
Docker เบือ้งต้น 

ก่อนจะไปใช้งาน Docker เรามาด ูท่ีมาท่ีไปกนัก่อนวา่ทําไมถงึมีคนพฒันา software แบบ Docker นี ้ขึน้มา 

เจ้า Docker นี ้เป็น application ประเภทท่ีเรียกวา่ software container ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลดปัญหาใน

เร่ืองของ software version conflict และปัญหาความแตกตา่งของ environment ระหวา่งเคร่ือง develop และ 

production 

สมมติวา่ เราต้องทําการพฒันา application เพ่ือทํางานบน Linux โดยเคร่ือง production มีสภาพแวดล้อม

คือใช้ MySQL + PHP 7.0 ในขณะท่ีเคร่ือง development นัน้ติดตัง้เพียง PHP 5.6 และไมส่ามารถยกเลกิได้เน่ืองจาก

ยงัมี application อ่ืนท่ีกําลงัพฒันาอยูเ่ช่นกนั ในสถานการณ์อยา่งนี ้จะเกิดความยุง่ยากขึน้มาทนัที ดีไมด่ีก็ต้องหาเคร่ือง 

development ใหมซ่ึง่คงขอมาไมไ่ด้ง่ายๆ 

อีกตวัอยา่งหนึง่ สมมติวา่ใน server ท่ีเราใช้งานอยูน่ัน้มี application ทํางานอยูห่ลายตวั และเราเกิดมคีวาม

จําเป็นต้อง upgrade ตวัใดตวัหนึง่ในนัน้ ซึง่การ upgrade นี ้จะต้องใช้ library ท่ีมี version ไมต่รงกบัท่ีใช้อยูใ่นเคร่ือง 

และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจาก application อ่ืนๆก็ใช้งานอยูด้่วย แบบนีก็้ทําให้เราไมส่ามารถ upgrade 

application เป็นบางตวัได้ คือ ถ้าจะทําก็ต้องทําทัง้หมด ทัง้ท่ีตวัท่ีเราจะ upgrade มีตวัเดยีว เป็นต้น 

นอกจากนี ้สิง่ท่ี software container เข้ามาชว่ยก็คือ ลดความยุง่ยากในการ deploy application และการ 

test ท่ีซํา้ซ้อนระหวา่งเคร่ือง development และ production เน่ืองจาก application ท่ีทํางานอยูภ่ายใน software 

container นัน้ จะมีทกุอยา่งครบในตวัอยูแ่ล้ว เมื่อต้องการนําไปใช้งานก็เพียงเอา container ไปติดตัง้บน server แล้วก็ 

run มนัขึน้มา โดยไมจํ่าเป็นต้อง install อะไรเพ่ิมเติมอีกแล้ว ทัง้นี ้ยกเว้น application ท่ีมีความจําเป็นต้อง 

communicate กบั application ท่ีอยูใ่น container อ่ืนๆ ซึง่ก็จะต้องทําการ config และ test เหมือนเดิม 

Software Container คืออะไร 

Software Container เป็น concept ของการสร้างสภาพแวดล้อมเฉพาะให้ซอฟต์แวร์ทํางานได้โดยไมก่วนกบั

ซอฟต์แวร์ตวัอ่ืนบนระบบปฏิบตักิารเดียวกนั เราสามารถเอา Container ไปรันในคอมพิวเตอร์หรือ Server เคร่ืองไหนก็

ยงัทํางานได้เหมือนเดิม โปรแกรมใน Container ยงัทํางานได้ปกติไมผิ่ดเพีย้นจากเดมิ ท่ีผา่นมา Software Container 

มีการพดูถึงและมีการใช้งานกนัมานานแล้ว อาทิ LXC (Linux Container), Solaris Containers, OpenVZ เป็นต้น แต่

ไมเ่ป็นท่ีแพร่หลายมากนกั เน่ืองจากมีการใช้งานคอ่นข้างยุง่ยาก  

 

 

 

 

 

 



ความแตกต่างระหว่าง Virtual Machine กับ Container 

 

 

• Container จะเป็นการเพ่ือจําลองและควบคมุสภาพแวดล้อมสาํหรับการรันเฉพาะบาง Service เช่น 

Contianer ท่ีรัน nginx ใน ubuntu ก็จะบรรจ ุEnvironment เหลา่นีไ้ว้เป็น 1 Contianer และรัน service 

เทา่ท่ีจําเป็นต้องใช้เทา่นัน้ ทําให้ใช้ทรัพยากรน้อยกวา่ Virtual Machine 

• Virtual Machine จะเป็นการจําลอง Environment มาทัง้ OS รันขึน้มาเป็นเคร่ือง Server 1 เคร่ือง และมีการ

รัน service หลายๆ service ใน VM เดียวกนั ทําให้แตล่ะ VM ต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมาก 

อยา่งไรก็ดี ด้วยสถาปัตยกรรมนี ้ทําให้ container ไมส่ามารถทํางานบน Host ท่ีมี Kernel ตา่งไปจาก Host ท่ี

ทําการพฒันา application นัน้มา เชน่ application ท่ีพฒันามาบน Linux เมื่อนําไปใสไ่ว้ใน container ก็ไม่

สามารถนํา container นัน้ไปทํางานบน Windows Native ได้ เป็นต้น 

Docker คืออะไร 

Docker ก็เป็น Software Container ท่ีถกูพฒันาขึน้มาให้สามารถการจดัการ Container ได้ง่าย Image มี

ขนาดเลก็ แยกเป็นชัน้ๆ สร้างแนวคิด build, ship, run ในการ deploy application 

Docker มีชดุซอฟต์แวร์ให้ใช้งานดงันี ้

• Docker Engine เป็น Core หลกัในการทํางาน 

• Docker Machine เป็นซอฟต์แวร์สาํหรับสร้าง หรือ เซต็อพัเคร่ืองให้พร้อมสาํหรับ container 

• Docker Swarm เป็นซอฟต์แวร์ท่ีเอาไว้เช่ือมตอ่ Docker Engine หลายๆเคร่ืองมาเช่ือมตอ่รวมกนัให้เป็น 

cluster 



• Docker Compose เป็นซอฟต์แวร์สาํหรับอํานวยความสะดวกในการรัน Container โดยสามารถสัง่รันหลายๆ 

Container ได้พร้อมๆกนั ตัง้คา่ตา่งๆ รวมไปถึงเช่ือมโยง Container ให้สามารถทํางานร่วมกนัได้ 

• Kitematic คือ เคร่ืองมือ GUI ท่ีรวบรวมคาํสัง่ของ Docker Command ตา่ง ๆ ในรูปแบบ UI ให้สามารถใช้

งานได้งา่ย ๆ ยิง่ขึน้ 

 

องค์ประกอบต่างๆของ Docker 

 

Docker image 

คือต้นแบบของ Container ข้างในจะเป็น Linux ท่ีมีการตดิตัง้ Application และ มีการ Configuration เอาไว้แล้ว ซึง่

เกิดมาจากการ build ไฟล์ Dockerfile ขึน้มาเป็น image 

Docker container 

container จะถกูสร้างมาจาก Docker Image ท่ีเป็นต้นแบบ เกิดเป็น container จะได้ Service หรือ Application ท่ี

สามารถเรียกใช้งานได้ทนัที 

Docker registry 

เราสามารถสร้าง Docker Image แล้วนําไปเก็บรวบรวมไว้บน server (ลกัษณะเดยีวกบัการเก็บ Source Code ไว้บน 

Github) โดย Docker registry ณ ปัจจบุนัก็มใีห้เลอืกใช้งานได้หลากหลายโดยมี Docker Hub เป็น Docker registry 

หลกัในการเรียกใช้(pull) Docker Image และนอกจากนีย้งัมีผู้ให้บริการ docker registry เจ้าอ่ืนๆด้วย เช่น Gitlab, 

Quay.io, Google Cloud เป็นต้น 

การตดิตัง้ Docker 



สามารถ Download มาติดตัง้ตาม OS ท่ีเราจะใช้งานได้เลยตาม link ด้านลา่ง

นี ้https://www.docker.com/products/docker-desktop 

สาํหรับ Docker for Windows นัน้ต้องใช้ฟีเจอร์ Hyper-V ด้วย ซึง่ใน Windows Home version จะไมม่ี Hyper-V ก็

จะไมสามารถตดิตัง้ได้ โดย Docker ในเวอร์ชนั Windows และ Mac จะเรียกวา่ Docker Desktop สว่นใน Linux 

based จะเรียกวา่ Docker Engine ตวัฟรีทัง้หมดสามารถโหลดได้จาก link ด้านลา่งนี ้ (ปกติ การติดตัง้ใน Linux จะใช้

ผา่นระบบ installation ของ Linux นัน้ๆมากกวา่การ download เอง) 

https://hub.docker.com/search/?type=edition&offering=community 

สาํหรับ Docker Desktop นัน้ เมื่อติดตัง้เสร็จแล้ว จะมี icon ปรากฎบนหน้าจอ (ยกเว้นไปเอา check box ออก ก็ไปรัน

จาก start menu เอา) เมื่อ run โปรแกรม มนัจะเป็น System service ซึง่จะเห็นไป icon อยูใ่น System Tray  

ด้านลา่งขวา เมื่อโปรแกรม start แล้ว จะปรากฎหน้าตา่งแนะนํา และให้เราทําการ login เข้าระบบของ Docker (ก่อนท่ี

เราจะ download ได้ มนัก็จะบงัคบัให้ลงทะเบียนไว้แล้ว) ในการติดตัง้ โปรแกรมจะถามวา่จะใช้ Windows based 

container แทน Linux หรือไม ่ตรงนีใ้ห้ใช้เป็น Linux based ไปก่อน ก็ไมต้่องไปเลอืกอะไร 

เมื่อทําการ login แล้ว ให้ลอง right click ท่ี icon จะปรากฎเมนขูึน้มา เลอืก Settings เพ่ือมากําหนดคา่ตา่งๆ

ก่อน ในสว่นของ General โปรแกรมจะเลอืก Start Docker Desktop when you login เอาไว้เลย ทําให้มนัทํางาน

ทนัทีเมื่อเรา login ซึง่หากเราแคจ่ะใช้เพ่ือทดสอบ ก็แนะนําให้เอาออก สว่น option อ่ืนๆก็ตามชอบ หากต้องการเป็นสว่น

หนึง่ในการพฒันา Docker ก็เลอืก Send usage statistic ไว้ แตถ้่าไมอ่ยากเปลอืง net ก็เอาออก สว่นอนัสดุท้ายไม่

จําเป็นก็ไมต้่องไปเลอืก 

ตอ่ไปให้ไปท่ีหวัข้อ Shared Drives ซึง่จะเป็นการกําหนดวา่จะใช้ Drive ไหนในการทํางานกบั Docker ถ้าไม่

เลอืกไว้ก็จะมีปัญหาในการรันคําสัง่ Docker เลอืกแล้วอยา่ลมื Apply 

ในสว่น Advanced จะเป็นการกําหนด resources ให้กบั Docker ทัง้ vCPU, Memory และ พืน้ท่ีเก็บ Image 

สว่นของ Network จะเป็น virtual network สาํหรับใช้ระหวา่ง container ภายในของเคร่ือง 

สว่นของ Proxies Daemon และ Kubernetes ให้ใช้ default setting 

ถ้าต้องการ reset คา่กลบัเหมือนเดิม ก็เลอืกเมน ูReset 

สาํหรับการใช้งาน Docker นัน้จะต้องใช้คาํสัง่ในการสัง่งาน ผา่น Command Line เมื่อตดิตัง้เสร็จแล้ว ให้เปิดโปรแกรม 

Terminal หรือ cmd ในแบบ “Run as Administrator” เพ่ือปอ้งกนั permission error 

ตวัอยา่งคําสัง่แรก ลองใช้คาํสัง่ตรวจสอบ version ดงันี ้

docker --version หรือ docker -v 

ถ้ามี Output ท่ีไมใ่ช่ Error ก็แปลวา่การติดตัง้เสร็จสมบรูณ์ 

https://www.docker.com/products/docker-desktop
https://hub.docker.com/search/?type=edition&offering=community


 

การทาํงานกับ Docker 

ในเอกสารชดุนี ้จะนําเสนอการใช้งานแบบเบือ้งต้นเทา่นัน้ ซึง่ยงัอาจไมส่ามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการทํางานจริงได้ แต่

จะนําเสนอให้เห็นภาพกว้างๆของวิธีและแนวทางในการใช้งาน 

Docker Image 

 Docker Image ก็เหมือนกบับะหมี่กึ่งสาํเร็จรูป ท่ีเราสามารถนํามาปรับแตง่แล้วก็ใช้งานได้เกือบจะในทนัที โดย 

image เหลา่นีส้ามารถหาโหลดได้จาก Docker Hub ตาม link นี ้https://hub.docker.com/  

Workshop 

• ค้นหา MySQL image บน docker hub 

 
• ระบบจะแสดงผลของ Image ท่ีเป็น MySQL ทัง้หมด ซึง่มีเยอะมาก (18,950) ทัง้นี ้image ในระบบของ 

Docker Hub จะมี 2 ประเภทหลกัๆคือ Official Image กบั Shared Image ก็คือ Image ท่ีมีคนสร้างไว้แล้ว

นํามา shared ลงใน Docker Hub การจะพิจารณาวา่จะใช้ image ไหนก็ให้พิจารณาจากจํานวนการ 

download และ จํานวน stars ท่ี image นัน้ได้รับ ใน workshop นี ้จะใช้ Official Image ตามรูป 

 
 
 

• ทําการ pull image ด้วยคําสัง่ docker image pull mysql ดงัรูป 



 
Docker ก็จะทําการ download image มาเก็บไว้ในเคร่ือง ทีนี ้จะมีสว่นรายละเอียดอีกเลก็น้อยดงันี ้

o Tag – เปรียบเสมือน version ของ image หากเราไมร่ะบ ุก็จะได้ latest มาเป็น default หากจะระบ ุ

tag ให้ใส ่“:” ตอ่ท้ายช่ือ image แล้วตามด้วย tag label เช่น 

docker image pull mysql:8 
o Layers – ในสถาปัตยกรรมของ Docker จะแบง่ image ออกเป็นหลายๆสว่น แตล่ะสว่นเรียกวา่ 

Layer แตล่ะ Layer ก็จะมี ID กํากบั อยา่งในกรณีของ mysql จะเห็นวา่มี Layer ใน image อยู่

ทัง้หมด 12 Layer ข้อดีของการใช้ Layer ก็คือ หากมีการ update ในตวั image ระบบจะ 

download เฉพาะ Layer ท่ีเปลีย่นมาใช้เทา่นัน้ 

• ทดลองเรียกดวูา่ในขณะนีม้ี image ในระบบของเราทัง้หมดเทา่ไหร่ด้วยคาํสัง่ 

docker image ls 

 
จะเห็นวา่มี image อยูใ่นระบบ 2 ตวั คือ mysql และ docker4w/nsenter-dockerd ก็คือตวั Docker 

Desktop นัน่เอง 

Further Commands 

• หากต้องการดวูา่มี command / option อะไรบ้างในสวน่ของ docker image ให้ใช้คาํสัง่ 

docker image –help 
• หากต้องการลบ image ท่ีไมใ่ช้ สามารถลบได้ดงันี ้

docker image rm <image:tag> 
• จําไว้วา่ การลบด้วย rm นัน้ ระบบจะไมทํ่าการ ลบ ออกไปจาก hard disk จริงๆ ก็เหมือนกบัการ delete บน 

Windows ซึง่หมายความวา่ มนัจะยงัคงใช้เนือ้ท่ีอยูน่ัน่เอง หากต้องการลบ image เหลา่นีอ้อกอยา่งถาวรให้ใช้

คําสัง่ 

docker image prune 
จะเป็นการ purge image ทัง้หมดท่ีเคยถกูลบไปแล้วออกจากเคร่ืองอยา่งถาวร 



• หากต้องการดรูายละเอียดของ image สามารถใช้คาํสัง่ดงันี ้

docker image inspect <image_name> 

 

Docker Container 

 เมื่อเราได้ docker image มาแล้ว หากต้องการนํามาใช้งาน เราก็ต้องนําเอา image นัน้ มาสร้างให้เป็น 

container นกึสภาพก็คล้ายกบั เรามีของท่ีจะบรรจตุู้  container แล้ว ก็ต้องหา container มาใส ่ถ้าเราใสข่อง

เหมือนๆกนัอยูภ่ายใน container หลายๆตู้  ก็เหมือนกบัเราสร้าง container ของ docker image ท่ีเหมือนกนัหลายๆอนั 

ซึง่น่ีเป็นจดุเดน่ในเร่ืองของการ deploy โปรแกรมท่ีทํา image ไว้แล้วได้อยา่งรวดเร็ว 

Workshop 

• ดวูิธีการ run ตวั mysql จาก docker hub จะเห็นคําแนะนําเก่ียวกบัการใช้คาํสัง่ ตามรูปด้านลา่ง 

 
• ทดลองรันตามตวัอยา่งดงันี ้

 
อธิบาย option แบบคร่าวๆได้ดงันี ้

o --name คือการตัง้ช่ือให้กบั container ท่ีกําลงัรัน หากไมต่ัง้ช่ือ เราจะได้ช่ือเป็น random id ยาวๆ 

ใช้งานลาํบาก 

o -d คือออพชนัท่ีบอกให้ container นีทํ้างานแบบ daemon หรือทํางานเป็นพืน้หลงั 

o -e เป็นการกําหนดคา่ให้กบั Environment Variable ท่ี container จะเอาไปใช้แทนท่ีคา่นัน้ๆตามท่ี

กําหนด ตามตวัอยา่งนัน้ mysql ต้องการ MYSQL_ROOT_PASSWORD ในการสร้าง container 

เราจงึต้องกําหนดคา่นี ้หากไมกํ่าหนดก็จะไมส่ามารถสร้าง container ได้ และจะมี error เกิดขึน้ 

• ตรวจสอบการทํางานของ container ด้วยคาํสัง่ docker ps ดงันี ้

 
จะเห็นวา่มี container ช่ือ some-mysql ทํางานอยู ่จาก image ช่ือ mysql:latest สร้างเมื่อ 4 นาทีท่ีแล้ว 

ทํางานท่ีพอร์ต 3306  



• ทดลองเช่ือมตอ่ไปยงัพอร์ต 3306 บนเคร่ือง localhost 

 
จะเห็นวา่ ไมส่ามารถตอ่เช่ือมได้ ทัง้นีเ้น่ืองจาก container นัน้เปรียบเสมือน VM Server ตวัหนึง่ มนัจะมี IP 

เป็นของมนัเอง ถ้าเราไมไ่ด้ทําการ map port ออกมาท่ี host แล้ว ก็ไมส่ามารถเข้าถงึ service นัน้ๆได้ 

• ดรูายละเอียดของ container ด้วยคาํสัง่ 

docker container inspect <container-name> 

 
ด้วยคําสัง่นี ้เราจะเห็นรายละเอียดทัง้หมดของ container หากดไูลล่งมาเร่ือยๆก็จะเห็นรายละเอียดเก่ียวกบั 

Network Setting ดงันี ้

 
จะเห็นวา่ container นัน้ ได้ IP คือ 172.17.0.2 มี Gateway IP คือ 172.17.0.1 เป็นต้น 

• หยดุการทํางานของ container ด้วยคําสัง่  

docker container stop <container-name> 
จากนัน้ลองเช็คด้วย  



docker ps และ docker ps -a ดงัรูป 

 
จะเห็นวา่เมื่อทําการ stop container แล้ว หากใช้ docker ps ตามปกติ จะไมม่ีอะไรแสดงขึน้มาเลย แตห่าก

ใช้ docker ps -a แล้ว ก็จะเห็นวา่มี container 1 ตวั สถานะเป็น Exited เมื่อ 6 วินาทีท่ีแล้ว ทัง้นี ้option  

“-a” จะเป็นการแสดงผล container ทัง้หมด ท่ีทํางานและไมไ่ด้ทํางาน 

NOTE: เราไมส่ามารถ restart container ได้ ไมว่า่กรณีใด ทําได้เพียงสร้างขึน้มาใหมเ่ทา่นัน้ 

• ทดลอง run container แบบเดมิอีกครัง้ 

 
ระบบจะแจ้งเตือน error วา่ช่ือซํา้ ทัง้ท่ี container นัน้ไมทํ่างานแล้ว นัน่ก็คือ container ท่ีปิดไปแล้วก็ยงัคง

ค้างอยูใ่นระบบแบบเดียวกบั image ทัง้นี ้storage path ท่ีถกูกําหนดให้ container จะยงัคงอยู ่ซึง่เรา

สามารถไป copy ข้อมลูท่ีสาํคญัมาก่อนได้ เราสามารถลบ container เป็นการถาวรได้ด้วยคําสัง่ 

docker container prune เหมือนกบัการลบ image ซึง่เมือ่รันแล้ว storage path จะถกูลบทิง้ไปด้วยแบบ

ถาวรและเราจะไมส่ามารถกู้ ข้อมลูใดๆกลบัมาได้อีก 

• ทดลองลบ container ท่ีปิดแล้วและลองรันใหม 

 
จะเห็นวา่หลงัจาก prune แล้ว เราสามารถรัน container โดยใช้ช่ือเดมิซํา้ได้ 

NOTE: Docker for Windows จะเก็บ storage ใน Virtual HD ดงันัน้เราจะไมส่ามารถเห็น storage นัน้ได้

โดยตรง 

• โดย concept ของ container แล้ว ตวั container ไมค่วรจะมขีนาดท่ีใหญ่ขึน้ แล้วถ้าเป็น container ของ 

MySQL ท่ีเป็น database แล้วจะทําอยา่งไร? คําตอบคือ เราควรต้องกําหนด External Volume ท่ีอยูบ่น 

host แยกออกมาตา่งหาก ข้อดีก็คือ External Volume นี ้จะไมถ่กูลบแม้วา่ container จะถกูลบไป ทําให้เรา

สามารถรัน container ขึน้มาใหมโ่ดยใช้ External Volume เดิมได้ ก็จะสามารถใช้ข้อมลูเดมิได้ ก่อนจะทํา

การ map volume เข้าไปใน container เราต้องรู้ก่อนวา่ มี path อะไรท่ีจะสามารถ map เข้าไปได้บ้าง เรา

สามารถสงัเกตไุด้จากการใช้คาํสัง่ docker image inspect ได้ เชน่ในกรณีของ MySQL เราจะเห็นข้อมลูดงันี ้



 
จะเห็นวา่มี Volumes ท่ีกําหนดอยูค่ือ /var/lib/mysql เราจสามารถกําหนด External Path ให้ไป map กบั 

volume นีไ้ด้ 

• ทดลองสร้าง container แบบกําหนด mapping port และ external path ดงันี ้

docker run --name mysql-01 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mysecret -d -p 3306:3306 -v 

d:/DockerTest/mysql:/var/lib/mysql mysql:latest 

 
เมื่อรันแล้ว จะมี pop-up ถามการอนญุาตเร่ือง network port ก็ให้ตอบ Yes / OK  

จากนัน้ หากไปดใูน D:\DockerTest\mysql จะเห็นวา่มีไฟล์ของ mysql อยู ่

 
 



option “-“ นัน้ ไว้สัง่ให้ docker ทําการ map port จาก container มายงั host โดยเลขท่ีอยูข้่างหน้า “:” คือ 

port บน host ท่ีต้องการจะเปิด สว่นเลขท่ีอยูข้่างหลงัคือ port ของ container 

option “-v” ไว้สัง่ให้ docker ทําการ map volume จาก host path ไปยงั container path 

• ทดลองตอ่เข้าพอร์ต 3306 ผา่น localhost ด้วย telnet หรือ mysql connector ใดๆ เช่น telnet localhost 

3306 จะพบวา่สามารถเช่ือมตอ่เข้าไปได้ 

Dockerfile 

นอกจากการเอา image ท่ีมีอยูแ่ล้วมาสร้างเป็น container นัน้ เราสามารถสร้าง image ขึน้มาเองได้ การสร้าง image 

จะมีด้วยกนั 2 วิธี คือ การ build image จาก container ท่ีกําลงัทํางานอยู ่หรือ การใช้ Dockerfile ในการชว่ยสร้าง 

image  

Workshop - สร้าง custom image ผา่น container 

• โหลด ubuntu มาด้วยคําสัง่ docker image pull ubuntu 

• รัน container ด้วยคําสัง่ docker container run -it --name=ubuntu-01 ubuntu  

ด้วย option -it จะทําให้เรา access เข้าไปยงั container ท่ีรันขึน้มา ก็จะเห็นเป็น Ubuntu prompt 

• รันคําสัง่ใน ubuntu ดงันี ้

apt-get update - เพ่ือ update ระบบ และ repository 

apt-get install apache2 - เพ่ือติดตัง้ apache2 

• ออกจาก container โดยไม ่terminate ด้วยปุ่ ม <CTRL-P> ตามด้วย <CTRL-Q> 

• ทําการสร้าง image จาก container ubuntu-01 ดงันี ้

docker commit ubuntu-01 
• ตรวจสอบ image ด้วยคําสัง่ docker image ls จะเห็น image ท่ีไมม่ีช่ือ ให้จํา ID หรือ copy ไว้ 

• ทําการเปลีย่น Tag ของ image เพ่ือให้งา่ยตอ่การใช้ด้วยคําสัง่ 

docker tag <image id> my-ubuntu:1.0 

เราจะอ้างอิง image นีว้า่เป็น my-ubuntu เวอร์ชนั 1.0 

• ลองรัน container ขึน้มาใหมพ่ร้อม map port 80 ดงันี ้

docker run -it --name ubuntu-01 -p 80:80 my-ubuntu:1.0 

• เมื่อเข้ามาใน Ubuntu prompt ทําการรัน apache2 service ดงันี ้

service apache2 start 
จะเห็นได้วา่ package ของ Apache2 ได้ถกูตดิตัง้ไว้ใน container เรียบร้อยแล้ว ซึง่แตกตา่งจาก ubuntu ตวั

หลกัท่ีเราโหลดมาเป็นต้นแบบ 

• ลองใช้ browser บน host เปิดไปยงั http://localhost ควรจะเห็น default page ของ Apache2 



 
จะเห็นได้วา่ เราสามารถใช้ image ใดๆเป็น แมแ่บบในการสร้าง container จากนัน้เราสามารถทําการ 

update container นัน้ๆแล้วนํามาสร้างเป็น image แบบท่ีต้องการได้ 

 

Workshop – สร้าง custom image ด้วย Dockerfile 

• สร้าง folder สาํหรับเก็บ Dockerfile ไว้ท่ีตรงไหนก็ได้ 

• สร้างไฟล์ช่ือ Dockerfile (ตวัเลก็ ตวัใหญ่ ตามนี ้และไมม่ีนามสกลุไฟล์) ไว้ใน folder จากข้อท่ีแล้วด้วย 

content ดงันี ้

FROM ubuntu:18.04 
RUN apt-get update && apt-get install -yq apache2 
EXPOSE 80 
CMD apachectl -D FOREGROUND 

รายละเอียดสามารถอธิบายได้คร่าวๆดงันี ้

o FROM ไว้ระบ ุimage ท่ีจะเป็นต้นแบบ ควรใส ่Tag ท่ีชดัเจน ปกติจะไมใ่ช้ latest 

o RUN เสมือนการรันคําสัง่จากภายใน container คล้ายกบัท่ีเรารันคําสัง่ผา่น Ubuntu prompt 

o EXPOSE ไว้ระบวุา่ container นี ้จะมี port อะไรบ้าง 

o CMD เพ่ือบอกวา่ หลงัจาก container start แล้ว จะให้ทําคาํสัง่อะไร จะมีความแตกตา่งจาก RUN 

ท่ีจะเป็นการทํางานในระหวา่งการสร้าง image เทา่นัน้ 

• ใน windows prompt ให้ cd ไปยงั drive และ folder ท่ีมี Dockerfile แล้วรันคําสัง่ 

docker build -t my-ubuntu:2.0 . 

(อยา่ลมื ‘.’ ท่ีอยูห่ลงัสดุ!!!) 

 
• หลงัจากสร้างแล้ว ลองตรวจสอบด้วย docker image ls ด ูจะต้องมี image ช่ือ my-ubuntu Tag 2.0 อยูใ่น

รายการ 

 
• ทําการรัน container ด้วยคําสัง่ 

docker container run -d -- name ubuntu-01 -p 80:80 my-ubuntu:2.0 



PS1 : อยา่ลมื stop container ตวัท่ีแล้วก่อน เพราะจะใช้ช่ือและ port เดียวกนั ถ้าจะทดลองคนละช่ือและคน

ละ port ก็ไมต้่อง stop 

PS2 : ถ้าลบแล้ว อยา่ลมืใช้ docker container prune ไมอ่ยา่งนัน้แล้วก็จะใช้ช่ือ ubuntu-01 ไมไ่ด้ 

• ทดสอบด้วยการเปิด browser เช่นเดยีวกบั Workshop ก่อนหน้านี ้


