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คู่มอืการใช้งานโปรแกรม FileZilla 

 FileZilla เป็นโปรแกรมประเภท FTP Client ท่ีใช้ส ำหรับกำรส่งไฟล์หรือรับไฟล์ระหวำ่งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของเรำซ่ึงเรียกวำ่ Client กบัคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยซ่ึงเรียกวำ่ Hosting หรือจะพูดกนัง่ำย ๆ ตำม
ประสำคนทัว่ไปท่ีเขำ้ใจกนัคือ หำกเรำพฒันำเวบ็ไซตข้ึ์นมำเวบ็หน่ึงแลว้ตอ้งกำรอยำกจะให้เวบ็ไซตข์องเรำ
สำมำรถเผยแพร่ไปทัว่โลกได้นั้นเรำก็ตอ้งน ำไฟล์ต่ำง ๆ ของเว็บไซต์เรำข้ึนไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ (Server) 
หรือ Web Hosting กำรน ำไฟลต่์ำง ๆ ข้ึนไปอยูบ่น Web Hosting ไดน้ั้นเรำจะตอ้งอำศยัโปรแกรมช่วย ซ่ึงก็มี
หลำยโปรแกรม เช่น WS FTP, FileZilla เป็นตน้ ในท่ีน้ีขอแนะน ำโปรแกรม FileZilla เป็นโปรแกรมท่ี
สำมำรถดำวน์โหลดมำใชฟ้รี ๆ อีกดว้ยท ำใหไ้ม่ตอ้งห่วงปัญหำเร่ืองลิขสิทธ์ิ 

การติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
1. สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรม FileZilla ไดท่ี้ http://filezilla-project.org/ ให้เลือกดำวน์โหลด 

FileZilla Client 
2. เม่ือดำวน์โหลดมำเรียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นข้ึนตอนกำรติดตั้ง

โปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมท่ีเรำดำวน์โหลดมำจะมีลกัษณะดงัรูป 
   ท  ำกำรเรียกโปรแกรมติดตั้งโดยกำรดบัเบิ้ลคลิกท่ี Icon FileZilla 
3. เขำ้สู่กระบวนกำรติดตั้งโปรแกรม 

ในขั้นตอนน้ีโปรแกรมจะแสดง
รำยละเ อียดและเ ง่ือนไขของ
โปรแกรม ถำ้ยอมรับเง่ือนไขต่ำง 
ๆ ให้คลิกท่ีปุ่ม I Agree เพื่อเขำ้สู่
ขั้ นตอนกำรติดตั้ ง โปรแกรม
ต่อไป  
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4. ขั้นตอนกำรเลือกรูปแบบกำรติดตั้งโปรแกรมส ำหรับผูใ้ช ้

 
ในขั้ นตอน น้ี เ ป็นกำร เ ลื อก
รู ป แ บ บ ก ำ ร ติ ด ตั้ ง บ น
คอมพิวเตอร์ว่ำตอ้งกำรท่ีจะให้
โปรแกรมน้ีสำมำรถใช้งำนได้
ทุกคน Anyone หรือเฉพำะ 
Administrator เท่ำนั้น เม่ือเลือก
ไดแ้ลว้คลิกปุ่ม Next > ต่อไป
ไดเ้ลย 
 
 

 
 5.  ขั้นตอนกำรเลือก Components เพิ่มเติม 

 Components เพิ่มเติมคือส่วน
ของ โปรแกรม เส ริม ท่ี เพิ่ ม
ควำมสำมำรถให้กบัโปรแกรม
มำกข้ึน 
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 6. ขั้นตอนกำรเลือกท่ีอยูข่องโปรแกรม 

โป รแ ก รม จ ะ ก ำ หนดค่ ำ
เ ร่ิมต้นให้อยู่แล้ว  ถ้ำหำก
ต้องกำรติดตั้ งโปรแกรมใน
ต ำแหน่งอ่ืนก็สำมำรถก ำหนด
ไดต้ำมหมำยเลข 2  
 
 
 
 
 
 
 

 
 7. ขั้นตอนกำรเลือกต ำแหน่ง Shortcuts ของโปรแกรม 

 
 
 
 
 

คลกิ 

1 2 

คลกิ 



นายจตพุล โพธ์ิค าพก นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

 
8. ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย 
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เร้ิมต้นใช้งานโปรแกรม FileZilla 
 1. เร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม 

 
 
ส่วนประกอบต่ำง ๆ ของโปรแกรม FileZilla 

1. เมนูทัว่ไป (Toolbar) คือเมนูค ำสั่งทัว่ ๆ ไปท่ีใชง้ำนบ่อย 
2. เช่ือมต่อแบบรวดเร็ว (Quick Connect) คือส่วนท่ีใช้ส ำหรับให้ผูใ้ช้ท  ำกำรล็อกอินเขำ้เวบ็โฮสต้ิง 

อยำ่งง่ำยและรวดเร็ว 
3. ขอ้มูลกำรเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ คือส่วนท่ีแสดงขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ 
4. โฟลเดอร์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย 
5. ไฟลเดอร์ท่ีอยูบ่นเวบ็โฮสต้ิง 
6. รำยช่ือไฟลท่ี์เลือกโฟลเดอร์ตำมหมำยเลข 4 
7. รำยช่ือไฟลท่ี์อยูบ่นเวบ็โอสต้ิงตำมท่ีเลือกโฟลเดอร์หมำยเลข 5 
8. แสดงสถำนกำรณ์รับ – ส่งไฟลร์ะหวำ่งเคร่ืองลูกข่ำยและเวบ็โฮสต้ิง 
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2. การเช่ือมต่อกบัเวบ็โฮสติง้ 
 กำรเช่ือมต่อกบัเวบ็โฮสต่ิงของโปรแกรม FileZilla นั้นมีรูปแบบกำรเช่ือมต่อ 2 รูปแบบไดแ้ก่ กำร
เช่ือมต่อแบบธรรมดำ และกำรเช่ือมต่อแบบรวดเร็ว 

1. กำรเช่ือมต่อแบบรวดเร็ว (Quick Connect) จะเป็นกำรเช่ือมต่อไปยงัเวบ็โฮสต่ิงแบบง่ำย ซ่ึงเม่ือ
เลิกใชง้ำนแลว้ก็ไม่มีกำรเก็บค่ำกำรเช่ือมต่อไว ้เม่ือตอ้งกำรเช่ือมต่อใหม่ก็ตอ้งกรอกขอ้มูลใหม่ ดงันั้นวิธีกำร
น้ีจึงไม่เหมำะส ำหรับกำรใชง้ำนบ่อย ๆ  

2. กำรเช่ือมต่อแบบธรรมดำ (Normal Connect) เป็นกำรเช่ือมต่อโดยกำรก ำหนดค่ำเร้ิมตน้ต่ำง ๆ 
เช่น ท่ีอยู ่FTP แลว้จดัเก็บไวเ้พื่อใหส้ำมำรถเรียกใชง้ำนไดต้ลอดเวลำ มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

2.1. เปิดโปรแกรม FileZilla คลิกท่ีไอค่อนเซิร์ฟเวอร์ทำงซำ้ยมือตำมรูป 

 
 

2.2. จำกนั้นคลิกท่ี “สร้ำงท่ีตั้งใหม่” 
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2.3. ก ำหนดค่ำต่ำง ๆ  
- โฮสต:์ กรอกท่ีอยูเ่วบ็โฮส
ต่ิงท่ีตอ้งกำรเช่ือมต่อ 
- พอร์ต: ระบุพอร์ตท่ีใช้ใน
กำรเช่ือมต่อ 
- Protocol: เลือกประเภทกำร
เช่ือมต่อ 
- Logon Type: เลือกรูปแบบ
กำร Login ให้เลือกรูปแบบ
เ ป็ น  “ แ บ บป ก ติ ”  แ ล้ ว
ก ำ หนด  “ ช่ื อผู ้ ใ ช้ ”  แ ล ะ 
“รหสัผำ่น”  
 

 
3. การส่งไฟล์ขึน้เวบ็โฮสติ่ง (Upload File) 

 หลงัจำกท่ีท ำกำรเช่ือมต่อกบัเวบ็โฮสต่ิงเรียบร้อยแลว้ จะสังเกตเห็นรำยช่ือโฟลเดอร์และรำยช่ือ
ไฟลท่ี์อยูบ่นเซิร์ฟเวอร์ดงัรูป 
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ฝ่ังเคร่ืองเรา ฝ่ังโฮสติ่ง 
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 3.1 กำรส่งไฟล์ดว้ยวิธี Drag and Drop ดว้ยกำรคลิกโฟลเดอร์ท่ีตอ้งกำรส่งไฟล์ คำ้งไวแ้ลว้ลำก
ไปไวใ้นต ำแหน่งโฟลเดอร์ท่ีตอ้งกำรแลว้ปล่อยเมำส์ 

 
 
 3.2 กำรส่งไฟลด์ว้ยกำรคลิกเมำส์ขวำท่ีโฟลเดอร์ท่ีตอ้งกำรส่งไฟล์ข้ึนเซิร์ฟเวอร์ แลว้คลิกเลือก
ท่ี “อพัโหลด”  

 
  

ฝ่ัง
เคร่ือ
งเรา 
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4. การออกจากโปรแกรม (Disconnect) เม่ือท ำกำรรับ-ส่งไฟล์ต่ำง ๆ เรียบร้อยแลว้ให้ท ำกำร Log 
Out ออกทุกคร้ังเพื่อควำมปลอดภยั 

 

คลกิ 


