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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแนวทางการนาระบบ Policy and Charging Rules Function (PCRF) ในระบบโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ะบบ 3G (Third Generation) ซึ่งทาหน้าที่จัดการปริมกาณการใช้งานข้อมูลภายในโครงข่ายของผู้ใช้บริการให้
เป็นไปตามหลักการใช้งานอย่างยุติธรรม (Fair Usage Policy) มาประยุกต์ใช้กับโครงข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN) เพื่อ
บริหารจัดการการใช้งานปริมาณข้อมูลในโครงข่าย
เนื่องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมในปัจจุบันมักจะให้บริการการเชื่อมต่อ
Wireless LAN ในลักษณะเหมาจ่าย ทาให้ผู้ใช้งานบางรายอาจจะใช้งานข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งอาจจะส่งให้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายใน
ระบบถูกใช้งานไปเป็นจานวนมาก ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการของผู้ใช้งานอื่น ๆ ด้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น ระบบ PCRF ทางาน
โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อผู้ใช้งานใช้งานข้อมูลครบตามปริมาณทีก่ าหนดไว้ ผู้ใช้งานรายนั้น ๆ จะถูกลดขนาดของแบนด์วิทด์ลงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด ส่งผลให้ความเร็วในการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งานรายนั้นลดลงจากค่าปกติ ด้วยหลักการดังกล่าวจะทาให้ผู้ให้
บริการโทรคมนาคมสามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการกับผู้ใช้งานWireless LAN ทุกคนในระบบ ให้มีคุณภาพของบริการได้
เหมาะสมตามที่กาหนดไว้ในระบบ จากผลการทดสอบการทางานของระบบ PCRF ที่พัฒนาพบว่าระบบสามารถควบคุมปริมาณการ
ส่งข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบได้ใกล้เคียงกับค่าทีไ่ ด้กาหนดไว้ในระบบ
คำสำคัญ : Fair Usage Policy, Policy and Charging Resource Function, Gateway GPRS Support Node, Wireless LAN
บทนา
เทคโนโลยีในโทรคมนาคมในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันเทคโนโลยีใน 3G เป็นที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก โดยมีแนวโน้ม ของผู้ใช้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ
นั้นเป็นเพราะเครือข่าย 3G ได้มีการพัฒนาความเร็วและความ
จุ (Capacity) จนได้ถึง 42 Mbps ด้วยเทคโนโลยี Evolved
High Speed Packet Access (HSPA+) ทาให้การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และด้วย
การคิดราคาแบบ Flat Rate ที่เหมาจ่ายราคาหนึ่ง และ
สามารถที่จะดาวน์โหลดปริมาณข้อมูลได้ตามแพ็คเกจ สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ทาให้บริการเครือข่าย 3G ประสบความสาเร็จเป็นอย่าง
สูง
โดยทั่วไปพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนั้น
จะมีปริมาณการใช้ข้อมูลที่ไม่มาก แต่สามารถใช้งานได้ทุกที่ ที่
มีสัญ ญาณโทรศัพท์ แต่มีผู้ ใช้งานที่ เป็น ส่ว นน้อ ย (ประมาณ
5%) นาโปรโมชั่นการใช้งาน ดาต้าบนเครือข่าย 3G แบบไม่
จากัดไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การนาไปใช้งาน Bit
Torrent โดยใช้โทรศัพท์มือถือต่อเป็นโมเด็ม หรือต่อผ่านแอร์
การ์ ด ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ ง านของผู้ ใ ช้ งานส่ ว นใหญ่
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(ประมาณ 95%) ทาให้ประสิทธิภาพการใช้งาน 3G ลดลงเป็น
อย่างมาก
ด้วยเหตุดังกล่าว ทาให้มาตรฐาน Third Generation
Program Partnership (3GPP) Release7 จึงได้มีการทา Fair
Usage Policy เพื่อลดภาระการทางานของเครือข่ายอัน
เนื่องมาจากการใช้งานข้อมูลปริมาณมากของผู้ใช้งานบางคน
โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Policy and Charging Rules
Function (PCRF) [1] โดยอยู่บน Core Network และทางาน
ร่วมกับ Gateway GPRS Support Node (GGSN) ทีท่ าหน้าที่
เป็น gateway เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย GPRS กับ เครือข่าย
ข้อมูลทั่วไป โดย PCRF จะเป็นผู้บังคับใช้งาน Policy ต่างๆ ก็
จะเข้าควบคุมการใช้งาน เช่น การลดแบนด์ วิดท์ของทราฟฟิ
คบางชนิด หรือ การที่จ ะลดปริม าณการใช้ งาน เมื่ อผู้ ใช้ งาน
ดาวน์โหลดข้อมูลถึงปริมาณหนึ่งๆ เป็นต้น ซึ่งก็จะช่วยจัดการ
ปริมาณ ทราฟฟิคที่จะเกิดขึ้นในเครือข่ายได้ดีขึ้น เพื่อให้เป็น
ตามหลั ก การของ นโยบายการใช้ ง านรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล อย่ า ง
เหมาะสม (Fair Usage Policy)
ปัจจุบันในประเทศไทย ระบบเครือข่ายไร้สายประเภท
WiFi ยังเป็นแพ็คเกจแบบ Unlimited จึงเจอปัญหาเรื่องของท
ราฟฟิคการใช้งานปริมาณมาก ซึ่งยังไม่มีบทความใดนาแนวคิด
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การทา Fair Usage Policy ในระบบ 3GPP มาแก้ปัญหา
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาแนวความคิดการรับประกัน
Quality of Service (QoS) ของ 3GPP มาประยุกต์ใช้กับ
ระบบเครือข่าย WiFi

รูปที่ 1 การใช้งาน PCRF ในเครือข่ายโมบายบรอดแบนด์ [1]
นโยบายการใช้ ง านรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล อย่ า งเหมาะสม คื อ
ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขของการใช้ งานข้ อ มู ล ในระบบ เพื่ อ
บริหารการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ
อุปกรณ์ที่รองรับ เพื่อให้มีปริมาณการใช้ข้อมูล อย่างเหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของเครือข่ าย จนทาให้ผู้ ใช้ งานอื่น ไม่ ส ามารถใช้ งานได้ ตาม
ระดับความเร็วที่เหมาะสม
Policy and Charging Rules Function (PCRF) คือ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ GGSN ที่เริ่มนาเข้าใช้ใน 3GPP Rel.7
และทาหน้าที่จัดการนโยบายการให้บริการ ของแต่ละผู้ใช้งาน
โดย PCRF จะรวมฟังก์ชันการทางานระหว่าง The Policy
Decision Function (PDF) และ The Charging Rules
Function (CRF) โดย PDF จะมีหน้าที่คอยตัดสินใจในนโยบาย
ที่จะปฏิบัติ และ CRF คือ ส่วนที่ให้ ผู้ ประกอบการก าหนด
กฎระเบียบที่บังคับใช้โดย CRF จะเลือกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การเรียกเก็บเงินตามข้อมูลที่ได้
Serving GPRS Support Node (SGSN) เป็ น
ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเชื่อมต่อแบบแพ็กเกตสวิตช์
ทาหน้าที่คล้ายกับอุปกรณ์ Mobile Service Switching
Center (MSC) ต่างกันเพียงรองรับการสื่อสารข้อมูล ที่มิใช่
สั ญ ญาณเสี ย งพู ด สนทนา มี ก ารร่ ว มใช้ อุ ป กรณ์ Visitor
Location Register (VLR) กับชุมสาย MSC ที่ได้รับการ
กาหนดให้ บ ริก ารในพื้ น ที่เ ดี ย วกั น รวมถึ งมี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ
เครือ ข่ายสถานี ฐาน โดยใช้จุด เชื่อมต่อ Gb-interface ไปยั ง
อุปกรณ์ Packet Control Unit (PCU) ที่แยกสัญญาณข้อมูล
ออกจากเครือข่ายสถานีฐาน และปล่อยให้สัญญาณเสียงพูด
ส่งไปยังชุมสาย MSC ผ่านจุดเชื่อมต่อ A-interface
Gateway GPRS Support Node (GGSN) เป็นชุมสาย
แบบแพ็กเกตสวิตช์ เช่นเดียวกับ SGSN แต่ มีบทบาทหน้าที่
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แตกต่างออกไป โดยจะบริห ารจัดการเชื่อมต่อ กับเครือ ข่า ย
สื่ อ สารข้ อ มู ล ภายนอก ไม่ ว่ า จะเป็ น เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
เครื อ ข่ า ย IP หรื อ แม้ ก ระทั่ ง เครื อ ข่ า ยที่ เ ชื่ อ มต่ อ เฉพาะกั บ
องค์กรอื่นๆ เช่น ลูกค้าแบบองค์กร (Corporate Customer)
นอกจากนั้ น GGSN ยั ง มี บ ทบาทในการก าหนดและบริ ห าร
จัดการกลไกการสร้างช่องสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์
SGSN อีกด้วย [2]
จากการค้ นคว้ าของผู้ วิจั ย ยั งไม่ พบว่ ามี งานวิจั ย ใดน า
แนวความคิ ด ของ PCRF ของ 3GPP มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
โครงข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จึงเป็นแนวความคิดที่จะออกแบบ
และพัฒนาในงานวิจัยนี้
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
การออกแบบและพัฒนาระบบ
การท างานของระบบจะน ารู ป แบบการท างานของ
โครงข่าย 3G (Release7) มาประยุกต์กับระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wireless LAN) โดยน าคอมพิ วเตอร์ ม าจาลองเป็ น
อุปกรณ์ PCRF และใช้ Wireless Router Linksys WRT54GL
แทน GGSN ดังรูปที่ 2
โดย Wireless Router Linksys WRT54GL จะทาหน้าที่
เปรียบเสมือน GGSN โดยจะติดตั้ง Firmware DD-WRT v23
SP2 [3] เพื่อให้มีความสามารถในการจากัดแบนด์วิดท์ของแต่
ละผู้ใช้งานได้ โดยจะทาการจากัดแบนด์วิดท์โดยอ้างอิงจาก
MAC Address ของแต่ละผู้ใช้งานและสามารถส่งปริมาณ
ของทราฟฟิคการใช้งาน[4] ของผู้ใช้งานไปยังคอมพิวเตอร์ทุก
ๆ 5 นาที เพื่ อ ป้ อ งกั น เรื่ อ งของการโอนย้ า ยข้ า มเซลล์
(Handoff) โดยคอมพิวเตอร์ทาหน้าที่เหมือนกับอุปกรณ์ PCRF
โดยจะมีลักษณะการทางานคือ นาทราฟฟิคที่ได้รับมาของแต่
ละผู้ใช้งานมาคานวณว่าปริมาณทราฟฟิคที่มีการใช้งาน ครบ
ตามเงื่อนไขของแต่ละผู้ใช้งานได้รับแล้วหรือไม่ โดยข้อมูลของ
ผู้ใช้งานนั้น จะถูกระบุในฐานข้อมูลไว้อยู่แล้ว และมีหน้าที่ส่ง
MAC Address ของผู้ใช้งานที่ใช้งานครบที่กาหนดไว้ไปยัง
Wireless Router Linksys WRT54GL เพื่อทาการจากัด
แบนด์วิดท์ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในปัจจุบันการใช้งาน WiFi ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเหมา
จ่ายเป็นรายเดือน และไม่จากัดปริมาณข้อมูลที่ใช้งาน ทาให้มี
ผู้ใช้งานบางกลุ่มนาไปใช้วัตถุประสงค์อื่น เช่น การนาไปใช้งาน
Bit Torrent ทาให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของเครือข่ าย จนทาให้ผู้ ใช้ งานอื่น ไม่ส ามารถใช้ งานได้ ตาม
ระดั บ ความเร็ ว ที่ เ หมาะสม โดยบทความนี้ จ ะด าเนิ น การ
จัดการทราฟฟิคทางด้านขาลง (Download) เป็นหลัก และจะ
แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 แพ็กเกจคือ แพลทินัม โกลด์ และซิล
เวอร์ ตามล าดั บ ซึ่ ง แต่ ล ะแพ็ ก เกจจะแตกต่ า งในส่ ว นของ
ปริมาณของข้อมูลที่จะได้รับ และจะถูกจากัดปริมาณแบนด์
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วิ ด ท์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป โดยแต่ ล ะแพ็ ก เกจจะน าไป
ประยุกต์ใช้ได้กับทั้งระบบแบบ ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง (Postpaid)
และ จ่ายก่อนใช้ทีหลัง (Prepaid) และงานวิจัยในอนาคตจะ
ทาการศึ ก ษาเพิ่ม เติ มทางด้า นประสิ ทธิ ภ าพ และการจ ากั ด
แบนด์วิดท์ให้กับขาขึ้น (Upload)
กระบวนการทางาน
กระบวนการทางานจะทาการโต้ตอบโดยการส่งข้อมูลหา
กั น ระหว่ า งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (PCRF) และอุ ป กรณ์
WRT54GLโดย หลั ก การท างานของระบบจะแบ่ ง หน้ า ที่
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. WRT54GL (AP)
จากรูปที่ 3 สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) อุ ป กรณ์ WRT54GL เก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ ง านซึ่ ง
ประกอบด้วย IP Address, MAC Address และ
ปริมาณทราฟฟิคการใช้งานอินเทอร์เน็ตล่าสุด ของ
แต่ละผู้ใช้งาน
2) อุปกรณ์ WRT54GL จะทาการส่งข้อมูล ที่เก็บไว้ได้
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุก ๆ 5 นาที เพื่อ
ป้ อ งกั น ปั ญ หาเรื่ อ งของการโอนย้ า ยข้ า มเซลล์
(Handoff) ของผู้ใช้งาน
3) หลั ง จากที่ ส่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง เครื่ อ งแม่ ข่ า ยแล้ ว
WRT54GL จะรอรับข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายโดยข้อมูลที่ได้รับมาจะประกอบด้วย MAC
Address และปริ ม าณแบนด์ วิ ด ท์ ที่ จ ะต้ อ งจ ากั ด
ให้กับผู้ใช้งาน
4) WRT54GL จะทาการจากัดแบนด์วิดท์ให้กับผู้ใช้งาน
ตามที่ได้รับข้อมูลมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. เครื่องแม่ข่าย PCRF
มีหลักการทางานดังแสดงในรูปที่ 4 สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะรับข้อมูลและปริมาณทราฟ
ฟิคของแต่ละผู้ใช้งานจาก WRT54GL โดยอ้างอิง
ผู้ใช้งานจาก MAC Address ของแต่ละเครื่อง
2) เมื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเก็บบัญทึกข้อมูลของแต่ละ
ผู้ใช้งานตาม MAC Address ลงฐานข้อมูล แล้ว
ตรวจสอบปริมาณการใช้งานที่ คงเหลือ โดยน า
ปริมาณ ทราฟฟิคที่ได้รับจาก WRT54GL มาหักล้าง
ออกจากประมาณข้อมูลของผู้ใช้งานที่ได้ รับ (เพื่อที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับระบบ Postpaid
และPrepaid)
3) เมื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตรวจพบว่าปริมาณการใช้
ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ ง านครบตามที่ ผู้ ใ ช้ ง านได้ รั บ แล้ ว
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะส่ง MAC Address และ
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ปริมาณแบนด์วิดท์ที่ต้องจากัด ส่งไปยัง WRT54GL
เพื่อให้จากัดแบนด์วิดท์ให้กับผู้ใช้งานต่อไป

รูปที่ 3 หลักการทางานของระบบ WRT54GL

รูปที่ 4 หลักการทางานของเครื่องแม่ข่าย PCRF
จานวนของข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้รับนั้น ระบบจะมีการรีเซต
ให้กับผู้ใช้งานใหม่ในระยะเวลา 1 เดือน โดยนับจากวัน ที่
ผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ โดยจานวนข้อมูลที่คงเหลืออยู่
จะถูกยกเลิก (ระบบแบบใช้ก่อนจ่ายทีหลัง) และจะนาจานวน
ของข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเข้าไปกับจานวนที่คงเหลืออยู่เดิมในกรณี
ที่มีการลงทะเบียนเพิ่ม (ระบบแบบจ่ายก่อนใช้ทีหลัง)
การทดสอบการทางาน
การทดลองการท างานจะจ าลองสภาพการใช้ งานใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ๊ ค
จานวน 15 เครื่อง ใช้งานอยู่กับที่ โดยการจาลองระบบการใช้
งานจะแบ่งออกเป็นแพ็กเกจต่าง ๆ ตามตารางที่ 1 โดยแต่ละ
แพ็กเกจจะแบ่งออกเป็นแพ็กเกจละ 5 เครื่องแล้ วทาการ
ทดสอบโดยให้ผู้ ใ ช้ งานแต่ ละเครื่อ งใช้ งานอิ นเทอร์ เน็ ต แล้ ว
สังเกตผลที่ได้
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โดยระหว่ า งการใช้ งานของแต่ ล ะแพ็ ก เกจผู้ ใ ช้ งานจะ
สามารถใช้อัตราการรับส่งข้อมูลได้ถึงค่าสูงสุดตามแพ็กเก็จจริง
ที่ตนเองได้สมัครใช้งาน แต่เมื่อมีการใช้งานการ แต่เมื่อมีการใช้
งานครบตามปริมาณที่กาหนดจะถูกจากัดอัตราการรับส่งข้อมูล
สูงสุดของแพ็กเก็จ แพลทินัม , โกลด์ และซิลเวอร์คือ 2048,
1024 และ 512 Kbps ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ข้อมูลของแพ็กเกจ
จานวนข้อมูลต่อ อัตราการรับส่ง
แพ็กเกจ
เดือน
ข้อมูลทีถ่ ูกจากัด
แพลตินัม
30 GB
2048 Kbps
โกลด์
20 GB
1024 Kbps
ซิลเวอร์
10 GB
512 Kbps
ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล
จากรูปที่ 5 และ 6 คือตัวอย่างในการทดสอบอัตราการ
รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล โดยโปรแกรมส าหรั บ ทดสอบความเร็ ว ของ
อินเทอร์เน็ต [5] โดยในรูปที่ 5 คืออัตราการรับส่งข้อมูลขณะใช้
งานปกติ และเมื่อจากัดแบนด์วิดท์แล้วจะได้ดังรูปที่ 6 ซึ่งเป็น
ตัวอย่า งอั ตราความเร็ว ของแพ็ก เกจโกลด์ห ลังจากถู กจ ากั ด
แบนด์วิดท์

รูปที่ 5 ทดสอบอัตรารับส่งข้อมูลขณะใช้งานปกติ

เมื่อทา Fair Usage Policy แล้วผู้ใช้งานถูกจากัดความเร็วของ
แบนด์ วิ ด ท์ ล งตามที่ ก าหนดไว้ โดยอั ต ราการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ที่
ผู้ใช้งานได้รับจะมีค่าเฉลี่ยที่ไม่เกินจากจานวนอัตราการรับส่ง
ข้อมูลสูงสุดที่ถูกกาหนดไว้โดย PCRF และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของแพ็กเกจแพลทินัม โกลด์ และซิลเวอร์คือ 4.48,
2.24 และ 2.79 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความของอัตราการรับส่งข้อมูล
แพ็กเกจ
อัตราการรับส่ง
ข้อมูล
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
Error bar

โกลด์(Kbps)

ซิลเวอร์
(Kbps)

2048

1024

512

2032
1984
2004

1008
999
1003

513
497
502

4.48

2.24

2.79

±1.01

±0.81

±1.63

งานวิ จั ย ในอนาคตนั้ น วางแผนว่ า จะท าการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบ และทาการจากัดแบนด์วิดท์ให้กับขา
ขึ้นอีกด้วย
สรุปผลการศึกษาวิจัย
บทความนี้นาเสนอเกี่ยวกับการนาระบบ Policy and
Charging Resource Function (PCRF) ในระบบโครงข่าย
3GPP ซึ่งทาหน้าที่จัดการปริมาณการใช้ ทราฟฟิคผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามหลักของFair Usage Policy
มาประยุกต์ใช้กับโครงข่าย WiFi เพื่อให้สามารถรับประกั น
QoS ของผู้ใช้งานในโครงข่ายได้ จากการทดสอบการทางาน
ของระบบที่พัฒนา พบว่าระบบสามารถจากัดปริมาณการใช้
งานทราฟฟิคด้านขาลงของผู้ใช้งาน WiFi ได้ตามนโยบายที่ตั้ง
ไว้ที่ PCRF ได้เป็นอย่างดี
[1]

รูปที่ 6 อัตราความเร็วเมื่อถูกจากัดของแพ็กเกจโกลด์

[2]

จากการทดลองการใช้งานของแต่ละแพ็กเกจการใช้งาน
โดยเมื่ อ จ ากั ด ปริ ม าณแบนด์ วิ ด ท์ แ ล้ ว ใช้ โ ปรแกรมส าหรั บ
ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลอัตราการรับส่งข้อมูลที่
ได้จะแสดงในตารางที่ 2
ผลการทดลองดังกล่าวได้จากการทดสอบความเร็วของ
แต่ละแพ็กเกจ แพ็กเกจละ 30 ครั้ง ซึ่งผลทีอ่ อกมาจะเห็นได้ว่า

[3]

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 23–24 ธันวาคม 2554

แพลตินัม
(Kbps)

[4]
[5]
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