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งานวจิยัน้ีเป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสามารถของการรบกวนหรือการ
โจมตีเครือข่ายไร้สายด้วยวิธี De-Authentication Attacks โดยจะท าการปลอมแปลงแมคแอดเดรสของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเคร่ืองเป้าหมายและด าเนินการโจมตีดว้ยการส่งเฟรม Deauthentication ไปยงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีก าลงัเช่ือมต่อหรือติดต่อส่ือสารอยู่กบัอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป้าหมาย ซ่ึงจะท าให้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บเฟรมดงักล่าวนั้น เกิดความเขา้ใจวา่ไดรั้บการขอยกเลิกการเช่ือมต่อการปฏิเสธหรือการ
ไม่สามารถใหบ้ริการไดจ้ากอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป้าหมาย โดยจะด าเนินการทดสอบการส่งสัญญาณการ
รบกวนหรือโจมตีในสภาวะท่ีมีความแตกต่างกนั จ านวน 4 รูปแบบการทดสอบ ประกอบดว้ยการใชง้านใน
พื้นท่ีโล่งระดบัสายตาและการใชง้านในพื้นท่ีหอ้งทัว่ไป ภายใตก้ารท างานของมาตรฐาน IEEE 802.11g และ 
IEEE 802.11n ในยา่นความถ่ี 2.4 GHz ซ่ึงผลการทดสอบ พบวา่ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการรบกวนหรือโจมตี
เครือข่ายไร้สายของทั้ง 4 รูปแบบการทดสอบไดจ้ริง โดยค่าประสิทธิภาพของการโจมตีจะมีค่าลดลง เม่ือ
ระยะ ของการทดสอบเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงทั้งสองมาตรฐาน IEEE 802.11g และ n มีผลท่ีใกลเ้คียงกนั และ การ
โจมตีในพื้นท่ีโล่งแนวระดบัสายตาสามารถด าเนินการไดใ้นระยะท่ีไกลกว่าการโจมตีในพื้นท่ีห้องทัว่ไป 
ประมาณ 3.5 เท่า (โดยมีค่าประสิทธิภาพของการโจมตีเขา้ใกล ้0% loss ท่ีระยะ 500 เมตร และท่ีระยะ 140 
เมตร ตามล าดบั) 

 
ค าส าคญั: De-Authentication Attacks 
 

This research aims to assess the impact of wireless network attacking  using de-
authentication method. The attacking method is based on spoofing MAC address of target devices. Then, de-
authentication frame with spoofed MAC address will be periodically sent to target devices. Consequently, 
devices received faked de-authentication frames from the connected wifi access point will terminate themselves 
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from the current connections. Testing relies on 4 scenarios based on indoor/outdoor areas and IEEE 
802.11g/n standards. From the testing results, researcher can successfully attack all 4 wifi network scenarios. 
The success rate of attack decreases while the distance between attacker and wifi access point increases. 

Both IEEE 802.11g/n standards give the similar performances. Attacking on an outdoor area 
can archive more distance than indoor area about 3.5 times. 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัการใช้งานเครือข่ายไร้สาย Wireless หรือ wireless fidelity : Wi-Fi ไดรั้บความนิยม
กันอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเครือข่ายแบบไร้สายไม้ได้มีการใช้สายสัญญาณในการเช่ือมต่อ แต่จะใช้
คล่ืนวิทยุเป็นช่องทางการส่ือสารแทนในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันโดยผ่านอากาศ การส่ือสารไร้สาย
โดยทั่วไปใช้มาตรฐาน IEEE 802.11 [1] ซ่ึง Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE เป็น
องคก์รท่ีก าหนดมาตรฐานโดยไดก้ าหนดมาตรฐานส าหรับเครือข่าย Wireless LAN : WLAN ประกอบดว้ย
มาตรฐานยอ่ยต่างๆ นอกจากน้ียงัก าหนดใหมี้กลไกการเขา้รหสัขอ้มูล (Encryption) และ 

การตรวจสอบผูใ้ช้ (Authentication) การเขา้รหสัเพื่อจ ากดัการใชง้านขอ้มูลให้อยูภ่ายในกลุ่มท่ีรู้
รหัสเท่านั้น โดยปกติสถาปัตยกรรมของ IEEE 802.11 จะมีเฟรมการจดัการ เฟรมการตรวจสอบสิทธ์ิและ
เฟรมปฏิเสธการพิสูจน์ตวัตนซ่ึงจะถูกส่งไปในอากาศแบบ Unencrypted ดว้ยขอ้ความธรรมดาท่ีไม่มีการ
เขา้รหสั ดงันั้นผูไ้ม่หวงัดีจึงสามารถดกัจบัรวมไปถึงปลอมแปลงเฟรมเหล่าน้ีไดโ้ดยวธีิการปลอมแปลงแมค
แอดเดรส (MAC Address Spoofing) ของผูใ้ชง้านหรือ AP ดงันั้นการรบกวนหรือการถูกโจมตีบนเครือข่าย
ไร้สาย 802.11a / b / g / n เช่นโจมตีแบบการปฏิเสธบริการ, Rogue AP, man-in-the-middle, การโจรกรรม
ขอ้มูลประจ าเคร่ืองใน Layer 2 และการโจรกรรมแบนด์วิดธ์ [2] จึงเป็นเร่ืองท่ีพบเห็นได้บ่อย อีกทั้งใน
ปัจจุบนัความสามารถในการตรวจจบัและรับมือเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก  

จากสาเหตุดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขียนจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาถึงขอบเขตความสามารถของการ
รบกวนหรือการโจมตีเครือข่ายไร้สายดว้ยวิธี De-Authentication Attacks [3] โดยจะท าการปลอมแปลงแมค
แอดเดรส (MAC Address Spoofing) ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point : AP) เป้าหมาย และ
ด าเนินการโจมตีด้วยการส่งเฟรม Deauthentication ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีก าลังเ ช่ือมต่อหรือ
ติดต่อส่ือสารอยู่กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป้าหมาย ซ่ึงจะท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีได้รับเฟรม 
Deauthentication ดงักล่าวนั้น เกิดความเขา้ใจว่าได้รับการขอยกเลิกการเช่ือมต่อ การปฏิเสธหรือการไม่
สามารถใหบ้ริการได ้(Denial of Service : DoS) จากอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป้าหมาย [4] โดยจะด าเนินการ
ทดสอบในพื้นท่ีจริงในระยะของการส่งสัญญาณการรบกวนหรือโจมตีท่ีมีความแตกต่างกนั ในสภาวะการ
ใชง้านในพื้นท่ีโล่งระดบัสายตา (Line-Of-Sight : LOS) และการใชง้านในพื้นท่ีหอ้งทัว่ไป ภายใตก้ารท างาน
ของมาตรฐาน IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n ในยา่นความถ่ี 2.4 GHz ซ่ึงผูเ้ขียนมีความมุ่งหวงัเป็นอยา่ง
ยิ่งวา่ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสนใจ โดยสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
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เป็นแนวทางในการออกแบบเครือข่ายแบบไร้สาย  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ในการใชง้านเครือข่ายไร้สาย และเป็นแนวทางในการตรวจจบัหรือรับมือหากเกิดการรบกวน
เครือข่ายไร้สายดว้ยวธีิการดงักล่าว 
 
2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

พื้นท่ีใหบ้ริการเครือข่ายไร้สาย [9] (Basic Service Set) หรือ BSS คือการท่ีอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ ท่ี
อยู่ภายในรัศมีของสัญญาณท่ีก าหนดให้ใชช่้องสัญญาณท่ีเหมือนกนัส าหรับท าการส่ือสาร และช่ือส าหรับ
การให้บริการเครือข่ายไร้สาย [9] (Service Set Identifier) เป็นกลุ่มตวัอกัษรท่ีมีขนาดความยาวไม่เกิน 32 
ตวัอกัษร ใชเ้ป็นช่ืออา้งอิง กลุ่มของการให้บริการ (Service Set) ของเครือข่ายไร้สาย ทุกอุปกรณ์ท่ีตอ้งการ
ส่ือสารข้อมูลกัน  และใช้ CSMA/CA (Carrier Sense MultipleAccess With Collision Avoidance) [9] เป็น
กลไกควบคุมการใชง้านส่ือกลางส าหรับส่ือสารขอ้มูลของอุปกรณ์ไร้สาย กลไกการรักษาความปลอดภยัใน
การตรวจสอบผูใ้ช้ (Authentication) [9] ผูใ้ช้ท่ีเป็นเคร่ืองลูกข่าย จะมีสิทธ์ิในการรับส่งสัญญาณขอ้มูลใน
เครือข่ายไดก้็ต่อเม่ือได้รับการตรวจสอบแลว้ และยงัมีเฟรมท่ีใช้ในการจดัการ (Management Frame) [10] 
ให้สามารถส่ือสารกนัไดภ้ายในระบบเครือข่ายไร้สาย ในงานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีเฟรมการจดัการท่ีใชป้ฏิเสธ
การพิสูจน์ตวัตน (Deauthentication Frame) โดยสถานีใด ๆ ในระบบเครือข่ายจะส่งเฟรมท่ีเป็นการปฏิเสธ
การพิสูจน์ตวัตน 
 2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวิเคราะห์หาจุดอ่อนและ ช่องโหว่ของเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน 802.11n [11] ชนัญญา 
สุวรรณศร และ  นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์  ได้ท าการโจมตี  Access point แบบ DoS Attack เพื่อปฏิเสธการ
ใหบ้ริการจากการทดลองโดยการโจมตีแบบ DoS Attack ทั้ง 10 คร้ัง สามารถวเิคราะห์ผลไดว้า่เวลาท่ีตอ้งใช้
ในการโจมตีให้เคร่ืองลูกข่ายหลุดการเช่ือมในแต่ละมาตรฐาน 802.11b/g/n ใชเ้วลาเท่ากนัคือ 3 วินาทีโดยเฉล่ีย 
และเวลาในการกูคื้นระบบเพื่อเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีไดจ้ากการทดลองทั้ง 10 คร้ัง สามารถวิเคราะห์ผลได้ว่า
เคร่ือง Access point สามารถกูคื้นระบบมาตรฐาน 802.11n เร็วท่ีสุดคือประมาณ 21 วนิาทีโดยเฉล่ียและเวลา
ท่ีใช้ในการกู้คืนระบบมาตรฐาน 802.11b และ g นั้นไม่แตกต่างกนัมากคือตอ้งใช้เวลา 26 และ 2 3 วินาที
ตามล าดบั จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่เครือข่ายไร้สายมาตรฐาน 802.11b/g/n มีฟังก์ชนัระบบป้องกนั
การโจมตี DoS Attack ไม่แตกต่างกนั 

S. A. Nwabude [12] ได้น าเสนอวิธีการประเมินความเส่ียง และมาตรการการป้องกันความ
ปลอดภยั โดยรวบรวมจากงานวิจยัท่ีเป็นบทความตีพิมพ์เก่ียวกบั การส่ือสารเครือข่ายไร้สายและความ
ปลอดภยัเครือข่ายไร้สายครอบคลุมตั้งแต่ปี 2002.ถึง 2008 จากการศึกษาพบวา่เครือข่ายไร้สายมีการโจมตีท่ี
แตกต่างกนัเป็นทั้งแบบ Passive และ Active และ มีระบบป้องกนัความปลอดภยัเครือข่ายไร้สายจะเร่ิมตั้งแต่ 

963



WEP.จนถึง WPA2 น าเสนอว่าวิธีการรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ  การผสมผสาน
เทคโนโลยดีา้นความปลอดภยั เขา้ดว้ยกนั 

เอกชัย ดวงแก้ว [13] ได้น าเสนอวิธีการทดสอบการถอดรหัสค่า WEP 64/128 bit key และ 
WPA/WPA2-PSK เพื่อประเมินจุดอ่อนและช่องโหว่ของระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน b/g และทดสอบ
กรณีศึกษาการขบัรถตรวจสัญญาณ War Driving บริเวณถนนสีลม เพื่อวิเคราะห์ ว่าแต่ละการติดตั้งทาง
กายภาพแต่ละแบบมีจุดอ่อนและช่องโหว่อยา่งไร จากงานวิจยัดงักล่าวพบว่า การทดสอบการถอดรหสัค่า 
WPA/WPA2-PSK มีจุดอ่อนและช่องโหว่คือ หากสามารถท าการ ดักจบัการท า 4-Ways handshake ของ
ขั้นตอนการขอเช่ือมต่อเครือข่ายไดแ้ละถา้มีรายช่ือ password ท่ีตรงกบัค่า key ก็สามารถถอดรหสัค่า key ได้
และจากการตรวจสัญญาณ War Driving บริเวณถนนสีลมนั้นพบวา่ยงัมีการใชค้่าในการเขา้รหสัแบบ WEP 
อยู่มากถึง 45.36% และอีก25.46% นั้นไม่มีการเขา้รหัสใดๆ แต่ใช้วิธีป้องกนัแบบอ่ืนๆเช่น MAC Address 
และ Disable SSID เป็นตน้ 
 
3. วธีิการด าเนินงาน 
3.1 ขั้นตอนการโจมตีเครือข่ายไร้สาย 

งานวิจยัน้ีเป็นการประเมินผลกระทบการรบกวนหรือการโจมตีเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธี De-
Authentication Attacks [3] โดยจะท าการปลอมแปลงแมคแอดเดรส (MAC Address Spoofing) ของอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Access Point : AP) เป้าหมาย และด าเนินการโจมตีดว้ยการส่งเฟรม Deauthentication ไป
ยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีก าลงัเช่ือมต่อหรือติดต่อส่ือสารอยูก่บัอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป้าหมาย ซ่ึงจะท าให้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บเฟรม Deauthentication นั้น เกิดความเขา้ใจวา่ไดรั้บการขอยกเลิกการเช่ือมต่อการ
ปฏิเสธหรือการไม่สามารถให้บริการได ้(Denial of Service : DoS) จากอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป้าหมาย 
[4] โดยจะด าเนินการทดสอบในพื้นท่ีจริงในระยะของการส่งสัญญาณการรบกวนหรือโจมตีท่ีมีความ
แตกต่างกนัในสภาวะการใช้งานในพื้นท่ีโล่งระดบัสายตา และการใช้งานในพื้นท่ีห้องทัว่ไป ภายใตก้าร
ท างานของมาตรฐาน IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n ในย่านความถ่ี 2.4 GHz โดยมีวิธีการขั้นตอนการ
โจมตีดงัน้ี เร่ิมจากด าเนินการลงโปรแกรม Kali Linux และเช่ือมต่อสายกบัอุปกรณ์ Wireless Lan Card เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ จะขออธิบายวิธีการและขั้นตอนในการคน้หาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ดงัน้ี ในขั้นตอนน้ีให้
เปิดหน้าจอ Terminal ของ Kali Linux ข้ึนมาจากนั้นใช้ค  าสั่งแรกคือ airmon-ng เพื่อตรวจสอบสถานะของ
การเช่ือมต่อ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ไดมี้การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ Wireless Lan Card ท่ีช่ือวา่ WLAN0 เรียบร้อยแลว้ 
จากนั้นจะใช้ค  าสั่ง airmon-ng start wlan0 เพื่อเป็นการสั่งเร่ิมต้นการใช้งานอุปกรณ์ และตามด้วยค าสั่ง 
airmon-ng check kill ซ่ึงเป็นค าสั่งตามท่ีระบบได้แจง้เตือนเพื่อหยุดการท างานของบางกระบวนการท่ีไม่
ตอ้งการและอาจท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างาน หลงัจากนั้น จะใชค้  าสั่ง airodump-ng wlan0mon เพื่อ
คน้หาอุปกรณ์กระจายสัญญาณท่ีให้บริการอยูโ่ดยรอบเพื่อเลือกอุปกรณ์เป้าหมายท่ีตอ้งการ จะท าให้ ทราบ
ค่าท่ีมีความส าคญัหลายค่า โดยเฉพาะ BSSID หรือแมคแอดแดรส ระดบัความแรงของสัญญาณ CH หรือ
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ช่องสัญญาณท่ีใหบ้ริการ และ ESSID คือช่ือส าหรับใหบ้ริการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้
ในการรบกวนหรือโจมตีโดยการส่งเฟรม Deauthentication ในขั้นตอนต่อไปคือการรบกวนหรือโจมตีโดย
การเฟรม Deauthentication แบบ Broadcast นั้น มีขั้นตอนหรือค าสั่งการท างานอยู ่2 ค  าสั่งยอ่ย ไดแ้ก่ค าสั่ง 
iwconfig wlan0mon channel X เ ป็นค าสั่ ง ในการควบคุมให้ อุปกรณ์  Wireless Lan Card ส่ งสัญญาณ
ออกอากาศเฉพาะช่องสัญญาณท่ีก าหนด ในท่ีน้ีจะเห็นวา่ไดก้ าหนดให้เป็น CH 6 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดม้ากจาก
ขั้นตอนการคน้หาก่อนหน้า จากนั้นเป็นการใช้ค  าสั่ง aireplay-ng -0 0 –a 8C:E1:17:95:6C65 wlan0mon ซ่ึง
เป็นค าสั่งให้อุปกรณ์ Wireless Lan Card ส่งสัญญาณ Deauthentication Packet แบบ Broadcast ออกอากาศ
ในช่องสัญญาณท่ี X โดยปลอมแปลงตวัเองเป็นแมคแอดเดรส 8C:E1:17:95:6C65 ในการส่งสัญญาณ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บแพ็คเกจท่ีเรียกว่า Deauthentication นั้น เกิดความเขา้ใจวา่ไดรั้บการปฏิเสธ
หรือการไม่สามารถให้บริการได ้Denial of Service จากอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป้าหมาย โดยจะด าเนินการ
ทดสอบในพื้นท่ีจริงในระยะของการส่งสัญญาณการรบกวนหรือโจมตีท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงจะด าเนินการ
การรบกวนหรือโจมตีพร้อมกบัเก็บผลการทดสอบจ านวน 3 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 
ตามล าดบั จากนั้นเป็นการเก็บผลการทดสอบ 

Ping เพื่อเก็บผลสรุปซ่ึงจะท าให้ทราบถึงค่าประสิทธิภาพในการเช่ือมต่อสัญญาณกบัอุปกรณ์
กระจายสัญญาณได ้
3.2 การออกแบบสถานท่ีในการทดสอบ 

ในการด าเนินการของงานวจิยัน้ีจะเป็นการทดสอบการส่งสัญญาณเพื่อรบกวนหรือโจมตีในสอง
สภาพแวดลอ้มการใชง้านโดยจะพิจารณาเลือกสถานท่ีให้ใกล้เคียงกบัการใชง้านจริงและมีพื้นท่ีระยะทางท่ี
เพียงพอส าหรับทดสอบ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 สภาวะการท างานท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่การท างานบนพื้นท่ีโล่งแนว
ระดบัสายตา Line-of-sight และการใชง้านในพื้นท่ีหอ้งทัว่ไป ภายใตก้ารท างานของมาตรฐาน IEEE 802.11g 
และ IEEE 802.11n ในยา่นความถ่ี 2.4 GHz  

3.2.1 การออกแบบเลือกสถานท่ีในทดสอบการท างานบนพื้นท่ีโล่งแนวระดบัสายตา Line-of-
sight 

ในการการออกแบบการทดสอบการท างานบนพื้นท่ีโล่งแนวระดบัสายตา Line-of-sight นั้นส่ิง
แรกท่ีจะตอ้งค านึงถึงคือการมีสถานท่ีโล่งและมีระยะทางท่ียาวมากเพียงพอไม่มีส่ิงบดบงัในขณะท าการ
ทดสอบ รวมไปถึงจะต้องมีสาธารณูปโภคไฟฟ้าเพื่อเป็นแหล่งจ่ายให้กบัอุปกรณ์กระจายสัญญาณด้วย 
ส าหรับงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัเองไดเ้ลือกพื้นท่ีในการทดสอบซ่ึงเป็นถนนท่ีมีความยาวมากเพียงพอและด าเนินการ
ทดสอบขณะไม่มีรถวิ่งสัญจร ซ่ึงจะท าให้ไดผ้ลการทดสอบใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ดงัแสดงใน
รูปท่ี 3.1 
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รูปท่ี 3.1 แสดงแบบจ าลองการออกแบบบนพื้นท่ีโล่งแนวระดบัสายตา 

จากรูปท่ี 3.1 จะแสดงให้เห็นว่าไดอ้อกแบบในการวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point 
สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร และห่างจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับท าการเช่ือมต่อแบบไร้สายและเก็บผล
การสอบโดยการ Ping ระยะห่าง 2 เมตร และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Attacker จะท าการทดสอบโดยเปล่ียนและ
เพิ่มระยะทางให้ห่างจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออยูต่ามระยะท่ีก าหนด คือ 
10 20 50 100 200 300 350 400 450 และ 500 เมตร ตามล าดบั 

 3.2.2 การออกแบบเลือกสถานท่ีในทดสอบการใชง้าน ในพื้นท่ีหอ้งทัว่ไป 
ในการการออกแบบการทดสอบการใชง้านในพื้นท่ีหอ้งทัว่ไป นั้น มีปัจจยัในการเลือกและตอ้ง

ค านึงถึงหลายดา้น เช่น จะตอ้งเป็นห้องท่ีมีขนาดเหมาะสมและเป็นขนาดมาตรฐานทัว่ไป และภายนอกหอ้ง
จะตอ้งมีสถานท่ีโล่งและมีระยะทางท่ียาวมากเพยีงพอ ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2

 
รูปท่ี 3.2 แสดงแบบจ าลองการออกแบบการใชง้านในพื้นท่ีหอ้งทัว่ไป 

จากรูปท่ี 3.2 จะช่วยให้เขา้ใจรูปแบบการทดสอบยิ่งข้ึน ในท่ีน้ีไดเ้ลือกห้องท่ีมีขนาดความ กวา้ง 
4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร และผนงัหอ้งหนา 10 เซนติเมตร โดยการวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access 
Point สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร และห่างจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าการเช่ือต่อแบบไร้สายส าหรับเก็บผล
การสอบดว้ยการ Ping และผนงัห้อง ระยะห่าง 2 เมตร และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Attacker จะท าการทดสอบ
จากภายนอกห้องบนถนนโลง้โดยเปล่ียนและเพิ่มระยะทางให้ห่างจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีก าลงัเช่ือมต่ออยูต่ามระยะท่ีก าหนด คือ 20 40 60 80 100 120 และ 140 เมตร ตามล าดบั 
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4. ทดการสอบ 
สรุปได้ว่าผูว้ิจยัสามารถด าเนินการรบกวนหรือโจมตีเครือข่ายไร้สายของทั้ง 4 รูปแบบการ

ทดสอบไดจ้ริง และการทดสอบในพื้นท่ีโล่งแนวระดบัสายตาจะสามารถรบกวนหรือการโจมตีไดใ้นระยะท่ีไกล
กวา่การทดสอบในพื้นท่ีหอ้งทัว่ไป ประมาณ 3.5 เท่า โดยประสิทธิภาพของการรบกวนหรือโจมตีจะลดลง เม่ือ
ระยะของการทดสอบเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะแสดงการวิเคราะห์และสรุปผล ในแต่ละรูปแบบการทดสอบพร้อม
เปรียบเทียบผลการด าเนินการของทั้ง 4 รูปแบบการทดสอบ เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจดงัน้ี 

 

 
 
รูปท่ี 4.1. กราฟสรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบการรบกวนหรือการโจมตีเครือข่าย ไร้สาย 802.11n และ g (Outdoor) 
 

จากรูปท่ี 4.1 เป็นกราฟท่ีแสดงสรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบในพื้นท่ีโล่งแนวระดบัสายตา 
ภายใตม้าตรฐานการท างาน IEEE 802.11n และ IEEE 802.11g สรุปไดว้า่สามารถด าเนินการรบกวนหรือ
โจมตีเครือข่ายไร้สายไดจ้ริง โดยทั้งสองรูปแบบมีผลการทดสอบท่ีใกลเ้คียงกนัและสามารถน าค่าเฉล่ียของค่า 
% loss มาเปรียบเทียบไดด้งัน้ี (IEEE 802.11n และ g) ทีระยะของการทดสอบ 10-350 เมตร มีค่า = 79.80% loss 
และ 89.38% loss ท่ีระยะ 400 เมตร = 42% loss และ 48% loss ท่ีระยะ 450 เมตร = 11% loss และ 14% loss และ
ท่ีระยะ 500 เมตร = 0.33% loss และ 0.66% loss จากการเปรียบเทียบข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าค่า
ประสิทธิภาพของการรบกวนหรือโจมตีจากระยะเร่ิมตน้ไปถึงระยะประมาณ 350 เมตร จะได้ค่าเฉล่ียท่ี
ใกลเ้คียงกนั และจะเร่ิมลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั เม่ือระยะของการทดสอบเพิ่มมากข้ึน จนมีค่าเขา้ใกล ้0% loss 
ท่ีระยะ 500 เมตร เช่นเดียวกนัทั้งสองมาตรฐาน 
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รูปท่ี 4.2 กราฟสรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบการรบกวนหรือการโจมตีเครือข่ายไร้สาย 802.11n และ g 
(Indoor) 

จากรูปท่ี 4.2 เป็นกราฟท่ีแสดงสรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบในพื้นท่ีห้องทัว่ไป ภายใตม้าตรฐาน 
การท างาน IEEE 802.11n และ IEEE 802.11g สรุปไดว้า่สามารถด าเนินการรบกวนหรือโจมตีเครือข่ายไร้สายได้
จริงโดยทั้งสองรูปแบบมีผลการทดสอบท่ีใกลเ้คียงกนัและสามารถน าค่าเฉล่ียของค่า % loss มาเปรียบเทียบได้
ดงัน้ี (IEEE 802.11n และ g) ทีระยะของการทดสอบ 20-80 เมตร = 88.99% loss และ 87.33% loss ท่ีระยะ 100 
เมตร = 52.33% loss และ 53% loss ท่ีระยะ 120 เมตร = 19.66% loss และ 13% loss และท่ีระยะ 140 เมตร = 
1.33% loss และ 0.66% loss จากการเปรียบเทียบขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค่าประสิทธิภาพของการ
รบกวนหรือโจมตีจากระยะเร่ิมตน้ไปถึงระยะประมาณ 80 เมตร จะไดค้่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนั และจะเร่ิมลดลงอยา่ง
เห็นไดช้ดั เม่ือระยะของการทดสอบเพิ่มมากข้ึน จนมีค่าเขา้ใกล ้0% loss ท่ีระยะ 140 เมตร เช่นเดียวกนัทั้ง
สองมาตรฐาน 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจจบัและรับมือหากถูกรบกวนหรือการโจมตีเครือข่ายไร้สาย ดว้ย
วิธีการ De-Authentication สามารถน าเทคนิคการป้องกันความปลอดภัย เช่น IDS (Wireless Intrusion 
Detection System) IPS (Wireless Intrusion prevention system) Spectrum Analyzer เพื่อตรวจหา Rouge AP 
และการสังเกตบุคคลหรืออุปกรณ์ท่ีแปลกปลอม เช่นคอมพิวเตอร์หรือสายอากาศท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมาอยู่ใน
พื้นท่ีหรือระยะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้หรือไม่ 

5.2 เพื่อเป็นการป้องกนัหรือลดโอกาสในการถูกรบกวนหรือการโจมตีเครือข่ายไร้สาย ด้วย
วิธีการ De Authentication ผูดู้แลระบบควรตั้งค่าก าลงัส่งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้พอเหมาะไม่แรง
จนเกินไป ซ่ึงจะท าให ้Attacker สามารถดกัจบัสัญญาณหรือโจมตี จากระยะไกลได ้

5.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภยั และมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) ในการใชง้าน ควรเลือกพื้นท่ีในการ
ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้สัญญาณท่ีแพร่ออกอากาศไปยงันอกพื้นท่ี ท่ีไม่ตอ้งการ
ใชง้าน  
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5.4 เน่ืองจากการโจมตีเครือข่ายไร้สายดว้ยวิธีการ De-Authentication ดงักล่าว เป็นการโจมตีใน
ส่วนของเฟรมการจดัการบนมาตรฐาน 802.11g และ 802.11n ซ่ึงเฟรมการจดัการน้ีจะถูกส่งในรูปแบบ
ขอ้ความธรรมดาท่ีไม่ไดมี้การเขา้รหสัและมีค่าคงท่ีเช่นเดิมทุกเฟรม จึงสามารถปลอมแปลงและถูกโจมตีได้
ง่าย [15] ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2009 ไดป้ระกาศให้มีการใชง้านมาตรฐาน IEEE 802.11w ซ่ึงสามารถ
ป้องกนัการโจมตีจากเฟรมการจดัการดงักล่าวได ้[16] โดยมีกลไกในการท างานการตรวจจบัการยกเลิกการ
ตรวจสอบและการยกเลิกการเช่ือมโยง ดว้ยการสร้างคียเ์พิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและมีการก าหนด
ล าดบัหมายเลขในแต่ละเฟรม ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการเพิ่มรายละเอียดกระบวนการตรวจสอบการท างาน
ของระบบมากยิ่งข้ึน จึงท าให้สามารถป้องกนัการโจมตีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้น ในปัจจุบนัจะพบวา่อุปกรณ์
เครือข่ายไร้สายรุ่นใหม่ๆ เช่น 802.11ac และ 802.11.ad จะมีกลไกการท างานของมาตรฐาน 802.11w รวมอยู่
ดว้ยแลว้จึงสามารถป้องกนัการโจมตีเครือข่ายไร้สายดว้ยวิธีการ De Authentication หรือการโจมตีในส่วน
ของเฟรมการจดัการได้ อย่างไรก็ตามการโจมตีเครือข่ายไร้สายในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น Rogue AP หรือ AP 
แปลกปลอม และ DOS ก็ยงัมีหลายวิธี จึงควรให้ความส าคญัในทุกขั้นตอนเร่ิมจากการออกแบบและการ
ติดตั้งระบบท่ีดี รวมไปถึงมีการอบรมเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยัและการปรับปรุงของระบบท่ีใชง้านอยูใ่ห้
มีความทนัสมยัอยูต่ลอด 
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