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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอแนวทางการน าระบบ Policy and Charging Rules Function (PCRF) ในระบบโครงข่าย

โทรศัพทเ์คลื่อนทีร่ะบบ 3G (Third Generation) ซึ่งท าหน้าท่ีจัดการปริมกาณการใช้งานข้อมูลภายในโครงข่ายของผู้ใช้บริการให้
เป็นไปตามหลักการใช้งานอย่างยุติธรรม (Fair Usage Policy) มาประยุกต์ใช้กับโครงข่ายคอมพิวเตอรไ์รส้าย (Wireless LAN) เพื่อ
บริหารจดัการการใช้งานปริมาณขอ้มูลในโครงข่าย เนื่องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมในปัจจบุันมักจะให้บริการการเชื่อมต่อ 
Wireless LAN ในลักษณะเหมาจา่ย ท าให้ผู้ใช้งานบางรายอาจจะใช้งานข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งอาจจะส่งให้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายใน
ระบบถูกใช้งานไปเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการของผู้ใช้งานอ่ืน ๆ ด้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น ระบบ PCRF ท างาน
โดยมเีงื่อนไขว่าเมื่อผู้ใช้งานใช้งานข้อมูลครบตามปริมาณทีก่ าหนดไว ้ ผู้ใช้งานรายนั้น ๆ จะถูกลดขนาดของแบนด์วิทด์ลงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด ส่งผลให้ความเร็วในการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งานรายนั้นลดลงจากค่าปกติ ด้วยหลักการดังกล่าวจะท าให้ผู้ให้
บริการโทรคมนาคมสามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการกับผู้ใช้งานWireless LAN ทุกคนในระบบ ให้มีคุณภาพของบริการได้
เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ในระบบ จากผลการทดสอบการท างานของระบบ PCRF ที่พัฒนาพบว่าระบบสามารถควบคุมปริมาณการ
ส่งข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบได้ใกล้เคียงกับค่าทีไ่ด้ก าหนดไว้ในระบบ 
 
ค ำส ำคัญ : Fair Usage Policy, Policy and Charging Resource Function, Gateway GPRS Support Node, Wireless LAN 
 

บทน า 
เทคโนโลยีในโทรคมนาคมในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันเทคโนโลยีใน 3G เป็นที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก โดยมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ 
นั้นเป็นเพราะเครือข่าย 3G ได้มีการพัฒนาความเร็วและความ
จุ (Capacity) จนได้ถึง 42 Mbps ด้วยเทคโนโลยี Evolved 
High Speed Packet Access (HSPA+) ท าให้การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และด้วย
การคิดราคาแบบ Flat Rate ที่เหมาจ่ายราคาหนึ่ง และ
สามารถท่ีจะดาวน์โหลดปริมาณข้อมูลได้ตามแพ็คเกจ สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ท าให้บริการเครือข่าย 3G ประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
สูง  

โดยทั่วไปพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนั้น 
จะมีปริมาณการใช้ข้อมูลที่ไม่มาก แต่สามารถใช้งานได้ทุกที่ ที่
มีสัญญาณโทรศัพท์ แต่มีผู้ใช้งานที่เป็นส่วนน้อย (ประมาณ 
5%) น าโปรโมช่ันการใช้งาน   ดาต้าบนเครือข่าย 3G แบบไม่
จ ากัดไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การน าไปใช้งาน Bit 
Torrent โดยใช้โทรศัพท์มือถือต่อเป็นโมเด็ม หรือต่อผ่านแอร์
การ์ด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ 

(ประมาณ 95%) ท าให้ประสิทธิภาพการใช้งาน 3G ลดลงเป็น
อย่างมาก 

ด้วยเหตุดังกล่าว ท าให้มาตรฐาน Third Generation 
Program Partnership (3GPP) Release7 จึงได้มีการท า Fair 
Usage Policy เพื่อลดภาระการท างานของเครือข่ายอัน
เนื่องมาจากการใช้งานข้อมูลปริมาณมากของผู้ใช้งานบางคน 
โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Policy and Charging Rules 
Function (PCRF) [1] โดยอยู่บน Core Network และท างาน
ร่วมกับ Gateway GPRS Support Node (GGSN) ทีท่ าหน้าที่
เป็น gateway เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย GPRS กับ เครือข่าย
ข้อมูลทั่วไป  โดย PCRF จะเป็นผู้บังคับใช้งาน Policy ต่างๆ ก็
จะเข้าควบคุมการใช้งาน เช่น การลดแบนด์วิดท์ของทราฟฟิ
คบางชนิด หรือการที่จะลดปริมาณการใช้งาน เมื่อผู้ใช้งาน
ดาวน์โหลดข้อมูลถึงปริมาณหนึ่งๆ เป็นต้น ซึ่งก็จะช่วยจัดการ
ปริมาณ ทราฟฟิคที่จะเกิดขึ้นในเครือข่ายได้ดีขึ้น เพื่อให้เป็น
ตามหลักการของ นโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่าง
เหมาะสม (Fair Usage Policy) 

ปัจจุบันในประเทศไทย ระบบเครือข่ายไร้สายประเภท 
WiFi ยังเป็นแพ็คเกจแบบ Unlimited จึงเจอปัญหาเรื่องของท
ราฟฟิคการใช้งานปริมาณมาก ซึ่งยังไม่มีบทความใดน าแนวคิด
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การท า Fair Usage Policy ในระบบ 3GPP มาแก้ปัญหา 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าแนวความคิดการรับประกัน 
Quality of Service (QoS) ของ 3GPP มาประยุกต์ใช้กับ
ระบบเครือข่าย WiFi 

 

 
รูปที่ 1 การใช้งาน PCRF ในเครือข่ายโมบายบรอดแบนด์ [1] 
 

นโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสม คือ 
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการใช้งานข้อมูลในระบบ เพื่อ
บริหารการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ
อุปกรณ์ที่รองรับ เพื่อให้มีปริมาณการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม 
เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของเครือข่าย จนท าให้ผู้ใช้งานอื่นไม่สามารถใช้งานได้ตาม
ระดับความเร็วท่ีเหมาะสม 

Policy and Charging Rules Function (PCRF) คือ 
อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกับ GGSN ที่เริ่มน าเข้าใช้ใน 3GPP Rel.7 
และท าหน้าที่จัดการนโยบายการให้บริการ ของแต่ละผู้ใช้งาน 
โดย PCRF จะรวมฟังก์ชันการท างานระหว่าง The Policy 
Decision Function (PDF) และ The Charging Rules 
Function (CRF) โดย PDF จะมีหน้าท่ีคอยตัดสินใจในนโยบาย
ที่จะปฏิบัติ และ CRF คือส่วนที่ให้ผู้ประกอบการก าหนด
กฎระเบียบที่บังคับใช้โดย CRF จะเลือกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การเรียกเก็บเงินตามข้อมูลที่ได้ 

Serving GPRS Support Node (SGSN) เป็น
ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเช่ือมต่อแบบแพ็กเกตสวิตช์ 
ท าหน้าที่คล้ายกับอุปกรณ์ Mobile Service Switching 
Center (MSC) ต่างกันเพียงรองรับการสื่อสารข้อมูล ที่มิใช่
สัญญาณเสียงพูดสนทนา มีการร่วมใช้อุปกรณ์  Visitor 
Location Register (VLR) กับชุมสาย MSC ที่ได้รับการ
ก าหนดให้บริการในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงมีการเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายสถานีฐาน โดยใช้จุดเช่ือมต่อ Gb-interface ไปยัง
อุปกรณ์ Packet Control Unit (PCU) ที่แยกสัญญาณข้อมูล
ออกจากเครือข่ายสถานีฐาน และปล่อยให้สัญญาณเสียงพูด
ส่งไปยังชุมสาย MSC ผ่านจุดเช่ือมต่อ A-interface 

Gateway GPRS Support Node (GGSN) เป็นชุมสาย
แบบแพ็กเกตสวิตช์ เช่นเดียวกับ SGSN แต่ มีบทบาทหน้าที่

แตกต่างออกไป โดยจะบริหารจัดการเช่ือมต่อกับเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เครือข่าย IP หรือแม้กระทั่งเครือข่ายที่เ ช่ือมต่อเฉพาะกับ
องค์กรอื่นๆ เช่น ลูกค้าแบบองค์กร (Corporate Customer) 
นอกจากนั้น GGSN ยังมีบทบาทในการก าหนดและบริหาร
จัดการกลไกการสร้างช่องสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ 
SGSN อีกด้วย [2]  

จากการค้นคว้าของผู้วิจัย ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดน า
แนวความคิดของ PCRF ของ 3GPP มาประยุกต์ใช้กับ
โครงข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จึงเป็นแนวความคิดที่จะออกแบบ
และพัฒนาในงานวิจัยนี ้

 
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาระบบ 
การท างานของระบบจะน ารูปแบบการท างานของ

โครงข่าย 3G (Release7) มาประยุกต์กับระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wireless LAN) โดยน าคอมพิวเตอร์มาจ าลองเป็น
อุปกรณ์ PCRF และใช้ Wireless Router Linksys WRT54GL 
แทน GGSN ดังรูปที่ 2 

โดย Wireless Router Linksys WRT54GL จะท าหน้าท่ี
เปรียบเสมือน GGSN โดยจะติดตั้ง Firmware DD-WRT v23 
SP2 [3] เพื่อให้มีความสามารถในการจ ากัดแบนด์วิดท์ของแต่
ละผู้ใช้งานได้ โดยจะท าการจ ากัดแบนด์วิดท์โดยอ้างอิงจาก 
MAC Address ของแต่ละผู้ใช้งานและสามารถส่งปริมาณ
ของทราฟฟิคการใช้งาน[4] ของผู้ใช้งานไปยังคอมพิวเตอร์ทุก 
ๆ 5 นาที เพื่อป้องกันเรื่องของการโอนย้ายข้ามเซลล์ 
(Handoff) โดยคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่เหมือนกับอุปกรณ์ PCRF 
โดยจะมีลักษณะการท างานคือ น าทราฟฟิคที่ได้รับมาของแต่
ละผู้ใช้งานมาค านวณว่าปริมาณทราฟฟิคที่มีการใช้งาน ครบ
ตามเงื่อนไขของแต่ละผู้ใช้งานได้รับแล้วหรือไม่ โดยข้อมูลของ
ผู้ใช้งานนั้น จะถูกระบุในฐานข้อมูลไว้อยู่แล้ว และมีหน้าที่ส่ง 
MAC Address ของผู้ใช้งานที่ใช้งานครบที่ก าหนดไว้ไปยัง 
Wireless Router Linksys WRT54GL เพื่อท าการจ ากัด
แบนด์วิดท์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

ในปัจจุบันการใช้งาน WiFi ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเหมา
จ่ายเป็นรายเดือน และไม่จ ากัดปริมาณข้อมูลที่ใช้งาน ท าให้มี
ผู้ใช้งานบางกลุ่มน าไปใช้วัตถุประสงค์อื่น เช่น การน าไปใช้งาน 
Bit Torrent ท าให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของเครือข่าย จนท าให้ผู้ใช้งานอื่นไม่สามารถใช้งานได้ตาม
ระดับความเร็วที่ เหมาะสม โดยบทความนี้จะด าเนินการ
จัดการทราฟฟิคทางด้านขาลง (Download) เป็นหลัก และจะ
แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 แพ็กเกจคือ แพลทินัม โกลด์ และซิล
เวอร์ ตามล าดับ ซึ่งแต่ละแพ็กเกจจะแตกต่างในส่วนของ 
ปริมาณของข้อมูลที่จะได้รับ และจะถูกจ ากัดปริมาณแบนด์
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วิดท์ที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละแพ็กเกจจะน าไป
ประยุกต์ใช้ได้กับทั้งระบบแบบ ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง(Postpaid) 
และ จ่ายก่อนใช้ทีหลัง (Prepaid) และงานวิจัยในอนาคตจะ
ท าการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านประสิทธิภาพ และการจ ากัด
แบนด์วิดท์ให้กับขาขึ้น (Upload) 
กระบวนการท างาน 

กระบวนการท างานจะท าการโต้ตอบโดยการส่งข้อมูลหา
กันระหว่า งคอมพิ ว เตอร์ แม่ ข่ าย (PCRF) และอุปกรณ์ 
WRT54GLโดย หลักการท างานของระบบจะแบ่งหน้าที่
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
1. WRT54GL (AP) 
 
จากรูปที่ 3 สามารถอธิบายได้ดังนี ้

1) อุปกรณ์  WRT54GL เก็บข้อมูลของผู้ ใ ช้งานซึ่ ง
ประกอบด้วย IP Address, MAC Address และ
ปริมาณทราฟฟิคการใช้งานอินเทอร์เน็ตล่าสุดของ
แต่ละผู้ใช้งาน 

2) อุปกรณ์ WRT54GL จะท าการส่งข้อมูลที่เก็บไว้ได้
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุก ๆ 5 นาที เพื่อ
ป้องกันปัญหาเรื่องของการโอนย้ายข้ามเซลล์ 
(Handoff) ของผู้ใช้งาน 

3) หลั งจากที่ ส่ งข้ อมู ล ไปยั ง เครื่ อ งแม่ ข่ ายแล้ ว 
WRT54GL จะรอรับข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายโดยข้อมูลที่ได้รับมาจะประกอบด้วย MAC 
Address และปริมาณแบนด์วิดท์ที่จะต้องจ ากัด
ให้กับผู้ใช้งาน 

4) WRT54GL จะท าการจ ากัดแบนด์วิดท์ให้กับผู้ใช้งาน 
ตามที่ได้รับข้อมูลมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

2. เครื่องแม่ข่าย PCRF 
มีหลักการท างานดังแสดงในรูปที่ 4 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะรับข้อมูลและปริมาณทราฟ
ฟิคของแต่ละผู้ใช้งานจาก WRT54GL โดยอ้างอิง
ผู้ใช้งานจาก MAC Address ของแต่ละเครื่อง 

2) เมื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเก็บบัญทึกข้อมูลของแต่ละ
ผู้ใช้งานตาม MAC Address ลงฐานข้อมูล แล้ว
ตรวจสอบปริมาณการใช้งานที่คงเหลือ โดยน า
ปริมาณ ทราฟฟิคที่ได้รับจาก WRT54GL มาหักล้าง
ออกจากประมาณข้อมูลของผู้ใช้งานที่ได้รับ (เพื่อที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับระบบ Postpaid 
และPrepaid)  

3) เมื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตรวจพบว่าปริมาณการใช้
ข้อมูลของผู้ใช้งานครบตามที่ผู้ใช้งานได้รับแล้ว
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะส่ง MAC Address และ

ปริมาณแบนด์วิดท์ที่ต้องจ ากัด ส่งไปยัง WRT54GL 
เพื่อใหจ้ ากัดแบนด์วิดท์ให้กับผู้ใช้งานต่อไป 

 

 
รูปที่ 3 หลักการท างานของระบบ WRT54GL 

 

 
รูปที่ 4 หลักการท างานของเครื่องแม่ข่าย PCRF 

 
จ านวนของข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้รับนั้น ระบบจะมีการรีเซต

ให้กับผู้ใช้งานใหม่ในระยะเวลา 1 เดือน โดยนับจากวันที่
ผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ โดยจ านวนข้อมูลที่คงเหลืออยู่
จะถูกยกเลิก (ระบบแบบใช้ก่อนจ่ายทีหลัง) และจะน าจ านวน
ของข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเข้าไปกับจ านวนที่คงเหลืออยู่เดิมในกรณี
ที่มีการลงทะเบียนเพิ่ม (ระบบแบบจ่ายก่อนใช้ทีหลัง) 
 
การทดสอบการท างาน 

การทดลองการท างานจะจ าลองสภาพการใช้งานใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน 15 เครื่อง ใช้งานอยู่กับที่ โดยการจ าลองระบบการใช้
งานจะแบ่งออกเป็นแพ็กเกจต่าง ๆ ตามตารางที่ 1 โดยแต่ละ
แพ็กเกจจะแบ่งออกเป็นแพ็กเกจละ 5 เครื่องแล้วท าการ
ทดสอบโดยให้ผู้ใช้งานแต่ละเครื่องใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว
สังเกตผลที่ได้ 
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โดยระหว่างการใช้งานของแต่ละแพ็กเกจผู้ใช้งานจะ
สามารถใช้อัตราการรับส่งข้อมูลได้ถึงค่าสูงสุดตามแพ็กเก็จจริง
ที่ตนเองได้สมัครใช้งาน แต่เมื่อมีการใช้งานการ แต่เมื่อมีการใช้
งานครบตามปริมาณที่ก าหนดจะถูกจ ากัดอัตราการรับส่งข้อมูล
สูงสุดของแพ็กเก็จ แพลทินัม , โกลด์ และซิลเวอร์คือ 2048, 
1024 และ 512 Kbps ตามล าดับ 
ตารางที่ 1 ข้อมูลของแพ็กเกจ 

แพ็กเกจ 
จ านวนข้อมูลต่อ

เดือน 
อัตราการรับส่ง
ข้อมูลทีถู่กจ ากัด 

แพลตินัม 30 GB 2048 Kbps 
โกลด ์ 20 GB 1024 Kbps 

ซิลเวอร ์ 10 GB 512 Kbps 
 

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 
จากรูปที่ 5 และ 6 คือตัวอย่างในการทดสอบอัตราการ

รับส่งข้อมูลโดยโปรแกรมส าหรับทดสอบความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต [5] โดยในรูปท่ี 5 คืออัตราการรับส่งข้อมูลขณะใช้
งานปกติ และเมื่อจ ากัดแบนด์วิดท์แล้วจะได้ดังรูปที่ 6 ซึ่งเป็น
ตัวอย่างอัตราความเร็วของแพ็กเกจโกลด์หลังจากถูกจ ากัด
แบนด์วิดท ์

 

 
รูปที่ 5 ทดสอบอัตรารับส่งข้อมลูขณะใช้งานปกต ิ

 

 
รูปที่ 6 อัตราความเร็วเมื่อถูกจ ากดัของแพ็กเกจโกลด ์

 
จากการทดลองการใช้งานของแต่ละแพ็กเกจการใช้งาน 

โดยเมื่อจ ากัดปริมาณแบนด์วิดท์แล้วใช้โปรแกรมส าหรับ
ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลอัตราการรับส่งข้อมูลที่
ได้จะแสดงในตารางที่ 2 

ผลการทดลองดังกล่าวได้จากการทดสอบความเร็วของ
แต่ละแพ็กเกจ แพ็กเกจละ 30 ครั้ง ซึ่งผลทีอ่อกมาจะเห็นได้ว่า

เมื่อท า Fair Usage Policy แล้วผู้ใช้งานถูกจ ากัดความเร็วของ
แบนด์วิดท์ลงตามที่ก าหนดไว้ โดยอัตราการรับส่งข้อมูลที่
ผู้ใช้งานได้รับจะมีค่าเฉลี่ยที่ไม่เกินจากจ านวนอัตราการรับส่ง
ข้อมูลสูงสุดที่ถูกก าหนดไว้โดย PCRF และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของแพ็กเกจแพลทินัม โกลด์ และซิลเวอร์คือ 4.48, 
2.24 และ 2.79 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความของอัตราการรับส่งข้อมูล 

แพ็กเกจ 
แพลตินัม
(Kbps) 

โกลด์(Kbps) ซิลเวอร์ 
(Kbps) 

อัตราการรับส่ง
ข้อมูล 

2048 1024 512 

ค่าสูงสุด 2032 1008 513 
ค่าต่ าสุด 1984 999 497 
ค่าเฉลี่ย 2004 1003 502 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4.48 2.24 2.79 

Error bar ±1.01 ±0.81 ±1.63 
 

งานวิ จั ย ในอนาคตนั้ นวางแผนว่าจะท าการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบ และท าการจ ากัดแบนด์วิดท์ให้กับขา
ขึ้นอีกด้วย 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

บทความนี้น าเสนอเกี่ยวกับการน าระบบ Policy and 
Charging Resource Function (PCRF) ในระบบโครงข่าย 
3GPP ซึ่งท าหน้าที่จัดการปริมาณการใช้ทราฟฟิคผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามหลักของFair Usage Policy 
มาประยุกต์ใช้กับโครงข่าย WiFi เพื่อให้สามารถรับประกัน 
QoS ของผู้ใช้งานในโครงข่ายได้ จากการทดสอบการท างาน
ของระบบที่พัฒนา พบว่าระบบสามารถจ ากัดปริมาณการใช้
งานทราฟฟิคด้านขาลงของผู้ใช้งาน WiFi ได้ตามนโยบายที่ตั้ง
ไว้ท่ี PCRF ได้เป็นอย่างดี  
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