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Python, VS Code
และ Jupyter

1
P

ython เปนหนึ่งในภาษาคอมพิวเตอรที่ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน ซึ่งนอกจากจะงายตอการเรียนรู
แลว ยังสามารถนําไปประยุกตใชงานไดหลากหลายรูปแบบ โดยเนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงการติดตั้ง
เครื1องมือสําหรับการเขียนโคด พรอมทั้งการตั้งคาที่จําเปนตองทราบในเบื้องตน ซึ่งผูอานควรใชงานใหเกิด
ความคุนเคยในระดับหนึ่งกอน ทั้งนี้ก็เพื1อประโยชนตอการเรียนรูในบทตอ ๆ ไป

เกี่ยวกับภาษา Python
ภาษาไพธอน (Python Language) สรางขึ้นเมื1อป ค.ศ. 1994 โดย
โปรแกรมเมอรชาวดัตชที่ชื1อ Guido van Rossum ดวยพื้นฐานจากหลายภาษา
รวมกัน เชน C, ABC, Modular-3, Algol-68, SmallTalk, Unix Shell เปนตน
เพื1อใหเปนภาษาคอมพิวเตอรที่เรียนรูไดงาย ไมมีกฎเกณฑหรือหลักไวยากรณที่
ซับซอน และสามารถนําไปใชบนระบบปฏิบัติการที่แตกตางกันได ปจจุบันไพธอน
จัดอยูใ นกลุม Top-5 ของภาษาคอมพิวเตอรทมี่ ผี ใู ชงานมากทีส่ ดุ จึงเปนสิง่ ทีย่ นื ยัน
ถึงความสําเร็จไดเปนอยางดี และนอกจากนี้ก็ยังมีลักษณะที่นาสนใจอื1น ๆ คือ

Ç Free - สามารถนํามาใชงานไดฟรี โดยไมมีคาใชจายหรือเงื1อนไขใด ๆ
Ç Easy to Use & Learn - มีโครงสรางทางภาษาที่เรียบงาย และสามารถเรียนรูไดเร็ว จึงเหมาะ
อยางยิ่งสําหรับผูเริ่มตนศึกษาการเขียนโปรแกรม
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Ç General Purpose - ไพธอนเปนภาษาแบบเอนกประสงคที่เราสามารถใชในการโปรแกรมได
หลากหลายรูปแบบ นับตัง้ แตแอปพลิเคชันทัว่ ไป เว็บแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมสําหรับเครือขาย
หรือการคํานวณทางวิทยาศาสตร เปนตน

Ç Portable - สามารถนําโปรแกรมทีเ่ ขียนดวยไพธอนบนระบบปฏิบตั กิ ารหนึง่ ไปใชบนอีกระบบหนึง่ ได
เชน เราอาจเขียนโปรแกรมบน Windows แลวนําไปใชงานบนเครื1อง Mac หรือ Linux เปนตน หรือ
เรียกวาการทํางานขามแพลตฟอรม (Platform) นั่นเอง

Ç Open Source - ไพธอนเปนภาษาแบบเปดเผย Source Code ภายใตลขิ สิทธิข์ อง Python Software
Foundation ดังนัน้ จึงมีกลุม อาสาสมัครเขารวมพัฒนาอยางมากมาย ชวยใหภาษามีววิ ฒ
ั นาการอยาง
ตอเนื1อง

Ç Functional & OOP - สามารถเลือกเขียนโปรแกรมไดทงั้ แบบ Functional และแบบ Object-Oriented
Ç GUI Programming - ไพธอนสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบ Graphic User Interface เพื1อติดตอ
และโตตอบกับผูใชแบบกราฟก ซึ่งสามารถนําไปใชงานบนระบบปฏิบัติการที่แตกตางกันได

Ç Databases - ไพธอนมีไลบรารีที่สนับสนุนการเชื1อมตอกับโปรแกรมฐานขอมูลหลัก ๆ เกือบทั้งหมด
Ç Automatic Memory Management - ภาษาไพธอนมีกลไกจัดการหนวยความจําแบบอัตโนมัติ จึง
ชวยลดขอผิดพลาดจากการเกิดปญหา Memory Leak และสงผลใหโปรแกรมทํางานไดอยางคงทน

Ç Large Community & Support - ภาษาไพธอนมีชุมชนหรือกลุมผูใชขนาดใหญ ที่พรอมใหการ
สนับสนุนและชวยเหลือเมื1อเราเกิดปญหา

Ç Support Libraries - นอกจากไลบรารีแบบ Built-in ที่มากับภาษาไพธอนเองแลว เราสามารถนํา
ไลบรารีจากภายนอก หรือ Third-Party Libraries เขามาเสริมการทํางานไดอีกดวย จึงเกิดทางเลือก
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลายยิ่งขึ้น

การติดตั้งภาษา Python
กอนที่เราจะสามารถทดสอบการทํางานตาง ๆ ได จําเปนตองติดตั้งตัวประมวลผลของภาษาไพธอนลงไป
กอน โดยมีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้
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1. เราสามารถดาวนโหลดชุดติดตั้งไดจากเว็บไซต https://www.python.org/downloads

2. หลังจากดาวนโหลดเสร็จ ก็ดับเบิลคลิกไฟลที่ไดมา เมื1อปรากฏหนาจอที่แสดงฟเจอร (Feature)
ในการติดตั้ง สิ่งที่ควรเลือกคือ
1) Add Python X.XX (หมายเลขเวอรชัน) to PATH
2) คลิกที่กรอบ Install Now เพื1อเลือกติดตั้งองคประกอบที่จําเปนตอการใชงานทั่ว ๆ ไปทั้งหมด

2

1
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3. หลังจากนั้น จะเขาสูขั้นตอนการติดตั้ง ก็ใหเรารอจนกวาจะเสร็จสิ้น

หลังจากติดตั้งภาษาไพธอนลงไปแลว สิ่งที่เราตองพิจารณาในลําดับถัดไปคือ การเลือกเครื1องมือในการ
เขียนโคด ซึ่งมีตัวเลือกคอนขางมาก และตางก็มีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน สําหรับในหนังสือเลมนี้ ผูเขียนจะ
เลือกใช Jupyter บน VS Code เปนหลัก ดังรายละเอียดที่จะกลาวถึงในหัวขอตอ ๆ ไป

การใชงาน Visual Studio Code (VS Code)
Visual Studio Code หรือโดยทั่วไปเรามักเรียกสั้น ๆ วา VS Code เปนโปรแกรมประเภท IDE
(Integrated Development Environment) ที่ Microsoft สรางขึ้นมาสําหรับใชในการเขียนโคดทั่ว ๆ ไป และ
ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน เนื1องจากมีลักษณะที่โดดเดนหลายประการ เชน ใหใชงานฟรี รองรับการเขียน
โคดไดหลายภาษา และที่สําคัญคือ มีสวนเสริมการทํางานใหเลือกใชมากมาย แมในหนังสือเลมนี้จะเนนการใช
Jupyter เปนหลัก แตก็ตองทํางานอยูบนพื้นฐานของ VS Code (ใชงานรวมกัน) ดังนั้น จึงจําเปนตองรูจักวิธี
การใชงานบางอยางเกี่ยวกับ VS Code เอาไวลวงหนา โดยสิ่งที่เราควรรูในเบื้องตนมีดังนี้

บทที่ 1 Íöñåìë©ÓÐÀìáâ`GRÇòíöñâï
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การติดตั้ง VS Code
สําหรับการติดตั้ง VS Code ลงในเครื1องที่เราจะใชงาน มีขั้นตอนโดยสังเขปคือ
1. สามารถดาวนโหลดชุดติดตั้งไดที่ https://code.visualstudio.com/download

2. หลังจากดาวนโหลดเสร็จ ใหดับเบิลคลิกไฟลติดตั้งที่ไดมา จากนั้นในหนาจอถัดไป ก็ยอมรับเงื1อนไข
แลวคลิกปุม Next (ดังภาพถัดไป ดานซายมือ)
3. ขั้นตอนตอไป จะมีออปชันใหเลือก ก็แนะนําใหเลือกทั้งหมด แลวคลิกปุม Next

1
1
2
2

4. ตอจากนั้น คลิกปุม Install เพื1อเริ่มการติดตั้งไฟล จากนั้นก็รอจนกวาจะแลวเสร็จ
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หนาจอ Welcome (Get Started)
เมื1อเราเปดเขาสู VS Code ตามปกติ จะปรากฏหนาจอ Welcome (หรือ Get Started) เปนอันดับแรก
ซึ่งลักษณะที่สําคัญเกี่ยวกับหนาจอนี้คือ

Ç อาจมีการแจงขอมูลขาวสารที่นาสนใจเกี่ยวกับ VS Code
Ç มีลิงกสําหรับใหเราคลิกเพื1อเปดไฟลหรือโฟลเดอรเปาหมายที่ตองการไดอีกหนึ่งวิธี นอกเหนือจาก
การเลือกที่เมนู

Ç มีลงิ กทแี่ สดงประวัตกิ ารเปดโฟลเดอรทเี่ ราเขาสู VS Code ในครัง้ กอน ๆ ซึง่ หากมีโฟลเดอรเปาหมาย
ที่เราตองการรวมอยูดวย ก็สามารถคลิกเปดจากตรงนี้ไดทันที

หากเราตองการปดหนาจอนี้ ก็คลิกปุม X ที่แท็บดานบน หรือหากไมตองการใหปรากฏหนา Welcome
(Get Started) ตอไปอีก ก็ใหเราเอาเครื1องหมายถูกตรงตัวเลือก Show welcome page on startup ที่บริเวณ
ขอบดานลางออก หรือหลังจากปดไปแลว หากเราตองการใหหนาจอ Welcome กลับมาแสดงอีกครั้ง ก็ใหเลือก
ที่เมนู Help > Get Started

บทที่ 1 Íöñåìë©ÓÐÀìáâ`GRÇòíöñâï
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การเลือกรูปแบบสี (Theme)
ตามปกติ VS Code จะเลือกธีม (Theme) เปนสีดาํ (Dark) เอาไวลว งหนา ซึง่ หากเราชอบแบบนี้ ก็ไมจาํ เปน
ตองปรับเปลี่ยนก็ได แตถาเราตองการสีสันในรูปแบบอื1น ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได ซึ่ง VS Code มีตัวเลือกอยู
จํานวนหนึ่ง โดยใชขั้นตอนดังนี้
1. ที่มุมลางขวาของโปรแกรม VS Code ใหคลิกที่ไอคอน Manage (รูปเฟอง)
2. เลือกที่เมนู Color Theme
จากนัน้ จะปรากฏรายชื1อสีใหเลือก ถาเรายังไมทราบวาแตละสีมลี กั ษณะเปนยังไง ก็อาจลองเลือกดูกอ นก็ได
ถาไมถกู ใจก็คอ ยเลือกสีใหม สําหรับทีใ่ ชประกอบในหนังสือเลมนี้ ผูเ ขียนจะเลือกธีมสีแบบ Light (Visual Studio)
2

1

3

การปรับเปลี่ยนฟอนต
ฟอนต (Font: ในที่นี้คือตัวอักษรที่ใชเขียนโคดและแสดงผลลัพธ) ที่ VS Code กําหนดเอาไวลวงหนา
แมจะเปนรูปแบบมาตรฐานที่นิยมใชงานกันทั่วไป แตหากตองการใชฟอนตที่เราถูกใจ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได
ดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
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1. ที่มุมลางขวาของโปรแกรม VS Code ใหคลิกที่ไอคอน Manage (รูปเฟอง)
2. เลือกที่เมนู Settings
3. คลิกแท็บ Text Editor
4. คลิกแท็ก Font
5. กําหนดชื1อฟอนตลงในชอง Font Family ซึ่งตามปกติ จะมีฟอนตเดิมที่ VS Code กําหนดไวใหลวง
หนา หากเราตองการเปลีย่ นไปใชชนิดอื1น ควรเพิม่ ชื1อฟอนตไวขา งหนาฟอนตเดิม (ชื1อทีอ่ ยูก อ น จะถูก
พิจารณากอน และไมแนะนําใหลบชื1อฟอนตเดิมออก) โดยคั่นดวยเครื1องหมาย , และถาชื1อฟอนต
ชนิดนัน้ มีชอ งวาง ใหเขียนไวในเครื1องหมาย ' ' ซึง่ ชื1อฟอนตทรี่ ะบุ ตองถูกติดตัง้ เอาไวในเครื1องนัน้ อยู
กอนแลว (การติดตั้งฟอนต ใหคัดลอกไฟลของฟอนตไปไวที่ C:\Windows\Fonts แลวเริ่มโปรแกรม
ที่จะใชฟอนตใหม)
2

6. ถาตองการกําหนดขนาด ก็ระบุ
ตัวเลขลงในชอง Font Size และ
เมื1อปดหนาจอ Setting ฟอนตที่
ตั้งคาเอาไว ก็จะมีผลทันที

1
3

5

4

6

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกอยางคือ การยอหรือขยาย (Zoom) ขนาดของฟอนตในโปรแกรม VS
Code ใหใหญขึ้นหรือเล็กลง ซึ่งกรณีนี้ จะมีผลกับทั้งโคด เมนู และขอความอื1น ๆ ทั้งหมดบน VS Code โดย
ใชวิธีการงาย ๆ คือ
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Ç หากตองการขยายขนาดเพิ่มขึ้น (Zoom In: คลายกับการเขาไปมองใกล ๆ ซึ่งจะเห็นขนาดที่ใหญขึ้น)
ใหกดคียบอรดปุม <Ctrl => หรือเลือกเมนู View > Appearance > Zoom In ซึ่งหากทําซํ้าเชนนี้
อีก ขนาดของฟอนตจะเพิ่มขึ้น 1 ระดับไปเรื1อย ๆ

Ç หากตองการลดขนาดใหเล็กลง (Zoom Out: คลายกับการออกมามองไกล ๆ ซึ่งเราจะเห็นขนาดที่
เล็กลง) ใหกดคียบอรดปุม <Ctrl -> หรือเลือกเมนู View > Appearance > Zoom Out ซึ่งหาก
ทําซํ้าเชนนี้อีก ขนาดของฟอนตจะลดลง 1 ระดับไปเรื1อย ๆ

การเขียนโคด Python บน VS Code โดยตรง
แมในหนังสือเลมนี้จะเนนการเขียนโคดบน Jupyter ในรูปแบบสวนเสริมของ VS Code ดังที่จะกลาวถึง
ในหัวขอถัดไป แตเราก็ควรมีพื้นฐานการเขียนโคดบน Editor ของ VS Code เอาไวบาง ซึ่งอาจตองนําไปใชงาน
ในบางโอกาส ดังนั้น จึงจะแนะนําแนวทางไวพอสังเขป แตอยางไรก็ตาม VS Code มีเพียงหนาที่เกี่ยวกับ
การเขียนโคดเทานั้น แตการประมวลผลคําสั่ง (Compile) เปนหนาที่ของตัวแปลภาษาไพธอน ดวยเหตุนี้
เราจําเปนตองติดตั้งภาษาไพธอนเอาไวกอนแลว จึงจะทดสอบการทํางานได และหากเราติดตั้งภาษาไพธอน
ดังที่กลาวไปในหัวขอกอนนี้ ก็สามารถใชงานไดเลย

จากภาพ เปนหลักการโดยสังเขปในการทํางานของภาษาไพธอน กลาวคือ เราจะเขียนโคดบน Editor ของ
VS Code จากนั้น เมื1อสั่งรัน (Run) โคดจะถูกสงไปประมวลผลยังตัวแปลภาษาไพธอน แลวผลลัพธที่ไดจะถูก
สงกลับมาแสดงผลที่สวน Terminal ของ VS Code
สําหรับขั้นตอนการเขียนโคดบน VS Code มีแนวทางโดยสังเขปดังนี้
1. ตามหลักการของ VS Code เราควรสรางโฟลเดอรสาํ หรับเก็บไฟลไวตา งหาก ซึง่ ในทีน่ ผี้ เู ขียนจะสราง
โฟลเดอรชื1อ python ไวที่ตําแหนง c:\python
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2. เมื1อเปดเขาสู VS Code ใหเปดโฟลเดอรที่ใชเก็บโคดไพธอนที่สรางเอาไว เชน เลือกที่เมนู File >
Open Folder จากนั้น ก็เลือกโฟลเดอรดังกลาว (ในที่นี้คือ c:\python)
3. หลังจากนั้น ใหเราสรางไฟลเพิ่มเขามาใน
โฟลเดอร ดังนี้
1) คลิกที่ไอคอน New File
2) กําหนดชื1อไฟลลงไป โดยตองมีสวน
ขยายเปน .py เทานั้น

1
2

4. ตอไป ก็เขียนโคดภาษาไพธอนลงใน Editor ไดเลย แลวบันทึกการเปลี่ยนแปลง เชน กด <Ctrl + S>
หรือเลือกจากเมนู File > Save
5. หากตองการรัน ใหคลิกทีป่ มุ ไอคอนหัวลูกศรตรงมุมขวาบน ซึง่ ไอคอนนีจ้ ะปรากฏเมื1อเราอยูใ นมุมมอง
การเขียนโคดภาษาไพธอนเทานั้น
6. หลังการสัง่ รัน หากโคดไมมขี อ ผิดพลาด ก็จะถูกสงไปประมวลผลยังตัวแปลภาษาไพธอนแลวผลลัพธ
ที่ไดก็จะปรากฏที่ Terminal ดานลาง ดังหลักการที่กลาวมาแลว

หากเราจะทดสอบในกรณีอื1น ๆ ถาไมจําเปนตองเก็บโคดเดิมเอาไว ก็สามารถลบทิ้ง แลวเขียนโคดใหม
ลงไปแทนไดเลย แตหากตองการเก็บโคดเดิมเอาไว เราตองสรางไฟลใหมเพิม่ เขามาในโฟลเดอรดว ยหลักการเดิม
ทัง้ หมด แลวเมื1อเลิกใชงาน ก็ควรปดโฟลเดอรโดยเลือกทีเ่ มนู File > Close Folder และในการใชงาน VS Code
คราวตอไป ก็อาจทําแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
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Ç วิธีที่ 1 เลือกเปดโฟลเดอรที่เก็บไฟลของโคดเอาไว เชน เลือกเมนู File > Open Folder จากนั้น
เลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บโคดไพธอนเอาไว

Ç วิธีที่ 2 อาจเลือกเปดไฟลแบบเจาะจงก็ได เชน เลือกเมนู File > Open File จากนั้นเลือกไฟลที่
จัดเก็บโคดไพธอนเอาไว (.py) แลวเมื1อเลิกใชงาน ก็ควรปดไฟลโดยเลือกที่เมนู File > Close Editor
ในการเปดใชงาน VS Code ครั้งตอ ๆ ไป ถามีรายชื1อโฟลเดอรหรือไฟลเปาหมาย ปรากฏบนหนาจอ
Welcome (Get Started) ก็สามารถคลิกที่ลิงกเพื1อเปดจากตรงนั้นเลยก็ได

Jupyter สําหรับ VS Code
กรณีที่เราเริ่มตนศึกษาการเขียนโคด อาจมีเนื้อหาปลีกยอยหลายอยางที่เราจําเปนตองทดสอบอยูตลอด
ซึ่งหากเราตองการนําโคดกลับมาใชงานใหม ก็ตองจัดเก็บโคดเหลานั้นแยกไวคนละไฟล ดังนั้น ถาเราทดสอบ
100 ตัวอยาง ก็ตองสราง 100 ไฟล เปนตน นี่จึงกลายเปนความยุงยากอีกอยางหนึ่งของการเรียนรูในเบื้องตน
จากปญหาดังที่กลาวมา เราอาจเปลี่ยนมาเขียนโคดดวยเครื1องมืออีกแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถจัดเก็บโคด
การทดสอบปลีกยอยหลาย ๆ อัน รวมไวในไฟลเดียวกันได โดยเราเรียกเครื1องมือนีว้ า Jupyter Notebook (อาจ
เรียกสั้น ๆ วา Jupyter) ซึ่งมีลักษณะที่นาสนใจดังนี้
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Ç Jupyter จะแบงพื้นที่สําหรับการเขียนโคดออกเปนชอง ๆ ซึ่งเรียกวาเซลล (Cell)
Ç ในไฟลเดียวกัน สามารถสรางไดมากกวา 1 เซลล
Ç เราสามารถเขียนโคดเพื1อทดสอบในแตละเรื1องโดยแยกไวคนละเซลล และสามารถรันเพื1อดูผลลัพธ
เฉพาะโคดที่อยูในเซลลใดเซลลหนึ่งไดเลย
ตามปกติ เราสามารถใช Jupyter ไดหลายแนวทาง เชน ติดตั้งผานชุด Anaconda หรือใชงานผาน
Google Colab เปนตน แตวิธีเหลานี้ จะใชงานในแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจมีขั้นตอนที่ยุงยากเล็กนอย
สําหรับผูเริ่มตน และนอกจากวิธีการดังกลาว ก็ยังมีทางเลือกใหเราสามารถนํา Jupyter มาใชรวมกับ VS Code
ในรูปแบบของสวนเสริม (Extension) ไดเชนกัน โดยเราตองติดตั้งเพิ่มเติมลง VS Code ดังขั้นตอนตอไปนี้
1. ที่ VS Code ใหคลิกที่ไอคอน Extension ที่แถบดานซาย
2. พิมพคําวา Jupyter ลงในชองคนหา (ขณะนั้นตองเชื1อมตออินเทอรเน็ต)
3. ตามปกติ ผลการคนหาจะมีรายการที่ชื1อ Jupyter (ที่ผานการตรวจสอบจาก Microsoft แลว) และ
ถามีไอคอนรูปเฟองปรากฏที่กรอบรายการดังกลาว แสดงวา Jupyter ถูกติดตั้งเอาไวแลว ซึ่งเราไม
จําเปนตองทําอะไรตอ สามารถคลิกที่ไปไอคอน Extension (เชนเดียวกับขอ 1) เพื1อปดหนาจอการ
คนหาสวนเสริมไดเลย

2

3
1

4
4. แตหากที่กรอบรายการ Jupyter (ผลการ
คนหา) ปรากฏปุมที่มีคําวา Install แสดง
วายังไมไดติดตั้ง Jupyter ก็ใหเราคลิกปุม
ดังกลาวเพื1อติดตั้งลงใน VS Code ไดเลย
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อยางไรก็ตาม Jupyter ก็เปนเพียงเครื1องมือในการเขียนโคดเชนเดียวกับ VS Code แตหนาที่ในการ
ประมวลผลคําสัง่ ก็เปนของตัวแปลภาษาไพธอนอีกเชนกัน ดังนัน้ เราตองติดตัง้ ภาษาไพธอนเอาไวกอ นแลวจึงจะ
รันทดสอบ Jupyter ได โดยลักษณะการทํางานรวมกันระหวาง VS Code กับ Jupyter และ Python เปนดังภาพ

การสรางไฟลของ Jupyter
การใชงาน Jupyter ในแบบสวนเสริมของ VS Code นั้น เราตองสรางและเปดไฟลที่เปนรูปแบบของ
Jupyter เครื1องมือตาง ๆ จึงจะปรากฏใหเห็น โดยไฟลของ Jupyter นั้นตองมีสวนขยายเปน .ipynb (มาจาก
Interactive Python Notebook ซึง่ เปนชื1อเดิมของ Jupyter) ซึง่ แนวทางการสรางไฟลอาจทําแบบใดแบบหนึง่ คือ

Ç วิธีที่ 1 เปดเขาสู VS Code แลวทําตามขั้นตอนดังนี้
1) เลือกเมนู File > New File... (ตองเปนเมนู New File อันที่สอง ไมใชอันบนสุด) หรือคลิกที่ลิงก
New File... บนหนาจอ Welcome (Get Started) ก็ได
2) เลือกชนิดไฟลเปน Jupyter Notebook

1

2
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3) หลังจากนัน้ จะเขาสูม มุ มองของ Jupyter ซึง่ ไฟลจะถูกกําหนดชื1อเปน Untitled-x.ipynb ไวลว งหนา

4) หากตองการบันทึกไฟล ใหเลือกเมนู File > Save (หรือ Save As) แลวกําหนดชื1อใหมลงไป โดย
สวนขยายของไฟลตองเปน .ipynb เทานั้น เชน test.ipynb และเลือกจัดเก็บไวที่ใดก็ได ซึ่งตาม
การอางอิงในหนังสือเลมนี้ผูเขียนจะเก็บไวที่ C:\python

Ç วิธีที่ 2 เขาสู VS Code แลวเปดโฟลเดอรที่จะจัดเก็บไฟล Jupyter (ถายังไมมีโฟลเดอรดังกลาว
ตองสรางขึน้ มากอน) เชนในหนังสือเลมนี้ ผูเ ขียนจะเปดโฟลเดอรทตี่ าํ แหนง C:\python หลังจากนัน้
ใหทําดังนี้
1) ใหคลิกไอคอน New File
2) กําหนดชื1อไฟลตามตองการ โดยใหมีสวนขยายเปน .ipynb โดยไฟลจะถูกจัดเก็บลงในโฟลเดอร
ที่เรากําลังเปดในขณะนั้น
3) เมื1อเราคลิกเปดไฟลทมี่ สี ว นขยายเปน .ipynb
สวน Editor ของ VS Code ก็จะแสดงเครื1องมือ
ในมุมมองของ Jupyter โดยอัตโนมัติ

1
2

การใชงานในครั้งตอไป เราอาจเปดไฟล .ipynb โดยตรง เชน เลือกเมนู File > Open File หรือจะเปด
โฟลเดอรทจี่ ดั เก็บไฟลเอาไว เชน เลือกเมนู File > Open Folder แลวคอยเปดไฟล .ipynb ภายใน VS Code ก็ได

