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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ความนิ ยมในการใช้อุปกรณ์ สือสารเคลื อนที ในด้าน
ความบันเทิงต่างๆ เพิมมากขึน ซึ งต้องการความเร็ วในการเชื อมต่อสู ง จึง
ได้มีการพัฒนาโพรโตคอล MPTCP ซึ งเป็ นส่ วนเสริ มของ TCP ทีทาํ ให้
สามารถรับ-ส่ งข้อมูลได้มากกว่า 1 ช่ องทาง เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
เชื อมต่อข้อมูล งานวิจยั นี ศึกษาผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของ
MPTCP เมื อ เส้ น ทางการรั บ -ส่ ง ข้อ มู ล เส้ น ทางใดเส้ น ทางหนึ งมี
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานทีลดลง ซึ งผลการจําลองพบว่า เมือประสิ ทธิ ภาพ
ของเส้นทางนันแย่ลง จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของ MPTCP โดย
ถ้า เส้ น ทางนันเป็ นเส้ น ทางหลัก ที มี Throughput สู ง จะกระทบต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม และ Throughput จะลดลงด้วยอัตราเร่ งทีมากกว่า
คําสําคัญ: โพรโตคอล MPTCP, สถานี ฐาน, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

Abstract
Currently, internet access via mobile devices has become the
necessary for everyday life and been growing continuously every
minute. Moreover, such growth needs fast transmitting data to provide
the flow, therefore, protocol MPTCP has been developed as part of TCP
for further capability of transferring data more than one pathway. This
research studied on the effects to overall efficiency of MPTCP when
one of the pathways has decreased its efficiency. Simulation results
showed that MPTCP overall performance become less when such
decrease happened. That is, if the main pathway has high throughput, it
affects overall performance and the throughput will decrease with more
acceleration.
Keywords: MPTCP, eNodeB, Access Point

1. บทนํา

ปั จจุบนั ความนิ ยมในการใช้อุปกรณ์ สือสารเคลื อนที ในการใช้
ประโยชน์ดา้ นความบันเทิงเพิมขึน ทําให้ตอ้ งการความเร็ วในการเชื อมต่อที
เพิมมากขึน แม้ว่าปั จจุ บนั จะมี รูปแบบการเชื อมต่อที หลากหลาย แต่การ
ทํางานของ TCP นันยังเชื อมต่อได้แค่ 1 เส้นทางเท่านัน ทําให้ใช้ทรัพยากรที
มีอยูไ่ ม่คุม้ ค่า จึงได้มีการพัฒนาโพรโตคอล MPTCP ซึ งเป็ นส่ วนเสริ มของ
TCP ขึน ซึ งสามารถรับ-ส่ งข้อมูลได้มากกว่า 1 ช่ องทาง ทําให้เพิมความเร็ ว
และประสิ ทธิ ภาพในการเชื อมต่อข้อมูล เนื องจากส่ งข้อมูลได้พร้ อมๆกัน
หลายเส้นทาง และความต่อเนื องในการเชื อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง
จากการค้น คว้ายัง ไม่ พบงานวิ จ ัยที ค ํา นึ งถึ งผลกระทบเมื อ
เส้นทางเชื อมต่อฝัง LTE หรื อ WiFi เส้นทางใดเส้นทางหนึ งของ MPTCP มี
ประสิ ทธิ ภาพการทํ า งานที ล ดลง ทํ า ให้ ไ ม่ ท ราบถึ ง ผลกระทบต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของ MPTCP ในภาพรวม เมื อประสิ ทธิ ภาพการเชื อมต่อของ
เส้นทางฝังใดฝังนึ งทีลดลง
ผู้วิ จ ัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที จ ะจํา ลองสถานการณ์ ก ารทํา งานของ
โพรโตคอล MPTCP บนโครงข่ าย WiFi และ LTE โดยเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิ ภาพของ MPTCP เมือระยะห่ างระหว่างอุปกรณ์ ของผูใ้ ช้งานกับ
สถานี ฐาน หรื ออุปกรณ์ กระจายสัญญาณเปลี ยนแปลงไป บนสมมติฐานว่า
ผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพรวมของ MPTCP จะมากขึน เมือเส้นทางทีการ
เชื อมต่อลดลงเป็ นเส้นทางทีมี Throughput มากกว่า ในส่ วนของเนื อหาใน
บทความมี การจัดเรี ยงดังนี ส่ วนที 2 จะกล่ าวถึ งงานวิ จ ัยและทฤษฎี ที
เกี ยวข้อง ส่ วนที 3 ขันตอนการดําเนิ นการวิจยั ส่ วนที 4 ผลการดําเนิ นการ
และส่ วนที 5 สรุ ปผลการวิจยั

2. งานวิจยั และทฤษฎีทเี" กีย" วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี" กีย" วข้ อง
MPTCP [1] เป็ นส่ วนเสริ มของโพรโตคอล TCP โดยจะทํางาน
อยูใ่ นส่ วน Transport Layer โดยการเชื อมต่อของ MPTCP จะเริ มด้วย threeway handshake แพ็คเกจ SYN จะถู กส่ งไปยังอุปกรณ์ ปลายทาง พร้ อม
MP_CAPABLE เครื องปลายทาง จะส่ ง MP_CAPABLE กลับมาพร้ อม
แพ็คเกจ SYN+ACK หลังจากนันแพ็คเกจ ACK จะถูกส่ งกลับไปยังเครื อง
ปลายทางอี กครั ง เพือยืนยันความพร้ อมใช้งานของ MPTCP เมื อต้องการ
สร้ างเส้นทางเพิม จะใช้วิธีการทํา three-way handshake เช่ นเดิ ม เพียงแต่
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เปลี ยนค่าจาก MP_CAPABLE ใน TCP option เป็ น MP_JOIN ดังแสดงใน
รู ปที 1

(MCS) ระหว่าง 0 - 9 ตามระยะห่ างระหว่าง UE กับ AP การเชื อมต่อ
ระหว่าง AP ถึ ง อุปกรณ์แม่ข่าย มีขนาดการเชื อมต่อ 1 Gbps ค่าความ
ล่าช้าทางเวลา 5 ms
โครงข่าย LTE เป็ นแบบ SISO กําหนด Bandwidth ให้มีค่า
20MHz และมี วิธีการเลื อกและค้นหาช่ องสัญญาณที ดีทีสุด ให้ก ับการ
เชื อมต่อ โดยคํานวณจาก Channel Quality Indicator (CQI) มีค่าระหว่าง
0 - 15 และModulation and Coding Scheme (MCS) มีค่าระหว่าง 0 – 28
ในส่ วนการเชื อมต่อจาก eNodeB ถึ ง P-GW มี ขนาด 1 Gbps ค่าความ
ล่าช้าทางเวลา 3 ms และระยะจาก P-GW ถึ ง อุปกรณ์ปลายทาง (Server)
มีขนาด 1 Gbps ค่าความล่าช้าทางเวลา 5 ms ดังแสดงในรู ปที 2

รู ปที 1 ขันตอนการสร้างการเชื อมต่อระหว่าง ของ MPTCP [5]

2.2 งานวิจยั ทีเ" กีย" วข้ อง
งานวิจยั [2] พบว่า MPTCP จะมี average goodput ดี กว่า TCP
อย่างเห็ นได้ชดั ทีขนาด Buffer size 200KB ขึนไป ในส่ วนของงานวิจยั [3]
มีการวิจยั ว่าขนาดข้อมูลแบบใด ควรเลือกใช้ MPTCP จากงานวิจยั สรุ ปว่า
MPTCP จะทํางานได้ดีกว่า TCP อย่างชัดเจนเมือขนาดข้อมูลยาว เป็ นการ
ทดสอบจริ งซึ งมีการลงทุนสู ง และงานวิจยั [4] ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
Throughput โดยทดลองการทํางานจริ งภายในและภายนอกอาคาร ภายใต้
ตัวแปรที แตกต่างกัน ของ MPTCP, WiFi และ LTE แต่ไม่ได้คาํ นึ งถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพด้านความล่าช้าทางเวลา (Delay) และความแปรปรวนของ
ความล่าช้าทางเวลา (Jitter)
จากการค้ น คว้ า ของผู้ วิ จ ั ย ยัง ไม่ มี ง านวิ จ ั ย ใด ที ค ํ า นึ งถึ ง
ผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพรวมของ MPTCP เมื อเส้นทางใดเส้นทางหนึ ง
ของ MPTCP มีประสิ ทธิ ภาพการทํางานทีลดลง

3. ขัCนตอนการดําเนินงานวิจยั
3.1 โครงข่ ายงานวิจยั
โครงข่ายที ใช้ในการทดสอบในงานวิ จยั ประกอบไปด้วย 2
โครงข่ าย ได้แก่ โครงข่าย LTE และโครงข่าย WiFi โดยการ Download
ข้อมู ลจากเครื องแม่ ข่าย ผ่านโพรโตคอล MPTCP และมี การเปลี ยนแปลง
ระยะห่ างระหว่างอุปกรณ์ของผูใ้ ช้ กับสถานี ฐาน (eNodeB) หรื อ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Access Point: AP) และเลื อกใช้วิธีการควบคุมการคับคัง
ของข้อมูลในรู ปแบบ CUBIC โดยทําการจําลองด้วยโปรแกรม NS3
โครงข่าย WiFi มีการใช้งาน AP ชนิ ด 802.11AC Wave 1
แบบ SISO มี ค่ าความกว้างช่ องสัญญาณ (Bandwidth) 80 MHz การ
เชื อมต่อ ระหว่าง UE และ AP มีค่า Modulation and Coding Scheme

รู ปที 2 โครงข่าย LTE/WiFi ทีใช้ในการวิจยั

3.2 การทดสอบการทํางาน
1. โครงข่าย LTE จะประกอบไปด้วยโทรศัพท์เคลื อนทีของ
ผูใ้ ช้งาน (User Equipment – UE) เชื อมต่อกับสถานี ฐาน (eNodeB) และ
P-GW ของโครงข่ายผูใ้ ห้บริ การ โดย UE สามารถเชื อมต่อและรับ-ส่ ง
ข้อมูลผ่านโครงข่าย LTE ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง ดังแสดงในรู ปที 2
2. โครงข่ าย WiFi จะประกอบไปด้วยอุ ป กรณ์ ก ระจาย
สัญญาณ (Access Point – AP) เชื อมต่อกับ UE โดย UE สามารถเชื อมต่อ
ผ่านโครงข่าย WiFi เพือรับ-ส่ งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ปลายทาง ดังแสดงใน
รู ปที 2

4. ผลการดําเนินการ
การทดสอบแบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ 1. ทดสอบการส่ งข้อมูล
ด้วย MPTCP เมือประสิ ทธิ ภาพขา WiFi ลดลง 2. ทดสอบการส่ งข้อมูล
ด้วย MPTCP เมือประสิ ทธิ ภาพขา LTE ลดลง โดยทําให้ระยะห่ างเพิม
มากขึน ผลการทดลองดังแสดงในตารางที 1 และ 2

4.1 กรณี 1 ระยะห่ างระหว่ าง UE และ AP เพิ"มขึนC ในขณะที"
ระยะห่ างระหว่ าง UE และ eNodeB คงที"
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LTE 500 AP 5
LTE 500 AP 30
LTE 500 AP 60

TCP LTE + WiFi
Throughput
(Mbps)
MPTCP LTE
Throughput
(Mbps)
MPTCP WiFi
Throughput
(Mbps)
MPTCP
Throughput
(Mbps)
% เทียบกับ TCP
(LTE+WiFi)

ระยะห่ างจาก UE
(เมตร)

ตารางที 1 Throughput ที ได้จากการทดลองเปรี ยบเที ยบระหว่าง TCP
และ MPTCP เมือระยะห่ าง WiFi เพิม

178.02
153.97
103.84

25.75
31.49
40.28

82.32
68.35
23.32

108.07
99.84
63.60

60.70
64.84
61.24

LTE 3500 AP 5

135.61

14.65

84.03

98.67

72.77

จากตารางที 2 พบว่า เมื อระยะห่ างระหว่างอุปกรณ์ผูใ้ ช้งาน
เพิ ม ขึ น ค่ า Throughput ของขา LTE ลดลง แต่ ข า WiFi เพิ ม ขึ น
Throughput รวมจะลดลงแปรผันตาม Throughput ของ MPTCP ขา WiFi
โดย % Throughput ของ MPTCP เมื อเที ยบกับผลรวมของ TCP LTE
และ TCP WiFi จะเพิมขึนตาม Throughput ของขา WiFi ทีเพิมมากขึน
ดังแสดงในรู ปที 4

จากตารางที 1 พบว่าเมื อระยะห่ างระหว่างอุปกรณ์ ผูใ้ ช้งาน
เพิมขึน ค่า Throughput ของขา WiFi ลดลง แต่ขา LTE Throughput รวม
จะลดลงและทีระยะห่ าง 60 เมตร ค่า Throughput ของ LTE จะมากกว่า
WiFi และส่ งผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพรวมของ MPTCP ลดลงอย่างรวดเร็ ว
โดย Throughput ของ MPTCP เมือเทียบกับผลรวมของ TCP LTE และ
TCP WiFi จะอยูท่ ีประมาณ 60% ดังแสดงในรู ปที 3
รู ปที 4 Throughput เฉลีย ของ MPTCP เมือระยะห่ าง eNodeB เพิมขึน
เทียบกับ Throughput เฉลีย ของ TCP รวม

รู ปที 3 Throughput เฉลีย ของ MPTCP เมือระยะห่ าง AP เพิมขึน
เทียบกับ Throughput เฉลีย ของ TCP รวม

4.2 กรณี 2 ระยะห่ างระหว่ าง UE และ eNodeB เพิ"มขึCน
ในขณะทีร" ะยะห่ างระหว่ าง UE และ AP คงที"

เมื อ นํา ผลการทดลองของทัง 2 กรณี ม าวิ เ คราะห์ พบว่ า
ประสิ ทธิ ภ าพโดยรวมของ MPTCP จะสั ม พัน ธ์ ก ับ เส้ น ทางที มี
Throughput มากกว่า และเส้นทางทีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าจะมี Throughput
เพิมขึน ในขณะทีเส้นทางทีแย่กว่าจะมี Throughput ลดลง
นอกจากนี ยัง ได้ท าํ การเปรี ย บเที ยบประสิ ท ธิ ภาพรวมของ
MPTCP กับ TCP ปกติ (ไม่มี MPTCP) ของทัง WiFi และ LTE พบว่าเมือ
ประสิ ทธิ ภาพขาใดขาหนึ งแย่ลงจนถึ งจุดหนึ ง ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของ
MPTCP จะน้อยกว่าการเชื อมต่อด้วย TCP ปกติ ดังแสดงในรู ปที 5 และ6
รวมถึงคํานวณค่า Delay, Jitter และเวลาทังหมดทีใช้ ดังแสดงในตารางที
3 และ 4 จะเห็นว่า ค่า Delay, Jitter และเวลาทีใช้ในการ Download ข้อมูล
เพิมขึนเมือระยะห่ างเพิมขึน ในขณะที Throughput รวมลดลง

LTE 500 AP 5
LTE 2000 AP 5

TCP LTE + WiFi
Throughput
(Mbps)
MPTCP LTE
Throughput
(Mbps)
MPTCP WiFi
Throughput
(Mbps)
MPTCP
Throughput
(Mbps)
% เทียบกับ TCP
(LTE+WiFi)

ระยะห่ างจาก
UE (เมตร)

ตารางที 2 Throughput ที ได้จากการทดลองเปรี ยบเที ยบระหว่าง TCP
และ MPTCP เมือระยะห่ าง LTE เพิม

178.02
158.13

25.75
21.46

82.32
83.77

108.07
105.23

60.70
66.55

รู ปที 5 Throughput MPTCP กับ TCP เมือระยะห่ าง AP เพิม
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นําไปสู่ การพัฒนาวิธีการเลื อกการเชื อมต่อระหว่าง MPTCP และ TCP
ปกติ ให้เหมาะสมและได้รับประสิ ทธิ ภาพทีดีต่อไป

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที 6 Throughput MPTCP กับ TCP เมือระยะห่ าง eNodeB เพิม

LTE 500
LTE 500
LTE 500

AP 5
AP 30
AP 60

108.07 0.253592 0.478313
99.84 0.258802 0.479614
63.60 0.441674 0.843023

เวลาที"ใช้ งาน
(Second)

Average
Jitter(ms)

Average
Delay (ms)

ระยะห่ าง
จาก UE
(เมตร)
ระยะห่ าง
จาก UE
(เมตร)
Throughput
(Mbps)

ตารางที 3 ผลการจําลองกรณี ระยะห่ างจาก AP เพิมขึน

18.371
19.907
31.316

LTE 500
LTE 2000
LTE 3500

AP 5
AP 5
AP 5

108.07 0.253592 0.478313
105.23 0.747334 1.434195
98.67 1.005004 1.896831

เวลาที"ใช้ งาน
(Second)

Average
Jitter(ms)

Average
Delay (ms)

ระยะห่ าง
จาก UE
(เมตร)
ระยะห่ าง
จาก UE
(เมตร)
Throughput
(Mbps)

ตารางที 4 ผลการจําลองกรณี ระยะห่ างจาก eNodeB เพิมขึน

18.371
18.884
20.182

5. สรุป
งานวิ จยั นี จําลองการทํางานของ โพรโตคอล MPTCP ผล
การศึ ก ษาพบว่าเมื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของเส้ น ทางนัน แย่ล ง ด้ว ยการเพิ ม
ระยะห่ าง จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของ MPTCP ค่า Delay, Jitter
และเวลาทีใช้ในการ Download ข้อมูลก็จะเพิมขึน Throughput โดยรวม
ลดลง อี ก ทัง ถ้าเส้ น ทางนัน เป็ นเส้ น ทางหลัก ที มี Throughput สู ง จะ
กระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของ MPTCP มากกว่ า ตามที ไ ด้
ตังสมมติฐานไว้ขา้ งต้น และเมือเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพกับ TCP ปกติ
(ไม่มี MPTCP) พบว่าเมือประสิ ทธิ ภาพขาใดขาหนึ งของ MPTCP แย่ลง
จนถึงจุดหนึ ง ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของ MPTCP จะน้อยกว่า TCP ปกติ
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