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โครงข่ายไร้สายแบบเมชเป็นเทคโนโลยีในโครงข่ายไร้สายสมัยใหม่ โดยส่วนใหญ่ผู้ให้บริการโครงข่ายไร้สายจะใช้เพียงเพื่อ
ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน (กรณีของการแบ่งปริมาณข้อมูลที่ใช้งานในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ) เนื่องจากโครงข่ายไร้สายแบบ
เมชมีต้นทุนในการให้บริการต่่ากว่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยทั่วไปมาก การให้บริการทางด้านโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็น
งานที่มีความท้าทายที่จะน่าไปปรับใช้ในโครงข่ายไร้สายแบบเมชเนื่องจากโครงข่ายไร้สายแบบปกติเมื่อจ่านวนโหนดในโครงข่าย
เพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและท่าให้คุณภาพของการให้บริการของโครงข่ายลดลง จากการค้นคว้าพบว่างานวิจัยที่ผ่าน
มามีการก่าหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการท่างานในสภาพแวดล้อมจริงในประเทศไทย ท่าให้ผู้ให้บริการโครงข่ายไร้
สายไม่สามารถท่านายถึงประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตกับโครงข่ายไร้สายแบบเมชจึงอาจจะเป็นเหตุผลหลักที่
ท่าให้ยังมีการชะลอการใช้งานโครงข่ายไร้สายแบบเมช ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจ่าลองและวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของการใช้งาน
โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตในโครงข่ายไร้สายแบบเมชประเภทกริดโดยใช้ตัวแปรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการใช้งานจริงในประเทศไทย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้งาน โดยการจ่าลองการใช้งานแบบต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ โมเดล เพื่อหาปริมาณการใช้
งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มากที่สุดที่สามารถเข้ามาใช้บริการโดยมีคุณภาพของการให้บริการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค่า EModel ไม่ต่ากว่า 3.50 เพื่อให้ผู้ให้บริการโครงข่ายไร้สายสามารถประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงข่ายไร้สายแบบเมชก่อน
การติดตั้งเพื่อใช้งานจริง
คำสำคัญ : โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต โครงข่ายไร้สายแบบเมช
บทนา
โครงข่ า ยไร้ ส ายแบบเมชหรื อ Wireless
Mesh
Networks (WMNs) เป็นเทคโนโลยีในโครงข่ายไร้สายสมัยใหม่
มี ค วามได้ เ ปรี ย บมากกว่ า โครงข่ า ยไร้ ส ายแบบอื่ น ๆ ได้ แ ก่
WMNs
สามารถปรั บ ตั้ ง ค่ า ด้ ว ยตั ว เองได้ (Selfconfiguration), ดูแลและตัดสินใจเองได้ (Self-Organizing),
แก้ไขหรือรักษาตัวเองได้ (Self-healing), มี ความแข็งแรง
(robustness) และมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) และมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่่า [1, 2] โดย WMNs นั้นมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีหลักประกันมาก
ที่สุดให้กับ Wireless Local Area Networks (WLANs)
เพื่อให้สามารถขยายการครอบคลุมการเข้าใช้งาน wireless ใน
ที่สาธารณะ WMNs ยังคงเป็นหัวข้อที่มีการให้ความสนใจมาก
ในปัจจุบันนี้
ในปัจจุบันบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) มี
ปริ ม าณการใช้ งานมากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท่ า ให้ ท ราฟฟิ ค ใน
โครงข่ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และการให้บริการ VoIP เป็น
งานที่มีความท้าทายที่จะน่าไปปรับใช้ใน WMNs แบบปกติเมื่อ
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จ่านวนโหนด (เครื่องลูกข่าย VoIP) ในโครงข่ายเพิ่มมากขึ้นจะ
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโครงข่ายลดลงได้ [3] เมื่อมี
การส่งแพ็ก เก็ ตอาจจะท่ าให้คุณ ภาพของการให้ บริก ารหรื อ
Quality of Service (QoS) ลดลง งานวิจัยที่ผ่านมามีการ
ก่ า หนดค่ า ตั ว แปรต่ า ง ๆ ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การท่ า งานใน
สภาพแวดล้ อ มจริ ง เช่ น ใช้ ก่ า ลั ง ส่ ง ที่ เ ป็ น ค่ า เริ่ ม ต้ น ในตั ว
โปรแกรมจ่าลองระบบไม่ตรงกับค่าความเป็นจริงเช่น 30 mW.
หรือ 50 mW. [3, 5] หรือท่าการจ่าลองระบบที่เป็น VoIP โดย
ไม่ มี ข้ อ มู ล ชนิ ด อื่ น ด้ ว ยซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความเป็ น จริ งใน
ปัจจุบัน [15], [17] และขนาดของบัฟเฟอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นใน
ตัวโปรแกรมจ่าลองระบบคือ 14 แพ็คเก็ต หรือ 100 แพ็คเก็ต
[3, 5, 15, 16, 17] ซึ่งไม่สอดคล้องกับขนาดของบัฟเฟอร์ในตัว
Access Point (AP) ที่ใช้ในปัจจุบันและในทางปฏิบัติท่าให้ผู้ให้
บริการโครงข่ายไร้สายไม่สามารถท่านายถึงประสิ ทธิภาพการ
ใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตกับโครงข่ายไร้สายแบบเมชจึง
อาจจะเป็ น เหตุ ผ ลหลั ก ที่ ท่ า ให้ ยั ง มี ก ารชะลอการลงทุ น
โครงข่ายไร้สายแบบเมช
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ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในงานวิจัยนี้เพื่อเสนอการจ่าลอง
และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้งาน VoIP ในโครงข่ายไร้
สายแบบเมชประเภท Grid metric โดยใช้ตัวแปรต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการใช้งานจริงในประเทศไทยเพื่อศึกษาผลของ
multi-hop ที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้งาน และมีการจ่าลอง
background data traffic โดยใช้โปรแกรม OMNET++
จ่าลองการท่างานเพื่อหาปริมาณการใช้งาน VoIP ที่มากที่สุดที่
สามารถเข้ามาใช้บริการโดยมี QoS อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ท่า
ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายไร้สายสามารถประเมินความคุ้มค่าของ
การลงทุนของการใช้งาน VoIP ในโครงข่ายไร้สายแบบเมช
ประเภท Grid metric แบบ multi-hop โดยมีการจัดการวาง
ระยะห่างของตัว AP ที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กันได้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สถาปัต ยกรรมโครงข่า ยไร้ส ายแบบเมช WMNs จะ
ประกอบด้วยสองประเภทตามโหนดคือ Mesh routers และ
mesh clients [1, 2] ประเภทที่หนึ่งคือ Mesh routers หรือ
เรียกว่า Gateway เป็น Mesh router ที่มี bandwidth สูง
และต่ อ กั น สา ยแลนเพื่ อ เ ชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต และ มี
ความสามารถในการค้ น หาเส้ น ทางใน gateway/bridge
function ซึ่งมีอยู่ใน wireless router ปกติทั่วไปแต่ mesh
router จะเพิ่มเติมในส่วนของ advanced routing function
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายแบบเมชผ่านการติดต่อสื่อสารหลาย
โหนดที่เชื่อมต่อครอบคลุมถึงกันให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
โดยก่าลังการรับส่งข้อมูลต่่ากว่ามาก wireless router แบบ
ปกติ ประเภทที่สองคือ mesh client โหนดลูกข่ายของ Mesh
router ซึ่งมีความสามารถของ mobile node ท่าให้มีการ
สัญจรได้ดี มีข้อจ่ากัดคือต้องใช้แบตเตอรี่ซึ่งท่าให้มีพลังงานให้
ใช้งานอย่างจ่ากัดแต่ก็สามารถลดจ่าพวกฟังก์ชั่นการท่า งาน
ของสัญญาวิทยุได้ สถาปัตยกรรมของโครงข่ายไร้สายแบบเมช
สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทคือ
- โครงสร้ า งพื้ น ฐานของโครงข่ า ยไร้ ส ายแบบเมช ใน
สถาปั ต ยกรรมของโครงข่ า ยไร้ ส ายแบบเมชประเภท
Infrastructure/Backbone นี้ mesh routers มีรูปแบบ
ฟังก์ชั่นการใช้งาน Gateway คือ mesh routers สามารถ
เ ชื่ อ ม ต่ อไ ป ยั ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ด้ วิ ธี ก า ร นี้ ยั ง เ รี ย ก ว่ า
infrastructure meshing ท่าหน้าที่จัดเตรียม backbone
หรื อ แกนของการส่ ง ข้ อ มู ล โดยเป็ น จุ ด ร่ ว มในการส่ ง ข้ อ มู ล
ส่าหรับไคลเอนต์และสามารถรวมให้ WMNs ใช้งานได้กับ
โครงข่ายที่แตกต่างกันออกไปได้
-เค รื่ อ งลู กข่ า ยในโค รงข่ า ย ไร้ ส าย แบ บ เม ช ใน
สถาปัตยกรรมของโครงข่ายไร้สายแบบเมชประเภทเครื่องลูก
ข่ายนี้ Client-meshing จะท่าหน้าที่จัดเตรียมโครงข่ายแบบ
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โหนดต่อโหนด ระหว่างอุปกรณ์ของไคลเอนต์ในสถาปัตยกรรม
ของโครงข่ายไร้สายแบบเมชแบบนี้ โหนดของเครื่องลูกข่ายจะ
ประกอบด้วยโครงข่ ายปัจจุบันที่ประกอบด้ว ยโพรโทคอลการ
ค้ น หาเส้ น ทางและฟั ง ก์ ชั่ น การตั้ ง ค่ า ตลอดจนท่ า หน้ า ที่
จัดเตรียมแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งานไปยังผู้ใช้งานทั่วไป ด้วย
เหตุนี้ mesh router จึงไม่มีความจ่าเป็นตามรูปแบบของ
โครงข่าย
- โครงข่ายไร้สายแบบเมชประเภทผสม สถาปัตยกรรม
ของโครงข่ายไร้ สายแบบเมชประเภทผสมคือการรวมกันของ
ประเภท Infrastructure และ client meshing ดังแสดงในรูป
ที่ 1 [1] โดยไคลเอนต์ในโครงข่ายไร้สายแบบเมชสามารถเข้า
มาใช้งานในโครงข่ายโดยผ่าน mesh router ซึ่งดีเท่ากับ
วิธีการ meshing กันโดยตรงกับไคลเอนต์ในโครงข่ายไร้สาย
ขณะที่ ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่าหน้าที่จั ดเตรี ยมการเชื่อ ม
ต่อไปยังโครงข่ายอื่น ๆ โดยทางอินเทอร์เน็ต ไวไฟ ไวแม็กซ์
ระบบโครงข่ า ยมื อ ถื อ และโครงข่ า ยเซ็ น เซอร์ โดยใช้
ความสามารถในการค้นหาเส้นทางที่ดี รวดเร็วของไคลเอนต์ใน
การจั ด เตรี ย มการเพิ่ ม ความสามารถในการเชื่ อ มต่ อ และ
ครอบคลุมในโครงข่ายไร้สายแบบเมช

รูปที่ 1 โครงข่ายแบบ Hybrid WMNs
Adhoc On-demand Distance Vector Routing
(AODV) [6] เป็นโพรโทคอลการหาเส้นทางในโครงข่ายไร้สาย
แบบ hop by hop ถูกพัฒนามาส่าหรับ wireless adhoc
networks โดย AODV ได้ปรับปรุงมาจาก DSDV โดยที่
AODV จะลดจ่ านวนครั้งในการที่จะค้นหาเส้นทางลงและ
AODV มีการท่างานเป็นแบบรีแอคทีฟคือจะท่าการค้นหา
เส้นทางเมื่อมีโหนดต้องการที่จะส่งข้อมูลหรือมีการร้องขอใช้
เส้ น ทางนั้ น ท่ าให้ ไ ม่ เ ปลื อ ง Bandwidth ในช่ อ งสั ญ ญาณ
ปรั บ เปลี่ ย นเส้ นทางได้ ร วดเร็ว และใช้ ก ารประมวลผลและ
หน่ ว ยความจ่ า น้ อ ยหรื อ ต่่ า AODV นั้ นมี ป ระสิ ทธิ ภ าพใน
สถานการณ์ที่มีการเคลื่อนที่สูง (High Mobility) และโครงข่าย
ที่มีการจราจรหนาแน่น (Network load) [7] ดังแสดงในรูปที่
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2 [6] โดยที่ AODV มีอีกโพรโทคอลหนึ่งคือ Hello messages
ใช้ ใ นการบ่ า รุ งรั ก ษาเส้ น ทางในระบบโครงข่ า ยไม่ ใ ห้ ร ะบบ
เสียหาย

รูปที่ 2 การหาเส้นทางในโครงข่ายของ AODV
แบบจ่าลองของนาคากามิ (Nakagami model) [4] โดย
ที่แบบจ่า ลองของนาคากามิเ ป็นแบบจ่ าลองที่ไ ด้มาจากการ
ทดลองซึ่งเป็นเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเพราะสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งในชนบทและในเขตเมือง อีกทั้งการกระจาย
ตัวของพารามิเตอร์มีความยืดหยุ่นกว่าในการอธิบายการจาง
หาย (fading) ที่ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ต่ า งกั น ได้ ดี โ ดยแบ่ ง
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้ตามตารางที่ 1 [19]
ตารางที่ 1 แสดงค่าของ pathloss exponent (Alpha) ใน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
Environment
Pathloss exponent (Alpha)
Free Space
2
Urban area, LOS
2.7-5
Urban area, no LOS
3-5
Indoor, LOS
1.6-1.8
Indoor, no LOS
4-6
Voice over IP (VoIP) หรือการใช้งานโทรศัพท์ผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น เทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยให้ ก ารสื่ อ สารด้ ว ยเสี ย ง
สามารถท่าได้โดยผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเทคโนโลยีนี้ จะ
ท่าให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร
โดยปลายทาง ต้ อ งมี ก ารเชื่ อ มต่ อ เข้ า อิ น เทอร์ เ น็ ต และใช้
บริการ VoIP ในโครงข่ายเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของ VoIP สามตัวคือ Delay, loss, jitter [3], [6] เริ่ม
ที่ตัวแรกคือ
-Delay [3, 6] เป็นเวลาที่ใช้ในกระบวนการของเสียง
ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุดระบวนการของระบบ
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 23–24 ธันวาคม 2554

โดยที่ ITU G.114 จ่ากัดความว่า end to end delay โดย
แนะน่าว่าค่าต้องไม่เกินกว่า 150 ms. [8] end to enddelay คือผลรวมของ delay ค่านวณตั้งแต่ผู้ส่ง เวลาในการ
ส่งผ่านโครงข่ายจะมีความล่าช้าทางเวลาที่เกิดจากการเดินทาง
ของแพ็คเก็ต (transmission delay) จนถึงผู้รับ คือเมื่อแพ็ค
เก็ตอยู่ในโครงข่ายจะมี delay จากความล่าช้าทางเวลาที่เกิด
จากคิวในตัวเราท์เตอร์ (queuing delay), ความล่าช้าทาง
เวลาที่เกิดจากการส่งแพ็คเก็ต (Serialization delay) โดยจะ
รวม jitter buffer เข้าไปด้วย
-Loss [3, 6] เกิดจากเมื่อแพ็คเก็ตถูกส่งไปในโครงข่าย
แพ็คเก็ตเหล่านั้นสามารถหายหรือเสียหายได้ โดยปกติสาเหตุ
ของการสูญหายคือเกิดการชนกัน (collision) ของแพ็คเก็ตใน
โครงข่ายและการส่งแพ็คเก็ตที่ผิดพลาด หรือแพ็คเก็ตถูกคัดทิ้ง
เมื่ อ ระบบมี ก ารจราจรหนาแน่ น หรื อ มี สั ญ ญาณรบกวน
(noise) ในท่อส่งสัญญาณ โดยที่ ITU G.113 ก่าหนดให้ G.729
with voice activity detection มีอัตราการสูญหายของแพ็ค
เก็ตได้ไม่เกิน (packet loss ratio) 2 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่า
impairment factor หรือ Ie ให้ E-model เป็น 19 ซึ่งท่าให้
ค่า MOS Score ต่่ากว่า 3.5 [9, 10]
-Jitter [3, 6] คือความแปรปรวนของความล่าช้าทาง
เวลาเกิดจากแพ็คเก็ตที่มาต่อเนื่องกันโดยที่ความยาวของคิวใน
ระบบมีจ่ากัดและมีการจราจรหนาแน่นในโครงข่าย jitter คือ
ความแตกต่างของเวลาการมาถึงส่าเร็จของแพ็คเก็ตครั้งที่สองที่
มากกว่าการมาถึงของแพ็คเก็ตครั้งที่หนึ่ง โดยทุก ๆ แพ็คเก็ตที่
ส่งมานั้นจะถูกน่ามาเก็บที่ jitter buffer ก่อนที่จะปล่อยไปยัง
ตัวถอดรหัสหรือ (Decoder) ตามรูปที่ 3 [3] โดยที่ jitter
buffer นั้นใช้ในการกักเก็บแพ็คเก็ตที่เข้ามาท่าให้สามารถคงที่
เวลาของ jitter ได้ ในขณะที่สามารถปรับเปลี่ยน jitter buffer
ตาม delay ที่เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของโครงข่ายได้ และ jitter
buffer ขนาดใหญ่สามารถใช้ทดแทน jitter ขนาดใหญ่ แต่จะ
ท่าให้ delay มากขึ้นเช่นกัน

รูปที่ 3 การท่างานในระบบ VoIP
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E-Model [3, 10, 11, 12] ใช้ในการวัดคุณภาพของ
end-to-end speech quality หรือ VoIP session โดยใช้
คะแนนของ Mean opinion score (MOS) ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 [10, 11, 12] ที่ถูกค่านวณมาจาก R-factor ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 [10, 11, 12] ซึ่งใช้วัดช่วงคุณภาพของเสียงมีค่าอยู่
ในช่วงระหว่าง 0 – 100
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง R-Factor, Quality
ratings และ MOS
R-Factor
Quality of
MOS
voice rating
90 < R ≤ 100
Best
4.34-4.50
80 < R ≤ 90

High

4.03-4.34

70 < R ≤ 80

Medium

3.60-4.03

60 < R ≤ 70

Low

3.10-3.60

50 < R ≤ 60

Poor

2.58-3.10

ตารางที่ 3 การแปลงค่าจาก R-factor เป็น MOS
R-Factor
MOS
R<0
1
R > 100
4.5
0 < R < 100
1 + 0.035R + 7*10-6R(R60)(100-R)
- การหาค่า Transmission Rating factor หรือ Rfactor จาก ITU-T Rec G.107 [10] สามารถลดค่าให้เหลือแต่
พารามิเตอร์หลักคือ delay และ loss จะได้สมการดังนี้ [11],
[12], [14]
R = 94.2 – Id -Ie
(1)
โดยที่ Id คือตัวแทนของ end to end delay หรือ oneway delay สามารถหาค่าได้จาก
Id = 0.024d - 0.11(d-177.3)H(d-177.3)
(2)
- เมื่อ d ก่าหนดให้เป็น end to end delay = 25
(voice codec delay) + 60 (delay จาก jitter buffer) +
delay จาก network (หาค่าได้จากค่าเฉลี่ยของ end to end
delay หรือค่าเฉลี่ย Round trip delay / 2 ) มีหน่วยเป็น
milliseconds และ H(x) เป็น heavyside step function
โดยถ้ามีค่าเท่ากับ 0 เมื่อ X< 0 และนอกจากนั้นเท่ากับ 1 [11,
14]
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 23–24 ธันวาคม 2554

-โดยที่ Ie คือตัวแทนของ loss rate จากค่า codec ของ
G.729 สามารถหาค่าได้จาก
Ie = 11 + 40 ln (1+10e)
(3)
เมื่อ e ก่าหนดให้เป็น loss rate ค่านวณได้จาก packet
loss rate = [(total packet lost / total packet send) *
100] [3], [13], [14]
OMNET++ [18] เป็นตัวซิมมูเลชันที่ใช้ในการจ่าลอง
ระบบโครงข่ายซึ่งตัว OMNET++ นั้นปัจจุบันเวอร์ชัน 4.1 เป็น
stable version และเป็นโอเพนซอส ที่มีคอมโพเน็นพื้นฐาน,
GUI, โมดูลในการซิมมูเลชันให้ใช้งาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่ 1 Simulating Wireless Mesh Networks
[15] งานวิจัยนี้จะการจ่าลองระบบในการใช้งานด้าน VoIPใน
WMNs ใน NS-2 โดยการเพิ่มจ่านวนสายที่ใช้งาน VoIPใน
WMNs และจ่านวน hop ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มี background
traffic และใช้ QoS ในการวัดจ่านวนสายที่ใช้งาน VoIP ใน
WMNs ในแต่ละ hop โดยเน้นประเด็นเรื่อง delay ที่จะท่าให้
QoS ของ VoIP ที่มีค่า R-Factor ต่่ากว่า 70
งานวิจัยที่ 2 A Cross-layer Routing Scheme for
Scalable Triple Play Service in Wireless Mesh
Networks [16] งานวิจัยนี้จะการจ่าลองระบบในการใช้งาน
VoIP ใน WMNs ใน NS-2 โดยการเพิ่มจ่านวนสายที่ใช้งาน
VoIP ประเภท FTP และ video โดยอัตราส่วนที่ก่าหนดใน
WMNs และจ่านวน hop ที่ไม่เกิน 2 hop และใช้ QoS ในการ
วัดจ่านวนสายที่ใช้งาน VoIP ใน WMNs โดยเน้นประเด็นเรื่อง
jitter ที่จะท่าให้ QoS ของ VoIP ที่มีค่า R-Factor ต่่ากว่า
70
งานวิจัยที่ 3 VoIP on wireless meshes: Models,
Algorithms and Evaluation networks [17] งานวิจัยนี้จะ
การจ่าลองระบบในการใช้งาน VoIP ใน WMNs ใน NS-2 โดย
การเพิ่มจ่านวนสายที่ใช้งาน VoIP ใน WMNs และจ่านวน
hop ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มี background traffic และใช้ QoS ใน
การวัดจ่านวนสายที่ใช้งาน VoIP ใน WMNs ในแต่ละ hop
โดยเน้นประเด็นเรื่อง loss rate ที่จะท่าให้ QoS ของ VoIP ที่
มีค่า R-Factor ต่่ากว่า 70
โดยสรุ ป ยั งไม่ มี งานวิ จั ย ที่ ก ล่ า วมาที่ ศึ ก ษาการใช้ งาน
VoIP ใน WMNs ประเภท Grid metric โดยใช้ตัวแปรต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับการใช้งานในประเทศไทยและจ่าลองการใช้งาน
ระบบในโปรแกรม OMNET++
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยท่าการจ่าลองการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที่เป็น Grid metric แบบ 6 * 6
แบ่งเป็นการส่งแบบ VoIP ประเภทเดียว และการส่ง VoIP
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4.1
60 วินาที
600*600 เมตร

AODV
100 มิลลิวัตต์
100 เมตร
11 Mbps.
2.4 GHz.
5333 แพ็คเก็ต
Nakagami fading
UDP 20 Bytes และ
TCP 1500 Bytes
โดยในการวิจัยนี้ใช้ Voice encoder คือ G.729 ที่ซึ่งมี
อัตราการส่ง 50 แพ็คเก็ตต่อ 1 วินาที และแต่ละแพ็คเก็ต มี
ขนาด 20 Bytes โดยใช้ UDP traffic ที่เป็นแบบ Constant
bit rate (CBR) ที่มีแต่จังหวะที่ on ตลอดเวลา จะได้
throughput เท่ากับ 8 kbps โดยที่ค่า R-Factor ที่ยอมรับได้
ต้องไม่ต่ากว่า 70 หรือค่า E-model ที่ยอมรับได้ต้องไม่ต่ากว่า
3.50 [9] โดยในการวิ จั ย นี้ ใ ช้ ค่ า pathloss exponent
(Alpha) [19] เป็นตัวที่ก่าหนดสภาพแวดล้อมคือก่าหนดแบบ
outdoor free space หรือ rural area ใช้ค่า Alpha = 2,
แบบ urban area ใช้ค่า Alpha = 2.8, แบบ sub-urban
area ใช้ค่า Alpha = 2.4 เพราะในปัจจุบันมีพื้นที่ที่เป็นเขตกึ่ง
ชุมชน
ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ไ ด้ จ ากการน่ า ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข อง
ระบบจากระเบียบวิธีวิจัยมาท่าการจ่าลองระบบนั้น ซึ่งก่อน
ท่างานวิจัยที่เสนอนั้นผู้วิจัยได้ simulation เปรียบเทียบกับ
งานวิจัย [5] เพื่อยืนยันความถูกต้องของโปรแกรม ในงานวิจัย
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 23–24 ธันวาคม 2554

Alpha 2
80

Call

ตารางที่ 4 ค่าพารามิเตอร์ของระบบ
เวอร์ชันของ OMNET++
เวลาในการจ่าลองระบบ
พื้นที่ในการจ่าลองระบบ (แบบไม่
มีการเคลื่อนที่ของเครื่องลูกข่าย)
โพรโทคอลค้นหาเส้นทาง
ก่าลังส่ง
ระยะห่างระหว่าง AP
มาตรฐาน IEEE 802.11b
ความถี่คลื่นวิทยุ
ขนาดความจุของบัฟเฟอร์
Propagation model
รูปแบบการส่งข้อมูล

นี้ผลลัพธ์ จากการจ่าลองระบบมาจากการหาค่าเฉลี่ย ของตัว
แปรแต่ละตัวจากการ simulation 30 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมี
การเปลี่ยนค่า Random seed ของระบบ โดยค่า Error bar มี
significant ที่น้อยมากที่จะท่าให้จ่านวนสายที่มากที่สุดในการ
ใช้ง าน VoIP เปลี่ย นแปลงได้ใ นแต่ ละ hop และแต่ล ะ
สภาพแวดล้อม รูปที่ 4 - 6 นั้นปรากฏว่าเมื่อจ่านวน hop
เพิ่มขึ้นจ่านวนสายที่มากที่สุดในการรองรับการใช้งาน VoIP
ประเภทเดียวและ VoIP + Background data traffic (BG) ที่
เป็น FTP 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ของขนาดช่องสัญญาณ จะ
ลดลงในแต่ ล ะกรณี เ ป็ น แบบเชิ ง เส้ น (linear) และแต่ ล ะ
สภาพแวดล้อม (alpha) จาก 2 เป็น 2.4 และ 2.8 นั้น จ่านวน
สายที่มากที่สุดในการรองรับการใช้งาน VoIP จะลดลงไปทีละ
ประมาณครึ่งหนึง่ ของสภาพแวดล้อมก่อนหน้า

60
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40

40
30

20

55

BG 0
BG 20
BG 40

47
34

37
25

36
24
10

16

0
H1

H2

Hop

H3

H4

30
16
5
H5

รูปที่ 4 จ่านวนสายที่มากที่สุดของ VoIP ในแต่ละ hop ของ
สภาพแวดล้อม Alpha = 2 จนค่าของ E-model ต่่ากว่า 3.5
Alpha 2.4

40

39

BG 0
BG 20
BG 40

30
22

20

Call

ร่วมกับ Background data traffic ประเภท FTP (File
Transfer Protocol) 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ของขนาด
ช่องสัญญาณ และมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างดัน โดยมีการเพิ่ม
จ่านวนปริมาณการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งในกรณี
ที่เป็นแบบ single-hop และแบบ multi-hop จนกระทั่งค่า
ของ MOS ต่่ากว่า 3.50 โดยก่าหนดค่าพารามิเตอร์ของระบบ
ดั ง ตารางที่ 4 และใช้ โ ปรแกรม OMNET++ ในการจ่ า ลอง
ระบบ และค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ delay, packet loss, Rfactor, E-model แล้วจึงน่ามาผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลที่
ได้ในบทต่อไป

17
10

13

10
0

4
01

0
H1

H2

Hop

H3

20
H4

01
H5

รูปที่ 5 จ่านวนสายที่มากที่สุดของ VoIP ในแต่ละ hop ของ
สภาพแวดล้อม Alpha = 2.4 จนค่าของ E-model ต่่ากว่า
3.5
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Alpha 2.8

8

BG 0
BG 20
BG 40

7

6

Call

4

3

2

2

1

0
H1

0
H2

0
Hop

H3

0
H4

0
H5

รูปที่ 6 จ่านวนสายที่มากที่สุดของ VoIP ในแต่ละ hop ของ
สภาพแวดล้อม Alpha = 2.8 จนค่าของ E-model ต่่ากว่า
3.5
ตารางที่ 5 แสดงค่าปัจจัยหลัก ที่มีผลท่าให้ค่า E-Model
ต่่ากว่า 3.5 ในแต่ละ hop
Alpha = 2
Hop 1
Hop 2
Hop 3
Hop 4
Hop 5
0
loss
loss
delay
delay
delay
20
loss
loss
delay
delay
delay
40
loss
loss
delay
delay
delay
Alpha = 2.4
BG
Hop 1
Hop 2
Hop 3
Hop 4
Hop 5
0
loss
loss
delay
delay
delay
20
loss
loss
delay
40
loss
Alpha = 2.8
BG
Hop 1
Hop 2
Hop 3
Hop 4
Hop 5
0
loss
loss
20
loss
40
loss
* " - " หมายถึง ค่า MOS score ต่่ากว่า 3.5 จึงไม่น่ามาพิจารณา
BG

การอภิ ป รายผลการทดลองที่ ไ ด้จ ากการจ่ า ลองระบบ
สามารถแยกได้เป็น 3 กรณีที่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและ
ตามจ่านวน hop โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคือค่าเปอร์เซ็นต์
ที่เพิ่มขึ้นหาค่าได้จากจ่านวนสายของ VoIP ที่ยังคงสามารถใช้
งานได้จุดสุดท้ายก่อนที่ท่าให้ค่า E-Model ต่่ากว่า 3.5 และ
จ่านวนสายของ VoIP ที่ไม่สามารถใช้งานจุดแรกที่ท่าให้ค่า EModel ต่่ากว่า 3.5 โดยค่านวณทั้งค่าของ loss rate และ
end to end delay จากนั้นน่าค่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของทั้ง
สองปั จ จั ย มาเปรี ย บเที ย บกั น ว่ า ปั จ จั ย ใดมี ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่
เพิ่มขึ้นมากกว่ากัน ปัจจัยนั้นจะเป็นปัจจัยหลักที่ท่าให้ค่า EModel ต่่ากว่า 3.5 ซึ่งท่าให้คุณภาพของ VoIP ต่่ากว่ า
มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 5
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งานวิ จั ย นี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ห ลั ก ที่ ท่ า ให้ ค่ า EModel ต่่ากว่า 3.5 คือกรณี 1 และ 2 hop จะมี loss rate
เป็นปัจจัยหลัก ในกรณีที่เป็น 3, 4, 5 hop จะมี end to end
delay เป็นปัจจัยหลัก
จากผลการทดสอบข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า โครงข่าย
WMNs เหมาะสมที่จะใช้งาน VoIP ในสภาพแวดล้อมที่มี
ลั ก ษณะเป็ น ที่ โ ล่ ง ซึ่ งจะสามารถรองรั บ ปริ ม าณการใช้ งาน
VoIP พร้อมกันจ่านวนค่อนข้างสูง โดยเมื่อมีความหนาแน่น
ของสิ่งกีดขวางมากยิ่งขึ้น ประมาณการใช้งาน VoIP ที่ระบบ
สามารถรองรับได้จะมีค่าต่่าลงแบบมีนัยส่าคัญ นั่นคือส่าหรับ
โครงข่าย WMNs ที่มีการติดตั้งในเขตชุมชนนั้น อาจจะไม่
เหมาะที่จะมีการใช้งาน VoIP
สรุปผลการศึกษาวิจัย
งานวิจัยนี้จ่าลองการใช้งาน VoIP ใน WMNs โดยมีการ
เพิ่ มจ่ านวนปริ มาณการใช้ งาน VoIP ทั้ งแบบที่มี และไม่ มี
Background traffic ในสภาพแวดล้อมแบบ rural, suburban และ urban area โดย VoIP ที่ระบบรองรับได้จะ
พิจารณาในกรณีทีมีค่า E-Model ไม่ต่ากว่า 3.50 เพื่อเป็น
ข้อมูลให้กับผู้ให้บริการโครงข่ายไร้สายแบบเมชประเภทกริด
แบบ multi-hop พิจารณาในการออกแบบระบบก่อนที่จะใช้
งานจริง โดยในปัจจุบันยังไม่มีการใช้งานจริงในสภาพแวดล้อม
ประเทศไทย ผลการจ่ า ลองในงานวิ จั ย นี้ ส ามารถน่ า ไปใช้
คาดการณ์ประสิทธิภาพการท่างานของระบบ WMNs เมื่อมี
การใช้งานจริงในอนาคต จากการจ่าลองระบบพบว่าในกรณี
ของ rural area นั้นสามารถใช้งาน VoIP ได้ 5 hop ทั้งใน
กรณีที่มีและไม่มี Background traffic ในกรณีของ suburban area สามารถใช้งาน VoIP และ Background traffic
20% ได้เพียง 2-3 hop เมื่อเพิ่ม Background traffic เป็น
40% จะสามารถใช้งาน VoIP ได้เพียง 1 hop และท้ายสุด
ส่าหรับ urban area สามารถใช้งาน VoIP ได้ไม่เกิน 2 hop
ในกรณีที่ไม่มี Background traffic และใช้งานได้ 1 hop ใน
กรณีที่มี Background traffic
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