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การโอนยายขอมูลเว็บไซตศูนย/สถานี/ดาน ไปเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(เซิรฟเวอร) 

1. การสํารองขอมูลจากเครื่องเซิรฟเวอร(เดิม) มาที่เครื่องคอมพิวเตอร 
1.1 สรางโฟลเดอรที่ตองการสํารองขอมูล เชน D: / backupweb_old (ชื่อโฟลเดอร backupweb_old) 
1.2 ภายในโฟลเดอร backupweb_old สรางโฟลเดอรยอยอีก 2 โฟลเดอร  

1 โฟลเดอร FTP (โฟลเดอรที่จัดเก็บไฟลโปรแกรม, ไฟลเอกสาร และไฟลรูปภาพ เปนตน) 
2 โฟลเดอร DB  (โฟลเดอรที่ใชจัดเก็บไฟลฐานขอมูล เชน ไฟลที่มนีามสกุล .sql) 

 

         
      รูปที่ 1 สรางโฟลเดอร backupweb_old     รูปที่ 2 สรางโฟลเดอรยอย 
 

1.3 เปดโปรแกรม *FileZilla      จะปรากฏหนาจอดังรูป      

1.4 ทาํการเช่ือมตอโปรแกรม ตามข้ันตอนดังภาพ   

 
รูปที่ 3 โปรแกรม FileZilla 

1 
2 

1. 
ระบุคาโฮสตของเครื่อง

เซิรฟเวอรเดิม 

2. 
ระบุบัญชี  FTP (User 
name) ที่ไดรับจัดสรร
จากศูนยสารสนเทศ

3.
ระบุรหัสผาน  FTP 
(Password) ที่ไดรับ
จัดสรรจากศูนย

สารสนเทศ

4. 
คลิกปุม 

เช่ือมตอดวน 

ดาวนโหลดโปรแกรมไดที่

http://software.thaiware.com/down

load.php?id=3723 
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2.2 ข้ันตอนการเช่ือมตอฐานขอมูล 
 

 
 

 
รูปที่ 9 Dialog box สําหรับใสช่ือผูใชและรหัสผาน 

2.3 การสงออกไฟลฐานขอมูล 
 สําหรับเว็บไซตบางเว็บไซตที่มีการเก็บขอมูลลง database ใหเราทาํการ backup database ออกมาดวยเพื่อนําไป
ไวที่เคร่ืองเซิรฟเวอรใหม โดยวิธีและข้ันตอนตามตัวอยางดานลาง  โดยขอยกตัวอยางมาจากสถานวีิจัยทดสอบพันธุสัตว  
 

 
รูปที่ 10 หนาจอโปรแกรมฐานขอมูล phpMyAdmin 

 

3.คลิกเลือกฐานขอมูล 

เชน lsct_ctr (73) 

1.พิมพชื่อ URL ที่แถบ Address Bar 
(164.115.5.7/phpMyAdmin) เพื่อเช่ือมตอกับฐานขอมูล 

2.ใสชื่อผูใชและรหัสผานฐานขอมูล 
คลิกเขาสูระบบ 

* หลังจากพิมพชื่อ URL แลว

กด Enter จะมี Dialog box 
ปรากฏขึ้นมาเพื่อใหใสชื่อผูใช

และรหัสผาน 



 
รูปที่ 11 หนาจอตารางฐานขอมูล 

 
รูปที่ 12 หนาจอกําหนดคาสงออก 

4.คลิกสงออก

7.ต๊ิก  ในชอง สงมาเปนไฟล

5.เลือกทั้งหมด (คา default
จะถูกเลือกทั้งหมดอยูแลว)

6.เลือก SQL (default 
จะเปน SQL) 

8.คลิกลงมือ 



หลังจากคลิกลงมือรอสักครูจะมีแถบดานลางแสดงข้ึนมา เขาไปนําไฟลมาเก็บไวที่โฟลเดอร DB ที่เราสรางไว   
 

 
รูปที่ 13 เปดโฟลเดอรที่เก็บไฟลสงออก 

 
จะมีหนาตางที่อยูของไฟลฐานขอมูลปรากฏ 

1. ที่หนาตางเก็บไฟล .sql ใหเราทาํการ Copy หรือ Cut  ไฟล .sql นั้น 
2. นําไปวางที่ โฟลเดอร backupweb_old > DB 

 
รูปที่ 14 แสดงโฟลเดอรที่เกบ็ไฟล .sql หลังจากทําการสงออกขอมูล 

 

 
รูปที่ 15 ไฟล .sql ในโฟลเดอร backupweb_old > DB 

9.คลิกลูกศรเลือก
แสดงในโฟลเดอร

10. Copy หรือ Cut  
ไฟล .sql 

11. นําไฟลมาวางไว
ที่โฟลเดอร DB



3. ขั้นตอนการแกไขคา  configuration.php กอนทําการอัพโหลดขึ้นเครื่องเซิรฟเวอรใหม 

3.1 แกไขตัวแปรในไฟล configuration.php เพื่อเช่ือมตอฐานขอมูล โดยเปดจากโฟลเดอรที่เราทําการสํารองขอมูลเว็บไซต 
backupweb_old/FTP/configuration.php จากหัวขอที่แลว ทําตามขั้นตอนดังภาพ 

 

รูปที่ 16 เปดไฟล configuration.php    รูปที่ 17 หนาตางไฟล configuration.php 

3.2  ทําการแกไขคาตัวแปรดังนี้ 
1. public  $user = (ใสรหัสผูใชงาน (user name) ฐานขอมูลที่ไดรับจัดสรรใหจากศูนยสารสนเทศ) 

2. public  $password = (ใสรหัสผาน (password) ฐานขอมูลที่ไดรับจัดสรรใหจากศูนยสารสนเทศ) 

3. public  $db = (ใสคาเดียวกันกับ public  $user)  

4. public  $log_path  = (ใสคา ‘/logs’;) 

5. public  $tmp_path = (ใสคา ‘/tmp’;) 
 

ตัวอยาง 

1 public  $user =  ‘admin_test’;           
2 public  $password =  ‘asd12345’; 
3 public  $db =   ‘admin_test’; 
4 public  $log_path  =  ‘/logs’; 
5 public  $tmp_path = ‘/tmp’; 

 
 
 หมายเหตุ กอนทําการแกไขควรทําการ Copy ไฟลไวสํารอง 1 ชุดเพื่อปองกันความเสียหาย หรือหากไมแนใจติดตอ มาที่ 

ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 02-653-4444 ตอ 2331, 2342  (สกภณ รุงโรจน, สุวรรณี กาญจนภูสิต) 

คลิกขวาท่ีไฟล configuration.php 
เลือก Edit with Notepad ++ หรือ 
EditPlus  

user และ password  

ดูจากบัญชีที่ศูนยสารสนเทศ

จัดสรรให

สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดที่ 
http://software.thaiware.com/10060-Notepad-

Plus-Plus.html 



4. ขั้นตอนการปรับแกไขไฟลฐานขอมูล  .sql กอนทําการนําเขาเครื่องเซิรฟเวอรใหม 

4.1 ทําการแกไข Format (ภาษา) เปดไฟลฐานขอมูลจากโฟลเดอรที่เราทําการสํารองฐานขอมูลออกมาจากหัวขอที่แลว ทําตาม
ขั้นตอนดังภาพ 

 

รูปที่ 18 เปดไฟลฐานขอมูล .sql     รูปที่ 19 หนาตางไฟลฐานขอมูล 
 

 

รูปที่ 20 แกไข Format      รูปที่ 21 แกไข Format เรียบรอย 

1.เลือกไฟลฐานขอมูลคลิกขวา
เลือก Edit with Notepad ++ 

หรือ EditPlus  

2.เลือกเมนู Format > Encode in UTF-8 



4.2  ทําการแกไขลิงคของไฟลฐานขอมูล ทําตามขั้นตอนดังภาพ 

 

 
รูปที่ 22 วิธีแกไขลิงคเว็บไซต 

 

 

 
รูปที่ 23 เสร็จส้ินขั้นตอนแกไขไฟลฐานขอมูล 

 

1.คลิกที่ไอคอน Find หรือ กด Ctrl+F 
2.คลิกแท็บ Replace 
3.ชอง Find what : พิมพ URL (เว็บไซต
ของเรา เชน www.dld.go.th/lsct_ctr/ 
4.ในชอง Replace with : พิมพ URL 
ใหม ตามที่ศูนยสารสนเทศจัดสรรให 
เชน lsct-ctr.dld.go.th/   
* ขอสําคัญ ทาย URL ตองมี slash ( / )ปดทาย 

5.กด Replace จนมี Dialog box 
ปรากฏ หรือ กด Replace All 1 คร้ัง  
6.กด Save  

หมายเหตุ กอนทําการแกไขควรทําการ Copy ไฟลไวสํารอง 1 ชุดเพื่อปองกันความเสียหาย หรือหากไมแนใจติดตอ มาที่ 
ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 02-653-4444 ตอ 2331, 2342  (สกภณ รุงโรจน, สุวรรณี กาญจนภูสิต) 



5. ขั้นตอนการนําขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรไปที่เครื่องเซิรฟเวอร (ใหม) VM4 
 

5.1 เปดโปรแกรม *FileZilla      จะปรากฏหนาจอดังรูป  

5.2 ทาํการเช่ือมตอโปรแกรม ตามข้ันตอนดังภาพ   

 

 
รูปที่ 24 โปรแกรม FileZilla 

 
 
 

1. 
ระบุคาโฮสตของ

เคร่ืองเซิรฟเวอรใหม 

2. 
ระบุบัญชี  FTP (User 
name) ที่ไดรับจัดสรร
จากศูนยสารสนเทศ 

3.
ระบุรหัสผาน  FTP 
(Password) ที่ไดรับ
จัดสรรจากศูนย

4. 
คลิกปุม 

เช่ือมตอดวน 



 
รูปที่ 25 ขั้นตอนการนําไฟลเว็บไซตจากเครื่องคอมพิวเตอรขึน้ไปวางบนเครื่อง server 

 
 

 
รูปที่ 26 ขอมูลถูกอัพโหลดไปยังเครือ่ง server 

 
 
 

ภายในโฟลเดอร 
public_html 

7.เลือกขอมูลทั้งหมด 
Click อัพโหลด 

5.Click > FTP 

domains 
exxam.dld.go.th 
 
 
 
public_html 

6.Click 
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ozilla firefox
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นขอมูล และทํ
มูล เขาสูเคร่ือ

 

URL (ดูไดจากบั
เทศจัดสรรให) 

ชและรหัสผาน

(ดูจากบัญชี) ค
 

น 

Chome 

ทาํการแกไขไฟ

งเซิรฟเวอรให

บัญชีที่

 

คลิก

 

ฟล 
หม 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 30 หนาจอโปรแกรม phpMyAdmin (version ใหม) 

 
รูปที่ 31 นําเขาขอมูล (Import) 

 

 
                                   รูปที่ 32 การนําเขาขอมูล 

3.เลือกชื่อฐานขอมูลของเรา

(ดูจากบัญชี) 

4.Click  Import

5.Click  เลือกไฟล

6.เลือกไฟลฐานขอมูลที่เรา สงออกไวจากหัวขอที่
แลว เชน  backupweb_old/DB/exxam.sql 

คลิก open 

ขอสังเกต > จะมี

ขอความแจงวานําเขา

ขอมูลสูฐานขอมูล 
exxam_test 
หากเลือกช่ือ

ฐานขอมูลจากขอ 3 



 
                           รูปที่ 33 ไฟลฐานขอมูลที่จะทําการนําเขา 

 
 

 
                          รูปที่ 34 เสร็จส้ินการนําเขาไฟลฐานขอมูล 

ไฟลฐานขอมูล exxam.sql ถูกเลือก 

7.Click Go 

8.Click Log out    

เสร็จสิ้นการนําเขา 

ตารางขอมูลที่ถูกนําเขามา 
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