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ก
 อนที่เราจะเขาสูขั้นตอนการเขียนโคดภาษา C ตามที่จะกลาวถึงในบทตอ ๆ  ไป สิ่งที่เรา 

 จําเปนตองจัดเตรียมเอาไวลวงหนาก็คือ เครื�องมือในการเขียนโคดและทดสอบเพื�อ 

ดผูลลพัธ ซึง่แมจะมตีวัเลอืกอยูมากมาย แตในหนงัสือเลมนี ้จะเลอืกมานาํเสนอเฉพาะเครื�องมือที่

ไดรบัความนิยมสงูสดุในปจจบุนั โดยเครื�องมือทีเ่ลอืกนี ้ไมใชเฉพาะกบัการเขยีนโคดภาษา C เทานัน้  

แตยังสามารถนําไปใชสําหรับการเขียนโคดภาษาคอมพิวเตอรอื�น ๆ  ไดเกือบทั้งหมด จึงถือเปน 

ขอไดเปรียบอยางหนึ่งเมื�อเราศึกษาเรียนรูการเขียนโปรแกรมภาษาอื�น ๆ  เพิ่มเติมในอนาคต

การติดตั้ง VS Code
การเขียนโคดภาษา C น้ัน แมเราจะมี

เครื�องมือใหเลือกใชมากมาย แตในที่นี้ผูเขียน

จะแนะวิธีการที่ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน

เพียงวิธีเดียว นั่นก็คือ การใชงานผาน Visual 

Studio Code (เรานยิมเรยีกสัน้ ๆ  วา VS Code) 

อยางไรก็ตาม เนื�องจาก VC Code ไมไดถูก

สรางมาสําหรับการเขียนโคดภาษา C โดยตรง 

แตสามารถใชกับภาษาคอมพิวเตอรทั่ว ๆ  ไป ได

เกือบทั้งหมด ดังนั้น เรายังตองติดตั้งเครื�องมือ

อื�น ๆ  เพิ่มเติมอีก โดยขั้นตอนที่จําเปนตองทํา

สามารถสรุปไดดังนี้

การจัดเตรียมเครื�องมือ
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1. ติดตั้ง Visual Studio Code (VS Code) เพื�อใชเปนเครื�องมือหลักในการเขียนและ

แสดงผลลัพธรวมถึงจัดการไฟลของโคด

2. ติดตั้ง MinGW เพื�อเปนตัวแปลภาษา (Compiler) ของภาษา C 

3. เซตตําแหนjงที่ติดตั้ง MinGW ลงใน Environment Variables ของระบบ เพื�อให

โปรแกรมอื�น ๆ  รูตําแหนjงของตัวแปลภาษา

4. ติดตั้งสวนเสริม C/C++ Package ลงใน VS Code เพื�อเปนตัวชวยในการเขียนโคด

ภาษา C

5. ติดตั้งสวนเสริม Code Runner ลงใน VS Code เพื�อเชื�อมโยงระหวาง VS Code 

กับ MinGW ซึ่งจะชวยใหเราสามารถรันทดสอบโคดไดงายขึ้น รวมทั้งตั้งคาการแสดง

ผลลัพธอีกดวย

ทั้งหมดที่กลาวมา จะแยกกลาวรายละเอียดเปนหัวขอตาง ๆ  ในลําดับตอไป แตในหัวขอนี้

จะกลาวถึงขั้นตอนแรกนั่นก็คือ การติดตั้ง VS Code ซึ่งเปนโปรแกรมประเภท IDE (Integrated 

Development Environment) ที่ Microsoft สรางขึ้นมาสําหรับใชในการเขียนโคดทั่ว ๆ  ไป และ

ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน เนื�องจากมีลักษณะที่โดดเดนหลายประการ เชน ใหใชงานฟรี 

รองรับการเขียนโคดไดหลายภาษา และที่สําคัญคือ มีสวนเสริมการทํางานใหเลือกใชมากมาย

สําหรับการติดตั้ง VS Code ลงในเครื�องที่เราจะใชงาน มีขั้นตอนโดยสังเขปคือ

1. สามารถดาวนโหลดชุดติดตั้งไดที่ https://code.visualstudio.com/download

2. เลือกดาวนโหลดใหตรงกับระบบปฏิบัติการที่เรากําลังใชงาน (ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะ

ระบบ Windows เทานั้น)

3. หลังจากดาวนโหลดเสร็จ ใหดับเบิลคลิกไฟลติดตั้งที่ไดมา และในหนาจอถัดไป ก็

ยอมรับเงื�อนไขแลวคลิกปุม Next
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4. ขั้นตอนตอไป จะมีออปชันใหเลือก ก็แนะนําใหเลือกทั้งหมด แลวคลิกปุม Next

1

2 2

1

5. ตอจากนั้น คลิกปุม Install เพื�อเริ่มการติดตั้งไฟล จากนั้นก็รอจนกวาจะแลวเสร็จ

การติดตั้ง MinGW
การที่ภาษาคอมพิวเตอรจะทํางานไดนั้น ตองอาศัยตัวแปลภาษา (Compiler) ซึ่งสิ่งนี้ ไม

ไดถกูตดิตัง้มาพรอมกับ VS Code โดยเราตองตดิตัง้เพิม่เตมิลงไปตางหาก ซึง่ตวัแปลภาษา C มี 

ผูสรางใหเลอืกใชมากมาย สาํหรบัในทีน่ีจ้ะใชตวัแปลภาษาของ GCC (GNU Compiler Collection)  

ที่ไดรับความนิยมสูงสุด แตจะใชในเวอรชัน MinGW (Minimalist GCC for Windows) ซึ่งเปน 

การลดขนาดของตัวแปลภาษาลงสําหรับใชงานบนระบบ Windows โดยตรง ทั้งนี้ MinGW มีทั้ง
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แบบติดตั้งดวยไฟล Installer และแบบคัดลอกไฟลมาไวในเครื�องก็ใชไดเลย โดยแบบ Installer 

นั้นจะมีขั้นตอนการติดตั้งปลีกยอยซึ่งคอนขางยุงยากเล็กนอย ในที่นี้ผูเขียนจึงจะกลาวถึงเฉพาะ

แบบคัดลอกไฟล เพราะสะดวก รวดเร็วกวา โดยมีแนวทางการนํามาใชงานดังนี้

1. สามารถดาวนโหลด MinGW ไดที่  

https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/

แลวเลื�อนลงมาคลิกที่ลิงก x86_64-win32-sjlj ดังภาพ (ชื�อไฟลอาจถูกเปลี่ยนแปลง

ไปเรื�อย ๆ  แตควรเลอืกไฟลชื�อขึน้ตนดวย x86_64-win32 อันแรกสดุ ซึง่ตามปกต ิจะ

เปนเวอรชันลาสุด)

2. หลังจากดาวนโหลดเสร็จ ปกติจะไดไฟลที่ถูกบีบอัดเอาไว ก็ใหขยายไฟลดังกลาว ซึ่ง

หลังการขยายจะไดโฟลเดอรชื�อ mingw64 พรอมกับไฟลจํานวนมากในโฟลเดอรนั้น  

ก็ใหเราคัดลอกโฟลเดอร mingw64 ไปเก็บไวยังตําแหนjงที่เราอางอิงไดสะดวก ซึ่ง 

โดยท่ัวไป เรานิยมเกบ็ไวทีไ่ดรฟ C ดังนัน้ ตาํแหนjงของมันจะเปน C:\mingw64 (หรือ

จะขยายไฟลมาไวที่นี้โดยตรงเลยก็ได) 

วธิีการตามท่ีผูเขยีนเลือกใชดังทีก่ลาวมาน้ี เราเพียงแคคดัลอกไฟลมาก็ใชงานไดแลว แต

อยาลืมตําแหนjงที่เราเก็บไฟลเอาไวคือ C:\mingw64 ซึ่งตองใชอางอิงในหัวขอตอไป
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การเซตตําแหนงของตัวแปลภาษา
แมเราจะนําชุดไฟลของ MinGW มาจัดเก็บในเครื�องแลว แตระบบหรือโปรแกรมอื�น ๆ  ก็

ยังไมรูจักตําแหนjงของมัน ดังนั้น เราตองเซตตําแหนjงของ MinGW ลงใน Environment ของ

ระบบ เพื�อใหโปรแกรมอื�น ๆ  รูจักตําแหนjงของมัน และเขาถึงได โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. จากขั้นตอนการติดต้ังในหัวขอที่แลว ผูเขียนไดบอกไววา เราตองจําไวดวยวาติดตั้ง 

MinGW เอาไวที่ใด ซึ่งตามปกติหากใชตามคาที่ผูเขียนแนะนํา ตําแหนjงของตัวแปล

ภาษาก็จะอยูที่ C:\mingw64\bin ถาไมแนjใจ ใหเปดไปตรวจสอบอีกครั้งก็ได

2. ที่ระบบ Windows ใหคลิกขวาที่ปุม Start แลวเลือก System (หรือคลิกขวาที่ไอคอน 

My Computer หรือ This PC จากนั้นเลือกเมนู  Properties หรือใชวิธีอื�น ๆ  นอก

เหนือจากนี้ก็ได) แลวในขั้นตอนถัดไปใหคลิกที่ลิงกหรือเมนู Advanced system 

settings (ระบบปฏิบัติการแตละเวอรชันอาจจัดวางตําแหนjงที่แตกตางกัน)

3. ในขั้นตอนถัดไป เมื�อปรากฏหนาจอ System Properties ใหเลือกแท็บ Advanced 

จากนั้นคลิกที่ปุม Environment Variables... 

4. เมื�อปรากฏหนาจอ Environment Variables ใหคลิกที่ตัวแปร (Variable) Path จาก

นั้นคลิกปุม Edit...
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1

2

3

4

5. เมื�อปรากฏหนาจอ Edit environment 

variable ใหคลกิปุม New แลวใสตาํแหนjง

ของ MinGW ลงไปตามที่ได จัดเก็บ 

ไฟลเอาไว ซึ่งในกรณีของผู เขียนคือ  

C:\mingw64\bin ท้ังนีห้ากผูอานจดัเกบ็ที่

ตาํแหนjงอื�น กใ็หระบไุปตามนัน้ เสร็จแลว

คลิกปุม OK

6. เมื�อยอนกลับมายังหนาจอในขั้นตอนกอน

นี้ ก็ใหคลิกปุม OK ทั้งหมด ก็ถือเปน 

อันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเซตคา

การติดตั้ง C/C++ Package สําหรับ VS Code
จากท่ีไดกลาวไปบางแลววา VS Code เปนเครื�องมอืสาํหรับเขยีนโคดทัว่ ๆ  ไป ทีไ่มเจาะจง

วาจะใชกับภาษาคอมพิวเตอรอันใดอันหนึ่ง ดังนั้น หากเราจะใชในการเขียนโคดภาษาใด ก็อาจ

ตองติดตัง้สวนเสริม (Extension) เพื�อเปนตวัชวยสาํหรบัใชงานรวมกบัภาษาน้ัน ๆ  สาํหรบัในกรณี

ของภาษา C ก็ใหเราติดตั้งสวนเสริมที่ชื�อ C/C++ Package ที่พัฒนาโดยทีมงานของ Microsoft 

โดยตรง ดังขั้นตอนตอไปนี้

1

2

3
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1. เปดเขาสู VS Code แลวคลิกที่ไอคอน Extensions ที่แถบดานซายมือ (การติดตั้ง

สวนเสริมตองเชื�อมตออินเทอรเน็ต)

2. ในชองคนหา ใหพิมพคําวา C/C++  

ลงไป

3. หลังจากปรากฏรายชื�อสวนเสริม ซึ่งมี

อยูคอนขางมาก แตอันที่แนะนําใหติด

ตั้งโดยคลิกปุม Install ตรงสวนเสริม

อันนั้น (หมายเลข 3 ในภาพ) คือ

1) C/C++

2) C/C++ Extension Pack 

สวนเสริม C/C++ เราติดตั้งดังขั้นตอนที่ผานมา เปนเพียงตัวชวยในการเขียนโคดเทานั้น 

แตหากเราตองการความสะดวกสบายในการทดสอบโคดที่เขียน ก็อาจตองติดตั้งสวนเสริมอื�น ๆ  

เพิ่มลงไปอีก ตามที่จะกลาวถึงในหัวขอตอไป

การติดตั้ง Code Runner สําหรับ VS Code
การติดตั้ง VS Code และ MinGW รวมทั้งสวนเสริมของ C/C++ ดังขั้นตอนที่ไดกลาวมา  

แมจะเพียงพอที่จะเขียนโคดภาษา C บน VS Code ไดแลว แตก็ยังมีความยุงยากในการรัน 

ทดสอบ เพราะหากตองการดูผลลัพธของโคดที่เขียน เราตองพิมพคําสั่งลงไปเอง ดังนั้น เพื�อลด

ความยุงยากดังกลาว เราอาจติดตั้งสวนเสริมของ VS Code ที่ชื�อ Code Runner เปนตัวชวย

ในขั้นตอนการรันทดสอบเพื�อดูผลลัพธ ดังขั้นตอนตอไปนี้

1. เปดเขาสู VS Code แลวคลกิทีไ่อคอน 

Extensions ที่แถบดานซายมือ (ตอง

เชื�อมตออินเทอรเน็ต)

2. ในชองคนหา ใหพิมพคําวา Code 

Runner ลงไป

3. หลังจากปรากฏรายชื�อสวนเสรมิ Code 

Runner ก็ใหคลิกปุม Install

4. หลังติดตั้งเสร็จ ใหปดโปรแกรม VS Code แลวคอยเปดขึ้นมาใหม

1

2

3

3

1

2

3
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5. ตอไปเราจะตั้งคา เพื�อให Code Runner นําผลลัพธไปแสดงที่ Terminal ของ VS 

Code โดยเลือกเมนู File > Preferences > Settings

6. การคนหาตวัเลอืกเปาหมาย วธิทีีส่ะดวกรวดเร็วทีส่ดุคอื เมื�อเปดเขาสูแทบ็หรอืหนาจอ 

Settings ใหพิมพคนหาดวยคําวา "code runner run in terminal" ก็จะปรากฏ 

ตัวเลือกเปาหมายคือ Code-runner: Run In Terminal (รายการนี้จะปรากฏเมื�อ 

ตดิตัง้ Code Runner เอาไวแลวเทาน้ัน) ตอไปเราก็เลอืก (เชก็) ทีร่ายการนัน้ ดงัภาพ

1

2

7. หลังจากทําตามขั้นตอนดังที่กลาวมาจนครบแลว ตองบันทึกการเปล่ียนแปลงเสมอ 

เชน เลือกเมนู File > Save หรือกด <Ctrl + S> จากนั้นก็สามารถปดแท็บ Settings 

ไดเลย และถือเปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งคา

การเลือกที่ Run In Terminal ตามที่เราเซตคาในขั้นตอนดังกลาวมานี้ ก็เพื�อให Code 

Runner แสดงผลลัพธและรับขอมูลจากคียบอรดผานทาง Terminal ของ VS Code โดยตรง

นั่นเอง

การทดสอบโคดภาษา C
หลังจากท่ีเราไดจัดเตรียมเครื�องมือที่ตองใชสําหรับการทดสอบภาษา C จนครบทั้งหมด

แลว ดังหัวขอที่ผาน ๆ  มา ขั้นตอนตอไปเราก็จะทดสอบเครื�องมือเหลานั้นวาใชงานรวมกันไดจริง

หรือไม โดยมีแนวทางดังตอไปนี้

สรางโฟลเดอรสําหรับเก็บโคด

ตามหลักการที่ถูกตองของ VS Code นั้น เราควรสรางโฟลเดอรสําหรับจัดเก็บไฟลของ

โคดใหเปนสัดสวน เพราะการดําเนินการบางอยางเราตองทํากับโฟลเดอรที่บรรจุไฟลเทานั้น ซึ่ง

แนวทางที่ผูเขียนจะเลือกใชประกอบในหนังสือเลมนี้คือ
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 กาํหนดโฟลเดอรชื�อ c-lang สําหรบัเก็บโคดรวมของทกุบท โดยโฟลเดอรนีจ้ะสรางไวที่ 

C:\c-lang

 เนื�องจากในแตละบท จะมีไฟลยอย ๆ  ของแตละตัวอยางเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื�อ

ใหงายตอการเขาถึงไฟลเปาหมาย เราจะสรางโฟลเดอรยอย ๆ  ซอนไวใน C:\c-lang 

เพื�อจัดเก็บโคดของแตละบท เชน

 ๏ โฟลเดอร chapter1 สําหรับเก็บโคดของบทที่ 1 จะอยูที่ C:\c-lang\chapter1\

 ๏ โฟลเดอร chapter2 สําหรับเก็บโคดของบทที่ 2 จะอยูที่ C:\c-lang\chapter2\

 ๏ โฟลเดอร chapter3 สําหรับเก็บโคดของบทที่ 3 จะอยูที่ C:\c-lang\chapter3\

 ๏ โฟลเดอรอื�น ๆ  ก็ใชหลักการเดียวกัน ...

 ในแตละบท จะสรางไฟลตามชื�อบท-ลําดับตัวอยาง เชน

 ๏ โคดของตัวอยาง 1-1 จะอยูที่ไฟล C:\c-lang\chapter1\example1-1.c

 ๏ โคดของตัวอยาง 1-2 จะอยูที่ไฟล C:\c-lang\chapter1\example1-2.c

 ๏ โคดของตัวอยาง 2-1 จะอยูที่ไฟล C:\c-lang\chapter2\example2-1.c

 ๏ โคดของตัวอยาง 3-5 จะอยูที่ไฟล C:\c-lang\chapter3\example3-5.c

 ๏ โคดของตัวอยางอื�น ๆ  ก็ใชหลักการเดียวกัน ...
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หลังจากที่เราทราบหลักการโดยสังเขปแลว ตอไปเราจะลองทดสอบการใชงาน โดยในขั้น

ตอนแรก ถาเรายังไมมีโฟลเดอรรวม ใหสรางขึ้นมากอน ดังนี้

1. เปด File Explorer ของระบบ Windows แลวไปที่ C:\

2. สรางโฟลเดอรใหมชื�อ c-lang (เชน คลิกขวาแลวเลือก New > Folder)

3. เปดเขาไปในโฟลเดอร c-lang แลวสรางโฟลเดอรชื�อ chapter1 สําหรับเก็บไฟลของ

บทที่ 1 (ขั้นตอนนี้ อาจไปสรางใน VS Code ก็ได)

การสรางไฟลและทดสอบโคดภาษา C

หลังจากที่เราสรางโฟลเดอรสําหรับจัดเก็บโคดเอาไวแลว ดังหัวขอที่ผานมา ตอไปเราจะ

สรางไฟลภาษา C เพื�อทดสอบการทํางาน ดังนี้

1. เปดเขาสู VS Code

2. คลิกเมนู File > Open Folder หรือเลือกจากลิงก Open Folder บนหนาจอ Get 

Started ก็ได จากนั้นเลือกโฟลเดอรของบทที่ 1 ตามที่เราไดสรางเอาไว นั่นคือ  

C:\c-lang\chapter1 
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3. คลิกที่ไอคอน New File ดังภาพ แลวกําหนด

ชื�อไฟล โดยใหมีสวนขยายหรือนามสกุลของ

ไฟลเปน .c เทานัน้ (หมายถงึไฟลภาษา C)  เชน

ในทีน่ีก้าํหนดชื�อเปน example1-1.c

4. ใหลองพมิพโคดงาย ๆ  ลงไป ดงันี ้(รายละเอียด 

ของโคดจะกลาวถึงในบทตอ ๆ  ไป)

5. หลังการเขียนหรือแกไขโคด ตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง เชน เลือกเมนู File 

> Save หรือกด <Ctrl + S> 

6. รันทดสอบโคดที่เขียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่งคือ

 ๏  วิธีที่ 1 คลิกที่ปุมไอคอนหัวลูกศรที่อยูบริเวณมุมขวาบนของพื้นที่เขียนโคด

 ๏  วิธีที่ 2 คลกิขวาบรเิวณพ้ืนทีเ่ขยีนโคด แลวเลอืกเมน ูRun Code (เมนูรายการนี ้

จะปรากฏเฉพาะกรณทีีเ่ราตดิตัง้สวนเสรมิ Code Runner เอาไวแลวเทานัน้) หรอื

กด <Alt +Ctrl + N>

1

2
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7. เมื�อสั่งรันตามที่กลาวมา ผลลัพธที่ไดจะถูกนํามาแสดงบน Terminal (จะปรากฏโดย

อัตโนมัติ) ดังภาพ

อยางไรกต็าม เนื�องจากการรันโคดภาษา C จะไดไฟล .exe เพิม่ขึน้มาอีกไฟล ซึง่โปรแกรม

ประเภท Anti-Virus อาจมองวาไมปลอดภัย และอาจบล็อกการรันก็เปนได ซึ่งเราอาจแกปญหา

ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งคือ

  วิธีที่ 1 อาจหยุดการทํางานของโปรแกรม Anti-Virus ชั่วคราวในระหวางที่กําลัง

ทดสอบการรันภาษา C แตวิธีนี้อาจไมปลอดภัย หากในขณะน้ันเราใชอินเทอรเน็ต

ควบคูกันไปดวย

  วิธีที่ 2 อาจสราง Exception ภายในโปรแกรม Anti-Virus เพื�อใหมันยกเวนการ

ตรวจสอบตาํแหนjงโฟลเดอรทีเ่ราจัดเก็บโคด เชน ในทีน่ีค้อื C:\c-lang ดงัในภาพถดัไป  

เปนการสราง Exception บนโปรแกรม Avast (เลือกไอคอน Menu > Settings > 

Exceptions > Add Exception)
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หากเราตองการสรางไฟลสําหรับตัวอยางตอ ๆ  ไป ก็ทําเหมือนเดิม นั่นคือ เปดเขาสู VS 

Code แลวเขาสูโฟลเดอร C:\c-lang\chapterX ทีต่องการจดัเกบ็ไฟลนัน้ แลวกค็ลกิไอคอน New 

File จากนั้นก็กําหนดชื�อที่มีสวนขยายเปน .c ตามเดิม ซึ่งเราจะสรางเพิ่มกี่ไฟลก็ได

หลังจากที่เราเสร็จสิ้นการใชงาน อาจปดโฟลเดอรนั้น เชน เลือกที่เมนู File > Close 

Folder แตกรณีนี้ หากจะใชงานเมื�อเขาสู VS Code ครั้งตอไป ตองเปดโฟลเดอรกอน ตามหลัก

การเดิมทั้งหมด

การใชเครื�องมือพื้นฐานของ VS Code
กอนที่เราจะเขาสูขั้นตอนการเขียนโคดภาษา C อยางเต็มรูปแบบในบทตอไป ก็ควรรูจัก

กับการใชเครื�องมือพื้นฐานบางสวนของ VS Code เพิ่มเติม เผื�อจําเปนตองใชงานในบางโอกาส 

โดยสิ่งที่เราควรรูจักในเบื้องตนมีดังนี้

หนาจอเริ่มตน (Get Started)

ตามปกติ เมื�อเราเปดเขาสู VS Code จะปรากฏหนาจอ Get Started เปนอันดับแรก ซึ่ง

ลักษณะที่สําคัญเกี่ยวกับหนาจอนี้คือ 

 อาจมีการแจงขอมูลขาวสารที่นjาสนใจเกี่ยวกับ VS Code

 มีลิงกสําหรับใหเราคลิกเพื�อเปดไฟลหรือโฟลเดอรเปาหมายที่ตองการไดอีกหนึ่งวิธี 

นอกเหนือจากการเลือกที่เมนู

 มีลิงกที่แสดงประวัติการเปดโฟลเดอรที่เราเขาสู VS Code ในครั้งกอน ๆ  ซึ่งหากมี

โฟลเดอรเปาหมายที่เราตองการรวมอยูดวย ก็สามารถคลิกเปดจากตรงนี้ไดทันที
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 หากเราตองการปดหนาจอนี้ ก็คลิกปุม X ที่แท็บดานบน หรือหากไมตองการใหปรากฏ

หนาจอ Get Started ตอไปอีก ก็ใหเราเอาเครื�องหมายถูกตรงตัวเลือก Show welcome page 

on startup ที่บริเวณขอบดานลางออก หรือหลังจากปดไปแลว หากเราตองการใหหนาจอ Get 

Stated กลับมาแสดงอีกครั้ง ก็ใหเลือกที่เมนู Help > Get Started 

การเลือกรูปแบบสี (Theme)

ตามปกติ VS Code จะเลือกธีม (Theme) เปนสีดํา (Dark) เอาไวลวงหนา ซึ่งหากเรา

ชอบแบบนีก้ไ็มจําเปนตองปรบัเปล่ียน แตถาเราตองการสสีนัในรปูแบบอื�น กม็ตีวัเลอืกอยูจํานวน

หนึ่ง โดยใชขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ที่มุมลางขวาของโปรแกรม VS Code ใหคลิกที่ไอคอน Manage (รูปเฟอง)

2. เลือกที่เมนู Color Theme

3. จากนั้นจะปรากฏรายชื�อสีใหเลือก ถาเรายังไมทราบวาแตละสีมีลักษณะเปนยังไง ก็

อาจลองเลือกดูกอนก็ได ถาไมถูกใจก็คอยเลือกสีใหม สําหรับรูปแบบที่จะใชประกอบ

ในหนังสือเลมนี้ ผูเขียนเลือกธีมสีแบบ Light (Visual Studio)
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2

3

1

การปรับเปลี่ยนฟอนต

ฟอนต (Font: ในที่นี้คือตัวอักษรที่ใชเขียนโคดและแสดงผลลัพธ) ที่ VS Code กําหนด

เอาไวลวงหนา แมจะเปนรูปแบบมาตรฐานที่นิยมใชงานกันทั่วไป แตหากตองการใชฟอนตที่เรา

ถูกใจ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดดวยขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ที่มุมลางขวาของโปรแกรม VS Code ใหคลิกที่ไอคอน Manage (รูปเฟอง)

2. เลือกที่เมนู Settings

3. คลิกแท็บ Text Editor

4. คลิกแท็ก Font

5. กําหนดชื�อฟอนตลงในชอง Font Family ซึ่งตามปกติ จะมีฟอนตเดิมที่ VS Code 

กาํหนดไวใหลวงหนา หากเราตองการเปลีย่นไปใชชนดิอื�น ควรเพิม่ชื�อฟอนตไวขางหนา 

ฟอนตเดมิ (ชื�อทีอ่ยูกอนจะถูกพจิารณากอน และไมแนะนาํใหลบชื�อฟอนตเดมิออก) โดย 

คัน่ดวยเครื�องหมาย , และถาชื�อฟอนตชนดินัน้มชีองวาง ใหเขยีนไวในเครื�องหมาย ' '  

ซึ่งชื�อฟอนตที่ระบุตองถูกติดตั้งเอาไวในเครื�องนั้นอยูกอนแลว (การติดตั้งฟอนต ให 

คดัลอกไฟลของฟอนตไปไวที ่C:\Windows\Fonts แลวเริม่โปรแกรมท่ีจะใชฟอนตใหม)

6. ถาตองการกาํหนดขนาด ก็ระบตุวัเลขลงในชอง Font Size และเมื�อปดหนาจอ Setting 

ฟอนตที่ตั้งคาเอาไวก็จะมีผลทันที
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1
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3
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5

6

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกอยางคือ การยอหรือขยาย (Zoom) ขนาดของฟอนต 

ในโปรแกรม VS Code ใหใหญขึน้หรอืเลก็ลง ซ่ึงกรณนีี ้จะมผีลกบัทัง้โคด เมน ูและขอความอื�น ๆ   

ทั้งหมดบน VS Code โดยใชวิธีการงาย ๆ  คือ

 หากตองการขยายขนาดเพิ่มขึ้น (Zoom In: คลายกับการเขาไปมองใกล ๆ  ซึ่งจะเห็น

ขนาดที่ใหญขึ้น) ใหกดคียบอรดปุม <Ctrl => หรือเลือกเมนู View > Appearance 

> Zoom In ซึ่งหากทําซํ้าเชนนี้อีก ขนาดของฟอนตจะเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ไปเรื�อย ๆ

 หากตองการลดขนาดใหเล็กลง (Zoom Out: คลายกับการออกมามองไกล ๆ  ซ่ึงเราจะ

เหน็ขนาดทีเ่ลก็ลง) ใหกดคียบอรดปุม <Ctrl -> หรือเลอืกเมน ูView > Appearance 

> Zoom Out ซึ่งหากทําซํ้าเชนนี้อีก ขนาดของฟอนตจะลดลง 1 ระดับ ไปเรื�อย ๆ

แนวทางการติดตั้งสวนเสริมเพิ่มเติม

การเขียนโคดในบางกรณี เราอาจตองใชสวนเสริม (Extension) สําหรับการทํางานรวม

กับภาษานั้น ๆ  ซึ่งในหัวขอที่ผานมา เราก็ไดติดตั้งสวนของภาษา C/C++ ไปแลว จึงขอกลาวถึง

อีกครั้งหนึ่ง เนื�องจากสวนเสริมของ VS Code ยังมีอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งเราสามารถตรวจสอบ

และนําสวนเสริมอื�น ๆ  มาใชงานเพิ่มเติมไดดังแนวทางตอไปนี้
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1. ในขณะนั้น ตองเชื�อมตอกับอินเทอรเน็ต แลวคลิกที่ไอคอน Extensions ที่ขอบดาน

ซาย (ดูภาพถัดไป) หรือเลือกที่เมนู View > Extensions

2. ใสคียเวิรดลงไป หลังจากนั้นจะปรากฏรายชื�อสวนขยายที่อาจเกี่ยวของกับคียเวิรด 

ดังกลาว 

3. ถาเราตองการติดตั้งสวนเสริมใด ก็คลิกปุม Install บนรายการนั้น หรือหากตองการดู

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนเสริมใด ก็คลิกที่รายการดังกลาว ดังภาพ

3

1

2

4. ถาคนหาสวนเสริมใดที่ถูกติดตั้งเอาไวแลว จะมีรูปไอคอน Manage ที่มุมลางขวาของ

รายการนั้น ทั้งนี้หากเราตองการลบสวนขยายนั้นทิ้งไป จากนั้นทําดังนี้

(1) คลิกที่ไอคอน Manage ที่สวนเสริมนั้น (รูปเฟอง)

(2) เมื�อปรากฏเมนู ใหคลิกที่ Uninstall 

2

1
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การนําโคดของหนังสือมาใชงาน
สาํหรบัโคดของหนงัสอืเลมน้ี ผูอานสามารถดาวนโหลดไดที ่https://www.developerthai 

.com หลงัจากน้ันกใ็หขยายไฟลดงักลาว ซึง่จะไดโฟลเดอรทีช่ื�อ c-lang ก็ใหนาํโฟลเดอรดงักลาว

ไปเกบ็ไวที ่C:\ ดงันัน้ ตาํแหนjงของมนัก็จะเปน C:\c-lang โดยภายในโฟลเดอร c-lang จะประกอบ

ดวยโฟลเดอรยอย ๆ  ของบทตาง ๆ  เชน chapter1, chapter2, ... ดังหลักการที่ไดกลาวมาแลว 

เมื�อตองการเปดดูโคด และ/หรือ รันทดสอบ ก็ใหเขาสู VS Code แลวเปดโฟลเดอร 

C:\c-lang แลวโฟลเดอรของทุกบทก็จะถูกเปดพรอมกนัทัง้หมด หรอืจะเลอืกเปดเฉพาะโฟลเดอร

ของบททีต่องการ เชน C:\c-lang\chapter2 ซ่ึงจะเขาถงึไฟลไดงายขึน้ หลงัจากนัน้กค็ลกิชื�อไฟล

ของตัวอยางที่ตองการไดเลย 

สิ่งท่ีเราไดเรียนรูในบทนี้ เปนการจัดเตรียมเครื�องมือกอนจะเขาสูขั้นตอนการเขียนโคด

ภาษา C อยางแทจริงในบทตอ ๆ  ไป ซึ่งหากเรามีเครื�องมือที่ครบถวนและรูจักวิธีการใชงานที่ดี

พอในระดับหนึ่งแลว ก็จะมีสวนชวยใหเราศึกษาเรียนรูไดรวดเร็วยิ่งขึ้นดวย
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