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COMPUTER CENTER
 NEW SERVICE!!

MAC Authentication
Management System

 เช่ือ
มต่อ N

PRU-WIFI อัตโนมัติ

หมด
ปัญหา Login Logout

สะดวก
รวดเร็ว

บริการแล้ว
เปิด

ระบบเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

อัตโนมัติ

 4. หลังจากกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว คลิกปุม “Save” จะปรากฎหนาตางแสดงผล ดังภาพใหกดยินยอม 

และกด “OK” เปนอันเสร็จเรียบรอย

แจงเปลี่ยนเวลาใหบริการหองคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต2พ.ย.62 จะเปดใหบริการในเวลา 8.30 น.-16.30 น.
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¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9 ตุลาคม 2562)

 ในจดหมายขาวฉบับกอนหนานี้ ผมไดกลาวถึงเทคโนโลยีใหมในชวงปที่ผานมา โดยผมไดกลาวรวมถึงเทคโนโลยี 

NB-IoT ซึ่งเปนเทคโนโลยีตอเนื่องจาก IoT นั่นเอง ในจดหมายขาวฉบับนี้เราจะมาเจาะลึกถึงขอดีและขอเสีย 

ของเทคโนโลยี IoT กันครับ

แนะนำวิธีการลงทะเบียน MAC Address เพื่อเชื่อมต่อ
 NPRU WIFI อัตโนมัติ
 สำนักคอมพิวเตอรใหบริการระบบเชื่อมตออินเทอรเน็ตอัตโนมัติ โดยเปดใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษา 

ลงทะเบียนแท็บเล็ต หรือสมารทโฟนของตนเอง ก็สามารถ เขาใชงาน NPRU WIFI ไดโดยไมตอง Login

(ภาพจาก https://saixiii.com/what-is-iot-internet-of-things/)

 นอกจากนี้ระบบ IoT มักจะมีการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) โดยเราสามารถสั่งการอุปกรณ IoT เหลานี้ 

ดวย Application บน Smartphone จากที่ใดก็ได ขอเพียงมีการเชื่อมตอระบบ Internet ยกตัวอยางเชน เครื่องซักผา 

IoT สามารถตั้งเวลาทำงานและสงขอความเตือนการทำงานที่ขัดของหรือเตือนวาซักผาเสร็จแลวไปยัง Smartphone ได 

โดยที่เราไมตองนั่งเฝาหรือจับเวลารอเพื่อไมใหผาเปยกอยูในเครื่องนานเกินไปจนเหม็นอับ นอกจากนี้เรายังสามารถ 

Download รูปแบบการซักใหม ๆ ไดจาก Application ของเครื่องซักผาแตละยี่หอ เพื่อใหการซักเหมาะสมกับผาของเรา

 อยางไรก็ตาม สิ่งใด ๆ เทคโนโลยีใด ๆ ยอมมีขอเสีย IoT ก็ไมมีขอยกเวน โดยปญหาหลัก ๆ ของ IoT คือความ  

ยุงยาก ในการใชงาน ซึ่งคนทั่วไปที่ไมถนัดการใชเทคโนโลยีอาจจะไมคอยชอบใจเทาใดนัก อีกทั้งยังมีปญหาเรื่องของความ 

ปลอดภัยของขอมูล โดยนักวิจัยในหลาย ๆ  ประเทศไดทำการศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการกออาชญากรรมบน IoT 

เชน Smart home blackmailing เปนการเจาะระบบ Smart home เพื่อนำขอมูลมาตอรองกับเจาของขอมูล, Cyber 

city under attack เปนการโจมตี IoT ควบคูไปกับการกอการรายรูปแบบอื่น, Killer traffic เปนการเจาะระบบไฟจราจร 

หรือแผนที่ตาง ๆ เพื่อใหขอมูลที่ผิด ๆ หรือปดการใหบริการไปเลย, Killing hospitals เปนการเจาะระบบเพื่อ 

ปดการใชงาน ระบบบางอยางของโรงพยาบาล, Attacking cyberwallets เปนการเจาะระบบการเงินที่ใชจายผาน 

Application เปนตน นอกจากนี้ IoT อาจจะมีสวนทำใหการรักษาผูปวยที่มีอาการ Social addiction เปนไปไดอยางยาก 

ลำบากขึ้น ผมขอยกกรณีตัวอยางของผูปวยทานหนึ่งที่มีอาการ Social addiction คอนขางมากคือตองใช Smartphone 

เขา Social network เกือบตลอดเวลา ดังนั้นผูปกครองของผูปวยจึงยึด Smartphone และ Computer คืนจากผูปวย 

อีกทั้งเปลี่ยน Smart TV ออกไป เพื่อไมใหผูปวยเขาถึง Social network ได แตแลวผูปวยก็ยังสามารถเขาถึง Social 

network ไดดวยตูเย็น IoT

 ดังที่กลาวขางตน จะเห็นไดวา IoT นั้นมีทั้งขอดีและขอเสีย ในขอดีอาจจะมีขอเสีย และในขอเสียอาจจะมีขอดี 

อยูได เชนตัวอยางการใชงาน Google Home และ Amazon Echo ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะคอยบันทึกการสนทนา 

ทุกอยาง ซึ่งเปนขอเสียที่ทำใหเราสูญเสียความเปนสวนตัว แตอุปกรณชิ้นเดียวกันนี้ก็สามารถชวยชีวิตคนที่กำลัง 

ถูกทำรายหรือขูฆาโดยการโทรเรียกตำรวจมาชวยในที่เกิดเหตุได ดังนั้นการเลือกใชงานอุปกรณ IoT เราจึงจำเปนจะตอง 

ชั่งน้ำหนักขอดีและขอเสียของอุปกรณนั้น ๆ กอนการใชงานจริง

มีตอดานหลัง>>>

วิธีการลงทะเบียน

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

คงจะปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยี IoT มีผลกระทบ

กับการใชชีวิตของคนยุคปจจุบันไมนอยเลยทีเดียว 

IoT ทำใหการเขาถึงขอมูลตาง ๆ เปนไปอยางงายดาย 

สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดในเรื่องของเวลา

และคาใชจายในบางสวนอีกดวย 

 1. เลือกสัญญาณ WIFI “NPRU-WIFI” หนา Login จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ จากนั้นใหคลิกเมนู “ลงทะเบียน 

MAC Address”

 2. หรือเขาสูเว็บไซต http://wifiauth.npru.ac.th/ และเขาสูระบบโดยใช account SSO ของมหาวิทยาลัย 

 3. กรอกขอมูลอุปกรณตามที่ตองการใหครบถวน


