
การควบคุมคอมพิวเตอร 2 เครื่องที่อยูในระบบเครือขายและใชทรัพยากรรวมกัน 
โดย สมพร ชวยอารีย 

บทความนี้สําหรับใคร? 
• หากคุณมีคอมพิวเตอรใชงานสองเครื่องทีอ่ยูใกลกนัและเชื่อมตอกันในระบบเครือขาย และคุณรูสึกวาไมคอยสะดวกใน

การใชอุปกรณแบบแยกสวนโดยจับเมาสสองตัว ทําอยางไรจะใชเมาสตัวเดยีวเขาไปคุมในอีกหนาจอของอีกเครือ่งหนึ่ง
ได 

• หากคุณจะใชเมาสจากเครื่องหนึ่งไปคลิกอกีเครื่องหนึ่งโดยไมตองเปลีย่นไปจบัเมาสของเครื่องนั้นๆ หรือจะใชคียบอรด
ของเครื่องนี้ไปพิมพอีกหนาจอของอีกเครือ่ง 

• หรือคุณตองการจะคัดลอกบทความจากหนาจอของอีกเครื่องหนึ่ง มาไวบนอกีเครื่องหนึ่งโดยไมตองเสียเวลาในการถาย
โอนผาน MSN ผาน Memory stick หรือวธิีการอ่ืนๆ 

• คุณไมตองซื้ออุปกรณใดๆ เพิ่มใหเปลืองเงิน เพียงแคคุณใชโปรแกรมฟรีสําเร็จรูป ที่ช่ือวา synergy ซ่ึงดาวโหลดไดจาก 
http://synergy2.sourceforge.net/ 

 
บทนําและปญหาเกริน่นํา 

 
 
 
 



ตัวละครในบทความ 
1. SamsungX10 เปนชื่อเครื่องของผมเอง ทําหนาท่ีเปนเครื่องแมขายสําหรับการใชโปรแกรมในบทความนี ้
2. MSI-GX600 เปนเครื่องลูกขาย Client ทําหนาที่ติดตอเขามาที่เครื่องแมขาย เพ่ือใหเครื่องแมขายเขามาใชงานบนเครื่องนี้

ได 
3. Monitor-X10 เปนหนาจอทีส่องท่ีผมใชเชือ่มตอกับเครื่อง SamsungX10 เพ่ือใหสะดวกในการทํางานสองหนาจอมาก

ข้ึนในการเขยีนงานและเขียนโปรแกรม 
4. Synergy เปนโปรแกรมที่ทาํหนาที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการใชทรัพยากรรวมกนั โดยคณุไมจาํเปนตองมีเมาสเกิน

ความจําเปน 
5. สําหรับการตดิตั้งของคุณเอง ตองเปลี่ยนชื่อตัวละครกันเองนะครับ ใหสอดคลองกับชือ่เครื่องของคุณนะครับ 

 
วธิกีารตดิต้ัง 

1. ดาวโหลดโปรแกรมจาก http://synergy2.sourceforge.net/ เลือกตัวทีเ่ปนเวอรช่ันลาสุดครับ 1.3.1 ครับ ที่เปน 
binaries ครับ 

a. สําหรับ Microsoft Windows เลือก  SynergyInstaller-1.3.1.exe 
b. สําหรับ MAC เลือก synergy-1.3.1-1.OSX.tar.gz 
c. สําหรับ Linux, Unix เลือก synergy-1.3.1-1.i386.rpm 

2. จากนั้นคณุก็ตดิตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบตัิการท่ีคุณใชอยูนะครับ ในกรณีนีผ้มจะยกตัวอยางบนระบบปฏิบัตกิาร
วินโดวสนะครับ และผมจะยกตวัอยางชื่อเครื่องตามที่ผมใชอยูดังรูปดานบนนะครับ 

3. คุณติดตั้งโปรแกรมทั้งสองเครื่องนะครับ ใหสอดคลองกับระบบปฏิบัติที่คุณมีอยู คณุสามารถจะควบคุมดวยกนัขาม
ระบบปฏิบัตกิารไดเชนกนันะครับ 

 
ลกัษณะการทํางานของโปรแกรม 

1. โปรแกรมจะทาํงานแบบ Client-Server นัน่คือจะมีการตดิตอกันระหวางเครื่องของคณุผานระบบเครือขายดวยระบบ 
LAN หรือจะตอตรงหรือวาจะใช Wireless LAN ก็แลวแตขอใหมีการระบุหมายเลข ไอพี (IP Adress) ไวก็เปนพอครับ 

2. เครื่องไหนที่คุณใชงานตลอด เครื่องนั้นจะถูกติดตั้งใหเปน Server หรือเครื่องแมขาย  สวนเครื่องไหนที่จะถกูควบคุม
เครื่องนัน้จะเปนเครื่องลูกขาย Client นั่นเอง 

3. จากภาพดานบน เครื่องแมขายผมตั้งชื่อวา SamsungX10 ซ่ึงเราจะใชเมาสและคยีบอรด ของเราไปควบคุมเครื่องลูกขาย 
ที่ถูกตั้งชื่อวา MSI-GX600 นะครับ 

 
 
 
 



การกําหนดคาตางๆ บนเครื่องแมขาย Server  (ท่ีใชงานบอย บนเครื่อง SamsungX10) 
1. เมื่อติดตั้งโปรแกรมแลว เปดโปรแกรมขึน้มานะจะไดหนาตาแบบนีน้ะครับ 

 
2. เพ่ือจะศกึษาวาเครื่องของคณุชื่ออะไร ใหคลิกปุม Info ดานลางซายนะครับ คุณก็จะไดช่ือของเครือ่งนี้ท่ีคุณใชงานอยู  

นั่นคือเครื่องนีข้องผมชื่อวา SamsungX10 มี IP Address เปน 192.168.2.101 นั่นเอง หมายเลขไอพีและชื่อเครือ่งจะ
เอาไวใชตอไปนะครับ 

 
3. ตอมากดปุม OK ในหนา Info ไปนะครับ แลวไปเลือก option ในหนาตางตามขอ 1 นะครับเพื่อจะกําหนดใหเครือ่งนี้

เปนเครื่องแมขายที่จะมีสิทธิ์เขาไปคุมเครือ่งลูกขายได เลือกในหัวขอ Share this computer’s keyboard and mouse 
(server) แลวใหคลิกปุม Configure นะครบัเพื่อเขาไปกําหนดหนาจอนะครับ 

4. ใหคุณติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องลกูขาย Client ไวแลวคลกิ info เพ่ือเอาชื่อเครื่อง Hostname ไปใชในลําดับถัดไป
เชนกันนะครบั โดยในตัวอยางนี้ เครื่องลกูขายอีกเครื่องชื่อวา MSI-GX600 มีเลขไอพีคือ 192.168.2.110 

5. โปรแกรมจะแสดงหนาจอวางๆ นะครับ ในรายการของ Screen เราตองเพิ่มหนาจอของเราเขาไปแลวสราง Links ของ
เราเอาไวเพ่ือบอกวา หนาจอไหนอยู ซายขวาบนลาง ของอีกหนาจอหนึ่งนั่นเอง แลวคุณก็จะกําหนดคาดังตอไปนีน้ะครับ  



 
คุณเพิ่มชื่อหนาจอ screens โดยกดปุม + แลวกใ็สช่ือเครื่องแมขาย SamsungX10 ลงไป แลวกดปุม OK  

    
จากนั้นก็กดปุม + อีกรอบแลวก็ใสช่ือเครือ่งลูกขายลงไป คือ MSI-GX600 ครับ 
 



6. ตอมาสิ่งท่ีตองกําหนดก็คือ การสรางลิงกของหนานั่นเองครับ คุณคลิกที่ [New Link] แลวก็ใสคาลงไปในกรอบสีแดง
ดังนี้คือ 

a. กําหนด 0 to 100% of the right of MSI-GX600 goes to 0 to 100% of SamsungX10 แลวคลิกปุม +  
b. กําหนด 0 to 100% of the left of SamsungX10 goes to 0 to 100% of MSI-GX600 แลวคลิกปุม + 
ความหมายก็คือวา  
ขวามือของเครื่อง MSI-GX600 คือเครื่อง SamsungX10 และ 
ซายมือของเครื่อง SamsungX10 คือเครื่อง MSI-GX600 นั่นเอง 

7. จากนั้นก็กดปุม OK  คราวนีก้็เปนอันเรยีบรอยของการกาํหนดหนาจอและสรางการเชื่อมโยงนะครบั (กรณีท่ีคุณมีหนาจอ
ของเครื่องมากกวานี้คิดวาสามารถเพิ่มไดอกีเชนกนันะครับ ผมยังไมเคยลองแตคุณสามารถลองดไูดนะครับ 

8. คราวนี้คุณก็กดปุม Start บนหนาจอจากขอ 1 ไดเลยครับ โปรแกรมจะบอกวา Synergy was sucessfully started. 
User the task manger or tray icon to terminate it. เรากจ็ะไดไอคอนของโปรแกรมที่ตดิอยูที่  taskbar ครับ 

 
เครื่องหมายไอคอนวงกลมนั่นคือ สัญลักษณไอคอนทีบ่อกวาเปดใชโปรแกรม synergy แลวแตยังไมไดรับการเชื่อมตอ
ระหวางเครื่องลูกกับเครื่องแม 
 

 
เครื่องหมายสีเหลือนั่นคือ สัญลกัษณ ที่บอกวาเชื่อมตอเครื่องลกูและเครื่องแมไดแลว 
 

การกําหนดคาตางๆ บนเครื่องลูกขาย Client  (บนเครือ่ง MSI-GX600) 
1. เมื่อติดตั้งโปรแกรมแลว เปดโปรแกรมขึน้มานะจะไดหนาตาแบบนีน้ะครับ 

 



2. แลวเลือก option แรกสําหรบัเครื่องลูกขาย แลวใสหมายเลขไอพี IP Address ของเครื่องแมขาย server ลงไป จาก
ตัวอยางนี้ คือ 192.168.2.101 แลวกดปุม Start แลวโปรแกรมจะทําการติดตอกันระหวางเครื่องแมขายและลูกขาย โดยท่ี
จะทํางานผานระบบไอพี และจดจําหนาจอตามที่ไดกําหนดไวและวางรูปแบบการเชือ่มโยงหนาจอตามที่กําหนดไวใน
ลิงกบนเครื่องแมขาย 

3. เมื่อติดตอเครือ่งแมขายและลูกขายได ไอคอนโปรแกรมจะแสดงผลดังนี ้ทั้งสองเครื่อง ไอคอนสีเหลืองนั้นนั่นเอง 

 
4. บนเครื่องลูกไมตองกําหนดหนาจอ screens และ links เหมือนเครื่องแมครับ 

 
เมื่อติดตั้งสําเรจ็คุณสามารถจะทําอะไรไดบาง 

1. คุณสามารถเลือ่นเมาสจากเครื่องแมขาย SamsungX10 ไปทางซายจนสดุขอบจอ แลวโปรแกรมจะไปดึงเมาสที่ของ
เครื่องลกูขาย MSI-GX600 โดยยังใชเมาสจากเครื่องแมขายอยูแลวคุณสามารถคลิกไดเชนกนั และใชแปนพิมพรวมกัน
ได โดยการพิมพควบคุมไปจากเครื่องแมขาย 

2. คุณสามารถจะคัดลอกขอความในเครื่องลกูขาย ไปวางไวในโปรแกรมแมขาย ก็ได ดังท่ีกลาวไวขางตนแลว 
3. คุณสามารถจะคัดลอกภาพเชน เปดภาพใน mspaint แลวคัดลอกภาพ มาวางในโปรแกรมของเครื่องแมขายได ผานการ

ทํางานบน คลปิบอรดนัน่เอง 
4. คุณจะรูสึกวาทํางานคลองตวัข้ึนในการติดตอระหวางเครือ่งที่อยูขางๆ ตัวคุณท่ีเชื่อมตออยูในระบบเครื่องขายเดยีวกันได

คุณสามารถจะควบคุมผานระบบปฏิบัตกิารไดเชนกนัครบั เชนมีเครื่องแมเปน Windows และเครื่องลูกเปน Linux หรือ 
MAC ครับ ลองไปอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก  http://synergy2.sourceforge.net/ 

 
ส่ิงที่ควรจะมกีารพัฒนาตอ 

1. ระบบการสงคัดลอกแฟมระหวางเครื่องผานการใชระบบการแชรทรพัยากรรวมกันได แมวาจะมีทางออกอยางอื่นในการ
ทําเชนการกําหนดแชรโฟลเดอร ไดก็ตาม 

2. สามารถพฒันาตอยอดได ในการเขียนโปรแกรมเพราะ ผูพัฒนาไดแจก source code ใหฟรีและโปรแกรมก็ใชฟรี โดยที่
ทานไมตองไปหาซื้ออุปกรณตอพวงเสริมๆ ใดๆ ใหวุนวายครับ 

3. ขอใหทานสนุกในการใชงานนะครับ 
 
หมายเหตุ 

1. กรณีท่ีคุณตดิตั้งโปรแกรมบนเครื่องแมขาย วินโดวสอาจจะถามคุณเพือ่จะอนญุาตใหใชโปรแกรม synergy ไดโดย
ระบบจะถามจาก Windows Firewall ใหคุณตอบไปวา unblock เพ่ือจะอนญุาตใหโปรแกรมนี้ทํางานไดในการรบัสง
ขอมูล 

2. สําหรับ Option อ่ืนลองศกึษาดูไดนะครับ 
 



ตัวอยางการนาํไปใช 
การคัดลอกภาพหนาจอ จาก MSI-GX600 จากโปรแกรม mspaint มาวางไวในโปรแกรม photoshop บนเครื่องแมขาย 

โดยใชเมาสและคียบอรดจากเครื่องแมขาย (เครื่องลูกขาย MSI-GX600 อยูนิ่งๆครับ) 

 
MSI-GX600 อยูทางซายมือ และ SamsungX10 อยูทางขวามือในภาพ โดยเราจะคัดลอกภาพในโปรแกรม mspaint ท่ี

เปดอยูในคอมพตัวซายมือ มาวาง paste ไวในโปรแกรม photoshop ท่ีเปดวางอยูดานขวามือ และไดผลดังภาพตอไปนี้ครับ 

 
รายการอางอิง 

• http://synergy2.sourceforge.net/ 
• http://www.paramai.net/blog/howto_control_two_computers_with_synergy  


