
Analysis of Optimal Routing Strategies Based on Telecommunication

Interconnection Charge

การวิเคราะหกลยุทธการจัดเสนทางที่ดีที่สุดโดยคิดคาเชื่อมตอระหวางโครงขายโทรคมนาคม

ฉัตรขวัญ วรรณศิริ และ เชาวนดิศ อัศวกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-mail: chatkwan.w@student.chula.ac.th, chaodit.a@chula.ac.th

บทคัดยอ

บทความน้ีพิจารณาการวิเคราะหปญหาการจัดเสนทางที่ดีที่สุด

บน โครงขาย โทรคมนาคมที่ มี ผู ให บริการหลายราย โดยที่ แตละ ราย

รับผิดชอบในการจัดการโครงขายของตนเอง วัตถุประสงคของบทความ

น้ีคือ เพื่อวิเคราะหกลยุทธ ในการเลือกเสนทางซึ่งอนุญาตให โครงขาย

ที่พิจารณาเปนหลักไดผลตอบแทนตามฟงกชันวัตถุประสงคตาง ๆที่

กำหนด นอกจากนั้นยังได เสนอกลยุทธ ในการจัดเสนทาง 3 แบบ

ประกอบกับการพิจารณาฟงกชันตนทุนซึ่งคิดทั้งตนทุนที่ เกิดภายใน

โครงขาย และ ตนทุน ใน การ สง ท รา ฟฟก ไป ยัง โครงขาย อื่น ผาน จุด

เชื่อมตอดวยในตอนทายของบทความแสดงตัวอยางการจำลองโครงขาย

เพื่อพิจารณาลักษณะของกลยุทธการจัดเสนทางทั้ง 3 แบบ โดยใชการ

จำลองแบบเหตุการณเต็มหนวย และวิเคราะหผล สรุปผล ตลอดจน

ขอเสนอแนะสำหรับงานที่จะทำในอนาคต

คำสำคัญ : การจัดเสนทาง การเชื่อมตอโครงขาย โครงขายที่มีผู

ใหบริการหลายราย กำไร

Abstract

This paper is concerned with the analysis of opti-

mal routing problem in the heterogeneous environment of

telecommunication networks, where more than one opera-

tor is responsible for all the network controls. The objective

is to analyse candidate routing strategies which allow a giv-

en network to optimise specified objective functions.Three

interconnection-based shortest path routing strategies are

proposed here, where relevant cost function is newly de-

fined by taking into account the cost within main network

being considered and the cost of routing traffics to others'

networks via the points of interconnection. Simple network

scenarios are given as an example to show how the rout-

ing strategies perform, based on discrete-event simulation.

Possible extensions of this work are also discussed.

Keywords : Routing, Interconnection, Multi-Operator

Network, Profit

1 บทนำ

ในยุคแหงเทคโนโลยีการสื่อสาร การโทรคมนาคมมีการปรับปรุง

และพัฒนาอยางรวดเร็ว แนวโนมดังกลาวเปนผลมาจากบทบาทความ

สำคัญของการสื่อสารซึ่งเปนจุดดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนในกิจการ

โทรคมนาคมสงผลให โครงขายโทรคมนาคมเกิด เปนโครงขายที่มีผู ให

บริการหลายราย (Multi-Operator Network) โครงขายของผู ให

บริการรายหน่ึง ๆ ยอมมีความตองการที่จะติดตอกับโครงขายของผู

ใหบริการรายอื่น ๆ การเชื่อมตอโครงขาย(interconnection)จึงเขามา

มีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องตนทุนการบริการและโอกาสในการแขงขัน

เชนผูใหบริการรายใหญซึ่งมีโครงขายของตนเองสามารถกีดกันหรือกอ

ใหเกิดอุปสรรคกับผูใหบริการรายใหมที่ไมมีโครงขายของตนเอง ดังนั้น

การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดวยการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการ

เพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการโทรคมนาคม และการพัฒนาคนให

เทาทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี เหลาน้ีเปนปจจัยสำคัญ

ที่มิอาจละเลยไดสำหรับผูใหบริการโทรคมนาคมที่ตองการรักษาความ

สามารถในการแขงขัน ดังจะเห็นไดวา โอกาสในการแขงขันของผู ให

บริการจึงขึ้นอยูกับความไดเปรียบเสียเปรียบของการเชื่อมตอโครงขาย

โดยตรง [1,2]

ในมุมมองของผูใหบริการโทรคมนาคม เมื่อผูใหบริการมีสิทธิใน

การตัดสินใจและใชงานโครงขายไดเต็มความสามารถโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในแงการจัดการเพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคาแลว ในมุมมองทางดาน

วิศวกรรมโครงขายการจัดเสนทาง (routing) นับไดวาเปนกลไกสำคัญ

ที่ ชวย ให จัดการกับปญหาการ เชื่อมตอและการ ใช ทรัพยากร โครงขาย

เพื่อใหไดผลตอบแทนเชิงธุรกิจและประโยชนที่คุมคาที่สุด อยางไรก็ตาม

งานวิจัยสวนใหญ ในอดีตสนใจศึกษาการจัด เสนทางภายในโครงขาย

ของผูใหบริการแตละรายเทานั้น [3,4] เมื่อระบบโทรคมนาคมมีการ

ขยายตัว โครงขายประกอบดวยหลาย ๆโครงขายจึงมีงานวิจัยบางงาน

เชน [5,6] พิจารณาการจัดเสนทางผานโครงขายหลาย ๆ โครงขาย

โดยกำหนดแบบจำลองทางธุรกิจของโครงขายอินเทอรเน็ตซึ่งประกอบ

ดวยการบริการหลาย ๆรูปแบบ แตละรูปแบบของการใหบริการจะมี

ความตองการคุณภาพของสัญญาณที่จะไดรับแตกตางกันและพิจารณา

ขอมูลจากทุก ๆสวนของการใหบริการ ใน [5] ระดับของคุณภาพ

ของการใหบริการ (QoS) แสดงดวยการประวิงเวลา การจัดเสนทาง

จะพิจารณาจากเสนทางที่ใชตนทุนต่ำที่สุด [7] ซึ่งตนทุนของวิธีน้ีจะคิด
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โดยตรงจากการประวิงเวลาของการสงขอมูล นอกจากนั้น [6] ซึ่งใช

QoS ประกอบการเลือกเสนทางเชนเดียวกันแตนำระบบการคิดราคา

และระบบบัญชีมาชวยใหเกิดความยุติธรรมดวย แตการคิดตนทุนของ

งานวิจัยขางตนยังไมไดคิดรวมถึงคาบริการการเชื่อมตอโครงขาย งาน

วิจัย [8,9] ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการคิดราคาบนโครงขายหลายๆโครงขาย

นอกจากนั้นยังเสนอโพรโทคอลที่มีความสามารถในการบอกใหระบบ

ทราบวาตนทุนของการขอเขาใชบริการ (call) มีคาเปนเทาใดผานทาง

โครงขายหลายๆโครงขายดวย

การศึกษา เกี่ยวกับนโยบายการคิด ราคา และการ เลือก เสนทาง

มุงหวังการจัดการทรัพยากรของโครงขายใหคุมคา ดังนั้นในบทความ

น้ี เปน สวนหน่ึง ที่ จะ มุง ศึกษา กลยุทธ ใน การ ประยุกต ศาสตร ดาน

วิศวกรรมทราฟฟก (traffic engineering) กับปญหาการจัดการ

ทรัพยากรของโครงขายโทรคมนาคม การศึกษาจะเนนให เห็นภาพใน

องครวมของระบบโครงขายโทรคมนาคมทั้งระบบซึ่งมีผูใหบริการหลาย

ราย โดย มี วัตถุประสงค เพื่อ นำเสนอ และ ทดสอบกลยุทธ การ เลือก

เสนทางที่เหมาะสมที่สุด (optimal routing strategy) ในการสงผาน

ทราฟฟกภายในโครงขาย โทรคมนาคมขององคกร ทั้งน้ีโดยพิจารณา

ผลกระทบของการคิดคาบริการการเชื่อมตอโครงขาย (interconnec-

tion charge) และตนทุนการใหบริการโทรคมนาคม

2 การกำหนดโครงสรางของระบบที่ใชพิจารณา

โครงขายที่มีผูใหบริการหลายหลาย แตละโครงขายจะเชื่อมตอกัน

โดยผานจุดเชื่อมตอหรือ POI (point of interconnection) การจะ

สงทราฟฟกจากโครงขายหน่ึงไปยังอีกโครงขายหน่ึงนั้นจะตองสงผาน

จุด POI เทานั้น การสงทราฟฟกไปยังโครงขายอื่นน้ีสงผลใหเกิดการ

คิดตนทุนทั้งบนโครงขายของตนเองและตนทุนที่เกิดจากการขอเขาใช

บริการบนโครงขายอื่น ๆ ดวย

รูปที่ 1: ตัวอยางโครงขายที่ทราบลักษณะของการเชื่อมตอและจุด

เชื่อมตอกับโครงขายของผูใหบริการรายอื่น

2.1 ลักษณะของโครงขายที่พิจารณา

ใน บทความ น้ี เรียก โครงขาย ของ ผู ให บริการ ราย หน่ึง ที่ สนใจ

พิจารณาวาโครงขายหลัก (main network) ซึ่งโครงขายหลักน้ีเปน

โครงขายที่ทราบลักษณะการเชื่อมตอ ตลอดจนสามารถจัดการ ปรับปรุง

การเลือกเสนทางบนโครงขายไดโดยละเอียด อยางไรก็ตามการเชื่อมตอ

โครงขายหลักไปยังโครงขายของผู ใหบริการรายอื่นๆ ยอมมีขอจำกัด

เชนอาจจะมีการปฏิเสธการใหบริการ ณ จุด POI เปนตน ในเบื้องตนน้ี

จะพิจารณาบริการเพียงรูปแบบเดียวคือบริการที่ใชจำนวนชองสัญญาณ

คงที่ตัวอยางเชนบริการเสียง(voice service)

นิยาม ให โครงขาย ประกอบ ดวย เซต ของโหนด (Mn) และ

เซตของขาย เชื่อมโยง (E) ซึ่งสามารถแสดงในลักษณะของกราฟ

G(Mn, E) ไดดังตัวอยางในรูปที่ 1 โดยที่

Mn คือ เซตของโหนดในโครงขายของผูใหบริการรายที่ n ทั้งน้ี

n = 0 จะแทนโครงขายหลัก

E คือ เซต ของ ขาย เชื่อมโยง ซึ่ง จะ แสดง ได ใน รูปแบบของ

(ri, rj) เมื่อ ri เปนโหนดตนทาง และ rj เปนโหนดปลายทางของ

ขายเชื่อมโยง

เสนทางที่ ใช ในการสงทราฟฟกระหวางคูโหนดใด ๆ สามารถ

เขียนไดเปน R = (r1, r2,..., rk) เมื่อ r1 คือโหนดตนทาง, rk

คือโหนดปลายทาง และ r2, . . . , rk−1 คือโหนดซึ่งทำหนาที่สงผาน

2.2 การนิยามตนทุนบนโครงขาย

คาบริการและตนทุนบนโครงขายหลักจะคิดก็ตอเมื่อมีการขอเขา

ใชบริการเกิดขึ้นในโครงขายและโครงขายยอมรับการขอเขาใชบริการ

นั้น เมื่อโครงขายยอมรับการขอเขาใชบริการ โครงขายจะสรางเสนทาง

R = (r1, r2, . . . , rk) ใหกับการขอเขาใชบริการโดยที่คาบริการและ

ตนทุนจะคิดเทียบกับเสนทางนั้น ๆ การคิดตนทุนของระบบแบง เปน

2 ประเภทดังน้ี

1. ตนทุนของการสงทราฟฟกผานขาย เชื่อมโยงระหวางโหนด ri

และ rj แทนดวย L(ri, rj) สามารถแบงไดเปน 4 กรณี คือ

(a) ตนทุน ภายใน โครงขาย หลัก (internal cost) คือ

ตนทุนตอหนวยคงที่ รวมถึงคาติดตั้ง คาบำรุงรักษาขาย

เชื่อมโยง เปนตน ซึ่งจะคิดเมื่อขายเชื่อมโยงที่โหนดตนทาง

และโหนดปลายทางอยูในโครงขายหลัก นั่นคือ ri, rj ∈
M0 ในทางปฎิบัติ ตนทุนL(ri, rj) = 0

(b) ตนทุนเมื่อโครงขายหลักเปนตนทาง (originate cost)

คือตนทุนซึ่งเกิดจากการที่ผูใหบริการโครงขายหลักขอเขา

ใชบริการเชื่อมตอกับโครงขายอื่นซึ่งจะคิดเมื่อขายเชื่อมโยง

ที่โหนดตนทางอยูในโครงขายหลักและโหนดปลายทางอยู

ใน โครงขาย ของ ผู ให บริการ ราย อื่น นั่น คือ ri ∈
M0, rj ∈ Mn : n 6= 0 ในทางปฏิบัติตนทุน

L(ri, rj) = 0

(c) ตนทุนเมื่อโครงขายหลักเปนปลายทาง (terminate cost)

คือ ตนทุน ซึ่ง เกิด จาก ผู ให บริการ โครงขาย อื่น ขอ เขา มา

เชื่อมตอกับโครงขายหลักโดยโครงขายหลักเปนโหนดปลาย
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ทาง จะคิดเมื่อขายเชื่อมโยงที่มีโหนดตนทางอยูในโครงขาย

ของผูใหบริการรายอื่นและโหนดปลายทางอยูในโครงขาย

หลัก ri ∈ Mn, rj ∈ M0 : n 6= 0 ในทางปฏิบัติ

ตนทุน L(ri, rj) 5 0

(d) กรณีที่ ขาย เชื่อมโยงที่ มีโหนดตนทางและโหนดปลายทาง

อยูในโครงขายของผูใหบริการรายอื่น นั่นคือ ri, rj /∈
M0 กรณีน้ีจะไมสนใจพิจารณาตนทุน

2. ตนทุนของการสงทราฟฟกผานโหนด ri หรือเรียกอีกแบบหน่ึง

วาคาขอใชบริการโครงขายอื่นเพื่อเปนทางผาน (transit cost) จะ

คิดก็ตอเมื่อมีการสงทราฟฟกขามโครงขายผานโหนด ri ถาไมมี

การสงทราฟฟกผานโครงขายที่โหนดนั้นตนทุนของโหนดจะเปน

ศูนย สามารถเขียนแทนดวย T (ri) โดยที่

T (ri) =


T : ri−1 ∈ M0, ri ∈ Mn 6=0, rk ∈ Mm6=n

−T : ri−1 ∈ Mn, ri ∈ M0, rk ∈ Mm6=0

0 : otherwise

(1)

ดังนั้นสามารถเขียนตนทุนรวม C(R) ของการใช เสนทาง R ซึ่ง

เปนตนทุนที่รวมทั้งแบบคิดจากขายเชื่อมโยงและแบบโหนดไดดังน้ี

C(R) =
k∑

i=2

(L(ri−1, ri) + T (ri)) (2)

3 กลยุทธในการจัดเสนทาง

กลยุทธในการจัดเสนทางที่เสนอในบทความน้ีสามารถสรุปไดดัง

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1: กลยุทธในการจัดเสนทาง

1. การจัดเสนทางโดยไมคิดคา

เชื่อมตอโครงขาย shortest path

routing wiht no interconnec-

tion charge :nISPR)

กรณี น้ี จัด เสนทาง โดย เลือก

เสนทางที่ สั้นที่สุด โดยยอม

ใหมี การ เชื่อมตอ โครงขายกับ

โครงขายหลักแตไมยอมใหใช

โครงขายหลักเปนทางผาน

2. การจัดเสนทางโดยพิจารณา

จาก ตนทุน (cost-based in-

terconnection shortest path

routing:cost-based ISPR)

กรณี น้ี จะ จัด เสนทาง โดย

พิจารณาจากตนทุนของแตละ

เสนทางโดยจะเลือกเสนทางที่

มีตนทุนต่ำสุด

3. การ จัด เสนทาง โดยพิจาร

ณาจาก การ ใช ทรัพยากร โครงขาย

(resource-based intercon-

nection shortest path routing

:resource-based ISPR)

กรณี น้ี จะ จัด เสนทาง โดย

พิจารณาจากการใชทรัพยากร

โครงขายต่ำสุด

4 ตัวอยางการจำลองโครงขายที่มีผูใหบริการหลายราย

ตัวอยางน้ีจะแสดงผลการจำลองโครงขายในรูปที่ 1 โดยพิจารณา

สถานการณตามกลยุทธในการจัดเสนทาง ในตารางที่ 1 รูปแบบของ

โครงขายและความจุของขายเชื่อมโยงมีโหนดทั้งหมด 10 โหนดผู ให

บริการจำนวน 3 รายโดยMo = {1, 2, 3, . . . , 6},M1 = {7, 8}
และM2 = {9, 10} พารามิเตอรที่ใชและสมมุติฐานในการจำลองการ
เลือกเสนทางมีดังน้ี

การขอเขา ใชบริการมี โหลดเทากันในทุก ๆ คูโหนด โดยมี

การกระจายเปนแบบปวสซงและการขอเขาใชบริการเปนอิสระตอกัน

ความจุของขายเชื่อมโยงแตละอันเทากับ 30 ชองสัญญาณ รายไดตอ

การขอเขาใชบริการแตละครั้งคือ 10 หนวย (ไมขึ้นกับระยะเวลาใน

การใชบริการซึ่งมีการแจกแจงเปนแบบเลขชี้กำลัง) คาใชจายภายใน

โครงขายหลักมีคาเปน 1 หนวยตอชองสัญญาณตอขายเชื่อมโยง คา

เชื่อมตอแบบ originate และแบบ terminate มีคาเปน 1 หนวยตอ

ชองสัญญาณ คา transit มีคาเปน 3,5,6 หนวยตอชองสัญญาณของ

M0,M1,M2 ตามลำดับ จำนวนเหตุการณที่มีผูเรียกเขาและออกจาก

โครงขายรวมทั้งหมดคือ 50,000 เหตุการณ ใชเทคนิคการจำลองระบบ

แบบเหตุการณเต็มหนวย(discrete event simulation) แลววัดผล

การทดลองดวยชวงความเชื่อมั่น 95 % โดยใชเทคนิคของคาเฉลี่ยชวง

(confidence interval estimation by batch mean)[10]

5 ผลการจำลองโครงขาย

รูปที่ 2: ความนาจะเปนของการปฏิเสธการเรียกเขาของแตละคูโหนด

รูปที่ 3: คาอรรถประโยชนโดยรวมของระบบ

จากผลการทดลองพบวา วิธีการเลือกเสนทางที่ไมคิดคาบริการ

การเชื่อมตอโครงขายนั้นใหคาอรรถประโยชนนอยที่สุดในทุกๆ ชวง
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รูปที่ 4: กำไรตอจำนวนการเรียกที่เรียกไดสำเร็จ

โหลดเหตุ เพราะตองปฏิเสธการใหบริการกับการขอเขา ใชบริการจาก

โครงขายอื่นที่มาขอใชโครงขายหลักเปนทางผานและ ปฏิเสธการขอเขา

ใชบริการจากโครงขายของเราที่ตองการผานโครงขายอื่น ดังแสดงใน

รูปที่ 2 การปฏิเสธน้ีเปนสวนหน่ึงที่ทำใหโครงขายหลักสูญเสียรายได

จากการผานทาง หากวาโครงขายหลักมีการขอเขาใชบริการในลักษณะ

น้ีคอนขางมากอาจจะทำใหสูญเสียรายไดเปนปริมาณมหาศาล

แมวาในชวงที่ปริมาณโหลดมีคากำไรจากการไมคิดคาเชื่อมตอ

โครงขาย จะ สูง กวา การ จัด เสนทาง โดยพิจารณา จาก ตนทุน และ สูง

กวานโยบายการจัด เสนทางแบบพิจารณาทรัพยากรรวมของ โครงขาย

ทั้งหมด อันเน่ืองมาจากวารายไดของแตละการขอเขาใชบริการนั้นเรียก

เก็บไดเฉพาะจากลูกคาของโครงขายหลักเทานั้นแตวาการเชื่อมตอที่มี

ตนทางอยูในโครงขายอื่น (ri ∈ Mn 6=0) และปลายทางอยูในโครงขาย

หลัก (rj ∈ M0) ไม ไดรับรายได (L(ri, rj) = 0) แตทวา

ในระยะยาวแลวเมื่อมีผู เขามาใชบริการในโครงขายมากยิ่งขึ้นเห็นได

ชัดเจนวาการจัดเสนทางแบบพิจารณาทรัพยากรรวมของทั้งโครงขายให

ผลดีที่สุดซึ่งคือใหกำไรสูงสุด เพราะในกรณีที่ไมคิดคาเชื่อมตอโครงขาย

เปนเหตุใหชวงโหลดสูงการขอเขาใชบริการแบบ ri ∈ Mn และ

rj ∈ M0 มีปริมาณมากรายไดเฉลี่ยตอการขอเขาใชบริการรวมจึงตก

สวนวิธีการคิดคาบริการแบบพิจารณาตนทุนในชวงโหลดขนาดกลางที่

โครงขายยังพอมีชองสัญญาณวางปริมาณการขอเขาใชบริการที่ตองการ

ใชโครงขายเปนทางผานมีเพิ่มขึ้น รายไดเฉลี่ยตอการขอเขาใชบริการ

รวมจึงตกลงจนกระทั่งโครงขายเริ่มเต็มการขอเขาใชบริการที่มีเสนทาง

ที่ใชทรัพยากรไมมากนักเทานั้นจึงจะไมถูกปฏิเสธ

6 สรุป

การคิด คาบริการ ระหวาง โครงขายนั้น เปนหัวใจ สำคัญที่ จะ กอ

ให เกิดการ เปลี่ยนแปลงลักษณะการใหบริการและ เพิ่ม โอกาสในการ

แขงขันกับผูใหบริการรายอื่น แมวาในมุมมองของผูใหบริการโครงขาย

ยอม ตองการ ให โครงขาย ที่ สราง คุมคา ตอ การ ลงทุน และ เปน ฝาย ได

เปรียบ ใน โลก ของ การ แขงขัน หรือ เสียเปรียบ คูแขง นอย ที่สุด และ

พยายามจัดการ โครงขาย โดย เลือก เสนทางที่ ตนทุนต่ำ ดัง เชนกลยุทธ

แบบ cost-based ISPR เพื่อหวังจะใหไดกำไรสูงที่สุด แตทวาใน

ความเปนจริงแลวหากมีการรวมมือระหวางผู ใหบริการดวยกัน การ

ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันการ ใช โครงขาย ในภาพรวมอยางคุมคา

ดังเชนกลยุทธแบบ resource-basec ISPR ยอมจะอำนวยใหเกิด

ประโยชนตอทุก ๆ ฝายสูงสุด
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