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“เราจะทาํเรอืงยากใหเ้ขา้ใจงา่ยดว้ยสงิเหลา่น”ี
• บทความเจาะลึกดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

• เว็บบอรดถามตอบปญหา 

• คูมือทางดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ Hacking 

• หลักสูตรอบรมที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงโดยผูเชี่ยวชาญในราคาไมแพง

www.ez-admin.com 
ศนูยอ์บรมสาํหรบัผูต้อ้งการกา้วสูอ่าชพีผูด้แูลระบบ 

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ 
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เชื่อมตอเครือขายโดยผานพอรต USB 
 หากเราตองการสรางเครือขายสวนตัวสาํหรับใชงานในบานหรือเพื่อแชรไฟลกับเพื่อนหรือแมแตคน

ในครอบครัว แตไมอยากลงทุนซื้อเน็ตเวิรกการด  เรามวีิธีการเชื่อมตออีกแบบหนึง่ โดยผานสายและพอรต 

USBมาทดลองทํากนัโดยไมตองใชเน็ตเวิรกการดและพอรตอีเทอรเน็ตเลยแมแตนอย   

 

                เร่ิมจากตรวจดวูาคุณมีพอรต USB อยูหรือไม โดยปกติโนตบุกจะมาพรอมกับ 1-2 พอรตมาตรฐาน 

สวนพีซีมีต้ังแต 2 - 6 พอรตมาตรฐาน ซึง่เปนทีท่ราบกนัดอียูแลววาพอรต USB เปนทีน่ยิมใชงานกันอยางมาก 

เชนการตออุปกรณเสริม         เพราะเปนพอรตที่ใชงายและสะดวกสบายมาก ซึ่งระบบปฏิบัติการ

ของไมโครซอฟตที่สนับสนนุ พอรต USB นั้นไดแก วนิโดวส 95, 98, Me, 2000 , XP และ vista   (ไมสนับสนนุบน 

MS DOS, NT)  

   ในทีน่ี้ขอยกตัวอยางขั้นตอนการทําใน วนิโดวส XP มานําเสนอ  เนื่องจากวนิโดวส XP เปนทีน่ิยม

ใชกันมากเพราะงายตอการใชงาน อุปกรณที่จําเปนตอไปก็คือสายเคเบิ้ลแบบพิเศษ อแดปเตอร USB 

สําหรับเชื่อมตอระหวางเครื่อง ซึ่งจะมวีงจรอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กอยูภายใน โดยหาซือ้ไดตามราน

จําหนายจําพวกอุปกรณตอพวงคอมพวิเตอร หรือรานจาํหนายสายเคเบิ้ล และสายเน็ตเวิรก (ทั้งนีเ้นื่องจาก

มีวงจรอิเลก็ทรอนิกสดวย จึงคอนขางจะยุงยากสาํหรับการทาํเอง ควรจะหาซื้อมากกวา) จากนัน้ทาํการ

เชื่อมตอระหวางเครื่อง 2 เครื่อง โดยใชสายดังกลาว ซึ่งสายโดยสวนใหญจะใชเทคโนโลยพีาราเรล โดย

เครือขายจะมคีวามเร็วในการรับสงขัอมูลสูงถึง  500 กิโลไบตตอวินาทีหรือมากกวา ทัง้นี้ข้ึนกบั

ประสิทธิภาพของพีซหีรือโนตบุก ความเร็วซีพียแูละโปรโตคอล  

 

ข้ันตอนการติดตั้งและปรับแตง 

1. เปดเครื่องที่ตองการจะติดตั้ง แตยังไมตองเสียบสาย USB และใหล็อกออนเปน Administrator  

2. ลองตรวจดูวาเครื่องของคุณพรอมใชงานพอรต USB โดยเขาไปที่ Control Panel > System เลือกแท็บ 
Hardware คลิกเลือก Device Manager คลิกเปด Universal Serial Bus Controller แลวตรวจสอบดูวาทั้ง 
USB Universal Host Controller และ USB Root Hub นั้นไดติดตั้งและพรอมใชงานเรียบรอยแลว          
ดังรูปที่ 1  
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          (รูปที่ 1) 

                                    (รูปที่ 2) 

3. ใสแผนไดรเวอร Network Bridge Application และทําการติดตั้งใหเรียบรอย โดยยังไมตองเสียบสาย 

USB โดยหากมีหนาตางขึ้นมาวา ไดรเวอรดังกลาว "has not passed Windows Logo testing to verify 

compatibility with Windows XP" ก็ใหคลิก Continue Anyway ตอไปและทําการรสีตารทเครื่อง ดังรูปที่ 2  

 

4. เมื่อคอมพวิเตอรไดทําการรีสตารทเครื่องเรียบรอย ใหเสียบสาย USB อแดปเตอรแบบพิเศษเขาไป ซึง่

เมื่อเสียบแลวเครื่องจะตรวจเจอเปนอุปกรณตัวหนึง่ที่ทาํงานผาน USB คอนโทรลเลอร ดังรูปที่ 3 เสร็จแลว

ใหรีสตารทเครือ่งอีกครั้ง  

(รูปที่3) 

 

5. ถึงตอนนี้วนิโดวส XP ของคุณจะทําการตรวจเจอ USB device และขึ้นหนาตาง "Found New 

Hardware Wizard" เสียบแผนไดรเวอรที่มาพรอมกบัสาย USB อแดปเตอร และหากทราบตําแหนงไดร
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เวอรก็ใหเลือก "Install from a list or specific Location (Advanced)" ดังรูปที่ 4 (หากไมแนใจตําแหนง

ของไดรเวอรใหเลือก "Install the software automatically (Recommended)" แทน) หลังจากนั้นใหคลิก 

"Next" เพื่อเขาสูหนาจอการทํางานถัดไป  

   (รูปที่ 4) 

6. หลังจากนัน้ใหเลือก Search for the best driver in these locations และเลือก Search removable 

media(floppy,CD-ROM...)ใหคลิก"Next"เมื่อทาํการเลอืกเสร็จดังรูปที5่  

 

  (รูปที ่5) 

 

 

 

 

7. เครื่องคอมพิวเตอรของคุณอาจเตือนอีกครั้งวา "not passed Windows Logo Testing to verify 

compatibility with Windows XP " อีกครั้ง ใหเลือก "Continue Anyway" ดังรูปที่ 6  
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                             (รูปที่ 6)                                                                      (รูปที่ 7) 

8. หลังจากนัน้ใหเขาไปที่ Control Panel > System > Hardware คลิกเลือก Device Manager อีกครั้ง 

คลิกเปด Network adapters และ Universal Serial Bus Controllers ตรวจสอบดูวาไดรเวอรที่ติดตั้งไป

ทํางานหรือไม ดังรูปที่ 7 (หากพบวาไดรเวอรไมทํางานใหลองติดตั้งใหมดูอีกครั้ง หากยังไมทํางานใหลอง

หาไดรเวอรตัวอื่นหรือติดตอสอบถามผูจาํหนาย)  

 

9. เมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลววาอุปกรณและไดรเวอรติดตั้งสมบรูณแลว ใหไปที่ My Network Place แลว

เลือก View network connections (หรือคลิกที่ไอคอน My Network Place แลวคลิ๊กขวาเลือก Properties 

ใหเลือก Local Area Connection ที่สรางจาก USB ใหต้ังชื่อใหม โดยคลิก 1 คร้ัง และกด F2 พิมพ "USB 

NETWORK" (เพื่อปองกันการสับสน หากมเีครือขายอื่น ๆ อยูในเครื่องอยูแลว) ตามรูปที่ 8  

                                     
                    (รูปที่ 8)                (รูปที่ 9) 

10. จากนัน้ใหคลิกขวาเลือก Properties ใน Tab ชื่อ General จะเหน็วามกีารเชื่อมตอแบบตาง ๆ ไดแก 

Client for Microsoft Networks, File and Printer Sharing for Microsoft Networks, QoS packet 

Schedulerและ Internet Protocol TCP/IP ดังรูปที่ 9  
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11. ถาไมอยากใหวนิโดวสปรับแตง IP เองอัตโนมัติ ใหคลิกเลือก Internet Protocol TCP/IP คลิก 

Properties เลือก Use the following IP address ดังรูปที่ 10 และใส IP address เปน 192.168.0.1 (หรือ 

192.168.a.b โดยหมายเลข a จะตองเหมอืนกับเครื่องภายในเครือขาย สวนหมายเลข b จะตองแตกตาง

กัน)  

                                
                              (รูปที่10)                (รูปที่ 11) 

12. หลังจากทีติ่ดตั้งไดรเวอรและปรับแตงคาเสร็จแลวนัน้ เครือขาย USB ก็จะติดตั้งใหอัตโนมัติ และอาจใข

เวลาสักครูหนึง่เพื่อรอการอัพเดทใน My Network Places หลังจากที่มองเหน็เครื่องภายในเครอืขายแลว 

เราก็สามารถแชรไฟล ถายโอนไฟล และแชรอินเทอเน็ต ไดเหมือนอยูบนเครือขายปกติ ดังรูป 11 

สรุป 

จะเหน็วาเราสามารถสรางเครือขาย USB ไดอยางงายดายดวยตวัเอง สําหรับเครอืขายระหวาง

เครื่องสองเครื่องเทานัน้   แตถาเปนเครือขายหลายๆ เครื่อง  ก็ยังอาศัยเน็ตเวิรกการดในการเชื่อมสัญญาณ

เหมือนเดิมเพือ่ประสิทธิภาพในการใชงาน 

 

แหลงขอมูลอางอิง  http://www.cmprice.com/article/?article_id=16 
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