
Chapter 5 
สร้างระบบฐานข้อมูลส าหรับใช้ในการเก็บข้อมูลแอปพลิเคชั่นจริง โดยใช้ 
Python Django ทดลองส่งข้อมูลออกไปภายนอก internet โดยการ 

forward port ผ่าน ngrok

4123305 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่



ผลลพัธ์วนัน้ี



Django คืออะไร?

Django คือ Python Web Framework อธิบายง่ายๆคือ เคร่ืองมือท่ีออกแบบมาเพ่ือใชส้ร้างเวบ็ไซต์
โดยเฉพาะเขียนดว้ยภาษา Python ในการจดัการระบบหลงับา้นของเวบ็ไซต์ (Back End) โดยมีความสามารถท่ี
พร้อมใชง้านหลายอยา่งเช่น ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database) ระบบแอดมินหลงับา้น (Administration) 
ระบบจดัการสมาชิก (User Management) และอ่ืนๆ ท่ีพร้อมส าหรับการสร้างเวบ็แอปพลิเคชนัใหเ้สร็จในเวลา
อนัรวดเร็ว



Django follow MTV Architectural Pattern

MTV หรือ Model Template View เป็นคอนเซปตก์ารเขียนเวบ็ไซตท่ี์มีส่วน
ประกอบการท างานท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่ง

M - Model คือ ระบบจดัการฐานขอ้มูล

T - Template คือ หนา้ตาของเวบ็ท่ีใชแ้สดงผลวา่แต่ละหนา้จะออกมาเป็นอยา่งไร

V- View คือ ส่วนส าหรับจดัการขอ้มูลเพ่ือน าไปแสดงผลใน template 



มใีครใช้ Django บ้าง

หลายคนอาจสงสยัวา่ใครใช้ Django บา้ง บอกไดเ้ลยวา่ตอนน้ีเจา้เฟรมเวร์ิกตวัน้ีนิยมมาก
อยา่งเวบ็ไซต์ Instagram, NASA Official Website, Mozilla, 
Spotify,The Washington Post, Pinterest, National Geographic 
เบ้ืองหลงัก็ใช้ Django 

Ref: https://www.netguru.com/blog/top-10-django-apps-and-why-companies-are-betting-on-this-framework

https://www.netguru.com/blog/top-10-django-apps-and-why-companies-are-betting-on-this-framework


1.ลง python



ไปท่ี https://www.python.org/ >> download

• เลอืก version ที่ใหมท่ี่สดุ

• Install

• เลอืก add to path

• Customize >> แก ้path เป็น c:/python39

https://www.python.org/


ลองเขา้ python shell ดว้ยการเปิด python >>พิมพ ์IDLE ท่ีคน้หา



ทดสอบ python ดว้ยการเขา้ cmd >> พิมพ ์python –V
และ pip -V



กรณี run ไม่ได้

• เช็ค path โดยไปท่ี IDLE >> path browser

• พิมพ ์environment >> set path ตามรูป



2.ติดตั้ง django



สร้าง virtual environment 
>> pip3.9 install virtualenv



สร้าง folder ใน project >> ตั้งช่ือ >> cd เขา้ไปใน folder ท่ี
สร้าง >> สร้าง virtualenv >> python -m virtualenv
venv



ได ้folder venv ดงัรูป



พิมพ ์ .\venv\scripts\activate เขา้สู่โหมด venv



ลง Django พิมพ ์pip install django==3.2



เชค็วา่ติดตั้งแลว้ >> pip list



สร้าง project ใน Django >> พิมพ ์django-admin 
startproject ช่ือโปรเจค็



ได ้folder ดงัรูป



cd เขา้ folder ท่ีสร้างข้ึน cd>> รัน server พิมพ ์ python 
manage.py runserver



พิมพ ์localhost:8000 ท่ี address bar ไดผ้ลดงัรูป



ctrl +c กลบัมาหนา้ปกติ ไดผ้ลดงัรูป



สร้างฐานขอ้มูล >> พิมพ ์python manage.py migrate



สร้างหนา้ผูดู้แลระบบ >> พิมพ ์python manage.py 
createsuperuser >> กรอกขอ้มูล (ไม่ตอ้งใส่ email) >> กด y



สร้างแอปยอ่ยใน django >> พิมพ ์python manage.py 
startapp ช่ือแอป   ได ้folder ดงัรูป



check ดูหลงัการสร้าง >> พิมพ ์dir



3.ลองท า api ส่ง json file ใน 
django



เปิด vscode ลง python extension



ลง extension django



ไปท่ี urls.py คดัโคด้ท่ีแรเงา



ไปท่ี app สร้างไฟลใ์หม่ ตั้งช่ือ urls.py



น าโคด้ท่ี copy มาวาง และพิมพโ์คด้ใน urls.py ของ app ดงัรูป



ไปท่ี settings.py ดา้นบน 
จุดท่ี 1 ใส่ ‘*’ ดงัรูป
หมายเหตุ เป็นส่วนท าใหส่้ง api ได้



จุดท่ี 2 เติม myapp เพื่อ register app



กลบัไปท่ี urls.py ดา้นบน 
จุดท่ี 1 ใส่ include ท่ีบรรทดั 17



จุดท่ี 2 ใส่โคด้ดงัรูป



ไปท่ี views.py ของ app พิมพโ์คด้ดงัรูป 



บนัทึก แลว้ลองเขา้ localhost:8080 ไดผ้ลดงัรูป



แก ้utf8  คน้ stackoverflow

https://stackoverflow.com/questions/34798703/creating-utf-8-
jsonresponse-in-django



น าโคด้จาก stackoverflow มาใส่ท่ี views.py ของ app 
>> บนัทึก ลองดูผลลพัธ์



4.การใช ้ngrok forward port 



คน้ ngrok >> download โปรแกรม >> แตกไฟล ์>> ติดตั้ง



เปิดโปรแกรม >> พิมพ ์ ngrok http 8000



ngrok forward port ได ้ip ส่งใหเ้พื่อนได ้(ฟรีใชไ้ด ้2
ชัว่โมง)



เขา้ url ngrok ไดผ้ลดงัรูป



หมายเหตุ* cmd เขา้ folder ท่ีเกบ็โปรเจค็ ใชค้  าสั่ง dir หาก
ตอ้งการเชค็ วา่มี venv หรือไม่
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