
 

บทคัดย่อ 
การท างานของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายโดยท่ัวไปจะมีการ

ส่งข้อมูลท่ีได้จากโหนดเซนเซอร์ไปยังโหนดโคออดิเนเตอร์ท่ี
ท าหน้าท่ีเป็นเกตเวย์เช่ือมต่อกับเครือข่ายภายนอกท่ีมีอยู่เพียง 1 
โหนด เพ่ือส่งต่อข้อมูลออกจากเครือข่ายไปยังปลายทางท่ี
ต้องการ อย่างไรก็ตามเม่ือโหนดท่ีเป็นเกตเวย์เกิดการเสียหาย 
จะท าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลออกนอกเครือข่ายน้ันได้ งานวิจัย
นี้ได้น าเสนอวิธีการเพ่ิมโหนดท่ีเป็นเกตเวย์จ านวน 2 โหนด
และประยุกต์โพรโทคอลการค้นหาเส้นทางแบบ AODV กับ
เครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE802.15.4 ร่วมกับการ
เปล่ียนเกตเวย์ท่ีใช้เป็นโหนดปลายทางในกรณีท่ีโหนดท่ีเป็น
เกตเวย์โหนดตั้งต้นไม่สามารถท างานได้  

ผลการทดสอบโดยการจ าลองการท างานผ่านโปรแกรม 
Network Simulator 2 (NS-2) พ บ ว่ า ค่ า  Throughput ข อ ง
เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายท่ีเสนอมีค่าสูงขึน้เฉล่ีย 1.35 Kbps และ
ค่า Packet Delivery Ratio (PDR) มีค่าสูงขึ้นเฉล่ีย 5.39% เม่ือ
เทียบกับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายแบบดั้งเดิม 
ค ำส ำคญั: เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย AODV หลายเกตเวย ์ 
 

Abstract 
The operation of wireless sensor network (WSN) is 

normally forwarding data from sensor node to gateway 

node or coordination node which connects to another 

network. The gateway node will subsequently transfer the 

data to the specific destination.  When the gateway node 

has been damaged, the data cannot be sent out. Thus, this 

research presents a method by adding 2 gateway nodes 

and applying the routing protocol AODV over 

IEEE802.15.4 WSN including gateway changing when a 

default gateway node comes to shutdown.     

The results from the simulation using NS2 program 

found that throughput and Packet Delivery Ratio (PDR) 

of the proposed WSN increase averagely 1.35 Kbps and 

5.39%, respectively, in comparison with conventional 

WSN.   

Keyword: AODV, Wireless Sensor Network, Multiple 

Gateway, IEEE802.15.4 

 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบนัเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายหรือ WSN ถูกน ามาใช้

งานจริงในภาคสนามอยา่งแพร่หลายทัว่โลก ในประเทศไทย มี
การน ามาใช้ในงานด้านการส ารวจทางธรณีวิทยา เช่น  การ
ตรวจจบัการเดินดินถล่ม งานดา้นการทหาร งานดา้นการเกษตร 
เช่นการตรวจวดั อุณหภูมิ ความช้ืนในดิน [1], [2] ในการน าเอา
ตวัเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายมาประยกุต์ใชใ้นงานดา้นต่างๆ ก็
เพ่ือการเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งการท่ีหนา้งาน และส่งขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้มา
ท่ีส่วนกลางเพ่ือประมวลผล ซ่ึงโดยโครงสร้างของ WSN จะมี
การส่งขอ้มูลจากโหนดเซนเซอร์ มายงัโหนดท่ีเป็นเกตเวย ์ผา่น
โหนดเราเตอร์ ซ่ึงโหนดปลายทางท่ีเป็นโหนดโคออดิเนเตอร์ 
ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นเกตเวย์ จะมีอยู่เพียงแค่โหนดเดียวภายใน
เครือข่าย [3] ดงันั้นเม่ือโหนดเกตเวยไ์ดรั้บความเสียหายก็จะไม่
สามารถรับและส่งขอ้มูลท่ีตอ้ง การออกนอกเครือข่ายได ้จนท า
ให้ขอ้มูลเกิดการสูญหายสาเหตุเน่ืองจากปัญหาเร่ืองพลงังาน 
และขนาดของหน่วยความจ าท่ีมีขนาดจ ากดั 

ถึงแมว้า่จะมีการแกปั้ญหาโดยการเพ่ิมขนาดหน่วยความจ า
ของตัวโหนดท่ีเป็นเกตเวย์ให้มีขนาดมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมการ

เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย IEEE802.15.4 แบบหลายเกตเวย์ 
Multiple Gateways System for Wireless Sensor Network IEEE802.15.4 
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รองรับขอ้มูลจากตวัโหนดเซนเซอร์ท่ีตอ้งส่งเขา้มาท่ีตวัโหนดท่ี
เป็นเกตเวย ์ในขณะท่ีไม่สามารถส่งขอ้มูลออกนอกเครือข่ายได้
ชั่วขณะ แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในกรณีท่ีโหนดเกิดความ
เสียหายจนไม่สามารถส่งและรับขอ้มูลไดแ้บบถาวร 

ดงันั้นงานวจิยัน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ และวธีิในการ
เพ่ิมโหนดท่ี เป็นเกตเวย์จาก 1 โหนด เป็น 2 โหนด ซ่ึงใน
เบ้ืองตน้จะท าการเพ่ิมจ านวนโหนดท่ีเป็นเกตเวยแ์ค่ 1 โหนด  
เน่ืองจากสามารถแสดงให้เห็นถึงกรณีท่ีเกิด SPOF ท่ีโหนดได ้
ในทอพอโลยีแบบเดียวกนั ซ่ึงโหนดท่ีเพ่ิมจะอยูไ่กลกวา่โหนด
เดิมและทดสอบโดยการส่งข้อมูลแบบ Constant Bit Rate 
(CBR) ผ่านโปรโตคอล Ad Hoc On-Demand Distance Vector 
(AODV) โดยจะท าการ เป รียบ เที ยบป ริมาณ  Throughput 
ระหว่างโหนดท่ีเป็นเกตเวย์จาก 1 และ 2 โหนด ในกรณีท่ี
โหนดท่ีเป็นเกตเวย ์1 หยดุท างาน  
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ภำพที ่1: เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายแบบ 2 เกตเวย ์

 

2. ทฤษฎีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 เครือข่ำยเซนเซอร์ไร้สำย IEEE802.15.4 
WSN มีหล   ถ บั ท่ี ช    ั พัฒ    ่ึ ง  Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE)  ป็   ถ  บั  ท่ี
ม  ง    ท่ีชั้  ท่ี  1    ภ พ (Physical layer) และชั้  ท่ี  2 ชั้  
  ่        มู ล  (Data link)      Internet Engineering Task 
Force (IETF) จะม  ง     ปท่ีชั้  ท่ี  3 ชั้            (Network 
layer) และชั้ ท่ี ูง     ้ึ  ป   ม   จดั  ี งใ  OSI model 

โ  ง    ง  ง WSN จะมีโห ดท่ี ป็          ่ึงท  ห   ท่ี
 ะบ ช  งท ง     ่     ภ   ใ           ะห   งโห ดใ 
           พ ่  ม ทบั      ั และป  ง  ั        ั  ง ล ่ 

   มถ่ี (Interference) โด     แ  ห  ะดบั  งพลงัง  แ  
ละช  งท่ี ับ ด   ่ึงโห ดใดๆ ท่ี  ู ใ ช  ง ัญญ ณ ดี    ั บั
โห ด        และ   ง   จะ ช ่ ม    บั           พ ่   ง   มูล
 ป งั  ัโห ด        โห ด หล   ั้  ็จะท       ง ัญญ ณ
แจ ง        ม    ง   (Beacon request)  พ ่           ม
           ่ึงจะมี พี งโห ดท่ี ป็         ท   ั้ ท่ีจะ  บ   ง
         ง   หล   ้ี ด  

WSN จะป ะ  บ ปด   โห ด   งๆ จ     ม   แ  
  ม  ถแบ ง    ป็   งแบบหล ั    โห ดท่ีมีฟัง  ชั ่   
ท  ง  แบบ  ม็ Full-function device (FFD) และโห ดท่ีถู  ดั
ฟัง  ชั ่ท่ี ม จ   ป็     Reduced-function device (RFD)  ่ึงใ 
         จะ   งป ะ  บ ปด    FFD     ง     1   ั  พ ่ ท  
ห   ท่ี  ป็  PAN coordinator โด  ั โห ดท่ี  ป็  FFD จะ
  ม  ถท  ห   ท่ี ป็ โห ด         และโห ดท่ี ป็         
โด โห ด        จะท  ห   ท่ีใ    จัดห     ท งให  ับ
โห ด   งๆ ท่ี   ง     ง   มูล ป งัโห ดท่ี ป็         โด 
โห ด ้ีจะท  ห   ท่ีใ    จัด             และ  ม  ถท  
ห   ท่ี ป็         โด     พ่ิม      ง    ิด    บั         
 ิ        ็   พ ่       มูลท่ี ด ใช  และโห ดป ะ ภท RFD จะ
ท  ห   ท่ี ป็ โห ด          ่ึงจะ  ็บ   มูลจ    ั        
   งๆ ท่ีห   ง    ช     ณหภูมิ จ   ั้ จะ  ง   มูล ป งัโห ด
ท่ี ป็         ผ   ท งโห ด         
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ภำพที ่2: โครงสร้างของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 
 

2.2 Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV) 
AODV[4] เป็นโปรโตคอลเสน้ทางตามมาตรฐาน RFC3561 

ท่ีใช้ทรัพยากรในการประมาลผล และหน่วยความจ าน้อย จึง
เหมาะกบั WSN ท่ีตอ้งการเน้นเร่ืองประหยดัพลงังาน AODV 
ใช้หลักการแบบ distance vector ของ Bellman-Ford ในการ
สร้างเส้นทาง และเป็นโปรโตคอลแบบ On-Demand ซ่ึงจะท า



 

การสร้างเส้นทางเม่ือตอ้งการส่งขอ้มูล ท าให้ลดการ Broadcast 
RREQ ได ้ตวัโปรโตคอล AODV จะพยายามท าให้โหนดนั้นๆ 
ได้รับเส้นทางโดยเร็วท่ีสุดเม่ือมีการก าหนดโหนดปลายทาง
ใหม่ โดยอาศยักระบวนการปรับปรุง และตรวจสอบเส้นทาง ท่ี
ไปยงัโหนดข้างเคียงว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือเม่ือ
โครงสร้างเครือข่ายเปล่ียนแปลง โดยให้โหนดนั้นๆ ยกเลิกการ
ใชเ้สน้ทางท่ีไม่สามารถใชง้านได ้

โปรโตคอล AODV ประกอบไปด้วย Message ต่างๆ คือ
Route Request (RREQ) Route Replies (RREP) Route Errors 
(RERR) เม่ือใดท่ีโหนดตน้ทางตอ้งการส่งขอ้มูลไปยงัโหนด
ปลายทาง โหนดต้นทางจะ Broadcasts Message RREQ เพื่อ
คน้หาเสน้ทางไปยงัโหนดปลายทางนั้น และเสน้ทางจะถูกสร้าง
ข้ึนเม่ือ Message RREQ ไปถึงยงัโหนดปลายทาง หรือในโหนด
ระหวา่งเส้นทางนั้นมีเส้นทางท่ีสามารถไปยงัโหนดปลายทาง
อยู่ในตารางเส้นทาง โหนดนั้ นก็จะส่งส่ง Message RREP 
กลบัไปยงัโหนดตน้ทางโดยวธีิการ Unicast 

2.3 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
งานวิจัยของ Xuan He, Yuanchen Ma และ Mika Mizutani 

ไ ด้ น า เส น อ  Efficient Multiple Gateway System for WSN 
Management in BEMS [5] ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโหนดโคออดิเตอร์
ย่อยๆ ข้ึนมา แต่โหนดเหล่าน้ีถ่าต้องการส่งข้อมูลออกนอก
เครือข่าย จะต้องส่งผ่านโหนดท่ีเป็นเกตเวย์หลัก ดังนั้ นเม่ือ
โหนดโคอออดิเนเตอร์หลักได้รับความเสียหาย ท าให้ เกิด 
Single of Failure (SPOF) ข้อมูลก็จะไม่สามารถส่งออกนอก
เครือข่ายไดเ้ช่นเดิม 

งานวจิยัของ Zahia Bidai, Hafid Haffaf, Moufida Maimour 
ไ ด้ น า เ ส น อ  Node disjoint multi-path routing for zigbee 
cluster-tree Wireless Sensor Networks [6] โด ยต้อ งก าร ส่ ง
ขอ้มูลท่ีขนาดใหญ่ เช่น ภาพเคล่ือนไหว ผา่นทางหลายเส้นทาง
ไปยงัโหนดปลายทางโคออดิเนเตอร์เดียว ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือมี
การชนกนัของขอ้มูลท่ีโหนดปลายทาง และมีการกวนกนัของ
ขอ้มูลระหว่างเส้นทาง จึงไม่สามารถเพ่ิมปริมาณ Throughput 
ไดม้าก และไม่ส่งขอ้มูลออกนอกเครือข่ายไปใชง้านได ้ในกรณี
ท่ีโหนดท่ีเป็นเกตเวยเ์สีย จึงท าใหเ้กิด SPOF ในเครือข่ายได ้
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ภำพที ่3: โหนดตน้ทางกระจาย RREQ Message 
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ภำพที ่4: โหนดปลายทางตอบ RREP Message 
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ภำพที ่5: Efficient Multiple Gateway System for WSN 
      Management in BEMS 

3.  วธีิกำรด ำเนินงำน  
การจ าลองการท างานของระบบผ่านโปรแกรม Network 

Simulator (NS-2) โดยมีการสร้างทอพอโลยีท่ีประกอบด้วย
โหนดตน้ทางจ านวน 1 โหนด และโหนดปลายทางจ านวน 1 
และ 2 โหนด โดยมีการก าหนดช่วงเวลาการท างานของเกตเวย์



 

ดังภาพท่ี 5 และท าการส่งข้อมูล CBR ท่ี มีจ านวนต่างๆ คือ 
6000, 7000, 8000, 9000, 10000 packets เ พ่ื อ ต ร ว จ วั ด ค่ า 
Throughput แ ล ะ ค่ า  Packets Delivery Ratio (PDR) ข อ ง
เครือข่าย ในกระบวนการจ าลองการท างานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 จ าลองการท างานในกรณีท่ีมี 1 เกตเวย ์ท างานเป็น
ระยะเวลา 50 วินาที โดยวินาทีท่ี 5 จะเร่ิมส่งขอ้มูล CBR เขา้ไป
ในโหนดตน้ทาง R0 และก าหนดโหนดปลายทางเป็น R8 เม่ือ
เวลาผา่นไป 20 วนิาที คือวนิาทีท่ี 25 ก าหนดใหโ้หนดปลายทาง 
R8 หยุดท างานจนกระทัง่ถึงถึงวินาทีท่ี 45 รวมเป็นระยะเวลา 
40 วนิาที  

ส่วนท่ี 2 จ าลองการท างานในกรณีท่ีมี 2 เกตเวย ์ท างานเป็น
ระยะเวลา 50 วินาที โดยวินาทีท่ี 5 จะเร่ิมส่งขอ้มูล CBR เขา้ไป
ในโหนดตน้ทาง R0 และก าหนดโหนดปลายทางเป็น R8 เม่ือ
เวลาผา่นไป 20 วนิาที คือวนิาทีท่ี 25 ก าหนดใหโ้หนดปลายทาง 
R8 หยดุท างาน ในขณะนั้นโหนดท่ีเป็นเกตเวย ์2 จะเร่ิมท างาน
แทนเม่ือรู้ว่าโหนดท่ีเป็นเกตเวย์ 1 หยุดท างาน ซ่ึงตวัโหนดท่ี
เป็น เกตเวย์ 2 จะท างานจนกระทั่ง ถึงถึงวินาที ท่ี  45 เป็น
ระยะเวลา 20 วินาที รวมเวลาในการจ าลองทั้ งหมด 40 วินาที 
ซ่ึงแบ่งเป็นโหนดท่ีเป็นเกตเวย ์1 ท างาน 20 วินาที และโหนดท่ี
เป็นเกตเวย ์2 ท างาน 20 วนิาที 

  ล ทั้ งหมด  งโป แ  ม

50450 5 10 15 20 25 30 35 40

CBR Packet          1 CBR Packet          2 

        1 ห  ดท  ง  
 ิ  ที

        2  แ  ด บ          2 ท  ง  

        1 ท  ง  

 
ภำพที ่6: ช่วงเวลาการท างานของเกตเวย ์

        1R0

R1 R6

R2 R7

R3

R5

R4 R8

พ ้ ท่ี  500  ม   x 500  ม  

S DRโห ด   ท ง โห ด        โห ดปล  ท ง
 

ภำพที ่7: ทอพอโลยแีบบ 1 เกตเวย ์

        1R0

R1 R6

R2 R7

R3

R5

R4 R8

พ ้ ท่ี  500  ม   x 500  ม  

S DRโห ด   ท ง โห ด        โห ดปล  ท ง

R9         2

 
ภำพที ่8: ทอพอโลยแีบบ 2 เกตเวย ์

 
การจ าลองการท างานจะก าหนดคา่พารามิเตอร์ในการ

ทดสอบดงัน้ี 
จ านวนโหนด (1 เกตเวย)์ 9 โหนด 
จ านวนโหนด (2 เกตเวย)์ 10 โหนด 
ชนิดขอ้มูลท่ีส่ง  Constant Bit Rate (CBR) 
รูปแบบการแพร่กระจายคล่ืน Two Ray Ground Model 
ขนาดขอ้มูลท่ีส่ง  100  ไบต ์
ขนาดทอพอโลย ี  500 เมตร x 500 เมตร 
โพรโทคอลระดบั MAC IEEE 802.15.4 
โหนดตน้ทาง  1 โหนด 
โหนดปลายทาง (1 เกตเวย)์ 1 โหนด 
โหนดปลายทาง (2 เกตเวย)์ 1 โหนด 
ระยะเวลาในการจ าลอง 40 วนิาที 
โปรโตคอลเสน้ทาง AODV 



 

 หลงัจากจ าลองการท างานของ WSN ทั้ง 2 แบบ แลว้จะได้
ข้อมูลเป็น trace ไฟล์ ซ่ึงบันทึกค่าเหตุการณ์ต่างๆ ไวท่ี้เวลา
ต่างๆ โดยจะน าข้อมูลท่ีได้เหล่าน้ีมาหาค่าเฉล่ีย Throughput 
และค่า Packets Delivery Ratio (PDR) ของเครือข่ายจากซูโด-
โคด้ (Pseudo Code) ดงัน้ี 

 

 
ภำพที ่9: การหาค่า Throughput 

 

 
ภำพที ่10: การหาค่า PDR  

 
ภาพท่ี 9 แสดงการหาค่า Throughput ของ WSN แบบท่ีมี 1 

เกตเวย ์โดยการหาค่า CBR packets ขาออกท่ีโหนด R8 เทียบ
กบัขาเขา้ท่ีโหนด R0 แลว้เทียบกบัเวลาท่ีใชใ้นการจ าลองคือ 40 
วินาที ส่วน WSN แบบ 2 เกตเวย ์โดยการหาค่า CBR packets 
ขาออกท่ีโหนด R8 บวกกับโหนด R9 เทียบกบัขาเขา้ท่ีโหนด 
R0 แลว้เทียบกบัเวลาท่ีใชใ้นการจ าลองคือ 40 วนิาที 

ภาพท่ี 10 แสดงการหาค่า PDR ของ WSN แบบ 1 เกตเวย ์
โดยการหาค่า CBR packets ขาออกท่ีโหนด R8 เทียบกบัขาเขา้
ท่ีโหนด R0 ส่วนของเครือข่ายแบบ 2 เกตเวย ์โดยการหาค่า 
CBR packets ขาออกท่ีโหนด R8 บวกกบัโหนด R9 เทียบกบัขา
เขา้ท่ีโหนด R0  

 

4. ผลกำรทดลอง  
4.1 กำรทดสอบกำรจ ำลองส่งข้อมูล CBR ใน WSN แบบ 1 

เกตเวย์ 
ท าการทดสอบโดยการส่งข้อมูล CBR ท่ีมีอัตราข้อมูลท่ี

แตกต่างกนัเขา้ไปท่ีโหนดตน้ทาง R0 โดยมีโหนดปลายทาง R8 
 
 

ตำรำงที ่1: ผลการทดลองใน WSN แบบ 1 เกตเวย ์

Parameter 
Sending Data (Packets) 

6000 7000 8000 9000 10000 

Simulate time (s) 40 40 40 40 40 
Data Receive 
R8 (Packets) 

2999 3192 3192 3192 3192 

Avg. Throughput 
R8 (Kbps) 

12.50 11.40 9.98 8.87 7.98 

Packet Delivery 
Ratio (R8) (%) 

49.98 45.60 39.90 35.47 31.92 

Packet Drops 
(R8) (Packets) 

3001 3808 4808 5808 6808 

 
จากตารางท่ี 1 ค่า Throughput และค่า PDR จะเห็นไดว้า่เม่ือ

จ านวน CBR packets มีปริมาณมากข้ึนจะท าให้ Throughput 
และค่า PDR มีค่าท่ีน้อยลง เน่ืองจากตัวโหนดไม่สามารถ
รองรับปริมาณขอ้มูลท่ีมีจ านวนมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูล
ท่ีรับไดใ้นโหนด R8 ขณะท่ีมีจ านวน CBR packets ตั้งแต่ 7000 
ข้ึนไปมีค่าเท่าเดิม และเม่ือพิจารณาในส่วนของจ านวน Packets 
Drops จะเห็นวา่มีจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ อนัเป็นผลมาจากการท่ี
โหนด R8 หยดุท างาน 

4.2 กำรทดสอบกำรจ ำลองส่งข้อมูล CBR ใน WSN แบบ 2 
เกตเวย์ 

ท าการทดสอบโดยการส่งขอ้มูล CBR เขา้ไปท่ีโหนดต้น
ทาง R0 โดยมีโหนดปลายทาง R8 และ R9 จากตารางท่ี 2 ผลท่ี
ไดเ้ม่ือมีการหาค่าปริมาณ Throughput และค่า PDR จะเห็นได้
ว่า ท่ี จ านวนป ริมาณ  CBR packets ต่ างๆ  ป ริมาณค่ าของ 
Throughput และค่า PDR ของเค รือข่ ายท่ี มี  2 เกต เวย์ มีค่ า
มากกว่าเม่ือเทียบกับแบบเครือข่ายท่ีมี 1 เกตเวย ์เน่ืองจากตวั
โหนด R9 ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเกตเวย ์2 สามารถช่วยรองรับปริมาณ
ขอ้มูลท่ีมีจ านวนมากข้ึนได ้

จากกราฟในภาพท่ี 11 และ 12 แสดงการเปรียบเทียบค่า 
Throughput และค่า PDR ของเครือข่ายแบบ 1 และ 2 เกตเวย ์
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเครือข่ายแบบ 2 เกตเวย ์สามารถท าได้สูงกว่า
แบบเครือข่าย 1 เกตเวย์ ซ่ึงป ริมาณ  Throughput ท่ีการส่ง 
Packets 6000 มีค่ามากกวา่ท่ีส่ง Packets 10000 นั้น เน่ืองจากถา้
ดูท่ีตารางท่ี 2 พบว่าจ านวน Packets Drop ของเกตเวย์ 2 มีค่า



 

มากข้ึนเม่ือมีการส่งขอ้มูลมากข้ึน เน่ืองจากเกตเวย ์2 อยูไ่กลสุด 
ท าให ้Buffer ท่ีโหนดระหวา่งทางเตม็ ท าให ้Packets ท่ีถูกส่งมา
ใหม่ถูก Drop ไป แต่โดยรวมของการจ าลองท่ีระดับ CBR 
packets ต่างๆ พบวา่ในเครือข่าย 2 เกตเวย ์สามารถท าไดสู้งกวา่
แบบเครือข่าย 1 เกตเวย ์
 
ตำรำงที ่2: ผลการทดลองใน WSN แบบ 2 เกตเวย ์

Parameter 
Sending Data (Packets) 

6000 7000 8000 9000 10000 

Simulate time (s) 40 40 40 40 40 
Data Received 
R8 (Packets) 

2999 3192 3192 3192 3192 

Data Received 
R9 (Packets) 

887 634 159 54 54 

Avg. Throughput 
R8+R9 (Kbps) 

16.19 13.66 10.47 9.02 8.12 

Packet Delivery 
Ratio R8+R9 (%) 

64.77 54.66 41.89 36.07 32.46 

Packet Drops 
R8+R9 (Packets) 

2114 3174 4649 5754 6754 

 

 
ภำพที ่11: ปริมาณ Throughput 

 
ภำพที ่12: สดัส่วนการส่งขอ้มูลส าเร็จ PDR 

5. ข้อสรุปและเสนอแนะ 
จากการทดลองแสดงให้ เห็นว่า WSN แบบ 2 เกตเวย ์

สามารถให้ปริมาณ Throughput ของเครือข่าย และค่า PDR% ท่ี
ดีกว่าการใช้ WSN แบบ 1 เกตเวย์ โดยการใช้โปรโตคอล
เส้นทาง AODV และโหนดภายในเครือข่ายไม่มีการเคล่ือนท่ี 
แต่ในกรณีมีความหนาแน่นของขอ้มูลในเครือข่ายจ านวนมาก 
ส่วนต่างของค่า Throughput ของเครือข่าย และค่า PDR นั้นจะมี
ค่าไม่สูงมาก โดยพบว่าค่า Throughput มีค่าสูงข้ึนเฉล่ีย 1.35 
Kbps และค่า Packet Delivery Ratio (PDR) มีค่ าสูงข้ึน เฉ ล่ีย 
5.39% เม่ือเทียบกบั WSN แบบเดิมท่ีมี 1 เกตเวย ์

ขอ้เสนอแนะควรท าการปรับปรุงตวัโปรโตคอลเส้นทาง 
Ad-hoc On-Demand Distance Vector (AODV) ให้สามารถหา
ตวัเกตเวยใ์หม่ในเครือข่ายไดเ้องโดยอตัโนมติั และแบ่งภาระ
การท างานของตัวโหนดท่ีเป็นเกตเวย ์เม่ือเกตเวยปั์จจุบันไม่
สามารถส่งหรือรับขอ้มูลได ้ 
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