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คู�มือการติดต้ังโปรแกรม MySQL Essential 5.xx for Windows 
Installation Guide for MySQL Essential 5.xx for Windows 

 
 โปรแกรมจัดการฐานข�อมูลในป'จจุบันมีอยู,หลายโปรแกรม โปรแกรมหน่ึงท่ีมีความสามารถในการจัดการฐานข�อมูลได�เป7น
อย,างดีและเป7นท่ียอมรับกันมายาวนาน หน่ึงในโปรแกรมน้ันคือ โปรแกรม MySQL ซ่ึงโปรแกรม MySQL มีให�เลือกใช�หลายรูปแบบท้ัง
ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux สําหรับในระบบปฏิบัติการยังมี 2 รุ,น คือ เป7นรุ,นท่ีเป7นฐานข�อมูลแบบเซิรLฟเวอรLองคLกรขนาด
ใหญ, กับรุ,นท่ีเป7นเซิรLฟเวอรLขนาดเล็ก ในท่ีนี้จะกล,าวเฉพาะรุ,นท่ีเป7นเซิรLฟเวอรLขนาดเล็ก เน่ืองจากการติดต้ังโปรแกรมและการต้ังค,า
ข�อกําหนดต,าง ๆ ทําได�ง,าย เหมาะสําหรับใช�ภายในองคLกรท่ัวไป 
 โปรแกรม MySQL Essential เป7นโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาระบบการติดต้ังโปรแกรมให�ง,าย ใช�ได�กับระบบปฏิบัติการ Windows 
ทุกรุ,น แต,ยังคงความสามารถของการเป7น Database Server ไว�อย,างครบถ�วน และสามารถทํางานในรูปแบบ Service 
ของระบบปฏิบัติการ Windows ทำให�ไม,ต�องกังวลว,าเม่ือเปZดเคร่ืองคอมพิวเตอรLมาแล�ว MySQL จะทํางานหรือยัง 
 ข.อควรระวัง เน่ืองจากมีโปรแกรมอีกหลายโปรแกรมท่ีใช�ฐานข�อมูลแบบ MySQL เช,น AppServ, Vertrigo หรือ XAMP 
เป7นต�น ในเคร่ืองคอมพิวเตอรLที่ต�องการติดต้ัง MySQL ต�องไม,มีโปรแกรมเหล,าน้ีติดต้ังอยู, เน่ืองจากมีการทํางานท่ีใช�ช,องทางการ
ส่ือสารเดียวกัน ระบบปฏิบัติการจะยินยอมให�ใช�ได�เพียงโปรแกรมเดียวเท,าน้ัน 
 การติดต้ังโปรแกรม เม่ือผู�ใช�ดาวนLโหลดโปรแกรม MySQL Essential มาเสร็จเรียบร�อยแล�ว (สามารถค�นหาล้ิงคLการดาวนL
โหลดได�จากเว็บ google.com) ในท่ีนี้จะอ�างถึง รุ,น 5.1.47-win32 ซ่ึงมีชื่อไฟลLเป7น mysql-essential-5.1.47-win32.exe ให�
ดับเบิลคลิกท่ีโปรแกรมเพ่ือเรียกมาทํางาน จะปรากฏข�อความดังรูป 

 
 ให�คลิกปุhม “Next >” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 
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 จากรูปจะเป7นการกําหนดรูปแบบของการติดต้ัง MySQL ในท่ีนี้เลือกใช�แบบ “Custom” และให�คลิกปุhม “Next >” 
โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 จากรูป โปรแกรมติดต้ังจะแสดงข�อมูลให�เลือกรูปแบบของ MySQL ท่ีจะติดต้ังโปรแกรม ให�คลิกปุhม “Next >” จะปรากฏ
ข�อความดังรูป 

 
 โปรแกรมจะแสดงโฟลเดอรLสําหรับการติดต้ัง ให�คลิกปุhม “Install” 
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 โปรแกรมจะเร่ิมทําการคัดลอกข�อมูลไปยังโฟลเดอรLที่ติดต้ัง รอจนกว,าจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 โปรแกรมติดต้ังทําการเรียกโปรแกรม MySQL ระบบปฏิบัติการสอบถามจะให�เรียกใช�งานโปรแกรมน้ีหรือไม, ให�ตอบ “Yes” 

     
 จากรูปจะแสดงรายละเอียดของ MySQL ท่ีทําการติดต้ังให�คลิกปุhม “Next >” ท้ัง 2 รูป 
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 จากรูป โปรแกรมติดต้ังจะสอบถามหลังทําการติดต้ังเสร็จแล�วจะดําเนินการอย,างไป ในหน�าต,างน้ี ให�ผู�ใช�คลิกเคร่ืองหมาย
หน�าข�อความ “Register the MySQL Server now” ออก แล�วคลิกปุhม “Finish” 

 
 เน่ืองจากมีการทําเคร่ืองหมายหน�า “Configure the MySQL server now” ในรูปก,อนหน�าน้ี โปรแกรมติดต้ังจึงเรียก
โปรแกรมต้ังค,าข�อมูลมาทํางานซ่ึงระบบปฏิบัติการ Windows จะสอบถามจะให�เรียกมาทํางานหรือไม, ให�ตอบ “Yes” 

 
 จากรูปให�คลิกปุhม “Next >” 



หน�า 5 
 

by  http://msglive.org 

 
 จากรูปให�เลือก “Detailed Configuration” แล�วคลิกปุhม “Next >” 

 
 จากรูปให�เลือกเป7น “Developer Machine” แล�วคลิกปุhม “Next >” 

 
 จากรูปให�เลือกเป7น “Multifunctional Database” แล�วคลิกปุhม “Next >” 
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 คลิกปุhม “Next >” 

 
 จากรูปให�เลือกเป7น “Manual Setting” และเลือกจํานวนผู�ใช�งานท่ีต�องทําการติดต,อกับ MySQL Server ค,าข�อมูลน้ีควร
กําหนดให�เหมาะสมกับผู�ใช�งานจริงไม,ควรกําหนดมากเกินความจําเป7น แล�วคลิกปุhม “Next >” 
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 จากรูป กําหนด “Port Number:” เป7น 3306 และทําเคร่ืองหมายหน�า “Add firewall exception for this port” 
เพ่ือให�เคร่ืองอ่ืนสามารถเรียกใช�ข�อมูลในเคร่ืองน้ีได� จากน้ันคลิกปุhม “Next >” 

 
 จากรูปให�คลิกเลือก “Manual Selected Default Character Set” และเลือกเป7น “utf8” แล�วคลิกปุhม “Next >” 

 
 จากรูปให�ทําเคร่ืองหมายหน�า “Install As Windows Service” และนําเคร่ืองหมายหน�า “Include Bin Directory in 
Windows PATH” ออก นอกจากน้ีให�ทําเคร่ืองหมายหน�า “Launch the MySQL Server automatically” เพ่ือให� MySQL 
ทํางานทันทีเม่ือเปZดเคร่ืองคอมพิวเตอรL แล�วคลิกปุhม “Next >” 
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 จากรูปให�ทําเคร่ืองหมายหน�า “Modify Security Settings” แล�วใส,รหัสผ,านของ root ท้ัง 2 คร้ังให �ตรงกัน ซ่ึงรหัสผ,าน
ของ root น้ีผู�ใช�ต�องจําไว�ให�ดี เน่ืองจากจะต�องนําไปใช�สําหรับการต้ังค,าในการติดต,อกับฐานข�อมูล MySQL และทําเคร่ืองหมายหน�า 
“Enable root access from remote machines” หากไม,ทําเคร่ืองหมายในส,วนน้ี เคร่ืองคอมพิวเตอรLอื่นจะไม,สามารถใช�บัญชี
ของ root เพ่ือติดต,อกับฐานข�อมูลได� สําหรับ “Create An Anonymouse Account” ให�นําเคร่ืองหมายออก แล�วคลิกปุhม 
“Next >” 

 
 จากรูปคลิกปุhม “Execute” 
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 จากรูปโปรแกรมต้ังค,าข�อกําหนดทํางานเสร็จส้ิน ให�สังเกตในแต,ละรายการต�องมีเคร่ืองหมายถูกครบทุกรายการ หากมี
รายการหน่ึงรายการใดไม,ถูกทําเคร่ืองหมายถูกไว� ต�องดําเนินการตรวจสอบระบบปฏิบัติการซ่ึงอาจมี MySQL ถูกติดต้ังไว�ก,อนหน�าน้ี
แล�ว จากน้ันคลิกปุhม “Finish” 
 


