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บทคัดย่อ 
 การสื่อสารของเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายโดยท่ัวไปเป็นแบบ 
Multi-hop หากช่องสัญญาณท่ีใช้ในการส่ือสารของโหนดบนเส้นทางถูก
รบกวน จะทําให้การส่งข้อมูลจากต้นทางไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไป
ถึงปลายทางได้ และย่อมส่งผลให้เครือข่ายไม่มีความน่าเชื่อถือในการใช้
งาน งานวิจัยน้ีได้นําเสนอวิธีการหลบหลีกการรบกวนด้วยการปรับปรุง
เทคนิคการเปล่ียนช่องสัญญาณแบบ spectral multiplexing ที่มีอยู่ โดย
หากโหนดมีการตรวจพบว่ามีการรบกวนเกิดขึ้นกับช่องสัญญาณท่ีใช้งานอยู่ 
ก็จะทําการเปล่ียนช่องสัญญาณแบบสุ่มไปใช้งานช่องสัญญาณอ่ืนที่ไม่ถูก
รบกวน ซึ่งจะทําให้การส่ือสารบนเครือข่ายสามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้อีก
คร้ัง เพ่ือเป็นการลดการเปล่ียนช่องสัญญาณโดยไม่จําเป็นของโหนดใน
เครือข่าย การเปล่ียนช่องสัญญาณน้ันจะเกิดขึ้นเฉพาะกับโหนดที่อยู่ภายใต้
พ้ืนที่การรบกวนและขอบของพ้ืนที่การรบกวนเท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นกับ
โหนดทั้งหมดบนเครือข่าย วิธีการท่ีนําเสนอนี้สามารถเพ่ิมปริมาณข้อมูลที่
รับส่งได้และลดโอเวอร์เฮดที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายได้ดีกว่าวิธีการแบบเดิม 
 

คําสําคัญ: เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย, การหลบหลีกการรบกวน, การเปล่ียน
ช่องสัญญาณ 
 

Abstract 
 Communication within wireless sensor networks is 
usually multi-hop. If any node on a path between a source to 
a corresponding sink is intentionally disrupted, e.g., via 
jamming attack, proper data delivery is no longer guaranteed, 
resulting in unreliable services. This research proposes a 
method to avoid jamming attack by improving an existing 
channel surfing technique based on spectral multiplexing. 
When a node detects jamming on its current communication 
channel, it will randomly change the channel to another 
undisturbed channel to reestablish communication. To avoid 
unnecessary channel switching, only nodes being jammed or 

located at the edge of disturbed regions, not all nodes in the 
entire network, will undergo channel surfing. Compared to an 
existing method, the proposed method can increase the 
amount of information transferred and greatly reduce the 
amount of overhead. 
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1. คํานํา 
 การรบกวน (interfering) บนช่องสัญญาณการสื่อสารของ
เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายนั้น หากเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ได้ต้ังใจ เช่น 
การมีอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้งานความถี่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันทํางานอยู่ในพ้ืนที่
เดียวกันกับโหนดตัวรับรู้ การวางโหนดตัวรับรู้คนละเครือข่ายที่มีการใช้งาน
ช่องสัญญาณเดียวกันในพ้ืนที่เดียวกัน เป็นต้น การหลบหลีกการรบกวน
อาจสามารถทําได้จากกระบวนการมอดูเลชั่นด้วยการกระจายสเปกตรัม
แบบลําดับตรง (DSSS) ที่มีอยู่บนโหนดตัวรับรู้ในปัจจุบัน ซึ่งการกระจาย
สเปกตรัมแบบลําดับตรงตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ในย่าน 2.4 GHz 
มีทั้งหมด 16 ช่องสัญญาณให้เลือกใช้ โดยมีแถบกัน (guard band) 5 
MHz และแต่ละช่องสัญญาณไม่มีการเหล่ือมกัน ดังนั้นจึงเลือกใช้ช่อง 
สัญญาณได้โดยไม่ซ้อนทับกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะยึดตามมาตรฐานดังกล่าว 
แต่หากการรบกวนนั้นเกิดขึ้นจากความต้ังใจของบุคคลที่ต้องการทําลาย
การส่ือสาร เช่น การนําอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ (jammer) ที่ทําขึ้นมา
เฉพาะกิจมาวางในเครือข่าย การหลบหลีกการรบกวนด้วยกระบวนการมอ
ดูเลชั่นที่มีอยู่อาจทําได้ยาก เนื่องจากการรบกวนที่เกิดจากอุปกรณ์รบกวน
สัญญาณน้ัน นอกจากจะมีการส่งสัญญาณรบกวนออกมาแล้ว ยังอาจใช้
กระบวนการมอดูเลชั่นแบบเดียวกันกับโหนดและสามารถเปล่ียน
ช่องสัญญาณในการโจมตีได้ ทําให้กระบวนการมอดูเลชั่นที่มีอยู่เพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอที่จะสามารถหลบหลีกการรบกวนท่ีเกิดขึ้น 
 เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการนํากระบวนการ
กระจายสเปกตรัมแบบกระโดดความถี่ (FHSS) มาใช้ร่วมกับกระบวนการ



มอดูเลชั่นที่มีอยู่ โดยกระบวนการกระจายสเปกตรัมแบบกระโดดความถ่ีนี้
ได้ถูกนําไปพัฒนาเป็นเทคนิคในการเปล่ียนช่องสัญญาณ [4] ซึ่งเมื่อมีการ
ตรวจพบว่าเกิดการรบกวนขึ้นท่ีช่องสัญญาณท่ีกําลังใช้งานอยู่ โหนดจะทํา
การเปล่ียนไปใช้งานช่องสัญญาณอ่ืนที่ไม่ถูกรบกวน ทําให้การส่ือสารบน
เครือข่ายสามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกคร้ัง การเปล่ียนช่องสัญญาณของ 
เทคนิคนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ coordinated channel 
switching ซึ่งเมื่อเกิดการรบกวนขึ้นที่บริเวณใดก็ตามบนเครือข่าย การ
เปล่ียนช่องสัญญาณจะเกิดขึ้นกับโหนดทั้งหมด โดยการเปล่ียนจะเร่ิมจาก
บริเวณท่ีได้รับผลกระทบแล้วค่อยกระจายออกไปจนครบทั้งเครือข่ายและ
วิธีการเลือกช่องสัญญาณใหม่นั้นจะเป็นไปตามกระบวนการในการสุ่ม 
(pseudo random) ส่วนอีกแบบ คือ spectral multiplexing ซึ่งในการ
เปล่ียนช่องสัญญาณน้ันจะเกิดขึ้นเฉพาะกับโหนดที่อยู่ภายใต้พ้ืนที่และขอบ
ของพ้ืนที่การรบกวนเท่านั้น โหนดอ่ืนๆยังสามารถทํางานได้ตามปกติ 
 อย่างไรก็ตามหากเครือข่ายมีขนาดเล็ก โหนดมีไม่มาก การใช้ 
coordinated channel switching ย่อมทําได้รวดเร็วและสามารถสร้าง
การส่ือสารให้กลับมาใหม่ได้ในเวลาอันส้ัน ทําให้การสูญเสียข้อมูลมีจํานวน
น้อยและหากการการรบกวนเกิดขึ้นแบบถาวรที่ช่องสัญญาณใดแล้ว การใช้
วิธีการน้ีจะมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่หากเครือข่ายมีขนาดใหญ่ มีโหนด
จํานวนมาก การเปล่ียนช่องสัญญาณท้ังเครือข่ายย่อมต้องใช้เวลานาน และ
หากการรบกวนเกิดขึ้นแบบช่ัวคราว มีการเปล่ียนช่องสัญญาณการรบกวน
บ่อยคร้ัง วิธีการน้ีย่อมไม่เหมาะสมในการใช้งาน ดังนั้นการใช้ spectral 
multiplexing จึงควรจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า แต่หากมีการใช้งานช่อง 
สัญญาณจํานวนน้อย เช่น มีการใช้เพียง 2 ช่องสัญญาณในการทํางาน ก็
ย่อมทําให้ไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้ 
 ในงานวิจัยนี้จะปรับปรุงวิธีการเปล่ียนช่องสัญญาณแบบ 
spectral multiplexing ซึ่งต่อจากน้ีจะเรียกว่า Jamming Avoidance 
Algorithm for Wireless Sensor Network : JAWSN ที่ใช้การเลือก
ช่องสัญญาณใหม่ด้วยกระบวนการแบบสุ่ม (pseudo random) โดยโหนด
จะสามารถเลือกใช้ช่องสัญญาณใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง 16 
ช่องสัญญาณ ทําให้ช่วยเพ่ิมช่วงเวลาในการส่ือสารให้มากขึ้นก่อนที่จะถูก
รบกวนใหม่อีกคร้ัง ดังนั้นจะทําให้ค่า Packet Delivery Ratio (PDR) มีค่า
เพ่ิมขึ้นและยังช่วยลดโอเวอร์เฮดที่เกิดขึ้นได้  
 ในหัวข้อที่ 2 จะเป็นการวิจารณ์งานวิจัยที่เก่ียวข้อง หัวข้อที่ 3 
เป็นการอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหา หัวข้อที่ 4 การทดลอง และหัวข้อที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ในส่วนนี้จะอธิบายถึงการโจมตีที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์รบกวน
สัญญาณ พร้อมทั้งวิจารณ์งานวิจัยที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาการรบกวน 
 

2.1 การโจมตีจากอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ 
 การโจมตีจากอุปกรณ์รบกวนสัญญาณผลกระทบส่วนใหญ่จะ
เกิดกับ Physical layer [6] มีผลให้ค่า Signal to Noise Ratio (SNR) มี

ค่าลดตํ่าลงมากจนทําให้การส่ือสารของโหนดภายใต้พ้ืนที่การรบกวนไม่
สามารถทําได้ ซึ่งการรบกวนดังกล่าวน้ีจะเกิดขึ้นจากความต้ังใจที่จะทําลาย
การส่ือสาร ซึ่งเรียกการรบกวนแบบนี้ว่า jamming โดยมีความแตกต่าง
จากการรบกวนท่ีเกิดจากการแทรกสอด (Interference) [7] ที่เกิดจาก
ความไม่ได้ต้ังใจ โดยการโจมตีนั้นเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ [8] ทั้งบริเวณ
ขอบของเครือข่ายหรือใจกลางของเครือข่าย ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 
ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 1 การโจมตีบริเวณขอบของเครือข่าย 

 

 
รูปที่ 2 การโจมตีบริเวณใจกลางของเครือข่าย 

 

2.2 อุปกรณ์รบกวนสัญญาณ 
 อุปกรณ์รบกวนสัญญาณสร้างขึ้นมาแบบเฉพาะกิจ เพ่ือทําลาย
การส่ือสารของอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ที่มีการใช้งานบนความถี่วิทยุเดียวกัน 
ทําให้อุปกรณ์ไร้สายไม่สามารถส่ือสารข้อมูลกันได้ ซึ่งอุปกรณ์รบกวน
สัญญาณน้ันมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท [5] ได้แก่ 

2.2.1 Constant jammer 
 ทํางานด้วยการส่งบิตข้อมูลแบบสุ่มไปยังช่องสัญญาณอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา ส่งผลต่อการตรวจสอบช่องสัญญาณ ทําให้การส่ือสาร
เสียระบบ ข้อมูลที่ได้รับเกิดการปลอมปน 

2.2.2 Deceptive jammer 
 ใช้การส่งแพ็กเกตข้อมูลที่ปลอมขึ้นมาไปยังช่องสัญญาณอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ทําให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างจํากัดนั้นเต็ม 
ส่งผลให้การรับส่งแพ็กเกตข้อมูลจริงไม่สามารถทําได้ 

2.2.3 Random jammer 
 ใช้การส่งบิตข้อมูลแบบสุ่มไปยังช่องสัญญาณ แต่การส่งจะใช้
การสุ่มช่วงเวลา โดยจะมีทั้งช่วงหลับและต่ืนสลับกันไป ทําให้อุปกรณ์
ประเภทน้ีประหยัดพลังงานและสามารถทํางานได้เป็นระยะเวลานาน 



2.2.4. Reactive jammer 
 อุปกรณ์ประเภทน้ีจะมีการเปล่ียนช่องสัญญาณในการโจมตี 
โดยจะมีการตรวจสอบการใช้งานช่องสัญญาณ หากพบการใช้ก็จะโจมตี
ช่องสัญญาณน้ัน แต่หากไม่พบก็จะเปล่ียนไปยังช่องสัญญาณถัดไป 
 

2.3 วิธีแก้ไขปัญหาการรบกวน 
 ในการแก้ไขปัญหาการรบกวนนั้นมีวิธีการที่สามารถนํามาใช้ได้
หลายวิธี [6] ได้แก่ การลดขนาดกําลังส่งของโหนดลง การใช้สายอากาศ
แบบโพลาไรเซชัน การส่งแบบกําหนดทิศทาง การกระจายสเปกตรัมแบบ
กระโดดความถี่ การกระจายสเปกตรัมแบบลําดับตรง การผสมระหว่าง 
DSSS กับ FHSS และการใช้เทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์ เป็นต้น  
 งานวิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาการรบกวนสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ดําเนินการระดับ network layer และ กลุ่ม
ที่ดําเนินการระดับ physical layer โดยในส่วนของ network layer [9-
10] จะเป็นการหาเส้นทางท่ีสามารถหลบหลีกพ้ืนที่ๆมีการรบกวน โดย
กระบวนการทํางานจะเกิดขึ้นเฉพาะกับโหนดท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากการ
รบกวนเท่าน้ัน ทําให้การแก้ปัญหาในกลุ่มนี้อาจทํางานไม่ได้หากเส้นทางมี
ให้เลือกเพียงทางเดียวหรือการโจมตีเกิดขึ้นกับบริเวณขอบของเครือข่าย 
ในส่วนของ physical layer [1-4] [8] จะเป็นการเข้าควบคุมช่องสัญญาณ
เพ่ือหลบหลีกการรบกวน ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมส่วน
ใหญ่จะใช้การกระจายสเปกตรัมแบบกระโดดความถี่เป็นพ้ืนฐานในงานวิจัย 
โดยงาน [8] ได้ปรับปรุงการกระจายสเปกตรัมแบบกระโดดความถ่ีใหม่ 
เพ่ือให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยเม่ือเปล่ียนช่องสัญญาณไปแล้วจะมี
เพียงบางช่วงเวลาเท่านั้นที่สามารถส่ือสารข้อมูลกันได้ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว
ได้จากกระบวนการสุ่มท่ียังคงต้องมีกระบวนการ synchronization ที่มี
ประสิทธิภาพ งานวิจัยที่ได้พัฒนากระบวนการกระโดดทางความถี่ไปเป็น
เทคนิคในการเปล่ียนช่องสัญญาณ [2-4] แต่ยังมีการใช้งานช่องสัญญาณ
เพียง 2 ช่องสัญญาณ ซึ่งไม่ครบตามมาตรฐาน และในงาน [1] ได้มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานให้กับเทคนิคในการเปล่ียนช่องสัญญาณท่ีมีอยู่
เดิม โดยการเพ่ิมโหนดพิเศษติดเข้ากับโหนดตัวรับรู้ โดยเรียกโหนดนี้ว่า 
honeynode เพ่ือหลอกให้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณเข้าใจผิดว่าเป็นโหนด
จริง นอกจากนี้ยังช่วยในการตรวจสอบและแจ้งเตือนการโจมตีได้ด้วย แต่
การเพ่ิมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้กับโหนดน้ันย่อมต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้น
ตาม จากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนช่องสัญญาณน้ันสามารถสรุปได้ 
ตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการเปล่ียนช่องสัญญาณ 
งาน พฤติกรรมการเปลี่ยน 

Channel 
กระบวนการเลือก 
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[1] Entire network Pseudo-random 11 Reactive 
[4] Entire network Pseudo-random 10 Constant 

Boundary and 
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Alternate 2 Constant 

[8] Entire network Random 8 Reactive 

จากงานวิจัยที่ผ่านมาน้ัน โดยเฉพาะในงาน [4] ที่ใช้การเปล่ียน
ช่องสัญญาณแบบ spectral multiplexing ยังมีการใช้งานช่องสัญญาณ
เพียง 2 ช่องเท่านั้น ซึ่งหากเป็นเช่นน้ีการตัดสินใจในการเลือกช่องสัญญาณ
ใหม่จะทําได้ไม่ยากนัก แต่การใช้งานช่องสัญญาณเพียง 2 ช่อง ไม่สามารถ
ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างเต็มที่ เพราะช่องสัญญาณตาม
มาตรฐาน IEEE 802.15.4 ในย่าน 2.4 GHz นั้นมีถึง 16 ช่องสัญญาณ และ
ยิ่งหากการโจมตีเกิดจาก reactive jammer ที่มีการเปล่ียนช่องสัญญาณ
การโจมตีได้บ่อยคร้ัง ย่อมทําให้กระบวนการทํางานไม่เกิดประสิทธิภาพ
และไม่ได้ประสิทธิผลสูงสุด 
 ดังน้ันจึงควรมีวิธีการในการตัดสินใจเลือกใช้ช่องสัญญาณใหม่ที่
สามารถเลือกใช้ช่องสัญญาณตามมาตรฐานให้ได้ทั้งหมด 
 

3. วิธีการแก้ไขปัญหา 
 ในส่วนนี้จะเป็นการนําเสนอวิธีการแก้ปัญหา ที่ เ รียกว่า 
Jamming Avoidance Algorithm from Wireless Sensor Network 
(JAWSN) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

3.1 วิธีการ JAWSN 
 วิธีการ JAWSN เป็นวิธีการท่ีได้ปรับปรุงกระบวนการเลือก
ช่ อ ง สัญญาณให ม่ ใ ห้ กับการ เป ล่ี ยนช่ อ ง สัญญาณแบบ  spectral 
multiplexing โดยจะเพ่ิมในส่วนของกระบวนการเลือกช่องสัญญาณแบบ
สุ่ม (pseudo-random) เพ่ือให้มีการใช้งานช่องสัญญาณให้ครบท้ัง 16 
ช่องสัญญาณ ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ในย่าน 2.4 GHz โดยโหนด
ทุกตัวจะมีการสร้างตารางช่องสัญญาณไว้ล่วงหน้า ด้วยกระบวนการสุ่ม 
ตามสมการที่ 1  

Xn+1 = aXn+c  mod m                       (1) 
 

 โดย m คือจํานวนช่องสัญญาณท้ังหมด a และ c เป็นค่าคงท่ี

ใดๆ โดยกําหนดให้ x0 เป็นช่องสัญญาณเร่ิมต้น ซึ่งโหนดท้ังหมดใน
เครือข่ายจะใช้ค่าเดียวกันในการคํานวณ หากเกิดการโจมตีขึ้นโหนดจะ
เลือกช่องสัญญาณท่ีคํานวณไว้ล่วงหน้าในตารางเพ่ือใช้เป็นช่องสัญญาณใน
การเปล่ียน ซึ่งในการตัดสินใจเลือกเปล่ียนช่องสัญญาณของโหนดที่อยู่
บริเวณขอบของพ้ืนที่การรบกวน (boundary node) จะพิจารณาจาก
ระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้บนแต่ละช่องสัญญาณ [4] ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว
สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ตามสมการที่ 2 
 

toriginal

roriginal
+

tnew

rnew
 = B                             (2) 

 

 

 โดย toriginal คือระยะเวลาในการอยู่บนช่องสัญญาณเดิมและ 
tnew คือระยะเวลาในการอยู่บนช่องสัญญาณใหม่ roriginal เป็นอัตราการ
ส่งข้อมูลบนช่องสัญญาณเดิม rnew เป็นอัตราการส่งข้อมูลบนช่องสัญญาณ
ใหม่ และ B เป็นขนาดหน่วยความจําของโหนด โดยท่ี toriginal ≥ tnew 
 อุปกรณ์รบกวนสัญญาณในงานวิจัยนี้จะใช้แบบ reactive 
jammer [1] โดยสามารถทําการโจมตีได้เพียงหนึ่งช่องสัญญาณในหน่ึง



ช่วงเวลา การเปล่ียนช่องสัญญาณจะเป็นแบบเชิงเส้น โดยอุปกรณ์รบกวน
สัญญาณไม่มีการเคล่ือนที่ 
 

3.2 กระบวนการทํางานของ JAWSN 
 หากเครือข่ายเกิดการโจมตีจากอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ ดัง
แสดงตามรูปท่ี 3 จะทําให้โหนด F ซึ่งอยู่ภายใต้พ้ืนที่การรบกวนไม่สามารถ
ส่ือสารกับโหนด E ที่เป็นโหนดแม่ได้ ดังนั้นโหนด F จะเปล่ียนไปใช้งาน
ช่องสัญญาณใหม่ตามกระบวนการสุ่มช่องสัญญาณ ดังแสดงกระบวนการ
ทํางานตามรูปที่ 4 และเม่ือโหนด E พบว่าโหนด F หายไปจากตารางเพ่ือน
บ้าน โหนด E จะทําการตรวจสอบตัวเองว่าเป็นขอบของเครือข่าย แล้วจะ
ทํางานเป็น Boundary node ดังแสดงกระบวนการทํางานตามรูปที่ 5 ซึ่ง
โหนด E จะเปล่ียนไปยังช่องสัญญาณเดียวกับ F เพ่ือให้ F สามารถส่ง
ข้อมูลมาถึงตัวเองได้ โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเข้าไว้ยังหน่วยความจํา 
หากครบกําหนดเวลาโหนด E ก็จะเปล่ียนกลับมายังช่องสัญญาณเดิมที่ไม่
ถูกโจมตี เพ่ือส่ือสารกับโหนดอ่ืนและนําข้อมูลที่ได้รับจาก F ส่งต่อไปยัง
สถานีฐาน ในระหว่างกระบวนการทํางานดังกล่าว โหนด A B และ C ซึ่ง
ไม่ได้รับผลกระทบจะทํางานตามปกติ แต่จะมีเพียงโหนด D ที่ไม่สามารถ
ส่งข้อมูลไปยังสถานีฐานได้ในระหว่างท่ีโหนด E ที่เป็นโหนดแม่เปล่ียนไปยัง
ช่องสัญญาณอ่ืน ซึ่งจะต้องรอจังหวะที่โหนด E เปล่ียนกลับมายัง
ช่องสัญญาณเดิมถึงสามารถส่งข้อมูลต่อไปได้ 
 

 
 

รูปท่ี 3 สถานะต่างๆของโหนดเมื่อถูกรบกวน 
 

 
 

รูปท่ี 4 กระบวนการทํางานของ Normal node 

 

รูปที่ 5 กระบวนการทํางานของ Boundary node 
 

4 การทดลอง 
 ในการทดลองระบบของงานวิจัย จะใช้การทดสอบกับระบบ
เครือข่ายจริง โดยจะแบ่งออกเป็นการติดต้ังระบบทดสอบ ผลการทดลอง
และการวิเคราะห์ผล ดังรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปน้ี 

4.1 การติดต้ังระบบทดสอบ 
 เพ่ือการประเมินวิธีการท่ีนําเสนอจะขอยกเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดการโจมตีจากอุปกรณ์รบกวนสัญญาณขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับ
ความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ โดยเฉพาะการวางโหนดไว้ตามแนวชายแดน
เพ่ือติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนท่ีทําผิดกฎหมาย ทั้งการลักลอบขน
ยาเสพย์ติดหรือการตัดไม้ทําลายป่า และในการโจมตีก็น่าจะเกิดกับบริเวณ
ขอบของเครือข่าย เพราะถ้าจะบุกรุกเข้ามายังใจกลางของเครือข่ายก็มี
แนวโน้มสูงที่จะมีการตรวจพบได้ก่อนที่จะเข้ามาถึง 

ในระบบเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายในงานวิจัย จะใช้ Tmote Sky 
จํานวน 8 โหนด โดยทุกตัวทํางานบนมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ย่าน 2.4 
GHz (ความถี่ 2400-2483.5 MHz) ที่มี 16 ช่องสัญญาณ (ช่องสัญญาณท่ี 
11-26) ความเร็วการส่งข้อมูล 250 kbps ซึ่งระบบปฏิบัติการบนโหนดจะ
เป็น TinyOS เวอร์ชัน 2.0 โดยการทดลองจะทําการลดกําลังส่งของโหนด
แต่ละตัวลงให้เหลือเพียง -10dBm โหนดแต่ละตัวจะอยู่ห่างกันประมาณ 5 
เมตร ส่งข้อมูลกันแบบ unicast ขนาดของแพ็กเกตข้อมูล 16 ไบต์ กําหนด 
ให้หน่วยความจํารองรับได้ 16 แพ็กเกต ใช้การหาเส้นทางแบบ static 
route และใช้ topology แบบ cluster tree ดังแสดงตามรูปที่ 6  

 

 
 

รูปที่ 6 ระบบเครือข่ายในการทดลอง 



 ในการโจมตีโหนดตัวรับรู้ในเครือข่ายจะใช้การโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เพ่ือควบคุมโมดูล XBee Series 2 รุ่น XB24 
ของบริษัท MaxStream โดยให้ทํางานเป็นอุปกรณ์รบกวนสัญญาณแบบ 
reactive jammer ดังแสดงตามรูปท่ี 7 และเพ่ือไม่ให้โมดูล XBee หยุดรอ
เวลาเม่ือมีโหนดอ่ืนใช้งานช่องสัญญาณตามกลไก IEEE 802.15.4 จึงทํา
การปรับค่า Clear Channel Assessment (CCA) ให้มีค่าตํ่าสุด ทําให้
ความสามารถในการจับสัญญาณว่ามีอุปกรณ์อ่ืนส่งสัญญาณอยู่ลดน้อยลง 
ซึ่งในการโจมตีจะเกิดขึ้นกับโหนดที่อยู่บริเวณขอบของเครือข่าย คือโหนดท่ี
อยู่บนสุดของเส้นทางตรงกลางดังแสดงตามรูปที่ 6 โดยในการทดลองจะให้
เครือข่ายทํางานตามปกติไปก่อนประมาณ 10 นาที แล้วจึงให้อุปกรณ์
รบกวนสัญญาณเร่ิมทําการโจมตี ซึ่งจะทําการทดลองจํานวน 3 คร้ังต่อหนึ่ง
ช่วงเวลาของการส่งแพ็กเกตข้อมูล (Packet Interarrival Time) โดยในแต่
ละคร้ังจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 3 ชั่วโมง 
 

 
 

รูปที่ 7 อุปกรณ์รบกวนสัญญาณ 
 

4.2 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล 
 จากการทดลองวิธีการท่ีนําเสนอด้วยช่วงเวลาของการส่ง
แพ็กเกตข้อมูลท่ีแตกต่างกัน คือ 4 8 12 16 และ 20 วินาที ตามลําดับ 
โดยหากช่วงเวลาของการส่งแพ็กเกตข้อมูลยิ่งส้ัน การรับส่งข้อมูลจะมี
ปริมาณมาก แต่หากช่วงเวลาของการส่งแพ็กเกตข้อมูลยิ่งนาน การรับส่ง
ข้อมูลจะมีปริมาณที่น้อยเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของการเก็บข้อมูล ซึ่งในการ
เก็บผลการทดลองจะทําเฉพาะพ้ืนที่ๆได้รับผลกระทบเท่านั้น เน่ืองจาก
พ้ืนที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบโหนดสามารถทํางานได้ตามปกติ จึงไม่มีผลกับ
ปริมาณการรับส่งข้อมูลหากเกิดการโจมตีจากอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ โดย
ในการวัดผลจะพิจารณาในส่วนของค่า Packet Delivery Ratio (PDR) 
และปริมาณโอเวอร์เฮด ซึ่งเป็นจํานวนแพ็กเกตควบคุมทั้งหมดที่ส่งออกไป 
เพ่ือที่จะสามารถกู้คืนระบบการส่ือสารของเครือข่ายขึ้นมาใหม่ ให้สามารถ
รับส่งแพ็กเกตข้อมูลได้ โดยคิดออกมาเป็นสัดส่วนของจํานวนแพ็กเกต
ทั้งหมดท่ีส่งออกไปเทียบกับจํานวนแพ็กเกตทั้งหมดท่ีรับได้โดยไม่ซ้ํา
ของเดิม ซึ่งจะเปรียบเทียบกับวิธีการเปล่ียนช่องสัญญาณแบบ spectral 
multiplexing ของ W. Xu et al. [4] ซึ่งแสดงได้ตามรูปที่ 8 และ 9  

เนื่องจากการหลบหลีกการรบกวนไม่ได้มีผลกระทบกับเร่ือง
พลังงานมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะมีผลกระทบกับปริมาณการรับส่งข้อมูล 
ทําให้ในการวัดผลการทดลองไม่ได้พิจารณาในส่วนนี้ 

 
รูปที่ 8 กราฟค่า Packet Delivery Ratio (PDR) 

 

 
รูปที่ 9 กราฟปริมาณโอเวอร์เฮด 

 
จากกราฟรูปที่ 8 วิธีการท่ีนําเสนอให้ผลที่ไม่แตกต่างกันมาก

นัก แม้จะมีการเพ่ิมช่วงเวลาของการส่งแพ็กเกตข้อมูลขึ้น แต่ในส่วนของ
วิธีการเดิมนั้นค่า PDR มีความแตกต่างกัน โดยหากช่วงเวลาระหว่างแพ็ก- 
เกตยิ่งส้ัน เหมือนกับว่าการโจมตีนั้นนานๆจะเกิดขึ้นที ทําให้มีโอกาสส่ง
ข้อมูลได้จํานวนมาก ค่า PDR จึงมีค่ามากและใกล้เคียงกับวิธีการท่ีนําเสนอ 
แต่หากช่วงเวลาระหว่างแพ็กเกตยิ่งนาน ค่า PDR จะมีค่าน้อยกว่าวิธีการท่ี
นําเสนออย่างเห็นได้ชัด เพราะเหมือนกับว่ามีการเปล่ียนช่องสัญญาณการ
โจมตีของ jammer บ่อยคร้ังและรวดเร็ว ทําให้สามารถส่งข้อมูลได้น้อย 
แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของการใช้งานเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแล้ว ช่วงเวลา
ระหว่างแพ็กเกตข้อมูลนั้นไม่ได้มีระยะเวลาที่ ส้ันมากนัก เพราะต้อง
คํานึงถึงข้อจํากัดเร่ืองพลังงาน เนื่องจากการส่งข้อมูลด้วยช่วงเวลาระหว่าง
แพ็กเกตที่ส้ันย่อมต้องใช้พลังงานที่สูงตาม 

ในส่วนกราฟรูปที่ 9 ปริมาณโอเวอร์เฮดของท้ัง 2 วิธี มีสัดส่วน
ที่เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เหมือนกัน หากช่วงเวลาของการส่งแพ็กเกตข้อมูลเพ่ิมขึ้น 
แต่วิธีการท่ีนําเสนอก็ยังคงปริมาณท่ีน้อยกว่าในทุกๆ ช่วงเวลา โดยเฉพาะ
หากช่วงเวลาระหว่างแพ็กเกตยิ่งนานปริมาณโอเวอร์เฮดจะยิ่งน้อยกว่า
วิธีการเดิมมาก เน่ืองจากช่วงเวลาระหว่างแพ็กเกตยิ่งนานเหมือนกับว่ามี



การเปล่ียนช่องสัญญาณการโจมตีของ jammer บ่อยคร้ังและรวดเร็ว ทํา
ให้โหนดมีความพยายามที่จะกู้คืนระบบส่ือสารของตัวเองขึ้นมาใหม่
บ่อยคร้ัง ซึ่งในแต่ละคร้ังจะมีปริมาณโอเวอร์เฮดเกิดขึ้นเสมอ แต่วิธีการท่ี
นําเสนอมีการกู้คืนระบบส่ือสารของโหนดท่ีน้อยคร้ังกว่า ทําให้โอเวอร์เฮด
มีปริมาณท่ีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม  
 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการนําเสนอวิธีการปรับปรุงการเปล่ียน
ช่องสัญญาณแบบ spectral multiplexing เดิม ให้สามารถทํางานได้ดี
หากเกิดการโจมตีจาก reactive jammer ที่มีการเปล่ียนช่องสัญญาณการ
โจมตีอย่างรวดเ ร็วและบ่อยคร้ัง  ด้วยการเ พ่ิมกระบวนการเ ลือก
ช่องสัญญาณแบบสุ่มให้สามารถใช้งานช่องสัญญาณได้ครบท้ัง 16 
ช่องสัญญาณเม่ือเกิดการโจมตีขึ้น ทําให้สามารถเพ่ิมค่า Packet Delivery 
Ratio และยังช่วยลดปริมาณโอเวอร์เฮดที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เครือข่ายมีความ
น่าเชื่อถือและยังรับประกันได้ว่าข้อมูลจะส่งไปถึงยังปลายทางได้ 

 อย่างไรก็ตาม ในการทดลองงานวิจัยด้วยระบบเครือข่ายจริง
นั้นก็มีข้อจํากัด ทั้งในเร่ืองของสถานท่ีในการทดสอบระบบท่ีต้องการพ้ืนที่
ขนาดใหญ่หากเครือข่ายมีโหนดจํานวนมาก และเม่ือโหนดมีจํานวนมาก
ย่อมต้องการแหล่งพลังงานท่ีมากขึ้นตาม อีกท้ังในการเปล่ียนค่าตัวแปรใน
แต่ละคร้ังก็ต้องการระยะเวลา ทําให้การที่จะทําการทดลองให้ได้หลายๆ
คร้ังนั้นต้องใช้ระยะเวลาที่นานมาก นอกจากนี้ในขั้นตอนการทํางานของท้ัง 
2 วิธี ก็ยังคงต้องการกระบวนการในการตรวจจับการโจมตีที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสในการส่งข้อมูลที่มากขึ้น โดย
ไม่เสียเวลาในการตรวจสอบการโจมตีมากนัก 
 สําหรับงานในอนาคต หากเครือข่ายมีขนาดใหญ่ โหนดมี
จํานวนมาก แล้วการโจมตีนั้นเกิดขึ้นกับใจกลางของเครือข่าย ทําให้แบ่ง
เครือข่ายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยังทํางานอยู่บนช่องสัญญาณเดิม 2 
กลุ่ม และอีกกลุ่มคือ กลุ่มที่ทํางานอยู่บนช่องสัญญาณใหม่ ดังแสดง
ตัวอย่างตามรูปท่ี 2 วิธีการท่ีนําเสนอจึงควรมีการพัฒนาให้สามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และย่ิงหากเครือข่ายถูกโจมตีจากอุปกรณ์รบกวน
สัญญาณมากกว่า 2 ตัวหรือเกิดขึ้นมากกว่า 2 ช่องสัญญาณพร้อมกัน การ
ที่จะทําให้โหนดสามารถหลบหลีกการรบกวนท่ีเกิดขึ้นนั้นยังต้องมีการ
ค้นคว้าขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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