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     การเพ่ิมทักษะ ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานถือเป็นเรื่อง
ส าคัญ เพราะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้ 
     ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น.  
ณ กองสื่อสารองค์การ ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ 
ผู้เข้าร่วมอบรม “การใช้ Line 1ID บนมือถือ 2 เครื่อง” 
มีจ านวน 11 คน ได้แก่  
     1. นายศิริวัฒน์ สายสุนทร                2. นางสาวสุพรรษา  อ่ินอ้อย 
     3. นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์      4. นางสาวฉววีรรณ มะโนปา 
     5. นางสาวมารศรี  สรรพนา             6. นางสาวฐาปนี  เยี่ยมต้น 
     7. นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรตันไชย         8. นางสาวชานติา โฮ่ค า 
     9. พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล           10. นายชัยพิริยะ พิริยะภิญโญ 
    11. นางสาวสมพิศ ไปเจอะ 

 
ข้อที่เราทาบอยู่แล้ว 
     เราทราบกันอยู่แล้วว่าแอพ line ทีเ่ราใช้กันนั้น ไม่สามารถออนไลน์พร้อมกัน
ได้สองเครื่อง และจะแจ้งเตือนว่าขณะนี้มีการใช้งาน line ที่เครื่องอ่ืนนอกจากว่า
เราจะใช้บัญชี line ล๊อคอินเข้ากับ PC หรือโน๊ตบุ๊ควันนี้เราจะลองดูประโยชน์
และวิธีในการล๊อคอินพร้อมกันสองเครื่อง 

1. วิธีการใช้ Line บน 2 
อุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการท างาน หาก
มีโทรศัพท์ 2 เครื่อง หรือ
แท็บเล็ต เนื่องจากบาง
ท่านมีโทรศัพท์หลาย
เครื่อง บางท่านไม่สะดวก
ท างานใน Smartphone 
แต่มี  table จะท าให้การ
ท างานสะดวกกว่าการนั่ง
มองน่าจอโทรศัพท์ที่เล็ก
เกินไป 
2. ทราบถึงการติดตั้ง ที่
สามารถด าเนินการได้ง่าย
ไม่ยุ่งยากแต่อ านวยความ
สะดวกได้มากกว่า 
3. สามารถน าไปถ่ายทอด
ความรู้ต่อได้ง่าย
โดยเฉพาะในยุคของการ
ระบาดจากไวรัส Covid-
19 ที่หลายท่านท างานที่
บ้าน หรือมีลูกหลานที่
เรียนออนไลน์ ก็สามารถ
ด าเนินการได้เช่นกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จริงแล้วเราสามารถล๊อคอินพร้อมกันได้หรือไม่? 
     หลายคนสงสัยว่าเราสามารถล๊อคอิน line หลายๆเครื่องได้หรือไม่ ต้องบอก
ว่าในแอพพิเคชั่นlineไม่อนุญาติให้เราเข้าบัญชีหลายๆเครื่อง เมื่อเราล๊อคอินเข้า
บัญชีในอุปกรณ์เคร่ืองใหม่แอพพิเคชั่นจะท าการล๊อคเอ้าท์ออกจากอุปกรณ์เคร่ืองเดิม 
แต่แอพพิเคชั่นจะอนุญาตหากคุณล๊อคอินกับ iphone คู่กับ ipad หรือการใช้ 
Smartphone android คู่กับ PC หรือโน๊ตบุ๊คคุณสามารถล๊อคอิน 1id พร้อมกัน
ได้ แต่ไม่สามารถใช้ Smartphone android คู่กับ smartphone android หรือ 
iphone และไม่สามารถล๊อคอิน Smartphone กับ table 
ท าไมเราจ าเป็นต้องล๊อคอินพร้อมกันสองเครื่อง ? 
     หลายคนมักมีปัญหาในกรณีท่ีมีโทรศัพท์หลายๆเครื่องไม่ว่าจะเป็นการท างาน
ผ่าน smaetphone และ tablet ในเวลาเดียวกัน หรือในกรณีมี smartphone 
มากกว่าหนึ่งแน่นอนว่าเราไม่อยากสมัครบัญชี live ไว้หลายๆบัญชี เพราะเรา
จะต้องจ า password ทุกๆบัญชีหรือ การเพิ่มรายชื่อเพื่อนที่ต้องท าการเพิ่มทุกๆบัญชี 
ท าให้ยากล าบากในการท างาน และหากเรามี line id หลายๆบัญชีอาจสร้าง
ความสับสนให้กับกับเพื่อนๆในบัญชีด้วย   ดังนั้นการสร้างid lineบัญชีเดิมเข้ากับ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่นsmartphone หรือtabletเครื่องอ่ืนจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจกับ
เหล่านักโซเชียลที่มีหลายๆไอดี และเป็นประโยชน์กับการท างานของบุคลากรใน
หน่วยงานอีกด้วย 
วิธีการในการด าเนินการใช้ Line สองเครื่อง 
1. เริ่มจากการโหลด line lite apk และติดตั้งลงเครื่อง  โดยเข้าไปแฟ้มดาวน์
โหลด เลือกติดตั้ง line lite 
2. เมื่อติดตั้งline liteเสร็จแล้ว เปิดแอพพิเคชั่น line lite 
3. กด ล๊อคอิน  แอพพิเคชั่นจะถามค าถามว่า “คุณใช้  line บนโทรศัพท์อยู่
หรือไม่” เป็นการสอบถามว่าเราได้มีการล๊อคอินline id นี้บนสมมร์ทโฟนหรือ
แทบแลตเครื่องอ่ืนอยู่รึป่าว ให้ตอบ “ใช่” 
4. จากนั้นแอพพิเคชั่นจะถามต่อว่า “ต้องการใช้บัญชี lineที่ใช้อยู่ขณะนี้บน
อุปกรณ์หลายเครื่องหรือไม่” แอพพิเคชั่นต้องการแจ้งเตือนให้ทราบว่า คุณจะล๊อ
คอิน1id พร้อมกัน ให้เลือก “ใช่ ฉันต้องการใช้บัญชีนี้ ในอุปกรณ์อ่ืนด้วย” 
5. แอพพิเคชั่นจะใฟ้คุณล๊อคอิน ผ่านการใส่อีเมลล์ หรือสามารถล๊อคอินผ่าน คิว
อาร์โค๊ดได ้
     เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งาน1id 2เครื่องได้แล้วแม้ว่าการใช้งานไอดี 2 
เครื่องจะเพ่ิมความสะดวกสบายแต่คุณควรใช้การล๊อตอิน line ส าหรับบัญชีของ
ตัวเองไม่เข้าไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

 
 



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 
 

 



 
 

ขอบอบคุณ ข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ https://nezumi-lab.org   
และ YouTube ช่อง อาตี๋ รีวิว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


