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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและป้องกันภัยคุกคามจากอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่เข้ารหัสโปรโตคอล 
WPA2 ที่อาจจะถูกโจมตีด้วย KRACK เน่ืองจากเป็นช่องโหว่ในระดับโปรโตคอล ส่งผลให้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทุก
ผลิตภัณฑ์ที่เข้ารหัสด้วยโปรโตคอลดังกล่าว ไม่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน เพ่ือเป็นแนวทางในการทดสอบหาช่อง
โหว่และแนวทางการป้องกัน งานวิจัยน้ีได้น าเสนอหลักการและข้ันตอนต่าง ๆ ในการทดสอบโดยใช้ระบบปฏิบัติการ 
KALI Linux ที่ติดต้ัง KRACK Script เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการน าไปป้องกันและปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายที่ใช้
งานอยู่ ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม 
  ผลจากการทดสอบพบว่าระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เข้ารหัสด้วย
โปรโตคอล WPA2 จ านวน 4 รุ่น พบว่ามีช่องโหว่จาก WPA2 Handshake และถูกโจมตีด้วย KRACK ทั้งหมด ต้อง
หาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงให้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมีความปลอดภัยทันที  
ค าส าคัญ:  ช่องโหว่ระบบเครือข่ายไร้สาย/ โปรโตคอล WPA2/การโจมตีแบบ KRACK 

Abstract 
 This study had objectives to study and protect wireless network devices, implementing 
the WPA2 protocol, that are vulnerable to Key Reinstallation Attack: KRACK attack. This is a 
protocol-level issue that puts almost every WPA2 wireless-enabled device, all brands, at risk of 
attack. To find those loopholes and guidelines for protecting the devices, this study proposed the 
principles, step by step, in testing the attack using KALI Linux operating system that has KRACK 
script installed. The testing meant to help preventing and improving the wireless network devices, 
to be more safe and effective. 
 The testing results showed that all of the 4 wireless networks of Kamphaeng Phet 
Rajabhat University, implementing the WPA2 protocol, are vulnerable to KRACK attack through 
exploiting a handshake of the WPA2 protocol. An immediate security prevention and improvement 
are needed.  
Keywords: Vulnerability/ Protocol WPA2/ KRACK 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันระบบเครือข่ายไร้สาย(WiFi) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งจะพบว่าหน่วยงานขนาดเล็กนิยม
ติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สายทดแทนเดิมคือระบบเครือข่ายแลน(LAN)กันมากข้ึน  อย่างไรก็ตามระบบเครือข่ายไร้สาย
ก็คงเป็นระบบการสื่อสารที่มีความปลอดภัยต่ ามากเพราะเป็นการรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ  ผู้ที่โจมตีสามารถดักจับ
ข้อมูลอยู่ในพ้ืนที่ที่สัญญาณเครือข่ายไร้สายกระจายมาถึง ก็สามารถดักจับข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
โดยสะดวก การค้นหาผู้กระท าความผิดสามารถท าได้ยากมาก เน่ืองจากเป็นการสื่อสารที่ใช้อากาศเป็นตัวกลางใน
การกระจายสัญญาณ อีกท้ังไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่อเข้าระบบก่อนแต่ประการใด จึงมีผู้ที่โจมตีจ านวนมาก ท าการดัก
จับข้อมูลและน าเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางทีมิชอบอยู่เสมอ  เพ่ือให้การรับส่งข้อมูลระบบในครือข่ายไร้สายมี
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ได้มีการพัฒนากลไกลการเข้ารหัสข้อมูลเริ่มต้ังแต่ WEP ที่ใช้กุญแจเข้ารหัสขนาด 40 
bit ซึ่งต่อมาพบว่ามชี่องโหว่สามารถ HACK ได้โดยง่าย ปี พ.ศ 2546 หน่วยงาน Wi-Fi Alliance ได้เพ่ิมขนาดกุญแจ
เป็น 256 bit และก าหนดมาตรฐานการเข้ารหัสเป็น WPA ที่เข้ารหัสข้อมูลด้วย TKIP และมาตรฐาน WPA2 ที่
เข้ารหัสข้อมูลด้วย AES  ในปีพ.ศ 2547   โดยมาตรฐานและการเข้ารหัสแบบ WPA2 ได้ถูกใช้มากว่าสิบปี ซึ่งเชื่อกัน
ว่ามีความปลอดภัยและแข็งแกร่งที่สุด  จนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 Mathy Vanhoef และ Frank 
Piessens นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย KU Leuven ได้ค้นพบช่องโหว่ของ WPA2 โดยผู้ที่โจมตีท าการปลอมเป็น
เครือข่ายไร้สาย แล้วท าการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานอยู่ โดยการรบกวนหรือหยุดการสื่อสารของ ข้อความท่ี 3 (Message 
3) ซึ่งเป็นกระบวนการการท างานของ 4-way-handshake ท าให้เครื่องผู้ใช้งานอยู่ได้รับการติดต้ังกุญแจลับชุดใหม่
จากเครื่องผู้ที่โจมตีแทนกุญแจลับชุดเดิมที่ใช้อยู่กับเครือข่ายไร้สายก่อนหน้าน้ี ซึ่งเป็ นการโจมตีรูปแบบที่เรียกว่า 
man-in-the-middle  โดยปกติแล้วกุญแจลับที่ใช้ในกระบวนดังกล่าวจะมีค่าที่ไม่ซ้ ากันและใช้เพียงครั้งเดียว ด้วย
ช่องโหว่น้ีท าให้ผู้โจมตีสามารถดักจับทราฟฟิกและข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายไร้สายได้โดยที่ไม่ต้องทราบรหัสใด 
ๆทั้งสิ้นรวมทั้งสามารถแทรกแพ็คเก็ตหรือข้อมูลที่เป็นอันตรายไปยังเครื่องผู้ที่ใช้งานได้ด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยน
รหัส WPA2 ใหม่แล้วก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นช่องโหว่ที่ร้ายแรงในระดับโปรโตคอล ท าให้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายจาก
ผู้ผลิตต่าง ๆได้รับผลกระทบทั้งหมด[7][8][9] งานวิจัยน้ีได้จัดท าข้ึนเพ่ือทดสอบหาช่องโหว่อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่
ติดต้ังภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยใช้เทคนิคการโจมตีแบบ KRACK (Key Reinstallation Attacks) 
จากระบบปฏิบัติการ KALI Linux โดยเน้ือหาถัดไปจะน าเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการที่น ามาใช้ วรรณกรรมต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้อง ข้ันตอนในการด าเนินงานผลที่ได้จากการด าเนินงาน และผลสรุปของงานรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือทดสอบหาช่องโหว่ของโปรโตคอล WPA2 ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยขอระบบ
เครือข่ายไร้สาย ท่ีใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลายและเชื่อกันว่ายังเป็นโปรโตคอลเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูง  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 สภาพแวดล้อมของการทดสอบช่องโหว่ของโปรโตคอล WPA 2 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Kali Linux และ  Script KRACK เพ่ือทดสอบหาช่องโหว่ WPA 2 ของอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายไร้สายที่ติดต้ังภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ซึ่งมีสภาพแวดล้อมในการทดสอบดังภาพที่ 1 
และมีรายละเอียดดังน้ี การทดสอบหาช่องโหว่ของโปรโตคอล WPA2 ของระบบเครือข่ายไร้สายน้ันมีอุปกรณ์การ
ทดลองดังน้ี   
   1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยมีคุณสมบัติโดยย่อดังน้ี  
    1) ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Window 64 แบบ 64 Bit  
    2) ติดต้ังระบบปฏิบัติ Kali Linux แบบเสมือน โดยใช้ Oracle Virtual 
Box 
    3) หน่วยประมวลผล Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz  
    4) หน่วยความจ าหลักขนาด (RAM) 16 GB  
    5) หน่วยความจ ารองขนาด (HDD) 512 GB   
   2. อุปกรณ์รับสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless NIC) TPLINK TL-WN722N 
version 1  
     3.อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่ใช้ในการทดสอบหาช่องโหว่จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ 
 

 
 

ภาพที ่2 (ก) อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย  (ข.)เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบ 
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การติดต้ัง Script  KRACK เพ่ือทดสอบช่องโหว่ WPA2 มีข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
   1. ติดต้ังซอฟต์แวร์จ าลองโดยใช้ Oracle Virtual Box บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 และติดต้ังระบบ 
ปฏิบัติการ KALI Linux  
   2. เปิดหน้าต่าง Terminal  บนระบบปฏิบัติการ KALI Linux ให้ท าการ Update และ Download  
Krackattacks-Scripts โดยใช้ค าสั่งดังน้ี 
    - sudo apt update 
    - apt-get install libnl-3-dev libnl-genl-3-dev pkg-config libssl-dev net-tools git 
sysfsutils python-scapy python-pycryptodome 
   3. Download Script จากเว็บไซด์ github โดยใช้ค าสั่ง  

     -  git clone https://github.com/vanhoefm/krackattacks-test-ap-ft.git  
   4.หยุดการท างานการเข้ารหัสของอุปกรณ์ไร้สายในระดับ Hardware  
           - ./disable-hwcrypto.sh   
   5.เมื่อใช้ค าสั่งในข้ันตอนที่ 4 เสร็จแล้วให้เริ่มระบบปฏิบัติการ Kali Linux อีกหน่ึงครั้ง  
   6 ใช้ค าสั่ง sudo vi เพ่ือสร้างไฟลค์อนฟิกูเรชัน wpa_supplicant โดยมีตัวอย่างด้านล่างต่อไปน้ีเพ่ือเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายไร้สายที่ต้องการทดสอบ  
  ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant 
        network={ 
        ssid=”KPRU” 
        key_mgmt=FT-PSK 
        psk=”password” } 
  โดยก าหนดชื่อ ssid และ psk เป็นค่าเดียวกับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่ใช้ทดสอบ ให้บันทึกชื่อไฟ 
เป็น network.conf    
  7. ท าการ run Script โดยใช้ค าสั่งตามล าดับต่อไปน้ี 
    - rm /var/run/wpa_supplicaticant/wlan0 

    - sudo wpa_supplicant -D nl 80211 - i wlan 0 - c network.conf 
  8 ท าการทดสอบเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ต้ังค่า SSID ชื่อ KPRU โดยใช้ค าสั่งดังต่อไปน้ี 

    - sudo krack-ft-test.py wpa_supplicant -D nl 80211 - i wlan 0 - c network.conf 

   9.ระบบปฏิบัติ Kali Linux จะท าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายใหม่อีกครัง้ซึ่งจะมีข้อสังเกตว่าจะให้มีการใส่
รหัสผ่าน WPA2 ใหม่อีกครั้ง 
  10. ในงานวิจัยน้ีเป็นการทดสอบช่องโหว่ WPA2 โดยใช้ Script KRACK  เพ่ือตรวจสอบว่ามีการส่ง Message 3 

ระหว่างผู้รับ (Client) และผู้ให้บริการ (Access Point ) ซ้ าหรือไม่ โดยสังเกตจากค่า IV (initialization vector) 
และค่า seq  (sequence number)  โดยในการทดสอบจะเป็นการโจมตีเพ่ือขัดจังหวะการแลกเปลี่ยนข้อความที่ 3 
ของกระบวนการ 4-way handshake ซึ่งได้ออกแบบการทดลองให้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mathy Vanhoef 
และ Frank Piessens  ดังภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 ข้ันตอนการโจมตีเพ่ือขัดจังหวะการแลกเปลี่ยนข้อความที่ 3 ของกระบวนการ 4-way handshake 

    โดยปกติแล้วถ้าหากไม่มีข้อผิดพลาดในการสื่อสารการรับส่งข้อมูลข่าวสารจากฝั่งผู้รับ (Client) ก็สามารถ
รับ Message 3  จาก จากฝั่งผู้ให้บริการ (Access Point)ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีเกิดมีข้อผิดพลาดใด ๆ  
ที่ฝั่งผู้รับ (Client) ท าให้ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก Message 3 จากฝั่งผู้ให้บริการ (Access Point) หลายครั้ง ผู้รับ 
(Client) จะถูกบังคับให้มีการล้างค่าที่จ าเป็นในกระบวนการเข้ารหัสเพ่ือจัดการข้อผิดพลาดต่าง ๆที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการรับส่งข้อมูลและบังคับให้เข้ารหัสด้วยกุญแจเดิมซ้ าอีกครั้ง ซึ่งข้ันตอนดังกล่าว หากมีผู้โจมตีสามารถ 
บังคับไม่ให้ผู้รับ (Client) ได้รับ Message 3 ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดเงื่อนไขการส่ง Message 3 ซ้ า ท าให้อุปกรณ์
ที่ใช้งานอยู่บนเครือข่ายไร้สายที่เข้ารหัสใหม่อีกครั้งหน่ึง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวจะมีผลต่อความปลอดภัย
ของข้อมูลที่มีการเข้ารหัส  ส่งผลให้ผู้โจมตีสามารถถอดรหัสข้อมูลดูทราฟฟิกได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านใด ๆทั้งสิ้นซึ่ง
การโจมตีแบบ KRACK ท าให้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่เข้ารหัสตามมาตรฐานแบบ WPA1 และ WPA2 แบบ WPA-
TKIP , AES-CCMP   และ AES GCMP และสามารถสอดแทรก Packet ปลอมเข้าไปยังข้อมูลของผู้ใช้งานบน
เครือข่ายไร้สายได้อีกด้วยในกรณีที่ใช้การเข้ารหัสแบบ AES-CCMPดังน้ันจากที่ได้กล่าวไปแล้วเราการโจมตีแบบ 
KRACK  (Key Reinstallation Attack) คือการติดต้ังคีย์ลับที่ผ่านการโจมตีมาแล้วใหม่อีกครั้ง  โดยมีตัวอย่างดังภาพ 
 

 
                                  

ภาพที ่4 การร้องขอรหัสผ่านใหม่อีกครัง้ 
 
  จากภาพจะเป็นการบังคับให้ใส่รหัสผ่าน WPA2 อีกหลายครั้งจนกว่าจะบังคับให้เครื่องผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายไร้สายของผู้ที่โจมตี 
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  ผลการทดสอบช่องโหว่ WPA2 ของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย  
 ผลการทดสอบการโจมตีแบบ โดยใช้เทคนิคการโจมตีแบบ KRACK (Key Reinstallation Attacks) กับอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สายที่ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจ านวน 4 รุ่น ที่เข้ารหัสการรักษาความปลอดภัยแบบ 
WPA2 มีช่องโหว่ทั้ง 4 รุ่น ซึ่งผลการทดสอบดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการโจมตีช่องโหว่ WPA2 โดยใช้เทคนิคการโจมตีแบบ KRACK  
 

ล าดับที่ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ ์ รุ่น ค่า IV ค่า seq 

1 Linksys WAP54G ซ้ า ซ้ า 
2 Linksys WRT54GL ซ้ า ซ้ า 
3 Engenius EAP350 ซ้ า ซ้ า 
4 Engenius EAP300 ซ้ า ซ้ า 

 
  จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบการโจมตีช่องโหว่ WPA2 โดยใช้เทคนิคการโจมตีแบบ KRACK กับ
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายจ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 4 รุ่นพบว่ามีค่า Initialization Vector และค่า sequence number มี
ค่าซ้ า ซึ่งจะส่งผลให้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ดังกล่าวที่ติดต้ังใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรไม่มี
ความปลอดภัยในการให้บริการ โดยจะมีผลการทดสอบตามตัวอย่างดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที ่5 ลักษณะผลการทดสอบที่พบของการโจมตีแบบ KRACK 
 
    จากภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าค่า IV ล าดับที่ 728 ,736 กับค่า seq  ล าดับที่ 3565,3576 มีค่าซ้ า โดยมีข้อความแจ้ง
จาก ระบบปฏิบัติการ Kali Linux ที่ติดต้ัง Script Krack ว่า ชุดล าดับดังกล่าวเป็นช่องโหว่  
 
 การป้องกันและการแก้ไข 
   สามารถป้องกันได้โดยการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่ใช้งานอยู่ โดยติดต่อและ
ปฏิบัติตามค าแนะน าของเว็บไซด์ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ผู้วิจัยได้ทดลองเข้าไปยังเว็บไซด์ผู้ผลิตพบว่าเว็บไซด์
ของผู้ผลิต Engenius อยู่ระหว่างจัดท า Firmware เพ่ือแก้ไขปัญหาช่องโหว่ KRACK WPA2 ของอุปกรณ์เครือข่าย
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ไร้สายและแจ้งว่าจะให้ Download ได้ในเวลาอันใกล้น้ี ในขณะที่เว็บไซด์ของผู้ผลิต Linksys ยังไม่มี Firmware 
แก้ไขช่องโหว่ WPA2  แต่อย่างใด 
สรุปผลการวิจัย 
   การศึกษางานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาถึงหลักการโจมตีและหาช่องโหว่ของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่เข้ารหัส
ด้วย WPA2 ของ โดยใช้ Krack Script เป็นการทดสอบการโจมตีแบบ Man-in-the-Middle ผลการทดสอบท าให้
ผู้รับข่าวสารไม่ได้รับ Message3 จากผู้ส่ง ท าให้เกิดการส่ง Message3 ซ้ าเกิดข้ึน โดยอัลกอรึทึมการเข้ารหัสแบบ 
WPA2 มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนคือกระบวนการเข้ารหัสหรือคีย์ลับ และค่า  initialization vector (IV)  ซึ่งค่า
ดังกล่าวจะเป็นหมายเลขล าดับที่ไม่มีทางซ้ ากันและมีค่าเพ่ิมข้ึนตลอด เมื่อมีการส่ง Message3 ซ้ าเกิดข้ึน จะท าให้
กระบวนการเข้ารหัสหรือคีย์ลับ จะถูกล้างค่าเป็นค่าเริ่มต้นหรือมีค่าเป็น 0 และเครื่องที่ผู้ใช้งานจะถูกบังคับให้
เข้ารหัสเดิมซ้ าจากผู้ที่โจมตี ท าให้ไม่มีค่า initialization vector (IV)  หรือเป็นค่าซ้ าน้ันเอง โดยจะส่งผลให้ผู้โจมตี
สามารถสามารถถอดรหัสหรือดักจับข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้รหัสใด ๆทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรหัส WPA2 ก็ไม่
สามารถช่วยให้ระบบมีความปลอดภัย โดยแนวทางการแก้ไข ผู้ใช้ที่ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขได้โดยการ
อัพเดต Firmware รวมทั้งปฏิบัติค าแนะน า จากผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายได้โดยตรง ถึงแม้ว่า WPA2 จะถูกค้น
พบว่ามีช่องโหว่ แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดคือผู้ที่จะโจมตีต้องเข้าถึงหรืออยู่ในรัศมีที่สามารถเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่ายไร้
สายน้ันถึงจะสามารถโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ดังกล่าวน้ีได้ นอกจากน้ีการใช้งาน HTTPS และ VPN ช่วยลด
ผลกระทบจากช่องโหว่ดังกล่าวได้อีกทางหน่ึง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษางานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาถึงหลักการโจมตีและหาช่องโหว่ของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่เข้ารหัส
ด้วย WPA2 ของ โดยใช้ Krack Script เป็นการทดสอบการโจมตีแบบ man-in-the-middle ผลการทดสอบท าให้
ผู้รับข่าวสารไม่ได้รับ Message3 จากผู้ส่ง ท าให้เกิดการส่ง Message3 ซ้ าเกิดข้ึน โดยอัลกอรึทึมการเข้ารหัสแบบ 
WPA2 มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนคือกระบวนการเข้ารหัสหรือคีย์ลับ และค่า  initialization vector (IV)  ซึ่งค่า
ดังกล่าวจะเป็นหมายเลขล าดับที่ไม่มีทางซ้ ากันและมีค่าเพ่ิมข้ึนตลอด เมื่อมีการส่ง Message3 ซ้ าเกิดข้ึน จะท าให้
กระบวนการเข้ารหัสหรือคีย์ลับ จะถูกล้างค่าเป็นค่าเริ่มต้นหรือมีค่าเป็น 0 และเครื่องที่ผู้ใช้งานจะถูกบังคับให้
เข้ารหัสเดิมซ้ าจากผู้ที่โจมตี ท าให้ไม่มีค่า initialization vector (IV)  หรือเป็นค่าซ้ าน้ันเอง โดยจะส่งผลให้ผู้โจมตี
สามารถสามารถถอดรหัสหรือดักจับข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้รหัสใด ๆทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรหัส WPA2 ก็ไม่
สามารถช่วยให้ระบบมีความปลอดภัย โดยแนวทางการแก้ไข ผู้ใช้ที่ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขได้โดยการ
อัพเดตเฟิร์มแวร์ รวมทั้งปฏิบัติค าแนะน า จากผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายได้โดยตรง ถึงแม้ว่า WPA2 จะถูกค้น
พบว่ามีช่องโหว่ แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดคือผู้ที่จะโจมตีต้องเข้าถึงหรืออยู่ในรัศมีที่สามารถเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่ายไร้
สายน้ันถึงจะสามารถโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ดังกล่าวน้ีได้ นอกจากน้ีการใช้งาน HTTPS และ VPN ช่วยลดผลกระทบ
จากช่องโหว่ดังกล่าวได้อีกทางหน่ึง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการทดลองครั้งน้ียังไม่มี Firmware ออกมาแก้ไขดังน้ันควรจะท าการทดสอบอีกครั้งหลังจากท่ีได้มีการ
อัพเดต Firmware จากผู้ผลิตอีกครั้งหน่ึง  และควรจะทดสอบในรูปแบบการโจมตีในลักษณะของเชื่อมต่อแบบ VPN 
และการใช้งานแบบ HTTP,HTTPS ทั้งก่อนและหลังอัพเดต Firmware  
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