 # vi -r myfile.txt 

 เป็นค าสั่งใหท้  าการกูคื้นแฟ้มขอ้มูลช่ือวา่ myfile.txt ในกรณีท่ีก าลงัท างานอยูแ่ลว้ระบบเกิด
ลม้เหลว (crash) 

 

 

 

โหมด lastline 
กำรบันทกึและออกจำกไฟล์ 

 เป็นโหมดท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านสามารถ ใชค้  าสั่งเพิ่มเติมของ vi ได ้โดยการกดปุ่ม " : " 
(โค-ลอน) ซ่ึง vi จะแสดงเป็นพร้อมต ์รอรับค าสั่งอยูด่า้นล่างสุด ของจอภาพ ผูใ้ชส้ามารถท าการสั่ง
โดยการพิมพค์  าวา่ " wq " แลว้กด Enter เพื่อท าการบนัทึกขอ้ความลงไฟล ์แลว้ออกจากโปรแกรม 
vi เป็นตน้ ส าหรับค าสั่งในโหมด lastline แสดงในตารางท่ี 6-1 
หมำยเหตุ: เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ชไ้ม่ไดอ้ยูใ่นโหมดเพิ่มขอ้ความ (insert mode) ใหก้ดปุ่ม ESC สัก 1 
คร้ังก่อนเสมอ 
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ตำรำงที ่6-1 ค าสั่งการบนัทึกและออกจากไฟล์ 
คีย์(Key)  ค ำอธิบำย 

ESC :e file 
(กดปุ่ม esc ก่อน 
จากนั้นจึงกด : e file 
ตามล าดบั) 

ขณะท่ีท างานอยูใ่นไฟลช่ื์อ file1 และมีความประสงคจ์ะน าไฟลช่ื์อ file2 
มาแกไ้ขเพิ่มเติม เม่ือออกค าสั่ง :e file2 ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อจะท าการบนัทึก
ขอ้มูลใน file1 ท่ีก าลงัท างานอยูใ่หก่้อน จากนั้นจึงเปิด file2 ข้ึนมาท างาน
ต่อไป 

ESC :w ท าการบนัทึกขอ้มูลในไฟลท่ี์ก าลงัท างานอยูล่งบนดิสก ์

ESC :w file ท าการบนัทึกขอ้มูลแบบเปล่ียนช่ือใหม่ (save as) ในไฟลท่ี์ก าลงัท างานอยู่
ลงบนดิสก ์

ESC :w! file ท าการบนัทึกขอ้มูลในไฟลท่ี์ก าลงัท างานอยูล่งบนดิสกเ์หมือนกบั :w file 
แต่แตกต่างกนัตรงท่ีในบางคร้ังอาจจะมีการเปิดไฟลช่ื์อเดียวกนัอยูม่ากกวา่ 
1 คร้ังท าใหก้ารบนัทึกแบบ :w อาจจะไม่สามารถท าได ้แต่ถา้ใช ้:w! file 
จะพยายามท่ีจะบนัทึกขอ้มูลใหไ้ด ้

ESC :q ออกจาก vi 
ESC :wq ออกจาก vi พร้อมกบับนัทึกขอ้มูล 

ESC :wq! เหมือนกบั :wq แต่ในบางคร้ังถา้ไม่สามารถบนัทึกและออกได ้ใหใ้ช ้! จะ
บงัคบัใหโ้ปรแกรมท าการบนัทึกและออกจากโปรแกรม 

ESC :x ออกจาก vi พร้อมกบับนัทึกขอ้มูลเม่ือมีการแกไ้ข 

ESC :q! ออกจาก vi และไม่มีการบนัทึกขอ้มูล 
 

 

 

โหมดค ำส่ัง 
กำรเล่ือนต ำแหน่งเคอเซอร์ 

 ในขณะท่ีอยูใ่นโหมดค าสั่ง  ผูใ้ชส้ามารถเล่ือนเคอเซอร์ไปยงัต าแหน่งของอกัษรใด ๆ บน
หนา้จอได ้และสามารถเล่ือนหนา้จอเพื่อแสดงขอ้มูลท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของหนา้จอโปรแกรมได้
โดยใชค้  าสั่งในการเล่ือนเคอเซอร์ ดงัตารางท่ี 6-2 ส าหรับตวัอยา่งการใช ้vi สามารถดูไดจ้ากรูปท่ี 
6-2 
ตำรำงที ่6-2 ค าสั่งในการเล่ือนเคอเซอร์ 

คีย์(Keys Pressed) ค ำอธิบำย + ผลกำรท ำงำน 

l หรือกดปุ่ม Space เล่ือนเคอเซอร์ไปทางขวา 1 ตวัอกัษร 

H เล่ือนเคอเซอร์ไปทางซา้ย 1 ตวัอกัษร 
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W เล่ือนเคอเซอร์ไปทางขวา 1 ค า 
B เล่ือนเคอเซอร์ไปทางซา้ย 1 ค า 
K เล่ือนเคอเซอร์ข้ึนบน 1 บรรทดั 

J หรือกดปุ่ม Enter เล่ือนเคอเซอร์ลงล่าง 1 บรรทดั 

0 (ศูนย)์ เล่ือนเคอเซอร์ไปตน้บรรทดั 

$ เล่ือนเคอเซอร์ไปทา้ยบรรทดั 

) เล่ือนเคอเซอร์ไปทางขวา 1 ประโยค( พิจารณา .  คือ 1 ประโยค ) 
( เล่ือนเคอเซอร์ไปทางซา้ย 1 ประโยค 

} เล่ือนเคอเซอร์ไปยอ่หนา้ถดัไป 

{ เล่ือนเคอเซอร์ไปยอ่หนา้ก่อน 

H เล่ือนเคอเซอร์ไปยงัมุมบนซา้ยของจอ 

M เล่ือนเคอเซอร์ไปยงับรรทดัท่ีอยูก่ึ่งกลางจอ 

L เล่ือนเคอเซอร์ไปยงับรรทดัล่างสุดของจอ 
gg เล่ือนเคอเซอร์ไปบรรทดัแรกสุด 
G เล่ือนเคอเซอร์ไปบรรทดัทา้ยสุด 
1G เล่ือนเคอเซอร์ไปบรรทดัแรกสุด 
nG เล่ือนเคอเซอร์ไปบรรทดัท่ีระบุใน n เช่น 15G จะไปยงับรรทดัท่ี 15  
<Control>u เล่ือนหนา้จอข้ึนคร่ึงหนา้จอ (กดปุ่ม ctrl พร้อมกบัตวัอกัษร u) 
<Control>d เล่ือนหนา้จอลงคร่ึงหนา้จอ (กดปุ่ม ctrl พร้อมกบัตวัอกัษร d) 
<Control>f เล่ือนหนา้จอข้ึนหน่ึงหนา้จอ (กดปุ่ม ctrl พร้อมกบัตวัอกัษร f) 
<Control>b เล่ือนหนา้จอลงหน่ึงหนา้จอ (กดปุ่ม ctrl พร้อมกบัตวัอกัษร b) 
<Control>L Refresh หนา้จอ (กดปุ่ม ctrl พร้อมกบัตวัอกัษร L) 
[[ เล่ือนเคอเซอร์ไปยงัตน้ไฟล ์
]] เล่ือนเคอเซอร์ไปยงัทา้ยไฟล ์
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รูปท่ี 6-2 ตวัอยา่งการใช ้vi 

 

 

โหมดค ำส่ัง 
กำรแก้ไขและแทนที่ข้อควำม 

 เม่ือผูใ้ชง้านเล่ือนเคอเซอร์ มายงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ ถา้ตอ้งการแกไ้ขหรือแทนท่ีขอ้ความลง
ไปในแฟ้มขอ้มูลสามารถใชค้  าสั่งได ้ดงัตารางท่ี 6-3 
ตำรำงที ่6-3 ค าสั่งการแกไ้ขหรือแทนท่ีขอ้ความ 

คีย์(Keys Pressed) ค ำอธิบำย + ผลกำรท ำงำน 

cw พิมพท์บัขอ้ความเร่ิมตั้งแต่ต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยูค่ร้ังละ 1 ค า 
ncw พิมพท์บัขอ้ความเร่ิมตั้งแต่ต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยูค่ร้ังละ n ค า เช่น 3cw จะ

พิมพท์บัขอ้ความ 3 ค าต่อจากต าแหน่งเคอเซอร์ 

c$ พิมพท์บัขอ้ความเร่ิมตั้งแต่ต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยูไ่ปจนถึงค าสุดทา้ยของ
บรรทดั 

cc พิมพท์บัขอ้ความในบรรทดัปัจจุบนั 

ncc พิมพท์บัขอ้ความ n บรรทดั เร่ิมตั้งแต่บรรทดัปัจจุบนั เช่น 3cc จะพิมพท์บั
ทั้งหมด 3 บรรทดั 

r พิมพท์บัตรงต าแหน่งเคอเซอร์ทีละ 1 ตวัอกัษร 

R พิมพท์บัตั้งแต่ต าแหน่งเคอเซอร์ไปเร่ือยๆ จนกวา่จะยกเลิก (ยกเลิกโดย
การกด ESC) 

S พิมพท์บัขอ้ความในบรรทดัปัจจุบนั 

~ สลบัตวัอกัษรระหวา่งตวัอกัษรเล็ก(lowercase) และใหญ่(upercase)  
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โหมดค ำส่ัง 
กำรคัดลอกและกำรวำงข้อควำม 

 เม่ือผูใ้ชง้านสามารถคดัลอกและวางขอ้ความไดด้ว้ยค าสั่ง ดงัตารางท่ี 6-4 
ตำรำงที ่6-4 ค าสั่งการแกไ้ขหรือแทนท่ีขอ้ความ 

คีย์(Keys Pressed) ค ำอธิบำย + ผลกำรท ำงำน 
yy คดัลอกขอ้ความทั้งบรรทดั 
nyy คดัลอกขอ้ความตั้งแต่ต าแหน่งเคอเซอร์ เป็นจ านวน n บรรทดั เช่น 15yy 

คดัลอกขอ้มูลตั้งแต่เคอเซอร์ไปอีก 15 บรรทดั 
yw คดัลอกขอ้ความ 1 ขอ้ความ เร่ิมตั้งแต่ต าแหน่งเคอร์เซอร์ไปถึงอกัษรวา่ง 

ถือวา่เป็น 1 ขอ้ความ 
nyw คดัลอกขอ้ความตั้งแต่ต าแหน่งเคอเซอร์ เป็นจ านวน n ค า เช่น 15ny 

คดัลอกขอ้มูลตั้งแต่เคอเซอร์ ไปอีก 15 ค า 
y$ คดัลอกขอ้ความ เร่ิมตั้งแต่ต าแหน่งเคอร์เซอร์ไปถึงทา้ยบรรทดั 
yG คดัลอกขอ้ความ เร่ิมตั้งแต่ต าแหน่งเคอร์เซอร์ไปถึงทา้ยไฟล ์
P (เลก็) วางขอ้มูลท่ีไดค้ดัลอกไวห้ลงัต าแหน่งเคอเซอร์ 
P (ใหญ่) วางขอ้มูลท่ีไดค้ดัลอกไวห้นา้ต าแหน่งเคอเซอร์ 
u ยกเลิกค าสั่งคร้ังหลงัสุด 

 
 

 

โหมดค ำส่ัง 
กำรลบข้อควำม 

 เม่ือผูใ้ชง้านเล่ือนเคอเซอร์ มายงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ ถา้ตอ้งการแกไ้ขหรือแทนท่ีขอ้ความลง
ไปในแฟ้มขอ้มูลสามารถใชค้  าสั่งได ้ดงัตารางท่ี 6-5 
ตำรำงที ่6-5 ค าสั่งการแกไ้ขหรือแทนท่ีขอ้ความ 

คีย์(Keys Pressed) ค ำอธิบำย + ผลกำรท ำงำน 

x (เล็ก) ลบอกัษรตรงต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยูค่ร้ังละ 1 ตวัอกัษร 

Nx ลบอกัษรตรงต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยูค่ร้ังละ n ตวัอกัษร เช่น 5x ลบตวั
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ตวัอกัษรตั้งแต่ต าแหน่งเคอเซอร์ไปดา้นขวา 5 ตวัอกัษร 
X  (ใหญ่) ลบอกัษรก่อนต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยู ่
nX  (ใหญ่) ลบอกัษรก่อนต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยู ่n ตวัอกัษร เช่น 5X ลบตวัอกัษร

ถดัไปดา้ยซา้ยจากต าแหน่งเคอเซอร์อีก 5 ตวัอกัษร  
dw ลบขอ้ความ 1 ขอ้ความ ท่ีต าแหน่งเคอเซอร์ ในกรณีท่ีเคอเซอร์อยูต่รงกลาง

ขอ้ความจะท าการลบแค่คร่ึงหน่ึง และขอ้ความ 1 ขอ้ความจะถูกดว้ย
ช่องวา่ง (ช่องวา่งก็ถือวา่เป็น 1 ขอ้ความดว้ย) 

ndw ลบขอ้ความ n ขอ้ความ ท่ีต าแหน่งเคอเซอร์ เช่น 5dw ท าการลบขอ้ความ 5 
ขอ้ความไปทางดา้นขวาของเคอเซอร์ 

d0 (ดีศูนย)์ ลบจากเคอเซอร์จนถึงตน้บรรทดั 
d$ ลบจากต าแหน่งเคอเซอร์จนถึงทา้ยบรรทดั 
dd ลบขอ้ความท่ีต าแหน่งเคอเซอร์อยูท่ ั้งบรรทดั 
ndd ลบขอ้ความท่ีต าแหน่งเคอเซอร์อยูไ่ปดา้นล่าง n ทั้งบรรทดั เช่น 5nn 
d{ ลบขอ้ความ ณ ต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยูไ่ปถึงต าแหน่งเร่ิมตน้ของ paragraph 
d} ลบขอ้ความ ณ ต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยูไ่ปถึงต าแหน่งส้ินสุดของ paragraph 
:1,. d ลบขอ้ความ ณ ต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยูไ่ปถึงต าแหน่งเร่ิมตน้ของไฟล ์
:.,$ d ลบขอ้ความ ณ ต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยูไ่ปถึงต าแหน่งสุดทา้ยของไฟล ์
:1,$ d ลบขอ้ความทั้งหมดในไฟล์ 

 
 

 

โหมดค ำส่ัง 
กำรมำร์คต ำแหน่งและก ำหนดขนำดบัพเฟอร์ 

 ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดจุดท างาน(markers) ในไฟลเ์พื่อความสะดวกในกรณีท่ีตอ้ง
เคล่ือนยา้ยหรือเปล่ียนต าแหน่งไปท างานในส่วนใดส่วนหน่ึงของโปรแกรมบ่อยๆ หรือก าหนด
ขนาดพื้นท่ีในการใชเ้ก็บขอ้มูลชัว่คราว(buffers) ในขณะท างานได ้ดงัตารางท่ี 6-6 
ตำรำงที ่6-6 ค าสั่งการมาร์คต าแหน่งและขนาดบพัเฟอร์ 

ค ำส่ัง(Command) ค ำอธิบำย + ผลกำรท ำงำน 

mf ก าหนดต าแหน่งท่ีมาร์คไว ้ในต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยู ่ในการก าหนด
ดงักล่าวจะไม่มีสัญลกัษณ์แสดงใหเ้ห็นวา่มีการมาร์คไว ้ทดสอบไดโ้ดย
การเล่ือนเคอเซอร์ไปยงัต าแหน่งอ่ืน จากนั้นใหก้ดปุ่ม `f  เคอเซอร์จะเล่ือน
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ไปยงัต าแหน่งท่ีมาร์คไวท้นัที 
`f เล่ือนเคอเซอร์ไปยงัต าแหน่งท่ีมาร์คไว ้

´f เล่ือนเคอเซอร์ไปยงับรรทดัท่ีมาร์คไว ้

"s12yy สร้างบฟัเฟอร์ใหม่ช่ือวา่ s และท าการคดัลอกขอ้มูลจ านวน 12 บรรทดัไป
ยงับฟัเฟอร์ดงักล่าว 

"ty} คดัลอกขอ้มูลตั้งแต่เคอเซอร์อยูถึ่งจุดส้ินสุดของ paragraph และไปเก็บไว้
ในบฟัเฟอร์ช่ือวา่ t 

"ly1G คดัลอกขอ้มูลตั้งแต่เคอเซอร์อยูถึ่งจุดเร่ิมตน้ของไฟล ์และไปเก็บไวใ้น
บฟัเฟอร์ช่ือวา่ l 

"kd`f คดัลอกขอ้มูลตั้งแต่เคอเซอร์อยูถึ่งจุดท่ีมาร์คไว ้และไปเก็บไวใ้นบฟัเฟอร์
ช่ือวา่ k 

"kp เขียนขอ้มูลในบฟัเฟอร์ไปยงัไฟล ์
 

 

 

โหมดค ำส่ัง 
กำรค้นหำและค้นหำแบบแทนทีข้่อควำม 

 ผูใ้ชง้านสามารถคน้หาขอ้ความในแฟ้มขอ้มูล ดว้ยค าสั่ง ดงัตารางท่ี 6-7 
ตำรำงที ่6-7 การคน้หาขอ้ความ 

ค ำส่ัง(Command) ค ำอธิบำย + ผลกำรท ำงำน 

/String คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ทิศทางในการคน้หาจะเร่ิมตั้งแต่ต าแหน่งเคอ
เซอร์อยู ่ไปยงัทา้ยของไฟล(์คน้หาต่อไปเร่ือยๆ ใหก้ดปุ่ม n) ตวัอยา่ง 
/software โปรแกรมจะท าการคน้หาค าวา่ software จากบนลงล่าง 

?String คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ทิศทางในการคน้หาจะเร่ิมตั้งแต่ต าแหน่งเคอ
เซอร์อยู ่ไปยงัจุดเร่ิมตน้ของไฟล ์ตวัอยา่ง /software โปรแกรมจะท าการ
คน้หาค าวา่ software จากล่างข้ึนบน 

/^String เล่ือนเคอเซอร์ไปยงับรรทดัพบขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หา เช่น /^The จะ
คน้หาทุกค าท่ีมีตวัอกัษร The ประกอบดว้ย เช่น The, Then, There 

/^String\> เล่ือนเคอเซอร์ไปยงับรรทดัพบขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หา แต่ขอ้ความท่ี
คน้หาจะตอ้งเป็นค าท่ีตอ้งการเท่านั้น เช่น /^The\> จะคน้หาค าวา่ The 
เท่านั้น 

/[bB]ox [bB] จะก าหนดเง่ือนไขในการคน้หาวา่เป็นอกัษรตวับี แบบเล็กหรือใหญ่
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ก็ได ้และตามดว้ย ox เท่านั้นค าท่ีคน้หาไดจ้ะพบค าวา่ box หรือ Box ก็ได ้
n คน้หาต่อไปเร่ือยๆ จนกวา่จะพบค าท่ีตอ้งการ 
N คน้หาต่อไปเร่ือยๆ แบบกลบัทางกบั n จนกวา่จะพบค าท่ีตอ้งการ 
:s/String1/String2/g คน้หาค าท่ีก าหนดใน String1 เม่ือพบจะท าการแทนท่ีค าดว้ย String2 

แทน เช่น :s/UNIX/Linux/g จากตวัอยา่งจะท าการแทนท่ีค าวา่ UNIX 
ดว้ย Linux  

 

 

 

 

โหมดค ำส่ัง 
กำรก ำหนดรูปแบบกำรค้นหำ 

 ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดรูปแบบในการคน้หาขอ้ความได ้โดยอาศยัสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ี vi 
ก าหนดให ้ดงัตารางท่ี 6-8 
ตำรำงที ่6-8 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการสร้างรูปแบบการคน้หา 

Expression ค ำอธิบำย + ผลกำรท ำงำน 

. ตวัอกัษรอะไรก็ไดเ้พียง 1 ตวัอกัษร เช่น T.e ขอ้ความท่ีเป็นไปไดคื้อ 
Tae, The, Tee เป็นตน้ 

* ตวัอกัษรอะไรก็ได ้ก่ีตวัก็ได ้รวมถึงตวัอกัษรวา่งดว้ย 

.* เหมือนกบั * 

\< ก าหนดต าแหน่งเร่ิมตน้ของขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หา เช่น /\<The 

\> ก าหนดต าแหน่งส้ินสุดของขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หา เช่น /\<The\> 

\ ค าสั่งท่ีอนุญาติใหเ้พิ่มอกัษรพิเศษเขา้ไปได ้เช่น \\ ตอ้งการคน้หา
ขอ้ความท่ีมีอกัษร \ อยูใ่นขอ้ความดว้ย, \* ตอ้งการคน้หาขอ้มูลท่ีมี * 

\* คน้หาต่อไปเร่ือยๆ แบบกลบัทางกบั n จนกวา่จะพบค าท่ีตอ้งการ 
^ จุดเร่ิมตน้ของแต่ละบรรทดั  
$ จุดส้ินสุดของแต่ละบรรทดั 
[set] คน้หาตวัอกัษรตวัใดตวัหน่ึงท่ีอยูใ่นเซ็ต เช่น [bB]ox ขอ้ความท่ีคน้หา

ไดจ้ะมีรูปแบบเป็น box หรือ Box ก็ถูกตอ้งทั้งคู่ 
[^set] คน้หาตวัอกัษรตวัใดตวัหน่ึงท่ีไม่อยูใ่นเซ็ต เช่น [bB]ox ขอ้ความท่ี

คน้หาไดจ้ะตอ้งไม่มีรูปแบบเป็น box หรือ Box ขอ้ความท่ีถูกคือ aox, 
cox เป็นตน้ 
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[^XYZ[:digit:]] ขอ้ความอะไรก็ไดย้กเวน้ X, Y และ Z หรือตวัเลข ขอ้ความท่ีถูกตอ้งคือ 
xyz, abc, aa เป็นตน้ 

 

 
 

 

โหมดพมิพ์ข้อควำม 
กำรพมิพ์ข้อควำม 

 เม่ือผูใ้ชง้านเล่ือนเคอเซอร์ มายงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ ในหวัขอ้การเล่ือนต าแหน่งเคอเซอร์
แลว้ ถา้ตอ้งการพิมพห์รือเพิ่มขอ้ความลงไปในแฟ้มขอ้มูลสามารถใชค้  าสั่งได ้ดงัตารางท่ี 6-9 
ตำรำงที ่6-9 ค าสั่งการพิมพห์รือเพิ่มขอ้ความ 

คีย์(Keys Pressed) ค ำอธิบำย + ผลกำรท ำงำน 

a พิมพ/์เพิ่ม ขอ้มูลต่อจากต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยู ่
A พิมพ/์เพิ่ม ขอ้มูลต่อจากทา้ยบรรทดัท่ีเคอเซอร์อยู ่
i พิมพ/์เพิ่ม ขอ้มูลหนา้ต าแหน่งท่ีเคอเซอร์อยู ่
I พิมพ/์เพิ่ม ขอ้มูลตน้บรรทดัท่ีเคอเซอร์อยู ่
o แทรกบรรทดัดา้นล่างท่ีเคอเซอร์อยู ่
O แทรกบรรทดัดา้นบนท่ีเคอเซอร์อยู ่

 
บทสรุป 
 Text Editor ท่ีนิยมใชง้านบนระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์นั้นมีใหเ้ลือกหลายตวั เช่น 
vi, emacs, pico, gedit, nano เป็นตน้ แต่ vi เป็น text editor ท่ีเก่าแก่และติดตั้งมาพร้อมกบั
ระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และลินุกซ์อยูแ่ลว้ รวมทั้งมีประสิทธิภาพการใชง้านท่ีดีมากตวัหน่ึง และ
เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการเขียนโปรแกรมสคริปตต่์อไป ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และใชง้าน 
vi ใหเ้ขา้ใจ เพื่อใชก้บังานประยกุตร์ะบบปฏิบติัการในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ค ำถำมท้ำยบท 
1. แสดงค าสั่งการเรียกใช ้ vi เพื่อ edit file ช่ือ data.dat 
 ขอ้ความใน data.dat ดงัน้ี 
What Vim Can Do 

Vim is an advanced text editor that seeks to provide the power of the de-
facto Unix editor 'Vi', with a more complete feature set. It's useful whether 
you're already using vi or using a different editor. Users of Vim 5 and 6 should 
consider upgrading to Vim 7. The main advantages of Vim 6 compared to Vim 
5 can be found on this page.  

A General Overview 

Copyright (c) 2007 Laurent Gregoire  

What Is Vim? 

Vim is a highly configurable text editor built to enable efficient text editing. It 
is an improved version of the vi editor distributed with most UNIX systems.  

Vim is often called a "programmer's editor," and so useful for programming 
that many consider it an entire IDE. It's not just for programmers, though. 
Vim is perfect for all kinds of text editing, from composing email to editing 
configuration files.  

Despite what the above comic suggests, Vim can be configured to work in a 
very simple (Notepad-like) way, called evim or Easy Vim.  

What Vim Is Not? 

Vim isn't an editor designed to hold its users' hands. It is a tool, the use of 
which must be learned.  

Vim isn't a word processor. Although it can display text with various forms of 
highlighting and formatting, it isn't there to provide WYSIWYG editing of 
typeset documents. (It is great for editing TeX, though.)  

Vim's License 

Vim is charityware. Its license is GPL-compatible, so it's distributed freely, but 
we ask that if you find it useful you make a donation to help children in 
Uganda through the ICCF. The full license text can be found in the 
documentation. More information about charityware on Charity-ware.org.  

Vim in Six Kilobytes 

If all of this information is overwhelming, try a smaller dose. We can expound 

http://www.vim.org/viusers.php
http://www.vim.org/others.php
http://www.vim.org/vim5users.php
http://iccf-holland.org/
http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/uganda.html#license
http://charity-ware.org/
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the wonders of vim in just six kilobytes -- and in more languages than you 
can shake a stick at!  

Testimonials 

Don't take our word for it! Read what others have said about Vim.  

 

 

2. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งเพื่อเขา้สู่ insert mode  ณ ต าแหน่งของ cursor 
3. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งเพื่อเขา้สู่ insert mode ณ ทา้ยบรรทดัปัจจุบนั 
4. ถา้อยูใ่น insert mode แสดงค าสั่งท่ีจะเขา้สู่ command mode 
5. ถา้อยูใ่น command mode  แสดงค าสั่งท่ีจะ delete character ณ ต าแหน่งของ cursor 
6. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะลบบรรทดัท่ี cursor อยู ่
7. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะลบบรรทดัท่ี cursor อยูแ่ละบรรทดัถดัไปอีก 5 

บรรทดั 
8. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะ save การเปล่ียนแปลงของ file และออกจาก editor 
9. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะยกเลิกการเปล่ียนแปลงของ file และออกจาก  editor 
10. ถา้อยูใ่น insert mode แสดงค าสั่งท่ีจะ save การเปล่ียนแปลงของ file และออกจาก editor 
11. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะเล่ือน cursor ข้ึน 1 บรรทดั 
12. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะเล่ือน cursor ลง 1 บรรทดั 
13. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะเล่ือน cursor ไปทางขวา 1 ตวัอกัษร 
14. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะเล่ือน cursor ไปทางซา้ย 1 ตวัอกัษร 
15. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีไปยงับรรทดัแรกของ file 
16. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะคน้หา string “Vim“ 
17. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะ copy บรรทดัท่ี cursor อยูแ่ละอีก 5 บรรทดัถดัไปลง

สู่ clipboard 
18. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะ copy บรรทดัท่ีอยูใ่น clipboard มาไวก่้อนบรรทดัท่ี 

cursor อยู ่
19. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะ copy บรรทดัท่ีอยูใ่น clipboard มาไวถ้ดัจากบรรทดั

ท่ี cursor อยู ่
20. ถา้อยูใ่น input mode แสดงวธีิท่ีจะข้ึนบรรทดัใหม่ 
21. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะลบ character ใต ้cursor พร้อมกบัอีก 5 characters 

ถดัไป 

http://www.vim.org/6kbyte.php
http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/quotes.html
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22. ถา้อยูใ่น command mode หากเผลอท าการ delete บรรทดัไป 12 บรรทดัในคราวเดียวกนั แสดง
วธีิท่ีจะ undelete บรรทดัเหล่านั้นกลบัคืน 

23. ถา้อยูใ่น command mode แสดงวธีิท่ีจะเช่ือมบรรทดัท่ี cursor อยูก่บับรรทดัถดัไป 
24. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะ move forward ไปทั้ง screen 
25. ถา้อยูใ่น command mode แสดงค าสั่งท่ีจะ move backward กลบัมาทั้ง  screen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

บทที ่

 7 
การเขียนโปรแกรมเชลล์สคริปต์ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. สามารถการเขียนโปรแกรมเชลลส์คริปตบ์นระบบปฏิบติัการยนิูกซ์/ลินูกซ์ได ้
2. สามารถเขียนโปรแกรมเชลลส์คริปตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเขียนโปรแกรมเชลลส์คริปตแ์กไ้ขปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ได ้
4. สามารถประยกุตใ์ชเ้ชลลส์คริปตใ์หส้ามารถตอบสนองต่องานของผูดู้แลระบบได ้
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บทที ่7 
การเขยีนโปรแกรมเชลล์สคริปต์ 

(Shell Script Programming : Bash) 
 

บทน า 
 ในบทน้ีกล่าวถึงการเขียนโปรแกรม เชลลส์คริปต ์เพื่อใชส้ าหรับช่วยควบคุมการท างาน
ต่างๆ บนระบบปฏิบติัการ เช่น การส ารองขอ้มูล การตรวจสอบแฟ้ม การตั้งเวลาการท างาน การ
ตรวจสอบโครงสร้างของไฟล ์เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งรวบรวมเอาค าสั่งต่างๆ ท่ีเรียนรู้จากบทท่ี 5 มา
ประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั โดยก าหนดเป้าหมายของการท างานไวอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นบทน้ีจึงเป็นบทท่ี
ส าคญั ซ่ึงควรศึกษาหลกัการเขียนโปรแกรมเชลลส์คริปต ์เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้านในอนาคต
ต่อไป 
 
การเขียนโปรแกรมเชลล์สคริปต์ [37-45] 
โครงสร้างพื้นฐานการท างานของระบบยนิูกซ์/ลินุกซ์ มีอยู ่4 ส่วนดว้ยกนั คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware), 
เคอร์เนล (Kernel), เชลล ์(Shell) และแอพพลิเคชนั (Application) ดงัรูปท่ี 7-1 

 
 

รูปที ่7-1 แสดงโครงสร้างพื้นฐานการท างานของระบบยนิูกซ์ 
 

 เชลล ์(Shell) คือ โปรแกรมหน่ึงบนระบบยนิูกซ์/ลินุกซ์ ท่ีท  าหนา้ท่ีเป็นส่วนติดต่อผูใ้ช ้
(interface) ระหวา่งผูใ้ชก้บัระบบปฏิบติัการยนิูกซ์/ลินุกซ์ (เคอร์เนล) ซ่ึงเชลลไ์ม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของเคอร์เนล แต่ใชเ้คอร์เนลในการประมวลผล ผูใ้ชส้ามารถสั่งงานระบบปฏิบติัการไดโ้ดยผา่นทาง
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เชลลเ์ท่านั้น โปรแกรมเชลลย์งัมีคุณสมบติัของ Shell Programming Language ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถ
น าค าสั่งต่างๆของเชลลม์าเขียนเป็นโปรแกรมเก็บเป็นไฟลไ์วไ้ด ้เรียกวา่ เชลลส์คริปต ์(Shell Script) 
 

ประเภทของเชลล์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

 Bourne shell (/bin/sh) เป็นเชลลใ์นยคุแรกๆ ท่ีมีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย มีการก าหนด
โครงสร้างภาษาคลา้ยๆ กบัภาษาอลักอ (Algo Language) สามารถเขียนเป็น shell script ได ้
และยงัเป็น เชลลม์าตราฐานท่ีมีในระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ทุกตวั และยงัสามารถยา้ย shell 
script ไปยงัยนิูกซ์ระบบอ่ืนได ้ โดยไม่ตอ้งแกไ้ขสคริปต ์ จะมี default prompt เป็น
เคร่ืองหมาย “ $ ” 

 C shell (/bin/csh) เป็นเชลลท่ี์พฒันาข้ึนมาหลงัจาก Bourne shell มีรูปแบบค าสั่งและ
ไวยากรณ์เหมือนกบัภาษาซี (C Language)  มีฟังกช์นัการท างานหลากหลาย สะดวก อีกทั้ง
ยงัสามารถควบคุมการไหลของขอ้มูลไดดี้กวา่ Bourne shell และยงัมีความสามารถในการ
เรียกใชค้  าสั่งท่ีใชไ้ปแลว้ จะมี default prompt เป็นเคร่ืองหมาย “ % ” 

 Korn shell (/bin/ksh) เป็น shell ท่ีพฒันามาจากตน้แบบของ Bourne shell  และ C shell 
สามารถท างานใน function ของ Bourne shell ไดทุ้กอยา่ง การเขียน shell script ท าไดง่้าย
และรัดกุมข้ึน  สามารถน าค าสั่งท่ีใชไ้ปแลว้กลบัมา execute ใหม่ได ้  ถือไดว้า่ Korn shell 
เป็นการรวมเอาขอ้ดีของ Bourne shell  และ C shell มาไวด้ว้ยกนั แต่ไม่ไดมี้ใน UNIX ทุก
ตวั จะมี default prompt เป็นเคร่ืองหมาย “ $ ” 

 Bourne again shell (/bin/bash หรือ /usr/local/bin/bash) เป็นการเอา Bourne shell น า
กลบัมาพฒันาใหม่ สามารถท างานแบบ line editing ได ้และยงัไดเ้พิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานอีกหลายอยา่ง bash shell น้ีไม่ใช่มาตรฐานของยนิูกซ์เชลล ์แต่เป็น default shell ของ 
linux ในปัจจุบนั จะมี default prompt เป็นเคร่ืองหมาย “ # หรือ $ ” 

 

 

การแสดงผลประเภทของเชลล์ทั้งหมดในระบบปฏิบัติลนุิกซ์ 
 ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบดูประเภทของเชลลท์ั้งหมดท่ีระบบปฏิบติัการมี ไดโ้ดยใชค้  าสั่ง 

# cat /etc/shells 

 /bin/sh 

 /bin/bash 

 /bin/tcsh 

 /bin/csh 

 /bin/ksh 

การแสดงประเภทของเชลล์ที่ก าลงัใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบดูประเภทของเชลลท่ี์ก าลงัใชง้านอยูใ่นขณะนั้น ไดโ้ดยใชค้  าสั่ง 

 # echo $SHELL 
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 /bin/bash 

 

เป้าหมายของการเขียนเชลล์สคริปต์ 
สาเหตุท่ีจ  าเป็นตอ้งเขียนเชลลส์คริปตน์ั้น สามารถจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

- สามารถรวบรวมเอาค าสั่งบนระบบยนิูกซ์/ลินุกซ์ มาท างานร่วมกนัเป็นโปรแกรม 
ส าหรับแกไ้ขปัญหา หรือตอบสนองการท างานของผูใ้ชไ้ด ้

- ค าสั่งต่างๆ บนระบบปฏิบติัการยนิูกซ์/ลินุกซ์ มีความใกลชิ้ดกบัเคอร์เนลท าให้
สามารถประมวลผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- เชลลส์คริปตส์ามารถรับขอ้มูลเขา้ (Input) จากผูใ้ช ้ ไฟล ์ และแสดงผลลพัธ์ออก
ทางหนา้จอไดเ้หมือนกบัการใชค้  าสั่ง (Command) โดยตรง 

- มีประโยชน์อยา่งมากในการสร้างค าสั่งท่ีเป็นส่วนบุคคล 
- ลดเวลาในการป้อนค าสั่ง เม่ืองานดงักล่าวใชเ้ป็นประจ าเสม ่าเสมอ 
- สามารถสั่งใหท้  างานบางอยา่งไดโ้ดยอตัโนมติั 

 
ขั้นตอนในการเขียนเชลล์สคริปต์ 

ขั้นตอนที ่1: ใชโ้ปรแกรมประเภท editor ตวัใดตวัหน่ึงเขียน Shell Script เช่น vi, pico, emacs, 
gedit, nano เป็นตน้ การตั้งช่ือสคริปตส์ามาถใชต้วัอกัษรเล็กหรือใหญ่ จะใหค้วามหมายท่ี
แตกต่างกนั เช่น test, Test จะถือวา่เป็นคนละไฟลก์นั หรือสามารถตั้งช่ือโดยใชต้วัเลขผสมกบั
สัญลกัษณ์คือ -, _ , $ ร่วมดว้ย ก็ได ้เช่น 1, 1.txt, 1a, 1_a, Ex-1, file$ เป็นตน้ ส าหรับส่วนขยาย
ยนิูกซ์จะไม่สนใจวา่มีส่วนขยายเป็นอะไร ถา้ก าหนดสิทธ์ิใหส้ามารถประมวลผลไดส้คริปตจ์ะ
สามารถท างานไดท้ั้งหมด เช่น test.txt, test.out, test.dat, test.exe, test.doc เป็นตน้ 
ขั้นตอนที ่2: เพิ่มสิทธิใหไ้ฟลส์คริปตท่ี์เขียนข้ึนนั้นสามารถประมวลผล (execute) ไดด้ว้ยค าสั่ง 

# chmod +x  myscript 

# ls –l 

-rwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 22 20:03 myscript 

หรือ 
$ chmod 755 myscript 

ขั้นตอนที ่3: ประมวลผลไฟลส์คริปต ์ดงักล่าว ดว้ยค าสั่ง 
$ sh myscript   ในกรณีท่ีเป็น Bourne shell 

# bash myscript  ในกรณีท่ีเป็น Bourne again shell 
# ./myscript 
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เร่ิมต้นเขียนเชลล์สคริปต์ Hello World 
 สร้างไฟลเ์ชลลส์คริปตด์ว้ยค าสั่ง vi HelloWorld.bash 
#       

# My first shell script (Hello World)      

# 

#!/bin/bash    

clear      

echo "Hello World !!!"        

 
 สัญลกัษณ์ # คือ comment ใชส้ าหรับอธิบายการท างานของเชลลส์คริปต ์เม่ือคอมไพเลอร์

ประมวลผลเจอสัญลกัษณ์ดงักล่าวจะไม่มีการประมวลผลในบนัทดัดงักล่าว 
 ขอ้ความท่ีใชอ้ธิบายความหมายของเชลลส์คริปตท่ี์เขียนข้ึน 
 "#!" เรียกวา่ sha-bang เป็นสัญลกัษณ์บอกวา่ไฟลน้ี์เป็นสคริปตแ์ละใช ้/bin/bash เป็นตวั

แปรภาษา (interpreter)  
  ค าสั่งเคลียร์หนา้จอภาพ 
  พิมพข์อ้ความวา่ Hello World !!! ออกหนา้จอภาพ 

 

# chmod +x HelloWorld.bash 

# ./HelloWorld.bash 

Hello World !!! 

 สังเกตุวา่การสั่งเชลลส์คริปตใ์หท้  างานจะตอ้งใช ้./ น าหนา้ช่ือเชลล ์ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ไดเรกทอรีปัจจุบนัซ่ึงไดแ้กเ้คร่ืองหมาย "." ไม่ไดอ้ยูใ่นตวัแปรสภาพแวดลอ้ม (environment 
variable) PATH ตวัแปรสภาพแวดลอ้ม PATH เป็นตวัแปรท่ีเก็บไดเรกทอรีต่างๆ ขั้นดว้ย
เคร่ืองหมาย : บอกใหเ้ชลลรู้์วา่โปรแกรมท่ีใชไ้ดอ้ยูใ่นระบบอยูใ่นไดเรกทอรีเหล่าน้ี กล่าวคือเชลล์
จะใชต้วัแปรสภาพแวดลอ้ม PATH ในการหาวา่ค าสั่ง (โปรแกรม) อยูท่ี่ไหน ดงันั้นถา้รันเชลล์
สคริปตโ์ดยไม่ใส่เคร่ืองหมาย "./" จะหมายความวา่ "HelloWorld.bash" เป็นโปรแกรมค าสั่งท่ีอยูใ่น
ไดเรกทอรีท่ีก าหนดไวใ้นตวัแปรสภาพแวดลอ้ม PATH ซ่ึงจริงๆแลว้ "." (ไดเรกทอรีปัจจุบนั) 
ไม่ไดอ้ยูใ่น PATH จึงตอ้งอา้งอิงสคริปตโ์ดยใช ้relative path คือ "./" บอกกบัเชลลว์า่ 
HelloWorld.bash อยูท่ี่น่ีไดเรกทอรีท่ีท างานอยู ่(.)    
ตวัแปรสภาพแวดลอ้ม (environment variable) PATH 
# echo $PATH 

/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbi

n:/usr/bin:/root/bin 

อีกวธีิหน่ึงส าหรับการรันเชลลส์คริปต์ คือ การเรียกใชโ้ปรแกรม bash แปลค าสั่งท่ีอยูใ่นไฟล ์
HelloWorld.bash ส่วนแบบท่ีสองคือการใชค้  าสั่ง "." อ่านเน้ือหาในไฟล ์HelloWorld.bash แลว้จึง
ตีความหมาย 
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# bash HelloWorld.bash 

# . HelloWorld.bash 

 
ตัวแปร (Variables) 
 ตวัแปรในเชลลส์คริปตแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ตวัแปรระบบ (System variables ใช้
อกัษรตวัใหญ่ เช่น $PATH, $SHELL) และตวัแปรท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนเอง (User defined variables ควร
ใชอ้กัษรตวัเล็ก) เพื่อใชส้ าหรับเก็บค่าต่างๆ ตวัแปรท่ีใชใ้นเชลลไ์ม่จ  าเป็นตอ้งประกาศประเภทของ
ตวัแปรเหมือนภาษาซี (เช่น int, float) และสามารถตั้งค่าใชไ้ดท้นัที การตั้งช่ือตวัแปรตอ้งข้ึนตน้
ดว้ยตวัอกัษรหรือเคร่ืองหมายขีดล่าง (Underscore , _ ) ท่ีเหลือจะเป็นตวัอะไรก็ได ้เช่น name="Mr. 
Somsak Srisai" คือการก าหนดใหต้วัแปร name เก็บค่าสตริง Mr. Somsak Srisai  
ตัวแปรทีผู้่ใช้สร้างขึน้เอง (User defined variables) 
การตั้งค่าตวัแปรจะมีรูปแบบดงัน้ี 

 ช่ือตัวแปร=ค่าตัวแปร 
# var1=Hello 

# var2=world 

 

ขอ้ควรระวงั คือช่วงก่อนหนา้และหลงัเคร่ืองหมายเท่ากบั หา้มมีช่องวา่ง เพราะเชลลถื์อวา่
ช่องวา่คือตวัแบ่งอาร์กิวเมนต ์ 
การแสดงค่าท่ีก าหนดใหใ้ชเ้คร่ืองหมายดอลล่าร์ ("$") น าหนา้ตวัแปรท่ีตอ้งการ 
# echo $var1 $var2 

Hello World 

มีบางกรณีท่ีเราตอ้งการอา้งอิงตวัแปร แลว้เขียนขอ้ความต่อจากตวัแปรเลย เช่น 
# temp=Myfile 

# echo $temp.txt 

Myfile.txt 

 ในกรณีน้ีจะไม่มีปัญหาในการตีความ เพราะเชลลตี์ความตวัแปรถึงแค่ เคร่ืองหมาย "." 
เท่านั้น เชลลจ์ะแทนค่า "$temp" ดว้ย "Myfile" จากนั้นจะพิมพค์  าวา่ ".txt" ตามหลงัทนัที แต่ค าท่ีต่อ
จากตวัแปรไม่ใช่จุดเช่น "_Script" เชลลจ์ะตีความวา่เป็นการอา้งอิงถึงตวัแปรช่ือ "Myfile_Script" 
ซ่ึงตวัแปรดงักล่าวไม่มีอยูใ่นระบบ เพื่อขจดัความคลุมเครือในกรณีดงักล่าวใหใ้ชเ้คร่ืองหมายวงเล็บ
ปีกกา "{}" ช่วยระบุช่วงของตวัแปรท่ีตอ้งการแสดง ตวัอยา่งเช่น 
# temp=Myfile 

# echo ${temp}_Script 

Myfile_Script 

 
Quote และ Double quote 
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 ช่องวา่ง (space) มีความหมายพิเศษส าหรับเชลลไ์วส้ าหรับแบ่งอาร์กิวเมนต ์ดงันั้นถา้
ตอ้งการตั้งค่าตวัแปรท่ีมีช่องวา่อยูด่ว้ยเช่น "Hello world" ตอ้งใชเ้คร่ืองหมายค าพูด quote (') หรือ 
double quote (") คล่อมค าท่ีตอ้งการ 
# var3='Hello world' 

# var4="Hello world" 

# echo $var3 $var4 

Hello World Hello World 

การใชเ้คร่ืองหมาย ‘ และ “ แตกต่างกนัในกรณีท่ีสั่งพิมพค์่าของตวัแปรแทน คือ 
# echo ‘$var3 $var4’ 

# echo “$var3 $var4” 

$var3 $var4 

Hello World 

 

เม่ือตอ้งการประกาศตวัแปร ท่ีไม่มีค่าหรือค่า NULL variable สามารถท าไดโ้ดย ไม่ตอ้ง
ใส่ค่าเร่ิมตน้ใหก้บัตวัแปร $null_vaule= 

  
ตัวแปรระบบชนิดบิวท์อนิ (System Built in Variables) 
ตวัแปรระบบชนิดบิวทอิ์นเป็นตวัแปรท่ีระบบสร้างข้ึนมาแบบอตัโนมตั มีหนา้ท่ีเก็บค่าของตวัแปร
ต่างๆ ขณะเชลลก์ าลงัท างาน ดงัตารางท่ี 7-1 
 ตารางท่ี 7-1 ตวัแปรท่ีระบบสร้างข้ึนเพื่อช่วยในการเขียนโปรแกรม 

Shell Built in Variables ค าฮธิบาย 

$0 ($ศูนย์) ตวัแปรท่ีเก็บช่ือโปรแกรม หรือ สคริปตท่ี์ท าการเรียกใชอ้ยูปั่จจุบนั 
เรียกวา่ position parameter 

$1...$9 ตวัแปรท่ีเก็บค่าอาร์กิวเมนต ์(ค่าท่ีถูกส่งผา่นเขา้มาจากโปรแกรม 
ขณะท าการรัน เพื่อน าไปใชง้าน) ของโปรแกรม ซ่ึงค่าเหล่าน้ีถูก
ก าหนดตามหลงัมากบัช่ือโปรแกรม เช่น # hello john (john จะเก็บ
ใน $1) หรือ #hello john max pop amp ($1=john, $2=max, $3=pop, 
$4=amp) 

$* ตวัแปรท่ีเก็บค่าอาร์กิวเมนตข์องโปรแกรมทั้งหมด ซ่ึงหมายถึง $1 ... 
$9 

$# เก็บจ านวนของอาร์กิวเมนตท์ั้งหมด 

$$ เก็บค่าโพรเซส (PID) ของโปรแกรมท่ีเรียกใชอ้ยูปั่จจุบนั 

$! เก็บค่าตวัเลขโพรเซส (PID) ของโปรแกรมท่ีรันอยูเ่บ้ืองหลงัล่าสุด 
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$? เก็บค่าท่ีถูกส่งคืนมาจากโปรแกรม หรือค าสั่งท่ีเพิ่งท างานเสร็จ 
(Return Code) ถา้ท างานจบโดยบริบูรณ์จะมีค่าเป็น 0 ถา้จบการ
ท างานโดยมี error ก็จะเป็นตวัเลขท่ีไม่ใช่ 0 แลว้แต่กรณี ตวัแปรน้ี
เอาไวต้รวจสอบวา่โปรแกรมท่ีสั่งไปท างานถูกตอ้งหรือไม่ 

$@ คลา้ยกบั $* คือ เก็บค่าอาร์กิวเมนตข์องโปรแกรมทั้งหมด แต่จะใช้
ช่องวา่งคัน่ระหวา่ง position parameter 

  
ตวัอยา่งการใชต้วัแปร built in 
 จากตวัอยา่งเป็นการสร้างเชลลส์คริปตช่ื์อ calRect เพื่อค านวณหาพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ โดย
รับค่าอินพุด 2 ค่า คือ ดา้นกวา้ง (width) และยาว (length) 
# shell script for Rectangule calculation 

#!/bin/bash 

clear 

echo “#######################” 

echo “#    Rectangular Shell Script         #” 

echo “#######################” 

echo “How to use: ./calRect width lenght   #” 

width=0  

length=0  

result=$(($1 * $2))  

echo “> result of calRect = $result“ 

echo "\$0 = $0"  

echo "\$1 = $1"  

echo "\$2 = $2"  

echo "\$* = $*"  

echo "\$# = $#"  

echo "\$$ = $$"  

echo "\$! = $!"  

echo "\$? = $?"  

echo "\$@ = $@"  

สั่งเชลลส์คริปต ์calRect ใหท้ างาน 
# ./calRect 3 4 

ผลการท างานของ 
###################### 

#    Rectangular Shell Script              # 

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

How to use: ./calRect width length     # 

result of calRect = 12 

$0 = ./calRect 

$1 = 3 

$2 = 4 

$* = 3 4 
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$# = 2 

$$ = 7709 

$! =  

$? = 0 

$@ = 3 4 

 width, length เป็นการประกาศตวัแปรส าหรับเอาไวใ้นการค านวณ 

 น าค่าท่ีส่งเขา้มาขณะท าการรันโปรแกรม ค่าท่ีส่งเขา้มาจะถูกเก็บไวใ้นตวัแปร built in $1 และ 
$2 จากนั้นน าค่าท่ีรับเขา้มาคูณกนัแลว้เก็บไวใ้นตวัแปรช่ือวา่ result 
 ทดสอบพิมพค์่า built in ท่ีเก็บช่ือของเชลลส์คริปตท่ี์ก าลงัท างาน คือ $0 มีค่าเท่ากบั ./calRect 
  ทดสอบพิมพค์่า built in ท่ีเก็บค่าอาร์กิวเมนตท่ี์ส่งเขา้มากบัโปรแกรม ในต าแหน่งแรก คือ $1 มี
ค่าเท่ากบั 3 
 ทดสอบพิมพค์่า built in ท่ีเก็บค่าอาร์กิวเมนตท่ี์ส่งเขา้มากบัโปรแกรม ในต าแหน่งสอง คือ $2 
 ทดสอบพิมพค์่า built in ท่ีเก็บค่าอาร์กิวเมนตข์องโปรแกรมทั้งหมด คือ $* มีค่าเท่ากบั 3 4 
 ทดสอบพิมพค์่า built in ท่ีเก็บจ านวนของอาร์กิวเมนตท์ั้งหมด คือ $# มีค่าเท่ากบั 2 
 ทดสอบพิมพค์่า built in ท่ีเก็บอาร์กิวเมนตท์ั้งหมด คือ $$ มีค่าเท่ากบั 3 4 
 ทดสอบพิมพค์่า built in ท่ีเก็บค่าเก็บค่าตวัเลขโพรเซส (PID) ของโปรแกรมท่ีรันอยูเ่บ้ืองหลงั
ล่าสุด คือ $! ในท่ีน้ีจะไม่มีค่า เพราะไม่ไดส้ั่งใหโ้ปรแกรมท างานเป็นแบบเบ้ืองหลงั 
 ทดสอบพิมพค์่า built in ท่ีเก็บค่าท่ีถูกส่งคืนมาจากโปรแกรม คือ $? มีค่าเท่ากบั 0 หมายถึง
โปรแกรมท างานไดป้กติ 
  เหมือนกบั $* 
 

ตัวแปรระบบชนิดสภาพแวดล้อม (System Environment Variables) 
 ตวัแปรสภาพแวดลอ้มจริงๆแลว้ก็คือตวัแปรธรรมดา แต่แตกต่างท่ีตวัแปรประเภทดงักล่าว
น้ีจะมีการสืบทอดค่าของตวัแปรใหเ้ชลลอ่ื์นๆ ท่ีก าลงัท างานดว้ย (คลา้ยกบัการประกาศตวัแปรแบบ 
โกลบ์อล : global) ตวัอยา่ง ตวัแปรสภาพแวดลอ้มท่ีเราคุน้เคยกนัเช่น PATH, SHELL เป็นตน้ การ
สร้างตวัแปรสภาพแวดลอ้มเหมือนกบัการสร้างตวัแปรทัว่ไป แต่แตกต่างกนัท่ีตวัแปร
สภาพแวดลอ้ม ตอ้งใชค้  าสั่ง export ในการประกาศตวัแปรใหร้ะบบทราบ ตวัแปรสภาพแวดลอ้ม
ควรจะใชช่ื้อตวัแปรเป็นตวัอกัษรตวัใหญ่ ตวัอยา่งเช่น 
# ENV_VAR="test environment variable" 

# export ENV_VAR 

# echo $ENV_VAR 

test environment variable 

หรือจะตั้งแค่ตวัแปรและประกาศตวัแปรสภาพแวดลอ้มพร้อมๆกนัก็ได ้
# export ENV_VAR="test environment variable" 

ทดสอบผลการประกาศตวัแปรสภาพแวดลอ้ม โดยการเขียนโปรแกรมเชลลส์คริปตท่ี์แสดงค่าตวั
แปรตามตวัอยา่งต่อไปน้ี โดยตั้งช่ือวา่ test_env 
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#!/bin/bash 

# file name: test_env 

# description: testing export environment variable 

echo $ENV_VAR 

echo $NO_ENV_VAR 

ก่อนการทดสอบโปรแกรมใหท้ าการก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร ENV_VAR = “environment 
variable” เป็นชนิด environment และประกาศตวัแปร NO_ENV_VAR= “no environment” เป็น
ชนิดธรรมดา ดงัตวัอยา่ง 
# export $ENV_VAR=”environment” 

# NO_ENV_VAR=”no environment” 

# ./test.env  

environment   

# . test.env  

environment  

no environment 

 

 ท าการรันเชลลส์คริปตโ์ดยการเรียกเชลลต์วัใหม่ (สร้างโปรเซสใหม่) เชลลต์วัใหม่ในท่ีน้ีคือ
บรรทดั #!/bin/bash นัน่เอง เชลลท่ี์รันใหม่จะไดรั้บการสืบทอดตวัแปรสภาพแวดลอ้ม ENV_VAR 
มาดว้ยท าใหส้ามารถแสดงผลได ้แต่ไม่สามารถแสดงค่าของตวัแปร NO_ENV_VAR ได ้เพราะ
ไม่ใช่ตวัแปรสภาพแวดลอ้ม (ไม่สืบทอดไปสู่โปรแกรมอ่ืน) 
 การรันเชลลส์คริปตแ์บบท่ีสองโดยใช ้"." (dot) คือการใชเ้ชลลท่ี์ท างานอยูใ่นปัจจุบนัอ่านไฟล ์
test_env โดยไม่มีการสร้างเชลลใ์หม่ ดงันั้นจึงสามารถแสดงค่าของตวัแปรทั้งสองตวัได ้ค าสั่งท่ี
เหมือนกบั "." คือค าสั่ง source ใชส้ าหรับอ่านขอ้มูลเขา้ไปท างานในเชลลท่ี์ก าลงัใชง้านอยู ่
ตวัอยา่งเช่นไฟล ์~/.bashrc จะมีการตั้งค่าตวัแปรต่างๆไว ้ส าหรับก าหนดค่าเร่ิมตน้เม่ือเชลลเ์ร่ิม
ท างาน ถา้มีการแกไ้ขไฟลน้ี์แลว้ และตอ้งการใหมี้ผลทนัทีโดยไม่ตอ้งเร่ิมเชลลใ์หม่ก็ใชค้  าสั่ง 
source ~/.bashrc ซ่ึงจะท าการอ่านขอ้มูลในไฟลด์งักล่าว เขา้ไปท างานในเชลลท่ี์ท างานอยูใ่น
ปัจจุบนัทนัที 
 

 
รูปท่ี 7-2 แสดงการ export ตวัแปรสภาพแวดลอ้ม 
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การแสดงค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม 
 ผูใ้ชง้านสามารถแสดงค่าต่างๆ ของตวัแปรสภาพแวดลอ้มโดยใชค้  าสั่ง export หรือ 
printenv ก็ได ้
# export 

declare -x ENV_VAR="environment" 

declare -x G_BROKEN_FILENAMES="1" 

declare -x HISTSIZE="1000" 

declare -x HOME="/root" 

declare -x HOSTNAME="localhost" 

declare -x INPUTRC="/etc/inputrc" 

declare -x LANG="en_US.UTF-8" 

declare -x LESSOPEN="|/usr/bin/lesspipe.sh %s" 

declare -x LOGNAME="root" 

declare -x 

LS_COLORS="no=00:fi=00:di=01;34:ln=01;36:pi=40;33:so=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;0

1:or=01;05;37;41:mi=01;05;37;41:ex=01;32:*.cmd=01;32:*.exe=01;32:*.com=01;32:*.btm=0

1;32:*.bat=01;32:*.sh=01;32:*.csh=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*

.lzh=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.gz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tz=01;31:*.

rpm=01;31:*.cpio=01;31:*.jpg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.

png=01;35:*.tif=01;35:" 

declare -x MAIL="/var/spool/mail/root" 

declare -x MY_ENV_VAR="test environment var" 

declare -x OLDPWD="/root" 

declare -x 

PATH="/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/

usr/sbin:/usr/bin:/root/bin" 

declare -x PWD="/root/SCRIPT" 

declare -x SHELL="/bin/bash" 

declare -x SHLVL="1" 

declare -x SSH_ASKPASS="/usr/libexec/openssh/gnome-ssh-askpass" 

declare -x SSH_CLIENT="192.168.1.2 2010 22" 

declare -x SSH_CONNECTION="192.168.1.2 2010 192.168.1.3 22" 

declare -x SSH_TTY="/dev/pts/1" 

declare -x TERM="vt100" 

declare -x USER="root" 

ถา้ตอ้งการยกเลิกตวัแปรสภาพแวดลอ้มท่ีไดส้ร้างไว ้ใหใ้ชค้  าสั่ง export –n ตวัอยา่งเช่น 
# export –n ENV_VAR 

 
ตัวแปรระบบชนิดสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ  
 ในระบบลีนุกซ์และยนิูกซ์จะมีตวัแปรสงวนท่ีระบบปฏิบติัการจะน าไปใชป้ระโยชน์
โดยเฉพาะเท่านั้น แต่หากผูใ้ชท้ราบความหมายของตวัแปรเหล่านั้น ก็สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงค่า
ของตวัแปรดงักล่าวได ้ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบค่าของตวัแปรระบบไดโ้ดยใชค้  าสั่ง set 
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Environment Variables ค าฮธิบาย 

$HOSTNAME ช่ือเคร่ืองท่ีใชง้าน 
$PWD ไดเรกทอรีท่ีท างานอยู ่เช่น /root/Script 
$OLDPWD ไดเรกทอรีก่อนหนา้ไดเรกทอรีปัจจุบนั เช่น /root 
$RANDOM ตวัเลขสุ่มระหวา่ง 0 และ 32767 
$HOME โฮมไดเรกทอรี 
$PS1 ตวัแปรเก็บค่าพรอมตห์ลกั (primary prompt) 
$PS2 ตวัแปรเก็บค่าพรอมตร์อง (secondary prompt) ค่าโดยปริยายจะเป็น 

">" 
$PATH ระบุเส้นทางเม่ือตอ้งการเรียกโปรแกรมใหท้ างาน (path) ระบบจะท า

การคน้หาตวัโปรแกรมนั้นจากรายช่ือของไดเรกทอรีท่ีไดก้ าหนดไว้
ในตวัแปรน้ี 

$MAIL ต าแหน่งไฟลแ์ละไดเรคทรอรีท่ีเก็บอีเมลล ์
$LOGNAME ช่ือทะเบียนผูใ้ชร้ะบบ (login name) 
$TERM ชนิดของจอ (ในท่ีน้ีเป็น vt100) 
$SHELL เชลลท่ี์ใชง้านในปัจจุบนั 
 
นอกจากการใชค้  าสั่ง "set" เพื่อแสดงรายช่ือและค่าของตวัแปรต่างๆออกมาแลว้เรายงัสามารถใช้
ค  าสั่ง "echo <ช่ือตวัแปร>" เพื่อแสดงค่าของตวัแปรดงักล่าวออกมาก็ไดเ้ช่นกนั และการเปล่ียนหรือ
ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรก็สามารถท าไดเ้ช่นเดียวกบัตวัแปรเชลลป์กติทัว่ไป ดงัตวัอยา่ง  
 
# echo $PS1    

[\u@\h \W]\$    

$ PS1="Admin:> "    

Admin:>    

 ใหแ้สดงค่าของตวัแปร PS1 (พร้อมพตข์องระบบ) 
 ระบบพิมพต์วัอกัษร "[root@localhost ~]#" ซ่ึงถูกใชเ้ป็นพร้อมพตอ์อกมาให้ 
 ก าหนดค่าของพร้อมพตใ์หม่เป็น "Admin:> " 
 พร้อมพตข์องระบบถูกเปล่ียนเป็น "Admin:> " 
 
 
 



การเขียนโปรแกรมเชลลส์คริปต ์

 

- 248 - 

ตัวแปรแถวล าดับ (array variable) 
 ตวัแปรแถวล าดบั (array) สามารถประกาศตวัแปรไดด้งัน้ี 
 name[index]=value 
name คือช่ือของอาเรย ์
index คือตวัเลขจ านวนเตม็ท่ีใชส้ าหรับอา้งอิงค่าในอาเรย ์
value คือค่าท่ีตอ้งการใส่ในอาเรย ์
# array[0]=apple 

# array[1]=orange 

# echo ${array[0]} ${array[1]}  

apple orange 

จากตวัอยา่ง ท าการประกาศตวัแปรช่ือวา่ array โดยก าหนดค่าใหก้บัอาเรยช่์องแรก array[0] เท่ากบั 
apple และช่องท่ี 2 array[1] เท่ากบั orange จากนั้นท าการแสดงขอ้มูลท่ีเก็บไว ้โดยใชเ้คร่ืองหมาย 
{} ช่วยในการแสดงผล การก าหนดค่าใหก้บัอาเรยส์ามารถท าคร้ังเดียวพร้อมๆ กนัได ้ดงัน้ี 
 name=(value1 ... valuen) 
ตวัอยา่ง เช่น 
# days=(sunday monday tuesday wednesday thursday friday saturday) 

# echo ${array[2]} ${array[6]}  

tuesday saturday 

 
ค าส่ังรับข้อมูลแผ่นแป้นพมิพ์ 
 ในเชลลส์คริปตจ์ะมีค าสั่งรับขอ้มูลเขา้ คือ ค าสั่ง read โดยจะรับขอ้มูลผา่นทางแป้นพิมพ์
แลว้น าไปเก็บไวใ้นตวัแปร เพื่อใชง้านต่อไป 
โดยมีรูปแบบดงัน้ี 
 read ตัวแปร 
 ในการรับขอ้มูลแต่ละคร้ังจะรับไดค้ร้ังละ 1 ตวัเท่านั้น 
ตวัอยา่งการใชค้  าสั่งรับขอ้มูล 
# read input 

abc123 

# echo $input 
abc123 

 
ค าส่ังในการแสดงผลทางจอภาพ 
 ในเชลลส์คริปตจ์ะมีค าสั่งในการแสดงผลทางจอภาพ คือ ค าสั่ง echo ซ่ึงเราสามารถจะ
แสดงท่ีเป็นค่าคงท่ีหรือเป็นตวัแปรก็ได ้ 
 รูปแบบของค าสั่ง echo 
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echo ตัวแปร     
echo ค่าคงที ่   
echo "ตัวแปร"    
echo "ค่าคงที"่ 

ในค าสั่ง echo จะมี option ประกอบดงัน้ี 
 -n หมายถึง พิมพข์อ้มูลเสร็จแลว้ไม่ตอ้งข้ึนบรรทดัใหม่     
 -e หมายถึง อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายพิเศษเศษได ้
เคร่ืองหมายพเิศษ     
   \a หมายความวา่ จะมีแสดงดงัออกมาจากล าโพง 
   \b หมายความวา่ จะพิมพเ์คร่ืองช่องวา่งออกทางจอภาพ 
   \c หมายความวา่ จะพิมพโ์ดยไม่สนใจเคร่ืองหมายข้ึนบรรทดัใหม่ 
   \f หมายความวา่ พิมพเ์สร็จใหเ้ล่ือนเคอร์เซอร์ไปตน้บรรทดั 
   \n หมายความวา่ พิมพข์อ้ความเสร็จแลว้ใหข้ึ้นบรรทดัใหม่ 
   \r หมายความวา่ พิมพเ์สร็จใหส่้งเคร่ืองหมาย ENTER ดว้ย 
   \t หมายความวา่ ในการพิมพใ์หมี้การจดัแทบ็ก่อนพิมพใ์นแนวนอน 
   \v หมายความวา่ ในการพิมพใ์หมี้การจดัแทบ็ก่อนพิมพใ์นแนวตั้ง 
   \\ หมายความวา่ ใหพ้ิมพเ์คร่ืองหมาย \ ออกทางจอภาพ 
   \nnn หมายความวา่ ใหพ้ิมพต์วัอกัษรจากรหสัแอสก้ี(ASCII) โดยท่ี nnn อยูใ่นรูปเลขฐาน
แปด 
ตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง echo ในรูปแบบต่าง ๆ 
# echo This is String     

# str="This is String"    

# echo $str    

# echo "This is String"    

# echo "$str"   

This is String 

This is String 

This is String 

This is String 

ตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง echo ในรูปแบบท่ีมีการใช ้option 
# echo -n This is String     

# str="This is String"    

# echo -n $str    

# echo "This is String"    

# echo "$str" 

This is String This is String This is String 

This is String  
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ตวัอยา่งโปรแกรเชลลส์คริปตรั์บขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูล 
ตั้งช่ือโปรแกรมวา่ read_echo ป้อนค าสั่งดงัต่อไปน้ี 
#!/bin/bash 

# read and write shell script 

# 

echo -n "Please enter you name : " 

read name 

echo "Hello $name" 

เพิ่มสิทธ์ิในการประมวลผลใหก้บัไฟล ์พร้อมสั่งสคริปตใ์หท้  างาน 
# chmod +x read_echo 

# ./read_echo 

Please enter you name : suchart  <enter>  ป้อนช่ือ 

Hello suchart 

โปรแกรมจะพิมพค์  าวา่ Please enter name: ออกทางจอภาพและจะไม่ข้ึนบรรทดัใหม่ รับขอ้มูลจาก
แป้นพิมพ ์แลว้เก็บไวใ้นตวัแปร name โดยเคอร์เซอร์จะรอรับต่อจากเคร่ืองหมาย : โปรแกรมจะ
พิมพค์  าวา่ Hello และตามดว้ยขอ้มูลท่ีเราป้อนเขา้ไป ตวัอยา่งเช่น ถา้เราป้อนค าวา่ suchart ก็จะ
ไดผ้ลเป็น Hello suchart 
 
การเปลีย่นทิศข้อมูล (Redirection) 
 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเปล่ียนทิศทางมี 3 ประเภทไดแ้ก่ 
 > ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากค าสั่งจะส่งไปเก็บไวใ้นไฟล ์และเป็นแบบเขียนทบัขอ้มูลเดิม 
 >> ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากค าสั่งจะส่งไปเก็บไวใ้นไฟล ์และเป็นแบบเขียนต่อจากขอ้มูลเดิม 
 < เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากไฟลส่์งไปใหค้  าสั่งท างานแทนขอ้มูลท่ีไดจ้ากคียบ์อร์ด 
ตวัอยา่งสคริปตก์ารเปล่ียนทิศขอ้มูล 
 บนัทึกไฟลช่ื์อ redirec 
#!/bin/bash 

clear 

echo "ls > file_list" 

ls > file_list   

echo "ls -la >> file_list" 

ls -la >> file_list   

echo "cat < file_list" 

cat < file_list   

เพิ่มสิทธ์ิในการประมวลผลใหก้บัไฟล ์พร้อมสั่งสคริปตใ์หท้  างาน 
# chmod +x redirect 

# ./redirect 

ls > file_list 

ls -la >> file_list 

cat < file_list 

calRect 
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file_list 

HelloWorld.bash 

myscript 

read_echo 

redirect 

test_env 

total 36 

drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 23 01:44 . 

drwxr-x--- 28 root root 4096 Jan 22 20:03 .. 

-rwxr-xr-x  1 root root  466 Jan 22 22:30 calRect 

-rw-r--r--  1 root root   71 Jan 23 01:44 file_list 

-rwxr-xr-x  1 root root   84 Jan 22 20:28 HelloWorld.bash 

-rwxr-xr-x  1 root root    0 Jan 22 20:03 myscript 

-rwxr-xr-x  1 root root  111 Jan 23 01:18 read_echo 

-rwxr-xr-x  1 root root  146 Jan 23 01:44 redirect 

-rwxr-xr-x  1 root root  117 Jan 22 23:32 test_env 

จากโปรแกรม   ท  าการสั่งแสดงรายการในไดเรคทรอรีปัจจุบนั (ls) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากค าสั่ง
ดงักล่าวส่งไปเก็บไวใ้นไฟลช่ื์อ file_list ดว้ย >   ท าการสั่งแสดงรายการในไดเรคทรอรีปัจจุบนั
แบบละเอียด (ls -al) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากค าสั่งดงักล่าวส่งไปเก็บไวใ้นไฟลช่ื์อ file_list เช่นเดิมแต่เป็น
แบบต่อทา้ยของไฟล ์ดว้ย >>  ผลลพัธ์ท่ีเก็บไวใ้น file_list จะถูกเปล่ียนทิศทางอีกคร้ัง คือส่งไป
ใหย้งัค าสั่ง cat เพื่อแสดงผลขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟลด์งักล่าวออกทางจอภาพ 
 
ข้อมูลมาตรฐาน 
 ขอ้มูลมาตรฐานในเชลลจ์ะมีอยู ่4 ชนิด คือขอ้มูลเขา้(stdin), ขอ้มูลแสดงผล(stdout), ขอ้มูล
ขอ้ผดิพลาด(stderr), และแฟ้มขอ้มูล(file) ในทางปฏิบติั เราสามารถเปล่ียนทิศทางของขอ้มูลเหล่าน้ี
ไปมาได ้โดยมีมาตรฐานคือ 1 จะหมายถึงขอ้มูลแสดงผล(stdout) และ 2 จะหมายถึงขอ้มูลความ
ผดิพลาด(stderr) 
ตัวอย่างเปลีย่น stdout ไปเป็น file 
# ls -l > ls-l.txt 

จะเปล่ียนการแสดงผลของค าสั่ง ls -l ไปเก็บไวท่ี้ไฟลช่ื์อ ls-l.txt ดงันั้นค าสั่งตามตวัอยา่งน้ีจะไม่
แสดงอะไรออกมาทางจอภาพ แต่จะเก็บไวท่ี้ไฟลแ์ทน หากเราตอ้งการดูผล สามารถใชค้  าสั่ง
แสดงผลของไฟลไ์ดคื้อ 
# cat ls-l.txt 

 
ตัวอย่างเปลีย่น stderr ไปเป็น file 
# grep in * 2> errors.txt 

ตวัอยา่งน้ีเป็นการคน้หาขอ้ความ in ในทุกไฟล ์(*) และหากเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน จะน าขอ้ความ
ผดิพลาดไปเก็บไวท่ี้ไฟลช่ื์อ errors.txt 
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ตัวอย่างเปลีย่น stdout ไปเป็น stderr 
# $ grep in * 1>&2 

เป็นการคน้หาขอ้ความ da ในทุกไฟล ์(*) โดยน าการแสดงผลไปใส่ไวใ้น stderr แทนการแสดงผล
ปกติ แต่ในกรณีน้ีเราป้อนค าสั่งทางแป้นพิมพ ์stdout และ stderr คือจอภาพเหมือนกนั จึงไม่เห็น
ความแตกต่าง แต่หากค าสั่งน้ีไปอยูใ่นสคริปตท่ี์เราก าหนดให ้stderr เป็นไฟล ์error-log การ
แสดงผลก็จะถูกเปล่ียนทิศไปตามนั้น 
 
ตัวอย่างเปลีย่น stderr ไปเป็น stdout 
# grep in * 2>&1 

เป็นการคน้หาขอ้ความ in ในทุกไฟล ์(*) โดยหากเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึน จะแสดงผลขอ้ผิดพลาด
ออกมาทาง stdout ซ่ึงในท่ีน้ีคือจอภาพเหมือนกนั 
 
ตัวอย่างเปลีย่น stderr และ stdout ไปยงั file 
# rm -f $(find /home/USER -name somsak) &> /dev/null 

ค าสั่งน้ีเป็นการคน้หาไฟลใ์นไดเรกทอรี /home/USER ท่ีมีช่ือวา่ somsak (find /home/USER -name 
somsak) เม่ือพบแลว้ก็จดัการลบทิ้งโดยไม่เตือน (rm -f) โดยโยกการแสดงผลทั้งหมด (ทั้ง stderr 
และ stdout - ใชส้ัญญลกัษณ์ &>) ไปยงัไฟลช่ื์อ /dev/null ซ่ึงเป็นไฟลพ์ิเศษ หมายความวา่ยกเลิก
การแสดงผลทั้งหมด หรือคลา้ยเป็นถงัขยะของระบบ 

ค าสั่งน้ีค่อนขา้งอนัตราย เพราะลบโดยไม่เตือน โปรดทดลองดว้ยความระมดัระวงั 
 
การส่งต่อผลลพัธ์ หรือ ไปป์ (Pipes) 
 ไปป์เป็นการส่งต่อผลลพัธ์จากค าสั่งหน่ึงไปเป็นค่าน าเขา้ของอีกค าสั่งหน่ึง 
ตัวอย่างไปป์ 1 
# ls -l | sed -e "s/[aeio]/u/g" 

ตวัอยา่งน้ีจะน าเอาผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากค าสั่ง ls -l ส่งต่อไปใหค้  าสั่ง sed -e "s/[aeio]/u/g" ซ่ึงจะแปลง
การแสดงผลจากอกัขระ a หรือ e หรือ i หรือ o ไปเป็นอกัขระ u ทั้งหมด 
ตัวอย่างไปป์ 2 
# ls -l | grep "\.txt$" 

ตวัอยา่งน้ีจะส่งผลลพัธ์จากค าสั่ง ls -l ต่อไปใหค้  าสั่ง grep "\.txt$" คือใหแ้สดงเฉพาะไฟลท่ี์มี
นามสกุลเป็น .txt เท่านั้น มีค่าเท่ากบัค าสั่ง ls แบบใส่พารามิเตอร์กรอง 
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 รูปแบบ "\.txt$" เป็นรูปแบบของ Regular Expression ซ่ึงใชม้ากในเชลลส์คริปต ์มี
ความหมายวา่ "ท่ีตอ้งลงทา้ยดว้ย .txt" 
 
การตรวจสอบเง่ือนไขโดยการใช้ค าส่ัง test 
 ผูใ้ชส้ามารถท าการตรวจสอบเง่ือนไขในเชลลไ์ด ้โดยการใชค้  าสั่ง "test" โดยท่ีถา้เง่ือนไขท่ี
ท าการตรวจสอบนั้นเป็นเง่ือนไขท่ีถูกตอ้งโปรแกรม test จะส่งค่า return code เป็น 0 แต่ถา้เป็น
เง่ือนไขท่ีไม่ถูกตอ้งจะใหค้่าท่ีไม่เป็น 0 (โดยปกติจะเป็นค่า 1)  
 การตรวจสอบเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัไฟล ์

ค าส่ัง ค าฮธิบาย 

-d pathname เป็นจริง ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ละไฟลเ์ป็นแบบไดเรกทอรี 
-e pathname เป็นจริง ถา้มีไฟลอ์ยูจ่ริง 
-h pathname เป็นจริง ถา้เป็นไฟลช์นิด Symbolic link (มีสัญลกัษณ์ l น าหนา้ไฟล)์ 
-f pathname เป็นจริง ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ละไฟลเ์ป็นแบบไฟลธ์รรมดา (ordinary) 
-p pathname เป็นจริง ถา้เป็นไฟลช์นิด Named pipe (มีสัญลกัษณ์ p น าหนา้ไฟล)์ 
-r pathname เป็นจริง ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ละอนุญาตใหส้ามารถอ่านไฟลไ์ด ้(readable) 
-s pathname เป็นจริง ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ละเป็นไฟลท่ี์มีขอ้มูล ขนาดไฟลไ์ม่เท่ากบั 0 
-S pathname เป็นจริง ถา้เป็นไฟลช์นิด Socket (มีสัญลกัษณ์ s น าหนา้ไฟล)์ 
-w pathname เป็นจริง ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ละอนุญาตใหส้ามารถเขียนไฟลไ์ด ้(writable) 
-x pathname เป็นจริง ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ละอนุญาตใหส้ามารถท างานได ้(executable) 
 
 การตรวจสอบเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัสตริง 

ค าส่ัง ค าฮธิบาย 

str1 = str2 เป็นจริง ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ละไฟลเ์ป็นแบบไดเรกทอรี 
str1 != str2 เป็นจริง ถา้ str1 ไม่เหมือนกบั str2 
str เป็นจริง ถา้สตริงมีขอ้มูลอยู ่(ไม่เป็น null) 
-n str เป็นจริง ถา้สตริงมีความยาวไม่เป็นศูนย ์
-z str เป็นจริง ถา้สตริงมีความยาวเป็นศูนย ์
 
 การตรวจสอบเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัตวัเลข 

ค าส่ัง ค าฮธิบาย 



การเขียนโปรแกรมเชลลส์คริปต ์

 

- 254 - 

x -eq y เป็นจริง ถา้ x เท่ากบั y 
x -ge y เป็นจริง ถา้ x มากกวา่หรือเท่ากบั y 
x -gt y เป็นจริง ถา้ x มากกวา่ y 
x -le y เป็นจริง ถา้ x นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั y 
x -lt y เป็นจริง ถา้ x นอ้ยกวา่ y 
x -ne y เป็นจริง ถา้ x ไม่เท่ากบั y 
 
 การรวมเง่ือนไข 

ค าส่ัง ค าฮธิบาย 

! เปล่ียนผลลพัธ์เง่ือนไขเป็นตรงกนัขา้ม 
-o เง่ือนไขแบบหรือ (OR) 
-a เง่ือนไขแบบและ (AND) 
(...) รวมค าสั่ง test 
 
ตารางผลลพัธ์คณิตศาสตร์ลอจิกของ A กบั B 

A B A and B (A –a B) A or B (A –o B) 
F F F F 
F T F T 
T F F T 
T T T T 

 
รูปแบบการใชค้  าสั่ง test  
 การใชค้  าสั่ง test สามารถแบ่งเป็นได ้4 รูปแบบคือ 

syntax ค าฮธิบาย 

test condition ทดสอบเง่ือนไขใน contition ถา้ condition เป็นจริง ผลลพัธ์
จะส่งไปยงัตวัแปร $? มีค่าเป็น 0 แต่ถา้ผลลพัธ์เป็นเทจ็ ตวั
แปร $? จะมีค่าเป็น 1 เช่น  
test 3 -gt 5 (3 มากกวา่ 5 เป็นเทจ็) เม่ือ echo $? จะเท่ากบั 1 

test condition && true-command ทดสอบเง่ือนไขใน contition ถา้ condition เป็นจริง จะท างาน
ต่อหลงัจากเคร่ืองหมาย && ถา้เป็นเทจ็จะไม่แสดงผลลพัธ์
ออกมา(แต่ยงัคงเก็บไวใ้นตวัแปร $? เช่นเดิม) เช่น  
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test 5 -gt 3 && echo “5 > 3” จากตวัอยา่ง 5 มากกวา่ 3 จริงจึง
พิมพข์อ้ความต่อทา้ย && เป็น 5 > 3 

test condition || false-command ทดสอบเง่ือนไขใน contition ถา้ condition เป็นเท็จ จะท างาน
ต่อหลงัจากเคร่ืองหมาย || ถา้เป็นจริงจะไม่แสดงผลลพัธ์
ออกมา(แต่ยงัคงเก็บไวใ้นตวัแปร $? เช่นเดิม) เช่น  
test 3 -gt 5 && echo “false” จากตวัอยา่ง 3 มากกวา่ 5 เป็น
เทจ็ จึงพิมพข์อ้ความต่อทา้ย || เป็น false 

test condition && true-command 

|| false-command 

ทดสอบเง่ือนไขใน contition ถา้ condition เป็นจริงจะท า
ค าสั่งหลงัเคร่ืองหมาย && แลว้จบการท างาน แต่ถา้ 
condition เป็นเทจ็ จะค าสั่งต่อหลงัจากเคร่ืองหมาย || เช่น  
test 3 -gt 4 && echo True || echo false จากตวัอยา่ง 3 
มากกวา่ 4 เป็นเทจ็ จึงพิมพข์อ้ความต่อทา้ย || เป็น false 

  
ในการใชค้  าสั่ง test กบัเง่ือนไข เม่ือค าสั่ง test ตรวจสอบเง่ือนไขนั้นวา่ถูกตอ้งก็จะท าการคืนค่า exit 
code 0 ให ้จากหวัขอ้ท่ีแลว้ เราไดเ้รียนรู้วา่หากตอ้งการจะตรวจสอบค่า exit code ของโปรแกรม
หรือเชลลเ์ราสามารถตรวจสอบจากตวัแปร "$?" ได ้ซ่ึงในท่ีน้ีเราก็จะท าการพิมพค์่า exit code นั้น
ออกมาโดยการใชค้  าสั่ง echo ตวัอยา่งเช่น จะทดสอบวา่ "/bin" เป็นไดเรกทอรีหรือไม่ ซ่ึงก็จะได ้
exit code จากค าสั่ง test เป็น 0 ซ่ึงก็คือ "/bin" เป็นไดเรกทอรีจริง 
# test -d /bin; echo $?  

0 

 
ตวัอยา่งถดัไปจะท าการตรวจสอบวา่ "/bin" เป็นไฟลห์รือไม่ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะเป็นเทจ็  
# test -f /bin; echo $?  

1 

 
ตวัอยา่งถดัมาจะใชเ้คร่ืองหมายกา้มปู "[...]" ท าการครอบเง่ือนไขท่ีตอ้งการจะทดสอบซ่ึงก็จะให้
ผลลพัธ์แบบเดียวกบัการใชค้  าสั่ง test แต่การใชเ้คร่ืองหมายกา้มปูจะท าใหบ้รรทดัค าสั่งดูเป็น
ระเบียบและเขา้ใจง่ายกวา่ 
# [ ! -f /bin ]; echo $?  

0 

 
ตวัอยา่งน้ีจะใชนิ้พจน์ทางตรรกะเขา้มาร่วมตรวจสอบเง่ือนไขดว้ย คือเป็นการทดสอบวา่ค่าตวัเลข 
10 มากกวา่ 15 และ ค่าตวัเลข 20 มากกวา่ 19 หรือไม่ พิจารณาจากตารางทางตรรกะศาสตร์แลว้ ก็
จะเห็นวา่ผลลพัธ์ของ "เท็จ" และ "เทจ็" (F AND T) ก็จะไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นเท็จ (F) 
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# [ 10 -gt 15 -a 20 -gt 19 ]; echo $?  

1 

 
ตวัอยา่งน้ีจะท าการตรวจสอบสอบขอ้ความวา่เหมือนกนัหรือไม่ โดยใชค้  าสั่ง ! ถา้ไม่เหมือนจะ
แสดงผลเป็นจริง 
# [ "abc" != "def" ];echo $?  

0 

 
ตวัอยา่งต่อไป จะทดสอบวา่ค่าท่ีอยูใ่น $HOME เป็นไดเรคทรอรีหรือไม่ ผลคือจริง 
# test -d "$HOME" ;echo $?  

0 

ตวัอยา่งต่อไป จะทดสอบวา่ค่า 5 มากกวา่ 2 โดยใชเ้คร่ืองหมาย > ร่วมดว้ย 
# test 5 > 2 && echo "Yes" 

# test 1 > 2 && echo "Yes" 

Yes 

yes 

 
ตวัอยา่งต่อไป จะทดสอบค าสั่ง test กบัเง่ือนไขหลายๆ แบบ  
# test 5 = 5 && echo Yes || echo No 

# test 5 = 15 && echo Yes || echo No 

# test 5 != 10 && echo Yes || echo No 

# test -f /etc/resolv.conf && echo "File /etc/resolv.conf found." || echo "File 

/etc/resolv.conf not found." 

# test -f /etc/resolv1.conf && echo "File /etc/resolv.conf found." || echo "File 

/etc/resolv.conf not found.” 

Yes 

No 

Yes 

File /etc/resolv.conf found. 

File /etc/resolv.conf not found. 

 
ตวัอยา่งการใช ้test กบั Mathematical Operators (สร้างไฟลส์คริปตช่ื์อ testMath) 
#!/bin/bash 

  

if test $1 -gt 0 

then 

        echo "$1 > 0" 

fi 

 

if test $1 -ge 0 

then 

        echo "$1 >= 0" 

fi 
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if test $1 -eq 0 

then 

        echo "$1 == 0" 

fi 

  

if test $1 -ne 0 

then 

        echo "$1 != 0" 

fi 

  

if test $1 -lt 0 

then 

        echo "$1 < 0" 

fi 

  

if test $1 -le 0 

then 

        echo "$1 <= 0" 

fi 

ผลการท างาน 
# chmod +x testMath 

# ./testMath 0 

0 >= 0 

0 == 0 

0 <= 0 

 
ตวัอยา่งการใช ้test กบั Logical Operators (สร้างไฟลส์คริปตช่ื์อ testLogic) 
if test $1 -lt 0 

then 

        echo "$1 < 0" 

fi 

  

if test $1 -le 0 

then 

        echo "$1 <= 0" 

fi 

ผลการท างาน 
# chmod +x testLogic 

# ./testLogic 0 

0 <= 0 

 
ตวัอยา่งการใช ้test กบั String Operators (สร้างไฟลส์คริปตช่ื์อ testString) 
string_null="" 

string1="string1" 

  

if [ $string_null -n ] 
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then 

        echo "not null string" 

else 

        echo "null string" 

fi 

  

if [ $string_null -z ] 

then 

        echo "null string" 

else 

        echo "not null string" 

fi 

  

if [ "$string_null" == "$string1" ] 

then 

        echo "strings equal" 

else 

        echo "strings not equal" 

fi 

  

if [ "$string_null" != "$string1" ] 

then 

        echo "strings not equal" 

else 

        echo "strings equal" 

fi 

ผลการท างาน 
# chmod +x testString 

# ./testString 

not null string 

null string 

strings not equal 

strings not equal 

 
การใช้ค าส่ังควบคุมทศิทางการท างาน (Flow control command) 
 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชค้  าสั่ง test เราสามารถน ามาใชเ้ป็นเง่ือนไขของการควบคุมทิศทาง 
การท างานของโปรแกรมได ้ซ่ึงก็จะข้ึนอยูก่บัรูปแบบของค าสั่งท่ีควบคุมทิศทางต่างๆวา่จะจดัการ
กบัเง่ือนไขท่ีเป็นจริงอยา่งไร และจะจดัการกบัเง่ือนไขท่ีเป็นเทจ็อยา่งไร 
 
การควบคุมทศิทางการท างานแบบ ถ้า...แล้ว (if...then)  
รูปแบบของค าสั่ง 
if  

then 

 command list 
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else 

 command list 

fi 

Flow chart ของ if…then 

 
 ส าหรับค าสั่งควบคุมทิศทางแบบ ถา้...แลว้ น้ีหากเง่ือนไขท่ีทดสอบคืนค่า exit code ท่ีเป็น
จริง (0) มาใหก้็จะท าค าสั่งหลงั "then" แต่ถา้เป็นเทจ็ (ไม่ 0) ก็จะท าชุดค าสั่งท่ีอยูห่ลงั "else" ค าสั่ง
ควบคุมทิศทางแบบ ถา้...แลว้ จะตอ้งท าการปิดชุดค าสั่งดว้ยค าส าคญั "fi" (เป็นตวักลบัหนา้-หลงักบั 
if) ตวัอยา่ง ใหส้ร้างไฟลช่ื์อวา่ ifelse1 ซ่ึงมีค าสั่งดงัน้ี 
if [ -d $1 ] 

then 

    echo $1 is a directory 

else 

    echo $1 is not a directory 

fi 

บนัทึกไฟล ์จากนั้นก าหนดสิทธ์ใหส้ามารประมวลผลไฟลไ์ด ้ดว้ยค าสั่ง chmod +x ifelse1 และสั่ง
ใหส้คริปตท์  างานดว้ยค าสั่ง ./ifelse1 /bin ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดงขอ้ความวา่ /bin is a directory ผลมา
จากการใชค้  าสั่ง test –d ตรวจสอบวา่เป็นไดเรคทรอรีหรือไม่ ซ่ึงเป็นจริง จากนั้น if ตรวจสอบการ
ท างานต่อ ค่าท่ีไดเ้ป็นจริงจึงท างานหลงั then ทนัที ต่อจากนั้นใหท้  าการทดสอบเปล่ียนค่าอากิว
เมนตท่ี์ป้อนใหก้บัเชลลเ์ป็น /biz ผลท่ีไดคื้อ /biz is not a directory ซ่ึงเชลลท์  าการตรวจสอบไฟล์
ดงักล่าวแลว้ปรากฏวา่ไม่มีในระบบจึงส่งค่ากลบัเป็นเท็จ (จะไปท างานหลงั else) 
# chmod +x ifelse1  

# ./ifelse1 /bin 

/bin is a directory 

# ./ifelse1 /biz 

/biz is not a directory 
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การควบคุมทศิทางการท างานแบบ if...then…elif  

 ส าหรับค าสั่งควบคุมทิศทางแบบ ถา้...แลว้ รูปแบบท่ีสองน้ีจะคลา้ยกบัแบบแรก เพียงแต่มี
การเพิ่มเติมการตรวจเง่ือนไขเพิ่มข้ึนมาอีกเง่ือนไขหน่ึง ซ่ึงเง่ือนไขน้ีจะอยูต่ามหลงัค าบงัคบั "elif" 
หากเง่ือนไขตรงน้ีเป็นจริง ก็จะท างานตามชุดค าสั่งหลงัค าบงัคบั "then" ท่ีตามมาทนัที ส าหรับ
เง่ือนไขของชุดค าสั่งแบบน้ี สามารถจะเพิ่มเติมเขา้มาไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน ในกรณีท่ีเง่ือนไขเกิด
ถูกตอ้งมากกวา่หน่ึงเง่ือนไข ก็จะเขา้ไปท างานชุดค าสั่งแรกตามเง่ือนไขแรกสุดท่ีพบวา่ตรงกนั และ
จะไม่สนใจเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีตรงกนัอีก หากเง่ือนไขทั้งหมดของ "if" และ "elif" ไม่มีเง่ือนไขใดท่ีเป็น
จริงเลย ก็จะไปท าชุดค าสั่งหลงัค าบงัคบั "else" แทน 
รูปแบบของค าสั่ง 
if  

then 

 command list 

elif  

then 

 command list 

elif  

then 

 command list 

… 

else 

 command list 

fi 

Flow chart ของ if…then…elif 

 
ตวัอยา่ง ใหเ้ขียนโปรแกมตามตวัอยา่งและบนัทึกเป็น ifelif 
if [ "$1" = "Apple" ] 

then 

    echo "My fruit is $1"  
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elif [ "$1" = "Orange" ] 

then 

    echo "My fruit is $1" 

else 

    echo "I don't know $1" 

fi 

ทดลองรันโปรแกรมดงัน้ี 
# chmod +x ifelif 

# ./ifelif Apple 

My fruit is Apple 

# ./ifelif Orange 

My fruit is Orange 

# ./ifelif Banana 

I don't know Banana 

 
ค าส่ังควบคุมทศิทางแบบ case 
 หากมีเง่ือนไขแบบ "ถา้...แลว้" หรือ if-elif จ านวนมาก เราจะมีวธีิท่ีดีกวา่ในการจดัการกบั
เง่ือนไขเหล่านั้น นัน่ก็คือใช ้case เขา้มาแทนท่ี ส าหรับโครงสร้างของ case ตามปกติจะใชจ้บัคู่ 
(matching) กบัสตริงท่ีมีรูปแบบลกัษณะ (pattern) เหมือนกนัและจะไม่สามารถใชไ้ดก้บัรูปแบบ
ของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับรูปแบบต่างๆจะตอ้งมีเคร่ืองหมายวงเล็บปิด ")" ตามทา้ย และ
หลงัจากนั้นก็จะเป็นชุดค าสั่งท่ีจะใหท้  างานจะตอ้งปิดทา้ยชุดค าสั่งดว้ยเคร่ืองหมาย colon คู่ ";;" เรา
สามารถใส่รูปแบบไดม้ากกวา่หน่ึงรูปแบบได ้ส าหรับรูปแบบท่ีไม่สามารถจบัคู่ไดเ้ลย จะใชค้  า
บงัคบั "*" การปิดทา้ยค าสั่งควบคุม case จะใชค้  าบงัคบั "esac" (เป็นค ากลบัหนา้-หลงัของ "case") 
รูปแบบของค าสั่ง 
case STRING in 

    pattern1)  command-list1 ;; 

    pattern2)  command-list2 ;; 

    pattern3)  command-list3 ;; 

            *)  cammand-list-else ;; 

esac 

Flow chart ของ case 
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ตวัอยา่ง case (บนัทึกเป็น case_1) 
echo -n "Are you continue process ? [y/Y/n/N]"; read INPUT 

case "$INPUT" in 

    [yY]) echo "Your job are processing !" ;; 

      [nN]) echo "Your job are cencled" ;; 

         *) echo "entry is false" 

     echo "the valid entry are [y/Y/n/N]" ;; 

esac 

 

 ส าหรับตวัอยา่งการใช ้case ขา้งบนจะเป็นการแสดงถึงการจบัคู่ของตวัอกัษร ซ่ึงเราจะอ่าน
เขา้มาเก็บไวใ้นตวัแปรเชลลช่ื์อ INPUT และจะน าเอาค่าในตวัแปร INPUT ไปเปรียบเทียบแบบ
สตริงกบัรูปแบบต่างๆ การใชค้  าสั่ง echo -n จะเป็นการพิมพข์อ้ความท่ีตามหลงั echo แบบไม่ข้ึน
บรรทดัใหม ่ดงันั้นเม่ือใชค้  าสั่ง read ตามมาก็จะเป็นการรอรับการใส่ขอ้มูลต่อทา้ยจากขอ้ความท่ี
พิมพอ์อกมาทนัที (ไม่ข้ึนบรรทดัใหม่) จากตวัอยา่งเราจะเห็นวา่รูปแบบของสตริงแต่ละบรรทดั
สามารถก าหนดใหจ้บัคู่กนัไดม้ากกวา่หน่ึงแบบ ตวัอยา่งเช่น "[yY]" ก็จะเป็นการเลือกไดว้า่จะจบัคู่
กบัตวัอกัษร "y", "Y" เน่ืองจากอยูใ่นเคร่ืองหมายกา้มปู ซ่ึงมีความหมายวา่สามารถเลือกเอาไดห้น่ึง
อยา่งจากท่ีอยูใ่นเคร่ืองหมายกา้มปูนั้น ส่วนบรรทดัสุดทา้ยเป็นการจบัคู่กบัสตริงท่ีไม่เขา้คู่เลยนั้น 
จะเห็นวา่เราสามารถใส่ชุดค าสั่งเขา้ไปมากกวา่หน่ึงบรรทดัได ้แต่ชุดค าสั่งสุดทา้ยจะตอ้งปิดทา้ย
ดว้ยเคร่ืองหมาย colon คู่ ";;" 
ทดลองรันโปรแกรมดงัน้ี 
# chmod +x case_1  

# ./case_1  

Are you continue process ? [y/Y/n/N]y 

Your job are processing ! 

 

# ./case_1  

Are you continue process ? [y/Y/n/N]n 
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Your job are cencled 

 

# ./case_1  

Are you continue process ? [y/Y/n/N]d 

entry is false 

the valid entry are [y/Y/n/N] 

 
ตวัอยา่งท่ี 2 (บนัทึกเป็น case_2) 
# if no vehicle name is given 

# i.e. -z $1 is defined and it is NULL 

# 

# if no command line arg 

  

if [ -z $1 ] 

then 

rental="*** Unknown vehicle ***" 

elif [ -n $1 ] 

then 

# otherwise make first arg as rental 

rental=$1 

fi 

  

case $rental in 

   "car") echo "For $rental 20 $ per day";; 

   "van") echo "For $rental 10 $ per day";; 

   "jeep") echo "For $rental 5 $ per day";; 

   "bicycle") echo "For $rental 20 paisa per day";; 

   *) echo "Sorry, I can not gat a $rental for you";; 

esac 

 ส าหรับตวัอยา่งการใช ้case ตวัอยา่งท่ี 2 ขา้งบนจะเป็นการตรวจสอบราคาเช่ารถยนตช์นิด
ต่างๆ การท างานเร่ิมจาก รับค่าอากิวเมนตม์าจากคียบ์อร์ด(ชนิดของรถยนตท่ี์ตอ้งการเช่า) แลว้ท า
การตรวจสอบวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่เป็น null ดว้ยค าสั่ง “[ -z $1 ]”  ถา้เป็น null จะท าการก าหนดค่า 
rental เท่ากบั Unknown vehicle ถา้ไปเป็น null จะก าหนดค่าของ rental เป็นช่ือรถยนตท่ี์ตอ้งการ 
จากนั้นมาเขา้ case อีกคร้ังเพื่อเลือกวา่รถยนตท่ี์ผูเ้ช่าเลือกนั้น จะคิดราคาเท่าไหร่ เช่น ถา้ผูเ้ช่าเลือก
รถยนตช์นิด van จะตอ้งจ่ายค่าเช่า 10 $ ต่อวนั ถา้รถยนตท่ี์เลือกไม่ตรงกบั case ใดๆ จะท าท่ี *) คือ
พิมพค์่าวา่ Sorry, I can not gat a $rental for you ออกแทน 
ทดลองรันโปรแกรมดงัน้ี 
# chmod +x case_2  

# ./case_2 van 

For van 10 $ per day 

# ./case_2 truck 

Sorry, I can not gat a truck for you 
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ค าส่ังควบคุมทศิทางแบบวนรอบ (loop flow control) 
 ค าสั่งควบคุมทิศทางแบบวนรอบหรือวนลูปจะมีอยูส่ามแบบคือ for, while และ until 
for loop 
รูปแบบของค าสั่ง 
for var in list 

do 

commands 

done 

ค าสั่ง for น้ีจะท าท างานวนรอบจนกระทัง่สมาชิกใน list ถูกใชห้มด ชุดค าสั่งในลูป for จะตอ้งอยู่
ภายใตค้  าบงัคบั "do" และ "done" การใช ้for ส่วนใหญ่จะใชก้บัลูปท่ีรู้จ  านวนของรอบท่ีตอ้งท า 
ตวัอยา่ง for (บนัทึกเป็น for_1) 
for i in 1 2 3 4 5 

do 

echo "Welcome $i times" 

done 

ใหบ้นัทึกเชลลส์คริปตข์า้งตน้เป็นไฟลช่ื์อ for_1 แลว้สั่งใหโ้ปรแกรมท างานดงัน้ี 
# chmod +x for_1  

# ./for_1  

Welcome 1 times 

Welcome 2 times 

Welcome 3 times 

Welcome 4 times 

Welcome 5 times 

จากตวัอยา่งเป็นการวนลูบแสดงผลเลข 1 – 5 ออกทางจอภาพ 
 
ตวัอยา่งต่อไป เป็นการแสดงผลรวมตวัเลขจ านวนเตม็ตั้งแต่ 1 ถึง 9 เสร็จแลว้พิมพค์่าท่ีไดอ้อกมา
(บนัทึกไฟลส์คริปตช่ื์อ for_sum) 
SUM=0 

for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

do 

SUM=`expr $SUM + $i` 

done 

echo "Sum is $SUM" 

ผลลพัธ ์ 
# chmod +x for_sum  

# ./for_sum  

Sum is 45 

 
ตวัอยา่งต่อไป เป็นการรับค่าจากคียบ์อร์ด โดยเร่ิมตน้ตรวจสอบวา่อากิวเมนตท่ี์ป้อนเขา้มาถูกตอ้ง
หรือไม่ “[ $# -eq 0 ]”  เม่ือค่าท่ีป้อนเขา้มาผิดพลาดจะออกจากโปรแกรมแบบท างานไม่สมบูรณ์ 
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“exit 1” ถา้ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้มาถูกตอ้งก็จะท าการคูณกบัจ านวนคร้ังท่ีวนรอบไปเร่ือยจนกวา่จะครบ 
10 คร้ัง ดว้ยค าสั่ง "$n * $i = `expr $i \* $n`" 
ใหบ้นัทึกสคริปตช่ื์อวา่ for_mul 
#!/bin/sh 

# 

#Script to test for loop 

# 

# 

if [ $# -eq 0 ] 

then 

echo "Error - Number missing form command line argument" 

echo "Syntax : $0 number" 

echo "Use to print multiplication table for given number" 

exit 1 

fi 

n=$1 

for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 #or for ((  i =     0 ;  i <= 10;  i++  )) 

do 

echo "$n * $i = `expr $i \* $n`" 

done 

 

ผลลพัธ ์ 
# chmod +x for_mul 

# ./for_mul 2 

2 * 1 = 2 

2 * 2 = 4 

2 * 3 = 6 

2 * 4 = 8 

2 * 5 = 10 

2 * 6 = 12 

2 * 7 = 14 

2 * 8 = 16 

2 * 9 = 18 

2 * 10 = 20 

 
ค าส่ังควบคุมทศิทางแบบ while และ until 
รูปแบบของค าสั่งของ while 
while (true condition)  

do 

    command list 

done 

 

ค าสั่ง while จะใชก้บัเง่ือนไขท่ีเป็นจริง 
ตวัอยา่ง (บนัทึกช่ือเป็น while_1) 
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SUM=0 

i=1 

while [ $i -lt 10 ] 

do 

    SUM=`expr $SUM + $i` 

    i=`expr $i + 1` 

done 

echo "Sum is $SUM" 

ผลลพัธ ์ 
# chmod +x while_1 

# ./while_1  

Sum is 45 

 โปรแกรมตวัอยา่งขา้งบนจะท างานเหมือนกบัตวัอยา่งของ for แต่ในท่ีน้ีใชรู้ปแบบของ 
while loop โปรแกรมจะท าการบวกตวัเลข "i" ไปเร่ือยๆโดยเร่ิมตั้งแต่ 1 และเพิ่มค่า i ข้ึนทีละหน่ึง 
ลูปน้ีจะท างานไปเร่ือยๆตราบใดท่ีค่า i ยงันอ้ยกวา่ 10 เม่ือค่า i มากกวา่ 10 แลว้ก็จะออกจากลูปและ
พิมพผ์ลบวกท่ีไดท้ั้งหมด 
 
ตวัอยา่งท่ี 2 เป็นการคูณเหมือน for แต่ใช ้while แทน (บนัทึกช่ือเป็น while_2) 
#!/bin/sh 

# 

#Script to test while statement 

# 

if [ $# -eq 0 ] 

then 

   echo "Error - Number missing form command line argument" 

   echo "Syntax : $0 number" 

   echo " Use to print multiplication table for given number" 

exit 1 

fi 

n=$1 

i=1 

while [ $i -le 10 ] 

do 

  echo "$n * $i = `expr $i \* $n`" 

  i=`expr $i + 1` 

done 

ผลลพัธ ์ 
# chmod +x while_2 

# ./while_2 2 

2 * 1 = 2 

2 * 2 = 4 

2 * 3 = 6 

2 * 4 = 8 

2 * 5 = 10 

2 * 6 = 12 
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2 * 7 = 14 

2 * 8 = 16 

2 * 9 = 18 

2 * 10 = 20 

 
รูปแบบของค าสั่งของ until 
until (false condition) 

do 

    command list 

done 

 
ค าสั่ง until จะใชก้บัเง่ือนไขท่ีเป็นเทจ็ 
ตวัอยา่ง (บนัทึกช่ือเป็น until_1) 
 
SUM=0 

i=1 

until [ $i -eq 10 ] 

do 

    SUM=`expr $SUM + $i` 

    i=`expr $i + 1` 

done 

echo "Sum is $SUM" 

 โปรแกรมตวัอยา่งขา้งบนก็เป็นโปรแกรมท่ีใหผ้ลลพัธ์แบบเดียวกบัโปรแกรมท่ีใช้
โครงสร้างของ for-loop และ while-loop เช่นเดียวกนั จะเห็นวา่โปรแกรมมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบั
โปรแกรมท่ีใชโ้ครงสร้างแบบ while-loop มาก เพียงแต่เง่ือนไขท่ีใชต้รวจสอบจะเป็นเง่ือนไขท่ี
กลบักนัเท่านั้น กล่าวคือเง่ือนไขน้ีจะใชต้รวจสอบวา่ค่าของตวัแปร i เท่ากบั 10 หรือไม่ until-loop 
จะท าการวนลูปท างานไปเร่ือยๆตราบใดท่ีเง่ือนไขท่ีตามหลงั until มานั้นยงัคงเป็นเทจ็ ในการเขียน
โปรแกรมนั้นเราสามารถจะเลือกใชเ้ฉพาะ while-loop หรือ until-loop ตวัใดตวัหน่ึงเพียงอยา่งเดียว
ก็ได ้เพราะเง่ือนไขของลูปทั้งสองแบบเราสามารถดดัแปลงใหท้ดแทนกนัได ้
 
break และ continue 
 ค าสั่ง break และ continue จะท าการหยดุการท าชุดค าสั่งท่ีตามหลงั break กบั continue 
และส าหรับ break เม่ือหยดุแลว้ก็จะกระโดดออกไปนอกลูป ตรงจุดท่ีอยูถ่ดัจากค าบงัคบั "done" 
ส่วน continue จะกลบัไปท างานในลูปต่อ ตรงจุดท่ีอยูถ่ดัจากค าบงัคบั "do" 
SUM=0 

while [ true ] 

do 

    echo -n "Please enter number 1-9 , except 5 , (q-quit)" 

    read INPUT 
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    if [ "$INPUT" = "q" ] 

    then 

        echo "Break loop now!" 

        break 

    elif [ $INPUT -eq 5 ] 

    then 

        echo "Please not input 5" 

        continue 

    elif [ $INPUT -lt 1 ] 

    then 

        echo "Please not input data < 1" 

        continue 

    elif [ $INPUT -gt 9 ] 

    then 

        echo "Please do not input data > 9" 

        continue 

    fi 

    SUM=`expr $SUM + $INPUT` 

done 

    echo "SUM is $SUM" 

ผลลพัธ ์ 
# chmod +x break_con 

# ./break_con  

Please enter number 1-9 , except 5 , (q-quit)1 

Please enter number 1-9 , except 5 , (q-quit)3 

Please enter number 1-9 , except 5 , (q-quit)5 

Please not input 5 

Please enter number 1-9 , except 5 , (q-quit)7 

Please enter number 1-9 , except 5 , (q-quit)9 

Please enter number 1-9 , except 5 , (q-quit)q 

Break loop now! 

SUM is 20 

 ในตวัอยา่งน้ีนอกจากแสดงถึงการใช ้break กบั continue แลว้ ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการใช ้
while ท่ีเป็นท่ีนิยมใชอี้กแบบหน่ึง นัน่ก็คือการใชก้บัเง่ือนไข "true" วธีิการใชง้านแบบน้ี จะท าให้
โปรแกรมวนลูปแบบไม่รู้จบ ซ่ึงมกัจะใชก้บัการวนท างานท่ีมีการรับขอ้มูลเขา้ไปตามตวัอยา่ง
ขา้งตน้ จะมีเง่ือนไขของการรับขอ้มูลบางรูปแบบท่ีจะใชก้ระโดดออกจากลูปเพื่อจบการท างาน ซ่ึง
ในท่ีน้ีก็จะใชค้  าสั่ง "break" เม่ือผูใ้ชมี้การป้อนตวัอกัษร "q" เขา้มา เราอาจจะใชค้  าสั่ง "exit" แทนก็
ได ้แต่โปรแกรมจะไม่ท างานส่วนท่ีพิมพผ์ลลพัธ์ท่ีอยูท่า้ยโปรแกรม ส าหรับค าสั่ง "continue" จะใช้
กบัการป้อนขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข 5 ซ่ึงในท่ีน้ีก็จะเป็นการขา้มการบวกเลข 5 ไป ตวัเลขท่ีใส่ไดแ้ละ
โปรแกรมจะท าการบวกเลขใหจ้ะมีเฉพาะตวัเลข 1-4 และ 6-9 ส่วนตวัเลขท่ีนอ้ยกวา่ 1 และมากกวา่ 
9 ก็จะถูกค าสั่ง "continue" ขา้มส่วนของโปรแกรมท่ีเป็นการค านวณการบวกเลขไปเช่นเดียวกนั 
ค าสั่ง continue และ break น้ีจะท าการกระโดดออกไปจากลูปท่ีโปรแกรมก าลงัท างานอยู ่แต่เรา
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สามารถระบุให ้continue และ break ท าการกระโดดออกไปยงัลูปท่ีชั้นใดก็ได ้ในกรณีท่ีลูปของเรา
มีการครอบอยูห่ลายชั้น วธีิการใชง้านก็เพียงแต่เติมตวัเลขตามทา้ยค าสั่ง break และ continue เท่านั้น 
ตวัอยา่งเช่น "break 2" จะท าการกระโดดออกจากลูปไปสองชั้น (ไปอยูห่ลงั done ของลูปท่ีสอง) 
 
ฟังก์ชัน 
เราสามารถสร้างฟังกช์นัในเชลลด์ว้ยค าสั่ง function มีรูปแบบดงัน้ี 
รูปแบบของค าสั่งของ function 
function name { 

   command 

   ... 

} 

 ค าท่ีอยูห่ลงั function เป็นช่ือของฟังกช์นัท่ีตั้งข้ึนเอง ฟังก์ชนัสามารถรับอาร์กิวเมนตไ์ด้
โดยอา้งอิงตวัแปรต าแหน่ง $1, $2, $3 ... หมายถึงอาร์กิวเมนตต์วัท่ี 1, 2, 3  
 ตวัอยา่งต่อไปน้ีเป็นการสร้างฟังกช์นัหาผลลพัธ์ของผลบวก ตั้งแต่ 1 ถึงจ านวนเตม็ท่ี
ตอ้งการ โดยใหจ้  านวนเตม็ท่ีตอ้งการเป็นอาร์กิวเมนตข์องฟังกช์นั (ตั้งช่ือเป็น func_1) 
#!/bin/sh 

 

function sum { 

    s=0 

    for i in `seq 1 $1` 

        do 

        s=$(($s+$i)) 

    done 

    echo $s 

} 

 

sum 55 

 
ผลลพัธ ์ 
# chmod +x func_1  

# ./func_1  

1540 

 หลงัจากท่ีนิยามฟังกช์นัแลว้ก็สามารถใชช่ื้อฟังกช์นันั้น เป็นค าสั่งเหมือนค าสั่งอ่ืนๆ ใน
ความเป็นจริงแลว้เราสามารถละเวน้ค าวา่ function จะไม่เขียนก็ได ้สมมติวา่ไฟลน้ี์ช่ือ func_1, เม่ือ
รันแลว้จะไดผ้ลลพัธ์เป็น 1540 
 
ตวัอยา่งฟังกช์นัแบบท่ี 2 
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ตวัอยา่งน้ี จะท าการสร้างฟังกช์นั 2 ฟังกช์นัคือ quit และ hello ส าหรับหนา้ท่ีการท างานของฟังกช์นั 
hello คือ แสดงค าวา่ Hello! ส่วนฟังกช์นัการท างานของ quit คือออกจากโปรแกรม ส าหรับค าสั่ง 
echo Hi จะไม่ถูกท างานเน่ืองจากสคริปตจ์ะท างานจบท่ีค าสั่ง quit  (บนัทึกไฟลช่ื์อวา่ func_2) 
#!/bin/bash  

function quit { 

    exit 

} 

function hello { 

    echo Hello! 

} 

hello 

quit 

echo Hi 

 
ผลลพัธ ์ 
# chmod +x func_2  

# ./func_2  

Hello! 

 
การส่งผ่านค่าตัวแปรให้กบัฟังก์ชัน 
การส่งผา่นค่าตวัแปรเขา้ไปในฟังกช์ัน่จะอาศยั ตวัแปร $1 ถา้มีการส่งผา่นตวัแปรหลายตวั ก็จะใช้
ตวัแปรท่ีเหลือคือ $2, $3, ...,$9 ดงัตวัอยา่ง (บนัทึกไฟลช่ื์อวา่ func_3) 
#!/bin/bash  

function quit { 

    exit 

}   

function print { 

    echo $1  

}   

print Hello 

print World 

quit 

ผลลพัธ ์ 
# chmod +x func_3  

# ./func_3 

Hello 

World 

 
บทสรุป 
ในบทน้ีไดก้ล่าวถึงการเขียนโปรแกรมเชลลส์คริปตเ์บ้ืองตน้ โดยเร่ิมตน้จากการประกาศตวัแปร 
การควบคุมทิศทางของโปรแกรมแบบต่างๆ เช่น if, if-then, case, while และจบทา้ยดว้ยการเขียน
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ฟังกช์นัและการส่งค่าตวัแปรในฟังกช์นั เน่ือหาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเขียนโปรแกรม
เชลลส์คริปต ์เท่านั้น ยงัมีเน้ือหาส่วนอ่ืนๆ อีก ซ่ึงผูอ่้านสามารถอ่านเพิ่มเติมไดจ้ากเอกสารอา้งอิงท่ี
แนะน าไวท้า้ยหนงัสือเล่มน้ี 
 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงสร้างสคริปตส์ าหรับดูรายช่ือไฟลใ์นไดเรคทอร่ียอ่ย 
2. จงสร้างสคริปตบี์บอดัส ารองขอ้มูล 
3. จงสร้างสคริปตเ์ปล่ียนช่ือไฟลที์ละหลายไฟล ์
4. How to write shell script that will add two nos, which are supplied as command line 

argument, and if this two nos are not given show error and its usage 
5. Write Script to find out biggest number from given three nos. Nos are supplies as 

command line argument. Print error if sufficient arguments are not supplied. 
6. Write script to print nos as 5,4,3,2,1 using while loop. 
7. Write Script, using case statement to perform basic math operation as 

follows 
+ addition 
- subtraction 
x multiplication 
/ division 
The name of script must be 'q4' which works as follows 
$ ./q4 20 / 3, Also check for sufficient command line arguments 

8. Write Script to see current date, time, username, and current directory 
9. Write script to print given number in reverse order, for eg. If no is 123 it must print as 

321. 
10. Write script to print given numbers sum of all digit, For eg. If no is 123 it's sum of all 

digit will be 1+2+3 = 6. 
11. How to perform real number calculation in shell script and store result to 

third variable , lets say a=5.66, b=8.67, c=a+b? 
12. Write script to determine whether given file exist or not, file name is supplied as 

command line argument, also check for sufficient number of command line argument 
13. Write script to determine whether given command line argument ($1) contains "*" 

symbol or not, if $1 does not contains "*" symbol add it to $1, otherwise show message 
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"Symbol is not required". For e.g. If we called this script Q12 then after giving , 
$ Q12 /bin 
Here $1 is /bin, it should check whether "*" symbol is present or not if not it should print 
Required i.e. /bin/*, and if symbol present then Symbol is not required must be printed. 
Test your script as 
$ Q12 /bin 
$ Q12 /bin/* 

14. Write script to print contains of file from given line number to next given number of lines. 
For e.g. If we called this script as Q13 and run as 
$ Q13 5 5 myf , Here print contains of 'myf' file from line number 5 to next 5 line of that 
file. 

15. Write script to implement getopts statement, your script should understand following 
command line argument called this script Q14, 
Q14 -c -d -m -e 
Where options work as 
-c clear the screen 
-d show list of files in current working directory 
-m start mc (midnight commander shell) , if installed 
-e { editor } start this { editor } if installed 

16. Write script called sayHello, put this script into your startup file called .bash_profile, the 
script should run as soon as you logon to system, and it print any one of the following 
message in infobox using dialog utility, if installed in your system, If dialog utility is not 
installed then use echo statement to print message : - 
Good Morning 
Good Afternoon 
Good Evening , according to system time. 

17. How to write script, that will print, Message "Hello World" , in Bold and Blink effect, 
and in different colors like red, brown etc using echo command. 

18. Write script to implement background process that will continually print current time in 
upper right corner of the screen , while user can do his/her normal job at $ prompt. 
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19. Write shell script to implement menus using dialog utility. Menu-items and action according 
to select menu-item is as follows: 

Menu-
Item 

Purpose Action for Menu-Item 

Date/time  To see current date time Date and time must be shown using infobox of dialog utility 

Calendar To see current calendar Calendar must be shown using infobox of dialog utility 

Delete To delete selected file 

First ask user name of directory where all files are present, if 
no name of directory given assumes current directory, then 
show all files only of that directory, Files must be shown on 
screen using menus of dialog utility, let the user select the 
file, then ask the confirmation to user whether he/she wants 
to delete selected file, if answer is yes then delete the file , 
report  errors if any while deleting file to user. 

Exit To Exit this shell script Exit/Stops the menu driven program i.e. this script 

Note: Create function for all action for e.g. To show date/time on screen create function 
show_datetime(). 

20. Write shell script to show various system configuration like 
1) Currently logged user and his logname 
2) Your current shell 
3) Your home directory 
4) Your operating system type 
5) Your current path setting 
6) Your current working directory 
7) Show Currently logged number of users 
8) About your os and version ,release number , kernel version 
9) Show all available shells 
10) Show mouse settings 
11) Show computer cpu information like processor type, speed etc 
12) Show memory information 
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13) Show hard disk information like size of hard-disk, cache memory, model etc 
14) File system (Mounted) 

21. Write shell script using for loop to print the following patterns on screen 

for2 for3 for4 

   
for5 for6 for7 

 

 

 

for8 for8 for9 

  

 
 

http://www.freeos.com/guides/lsst/scripts/for2
http://www.freeos.com/guides/lsst/scripts/for3
http://www.freeos.com/guides/lsst/scripts/for4
http://www.freeos.com/guides/lsst/scripts/for5
http://www.freeos.com/guides/lsst/scripts/for6
http://www.freeos.com/guides/lsst/scripts/for7
http://www.freeos.com/guides/lsst/images/forloop/for7.jpg
http://www.freeos.com/guides/lsst/scripts/for8
http://www.freeos.com/guides/lsst/scripts/for8
http://www.freeos.com/guides/lsst/scripts/for9
http://www.freeos.com/guides/lsst/images/forloop/for8.jpg
http://www.freeos.com/guides/lsst/images/forloop/for8-b.jpg
http://www.freeos.com/guides/lsst/images/forloop/for9.jpg
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เฉลยบทที ่5 
 

1. arch, arch –k 
2. cal 
3. cal 4 2009 
4. cal 2012 
5. cal -3m 
6. cat /proc/cpuinfo, cat /proc/interrupts, cat /proc/meminfo, cat /proc/swaps, cat /proc/version, cat 

/proc/net/dev, cat /proc/mounts 
7. clock 
8.  
  

1 date '+DATE: %m/%d/%y%nTIME:%H:%M:%S' 
2 date +"Hello%t Date is %D %n%t Time is %T" 

 
9. date -s "19 Apr 2007 09:35:10" 
10. dmidecode --type 1 
11. hdparm 
12. lspci 
13. lsusb 
14. uname –a, uname –all 
15. init 6 
16. init 3 
17. exit, logout, ctrl + D 
18. reboot 

19. shutdown +15 “Server is going down !!!” 
20. shitdown –h now 
21. shutdown +3 –r  
22.  cd /var/log 
23. No such file or directory 
24. cd ~ 
25. ls –al /etc/init.d/ 
26. ls –F /usr/bin 
27. ls –t /etc 
28. cp /root/install.log /home 
29. cp –Rf /var/log /usr/local/bklog 
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30. cp *.txt /tmp 
31. find / -name “inst*” 
32. find /usr/local/ -name '*all*' 
33. find /usr/ -name '*Doc*' -exec rm {} \; 
34. find /usr/local/ -mtime -2 
35. find /home -user test 
36. find . -perm -644 
37. find / -size +15000k 
38. find /usr/ -mmin -5 -name '*.java' 
39. find . \! -name '[A-Z] *' -exec echo >> foo.txt { } \; 
40. find . -regex './t[0-9]' 
41. ln –s /etc/init.d/sshd lnsshd 
42. mkdir work; cd work; mkdir mgr net acc; cd net; mkdir it cs; 
43. mkdir –m 222 person 
44. mkdir –p work/it/network/os 
45. mv *.* /tmp or mv * /tmp 
46. mv pic1.jpg pic2.jpg 
47. mv old_dir new_dir 
48. mv –i file1 file2 
49. pwd 
50. rm –r /test 
51. rm –i myfile 
52. rm –i file1 file2 file3 
53. touch test1 test2 
54. touch –am test1 
55. touch -d '1 Jan 2010 11:30' test2 
56. touch -t 201509140810.50 test1 
57. tree 
58. tree –L 3 
59. tree -dCA -L 3 /etc 
60. locate perl 
61. locate –i install 
62. whereis find 
63. which ssh 
64. ueradd  Harry -u 1005 -g users -c "Harry Potter" -d /home/Harry 
65. userdel somsri 
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66. userdel –r somsri 
67. groupadd NGROUP 
68. groupadd IT_GROUP –g 550 
69. groupmod –g 451 ENG 
70. groupmod –o –g 451 IT 
71. grpck /etc/gshadow 
72. passwd tom 
73. passed –d tom 
74. passwd –x 90 tom 
75. chmod 666 chfile.txt 
76. chmod 751 file 
77. chmod -R 644 documents 
78. chown sutida data.txt 
79. chown –R sutida install 
80. chown –R test:users documents 
81. chattr +a /log/test_log, lsattr /log/test_log 
82. chattr +i test.conf, lsattr test.conf 
83. tar –czvf /backup/backup01.tar.gz /home/* 
84. tar –xzvf /backup/backup01.tar.gz 
85. tar -cvzf /backup/myfile.tar.gz /home/myfile.txt 
86. tar -cjvf BK1.tbz a.txt d.txt e.txt 
87. bzip2 a.txt b.txt 
88. bunzip2 a.bz2 
89. tar -cjf allfile.tar.bz2 file1 file2 file3 
90. gzip myfile 
91. gzip -r dir1 
92. cat /etc/passwd 
93. cat -n file1.txt 
94. cat >> file1.txt 
95. more /var/log/messages 
96. more –c /var/log/messages 
97. head file1.txt 
98. head -20 file1.txt, head –n 20 file1.txt 
99. head –c1k file1.txt 
100. less file.txt  
101. tail myfile 



Answer: Chapter 5 

 

- 281 - 

102. tail myfile.txt -n 20 
103. tail -20b bigfile 
104. tail –f /var/log/message.log 
105. echo Hello World, echo ‘Hello World’, echo “Hello World 
106. echo –e "Warning !!! \a" 
107.  

  echo ‘***********************************’ 
  echo ‘*  MAIN MENU            *’ 
  echo ‘***********************************’ 
  echo ‘* 1. Computer Programming           *’ 
  echo ‘* 2. Database Design            *’ 
  echo ‘* 3. Operating System            *’ 
  echo ‘* 4. Exit              *’ 
  echo ‘***********************************’ 

 
108.  

sort file1 > filesort1; sort file2 > filesort2 
comm filesort1 filesort2 

109. diff -w myfile1 myfile2 
110. grep mail /etc/passwd 
111. grep –n mail /etc/passwd 
112. grep –c nologin /etc/passwd 
113. grep -r "Connect:127.0.0.1" /etc/ 
114. cat /proc/cpuinfo | grep cpu 
115. grep –color tty /etc/group 
116. ls | paste - - - 
117. paste –d “=” f1.txt f2.txt, paste -s -d + f1.txt f2.txt 
118. sed 's/scripts/Domain Name Server/g' file1.txt 
119. sed -e 's/string1//g' file1.txt 
120. sed -n '/string1/p' file1.txt 
121. sort file.txt 
122. ls -al | sort -n -k5 
123. nl myfile.txt 
124. od myfile.txt 
125. od --address-radix=x /bin/sh 
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126. stat myfile 
127. wc file1 
128. wc -ml /etc/passwd 
129. du /etc 
130. du –sh /etc 
131. file * 
132. whereis ls 
133. whereis –bm ls 
134. cut -d: -f1,5,7 /etc/passwd 
135. cut -c1-5 /etc/passwd 
136. cut -c1-5,7-15 /etc/passwd 
137. paste file1 file2 > file3 
138. paste -s -d* file1 file2 
139. ls | paste - - - 
140. cat columns.txt | tr '[a-z]' '[A-Z]' > UpCaseColumns.txt 
141. uniq –d myfileduplicate 
142. date | tee file1 | less 
143. cmp file1 file2 
144. cmp –s file1 fil2 && echo “no diff” 
145. md5sum /etc/passwd > myPasswd.md5 
146. md5sum -c myPasswd.md5 
147. df 
148. df –Tah 
149. mkdir /usr/logs; mount /var/log /usr/logs 
150. mount /dev/fd0 /mnt/floppy 
151. mount /dev/sda1 /mnt/floppy (สมมุติวา่ flash drive อยูท่ี่ /dev/sda1) 
152. mount /dev/cdrom /mnt/cdrom 
153. fsck 
154. fsck /dev/hd1 
155. dump -0f nklog /var/log 
156. restore -if bklog 
157. rsync -v -e ssh /www/backup.tar.gz suchart@archive.msu.ac.th:~ 
158. rsync -v -e ssh suchart@archive.msu.ac.th:~/ backup.tar.gz /tmp 
159. lpr /etc/passwd 
160. ps –f 
161. ps –aux 
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162. w 
163. top 
164. top –u httpd 
165. free –sk 3 
166. kill –s SIGTERM 1234, kill –SIGHUP 1234 
167. N/A 
168. nice -5 vi myfile.txt, nice -7 top &, nice --12 init 
169.  watch –n 3 free –m 
170. watch –n 1 --differences ifconfig etho 
171. at -f myjob.sh 00:00 หรือ at -f myjob.sh 0000 4/25/2010 
172. at -f myjob.sh 1700 +3 month 
173. */5 * * * * ls –l 
174. 00 1 * * 0 <command> 
175. 30 8 1 * * <command> 
176. hostname 
177. ifconfig eth0 
178. ifconfig eth0 up, ifconfig eth0 down 
179. ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 
180. ifconfig eth0 hw ether 01:02:03:04:05:0A 
181. host www.kernel.org 
182. host –C www.kernel.org 
183. whois www.google.com 
184. ping www.google.co.th 
185. traceroute www.kernel.org 
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เฉลยแบบฝึกหัดบทที ่7 
 

1.  
#!/bin/bash  
function listdir { 
    local PAT="$1" 
    local ROOT="$2" 
    for i in *; do 
        if [ -d "$i" ]; then 
            local CUR="$ROOT/$i" 
            pushd "$i" &>/dev/null 
            listdir "$PAT" "$CUR" 
            popd &>/dev/null 
        fi 
    done 
    if [ ! -z "$( ls -d $PAT 2>/dev/null )" ]; then 
        echo "Directory: $ROOT" 
        ls -d $PAT 2>/dev/null 
        echo  
    fi 
} 
 
if [ -z "$1" ]; then 
   echo List file in PATTERN recursive into directories. 
   echo Usage: $0 "PATTERN" 
   exit 
fi 
PATTERN="$1" 
echo "List $PATTERN" 
listdir "$PATTERN" "." 

2.  
#!/bin/bash           
SRCD="/home/" 
TGTD="/var/backups/" 
OF=home-$(date +%Y%m%d).tgz 
tar -cZf $TGTD$OF $SRCD 



Answer: Chaapter 7 

 

- 285 - 

 
3.  

#!/bin/sh 
# renna: rename multiple files according to several rules 
# written by felix hudson Jan - 2000 
 
#first check for the various 'modes' that this program has 
#if the first ($1) condition matches then we execute that portion of the 
#program and then exit 
 
# check for the prefix condition 
if [ $1 = p ]; then 
 
#we now get rid of the mode ($1) variable and prefix ($2) 
  prefix=$2 ; shift ; shift 
 
# a quick check to see if any files were given 
# if none then its better not to do anything than rename some non-existent 
# files!! 
 
  if [$1 = ]; then 
     echo "no files given" 
     exit 0 
  fi 
 
# this for loop iterates through all of the files that we gave the program 
# it does one rename per file given 
  for file in $* 
    do 
    mv ${file} $prefix$file 
  done 
 
#we now exit the program 
  exit 0 
fi 
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# check for a suffix rename 
# the rest of this part is virtually identical to the previous section 
# please see those notes 
if [ $1 = s ]; then 
  suffix=$2 ; shift ; shift 
 
   if [$1 = ]; then 
    echo "no files given" 
   exit 0 
   fi 
 
 for file in $* 
  do 
   mv ${file} $file$suffix 
 done 
 
 exit 0 
fi 
 
# check for the replacement rename 
if [ $1 = r ]; then 
 
  shift 
 
# i included this bit as to not damage any files if the user does not specify 
# anything to be done 
# just a safety measure 
 
  if [ $# -lt 3 ] ; then 
    echo "usage: renna r [expression] [replacement] files... " 
    exit 0 
  fi 
 
# remove other information 
  OLD=$1 ; NEW=$2 ; shift ; shift 
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# this for loop iterates through all of the files that we give the program 
# it does one rename per file given using the program 'sed' 
# this is a sinple command line program that parses standard input and 
# replaces a set expression with a give string 
# here we pass it the file name ( as standard input) and replace the nessesary 
# text 
 
  for file in $* 
  do 
    new=`echo ${file} | sed s/${OLD}/${NEW}/g` 
    mv ${file} $new 
  done 
exit 0 
fi 
 
# if we have reached here then nothing proper was passed to the program 
# so we tell the user how to use it 
echo "usage;" 
echo " renna p [prefix] files.." 
echo " renna s [suffix] files.." 
echo " renna r [expression] [replacement] files.." 
exit 0 
 
# done! 

4.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q1.Script to sum to nos 
# 
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if [ $# -ne 2 ] 
then 
    echo "Usage - $0   x    y" 
    echo "        Where x and y are two nos for which I will print sum" 
    exit 1 
fi 
    echo "Sum of $1 and $2 is `expr $1 + $2`" 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

 
5.  

#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q2. Script to find out bigest number 
# 
# Algo: 
#      1) START: Take three nos as n1,n2,n3. 
#      2) Is n1 is greater than n2 and n3, if yes  
#         print n1 is bigest no goto step 5, otherwise goto next step 
#      3) Is n2 is greater than n1 and n3, if yes  
#         print n2 is bigest no goto step 5, otherwise goto next step 
#      4) Is n3 is greater than n1 and n2, if yes  
#         print n3 is bigest no goto step 5, otherwise goto next step 
#      5) END 
# 
# 
 
    if [ $# -ne 3 ] 
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    then 
 echo "$0: number1 number2 number3 are not given" >&2 
        exit 1     
    fi 
    n1=$1 
    n2=$2 
    n3=$3 
    if [ $n1 -gt $n2 ] && [ $n1 -gt $n3 ] 
    then 
 echo "$n1 is Bigest number" 
    elif [ $n2 -gt $n1 ] && [ $n2 -gt $n3 ]          
    then 
 echo "$n2 is Bigest number" 
    elif [ $n3 -gt $n1 ] && [ $n3 -gt $n2 ]          
    then 
        echo "$n3 is Bigest number" 
    elif [ $1 -eq $2 ] && [ $1 -eq $3 ] && [ $2 -eq $3 ] 
    then 
 echo "All the three numbers are equal"     
    else 
        echo "I can not figure out which number is biger"     
    fi     
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

6.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 



Answer: Chaapter 7 

 

- 290 - 

# Q3 
# Algo: 
#       1) START: set value of i to 5 (since we want to start from 5, if you 
#          want to start from other value put that value) 
#       2) Start While Loop 
#       3) Chechk, Is value of i is zero, If yes goto step 5 else 
#          continue with next step 
#       4) print i, decement i by 1 (i.e. i=i-1 to goto zero) and 
#          goto step 3 
#       5) END 
# 
i=5 
while test $i != 0 
do 
 echo "$i 
" 
 i=`expr $i - 1` 
done 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

7.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q4 
# 
 
if test $# = 3 
then 
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 case $2 in 
  +) let z=$1+$3;; 
  -) let z=$1-$3;; 
  /) let z=$1/$3;; 
  x|X) let z=$1*$3;; 
  *) echo Warning - $2 invalied operator, only +,-,x,/ operator allowed 
     exit;; 
 esac 
 echo Answer is $z 
else 
 echo "Usage - $0   value1  operator value2" 
 echo "        Where, value1 and value2 are numeric values" 
 echo "               operator can be +,-,/,x (For Multiplication)" 
fi 
 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

8.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q5 
# 
echo "Hello, $LOGNAME" 
echo "Current date is `date`" 
echo "User is `who i am`" 
echo "Current direcotry `pwd`" 
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# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

9.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Script to reverse given no 
# 
# Algo: 
#       1) Input number n 
#       2) Set rev=0, sd=0 
#    3) Find single digit in sd as n % 10 it will give (left most digit) 
#       4) Construct revrse no as rev * 10 + sd 
#       5) Decrment n by 1 
#       6) Is n is greater than zero, if yes goto step 3, otherwise next step 
#       7) Print rev 
# 
if [ $# -ne 1 ] 
then 
    echo "Usage: $0   number" 
    echo "       I will find reverse of given number" 
    echo "       For eg. $0 123, I will print 321" 
    exit 1 
fi 
 
n=$1 
rev=0 
sd=0 
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while [ $n -gt 0 ] 
do 
    sd=`expr $n % 10` 
    rev=`expr $rev \* 10  + $sd` 
    n=`expr $n / 10` 
done 
    echo  "Reverse number is $rev" 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

10.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Algo: 
#       1) Input number n 
#       2) Set sum=0, sd=0 
#    3) Find single digit in sd as n % 10 it will give (left most digit) 
#       4) Construct sum no as sum=sum+sd 
#       5) Decrment n by 1 
#       6) Is n is greater than zero, if yes goto step 3, otherwise next step 
#       7) Print sum 
# 
if [ $# -ne 1 ] 
then 
    echo "Usage: $0   number" 
    echo "       I will find sum of all digit for given number" 
    echo "       For eg. $0 123, I will print 6 as sum of all digit (1+2+3)" 
    exit 1 
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fi 
 
n=$1 
sum=0 
sd=0 
while [ $n -gt 0 ] 
do 
    sd=`expr $n % 10` 
    sum=`expr $sum + $sd` 
    n=`expr $n / 10` 
done 
    echo  "Sum of digit for numner is $sum" 
     
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

11.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q10 
# 
a=5.66 
b=8.67 
c=`echo $a + $b | bc` 
echo "$a + $b = $c" 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
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# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

12.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q11 
 
if [ $# -ne 1 ] 
then 
    echo "Usage - $0  file-name" 
    exit 1 
fi 
 
if [ -f $1 ] 
then 
    echo "$1 file exist" 
else 
    echo "Sorry, $1 file does not exist" 
fi 
     
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

13.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
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# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q12 
# Script to check whether "/*" is included, in $1 or not 
#  
 
cat "$1" > /tmp/file.$$   2>/tmp/file0.$$ 
 
grep "*"  /tmp/file.$$    >/tmp/file0.$$ 
 
if [ $? -eq 1 ] 
then 
    echo "Required i.e. $1/*" 
else 
    echo "Symbol is Not required"     
fi     
 
rm -f /tmp/file.$$ 
rm -f /tmp/file0.$$ 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

14.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q13 
# 
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# Shell script to print contains of file from given line no to next  
# given  numberlines 
# 
 
# 
# Print error / diagnostic for user if no arg's given 
# 
if [ $# -eq 0 ]  
then 
    echo "$0:Error command arguments missing!" 
    echo "Usage: $0 start_line   uptoline   filename" 
    echo "Where start_line is line number from which you would like to print file" 
    echo "uptoline is line number upto which would like to print" 
    echo "For eg. $0 5 5 myfile" 
    echo "Here from myfile total 5 lines printed starting from line no. 5 to" 
    echo "line no 10." 
    exit 1 
fi 
 
# 
# Look for sufficent arg's 
# 
 
    if [ $# -eq 3 ]; then 
 if [ -e $3 ]; then 
         tail +$1 $3 | head -n$2 
         else 
         echo "$0: Error opening file $3"  
     exit 2 
 fi    
    else 
        echo "Missing arguments!"  
    fi 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
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# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

15.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q14 
# -c clear 
# -d dir 
# -m mc 
# -e vi { editor } 
# 
 
# 
# Function to clear the screen 
# 
cls() 
{ 
    clear 
    echo "Clear screen, press a key . . ." 
    read 
    return 
} 
 
# 
# Function to show files in current directory  
# 
show_ls() 
{    
    ls 
    echo "list files, press a key . . ." 



Answer: Chaapter 7 

 

- 299 - 

    read 
    return 
} 
 
# 
# Function to start mc 
# 
start_mc() 
{ 
    if which mc > /dev/null ; then 
 mc 
 echo "Midnight commander, Press a key . . ." 
 read 
    else 
 echo "Error: Midnight commander not installed, Press a key . . ." 
 read 
    fi   
    return 
} 
 
# 
# Function to start editor  
# 
start_ed() 
{ 
    ced=$1 
    if which $ced > /dev/null ; then 
 $ced 
 echo "$ced, Press a key . . ." 
 read 
    else 
 echo "Error: $ced is not installed or no such editor exist, Press a key . . ." 
 read 
    fi   
    return 
} 
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# 
# Function to print help 
# 
print_help_uu() 
{ 
    echo "Usage: $0 -c -d -m -v {editor name}";  
    echo "Where -c clear the screen"; 
    echo "      -d show dir"; 
    echo "      -m start midnight commander shell"; 
    echo "      -e {editor}, start {editor} of your choice"; 
    return 
} 
 
# 
# Main procedure start here 
# 
# Check for sufficent args 
# 
 
if [ $# -eq 0 ] ; then 
    print_help_uu 
    exit 1 
fi     
 
# 
# Now parse command line arguments 
# 
while getopts cdme: opt 
do 
    case "$opt" in 
 c) cls;; 
 d) show_ls;; 
 m) start_mc;; 
 e) thised="$OPTARG"; start_ed $thised ;; 
 \?) print_help_uu; exit 1;;  
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    esac 
done             
     
        
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

16.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q15 
# 
 
temph=`date | cut -c12-13` 
dat=`date +"%A %d in %B of %Y (%r)"` 
 
if [ $temph -lt 12 ] 
then 
    mess="Good Morning $LOGNAME, Have nice day!" 
fi 
 
if [ $temph -gt 12 -a $temph -le 16 ] 
then 
    mess="Good Afternoon $LOGNAME" 
fi 
 
if [ $temph -gt 16 -a $temph -le 18 ] 
then 
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    mess="Good Evening $LOGNAME" 
fi 
 
if which dialog > /dev/null 
then 
    dialog --backtitle "Linux Shell Script Tutorial"\ 
    --title "(-: Welcome to Linux :-)"\ 
    --infobox "\n$mess\nThis is $dat" 6 60 
    echo -n "                            Press a key to continue. . .                        " 
    read 
    clear 
else 
    echo -e "$mess\nThis is $dat" 
fi 
 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

17.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q16 
# echo command with escape sequance to give differnt effects 
# 
# Syntax: echo -e "escape-code your message, var1, var2 etc" 
# For eg. echo -e "\033[1m  Hello World" 
#                   |         | 
#                   |         |  
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#               Escape code   Message 
# 
 
clear  
echo -e "\033[1m Hello World" 
 # bold effect 
echo -e "\033[5m Blink" 
       # blink effect 
echo -e "\033[0m Hello World" 
 # back to noraml 
 
echo -e "\033[31m Hello World" 
 # Red color 
echo -e "\033[32m Hello World" 
 # Green color 
echo -e "\033[33m Hello World" 
 # See remaing on screen 
echo -e "\033[34m Hello World" 
echo -e "\033[35m Hello World" 
echo -e "\033[36m Hello World" 
 
echo -e -n "\033[0m " 
  # back to noraml 
 
echo -e "\033[41m Hello World" 
echo -e "\033[42m Hello World" 
echo -e "\033[43m Hello World" 
echo -e "\033[44m Hello World" 
echo -e "\033[45m Hello World" 
echo -e "\033[46m Hello World" 
 
 
echo -e "\033[0m Hello World" 
  # back to noraml 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
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# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

18.  
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q17 
# To run type at $ promot as 
# $ q17 & 
# 
 
echo  
echo "Digital Clock for Linux" 
echo "To stop this clock use command kill pid, see above for pid" 
echo "Press a key to continue. . ." 
 
while : 
do 
    ti=`date +"%r"`       
    echo -e -n "\033[7s"    #save current screen postion & attributes 
    # 
    # Show the clock 
    # 
     
    tput cup 0 69          # row 0 and column 69 is used to show clock 
     
    echo -n $ti            # put clock on screen 
      
    echo -e -n "\033[8u"   #restore current screen postion & attributs 
    # 
    #Delay fro 1 second 
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    # 
    sleep 1 
done 
 
 
 
 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

 
19.  

#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
 
show_datetime() 
{ 
   dialog --backtitle "Linux Shell Tutorial" --title "System date and Time" --infobox "Date is `date`" 
3 40  
   read 
   return 
} 
 
show_cal() 
{ 
   cal > menuchoice.temp.$$ 
   dialog --backtitle "Linux Shell Tutorial" --title "Calender" --infobox "`cat menuchoice.temp.$$`" 9 
25  
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   read 
   rm -f menuchoice.temp.$$ 
   return 
} 
 
delete_file() 
{ 
 dialog --backtitle "Linux Shell Tutorial" --title "Delete file"\ 
 --inputbox "Enter directory path (Enter for Current Directory)"\ 
 10 40  2>/tmp/dirip.$$ 
 rtval=$? 
  
 case $rtval in 
     1) rm -f /tmp/dirip.$$ ; return ;; 
     255) rm -f /tmp/dirip.$$ ; return ;; 
 esac 
  
 mfile=`cat /tmp/dirip.$$` 
  
 if [ -z $mfile ] 
 then 
     mfile=`pwd`/* 
 else 
     grep "*" /tmp/dirip.$$ 
     if [ $? -eq 1 ] 
     then 
 mfile=$mfile/* 
     fi     
 fi 
  
 for i in $mfile  
 do 
    if [ -f $i ] 
    then 
 echo "$i Delete?" >> /tmp/finallist.$$ 
    fi  
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 done     
 
 
 dialog --backtitle "Linux Shell Tutorial" --title "Select File to Delete"\ 
 --menu "Use [Up][Down] to move, [Enter] to select file"\ 
 20 60 12 `cat /tmp/finallist.$$` 2>/tmp/file2delete.tmp.$$ 
  
 rtval=$?  
  
 file2erase=`cat /tmp/file2delete.tmp.$$` 
  
 case $rtval in  
     0) dialog --backtitle "Linux Shell Tutorial" --title "Are you shur"\ 
      --yesno "\n\nDo you want to delete : $file2erase " 10 60 
       
        if [ $? -eq 0 ] ; then 
   rm -f  $file2erase          
         if [ $? -eq 0 ] ; then 
            dialog --backtitle "Linux Shell Tutorial"\ 
     --title "Information: Delete Command" --infobox "File: $file2erase is Sucessfully 
deleted,Press a key" 5 60 
     read 
    else 
     dialog --backtitle "Linux Shell Tutorial"\  
     --title "Error: Delete Command" --infobox "Error deleting File: $file2erase, Press a 
key" 5 60 
            read        
           fi 
 else 
   dialog --backtitle "Linux Shell Tutorial"\ 
   --title "Information: Delete Command" --infobox "File: $file2erase is not deleted, 
Action is canceled, Press a key" 5 60 
   read 
 fi 
     ;; 
    1)  rm -f /tmp/dirip.$$ ; rm -f /tmp/finallist.$$ ;  



Answer: Chaapter 7 

 

- 308 - 

        rm -f /tmp/file2delete.tmp.$$; return;; 
    255) rm -f /tmp/dirip.$$ ;  rm -f /tmp/finallist.$$ ; 
         rm -f /tmp/file2delete.tmp.$$; return;; 
esac 
 rm -f /tmp/dirip.$$ 
 rm -f /tmp/finallist.$$ 
 rm -f /tmp/file2delete.tmp.$$ 
 return 
} 
 
 
 
while true 
do 
dialog --clear --title "Main Menu" \ 
        --menu "To move [UP/DOWN] arrow keys \n\ 
[Enter] to Select\n\ 
        Choose the Service you like:" 20 51 4 \ 
        "Date/time"       "To see System Date & Time" \ 
        "Calender"        "To see Calaender"\ 
 "Delete"          "To remove file"\ 
 "Exit"            "To exit this Program" 2> menuchoice.temp.$$ 
 
retopt=$? 
 
choice=`cat menuchoice.temp.$$` 
 
rm -f menuchoice.temp.$$ 
 
case $retopt in 
    0) 
 case $choice in 
     Date/time) show_datetime ;; 
     Calender) show_cal ;; 
     Delete) delete_file ;; 
     Exit) exit 0;;  
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        esac     
      ;;  
     1) exit ;; 
     255) exit ;; 
 esac 
done 
clear 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

 
20.  

#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
# Q19 
# 
 
nouser=`who | wc -l` 
echo -e "User name: $USER (Login name: $LOGNAME)" >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
echo -e "Current Shell: $SHELL"  >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
echo -e "Home Directory: $HOME" >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
echo -e "Your O/s Type: $OSTYPE" >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
echo -e "PATH: $PATH" >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
echo -e "Current directory: `pwd`" >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
echo -e "Currently Logged: $nouser user(s)" >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
 
if [ -f /etc/redhat-release ] 
then 
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    echo -e "OS: `cat /etc/redhat-release`" >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
fi 
 
if [ -f /etc/shells ] 
then 
    echo -e "Available Shells: " >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
    echo -e "`cat /etc/shells`"  >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
fi 
     
if [ -f /etc/sysconfig/mouse ] 
then 
    echo -e "--------------------------------------------------------------------" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
    echo -e "Computer Mouse Information: " >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
    echo -e "--------------------------------------------------------------------" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
    echo -e "`cat /etc/sysconfig/mouse`" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
fi 
echo -e "--------------------------------------------------------------------" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
echo -e "Computer CPU Information:" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
echo -e "--------------------------------------------------------------------" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
cat /proc/cpuinfo >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
 
echo -e "--------------------------------------------------------------------" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
echo -e "Computer Memory Information:" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
echo -e "--------------------------------------------------------------------" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
cat /proc/meminfo >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
 
if [ -d /proc/ide/hda ] 
then 
    echo -e "--------------------------------------------------------------------" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
    echo -e "Hard disk information:" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
    echo -e "--------------------------------------------------------------------" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
    echo -e "Model: `cat /proc/ide/hda/model` " >> /tmp/info.tmp.01.$$$     
    echo -e "Driver: `cat /proc/ide/hda/driver` " >> /tmp/info.tmp.01.$$$     
    echo -e "Cache size: `cat /proc/ide/hda/cache` " >> /tmp/info.tmp.01.$$$     
fi 
echo -e "--------------------------------------------------------------------" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  



Answer: Chaapter 7 

 

- 311 - 

echo -e "File System (Mount):" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
echo -e "--------------------------------------------------------------------" >> /tmp/info.tmp.01.$$$  
cat /proc/mounts >> /tmp/info.tmp.01.$$$ 
 
if which dialog > /dev/null 
then 
    dialog  --backtitle "Linux Software Diagnostics (LSD) Shell Script Ver.1.0" --title "Press 
Up/Down Keys to move" --textbox  /tmp/info.tmp.01.$$$ 21 70 
else 
    cat /tmp/info.tmp.01.$$$ |more 
fi 
 
rm -f /tmp/info.tmp.01.$$$ 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 

 
21.  

For2 
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
 
echo "Can you see the following:" 
 
for (( i=1; i<=5; i++ )) 
do 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
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     echo -n "$i" 
    done 
    echo "" 
done 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 
 
For3 
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
 
echo "Can you see the following:" 
 
for (( i=1; i<=5; i++ )) 
do 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n "$j" 
    done 
    echo "" 
done 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 
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For4 
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
 
echo "Climb the steps of success" 
 
for (( i=1; i<=5; i++ )) 
do 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n " |" 
    done 
    echo "_ " 
done 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 
 
For5 
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
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echo "Stars" 
 
for (( i=1; i<=5; i++ )) 
do 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n " *" 
    done 
    echo "" 
done 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 
 
For6 
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
 
echo "Stars" 
 
for (( i=1; i<=5; i++ )) 
do 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n " *" 
    done 
    echo "" 
done 
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for (( i=5; i>=1; i-- )) 
do 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n " *" 
    done 
    echo "" 
done 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 
 
 
For6 
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
 
clear 
 
for (( i=1; i<=3; i++ )) 
do 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n "|Linux" 
    done 
    echo "______" 
done 
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for (( i=3; i>=1; i-- )) 
do 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n "|Linux" 
    done 
     
    if [ $i -eq 3 ]; then 
       echo -n "______" 
       echo -n -e ">> Powerd Server.\n" 
    else 
       echo "~~~~~" 
    fi 
done 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 
 
 
For7 
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
 
MAX_NO=0 
 
echo -n "Enter Number between (5 to 9) : " 
read MAX_NO 
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if ! [ $MAX_NO -ge 5 -a $MAX_NO -le 9 ] ; then 
   echo "I ask to enter number between 5 and 9, Okay" 
   exit 1 
fi 
 
clear 
 
for (( i=1; i<=MAX_NO; i++ )) 
do 
    for (( s=MAX_NO; s>=i; s-- )) 
    do 
       echo -n " " 
    done 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n " $i"  
    done 
    echo "" 
done 
 
for (( i=1; i<=MAX_NO; i++ )) 
do 
    for (( s=MAX_NO; s>=i; s-- )) 
    do 
       echo -n " " 
    done 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n " ." 
    done 
    echo "" 
done 
 
echo -e "\n\n\t\t\tI hope you like it my stupidity (?)" 
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# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 
 
 
For8 
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
 
MAX_NO=0 
 
echo -n "Enter Number between (5 to 9) : " 
read MAX_NO 
 
if ! [ $MAX_NO -ge 5 -a $MAX_NO -le 9 ] ; then 
   echo "I ask to enter number between 5 and 9, Okay" 
   exit 1 
fi 
 
clear 
 
for (( i=1; i<=MAX_NO; i++ )) 
do 
    for (( s=MAX_NO; s>=i; s-- )) 
    do 
       echo -n " " 
    done 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
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     echo -n " $i"  
    done 
    echo "" 
done 
 
for (( i=1; i<=MAX_NO; i++ )) 
do 
    for (( s=MAX_NO; s>=i; s-- )) 
    do 
       echo -n " " 
    done 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n " ." 
    done 
    echo "" 
done 
 
echo -e "\n\n\t\t\tI hope you like it my stupidity (?)" 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 
 
 
For9 
#!/bin/bash 
# 
# Linux Shell Scripting Tutorial 1.05r3, Summer-2002 
# 
# Written by Vivek G. Gite <vivek@nixcraft.com> 
# 
# Latest version can be found at http://www.nixcraft.com/ 
# 
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MAX_NO=0 
 
echo -n "Enter Number between (5 to 9) : " 
read MAX_NO 
 
if ! [ $MAX_NO -ge 5 -a $MAX_NO -le 9 ] ; then 
   echo "I ask to enter number between 5 and 9, Okay" 
   exit 1 
fi 
 
clear 
 
for (( i=1; i<=MAX_NO; i++ )) 
do 
    for (( s=MAX_NO; s>=i; s-- )) 
    do 
       echo -n " " 
    done 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n " ."  
    done 
    echo "" 
done 
###### Second stage ###################### 
## 
## 
for (( i=MAX_NO; i>=1; i-- )) 
do 
    for (( s=i; s<=MAX_NO; s++ )) 
    do 
       echo -n " " 
    done 
    for (( j=1; j<=i;  j++ )) 
    do 
     echo -n " ." 
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    done 
    echo "" 
done 
 
 
echo -e "\n\n\t\t\tI hope you like it my stupidity (?)" 
 
# 
# ./ch.sh: vivek-tech.com to nixcraft.com referance converted using this tool 
# See the tool at http://www.nixcraft.com/uniqlinuxfeatures/tools/ 
# 
 

 



Appendix 

 

- 322 - 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ก 



Appendix A :  

FreeBSD Installation 

 

- 323 - 

การตดิตั้งระบบปฏบิัตกิาร FreeBSD 
 
ค าแนะน าก่อนการตดิตั้ง 
 ในการติดตั้งระบบปฏิบติัการ FreeBSD นั้น จะตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการติดตั้ง
ไวก่้อน ดงัต่อไปน้ี 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตระกลู x86 ความเร็วของซีพีย ูขนาดของหน่วยความจ า ขนาดของฮาร์ดดิสก ์ชนิด
ของการ์ดเน็ตเวร์ิค และจ านวนจ านวนของการ์ดท่ีใชง้าน สามารถอ่านเพ่ิมเติมไดใ้นบทท่ี 2 (ความ
ตอ้งการต ่าสุดคือ ความเร็วของซีพียไูม่ควรต ่ากวา่ 1 GHz, หน่วยความจ าไม่ต ่ากวา่ 512 MB, ขนาดของ
ฮาร์ดดิสกไ์ม่นอ้ยกวา่ 1 GB, และจ านวนการ์ดเน็ตเวร์ิคข้ึนอยูก่บัจ านวนของเน็ตเวร์ิคท่ีตอ้งการ) 

 BIOS สามารถก าหนดให ้boot จาก CD-ROM ได ้(ถา้สามารถ boot จาก USB, Compact Flash ไดด้ว้ย
จะดีมาก) 

 แผน่ระบบปฏิบติัการส าหรับติดตั้ง (FreeBSD) 
 จ าเป็นตอ้งเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต เพ่ือติดตั้งซอฟตแ์วร์เพ่ิมเติม เช่น gcc, gmake เป็นตน้ 
 ดาวน์โหลด FreeBSD จาก http://www.freebsd.org/where.html เป็นไฟล ์ISO ท่ีเป็นแผน่ชนิด CD 

จ านวนประมาณ 3 แผน่ (7.0-RELEASE-i386-disc1.iso, 7.0-RELEASE-i386-disc2.iso, 7.0-
RELEASE-i386-disc3.iso)  

 แตกไฟลที์บีบอดัมาออกดว้ยโปรแกรมประเภท winzip, winrar (ถา้มีการบีบอดัขอ้มูลไว)้ 
 เขียนไฟล ์Image ท่ีดาวน์โหลดมาลงแผน่ CD (ใชโ้ปรแกรม burn image เช่น Nero, PowerISO, Alcohol 

120 เป็นตน้) 
 ใส่แผน่ติดตั้งใน CD 
 รีเซ็ตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในระหวา่งคอมพวเตอร์เร่ิมท างานใหก้ดปุ่ม F2 เพื่อเขา้ไปเซ็ตไบออส ในเมนู

ล าดบัการ boot ใหเ้ลือก Boot CD-ROM เป็นอนัดบัแรก restart เคร่ืองอีกคร้ัง 
 
ขั้นตอนการตดิตั้ง FreeBSD  
 ในหนงัสือเล่มน้ีจะใช ้FreeBSD เวอร์ชนั 7.0 (ใส่แผน่ CD แผน่ท่ี 1 ไปยงั CD-ROM) เน่ืองจากเวลาท่ี
เขียนหนงัสือเล่มน้ี เวอร์ชนัดงักล่าวเสถียรท่ีสุด ในอนาคตอาจจะมีเวอร์ชนัใหม่เผยแพร่ออกมาก็สามารถใชง้าน
แทนเวอร์ชนัดงักล่าวไดเ้ช่นเดียวกนั และมีขั้นตอนการติดตั้งคลา้ยๆ กนั การติดตั้งมีข้ึนตอนดงัน้ี 

 เลือกวธีิการ Boot ระบบ (เลือกหมายเลข 1 หรือกดปุ่ม Enter) 
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 Country Selection: เลือกประเทศไทย 218 Thailand 

 
 System Console Keymap: เลือกรูปแบบคียบ์อร์ดท่ีใชง้าน เลือก USA ISO 
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 Sysinstall Main Menu: รูปแบบการติดตั้ง เลือกติดตั้งแบบ Stardard 

 
 Message: แสดงใหท้ราบวา่ขั้นตอนต่อไปจะตอ้งท าการ fdisk เพื่อจดัการ partition ใหเ้หมาะสมส าหรับ

ติดตั้ง FreeBSD เลือก OK 

 
 Fdisk Partition Editor: จดัการพ้ืนท่ีฮาร์ดดิสกด์ว้ยโปรแกรม fdisk เลือก A คือใชฮ้าร์ดดิสกท์ั้งหมดใน

การติดตั้ง FreeBSD  
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 Install Boot Manager..: ติดตั้งรูปแบบเร่ิมตน้ของการ Boot เลือก Standard 

 
 Message: ปรับแต่ง Partition โดยละเอียด เลือก OK 
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 FreeBSD Disklabel Editor: สร้าง partition ยอ่ยท่ี FreeBSD จ าเป็นตอ้งใช ้เลือก A ระบบจะเป็นผูส้ร้าง

ให ้และค านวณพ้ืนท่ีท่ีจ าเป็นแบบอตัโนมตั ถา้ผูใ้ชต้อ้งการสร้างเองใหเ้ลือก C คือ Create แลว้จึง
ก าหนดเน้ือท่ีตามท่ีตอ้งการเอง จากนั้นกด Q 

 
 

 
 Choose Distribution: แสดง Package การติดตั้งตามความเหมาะสมกบังานท่ีตอ้งการ เลือก 8 User 

เพราะจ าเป็นตอ้งมีการคอมไพลโ์ปรแกรมเม่ือติดตั้งเราทเ์ตอร์ 
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 User Comfirmation Requested: ยนืยนัการติดตั้งอีกคร้ัง เม่ือเลือกแบบ User จ าเป็นตอ้งใชเ้น้ือท่ีในโฟร์

เดอร์ /usr/ports ซ่ึงเก็บซอฟตแ์วร์ส าหรับติดตั้งประมาณ 400 MB สามารถอ่านรายละเอียดซอฟตแ์วร์
ทั้งหมด ไดจ้าก www.freebsd.org/ports จากนั้นเลือก Yes 

 
 ขั้นตอนต่อไปเลือก <<< X Exit 

 
 Choose Installation Media: รูปแบบส่ือท่ีใชติ้ดตั้ง เลือกติดตั้งดว้ย CD/DVD 
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 User Comfirmation Requested: ยนืยนัการติดตั้งอีกคร้ัง เลือก Yes 

 
 Installer จะท าการ format และเร่ิมท าการติดตั้ง 

 
 เร่ิมท าการคดัลอกระบบปฏิบติัการลงบนฮาร์ดดิสก ์ใชเ้วลาประมาณ 15-30 นาที ข้ึนอยูก่บัความเร็วของ

เคร่ืองและจ านวนซอฟตแ์วร์ท่ีเลือกติดตั้ง 

 
 เม่ือคดัลอกระบบปฏิบติัการเสร็จ Installer จะแจง้วา่ สามารถปรับแต่งระบบเพ่ิมเติมหลงัจากการติดตั้ง

ได ้โดยการเรียกโปรแกรม sysinstll ซ่ึงติดตั้งอยูใ่น /usr/sbin/sysinstall 
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 User Comfirmation Requested: ตอ้งการคอนฟิก SLIP/PPP บนเคร่ืองหรือไม่ เลือก No 

 
 ตอ้งการติดตั้งเคร่ืองใหเ้ป็น Network Gateway หรือไม่ เลือก No 

 
 ตอ้งการคอนฟิก inetd และ Network Services หรือไม่ เลือก No 

 
 ตอ้งการเปิดการใชง้าน remote secure shell (SSH) หรือไม่ เลือก Yes 

 
 ตอ้งการใหผู้ใ้ชแ้บบ anonymous สามารถเขา้ใชง้านเคร่ืองไดห้รือไม่ เลือก No 

 
 ตอ้งการเปิดใหท้ างานเป็น NFS server หรือไม่ เลือก No 
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 ตอ้งการเปิดใหท้ างานเป็น NSF Client หรือไม่ เลือก No 

 
 ตอ้งการปรับแตง่ console ท่ีใชง้านหรือไม่ เลือก No 

 
 ตอ้งการตั้งเวลาเคร่ืองหรือไม่ เลือก Yes 

 
 เลือกเวลาอา้งอิงในการใชง้าน ถา้เลือก local จะใชเ้วลาในของประเทศไทย ถา้ใช ้UTC จะเทียบกบัเวลา

มาตรฐานโลก เลือก No  

 
 Time Zone Selector: เลือกใชเ้วลาของแต่ละทวปี เลือก 5 Asia 

 
 Countries in Asia: เลือกประเทศท่ีอยูใ่นทวปีเอเชีย เลือก 44 Thailand 
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 Confirmation เลือก Yes 

 
 ติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีใชพ้ฒันาร่วมกบัลินุกซ์หรือไม่ เลือก Yes 
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 ซอฟตแ์วร์ Linux binary compatibility ท าการติดตั้งลงบนฮาร์ดดิสก ์

 ตอ้งการติดตั้งอินเทอร์เฟสแบบ PS2, Serial หรือ Mouse เพ่ิมเติมหรือไม่ เลือก No 

 
 แสดงขอ้ความแจง้วา่ยงัมีซอฟตแ์วร์อีกมากมายใหเ้ลือกใชง้านได ้ตอ้งการดูขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เลือก 

Yes 

 
 แจง้เตือนวา่ควรจะมีการสร้างผูใ้ชง้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไม่ควรใช ้user root ในการท างานประจ า เพื่อความ

ปลอดภยัของระบบ เลือก Yes 

 
 ถา้ตอ้งการสร้าง user จะตอ้งท าการสร้าง group ก่อน จากนั้นจึงสร้าง user เม่ือสร้างเสร็จแลว้ใหเ้ลือก 

Exit 

 
 ตั้งรหสัผา่นใหก้บั root เลือก OK 
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 ใส่รหสัผา่นท่ีตอ้งการ ความยาวของรหสัไม่ควรต ่ากวา่ 6 ตวัอกัษร โดยใช ้ตวัอกัษร + ตวัเลข + 
สญัลกัษณ์พิเศษ 

 
 ตอ้งการตรวจสอบขอ้มูลการติดตั้งคร้ังสุดทา้ยหรือ เลือก No 

 
 เม่ือกระบวนการติดตั้งเสร็จ Installer จะกลบัไปเมนู Sysinstall Main Menu อีกคร้ังเพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถ

ปรับแตง่การติดตั้งไดไ้หม่อีกคร้ัง หรือแมแ้ต่ตอ้งการติดตั้งใหม่ทั้งหมดก็สามารถท าได ้เลือก Configure 
เพ่ือท าการติดตั้งเน็ตเวร์ิคต่อไป 

 
 เลือก Networking เพ่ือปรับแตง่เครือข่าย เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งมีการติดตั้งซอฟตแ์วร์ผา่นอินเทอร์เน็ต 
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 เลือก [X] Interfaces โดยเล่ือนลูกศรไปยงัเมนูดงักล่าวและกดปุ่ม spac bar (ถา้ตอ้งการขา้มไปเมนูอ่ืนๆ 
ใหก้ดปุ่ม Tab) 

 
 เลือกอินเทอร์เฟสท่ีตอ้งการคอนฟิก เลือก le0 (โดยปกติ freebsd จะมองเห็นอินเทอร์เฟสชนิดอีเทอร์เน็ต

เป็น lex โดยท่ี x หมายถึงล าดบัของการ์ดเน็ตเวร์ิคท่ีติดตั้งบนเคร่ือง) 

 
 ตอ้งการคอนฟิก IPv6 หรือไม่ เลือก No 
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 ตอ้งการรับ IP Address จาก DHCP server หรือไม่ เลือก Yes (ถา้ตอ้งการก าหนด IP เองใหเ้ลือก No) 

 
 ก าหนด IP Address ใหก้บัการ์ดเน็ตเวร์ิค พร้อมช่ือเคร่ือง โดเมนเนม เกตเวย ์subnet เม่ือก าหนดครบ

แลว้ใหเ้ลือก OK ต่อจากนั้นเลือก <<< X Exit 

 
 เลือก Distributions จากนั้นเลือก ports แลว้กดปุ่ม OK รอสกัครู่ Installer จะท าการคดัลอก Makefile ท่ี

จะใชติ้ดตั้งโปรแกรมในอนาคตลงในไฟร์เดอร์ /usr/ports/  
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 เลือก X Exit จากนั้นเลือก Package  CD/DVD  devel แลว้เลือกซอฟตแ์วร์ดงัต่อไปน้ี เพ่ือใช้

ส าหรับการคอมไฟลโ์ปรแกรม  
  perl-5.8.8_1 
  libtool-1.5.24 
  autoconf-2.61_2 
  M4-1.4.9 
  gmake-3.81_2 
  gettext-0.16.1_3 

 และ lang 
  Python25-2.5.1_1  

 และ shells 
  bash-3.2-25 

 เลือก X Exit อีกคร้ัง ขั้นตอนต่อไปใหเ้ลือก [X Exit Install] Installer จะบอกใหท้ราบวา่เคร่ืองจะมีการ 
restart ใหม่ ใหน้ าส่ือ CD ท่ีติดตั้งออกจากเคร่ืองก่อน แลว้เลือก Yes 
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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะเร่ิมตน้ท างานใหม่อีกคร้ัง รอสกัครู่ จะปรากฎขอ้ความใหท้ าการ login ใหท้ าการ 

Login ดว้ย user root ถึงขั้นตอนน้ี FreeBSD พร้อมท่ีจะใชง้าน 
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การตดิตั้งระบบปฏบิัตกิารลนุิกซ์ (Cent OS 5.2) 

 1. ตั้งค่า BIOS เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ server ให ้Boot เขา้ CD-ROM เป็นอนัดบัแรก แลว้น าแผน่ 
CentOS 5.2 แผน่ท่ี 1 ใส่ใน CD-ROM 

 
เร่ิมตน้การ Boot เขา้แผน่ CD-ROM 

     ในขั้นน้ีจะพบหนา้จอการติดตั้ง CentOS5 ระบบจะใหเ้ราเลือกรูปแบบการติดตั้ง ถา้ตอ้งการติดตั้งแบบ 
Graphic Mode ใหก้ด Enter 
หรือถา้เราตอ้งการติดตั้งแบบ Text Mode ใหพิ้มพค์  าวา่ linux text แลว้กด Enter แต่ในท่ีน้ีผมแนะน าใหติ้ดตั้งแบบ 
Graphic Mode ท าไดโ้ดยการ กด Enter ผา่นไปไดเ้ลย 

 2. ระบบจะถามวา่คุณตอ้งการตรวจสอบแผน่ระบบปฏิบติัการก่อนการติดตั้งหรือไม่ซ่ึงถา้เราตรวจสอบก็
จะใชเ้วลานาน 
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ในท่ีน้ีใหเ้ลือก Skip แลว้ Enter เพ่ือขา้มขั้นตอนการตรวจสอบแผน่ CD 

 3. เขา้สู่การติดตั้ง CentOS แบบGraphic Mode  

 
คลิกท่ีปุ่ม Next เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 4. เลือกภาษามาตรฐานในการติดตั้ง 



Appendix B :  

Linux Centos Installation 

 

- 341 - 

 
ใหเ้ลือกภาษา English ดงัภาพ แลว้คลิกท่ีปุ่ม Next 

 5. เลือกภาษาใหคี้ยบ์อร์ด 

 

ใหเ้ลือกภาษา English แลว้คลิกปุ่ม Next 

 6. ระบบจะแจง้เตือนวา่การติดตั้งจะท าใหข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมลบหายไป 
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แจง้เตือนการติดตั้งใหค้ลิกท่ีปุ่ม Yes 

 7. เร่ิมแบ่งพาติชัน่ 

 

 
ในส่วนน้ีเป็นการติดตั้งแบบก าหนดพาติชัน่เอง ใหเ้ลือก Remove Custom ในช่องลิสรายการล่างสุดแลว้คลิกปุ่ม Next 
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 การแบ่งพาติชัน่ก็เหมือนกบัการแบ่งไดวก์ารท างานนัน่เองครับเพียงแต่ในลีนุกส์จะมีมากไปหน่อย 
ส าหรับมือใหม่ก็แนะน าใหเ้ลือกเป็น Auto ครับในขั้นตอนน้ีผมไม่มีภาพมาใหดู้เอาเป็นวา่จะเขียนอธิบายก็แลว้กนัการ
แบ่งพาติชัน่ใหท้ าการเลือกท่ี ฮาร์ดดิสกแ์ลว้คลิกท่ีปุ่ม Delete เพื่อท าการลบ พาติชัน่เดิมออกไปก่อน 

 การสร้างใหค้ลิกท่ีปุ่ม NEW แลว้เลือกรูปแบบพาติชัน่เช่น /boot ก าหนดขนาดพ้ืนท่ีเป็น 512 การก าหนด
พ้ืนท่ีสามารถก าหนดไดด้งัน้ี 

ตารางการแบ่งพาตช่ัิน  CentOS5.2 Linux Server 

Patition จ านวนพื้นทีท่ีแ่บ่ง 

/boot 
/ 
Swap 

256 MB  ( ตั้งค่าใหเ้ป็น Force to be primary Patition ) 
512 MB  ( ตั้งค่าใหเ้ป็น Force to be primary Patition ) 
ถา้ RAM เคร่ือง Server มีไม่ถึง 1 GB ใหแ้บ่งเป็น 512  MB ถา้มากกวา่เป็น    1024 
MB ( ตั้งค่าใหเ้ป็น Force to be primary Patition ) 

/tmp 512 MB  ใชเ้ก็บไฟลช์ัว่คราว  

/usr 5,300 MB ใชเ้ก็บไฟล ์package ( ค่าสูงสุด )  

/var 512 MB 

/var/ftp 15,000 MB เอาไวท้ า FTP server บริการไฟลข์อ้มูล (/ftp ใหพิ้มพเ์พ่ิม)  

/var/lib 2,500 MB  ใชเ้ก็บฐานขอ้มูล SQL (/lib ใหพิ้มพเ์พ่ิม)  

/var/spool/squid 3,072 MB  ใชเ้ก็บ Proxy  Server (/spool/squid ใหพิ้มพเ์พ่ิม)  

/var/spool/mail 1204 MB ใชเ้ก็บเมล ์(/spool/mail ใหพิ้มพเ์พ่ิม)  

/usr/local 1,500 MB  

/opt 512 MB 

/home ใหเ้ลือก Fill to maximum allowable siza (ท่ีเหลือทั้งหมด ) 

 8. เม่ือก าหนดพ้ืนท่ีเสร็จแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Next 
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ระบบจะแจง้เตือนวา่ตอ้งการใหลี้นุกส์ลบขอ้มูลพาติชัน่เพ่ือเตรียมการติดตั้งใหค้ลิกท่ีปุ่ม Yes 

 9. การก าหนดหมายเลข IP Address ใหเ้ครือข่าย 

ล 

ในภาพน้ีมีการ์ดแลน 1 ใบ ถา้ท่านมี 2 ใบจะพบ eth1  



Appendix B :  

Linux Centos Installation 

 

- 345 - 

 

 eth0 หมายถึง การ์ดแลนใบท่ี 1 ใชเ้ช่ือมต่อกบั CONSUMER BOX ของดาวเทียม iPSTAR ใหค้ลิกเลือก 
eth0 แลว้คลิกท่ีปุ่ม Edit ใหค้ลิกเคร่ืองหมาย เลือกเอา IP4 ส่วน IP6 ไม่ตอ้งเลือกใหเ้อาเคร่ืองหมายออก   เสร็จแลว้
ใหก้รอกหมายเลข IP Address ท่ีใชเ้ล่นเน็ตลงใป เช่นของผมกรอก 192.168.5.200 prefix(NetMask) 
255.255.255.0 แลว้คลิกปุ่ม OK  

 

 ในส่วนของ Hostname ดงัภาพขา้งบน ใหเ้ลือกท่ี manually พิมพช่ื์ออะไรก็ได ้มนัคือโดเมนเนม เช่น 
marnda.no-ip.org 
 GateWay ใหใ้ชข้องดาวเทียม ของผมคือ 192.168.5.100   DNS ใหใ้ชข้องดาวเทียม ของผมคือ 
203.192.33.34 เม่ือกรอกเสร็จใหไ้ปกรอกของ eth1 ดว้ย  
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 eth1 หมายถึง การ์ดแลนใบท่ี 2 เป็นการ์ดแลนวงในเครือข่ายเอาไวแ้จกเบอร์ใหก้บัคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนใหค้ลิกท่ี eth1 แลว้คลิกท่ีปุ่ม edit ก าหนดค่า IP4 ใหก้ าหนดเป็น 192.168.0.1 Prefix (Netmask) 
255.255.255.0 IP6 ไม่ตอ้งใส่ใหเ้อาเคร่ืองหมายออก เสร็จแลว้คลิกปุ่ม ok และคลิกปุ่ม Next 

 10. เลือกโซนเวลาโดยการคลิกเลือกท่ีรูปแผนท่ีประเทศไทย 

 

คลิกเลือกท่ีแผนท่ีประเทศไทย โซนเวลา BangKok 

 11. ก าหนดรหสัให ้root  
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กรอกรหสัเป็นตวัเลขเหมือนกนั 2 ช่องแลว้คลิกปุ่ม Next  

 12. เลือก Package Server หรือโปรแกรมท่ีจะติดตั้งใหก้บั Server 

 

ใหเ้ลือกดงัภาพดา้นบนแลว้คลิกปุ่ม Next 

 13. เลือก โปรแกรมใหเ้คร่ือ server แนะน าเลือกใหห้มด 



Appendix B :  

Linux Centos Installation 

 

- 348 - 

 

 ฝ่ังซา้ยใหเ้ลือก Servers ฝ่ังขวาใหเ้ลือกโปรแกรม ทั้งหมดเม่ือเลือกแลว้ใหส้งัเกตุดูวา่แต่ละโปรแกรมครบ
หรือไม่ เช่นผมเลือก FTP Server เม่ือสงัเกตุดูเป็นดงัน้ี 1 of 3 optional package selectd แสดงวา่ถูกเลือกแค่ 1 
โปรแกรมใหท้ าการคลิกเพ่ิมท่ีปุ่ม Optional packages ดงัหมายเลข 3 เม่ือเลือกหมดทุก โปรแกรมแลว้ฝ่ังซา้ยมือ
เล่ือนลงมาท่ี Lanquages ฝ่ังขวาเลือก thai เพื่อให ้server รองรับภาษาไทย 
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ระบบก าลงัจดัเตรียมพ้ืนท่ี 

 เสร็จแลว้คลิกปุ่ม Next โปรแกรมก็จะเร่ิมตรวจสอบพ้ืนท่ีพาติชัน่ และเตือนใหเ้ราเตรียมแผน่โปรแกรม
ทั้งหมด 6 แผน่ และเม่ือเสร็จแต่ละแผน่ CD-ROM จะเลือนแผน่ออกท่เอง ใหน้ าแผน่ต่อไปใส่ แลว้กด Enter รอ
ใหเ้สร็จท าไปเร่ือย ๆ จนครบ 6 แผน่ 
14. เสร็จส้ินการติดตั้ง 

 

เม่ือเสร็จส้ินใหค้ลิกทัปุ่่ม Reboot 
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 เม่ือเราเขา้มาจะเป็นการก าหนดคา่ต่าง ๆ ของ Server โดยท่ี Firewall ใหเ้ลือกเป็น Disabled และ SELinux 
ใหเ้ลือกเป็น Disabled 

 

เขา้สู่การตั้งค่าต่างๆ ของ Server คร้ังแรก 

 

การก าหนดค่า Firewall 
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การก าหนดค่า SElinux  

 15. เขา้ระบบคร้ังแรก 

 

Username : root 
Password : รหสัท่ีเป็นตวัเลขท่ีท่านกรอกตอนติดตั้ง 

 16. หนา้จอแรกของระบบ 
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