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How to setup Map Network Drive for VPS files sharing
ข้ อดีของการแชร์ ไฟล์ด้วยวิธีนี ้ เราจะได้ Interface ที่เราคุ้นเคย คือจะมี Drive เพิม่ ขึ ้นมา 1 Drive ใน
My Computer

ซึง่ เราสามารถ copy and paste หรื อจับไฟล์ลากไปวางก็ได้ ดังเช่นตัวอย่างในรูปภาพด้ านล่าง

Drive ที่เกิดขึน
้ หลังจากที่ทาํ Map network drive

ซึง่ ขันตอนในการทํ
้
ามีดงั นี ้
1. เปิ ด Share drive ใน VPS ก่ อน
1.1 ให้ เข้ าไปใน VPS โดยใช้ Remote Desktop Connection หรื อโปรแกรม RDP อื่น ๆ (ท่านสามารถดูวิธีการใช้ งาน Remote Desktop Connection ได้ ที่ www.thaiforexvps.com/support.php)

2

1.2 หลังจากที่เข้ ามาใน VPS แล้ วให้ ไปที่ My computer (สําหรับ windows server 2012 จะถูกเรี ยกว่า
This PC) โดยให้ คลิก ICON รูปหน้ าต่าง windows ซ้ ายล่าง แล้ วคลิก This PC

คลิก ICON หน้ าต่ าง windows

คลิก This PC
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1.3 คลิกขวาที่ drive c แล้ วเลือก Properties

คลิกขวาที่ drive c:
เลือก Properties

1.5 หลังจากนันจะมี
้ หน้ าต่าง properties ขึ ้นมาให้ ไปที่ Tab Sharing แล้ วไปที่ Advanced Sharing

เลือก Tab Sharing

คลิก Advanced Sharing
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1.6 ในหน้ าต่าง Advanced Sharing ให้ ติ๊กถูกหน้ า Share this folder จากนั ้นคลิกที่ Permissions โดยที่
Share name ไม่จําเป็ นต้ องเปลี่ยน

ติก๊ เครื่ องหมายถูกหน้ าข้ อความนี ้
ไม่ จาํ เป็ นต้ องเปลี่ยน

เลือก Permissions
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1.7 จากนันจะมี
้ หน้ าต่าง Permissions for C ขึ ้นมา โดยในกรอบ Group or user names เราจะเห็นว่ามี
user เดียวคือ Everyone ซึง่ เราจะไม่ใช้ user นี ้.... ดังนั ้นเราจึงต้ องทําการเพิม่ user ก่อน โดยให้ ไปที่ปมุ่ Add .

เลือก Add เพื่อที่จะทําการเพิ่มชื่อผู้ใช้ งาน
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1.8 คลิกที่ปมุ่ Advanced และปุ่ ม Find Now เพื่อค้ นหา User ทั ้งหมดที่มีอยู่ใน VPS นี ้

คลิก Advanced ปุ่ ม

คลิกปุ่ ม Find Now

หลังจากคลิกปุ่ ม Find Now แล้ วช่ องนีจ้ ะแสดง
user ทัง้ หมด ให้ ค้นหาและเลือก User
“Administrator”
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โดยหลังจากที่เราคลิกปุ่ ม Find Now แล้ ว ในช่อง Seach result จะแสดง user ทังหมด
้
ให้ เราเลือก User :
Administrator แล้ วกด OK ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะกลับมายังหน้ า Permission for C

1.9

หลังจากที่กลับมายังหน้ า Permission for C แล้ วเราจะเป็ นว่ามี User : Administrator เพิ่มเข้ ามา

ซึง่ ขันตอนต่
้
อไปคือให้ สิทธิ์ในการอ่านและเขียนไฟล์ให้ กบั User นี ้ครับ โดยการคลิกที่ User : Administrator
แล้ วติ๊กเครื่ องหมายถูกที่ช่อง Allow ให้ หมด จากนั ้นกดปุ่ ม OK เป็ นการเสร็ จสิ ้นการ Share Drive ใน VPS

เลือก User : Administrator

ติก๊ เครื่องหมายถูกในช่ อง Allow ให้
หมด เพื่อที่ให้ user : Administrator
สามารถทําการอ่ าน และเขียนไฟล์ ได้

1.10

หลังจากที่ทําการ Share Drive แล้ วเราจะเห็นว่ามี ICON รูปคน 2 คนขึ ้นตรง Drive C ซึง่ บ่งบอกว่า

Drive นี ้ได้ ถกู Share แล้ ว

รู ป ICON คนคู่ท่ บี ่ งบอกว่ า Drive นีไ้ ด้ ถูกอนุญาตให้ ทาํ การ share ได้ แล้ ว
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2. การ set map network drive ในคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวของเรา
2.1 ให้ คลิกขวาที่ My Computer แล้ วเลือก Map network drive
คลิกขวาที่ My Computer

แล้ วคลิกเลือก Map Network drive

2.2 จะปรากฏหน้ าต่าง Map Network Drive ขึ ้นมาให้ ใส่ตามดังนี ้ครับ
Drive : เลือก drive ไหนก็ได้
Folder : พิมพ์ \\(VPS IP ของท่าน)\c
* ติ๊กเครื่ องหมายถูกทุกช่องตามรูปภาพด้ านล่าง *

ตัวอย่ างการใส่ ข้อมูลในช่ อง Folder

ติก๊ เครื่ องหมายถูกทัง้ สองช่ อง
** โดยตัวอักษร c ด้ านหลังสุดคือ share name ใน VPS ของท่ าน
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2.3 หลังจากกดปุ่ ม Finish แล้ วจะมี POP-UP ขึ ้นมาถามรหัสผ่านให้ คลิก Use another account

คลิกช่ องนีเ้ พื่อเปลี่ยน User

2.4 ในช่อง User : ให้ ใส่ Administrator และในช่อง Password ให้ ใส่รหัสผ่านในการเข้ าใช้ งาน VPS

ใส่ User และ Password
ติก๊ ถูกช่ องนี ้ เพื่อให้ windows จําค่ า
username และ password

1
0

ถ้ าสําเร็จ จะมีหน้ าต่างโผล่ขึ ้นมา ซึง่ จะแสดงไฟล์ใน VPS ทังหมด
้
(ใน Drive ที่เราเลือก shared)

ตําแหน่ ง IP ของ VPS

ไฟล์ ท่ อี ยู่ใน VPS

และลองมาตรวจสอบใน My Computer กัน ก็จะพบว่ามี Drive Z: เพิม่ เข้ ามา ซึง่ นัน่ คือ Drive ของ VPS
นัน่ เอง

จะมี VPS Drive ขึน้ มาใน My Computer ซึ่งเราก็
สามารถทําการ Copy ไฟล์ เข้ าไปใส่ ใน VPS ได้ เลย
ซึ่งจะเหมือนกับการ copy ข้ อมูลลง USB ….

