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การสํารองขอมูลเว็บไซตและนํากลับมาใช (Backup And Restore) 

 การสํารองขอมูลเว็บไซตและการนํากลับมาใช หรือ Backup and Restore เปนการสํารองขอมูล

ของเว็บไซตของเราเก็บไวเพื่อนําใชงานในภายหลัง ในกรณีที่เว็บไซตของเรามีปญหา เชน โดนแฮ็กขอมูล หรือ 

ติดมัลแวร หรือ เกิดจากการปรับแตงของเราเอง จนทําใหเว็บไซตพังหรือไมสามารถใชงานตอไปได ถาหากเรา

มีการทํา Backup เว็บไซตของเราไวอยางสม่ําเสมอ เราก็สามารถที่จะนําไฟล Backup เว็บไซตของเรา เอามา

ทําการ Restore หรือยอนกลับขอมูลของเว็บไซตของเรา ไปยังนะจุดที่เราไดสํารองขอมูลเอาไวลาสุดได และ

สามารถใชงานเว็บไซตของเราตอไปได 

 ในการสํารองขอมูล หรือการ Backup น้ัน เราสามารถที่จะทําการสํารองขอมูลบอยคร้ังไหม ก็ขึ้นอยู

กับการอัพเดทขอมูลของเว็บไซตเรา บางเว็บไซตอาจจะมีการอัพเดทขาวสาร 2-3 คร้ังตอเดือน ก็อาจจะทํา

การ Backup เดือนละคร้ังหรือสองเดือนคร้ัง บางเว็บไซตมีการอัพเดทขอมูลทุกวัน ก็อาจจะตองทําสัปดาหละ

คร้ังหรือเดือนละคร้ัง ก็แลวแตความสําคัญของขอมูลของเรา ยิ่งถาเราทําบอยๆ ตอน Restore ขอมูลกลับมา 

ก็จะยิ่งไดขอมูลลาสุด หรือเปนปจจุบันมากๆ 

การสํารองขอมูลเว็บไซต (Backup) 

 ในการสํารองขอมูล สําหรับ Wordpress น้ัน แนะนําใหใช Plugin ชวยในการสํารองขอมูลจะดีกวา

ที่เราจะทําการ Backup เอง หรืออาจจะตองใชความชํานาญในระดับหน่ึง ที่จะทําการ Backup ขอมูล ได

อยางถูกตองครบถวนสมบูรณ และ Plugin ที่จะใชในการ Backup ขอมูลเว็บไซตของเรา คือ Plugin ที่ชื่อวา 

Duplicator โดยขั้นตอนในการ Backup มีดังน้ี 

 1. ใหเราทําการ Log in เขาสูระบบ จากน้ันใหดูที่เมนูดานซายมือ มองหา เมนู Duplicator ถาหาก

ไมมี plugin ที่ชื่อวา Duplicator ใหทําการติดต้ังใหเรียบรอยกอนการใชงาน จากน้ันใหเรา คลิ๊ก ที่เมนู 

Duplicator ไดเลย 
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 2. กอนทําการ Backup ขอมูลทุกคร้ัง เราตองทําการลบไฟลเดิมออกจากระบบกอน มิฉะน้ันเราจะ

ไมสามารถ Backup ขอมูลได โดยทําลบดังน้ี อันดับแรก ใหเราเลือกเมนู Duplicator > Tools 

 

 3. จากน้ันทําการเลือก แท็ป เมนู Cleanup 
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 4. ใหเราทําการเร่ิมตนลบไฟล โดยเร่ิมกดที่ปุม Delete Reserved Files 

 

 - ถาหากทําการลบไฟลสําเร็จ ระบบจะแจงวาไดทําการลบไฟลสําเร็จแลว 

 

 - จากน้ันใหเราทําการกดปุม Delete Legacy Data 
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 - จากน้ันใหเราทําการกดปุม OK 

 

 - จากน้ันใหเราทําการกดปุม Clear Build Cache 

 

 - จากน้ันใหเราทําการกดปุม OK 
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 5. จากน้ันใหเรา ใชโปรแกรม FileZilla เพื่อเขาไปตรวจสอบไฟลบน Server โดยการ เขาไปที่ 

Web ของเราที่อยูบน Server จากน้ันทําการหาไฟล ที่ชื่อวา 2017xxxxxx.zip ซึ่งเปนไฟล Backup เดิมของ

เรา ถาหากเราไมลบไฟลน้ีออกกอน แลวเราทําการ Backup เลย ระบบก็จะนําเอาไฟลเดิมอันน้ี เขามารวมไว

ดวย ทําใหไฟล Backup ของเรามีขนาดใหญเกินความจําเปน ฉะน้ันเราตองทําการลบไฟล Backup ตัวเดิม

ออกกอนทุกคร้ัง ที่จะทําการ Backup ขอมูลของเราใหม 

 

 หลังจากที่เราเจอไฟลที่เราตองการลบแลว ใหทําการเลือกไฟลน้ัน แลวก็กดปุม Delete บนคียบอรด

ของเรา เพื่อทําการลบไฟลน้ีไดเลย 

 6. เมื่อทําการลบไฟล Backup เดิมทั้งหมดออกจากระบบแลว ใหเรากลับมาที่ หนาเว็บ (หลังบาน) 

ของเราอีกคร้ัง ไปที่เมนู Duplicator เหมือนเดิม จากน้ันกดปุม Create New เพื่อสรางไฟล Backup ของเรา 
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 7. เร่ิมขั้นตอนในการสรางไฟล Backup ในหัวขอ Requirements ตองเปนคําวา Pass สีเขียว ดัง

รูปนะครับ ในชอง Name คือชื่อไฟลของเรา จะขึ้นตนดวยป เดือน วัน จากน้ันกดปุม Next ที่ดานลางไดเลย

นะครับ 

 

 8. ระบบจะรายงานขอมูลตางๆ ใหทําการ ต๊ิก เคร่ืองหมาย ถูก จากน้ันกดปุม Build 
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 9. ระบบทําการสรางไฟล Backup ใหเรารอสัก 2-3 นาที ขึ้นอยูกับขนาดของเว็บไซตเรา 

 
 10. เมื่อทําการสรางไฟล Backup เสร็จแลว เราก็จะไดไฟลออกมา 2 ไฟล จากน้ันใหเราทําการ 

ดาวนโหลดไฟลมาเก็บไวที่เคร่ืองเรา 
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การนําขอมูลกลับมาใช (Restore) 

 ถาหากเราไดทําการ Backup ขอมูลไวอยางสม่ําเสมอ ตอใหเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดขึ้นกับเว็บ

ของเรา ไมวาจะเปนการโดน Hack หรือเกิดจากที่เราเองทําการปรับแตง จนเว็บพังจนไมสามารถเขาใชงาน 

เราก็สามารถนําไฟล Backup ของเรา เพื่อทําการ Restore ขอมูล ใหกลับมาเปนเหมือนเดิม และพรอมใชงาน

ตอไป 

 1. เราตองเตรียมขอมูลใหพรอม เตรียมไฟลที่ Backup เอาไวลาสุด จากน้ันก็ใหเราเขาไปลบไฟล

เดิมที่อยูบน Server ออกใหหมดกอน 

 

 - จากน้ันทําการ Upload ไฟลที่เราเตรียมไว ไปยัง Server 

 

 - หลังจาก Upload ไฟลไปยัง Server แลว ก็ถือวาเราไดเตรียมไฟล ที่ใหสําหรับ Restore ขอมูล

เสร็จแลว 
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 2. ทําการเปด Web Browser เชน Google Chrome, FireFox ขึ้นมาในตัวอยาง ผมใช Google 

Chrome ในการทํางาน จากน้ันใหเราพิมพ Url http://xxx.bru.ac.th/installer.php เชน เว็บของผมคือ 

http://devm.bru.ac.th ก็จะไดเปน http://devm.bru.ac.th/installer.php เปนตน 

 

 -  จากน้ันจะเขาหนาจอในการ Restore ขอมูลของเว็บไซตของเรา สังเกตในหัวขอ 

Requirements ตองเปนคําวา Pass สีเขียว 

 
 

 

http://xxx.bru.ac.th/installer.php
http://devm.bru.ac.th/
http://devm.bru.ac.th/installer.php
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 3. ทําการกรอกขอมูลที่จําเปนใหครบถวน 

   1. Action : เลือก Connect and Remove All Data 

   2. Host : localhost ไมเปลี่ยนแปลง 

   3. Name : ชื่อฐานขอมูล (Database Name) 

   4. User : ผูใชงานฐานขอมูล (Database User) 

   5. Password : รหัสผาน (Password) 

 จากน้ันทําการกดปุม Test Connection ถาขึ้น Success สีเขียว ทั้ง 2 บรรทัดแสดงวาติดตอกับ

ฐานขอมูลสําเร็จ พรอมที่จะทําการ Restore ขอมูลแลว 

 

 จากน้ันให ต๊ิก เคร่ืองหมายถูก และกดปุม Run Deployment 

 
 

 ระบบจะถามเพื่อเปนการยืนยันอีกคร้ัง ก็ใหตอบ Yes ไปไดเลย 
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 4. ระบบจะทําการประมวลผล อาจจะรอสัก 2-5 นาที ขึ้นอยูกับขอมูลในเว็บไซตของเรา 

 

 5. ระบบจะแสดงการต้ังคา เว็บไซต ของเรา (ไมแนะนําใหเปลี่ยนแปลงคาใดๆ เพราะวาเราสามารถ

กําหนดคาภายหลังได) กดปุม Run Update 

 

 6. ระบบทําการดําเนินการ Restore ขอมูลของเว็บไซตของเรา 
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 7. ถามาถึงขั้นตอนน้ีแสดงวา ระบบไดติดต้ังขอมูลของเว็บไซตเรียบรอยแลว ถาหากไมมีความ

ผิดพลาดของขอมูล ก็สามารถเขาชมเว็บไซตของเราได โดยกดปุม Test Site ไดเลย ถาหากเว็บไซตของไมมี

อะไรที่ผิดปกติ ก็เปนอัน Restore ขอมูลเสร็จเรียบรอยครับ 

 

 ขอมูลเว็บไซตของเรา ก็จะกลับมาเปนเหมือนเดิม (ลาสุดเทาที่เราไดทําการ Backup ไว) 

 




