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เกริ�นนํา 

 

เริ่มแรกเดิมทีผมไดเขียนหนังสือ “เสียดายไมไดอานจาวาสคริปต ฝงเซิรฟเวอร (Node.js ฉบับยอ)” เลมที่ 2 ก็

กะจะเขียนเรื่องการใช Node.js ติดตอฐานขอมูล MongoDB  

แตเมื่อเขียนไปเขียนมา ก็กลัวคนอานไมเขาใจวา …MongoDB คืออะไร ผมเลยแยกเขียนออกมา จนกลายมา

เปนเลมนี้นั้นเอง ซึ่งจุดประสงคหลัก ก็เพื่อแนะนําใหเห็นภาพวา ถาใช Node.js ติดตอกับ MongoDB ตองทํา

อยางไรมากกวา (เลมนี้จึงเหมือนเปนซีรียภาคตอมากกวา) 

สุดทายนี้หากเนื้อหามีอะไรผิดพลาดไป เชน ใหขอมูลผิด สะกดอะไรผิดไป มุมแปกบาง ขําบาง หรืออานแลว

มึนงงไป 7 วัน เปนตน ผมก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย และถาคุณเขาใจ ไมเขาใจยังไง ก็สามารถชี้แนะผมได

ตลอดเวลา 

…อีกทั้งผมก็ตั้งใจจะหมั่นอัพเดตเนื้อหา ขึ้นอยูกับเวลา โอกาส และความสามารถจะอํานวย 

 

 

  



อธิบาย MongoDB 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

***หมายเหตุ คําวา NoSQL มันไมใชมาตรฐานอะไรเลย เพียงแคบอกวาไมใชภาษา SQL คุยกับฐานขอมูล ก็

เทานั้นเอง ดวยเหตุนีฐ้านขอมูล NoSQL ประเภทอื่น ๆ จึงอาจเก็บขอมูลแบบอ่ืนไดเชนกัน (ไมใช JSON) 

สําหรับฐานขอมูลแบบ NoSQL อาจแบงไดดังนี้ [1] 

ประเภท ตัวอยางชื่อฐานขอมูล 

Document databases  MongoDB, CouchDB, Elasticsearch 

Graph stores  Neo4J, Infinite Graph, InfoGrid 

Key-value stores  DynamoDB, Redis, MemcacheDB 

Wide-column stores  Cassandra, Amazon SimpleDB, Hadoop HBase 

*** สําหรับวิธีการจัดเก็บของแตละฐานขอมูล ก็ยังแตกตางกันอีกดวยครับ ขึ้นอยูกับผูผลิตแตละเจา 

…และในหนังสือเลมนี้ ก็ไดเลือก MongoDB มาเปนตัวอยางในการศึกษาเทานั้น 

id col col2 col3 

    

    

    

SQL ถาจะอธิบายความหมายของ MongoDB  สั้น ๆ มันคือฐานขอมูลประเภท NoSQL 

ซึ่งชื่อมันก็ชัดเจนดีนะครับ …มันจะปราศจากการใชภาษา SQL คุยกับฐานขอมูล 

เพราะไมไดเก็บขอมูลเปนตาราง (Table)  

ซึ่งคอนเซปทของมัน จะไมเหมือนฐานขอมูลประเภท Relational Database 

เชน MySQL, SQL Server, Oracle และ DB2 เปนตน ที่ใชภาษา SQL ในการ

สรางตาราง หรือคนหาขอมูล (Query) หรืออัพเดตตาราง เปนตน 

ถาถาม ถาไมใชตาราง แลว MongoDB มันเก็บขอมูลเปนอะไร? 

คําตอบ เก็บขอมูลในรูปแบบ JSON  

ตัวอยาง JSON 

{ 

"name": "webapp" 

, "version": "1.0.0" 

} 



สําหรับจุดเดนเฉพาะของ MongoDB (ไมไดพดูถึงตัวอื่น) ก็จะแสดงใหดูเอาที่สําคญัแลวกันดังนี้ [2] 

 รองรับจํานวนขอมูลที่เพิ่มข้ึนอยางมหาศาล และรองรับการทํางานหนักได ๆ 

 คนหาจากขอมูลที่มีปริมาณมากมายมหาศาล ไดอยางรวดเร็ว (รองรับการทํา Full Index) 

 เก็บขอมูลไดท้ังกวาง และลึก (ไมใชแบบตารางที่มีมิติเดียว ซึ่งเก็บขอมูลไดแค 1 แถว) 

 เรียกขอมูลมาแสดงผลไดงาย (ไมตองใชภาษา SQL ทําการ Join ตารางโนนนี้นั้น) 

 แกไขขอมูลไดรวดเร็ว  

 สํารองขอมูลไดงาย ไมตองตั้งคาอะไรเยอะ 

 เขียนชุดคําส่ังเปนสคริปต แลวสั่งรันทีเดียวได 

 เก็บขอมูลดวยระบบ GridFS (เก็บขอมูลเปนกอน ๆ บนฮารดดิสก ซึ่งสามารถรองรับการเพิ่มขึ้น หรือ

ลดลงของปริมาณขอมูล) 

 มีบริการสอบถามและดูแลเปนพิเศษ (เสียเงิน) 

 

 

 

 

ดวยเหตุนี้ NoSQL ทั้งหลายแหล จึงเหมาะกับ BigData (ขอมูลปริมาณมหาศาลมาก ๆ)  

สรรพสิ่งทุกอยางในใตหลา ยอมมีเหรียญสองดาน มีทั้งขอดีและขอเสีย ไมเวนแมแต NoSQL ก็ยอมมีขอเสีย

เชนเดียวกัน ดังตัวอยาง 

 ถาจะเนนความถูกตอง จะผิดพลาดไมไดเลย …NoSQL จะไมเหมาะ เพราะมีโอกาสที่ขอมูลจะเกิดการ 

loss (สูญหาย) ไดมาก (เนนเร็ว ไมเนนความถูกตอง) 

 เนื่องจาก NoSQL ไมมีมาตรฐานกลาง ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนไปใชฐานขอมูลคายใหม ก็ตองเสียเวลาศึกษา

ใหม 

 ผูเชี่ยวชาญดาน NoSQL สําหรับองคกรในไทย ยังมีไมมาก ซึ่งสวนทางกับเทรนด BigData ที่กําลังมา

แรงในปจจุบัน (นับตั้งแตผูเขียนแตงหนังสือ) 

SQL 
ตองบอกอยางนี้นะครับ จุดประสงคของ NoSQL (ไมใชแค MongoDB) มันเกิด

ขึ้นมาเพื่อลดความยุงยาก และซับซอน เวลาตองเขาไปจัดการกับขอมูลที่มี

ปริมาณมาก โดยไมเนนความถูกตองของการทํางาน แตเนนใหทํางานเร็ว ซึ่ง

โดยทั่วไปแลว NoSQL จะเร็วกวาฐานขอมูลแบบ SQL  



 

 

 

 

 

เสริมนิดหนอย

ผม

มาใหคุณดูดังนี้

ผมจะลองแปล

“MongoDB 

ที่สูง รองรับการใช

เรื่อง 

….

มันแปล

 

 

เสริมนิดหนอย

ผมขอยก

มาใหคุณดูดังนี้

ผมจะลองแปล

“MongoDB 

ที่สูง รองรับการใช

เรื่อง 

….ยังไมตองซีเรียสกับคํานิยาม

มันแปล

 

เสริมนิดหนอย

ขอยก

มาใหคุณดูดังนี้

ผมจะลองแปล

“MongoDB 

ท่ีสูง รองรับการใช

เรื่อง Object Relational Mapping (ORM) 

ยังไมตองซีเรียสกับคํานิยาม

มันแปลไดแคน้ีแหละ

 

เสริมนิดหนอย

ขอยกนิยาม 

มาใหคุณดูดังนี้

ผมจะลองแปล

“MongoDB 

ที่สูง รองรับการใช

Object Relational Mapping (ORM) 

ยังไมตองซีเรียสกับคํานิยาม

ไดแคนี้แหละ

 

เสริมนิดหนอย

นิยาม 

มาใหคุณดูดังนี้ 

ผมจะลองแปลนิยาม 

“MongoDB เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสที่เก็บ

ที่สูง รองรับการใช

Object Relational Mapping (ORM) 

ยังไมตองซีเรียสกับคํานิยาม

ไดแคนี้แหละ

 

เสริมนิดหนอย 

นิยาม MongoDB 

 

นิยาม 

เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสที่เก็บ

ที่สูง รองรับการใช

Object Relational Mapping (ORM) 

ยังไมตองซีเรียสกับคํานิยาม

ไดแคนี้แหละ

 

 

MongoDB 

นิยาม อาจไมสละสลวยเทาไรนัก 

เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสที่เก็บ

ที่สูง รองรับการใชงานตลอดเวลา

Object Relational Mapping (ORM) 

ยังไมตองซีเรียสกับคํานิยาม

ไดแคนี้แหละ 

 

MongoDB 

อาจไมสละสลวยเทาไรนัก 

เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสที่เก็บ

งานตลอดเวลา

Object Relational Mapping (ORM) 

ยังไมตองซีเรียสกับคํานิยาม

 อิ ๆ ๆ

 

MongoDB อยางเปนทางการ

อาจไมสละสลวยเทาไรนัก 

เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสท่ีเก็บ

งานตลอดเวลา

Object Relational Mapping (ORM) 

ยังไมตองซีเรียสกับคํานิยาม

อิ ๆ ๆ 

 

อยางเปนทางการ

อาจไมสละสลวยเทาไรนัก 

เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสที่เก็บ

งานตลอดเวลา

Object Relational Mapping (ORM) 

ยังไมตองซีเรียสกับคํานิยามมาก

 

 

อยางเปนทางการ

อาจไมสละสลวยเทาไรนัก 

เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสที่เก็บ

งานตลอดเวลาไดสูง

Object Relational Mapping (ORM) 

มากครับ แคยกมาใหอานเฉย ๆ

 

อยางเปนทางการ

อาจไมสละสลวยเทาไรนัก 

เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสที่เก็บ

ไดสูง

Object Relational Mapping (ORM) 

ครับ แคยกมาใหอานเฉย ๆ

  

อยางเปนทางการ

อาจไมสละสลวยเทาไรนัก 

เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสที่เก็บ

ไดสูง ปรับ

Object Relational Mapping (ORM) 

ครับ แคยกมาใหอานเฉย ๆ

อยางเปนทางการ

อาจไมสละสลวยเทาไรนัก 

เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสที่เก็บ

ปรับตัว

Object Relational Mapping (ORM) 

ครับ แคยกมาใหอานเฉย ๆ

อยางเปนทางการตามลิงค 

อาจไมสละสลวยเทาไรนัก 

เปนฐานขอมูลโอเพนซอรสที่เก็บเอกสาร 

ตัวขยายขนาดได

Object Relational Mapping (ORM) จึงทําใหมันมีความ

ครับ แคยกมาใหอานเฉย ๆ

ตามลิงค 

อาจไมสละสลวยเทาไรนัก  

เอกสาร 

ขยายขนาดได

ทําใหมันมีความ

ครับ แคยกมาใหอานเฉย ๆ

ตามลิงค 

เอกสาร 

ขยายขนาดได

ทําใหมันมีความ

ครับ แคยกมาใหอานเฉย ๆ

 

ตามลิงค https://docs.mongodb.org/getting

เอกสาร (document database

ขยายขนาดได

ทําใหมันมีความ

ครับ แคยกมาใหอานเฉย ๆ

 

https://docs.mongodb.org/getting

document database

ขยายขนาดไดอยางอัตโนมัติ

ทําใหมันมีความ

ครับ แคยกมาใหอานเฉย ๆ

https://docs.mongodb.org/getting

document database

อยางอัตโนมัติ

ทําใหมันมีความสะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร

ครับ แคยกมาใหอานเฉย ๆ อีกทั้ง

ตามลทัธิเตา

มี

ดังนั้น 

https://docs.mongodb.org/getting

document database

อยางอัตโนมัติ

สะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร

อีกทั้ง

ตามลทัธิเตา

หมายถึงสรรพสิ่งตองคูกัน

มีพระอาทิตย

มี

ดังนั้น 

https://docs.mongodb.org/getting

document database

อยางอัตโนมัติ

สะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร

อีกทั้งผม

ตามลทัธิเตา

หมายถึงสรรพสิ่งตองคูกัน

พระอาทิตย

มี

มีกลางวัน

ดังนั้น …

https://docs.mongodb.org/getting

document database

อยางอัตโนมัติ

สะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร

ผมก็เกลามาจาก 

ตามลทัธิเตา

หมายถึงสรรพสิ่งตองคูกัน

พระอาทิตย

มีชาย

กลางวัน

…มี SQL 

https://docs.mongodb.org/getting

document database

อยางอัตโนมัติ ซึ่ง

สะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร

เกลามาจาก 

ตามลทัธิเตา 

หมายถึงสรรพสิ่งตองคูกัน

พระอาทิตย

ชาย ตองมี

กลางวัน 

SQL 

https://docs.mongodb.org/getting

document database

ซึ่งตัว 

สะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร

เกลามาจาก 

 จะ

หมายถึงสรรพสิ่งตองคูกัน

พระอาทิตย ตอง

ตองมี

 ตอง

SQL ก็ตองมี 

https://docs.mongodb.org/getting

document database) ที่มาพรอมกับประสิทธิภาพ

ตัว MongoDB 

สะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร

เกลามาจาก 

จะมีหยิน

หมายถึงสรรพส่ิงตองคูกัน

ตองมี

ตองมีหญิง

ตองมีกลางคืน

ก็ตองมี 

https://docs.mongodb.org/getting-started/node/introduction/

ที่มาพรอมกับประสิทธิภาพ

MongoDB 

สะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร

เกลามาจาก Google translate 

หยิน

หมายถึงสรรพสิ่งตองคูกัน

มพีระจันทร

หญิง

กลางคืน

ก็ตองมี 

started/node/introduction/

ที่มาพรอมกับประสิทธิภาพ

MongoDB 

สะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร

Google translate 

หยิน-หยาง

หมายถึงสรรพสิ่งตองคูกัน

พระจันทร

หญิง 

กลางคืน

ก็ตองมี NoSQL

started/node/introduction/

ท่ีมาพรอมกับประสิทธิภาพ

MongoDB 

สะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร

Google translate 

หยาง

หมายถึงสรรพสิ่งตองคูกัน 

พระจันทร

กลางคืน 

NoSQL

started/node/introduction/

ที่มาพรอมกับประสิทธิภาพ

MongoDB ไดกําจัด

สะดวกในการพัฒนาซอฟตแวร” 

Google translate 

หยาง  

พระจันทร 

NoSQL 

started/node/introduction/
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โหลดไฟลติดตั้ง
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C:\>mkdir c:

C:\>mkdir c:
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C:\mongodb

ในภาพ

หามปด

…และถาคุณแอบไปเปดโฟลเดอร 
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>mkdir c:

>mkdir c:

5) ให

mongodb

ในภาพน้ี

หามปดเด็ดขาด ปลอยคางไวอยางนี้แหละ

และถาคุณแอบไปเปดโฟลเดอร 

 เตรียมสรางโฟลเดอรใหม

>mkdir c:

>mkdir c:

 ใหลองรัน 

mongodb

นี้ M

เด็ดขาด ปลอยคางไวอยางนี้แหละ

และถาคุณแอบไปเปดโฟลเดอร 

เตรียมสรางโฟลเดอรใหม

>mkdir c:\data

>mkdir c:\data

ลองรัน 
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เด็ดขาด ปลอยคางไวอยางนี้แหละ

และถาคุณแอบไปเปดโฟลเดอร 

เตรียมสรางโฟลเดอรใหม

\data

\data

ลองรัน 

\bin

ongoDB 

เด็ดขาด ปลอยคางไวอยางนี้แหละ

และถาคุณแอบไปเปดโฟลเดอร 

เตรียมสรางโฟลเดอรใหม

data\db

data\log

ลองรัน Mon

bin\mongod.exe 

ongoDB 

เด็ดขาด ปลอยคางไวอยางนี้แหละ

และถาคุณแอบไปเปดโฟลเดอร 

เตรียมสรางโฟลเดอรใหม
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log 

ongoDB 

mongod.exe 

ongoDB กําลังทํางานอยู 

เด็ดขาด ปลอยคางไวอยางนี้แหละ

และถาคุณแอบไปเปดโฟลเดอร 

เตรียมสรางโฟลเดอรใหม
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กําลังทํางานอยู 

เด็ดขาด ปลอยคางไวอยางนี้แหละ

และถาคุณแอบไปเปดโฟลเดอร 

เตรียมสรางโฟลเดอรใหม

goDB ตามคําสั่งขางลาง
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กําลังทํางานอยู 

เด็ดขาด ปลอยคางไวอยางนี้แหละ

และถาคุณแอบไปเปดโฟลเดอร 

เตรียมสรางโฟลเดอรใหม สําหรับ

ตามคําส่ังขางลาง
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แสดงผลลัพธ

ไฟลฐานขอมูล

ตามคําสั่งขางลาง 
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MongoDB ของผูเขียน
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และไฟล 
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ก็จะเห็นวามีไฟลตาง ๆ ของ 

ระบุไดเรคเทอร่ี

ซึ่งเก็บไฟล

และไฟล 

ติดตั้งอยูท่ี 

ก็จะเห็นวามีไฟลตาง ๆ ของ 

ระบุไดเรคเทอรี่

ซึ่งเก็บไฟล

และไฟล log

ติดตั้งอยูที่ 

ก็จะเห็นวามีไฟลตาง ๆ ของ 

ระบุไดเรคเทอรี่

ไฟลฐานขอมูล

log 

ติดตั้งอยูที่ 

ก็จะเห็นวามีไฟลตาง ๆ ของ MongoDB 

ระบุไดเรคเทอรี่

ฐานขอมูล

 ดวยการพิมพคําสั่งขางลาง

ติดตั้งอยูที่ C:\

ongoDB 

ระบุไดเรคเทอรี่ 

ฐานขอมูล

ดวยการพิมพคําสั่งขางลาง

\mongodb

ongoDB 

 

ฐานขอมูล 

ดวยการพิมพคําสั่งขางลาง

mongodb

ongoDB ไดถูกสรางเอาไวให

ดวยการพิมพคําส่ังขางลาง

mongodb

ไดถูกสรางเอาไวให

ดวยการพิมพคําสั่งขางลาง

mongodb) 

ไดถูกสรางเอาไวให

ดวยการพิมพคําสั่งขางลาง

) ซึ่ง

ไดถูกสรางเอาไวให

ดวยการพิมพคําสั่งขางลาง

ซึ่งหนาจอนี้

ไดถูกสรางเอาไวให

ดวยการพิมพคําสั่งขางลาง

หนาจอนี้

ไดถูกสรางเอาไวให

ดวยการพิมพคําสั่งขางลาง 

หนาจอนี้

ไดถูกสรางเอาไวให 

 

หนาจอนี้

 



วธีิตั�งค่า MongoDB  ให้เป็นเซอร์วสิ 
 

ในบทกอนหนานี้ จะเห็นวาเวลารัน MongoDB ผานทางคอมมานไลน มันจะยุงยากเกินไป แตเราสามารถ

เปลี่ยนใหมารันอยูเบื้องหลังได ดวยการทําเปนเซอรวิส (Service) ในวินโดวส (เมื่อเปดคอมขึ้นมา มันก็จะรัน

ใหทันท)ี ซึ่งจะมีวิธีการตั้งคาตามขั้นตอนตอไปนี ้

1) สรางไฟล “mongod.cfg” ที่โฟลเดอรดังตอไปนี ้

C:\mongodb\mongod.cfg   

 

                                      

systemLog: 

    destination: file 

    path: c:\data\log\mongod.log 

storage: 

    dbPath: c:\data\db 

 

 

สําหรับข้ันตอนตอจากนี้ไป ควรเปดคอมมานไลนบนวินโดวส โดยไดรับสิทธิเปน “Administrative” ดังภาพ 

 

 

ซึ่งเนื้อหาภายในไฟลจะเขียนดังนี้ 

ระบุชื่อโฟลเดอรสําหรับ 

เก็บไฟลฐานขอมูลตาง ๆ 

ระบุชื่อไฟล log 

คลิกขวาท่ี Command Prompt 

คลิกนี้ 



"C:

 

 

 

net

net 

"C:

 

 

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

 

 

2

C:\mongodb

 

 

3

net start MongoDB

4

net stop MongoDB

5

"C:\mongodb

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

2) 

mongodb

 

 

3) 

start MongoDB

4) 

stop MongoDB

5) 

mongodb

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

 ติดต้ัง 

mongodb

 ถาจะ

start MongoDB

 

 

 ถาจะ

stop MongoDB

 

 

 ถาจะลบเซอรวิส 

mongodb

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

ติดตั้ง 

mongodb

ถาจะสั่งใหเซอรวิส 

start MongoDB

ถาจะสั่งใหเซอรวิส 

stop MongoDB

ถาจะลบเซอรวิส 

mongodb

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

ติดต้ัง MongoDB 

mongodb\bin

สั่งใหเซอรวิส 

start MongoDB

สั่งใหเซอรวิส 

stop MongoDB

ถาจะลบเซอรวิส 

mongodb\bin

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

ongoDB 

bin\mongod.exe" 

สั่งใหเซอรวิส 

start MongoDB

สั่งใหเซอรวิส 

stop MongoDB

ถาจะลบเซอรวิส 

bin\mongod.exe" 

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

ongoDB 

mongod.exe" 

ส่ังใหเซอรวิส 

start MongoDB 

ส่ังใหเซอรวิส 

stop MongoDB 

ถาจะลบเซอรวิส 

mongod.exe" 

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

ongoDB ใหกลาย

mongod.exe" 

สั่งใหเซอรวิส M

สั่งใหเซอรวิส M

ถาจะลบเซอรวิส MongoDB

mongod.exe" 

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําส่ังในขอ 

ใหกลาย

mongod.exe" 

MongoDB 

MongoDB 

ongoDB

mongod.exe" 

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

 

ใหกลาย

mongod.exe" 

ongoDB 

ongoDB 

ongoDB

mongod.exe" 

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

 

ใหกลายมา

mongod.exe" --

ongoDB 

ongoDB 

ongoDB ก็ให

mongod.exe" --

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

มาเปน

--config "C:

ongoDB ทํางาน ก็ให

ongoDB หยุดทํางาน ก็ให

ก็ให

--remove

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 

เปนเซอรวิส

config "C:

ทํางาน ก็ให

หยุดทํางาน ก็ให

ก็ใหใชคําสั่งดังนี้

remove

สําหรับตัวอยางการทํางานของคําสั่งในขอ 3, 

เซอรวิส

config "C:

ทํางาน ก็ให

หยุดทํางาน ก็ให

ใชคําสั่งดังนี้

remove 

 4 และ 

เซอรวิส ดวยคําสั่ง

config "C:\mongodb

ทํางาน ก็ให

หยุดทํางาน ก็ให

ใชคําสั่งดังนี้

 

และ 

ดวยคําสั่ง

mongodb

ทํางาน ก็ใหใชคําสั่งดังนี้

หยุดทํางาน ก็ให

ใชคําสั่งดังนี ้

และ 5 

ดวยคําสั่ง

mongodb

ใชคําสั่งดังนี้

หยุดทํางาน ก็ใหใชคําสั่งดังนี้

ใชคําส่ังดังนี ้

5 ก็ให

ดวยคําสั่งบนคอมมานไลน

mongodb

คําสั่งดังนี้

ใชคําสั่งดังนี้

ใหดูรูป

บนคอมมานไลน

mongodb\mongod.cfg" 

คําสั่งดังนี ้

ใชคําสั่งดังนี้

ดูรูปใน

บนคอมมานไลน

mongod.cfg" 

คําสั่งดังนี้ 

ใชคําสั่งดังนี้

ในหนาถัดไป

บนคอมมานไลน

mongod.cfg" 

ใชคําสั่งดังนี้ 

หนาถัดไป

บนคอมมานไลน

mongod.cfg" 

หนาถัดไป

ไฟลท่ีสรางในขอ 

บนคอมมานไลน 

mongod.cfg" 

หนาถัดไปได

ไฟลที่สรางในขอ 

 ดัง

mongod.cfg" --install

ไดเลยครับ

ไฟลท่ีสรางในขอ 

ดังนี้ 

install

เลยครับ

ไฟลที่สรางในขอ 

install 

เลยครับ 

ไฟลที่สรางในขอ 

 

 

ไฟลท่ีสรางในขอ ไฟลที่สรางในขอ 1  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือ

 

 

เมื่อจะจะลบเซอรวิสลบเซอรวิสลบเซอรวิสลบเซอรวิส ก็ใหพิมพคําส่ังดังนี้ก็ใหพิมพคําสั่งดังนี้ก็ใหพิมพคําส่ังดังนี้ก็ใหพิมพคําสั่งดังนี้ก็ใหพิมพคําสั่งดังนี้ก็ใหพิมพคําส่ังดังนี้ก็ใหพิมพคําสั่งดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



สําหรับ OS อื่น ๆ นอกจากวินโดวส 

ถาจะติดต้ัง และรัน mongoDB บน Linux ก็ใหไปอานเอกสารไดท่ี 

https://docs.mongodb.org/v3.0/administration/install-on-linux/ 

หรือถาติดตั้ง และรัน mongoDB บน OS X ก็ใหไปอานเอกสารไดที่  

https://docs.mongodb.org/v3.0/tutorial/install-mongodb-on-os-x/ 

 

  



เนื่องจากคําส่ังตาง ๆ 

ยุงยาก เพราะตองเรียก

…แตเรา

                  

 

เนื่องจากคําสั่งตาง ๆ 

ยุงยาก เพราะตองเรียก

แตเรา

                  

เนื่องจากคําสั่งตาง ๆ 

ยุงยาก เพราะตองเรียก

แตเราไมตองระบุพาธเต็ม

                  

เนื่องจากคําสั่งตาง ๆ 

ยุงยาก เพราะตองเรียก

ไมตองระบุพาธเต็ม

                  

เนื่องจากคําสั่งตาง ๆ 

ยุงยาก เพราะตองเรียก

ไมตองระบุพาธเต็ม

เนื่องจากคําสั่งตาง ๆ 

ยุงยาก เพราะตองเรียก

ไมตองระบุพาธเต็ม

เนื่องจากคําสั่งตาง ๆ 

ยุงยาก เพราะตองเรียก

ไมตองระบุพาธเต็ม

เน่ืองจากคําสั่งตาง ๆ ของ 

ยุงยาก เพราะตองเรียกคําสั่ง

ไมตองระบุพาธเต็ม

ของ M

คําส่ัง

ไมตองระบุพาธเต็มก็ได

MongoDB 

คําสั่งผานพาธ 

ก็ได 

ongoDB 

ผานพาธ 

 ดวยการ

ongoDB 

ผานพาธ 

ดวยการ

        

เซทพาธบนวนิโดวส์

ongoDB บนคอมมานไลนของผูเขียน

ผานพาธ (pat

ดวยการเขาไปแก 

         

 เลือกเมนูนี้

เซทพาธบนวนิโดวส์

บนคอมมานไลนของผูเขียน

pat) เต็ม เชน 

เขาไปแก 

 

คลิกขวาที่ 

เลือกเมนูนี้

เซทพาธบนวนิโดวส์

บนคอมมานไลนของผูเขียน

เต็ม เชน 

เขาไปแก 

คลิกขวาที่ 

เลือกเมนูนี้

เซทพาธบนวนิโดวส์

บนคอมมานไลนของผูเขียน

เต็ม เชน 

เขาไปแก Environment variable 

คลิกขวาที่ 

เลือกเมนูนี ้

เซทพาธบนวนิโดวส์

บนคอมมานไลนของผูเขียน

เต็ม เชน "C:

Environment variable 

              

คลิก

คลิกขวาที่ “Computer” 

แลวเลือก 

 

เซทพาธบนวนิโดวส์

บนคอมมานไลนของผูเขียน

"C:\

Environment variable 

              

คลิก

“Computer” 

แลวเลือก 

เซทพาธบนวนิโดวส์

บนคอมมานไลนของผูเขียน

\mongodb

Environment variable 

              

คลิก 

“Computer” 

แลวเลือก 

เซทพาธบนวนิโดวส์

บนคอมมานไลนของผูเขียน

mongodb

Environment variable 

“Computer” 

แลวเลือก “Properties”

เซทพาธบนวนิโดวส์

บนคอมมานไลนของผูเขียน จะ

mongodb

Environment variable 

“Computer” 

“Properties”

เซทพาธบนวนิโดวส์ 

จะเก็บ

mongodb\bin

Environment variable 

“Computer” บนหนาเดสกท็อป

“Properties”

 

เก็บอยู

bin\

Environment variable 

บนหนาเดสกท็อป

“Properties”

อยูท่ี 

\mongod.exe"

Environment variable (ตัวแปรของระบบ

บนหนาเดสกท็อป

“Properties” 

ที่ C:

mongod.exe"

ตัวแปรของระบบ

บนหนาเดสกท็อป

 

C:\mongodb

mongod.exe"

ตัวแปรของระบบ

บนหนาเดสกท็อป

mongodb

mongod.exe"

ตัวแปรของระบบ

บนหนาเดสกท็อป 

mongodb

mongod.exe" 

ตัวแปรของระบบ

 

mongodb\

 เปนตน

ตัวแปรของระบบ

\bin

เปนตน

ตัวแปรของระบบ) ดังภาพ

bin ซึ่งทําให

เปนตน 

ดังภาพ

ซึ่งทําให

ดังภาพ 

ซึ่งทําให

 

ซึ่งทําให

 

 

 

เลื�อนหน้าจอเลื�อนหน้าจอ

ลงมา

เลื�อนหน้าจอ

ลงมา 

เลื�อนหน้าจอ 

 

 



                                                                

***

“Variable value:”

…เราสามารถ

มานไลน

เราดา

 

 

 

 

                                                                

***ในภาพ

Variable value:”

เราสามารถ

มานไลน

เราดา

                                                                

ในภาพ

Variable value:”

เราสามารถ

มานไลน

เราดาวนโหลดมา

                                                                                      

                                                                

ในภาพน้ี 

Variable value:”

เราสามารถ

มานไลน ที่ไดเรคทอรี่

นโหลดมา

                                                                                      

                                                                

นี้ …

Variable value:”

เราสามารถทดสอบ

ไดเรคทอรี่

นโหลดมา

                                                                                      

                                                                

…คา

Variable value:”

ทดสอบ

ไดเรคทอรี่

นโหลดมา) 

                                                                                      

                                                                

คา “Variable name:

Variable value:” 

ทดสอบได

ไดเรคทอรี่

 

                                                                                      

                                                                

Variable name:

 ตัว

ไดวา 

ไดเรคทอรี่ไหนก็

                                                                                      

                                                                

Variable name:

ตัวเกา 

วา ตั้ง

ไหนก็ได 

                                                                                      

                                                                

Variable name:

เกา (หามทับคาเดิม

ตั้งพาธ

ได ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตาม

                                                                                      

                                                                

Variable name:

หามทับคาเดิม

พาธเสร็จเรียบรอยแลวหรือไม

ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตาม

                                                                                      

                                                                                

Variable name:

หามทับคาเดิม

เสร็จเรียบรอยแลวหรือไม

ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตาม

                                                                                      

                

Variable name:

หามทับคาเดิม

เสร็จเรียบรอยแลวหรือไม

ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตาม

คลิก

                                                                                      

                

Variable name:”

หามทับคาเดิม

เสร็จเรียบรอยแลวหรือไม

ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตาม

คลิก

                                                                                      

                 

 

หามทับคาเดิม)  หลังจากนั้นก็กด 

เสร็จเรียบรอยแลวหรือไม

ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตาม

คลิกไฮไลทท่ีนี้

                                                                                      

 จะตองนํา

หลังจากนั้นก็กด 

เสร็จเรียบรอยแลวหรือไม

ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตาม

ไฮไลทที่นี้

                                                                                      

จะตองนํา

หลังจากนั้นก็กด 

เสร็จเรียบรอยแลวหรือไม

ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตาม

ไฮไลทท่ีนี้

                                                                                      

จะตองนํา

หลังจากนั้นก็กด 

เสร็จเรียบรอยแลวหรือไม

ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตาม

ไฮไลทที่นี้ 

                                                                                      

จะตองนําขอความ

หลังจากนั้นก็กด 

เสร็จเรียบรอยแลวหรือไม 

ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตาม

ขอความ

หลังจากนั้นก็กด “OK”

 ดวยการพิมพ 

ซึ่งควรจะเห็นเลขเวอรชั่นตามภาพ

ขอความ

“OK”

ดวยการพิมพ 

ภาพ (

เลือก

ขอความ “;C:

“OK”

ดวยการพิมพ 

(เลขเวอรชั่นจะเปลี่ยนไปตามไฟล

เลือกปุม

“;C:\mongodb



ดวยการพิมพ 

เลขเวอรชั่นจะเปล่ียนไปตามไฟล

ปุมนี้

\mongodb

 “OK” 

ดวยการพิมพ “

เลขเวอรชั่นจะเปลี่ยนไปตามไฟล

นี้ 

mongodb

“OK” 

“mongod

เลขเวอรชั่นจะเปลี่ยนไปตามไฟล

mongodb

“OK” 

mongod

เลขเวอรชั่นจะเปลี่ยนไปตามไฟล

mongodb\bin” 

 “OK” 

mongod

เลขเวอรชั่นจะเปลี่ยนไปตามไฟล

\bin” 

“OK” 

mongod -version

เลขเวอรชั่นจะเปลี่ยนไปตามไฟล

bin” 

“OK” 

version

เลขเวอรชั่นจะเปลี่ยนไปตามไฟล

bin” ไปตอทาย

“OK” เปนอันส้ินสุด

version

เลขเวอรชั่นจะเปลี่ยนไปตามไฟล

ไปตอทาย

เปนอันสิ้นสุด

version” 

เลขเวอรชั่นจะเปล่ียนไปตามไฟล

 

ไปตอทาย

เปนอันสิ้นสุด

” บนคอม

เลขเวอรชั่นจะเปลี่ยนไปตามไฟลติดต้ัง

ไปตอทาย

เปนอันสิ้นสุด

บนคอม

ติดตั้ง

 

ไปตอทายคา 

เปนอันสิ้นสุด 

บนคอม

ติดต้ัง ที่

 

 



เนื่องจากการใช 

หนังสือนี้จะใช 

เนื่องจากการใช 

หนังสือนี้จะใช 

1

2

เนื่องจากการใช 

หนังสือน้ีจะใช 

1) ใหไป

2) 

เนื่องจากการใช 

หนังสือนี้จะใช 

 ใหไป

เลือกเวอรชั่น

 

 ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

เนื่องจากการใช 

หนังสือนี้จะใช Robomongo

ใหไปที่

เลือกเวอรชั่น

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

เนื่องจากการใช M

Robomongo

ที่ลิงค

เลือกเวอรชั่น

ดับเบิลคลิกท่ีไฟลติดต้ัง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

MongoDB 

Robomongo

ลิงค  http://app.robomongo.org/download.html

เลือกเวอรชั่น

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ongoDB 

Robomongo

http://app.robomongo.org/download.html

เลือกเวอรชั่นท่ีติดต้ัง

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดต้ัง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ongoDB 

Robomongo

http://app.robomongo.org/download.html

ที่ติดตั้ง

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ongoDB ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

Robomongo โดยมีวิธี

http://app.robomongo.org/download.html

ท่ีติดต้ังลง

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดต้ัง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

โดยมีวิธี

http://app.robomongo.org/download.html

ลงบนวินโดวส

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

โดยมีวิธี

http://app.robomongo.org/download.html

บนวินโดวส

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ตดิตั�ง

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

โดยมีวิธตีิดต้ังดังข้ันตอนตอไปนี้

http://app.robomongo.org/download.html

บนวินโดวส

ดับเบิลคลิกท่ีไฟลติดต้ัง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ตดิตั�ง

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ติดตั้งดังขั้นตอนตอไปนี้

http://app.robomongo.org/download.html

บนวินโดวส 

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ตดิตั�ง

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ติดตั้งดังขั้นตอนตอไปนี้

http://app.robomongo.org/download.html

 

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ตดิตั�ง Robomongo

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ติดต้ังดังขั้นตอนตอไปนี้

http://app.robomongo.org/download.html

ดับเบิลคลิกท่ีไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

Robomongo

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดต้ังเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ติดตั้งดังข้ันตอนตอไปนี้

http://app.robomongo.org/download.html

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

    

ตัวอยางไฟลติดตั้ง

Robomongo

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดต้ังเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ติดตั้งดังข้ันตอนตอไปนี้

http://app.robomongo.org/download.html

ดับเบิลคลิกท่ีไฟลติดต้ัง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

    

ตัวอยางไฟลติดตั้ง

Robomongo

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ติดตั้งดังข้ันตอนตอไปนี้

http://app.robomongo.org/download.html

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ตัวอยางไฟลติดต้ัง

Robomongo

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ติดต้ังดังข้ันตอนตอไปนี ้

http://app.robomongo.org/download.html

ดับเบิลคลิกท่ีไฟลติดต้ัง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ตัวอยางไฟลติดตั้ง

Robomongo

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดต้ังเครื่องมือชวย ซึ่งใน

http://app.robomongo.org/download.html

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ตัวอยางไฟลติดตั้ง

Robomongo 

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

http://app.robomongo.org/download.html

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ตัวอยางไฟลติดตั้ง

 

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

http://app.robomongo.org/download.html แลวดาวนโหลดไฟล

ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดต้ัง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ตัวอยางไฟลติดตั้ง 

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

แลวดาวนโหลดไฟล

ดับเบิลคลิกท่ีไฟลติดตั้ง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

แลวดาวนโหลดไฟล

ดับเบิลคลิกท่ีไฟลติดต้ัง เหมือนลงโปรแกรมปกติธรรมงาย ๆ ไมยากครับ 

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

แลวดาวนโหลดไฟล

 

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

แลวดาวนโหลดไฟล

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

แลวดาวนโหลดไฟล

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

แลวดาวนโหลดไฟลติดต้ัง

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดต้ังเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ติดตั้ง

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ติดตั้ง 

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

 ซึ่งผมจะ

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ซึ่งผมจะ

ผานทางคอมมานไลนตรง ๆ บางคนอาจไมถนัด จึงอาจติดตั้งเครื่องมือชวย ซึ่งใน

ซึ่งผมจะ

 

 

 

 

 



 

 

วิธีการใชงานวิธีการใชงาน

1

วิธีการใชงาน

1) ใหเปดโปรแกรม

วิธีการใชงาน

 ใหเปดโปรแกรม

วิธีการใชงาน

ใหเปดโปรแกรม

วิธีการใชงาน 

ใหเปดโปรแกรมใหเปดโปรแกรมใหเปดโปรแกรม  Robomongo Robomongo Robomongo Robomongo Robomongo ข้ึนมา ขึ้นมา ขึ้นมา แลวก็

ไอคอนบน

แลวก็

เมื่อกดคลิกปุมนี ้

Robomongo 

เมื่อติดตัง้เสร็จแลว ก็จะ

ไอคอนบน

     

         

แลวก็คลิกเลือก 

เมื่อกดคลิกปุมนี ้

Robomongo 

เมื่อติดตัง้เสร็จแลว ก็จะ

ไอคอนบน

     

         

คลิกเลือก 

เมื่อกดคลิกปุมนี ้

Robomongo 

เมื่อติดตัง้เสร็จแลว ก็จะ

ไอคอนบนหนา

          

คลิกเลือก 

เมื่อกดคลิกปุมนี ้

Robomongo 

เมื่อติดตัง้เสร็จแลว ก็จะ

หนา

 

คลิกเลือก “

เมื่อกดคลิกปุมนี ้

Robomongo ควรจะถูกเปดขึ้นมา

เมื่อติดตัง้เสร็จแลว ก็จะ

หนาเดสทอปก

“Create” 

เมื่อกดคลิกปุมนี ้…

ควรจะถูกเปดขึ้นมา

เมื่อติดตัง้เสร็จแลว ก็จะ

เดสทอปก

reate” 

…ตัวโปรแกรม

ควรจะถูกเปดข้ึนมา

เมื่อติดต้ังเสร็จแลว ก็จะเห็น

เดสทอปก 

reate” 

ตัวโปรแกรม

ควรจะถูกเปดขึ้นมา

เห็น

 

reate” (ปุม

ตัวโปรแกรม

ควรจะถูกเปดขึ้นมา

ปุมเล็กนิ

ตัวโปรแกรม 

ควรจะถูกเปดขึ้นมา 

เล็กนิ

 

เล็กนิดเดียวดเดียวดเดียว) 

 

 

  



2

3

2) 

3) 

 ตั้งชื่อ 

“Test”  

 

      
 

 หลังจากกดปุม 

“Connect”

ต้ังชื่อ 

“Test”  

      

หลังจากกดปุม 

“Connect”

ต้ังชื่อ “Connection” 

“Test”  กอน เพ่ือ

หลังจากกดปุม 

“Connect”

“Connection” 

กอน เพื่อ

หลังจากกดปุม 

“Connect” 

“Connection” 

กอน เพื่อ

หลังจากกดปุม “Save” 

 

“Connection” 

กอน เพื่อทดสอบดูวา

“Save” 

“Connection” 

ทดสอบดูวา

“Save” 

“Connection” ซึ่งในตัวอยางนี้ตั้งชื่อเปน 

ทดสอบดูวา

“Save” 

ซึ่งในตัวอยางนี้ตั้งชื่อเปน 

ทดสอบดูวา

“Save” ในข้ันตอนที่ 

ซึ่งในตัวอยางนี้ต้ังชื่อเปน 

ทดสอบดูวาติดตอกับ

ในข้ันตอนที่ 

ซึ่งในตัวอยางนี้ต้ังชื่อเปน 

ติดตอกับ

ในข้ันตอนที่ 

ซึ่งในตัวอยางนี้ตั้งชื่อเปน 

ติดตอกับ

ในข้ันตอนที่ 

ซึ่งในตัวอยางนี้ตั้งชื่อเปน 

ติดตอกับ M

 

ในขั้นตอนที่ 2 

ซึ่งในตัวอยางน้ีตั้งชื่อเปน 

MongoDB 

2 ก็ควรเห็นชื่อ 

ซึ่งในตัวอยางนี้ต้ังชื่อเปน 

ongoDB 

ก็ควรเห็นชื่อ 

ถาติดตอ 

ซึ่งในตัวอยางนี้ตั้งชื่อเปน “mydb

ongoDB 

ก็ควรเห็นชื่อ 

ถาติดตอ 

mydb

ongoDB ไดหรือไม 

ก็ควรเห็นชื่อ 

ถาติดตอ 

mydb”

ไดหรือไม 

ก็ควรเห็นชื่อ “mydb” 

ถาติดตอ MongoDB 

” หลังจากนั้นก็ใหกด 

ไดหรือไม 

“mydb” 

MongoDB 

หลังจากนั้นก็ใหกด 

ไดหรือไม (อยาลืมเปด 

“mydb” 

MongoDB 

หลังจากนั้นก็ใหกด 

อยาลืมเปด 

“mydb” 

MongoDB สําเร็จ ก็ใหกดปุม 

หลังจากนั้นก็ใหกด 

อยาลืมเปด 

“mydb” ดังภาพขางลาง

สําเร็จ ก็ใหกดปุม 

หลังจากนั้นก็ใหกด 

อยาลืมเปด 

ดังภาพขางลาง

สําเร็จ ก็ใหกดปุม 

หลังจากนั้นก็ใหกด 

อยาลืมเปด MongoDB 

 

ดังภาพขางลาง

สําเร็จ ก็ใหกดปุม 

อยาลืมคลิกไฮไลท

หลังจากนั้นก็ใหกด “Save” 

MongoDB 

 

ดังภาพขางลาง

สําเร็จ ก็ใหกดปุม 

อยาลืมคลิกไฮไลท

“Save” 

MongoDB 

ดังภาพขางลาง 

สําเร็จ ก็ใหกดปุม 

อยาลืมคลิกไฮไลท

“Save” 

MongoDB  

 แลว

สําเร็จ ก็ใหกดปุม close

อยาลืมคลิกไฮไลท

“Save” หรืออาจกด 

 ดวยละ

แลวก็ใหกดปุม 

close

อยาลืมคลิกไฮไลท

หรืออาจกด 

ดวยละ

ก็ใหกดปุม 

close 

อยาลืมคลิกไฮไลท 

หรืออาจกด 

ดวยละ) 

ก็ใหกดปุม 

 

 

หรืออาจกด 

 

ก็ใหกดปุม 

หรืออาจกด 

ก็ใหกดปุม 



 

4

 

4) 

 

 ตอมาผมก็

 

ตอมาผมก็

 

ตอมาผมก็

 

ตอมาผมกจ็ะเห็น

 

จะเห็น

 

จะเห็นขอ

 

ขอมูลการ

 

มูลการ

 

มูลการเชื่อมตอ ดังรูปขางลาง

  

เชื่อมตอ ดังรูปขางลางเชื่อมตอ ดังรูปขางลางเชื่อมตอ ดังรูปขางลางเชื่อมตอ ดังรูปขางลางเชื่อมตอ ดังรูปขางลางเชื่อมตอ ดังรูปขางลางเชื่อมตอ ดังรูปขางลาง 

 



ในบทนี้

 https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

แลวบันทึกมันเปน

ดวยขอมูล

 

{"address": 

 

 

 

 

 

"borough": "Bronx", 

"cuisine": "Bakery", 

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

"name": "Morris Park Bake Shop", 

"restaurant_id": "30075445"

} 

 

*** 

ซึ่งจะนิยมใชแลกเปลี่ยน

แต

ในบทนี้

1

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

แลวบันทึกมันเปน

ดวยขอมูล

{"address": 

 

 

 

 

 

"borough": "Bronx", 

"cuisine": "Bakery", 

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

"name": "Morris Park Bake Shop", 

"restaurant_id": "30075445"

*** สําหรับขอมูล 

ซึ่งจะนิยมใชแลกเปลี่ยน

แตถา

ในบทนีผ้มจะ

1) 

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

แลวบันทึกมันเปน

ดวยขอมูล

{"address": 

 

 

 

 

 

"borough": "Bronx", 

"cuisine": "Bakery", 

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

"name": "Morris Park Bake Shop", 

"restaurant_id": "30075445"

สําหรับขอมูล 

ซึ่งจะนิยมใชแลกเปลี่ยน

ถาใครไมรูจัก

ผมจะ

 ผมจะ

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

แลวบันทึกมันเปน

ดวยขอมูลท่ี

{"address":  

 { 

  

  

  

 },  

"borough": "Bronx", 

"cuisine": "Bakery", 

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

"name": "Morris Park Bake Shop", 

"restaurant_id": "30075445"

สําหรับขอมูล 

ซึ่งจะนิยมใชแลกเปลี่ยน

ใครไมรูจัก

ผมจะทําเวิรคชอป

ผมจะไปท่ี

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

แลวบันทึกมันเปน

ทีเ่ขียนเปน

 

 

 

"borough": "Bronx", 

"cuisine": "Bakery", 

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

"name": "Morris Park Bake Shop", 

"restaurant_id": "30075445"

สําหรับขอมูล 

ซึ่งจะนิยมใชแลกเปลี่ยน

ใครไมรูจัก

ทําเวิรคชอป

ไปที่

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

แลวบันทึกมันเปนชื่อ 

เขียนเปน

 "building": "1007", 

 "coord": [

 "street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"borough": "Bronx",  

"cuisine": "Bakery",  

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

"name": "Morris Park Bake Shop", 

"restaurant_id": "30075445"

สําหรับขอมูล 

ซึ่งจะนิยมใชแลกเปลี่ยน

ใครไมรูจัก อาจ

ทําเวิรคชอป

ไปท่ีลิงค

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

ชื่อ 

เขียนเปน 

"building": "1007", 

"coord": [

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

"name": "Morris Park Bake Shop", 

"restaurant_id": "30075445"

สําหรับขอมูล JSON 

ซึ่งจะนิยมใชแลกเปลี่ยน

อาจลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู 

ทําเวิรคชอป

ลิงคขางลาง

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

ชื่อ “primer

 JSON 

"building": "1007", 

"coord": [

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

"name": "Morris Park Bake Shop", 

"restaurant_id": "30075445" 

JSON 

ซึ่งจะนิยมใชแลกเปลี่ยนขอมูล

ลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู 

ทําเวิรคชอปอยางงาย

ขางลาง

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

“primer

JSON 

"building": "1007", 

"coord": [-73.856077, 40.848447], 

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

"name": "Morris Park Bake Shop", 

JSON ถาใครอยูสายเว็บไซต

ขอมูล

ลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู 

อยางงาย

ขางลาง 

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

“primer-

JSON ตามรูป

"building": "1007", 

73.856077, 40.848447], 

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

"name": "Morris Park Bake Shop",  

ถาใครอยูสายเว็บไซต

ขอมูลระหวางไคลเอนตกับเซิรฟ

ลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู 

อยางงาย

 ซึง่เปน

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

-dataset.json” 

ตามรูป

"building": "1007",  

73.856077, 40.848447], 

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

ถาใครอยูสายเว็บไซต

ระหวางไคลเอนตกับเซิรฟ

ลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู 

อยางงาย …ดวยการนําเขาขอมูล 

เปน

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

dataset.json” 

ตามรูปขางลาง

73.856077, 40.848447], 

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

ถาใครอยูสายเว็บไซต

ระหวางไคลเอนตกับเซิรฟ

ลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู 

ดวยการนําเขาขอมูล 

เปนไฟล

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

dataset.json” 

ขางลาง

73.856077, 40.848447], 

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

ถาใครอยูสายเว็บไซต

ระหวางไคลเอนตกับเซิรฟ

ลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู 

การนําเข้าข้อมูล

ดวยการนําเขาขอมูล 

ไฟลขอมูล

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

dataset.json” 

ขางลาง 

73.856077, 40.848447], 

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

ถาใครอยูสายเว็บไซต

ระหวางไคลเอนตกับเซิรฟ

ลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู 

การนําเข้าข้อมูล

ดวยการนําเขาขอมูล 

ขอมูล

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

dataset.json” 

 …ซึ่งผมจะ

73.856077, 40.848447],  

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

ถาใครอยูสายเว็บไซต 

ระหวางไคลเอนตกับเซิรฟ

ลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู 

 

การนําเข้าข้อมูล

ดวยการนําเขาขอมูล 

ขอมูลตัวอยาง

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

dataset.json” ซึ่ง

ซึ่งผมจะ

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

 ก็นาจะรูจักกันดี

ระหวางไคลเอนตกับเซิรฟ

ลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู 

 

การนําเข้าข้อมูล

ดวยการนําเขาขอมูล 

ตัวอยาง

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

ซึ่งถาเปดไฟลขึ้นมา

ซึ่งผมจะ

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462"

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

นาจะรูจักกันดี

ระหวางไคลเอนตกับเซิรฟ

ลองไปศึกษาคนควาในอินเตอรดู …

การนําเข้าข้อมูล

ดวยการนําเขาขอมูล 

ตัวอยาง

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs

ถาเปดไฟลข้ึนมา

ซึ่งผมจะเก็บ

"street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462" 

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

นาจะรูจักกันดี

ระหวางไคลเอนตกับเซิรฟเวอร

…ไม

การนําเข้าข้อมูล

ดวยการนําเขาขอมูล (Import) 

ตัวอยาง ที่จะนําเขา

https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs-

ถาเปดไฟลข้ึนมา

เก็บมันไวที่

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

นาจะรูจักกันดี

เวอร 

ไมยากครั

การนําเข้าข้อมูล

Import) 

จะนําเขา

-assets/primer

ถาเปดไฟลข้ึนมา

มันไวที่

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

นาจะรูจักกันดี

  

ยากครั

การนําเข้าข้อมูล 

Import) 

จะนําเขา

assets/primer

ถาเปดไฟลขึ้นมา

มันไวที ่“

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

นาจะรูจักกันดีอยูแลวแหละ

ยากครบั งาย ๆ

สําหรับขอมูล 

ซึ่งในตัวอยางนี้ 

 

Import) สู 

จะนําเขา M

assets/primer

ถาเปดไฟลขึ้นมาดู 

“C:/primer

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

อยูแลวแหละ

บ งาย ๆ

สําหรับขอมูล 

ซึ่งในตัวอยางนี้ 

สู MongoDB 

MongoDB 

assets/primer

ดู ก็จะเห็น

C:/primer

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

อยูแลวแหละ

บ งาย ๆ

สําหรับขอมูล 

เปนคู 

ซึ่งในตัวอยางนี้ 

ongoDB 

ongoDB 

assets/primer-

ก็จะเห็น

C:/primer

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

อยูแลวแหละ

บ งาย ๆ 

สําหรับขอมูล 

เปนคู 

ซึ่งในตัวอยางนี้ 

ongoDB 

ongoDB 

-dataset/dataset.json

ก็จะเห็น

C:/primer-

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 13788576

อยูแลวแหละ โดย

สําหรับขอมูล JSON 

เปนคู Key 

ซึ่งในตัวอยางนี้ 

 

ongoDB ดังตอไปนี้

ongoDB  

dataset/dataset.json

ก็จะเห็นแตละบรรทัด มัน

-dataset.json

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 1378857600000}],

โดยมันเปนชนิด

JSON 

Key 

ซึ่งในตัวอยางนี้ จะมีหนาตาแบบนี้ครับ

 

ดังตอไปนี้

dataset/dataset.json

แตละบรรทัด มัน

dataset.json

00000}],

มันเปนชนิด

JSON 

Key กับ 

จะมีหนาตาแบบนี้ครับ

ดังตอไปนี้

dataset/dataset.json

แตละบรรทัด มัน

dataset.json

00000}], 

มันเปนชนิด

JSON ก็จะมีโครงสราง

กับ value

จะมีหนาตาแบบนี้ครับ

ดังตอไปนี้ 

dataset/dataset.json

แตละบรรทัด มัน

dataset.json

 

มันเปนชนิด

ก็จะมีโครงสราง

value

จะมีหนาตาแบบนี้ครับ

 

dataset/dataset.json

แตละบรรทัด มัน

dataset.json”

มันเปนชนิดขอมูล

ก็จะมีโครงสราง

value 

จะมีหนาตาแบบนี้ครับ

dataset/dataset.json

แตละบรรทัด มันประกอบ

” 

ขอมูล

ก็จะมีโครงสราง

  

จะมีหนาตาแบบนี้ครับ

dataset/dataset.json 

ประกอบ

ขอมูลแบบ

ก็จะมีโครงสราง

จะมีหนาตาแบบนี้ครับ

ประกอบ

แบบหนึ่ง 

จะมีหนาตาแบบนี้ครับ 

ประกอบไป

หนึ่ง 

 

หนึ่ง 



2) ไปไดเรคเทอรี่ C:\ ซึ่งไดเก็บไฟลในขอ 1 แลวพิมพคําสั่งตอไปนี ้เพื่อนําเขาขอมูลตัวอยาง 

 

 

mongoimport --db test --collection restaurants --drop --file primer-dataset.json 

 

 

 

ขออธิบายแทรกนิดหนึ่ง ผมอยากใหคุณลืมเรื่องฐานขอมูลแบบ SQL ไปกอนเลย เพราะ MongoDB ไมไดนํา 

JSON มาเก็บเปนแถวในตาราง แลว Normalize โนนนี้นั้น (อุตสาเรียนมาตั้งยาก อยูดี ๆ ไมใชคิดดู) …แตทวา

ฐานขอมูลกอนหนึ่ง จะมีชุดขอมูล JSON มากองอยูรวมกันเปนกอนหนึ่ง (เก็บงาย ๆ แบบนี้แหละ)  

…ชุดขอมูลของ JSON จะเรียกวา “collection” (ที่แปลวา “การเก็บ” ซึ่งในที่จะเก็บเอกสารเปน JSON) 

….สวนขอมูล JSON จะเรียกวา “เอกสาร” (document)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อฐานขอมูล 

(ที่จะสรางขึ้นมา) 

ชื่อ collection 

ลบฐานขอมูลอันเกาทิ้งไป (ถามี) 

ชื่อไฟลขอมูลตัวอยางที่จะนําเขา 

{"address":  

 { 

  "building": "1007",  

  "coord": [-73.856077, 40.848447],  

  "street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462" 

 },  

"borough": "Bronx",  

"cuisine": "Bakery",  

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 1378857600000}], 

"name": "Morris Park Bake Shop",  

"restaurant_id": "30075445" 

} 

{"address":  

 { 

  "building": "1007",  

  "coord": [-73.856077, 40.848447],  

  "street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462" 

 },  

"borough": "Bronx",  

"cuisine": "Bakery",  

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 1378857600000}], 

"name": "Morris Park Bake Shop",  

"restaurant_id": "30075445" 

} 

{"address":  

 { 

  "building": "1007",  

  "coord": [-73.856077, 40.848447],  

  "street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462" 

 },  

"borough": "Bronx",  

"cuisine": "Bakery",  

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 1378857600000}], 

"name": "Morris Park Bake Shop",  

"restaurant_id": "30075445" 

} 

{"address":  

 { 

  "building": "1007",  

  "coord": [-73.856077, 40.848447],  

  "street": "Morris Park Ave", "zipcode": "10462" 

 },  

"borough": "Bronx",  

"cuisine": "Bakery",  

"grades": [{"date": {"$date": 1393804800000}, "grade": "A", "score": 2}, {"date": {"$date": 1378857600000}], 

"name": "Morris Park Bake Shop",  

"restaurant_id": "30075445" 

} 

collection 

เอกสาร 

(JSON) 



จากคําสั่ง

เมื่อผม

การเชื่อมตอคือ

 

หลังจากนั้นเมื่อผมคลิกขวาชื่อ 

“test” 

shell”

จากคําสั่ง

เมื่อผม

การเชื่อมตอคือ

หลังจากน้ันเมื่อผมคลิกขวาชื่อ 

“test” 

shell”

จากคําส่ัง

เมื่อผมลองเปด 

การเชื่อมตอคือ

หลังจากนั้นเม่ือผมคลิกขวาชื่อ 

“test” 

shell” 

จากคําสั่งที่เขียนไวในตอนตน

ลองเปด 

การเชื่อมตอคือ

หลังจากนั้นเมื่อผมคลิกขวาชื่อ 

“test” แลวเปด

 ขึ้นมา

ที่เขียนไวในตอนตน

ลองเปด 

การเชื่อมตอคือ

หลังจากนั้นเมื่อผมคลิกขวาช่ือ 

แลวเปด

ขึ้นมา

ที่เขียนไวในตอนตน

ลองเปด Robomongo

การเชื่อมตอคือ “mydb”

หลังจากนั้นเม่ือผมคลิกขวาช่ือ 

แลวเปด 

ขึ้นมา 

ที่เขียนไวในตอนตน

Robomongo

“mydb”

หลังจากนั้นเม่ือผมคลิกขวาชื่อ 

 “Open 

ที่เขียนไวในตอนตน

Robomongo

“mydb”

หลังจากนั้นเม่ือผมคลิกขวาชื่อ 

“Open 

ที่เขียนไวในตอนตน

Robomongo

“mydb”) …

หลังจากนั้นเมื่อผมคลิกขวาชื่อ 

“Open 

ท่ีเขียนไวในตอนตน เมื่อ

Robomongo 

…ก็จ

 

หลังจากนั้นเมื่อผมคลิกขวาช่ือ 

“Open 

เมื่อผม

 ขึ้นมา

จะเห็นวามีฐานขอมูลชื่อ 

    

หลังจากนั้นเมื่อผมคลิกขวาชื่อ 

ผมพิมพ

ข้ึนมา 

ะเห็นวามีฐานขอมูลชื่อ 

พิมพ

 พรอมทั้งเชื่อม

ะเห็นวามีฐานขอมูลชื่อ 

พิมพลงไป 

พรอมทั้งเชื่อม

ะเห็นวามีฐานขอมูลชื่อ 

ลงไป 

พรอมท้ังเชื่อม

ะเห็นวามีฐานขอมูลชื่อ 

ลงไป ก็จะไดผลลัพธ

พรอมทั้งเชื่อม

ะเห็นวามีฐานขอมูลชื่อ 

ก็จะไดผลลัพธ

พรอมทั้งเชื่อมตอไปยัง 

ะเห็นวามีฐานขอมูลชื่อ 

ก็จะไดผลลัพธ

ตอไปยัง 

ะเห็นวามีฐานขอมูลชื่อ “test” 

ก็จะไดผลลัพธ

ตอไปยัง 

“test” 

ก็จะไดผลลัพธดังนี้

ตอไปยัง MongoDB 

“test” ถูกสรางข้ึนมา

ดังนี ้

ongoDB 

ถูกสรางข้ึนมา

  

ongoDB 

ถูกสรางขึ้นมา

 

ongoDB 

ถูกสรางข้ึนมา

ongoDB ตามที่

ถูกสรางขึ้นมา

ตามที่

ถูกสรางข้ึนมา 

ตามที่ต้ังคาคาไวในไวในไวในบทบทกอนหนานี้ กอนหนานี้ กอนหนานี้ กอนหนานี้ ((ชื่อ

 

 

 

 



จากนั้น

“restaurants

db.restaurants.find()

 

ตามภาพคุณ

คา

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง 

JSON 

จากนั้น

restaurants

db.restaurants.find()

ตามภาพคุณ

คา Key 

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง 

JSON 

คลิกรันคําสั่ง

จากนั้นผมจะ

restaurants

db.restaurants.find()

ตามภาพคุณ

Key 

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง 

JSON หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

คลิกรันคําสั่ง

ผมจะ

restaurants

db.restaurants.find()

ตามภาพคุณ

Key กับ 

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

คลิกรันคําสั่ง

ผมจะพิมพ

restaurants”

db.restaurants.find()

ตามภาพคุณจะเห็นผลการคนหา

กับ Value 

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

คลิกรันคําส่ัง

พิมพ

” (ถานึกไมออก ก็คลายคําสั่ง 

db.restaurants.find()

จะเห็นผลการคนหา

Value 

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

คลิกรันคําสั่ง 

พิมพคําสั่ง

ถานึกไมออก ก็คลายคําสั่ง 

db.restaurants.find()

จะเห็นผลการคนหา

Value ของเอกสาร

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

 

คําส่ังในชองคอมมานไลนของ 

ถานึกไมออก ก็คลายคําสั่ง 

db.restaurants.find() 

จะเห็นผลการคนหา

ของเอกสาร

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

ในชองคอมมานไลนของ 

ถานึกไมออก ก็คลายคําสั่ง 

จะเห็นผลการคนหา

ของเอกสาร

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

ในชองคอมมานไลนของ 

ถานึกไมออก ก็คลายคําสั่ง 

จะเห็นผลการคนหา

ของเอกสาร

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

ในชองคอมมานไลนของ 

ถานึกไมออก ก็คลายคําส่ัง 

จะเห็นผลการคนหา และ

ของเอกสาร JSON 

สําหรับรายละเอียดของโครงสราง JSON 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

ในชองคอมมานไลนของ 

ถานึกไมออก ก็คลายคําสั่ง 

และ

JSON 

JSON 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

ในชองคอมมานไลนของ 

ถานึกไมออก ก็คลายคําสั่ง 

และถาคลี่

JSON ทั้งชุด

JSON ที่เก็บใน 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

ในชองคอมมานไลนของ 

ถานึกไมออก ก็คลายคําสั่ง select * from 

ถาคลี่ 

ทั้งชุด

ที่เก็บใน 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

ในชองคอมมานไลนของ 

select * from 

 (เครื่องหมาย 

ทั้งชุดเลย 

ที่เก็บใน 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

ในชองคอมมานไลนของ Robomongo

select * from 

เครื่องหมาย 

เลย (เก็บงายมาก

ท่ีเก็บใน Mo

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

Robomongo

select * from 

เครื่องหมาย 

เก็บงายมาก

MongoDB 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

Robomongo

select * from 

เครื่องหมาย 

เก็บงายมาก

ngoDB 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แต

Robomongo

select * from restaurants

เครื่องหมาย +) 

เก็บงายมาก

ngoDB 

หรืออารเรย ซอนอยูขางในไดหลาย ๆ ระดับชั้น แตเลมนี้จะ

Robomongo 

restaurants

) ก็จะเห็น

เก็บงายมาก) 

ngoDB ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

เลมนี้จะ

 เพ่ือ

restaurants

ก็จะเห็น

 

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

เลมนี้จะอธิบายใหเห็นแคนี้กอน

เพื่อคนหา

restaurants

ก็จะเห็น

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

อธิบายใหเห็นแคนี้กอน

คนหา

restaurants)

ก็จะเห็นตาม

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

อธิบายใหเห็นแคนี้กอน

คนหาเอกสาร

) ดังนี้

ตามภาพขางลาง

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

อธิบายใหเห็นแคน้ีกอน

เอกสาร

ดังนี ้

ภาพขางลาง

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

อธิบายใหเห็นแคนี้กอน

เอกสารจาก 

 

ภาพขางลาง

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

อธิบายใหเห็นแคนี้กอน

จาก 

ภาพขางลาง

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

อธิบายใหเห็นแคนี้กอน

จาก collection 

ภาพขางลาง ซึ่ง

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

อธิบายใหเห็นแคนี้กอน …

collection 

ซึ่งมีรายละเอียดของ

 

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

…ไมลงลึกมา

collection 

มีรายละเอียดของ

ยังมีเร่ืองราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

ไมลงลึกมา

collection 

มีรายละเอียดของ

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

ไมลงลึกมา

collection 

มีรายละเอียดของ

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

ไมลงลึกมาก

collection ที่ชื่อ 

มีรายละเอียดของ

ยังมีเรื่องราวอีกพอควร เพราะมันสามารถมี 

ก 

ที่ชื่อ 

มีรายละเอียดของ

ที่ชื่อ 

 



ถาผมอยาก

ฐานขอมูล 

C:

หลังจากนั้นจึงพิมพคําส่ัง

db.restaurants.find()

ลองดูตัวอยาง

หวังวา

Robomongo

 

คําถาม

คําตอบ

…แฮ ๆ ๆ

ถาผมอยาก

ฐานขอมูล 

C:\>mongo test

หลังจากนั้นจึงพิมพคําสั่ง

db.restaurants.find()

ลองดูตัวอยาง

หวังวา

Robomongo

1

2

คําถาม

คําตอบ

แฮ ๆ ๆ

ถาผมอยาก

ฐานขอมูล 

>mongo test

หลังจากนั้นจึงพิมพคําสั่ง

db.restaurants.find()

ลองดูตัวอยาง

หวังวาคุณ

Robomongo

1. 

2. 

คําถาม เวลาเขียนโปรแกรม ถา

คําตอบ ใชภาษาอังกฤษ 

แฮ ๆ ๆ

ถาผมอยาก

ฐานขอมูล “test” 

>mongo test

หลังจากนั้นจึงพิมพคําสั่ง

db.restaurants.find()

ลองดูตัวอยาง

คุณคงเห็นไอเดีย

Robomongo

 ตอง

 เวลาคนหา 

เวลาเขียนโปรแกรม ถา

ใชภาษาอังกฤษ 

แฮ ๆ ๆ ลอเลนครับ

ถาผมอยากจะคนหา

“test” 

>mongo test

หลังจากนั้นจึงพิมพคําสั่ง

db.restaurants.find()

ลองดูตัวอยางคําส่ังบน

คงเห็นไอเดีย

Robomongo) 

ตองติดตอเขาไปยัง

เวลาคนหา 

เวลาเขียนโปรแกรม ถา

ใชภาษาอังกฤษ 

ลอเลนครับ

จะคนหา

“test” 

>mongo test 

หลังจากนั้นจึงพิมพคําสั่ง

db.restaurants.find()

คําสั่งบน

คงเห็นไอเดีย

 ซึ่ง

ติดตอเขาไปยัง

เวลาคนหา 

เวลาเขียนโปรแกรม ถา

ใชภาษาอังกฤษ 

ลอเลนครับ

จะคนหา

“test” กอน

 

หลังจากนั้นจึงพิมพคําสั่ง

db.restaurants.find()

คําสั่งบน

คงเห็นไอเดีย

ซึ่งผมจะ

ติดตอเขาไปยัง

เวลาคนหา (รวมทั้ง ลบ อัพเพตขอมูล และอ่ืน ๆ

เวลาเขียนโปรแกรม ถา

ใชภาษาอังกฤษ 

ลอเลนครับ

จะคนหาเอกสาร

กอน ดังนี้

หลังจากนั้นจึงพิมพคําส่ัง 

db.restaurants.find() 

คําสั่งบนคอมมานไลน

คงเห็นไอเดียเ

ผมจะขอ

ติดตอเขาไปยัง

รวมทั้ง ลบ อัพเพตขอมูล และอื่น ๆ

เวลาเขียนโปรแกรม ถา

ใชภาษาอังกฤษ  

ลอเลนครับ มันใช

เอกสาร

ดังนี้

  

คอมมานไลน

เวลาใช

ขอสรุป

ติดตอเขาไปยังฐานขอมูลกอน 

รวมท้ัง ลบ อัพเพตขอมูล และอื่น ๆ

เวลาเขียนโปรแกรม ถา

 

มันใชหลากหลายภาษา

ชื่อฐานขอมูล

เอกสารดวย

ดังนี ้

คอมมานไลน

วลาใช

สรุป

ฐานขอมูลกอน 

รวมทั้ง ลบ อัพเพตขอมูล และอื่น ๆ

เวลาเขียนโปรแกรม ถาไมใช

มันใชหลากหลายภาษา

ชื่อฐานขอมูล

ดวย

คอมมานไลน

วลาใชงาน

สรุปวิธีใชงานผานคอมมานไลน

ฐานขอมูลกอน 

รวมทั้ง ลบ อัพเพตขอมูล และอ่ืน ๆ

เวลาเขียนโปรแกรม ถาไมใช

หลากหลายภาษา

ชื่อฐานขอมูล

ดวยการใช

คอมมานไลนเต็ม ๆ 

งาน M

ใชงานผานคอมมานไลน

ฐานขอมูลกอน 

รวมทั้ง ลบ อัพเพตขอมูล และอ่ืน ๆ

ไมใชภาษา 

หลากหลายภาษา

ชื่อฐานขอมูล

การใช

ต็ม ๆ 

MongoDB 

ใชงานผานคอมมานไลน

ฐานขอมูลกอน 

รวมท้ัง ลบ อัพเพตขอมูล และอ่ืน ๆ

ภาษา 

หลากหลายภาษา

ชื่อฐานขอมูล 

การใชคอมมานไลน

ต็ม ๆ ดัง

ongoDB 

ใชงานผานคอมมานไลน

ฐานขอมูลกอน (ในตัวอยางนี้คือ 

รวมทั้ง ลบ อัพเพตขอมูล และอ่ืน ๆ

ภาษา SQL 

หลากหลายภาษา

 

คอมมานไลน

ดังหนาจอขางลาง 

ongoDB 

ใชงานผานคอมมานไลน

ในตัวอยางนี้คือ 

รวมทั้ง ลบ อัพเพตขอมูล และอ่ืน ๆ

SQL 

หลากหลายภาษาเขียนโปรแกรม

คอมมานไลน

หนาจอขางลาง 

ongoDB 

ใชงานผานคอมมานไลน

ในตัวอยางนี้คือ 

รวมทั้ง ลบ อัพเพตขอมูล และอื่น ๆ

SQL คุยกับ 

เขียนโปรแกรม

คอมมานไลน

หนาจอขางลาง 

ongoDB 

ใชงานผานคอมมานไลน

ในตัวอยางนี้คือ 

รวมท้ัง ลบ อัพเพตขอมูล และอื่น ๆ

คุยกับ 

เขียนโปรแกรม

คอมมานไลน ก็

หนาจอขางลาง 

ongoDB 

ใชงานผานคอมมานไลน

ในตัวอยางนี้คือ 

รวมท้ัง ลบ อัพเพตขอมูล และอื่น ๆ) 

คุยกับ M

เขียนโปรแกรม

ก็แล

หนาจอขางลาง 

ongoDB บนคอมมานไลน 

ใชงานผานคอมมานไลนไดดังนี้

ในตัวอยางนี้คือ “test”

) ก็ใหมาทําที่ 

MongoDB 

เขียนโปรแกรมมาก ๆ

แลดูยุงยาก

หนาจอขางลาง …ซึ่ง

บนคอมมานไลน 

ดังนี้

“test”

ก็ใหมาทําที่ 

ongoDB 

มาก ๆ

ดูยุงยาก

ซึ่งจะ

บนคอมมานไลน 

ดังนี้ 

“test”

ก็ใหมาทําที่ 

ongoDB 

มาก ๆ 

ดูยุงยาก

จะอานลําบากมาก 

บนคอมมานไลน 

“test”)  

ก็ใหมาทําที่ 

ongoDB …แลว

  

ดูยุงยากสัก

อานลําบากมาก 

บนคอมมานไลน 

ก็ใหมาทําที่ collection 

แลวใชภาษา

สักหนอย

อานลําบากมาก 

บนคอมมานไลน …

collection 

ใชภาษา

หนอย

อานลําบากมาก 

…โดย

collection 

ใชภาษา

หนอย เพราะ

อานลําบากมาก 

โดยไม

collection ไมใชตารางแบบ 

ใชภาษาหลัก

ผลการคนหาเอกสาร

เพราะ

อานลําบากมาก 555

ไมผานเครื่องมือชวย

ไมใชตารางแบบ 

หลักอะไร

ผลการคนหาเอกสาร

เพราะตองติด

555 

ผานเครื่องมือชวย

ไมใชตารางแบบ 

อะไร

ผลการคนหาเอกสาร

ตองติด

 

ผานเครื่องมือชวย

ไมใชตารางแบบ 

อะไรในการคุย

ผลการคนหาเอกสาร

ตองติด

ผานเครื่องมือชวย

ไมใชตารางแบบ 

ในการคุย

ผลการคนหาเอกสาร

ตองติดตอ

ผานเครื่องมือชวย

ไมใชตารางแบบ 

ในการคุย

ผลการคนหาเอกสาร

ตอเขาไป

ผานเครื่องมือชวย

ไมใชตารางแบบ SQL

ในการคุย? 

ผลการคนหาเอกสาร 

เขาไป

ผานเครื่องมือชวย (เชน

SQL 

 

 

เขาไปยัง

เชน 

 

 



ภาษาที�ใช้คุยกบั MongoDB 

เนื่องจาก MongoDB ไมใชภาษา SQL แตจะใช API ซึ่งขึ้นอยูกับแตละภาษา ดังนั้นภาษาเขียนโปรแกรมที่ 

MongoDB รองรับได ก็คือ…  

1. ใชจาวาสคริปตบน Node.js (เลมนี้จะกลาวถึง) 

2. Python (โคดจะสั้นกวาภาษาอ่ืนเยอะเลย แตทวาเลมนี้ไมไดกลาวถึง) 

3. C++ (เลมนี้ไมไดกลาวถึง) 

4. Java (เลมนี้ไมไดกลาวถึง) 

5. C# (เลมนี้ไมไดกลาวถึง) 

ไมเพียงเทานั้น เรายังสามารถใชคําสั่งคอมมานไลนของ MongoDB ไดโดยตรง ซึ่งผมจะอธิบายโดยยอ …แตถา

อยากอานรายละเอียดมากกวานี้ ก็ใหไปที่ https://docs.mongodb.org/getting-started/shell/ เพราะผม

ก็สรุปมาจากที่นี้นี่แหละ …และตอไปเราจะลองมาดูคําสั่งคอมมานไลนของ MongoDB โดยตรงกัน  

ถาตองคนหาเอกสาร ก็ใหระบุเง่ือนไข (Criteria) ในการคนหา ดังตัวอยาง 

 

db.restaurants.find( { "borough": "Manhattan" } ) 

 

 

หรือจะระบุเงื่อนไขในการคนหาเพิ่มเติมดวยก็ได 

 

db.restaurants.find( { "grades.score": { $gt: 30 } } ) 

 

 

                  เมื่อลองใชคําส่ังนี้ใน Robomongo ก็จะคนหาเอกสารเจอ ดังภาพหนาถัดไป 

ระบุชื่อ collection ไดโดยตรงเลย 

score จะซอนอยูใต grades 

ทําการคนหา score ที่มีคามากกวา 30 โดยใชโอเปอเรเตอร $gt 

เงื่อนไขท่ีจะคนหา ก็คือเอกสารนั้นตองมีคียชื่อ "borough" 

และมีคาเปน "Manhattan" 



 

เราสามารถอัพเดตเอกสาร

db.restaurants.update(

    

    

      

      

    

) 

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

โอเปอเรเต

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเง่ือนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

 

 

เราสามารถอัพเดตเอกสาร

db.restaurants.update(

    { "name" : "Juni" },

    { 

      $set: { "cuisine": "

      $currentDate: { "lastModified": true }

    } 

 

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกท่ีเจอ เม่ือเงื่อนไขเปน 

โอเปอเรเต

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเง่ือนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

 

เราสามารถอัพเดตเอกสาร

db.restaurants.update(

{ "name" : "Juni" },

 

$set: { "cuisine": "

$currentDate: { "lastModified": true }

 

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเง่ือนไขเปน 

โอเปอเรเต

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเงื่อนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

เราสามารถอัพเดตเอกสาร

db.restaurants.update(

{ "name" : "Juni" },

$set: { "cuisine": "

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางน้ีจะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

โอเปอเรเตอ

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเงื่อนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

เราสามารถอัพเดตเอกสาร

db.restaurants.update(

{ "name" : "Juni" },

$set: { "cuisine": "

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

อรเปน

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเง่ือนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

เราสามารถอัพเดตเอกสาร

db.restaurants.update(

{ "name" : "Juni" },

$set: { "cuisine": "

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

รเปน $set 

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเงื่อนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

เราสามารถอัพเดตเอกสาร

db.restaurants.update(

{ "name" : "Juni" },

$set: { "cuisine": "

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

$set 

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเง่ือนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

เราสามารถอัพเดตเอกสาร

db.restaurants.update(

{ "name" : "Juni" }, 

$set: { "cuisine": "Thailand

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

$set กับ 

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเงื่อนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

เราสามารถอัพเดตเอกสาร ดวย

db.restaurants.update( 

 

Thailand

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางน้ีจะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

กับ $currentDate 

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเงื่อนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

ดวย

Thailand

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกท่ีเจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

$currentDate 

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเงื่อนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

ดวยคําสั่งดังตัวอยาง

Thailand

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

$currentDate 

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเง่ือนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

คําสั่งดังตัวอยาง

Thailand (New)" },

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

$currentDate 

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเง่ือนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

คําสั่งดังตัวอยาง

(New)" },

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

$currentDate 

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเง่ือนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

คําสั่งดังตัวอยาง

(New)" },

$currentDate: { "lastModified": true }

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

$currentDate ตามลําดับ

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเง่ือนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

คําสั่งดังตัวอยาง

(New)" }, 

$currentDate: { "lastModified": true } 

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกท่ีเจอ เม่ือเงื่อนไขเปน 

ตามลําดับ

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเง่ือนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

คําสั่งดังตัวอยาง 

 

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเง่ือนไขเปน 

ตามลําดับ

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเงื่อนไข

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

 

ในตัวอยางน้ีจะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

ตามลําดับ 

เราสามารถลบเอกสารออกได ดวยการระบุเงื่อนไข ดังตัวอยาง

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

เอกสารที่เหลือ

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน 

 (โอเปอเรเตอร

ดังตัวอยาง

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } )

เอกสารที่เหลือ

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน { "name" : "Juni" }

โอเปอเรเตอร

ดังตัวอยาง

db.restaurants.remove( { "borough": "Manhattan" } ) 

เอกสารที่เหลือ

{ "name" : "Juni" }

โอเปอเรเตอร

ดังตัวอยาง

 

เอกสารที่เหลือ

{ "name" : "Juni" }

โอเปอเรเตอร

ดังตัวอยาง 

เอกสารที่เหลือ

{ "name" : "Juni" }

โอเปอเรเตอรเหลาน้ี

เอกสารที่เหลือ 

{ "name" : "Juni" }

เหลานี้

{ "name" : "Juni" }

เหลานี้จะ

{ "name" : "Juni" }

จะเห็นอีกทีในบทถัดไป

 

{ "name" : "Juni" }

เห็นอีกทีในบทถัดไป

 

{ "name" : "Juni" }

เห็นอีกทีในบทถัดไป

{ "name" : "Juni" } 

เห็นอีกทีในบทถัดไป

 แถม

เห็นอีกทีในบทถัดไป

แถมมีเงื่อนไขตาม

เห็นอีกทีในบทถัดไป

มีเงื่อนไขตาม

เห็นอีกทีในบทถัดไป) 

มีเงื่อนไขตาม

 

มีเงื่อนไขตามมีเงื่อนไขตาม



หรือจะลบ restaurants ทิ้งไปเลยกไ็ด (แนวคิดเหมือนคําส่ัง drop ที่มีใชในภาษา SQL) 

db.restaurants.drop() 

หรือจะเพิ่มเอกสารลงไป ก็ใหใชคําสั่งดังตัวอยาง 

db.restaurants.insert( 

   { 

      "address" : { 

         "street" : "2 Avenue", 

         "zipcode" : "10075", 

         "building" : "1480", 

         "coord" : [ -73.9557413, 40.7720266 ], 

      }, 

      "borough" : "Manhattan", 

      "cuisine" : "Italian", 

      "grades" : [ 

         { 

            "date" : ISODate("2014-10-01T00:00:00Z"), 

            "grade" : "A", 

            "score" : 11 

         }, 

         { 

            "date" : ISODate("2014-01-16T00:00:00Z"), 

            "grade" : "B", 

            "score" : 17 

         } 

      ], 

      "name" : "Vella", 

      "restaurant_id" : "41704620" 

   } 

) 

 

*** ถายังไมเห็นภาพการทํางาน ก็ขอใหดูตัวอยางในบทถัดไป ตอจากนี้แลวกันนะครับ  

….บทนี้ขอเกริ่นนําคราว ๆ ไปกอน 

ขอมูล JSON ยาวหนอย ซึ่งอาจไมคุนชินกับ

คนท่ีเคยเขียนภาษา SQL มากอน 



ใช้ Node.js 

ในบทนี้จะกลาวถึงการใชจาวาสคริปตเขียนเปนสคริปต เพื่อติดตอคุยกับ MongoDB เบื้องตน แตทวาไฟล

สคริปตดังกลาวจะใช Node.js เปนตัวรันอีกที (ไมใชเว็บบราวเซอร) ดวยเหตุนี้ถาอยากอานเนื้อหาตอไปรูเรื่อง 

คุณตองไปที่ลิงค http://www.patanasongsivilai.com/itebook_form.html  

1) เพื่อดาวนโหลด “วิธตีิดตั้ง Node.js และ npm เบื้องตน” มาอานกอน 

2) และอยากใหคุณอานหนังสือ “เสียดายไมไดอานจาวาสคริปต ฝงเซิรฟเวอร (Node.js ฉบับยอ)” เลม 

1 มาอานเสริมเพ่ิมดวย 

เอาแหละ ผมจะคิดวาคุณเขาใจ Node.js ดีแลว …แตถาไมเขาใจ ก็ลองอานเนื้อหาตอไปนี้คราว ๆ เปนไอเดีย

แลวกันเนอะ ไมยาก …แตจะมึนโคดหนอย โดยผมจะพาทําเวิรคชอปงาย ๆ ดังนี้ 

เตรียมโปรเจคใหพรอม 

สรางโฟลเดอรขึ้นมาดังนี้ 

C:\>mkdir testdb 

C:\>cd testdb 

C:\ testdb> 

 

หลังจากนั้นจะใช npm ติดตั้งมอดูล ”mongoose” ดังนี้ 

C:\ testdb>npm install mongoose --save 

สวนโครงสรางโปรเจคจะเปนดังนี ้

C:\ testdb 

        |-- node_modules\... 

        |-- test.js 



ตองบอกอยางนีน้ะครับ …ไอเดียผมจะเขียนโคดจาวาสคริปตทั้งหมดไวที่ไฟล “test.js” และสั่งรันบน Node.js 

ดวยคําสั่งดังนี้  

C:\testdb>node test.js 

ซึ่งไฟล test.js และผลการทํางานของมัน ผมก็จะเอาไวใชอธิบายเนื้อหาตอไปถัดจากนี้ 

เขียนสวนหัวของไฟล test.js 

ผมจะเขียนสวนหัวของไฟล test.js แบบนี้เสมอ ดังโคดขางลาง 

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient;   // โหลดมอดูล mongodb 

var assert = require('assert');      // unit test 

// var ObjectId = require('mongodb').ObjectID;   

var url = 'mongodb://localhost:27017/test';  // เปน url ที่จะติดตอกับ MongoDB 

 

แตใหสังเกตคา URL ตองตั้งคาตาม MongoDB ที่เราไดติดต้ังลงไป ดวยรูปแบบดังนี ้

'mongodb://ip_address_database:port/database_name'; 

 ip_address_database คือ ไอพีแอดเดรส (IP Address) ของเครื่องที่กําลังรัน MongoDB (กรณนีี้

เขาถึงเครื่องตัวเอง) 

 port คือชื่อพอรตที่เปดไว (ในหนังสือเปดพอรตเปน 27017) 

 database_name คือชื่อฐานขอมูล (ในหนังสือมีชื่อเปน “test”) 

 

หมายเหต ุการณตั้งคาคอนฟคของ MongoDB รวมทั้งการตั้งยูสเซอร/พาสเวิรดเขาฐานขอมูล (ตัวอยางนี้ไม

ตองตั้งคา) …เลมนี้คงไมกลาวถึง เพราะนอกขอบเขตไป 

 

 



คนหาขอมูล 

ผมจะทําการคนหา (Query) เอกสารทั้งหมด จาก collection ที่ชื่อ "restaurants" ของบทกอนหนา ดวยการ

ระบุเงื่อนไข …ดังโคดท่ีอยูในไฟล “test.js” ดังตัวอยาง 

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 

var assert = require('assert'); 

var url = 'mongodb://localhost:27017/test'; 

var findRestaurants = function(db, callback) { 

// คําสั่งนี้จะคนหาเอกสารใน restaurants ดวยการระบุเงื่อนไข …มีคียชื่อ "borough" และมีคาเปน "Manhattan" 

    var cursor =db.collection('restaurants').find({ "borough": "Manhattan" }  );  

 // ตัวแปร cursor จะชี้ไปยังเอกสารที่คนพบ จะคลายกับ cursor เวลาใชงานในฐานขอมูลแบบ SQL 

              cursor.each(function(err, doc) {   // แตละรอบที ่each() เขาถึงเอกสารใน restaurants ฟงกชั่นคอลแบ็คจะถูกเรียกใหทํางาน 

        assert.equal(err, null); 

  if (doc != null) { 

            console.dir(doc);   // ฟงกชั่นนี้จะแสดงโครงสรางอ็อบเจ็กต doc (ไมใชฟงกชั่นมาตรฐานในจาวาสคริปต)  

        } else { 

            callback();  // เมื่อเขาถึงเอกสารใน restaurants ครบทุกตัวแลว ก็จะเรียกฟงกชั่นคอลแบ็คใหทํางาน 

             }  

    }); // สิ้นสุด cursor.each() 

}; 

MongoClient.connect(url, function(err, db) { 

   assert.equal(null, err); 

findRestaurants(db, function() { // เมื่อคนหาขอมูลใน restaurants เสร็จแลว ฟงกชั่นคอลแบ็คจะถูกเรียกใหทํางาน 

      db.close();     // เมื่อนั้นจึงเลิกติดตอฐานขอมูล 

  }); // สิ้นสุด findRestaurants() 

}); 

โคดมันจะยาวไปหนอย จริง ๆ ไมอยากใหคุณสนใจรายละเอียดมากเทาไร …แคเห็นเปนไอเดียพอแหละ 

แตผมอยากแนะนําวา ถาใครชอบเขียนโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming) ตองปรับ

มุมมองใหเห็นเปนการเขียนโปรแกรมแบบ Function programming หรือการเขียนโปรแกรมเชิงฟงกชั่นแท ๆ  

…แนนอนละบางคนอาจไมชอบเทาไร เพราะเห็นฟงกชั่นซอนกันไปซอนกันมา ชวนใหดูตาลาย แถมฟงกชั่น

คอลแบ็คแตละตัว มันยังทํางานแบบอะซิงโครนัสอีกดวย (ตาลายหนักกวาเกาอีก) 



….

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

โดย

{ <

ซึ่งในตัวอยาง

{ "borough":

แตถาเรียกเปน 

เอกสาร

สวนผลลัพธของ

C:

 

 

 

 

 

….ถาใคร

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

โดยเรา

<field1





ซึ่งในตัวอยาง

"borough":

แตถาเรียกเปน 

เอกสาร

สวนผลลัพธของ

C:\testdb>node test.js

 

 

ถาใคร

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

เราสามารถ

field1

 โดยที่ 

 

ซึ่งในตัวอยาง

"borough":

แตถาเรียกเปน 

เอกสารทั้งหมดใน 

สวนผลลัพธของ

testdb>node test.js

ถาใครยังไมเขา

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

สามารถ

field1>:

 โดยที่ 

 value1, value2 

ซึ่งในตัวอยาง

"borough":

แตถาเรียกเปน 

ทั้งหมดใน 

สวนผลลัพธของ

testdb>node test.js

ไมเขา

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

สามารถ

>: <value1

โดยที่ 

value1, value2 

ซึ่งในตัวอยางดังกลาว 

"borough": "Manhattan"

แตถาเรียกเปน 

ทั้งหมดใน 

สวนผลลัพธของ

testdb>node test.js

ไมเขาใจ

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

สามารถระบุเงื่อนไข

value1

field1, field2 

value1, value2 

ดังกลาว 

"Manhattan"

แตถาเรียกเปน db.collection().find()

ทั้งหมดใน 

สวนผลลัพธของโคดในตัวอยาง

testdb>node test.js

ใจการเขียนโคดบน 

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

ระบุเงื่อนไข

value1

field1, field2 

value1, value2 

ดังกลาว 

"Manhattan"

db.collection().find()

ทั้งหมดใน collection 

โคดในตัวอยาง

testdb>node test.js

การเขียนโคดบน 

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

ระบุเงื่อนไข

value1>, 

field1, field2 

value1, value2 

ดังกลาว จะระบุเงื่อนไขในเมธอดเปน

"Manhattan"

db.collection().find()

collection 

โคดในตัวอยาง

testdb>node test.js

การเขียนโคดบน 

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

ระบุเงื่อนไขในรูปแบบ

 <field2

field1, field2 

value1, value2 คือคาใน 

จะระบุเงื่อนไขในเมธอดเปน

"Manhattan"

db.collection().find()

collection 

โคดในตัวอยาง

testdb>node test.js 

การเขียนโคดบน 

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

ในรูปแบบ

field2

field1, field2 คือ

คือคาใน 

จะระบุเง่ือนไขในเมธอดเปน

"Manhattan" }  

db.collection().find()

collection ครับ

โคดในตัวอยางดังกลาว

การเขียนโคดบน 

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

ในรูปแบบ

field2>:

คือ ชื่อคียในขอมูล 

คือคาใน 

จะระบุเงื่อนไขในเมธอดเปน

 

db.collection().find()

ครับ

ดังกลาว

จะเห็นขอมูล 

ขอมูลเทานั้น ที่มี

การเขียนโคดบน Node.js

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

ในรูปแบบดังตัวอยาง

>: <

ชื่อคียในขอมูล 

คือคาใน JSON

จะระบุเงื่อนไขในเมธอดเปน

db.collection().find()

ครับ 

ดังกลาว

จะเห็นขอมูล 

ขอมูลเทานั้น ที่มี

Node.js

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

ดังตัวอยาง

<value2

ชื่อคียในขอมูล 

JSON

จะระบุเงื่อนไขในเมธอดเปน

db.collection().find() เฉย ๆ โดยไม

ดังกลาว หลังจากพิมพคําสั่ง

จะเห็นขอมูล 

ขอมูลเทานั้น ที่มี

Node.js

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด 

ดังตัวอยาง

value2

ชื่อคียในขอมูล 

JSON 

จะระบุเงื่อนไขในเมธอดเปน

เฉย ๆ โดยไม

หลังจากพิมพคําสั่ง

จะเห็นขอมูล 

ขอมูลเทานั้น ที่มี

Node.js แนะใหไปอานหนั

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็อยากอธิบายเมธอด db.collection().find()

ดังตัวอยาง

value2>,

ชื่อคียในขอมูล 

จะระบุเง่ือนไขในเมธอดเปน

เฉย ๆ โดยไม

หลังจากพิมพคําสั่ง

จะเห็นขอมูล JSON 

ขอมูลเทานั้น ที่มี

แนะใหไปอานหนั

db.collection().find()

ดังตัวอยาง 

, ... 

ชื่อคียในขอมูล JSON

จะระบุเงื่อนไขในเมธอดเปน 

เฉย ๆ โดยไม

หลังจากพิมพคําส่ัง

JSON 

ขอมูลเทาน้ัน ที่มคีียชื่อ

แนะใหไปอานหนั

db.collection().find()

 } 

JSON

 

เฉย ๆ โดยไมระบุ

หลังจากพิมพคําสั่ง

JSON ท่ีดูแลวละ

คียชื่อ

แนะใหไปอานหนั

db.collection().find()

JSON 

ระบุ

หลังจากพิมพคําสั่ง

ดูแลวละ

คียชื่อ "borough" 

แนะใหไปอานหนั

db.collection().find()

ระบุเงื่อนไข

หลังจากพิมพคําส่ัง 

ดูแลวละ

"borough" 

แนะใหไปอานหนงัสือที่ผมแนะนําขางตนกอน

db.collection().find()

เงื่อนไข

ดูแลวละลา

"borough" 

แนะใหไปอานหนงัสือที่ผมแนะนําขางตนกอน

db.collection().find()

เงื่อนไขอะไร

ลานตา

"borough" 

งสือท่ีผมแนะนําขางตนกอน

db.collection().find() เพื่อ

อะไร

ตาเต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

"borough" และมีคาเปน

งสือที่ผมแนะนําขางตนกอน

เพื่อใช

อะไรเลย

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหน่ึงของ

และมีคาเปน

งสือท่ีผมแนะนําขางตนกอน

ใชมัน

เลย (ไมระบุคาอากิวเมนต

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

และมีคาเปน

งสือที่ผมแนะนําขางตนกอน

มันคนหา

ไมระบุคาอากิวเมนต

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

และมีคาเปน

งสือที่ผมแนะนําขางตนกอน

คนหา

ไมระบุคาอากิวเมนต

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

และมีคาเปน "Manhattan"

งสือที่ผมแนะนําขางตนกอน

คนหาเอกสาร

ไมระบุคาอากิวเมนต

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

"Manhattan"

งสือที่ผมแนะนําขางตนกอน

เอกสาร

ไมระบุคาอากิวเมนต

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

"Manhattan"

งสือที่ผมแนะนําขางตนกอนครับ

เอกสารใน 

ไมระบุคาอากิวเมนต

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

"Manhattan"

ครับ 

ใน restaurants

ไมระบุคาอากิวเมนต

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

"Manhattan" 

 

restaurants

ไมระบุคาอากิวเมนต) ก็จะคนหา

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหน่ึงของ

 

restaurants

ก็จะคนหา

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

restaurants

ก็จะคนหา

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

restaurants 

ก็จะคนหา

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ

 

 

เต็มไปหมด ซึ่งขางลางเปนแคสวนหนึ่งของ



เพิ่มเอกสาร 

ตัวอยางตอไปนี้จะทําการเพิ่ม (Insert) เอกสารเขาไปใน restaurants ดวยการแกไขโคด test.js ดังนี้ 

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 

var assert = require('assert'); 

var url = 'mongodb://localhost:27017/test'; 

var insertDocument = function(db, callback) {  

   db.collection('restaurants').insertOne( { // เพิ่มเอกสารลงไปใน restaurants 

      "address" : { 

         "street" : "2 Avenue", 

         "zipcode" : "10075", 

         "building" : "1480", 

         "coord" : [ -73.9557413, 40.7720266 ] 

      }, 

      "borough" : "Manhattan", 

      "cuisine" : "Italian", 

      "grades" : [ 

         { 

            "date" : new Date("2014-10-01T00:00:00Z"), 

            "grade" : "A", 

            "score" : 11 

         }, 

         { 

            "date" : new Date("2014-01-16T00:00:00Z"), 

            "grade" : "B", 

            "score" : 17 

         } 

      ], 

      "name" : "Vella", 

      "restaurant_id" : "41704621" 

   }, function(err, result) {  // ฟงกชั่นคอลแบ็ค 

     assert.equal(err, null); 

     console.log("Inserted a document into the restaurants collection."); 

     callback(); 

  }); // สิ้นสุด insertOne() 

}; 

// โคดชุดนี้คลายกับตัวอยางที่แลว 

MongoClient.connect(url, function(err, db) { 

   assert.equal(null, err); 

เปนเอกสารที่เพิ่มเขาไปใน restaurants 



   

      

   

}); 

 

ในตัวอยาง

ดังนี้

C:

Inserted a document into the restaurants collection.

หลังจากนั้น 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

 

 

 

***

ทุกครั้งที่เพิ่มเอกสารเขาไป

ถาขอมูลใน 

MongoDB 

 

       

 

 

ในตัวอยาง

ดังนี้ 

C:\testdb>node test.js

Inserted a document into the restaurants collection.

หลังจากนั้น 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

*** สําหรับ 

ทุกครั้งที่เพ่ิมเอกสารเขาไป

ถาขอมูลใน 

MongoDB 

 

 

 

ในตัวอยาง

 

testdb>node test.js

Inserted a document into the restaurants collection.

หลังจากนั้น 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

สําหรับ 

ทุกครั้งที่เพิ่มเอกสารเขาไป

ถาขอมูลใน 

MongoDB 

 insertDocument(db, 

  

 }); 

ในตัวอยางน้ี

testdb>node test.js

Inserted a document into the restaurants collection.

หลังจากนั้น 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

สําหรับ 

ทุกครั้งที่เพ่ิมเอกสารเขาไป

ถาขอมูลใน 

MongoDB 

insertDocument(db, 

 

นี้ เมธอด 

testdb>node test.js

Inserted a document into the restaurants collection.

หลังจากนั้น ผมจะ

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

สําหรับ _id

ทุกครั้งที่เพ่ิมเอกสารเขาไป

ถาขอมูลใน JSON

MongoDB จะ

insertDocument(db, 

 db.close();

เมธอด 

testdb>node test.js

Inserted a document into the restaurants collection.

ผมจะลองพิมพคําส่ังบน 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

_id จะใ

ทุกครั้งที่เพิ่มเอกสารเขาไป

JSON

จะสราง

insertDocument(db, 

db.close();

เมธอด db.collection().insertOne()

testdb>node test.js

Inserted a document into the restaurants collection.

ลองพิมพคําสั่งบน 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

จะใช

ทุกครั้งที่เพ่ิมเอกสารเขาไป

JSON ไมไดระบุชื่อคียเปน 

สราง _id 

 

insertDocument(db, 

db.close();

db.collection().insertOne()

testdb>node test.js

Inserted a document into the restaurants collection.

ลองพิมพคําสั่งบน 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

ชเปน

ทุกครั้งที่เพิ่มเอกสารเขาไป

ไมไดระบุชื่อคียเปน 

_id 

 

insertDocument(db, function

db.close(); 

db.collection().insertOne()

testdb>node test.js 

Inserted a document into the restaurants collection.

ลองพิมพคําสั่งบน 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

เปน primary key

ทุกครั้งที่เพิ่มเอกสารเขาไป 

ไมไดระบุชื่อคียเปน 

_id มาใหโดยอัตโนมัติ

function

db.collection().insertOne()

Inserted a document into the restaurants collection.

ลองพิมพคําส่ังบน 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

primary key

 

ไมไดระบุชื่อคียเปน 

มาใหโดยอัตโนมัติ

function() {

db.collection().insertOne()

Inserted a document into the restaurants collection.

ลองพิมพคําสั่งบน 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

primary key

ไมไดระบุชื่อคียเปน 

มาใหโดยอัตโนมัติ

() { 

db.collection().insertOne()

Inserted a document into the restaurants collection.

ลองพิมพคําสั่งบน Robomongo 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

primary key

ไมไดระบุชื่อคียเปน 

มาใหโดยอัตโนมัติ

 

db.collection().insertOne()

Inserted a document into the restaurants collection.

Robomongo 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "

primary key

ไมไดระบุชื่อคียเปน “_id” 

มาใหโดยอัตโนมัติ

db.collection().insertOne()

Inserted a document into the restaurants collection.

Robomongo 

db.restaurants.find({"restaurant_id" : "41704621

primary key ใน 

“_id” 

มาใหโดยอัตโนมัติ 

db.collection().insertOne()

Inserted a document into the restaurants collection.

Robomongo 

41704621

ใน Mo

“_id”  

 

db.collection().insertOne()

Inserted a document into the restaurants collection.

Robomongo 

41704621

Mon

 

db.collection().insertOne() จะ

Inserted a document into the restaurants collection.

Robomongo เพ่ือคนหาเอกสารดังกลาว

41704621

ngoDB 

จะเพิ่มเอกสารลง

Inserted a document into the restaurants collection.

เพ่ือคนหาเอกสารดังกลาว

41704621"}) 

goDB 

เพ่ิมเอกสารลง

Inserted a document into the restaurants collection.

เพื่อคนหาเอกสารดังกลาว

 

goDB และมีคาเปน 

เพิ่มเอกสารลง

Inserted a document into the restaurants collection. 

เพ่ือคนหาเอกสารดังกลาว

และมีคาเปน 

เพ่ิมเอกสารลง

เพื่อคนหาเอกสารดังกลาว

และมีคาเปน 

เพิ่มเอกสารลงไป

เพ่ือคนหาเอกสารดังกลาว

และมีคาเปน 

เพิ่มเอกสารลงไปใน 

เพื่อคนหาเอกสารดังกลาว

และมีคาเปน ObjectId(…)

ใน restaurants

เพื่อคนหาเอกสารดังกลาว

ObjectId(…)

restaurants

เพ่ือคนหาเอกสารดังกลาวที่เพ่ิงเพิ่มเขาไป 

ObjectId(…)

restaurants

ที่เพิ่งเพ่ิมเขาไป 

ObjectId(…)

restaurants

ที่เพ่ิงเพิ่มเขาไป 

ObjectId(…) 

restaurants 

ที่เพิ่งเพิ่มเขาไป 

 ซึ่งมีผลการทํางาน

ที่เพิ่งเพิ่มเขาไป 

ซึ่งมีผลการทํางาน

ที่เพ่ิงเพิ่มเขาไป ดังนี้

ซึ่งมีผลการทํางาน

ดังนี้ 

ซึ่งมีผลการทํางาน

 

ซึ่งมีผลการทํางานซึ่งมีผลการทํางาน

  



อัพเดตขอมูล 

สําหรับวิธีอัพเดตเอกสารใน restaurants ผมก็จะนําโคด test.js มาแกไขดังนี้ 

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 

var assert = require('assert'); 

var url = 'mongodb://localhost:27017/test'; 

var updateRestaurants = function(db, callback) { 

     db.collection('restaurants').updateOne(  // อัพเดตเอกสารตามเงื่อนไข 

        { "name" : "Juni" },   // เงื่อนไขไดแก คียชื่อ "name" และมีคาเปน "Juni" 

        { 

           $set: { "cuisine": "Thailand (New)" }, 

           $currentDate: { "lastModified": true } 

        },  

  function(err, results) { 

         console.log(results); 

   callback(); 

   }); // สิ้นสุด updateOne() 

}; 

// โคดชุดนี้คลายกับตัวอยางที่แลว 

MongoClient.connect(url, function(err, db) { 

assert.equal(null, err); 

 updateRestaurants(db, function() { 

       db.close(); 

  }); 

}); 

ในตัวอยางนี้จะอัพเดตเอกสารตัวแรกที่เจอ เมื่อเงื่อนไขเปน { "name" : "Juni" } …ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ 

 $set: { "cuisine": "Thailand (New)" }  โอเปอเรเตอร $set จะบอกใหอัพเดตคียที่ชื่อ "cuisine" 

ใหมีคาเปน "Thailand (New)" 

 $currentDate: { "lastModified": true }  โอเปอเรเตอร $currentDate จะทําการเพิ่มฟวดตัว

สุดทายเปนคียที่ชื่อ "lastModified" และมีคาเปนวันที่ปจจุบัน 

เมื่อลองคนเอกสารดังกลาวใน Robomongo ดวยคําสั่งในหนาถัดไป 



db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

สําหรับ

เอกสาร

var

   

  

  

  

  

}; 

 

 

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

สําหรับ

เอกสาร

var updateRestaurants = function(db, callback) {

 

 

 

 

 

 

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

สําหรับเมธอด 

เอกสารทั้งหมด

updateRestaurants = function(db, callback) {

 

 

 

 

 

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

เมธอด 

ทั้งหมด

updateRestaurants = function(db, callback) {

 db.collection('restaurants').updateMany(

      

      

  

  

      

      

  

  

      });

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

เมธอด  

ทั้งหมด

updateRestaurants = function(db, callback) {

db.collection('restaurants').updateMany(

      { "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

      { 

 

 

      }, 

      function

 

 

}); // 

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

 db.collection(

ทั้งหมดที่คนเจอ 

updateRestaurants = function(db, callback) {

db.collection('restaurants').updateMany(

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

 $set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

 $currentDate: { "lastModified": true }

function

 console.log(results);

 callback();

// สิ้นสุด

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

db.collection(

ที่คนเจอ 

updateRestaurants = function(db, callback) {

db.collection('restaurants').updateMany(

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

$currentDate: { "lastModified": true }

function(err, results) {

console.log(results);

callback();

ส้ินสุด updateMany

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

db.collection(

ท่ีคนเจอ …

updateRestaurants = function(db, callback) {

db.collection('restaurants').updateMany(

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

$currentDate: { "lastModified": true }

(err, results) {

console.log(results);

callback();

updateMany

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

db.collection(

…ก็ใหใช 

updateRestaurants = function(db, callback) {

db.collection('restaurants').updateMany(

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

$currentDate: { "lastModified": true }

(err, results) {

console.log(results);

callback(); 

updateMany

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

db.collection(

ก็ใหใช 

updateRestaurants = function(db, callback) {

db.collection('restaurants').updateMany(

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

$currentDate: { "lastModified": true }

(err, results) {

console.log(results);

updateMany

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

db.collection().updateOne() 

ก็ใหใช updateMany() 

updateRestaurants = function(db, callback) {

db.collection('restaurants').updateMany(

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

$currentDate: { "lastModified": true }

(err, results) { 

console.log(results);

updateMany() 

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

).updateOne() 

updateMany() 

updateRestaurants = function(db, callback) {

db.collection('restaurants').updateMany(

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

$currentDate: { "lastModified": true }

console.log(results); 

 

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } )

).updateOne() 

updateMany() 

updateRestaurants = function(db, callback) {

db.collection('restaurants').updateMany(

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

$currentDate: { "lastModified": true }

db.restaurants.find( {"name": "Juni" } ) 

).updateOne() 

updateMany() 

updateRestaurants = function(db, callback) { 

db.collection('restaurants').updateMany( 

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

$currentDate: { "lastModified": true }

 

).updateOne() 

updateMany() 

 

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

$currentDate: { "lastModified": true }

).updateOne() จะ

updateMany() ดังตัวอย

 

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" },

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

$currentDate: { "lastModified": true } 

จะอัพเดต

ดังตัวอย

 // 

{ "address.zipcode": "10016", cuisine: "Other" }, 

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

อัพเดต

ดังตัวอย

// อัพเดต

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" },

อัพเดตแคเอกสารตัว

ดังตัวอยาง

อัพเดตเอกสารทั้งหมด

$set: { cuisine: "Category To Be Determined" }, 

แคเอกสารตัว

ง 

เอกสารทั้งหมด

แคเอกสารตัว

เอกสารทั้งหมด

กอน

แคเอกสารตัว

เอกสารทั้งหมด

กอน

หลังเพ่ิมเอกสารเขาไป

แคเอกสารตัวแรก

เอกสารทั้งหมด ตามเงื่อนไข

กอนเพิ่มเอกสารควรเห็นผลลัพธ

หลังเพิ่มเอกสารเขาไป

แรก

ตามเง่ือนไข

เพิ่มเอกสารควรเห็นผลลัพธ

หลังเพ่ิมเอกสารเขาไป

แรกที่เจอ

ตามเงื่อนไข

เพ่ิมเอกสารควรเห็นผลลัพธ

หลังเพ่ิมเอกสารเขาไป

ที่เจอกอน

ตามเงื่อนไขที่ระบุ

เพ่ิมเอกสารควรเห็นผลลัพธ

หลังเพิ่มเอกสารเขาไป

กอน

ที่ระบุ 

เพิ่มเอกสารควรเห็นผลลัพธ

หลังเพ่ิมเอกสารเขาไป

กอน แตถาตองการ

เพิ่มเอกสารควรเห็นผลลัพธ

หลังเพิ่มเอกสารเขาไป

แตถาตองการ

เพิ่มเอกสารควรเห็นผลลัพธ

หลังเพิ่มเอกสารเขาไป 

แตถาตองการ

เพิ่มเอกสารควรเห็นผลลัพธ

แตถาตองการ

เพิ่มเอกสารควรเห็นผลลัพธดังนี้

แตถาตองการอัพเดต

ดังนี้

อัพเดต

ดังนี้ 

อัพเดต

 

 



ลบขอมูล 

ตอมาจะเปนวิธีลบขอมูลใน restaurants โดยผมจะแกไขโคดใน “test.js” ดังนี้ 

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 

var assert = require('assert'); 

var url = 'mongodb://localhost:27017/test'; 

var removeRestaurants = function(db, callback) { 

    db.collection('restaurants').deleteMany(  // ลบเอกสารทั้งหมดเลย ตามเงื่อนไขที่ระบไุว 

   { "borough": "Manhattan" },  // เงื่อนไขไดแก คียชื่อ "borough" และมีคาเปน "Manhattan" 

  function(err, results) { 

            console.log(results); 

           callback(); 

        }); // สิ้นสุด deleteMany() 

}; 

// โคดชุดนี้คลายกับตัวอยางที่แลว 

MongoClient.connect(url, function(err, db) { 

assert.equal(null, err); 

 removeRestaurants(db, function() { 

       db.close(); 

  }); 

}); 

 

โคดชุดนี้ไดใชเมธอด db.collection().deleteMany() ลบขอมูลทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่ระบุไวก็คือ 

{ "borough": "Manhattan" } 

 

เมื่อรันไฟล test.js ก็จะลบขอมูลทิ้ง และผมจะลองใชคําสั่งตอไปนี้ คนหาเอกสารใน Robomongo ดูครับ 

db.restaurants.find( {"borough": "Manhattan" } ) 

ดูหนาถัดไป 



 

 

แตถาตอง

db.collection('restaurants').deleteOne(

  

 

 

});

มันจะลบเอกสารแคตัวเดียว

 

 

แตถาตอง

db.collection('restaurants').deleteOne(

 

 

 

}); 

มันจะลบเอกสารแคตัวเดียว

แตถาตอง

db.collection('restaurants').deleteOne(

 

 

 

มันจะลบเอกสารแคตัวเดียว

แตถาตองการ

db.collection('restaurants').deleteOne(

 /* 

 ….โคด

 */ 

มันจะลบเอกสารแคตัวเดียว

การลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne(

 

โคด

 

มันจะลบเอกสารแคตัวเดียว

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne(

โคด 

มันจะลบเอกสารแคตัวเดียว

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne(

มันจะลบเอกสารแคตัวเดียว

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne(

มันจะลบเอกสารแคตัวเดียว

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne(

มันจะลบเอกสารแคตัวเดียวที่เจอ

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne(

ที่เจอ

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne(

ที่เจอครั้งแรก และ

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne(

ครั้งแรก และ

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne(

ครั้งแรก และ

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne(

ครั้งแรก และ

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด 

db.collection('restaurants').deleteOne( { "borough": "Queens" },

ครั้งแรก และตรงกับเงื่อนไข

ลบแคเอกสารตัวเดียว ก็ใหใชเมธอด deleteOne() 

{ "borough": "Queens" },

ตรงกับเงื่อนไข

deleteOne() 

{ "borough": "Queens" },

ตรงกับเงื่อนไข

 

deleteOne() 

{ "borough": "Queens" },

ตรงกับเงื่อนไข

 

deleteOne() 

{ "borough": "Queens" },

ตรงกับเงื่อนไข

 

deleteOne() 

{ "borough": "Queens" },

ตรงกับเงื่อนไข { "borough": "Queens" }

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

deleteOne() ดังตัวอยาง

{ "borough": "Queens" },

{ "borough": "Queens" }

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

ดังตัวอยาง

{ "borough": "Queens" },

{ "borough": "Queens" }

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

ดังตัวอยาง

{ "borough": "Queens" }, function

{ "borough": "Queens" }

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

ดังตัวอยาง 

function

{ "borough": "Queens" }

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

 

function

{ "borough": "Queens" }

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

function

{ "borough": "Queens" }

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

function(err, results) {

{ "borough": "Queens" }

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

(err, results) {

{ "borough": "Queens" } 

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

(err, results) {

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

(err, results) {

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

(err, results) { 

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ

 

หลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอหลังจากลบเอกสารไปแลว ก็จะคนหาไมเจอ 

 

 



ถาคุณจะลบเอกสารทั้งหมด ก็ใหระบุเงื่อนไขเปน {} ดังตัวอยาง 

db.collection('restaurants').deleteMany( {}, function(err, results) { 

       /* 

 ….โคด 

 */ 

}); 

ถาตองการ drop ตัว restaurants ก็ใหใชคําสั่งดังนี้  

db.collection('restaurants').drop( function(err, response) { 

  /* 

 ….โคด 

 */ 

}); 

 

สําหรับการคนหาขอมูล เพิ่มขอมูล อัพเดตขอมูล ลบขอมูล ที่อธิบายในบทนี้ มันเปนแคเบื้องตนเทานั้น ถา

สนใจก็แนะนําใหไปที่เว็บนี้โดยตรงเลย https://docs.mongodb.org/getting-started/node/  

เพราะตัวอยางทั้งหมดผมก็สรุปมาจากลิงคนี้แหละ (ซอรสโคดเดียวกัน)   
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