
นโยบายการจองทรังคอยางยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียกโดยใชทฤษฎีเกมความรวมมือ 
Fair Trunk Reservation Policy in Call Admission Control Using Cooperative Game Theory 

 
กลิกา สุขสมบูรณ เชาวนดิศ อัศวกุล ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ และ ศักดิ์ เสกขุนทด 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร 0-2218-6915 โทรสาร 0-2218-6912 E-mail: kmitmink@yahoo.com 

บทคัดยอ 
ในบทความนี้ไดเสนอ วิธีการเลือกคาพารามิเตอรการจองทรังค 

ที่ใหความยุติธรรมในการจัดสรรแบนดวิดทกับทราฟฟกแตละชนิด โดย
พิจารณาจากเงื่อนไขการตัดสินใจในทฤษฎีเกมความรวมมือ ซึ่งมี 3 แบบ 
คือ Nash, Raiffa และ Modified Thomson  ระบบที่พิจารณาไดแก ระบบ
ของขายเชื่อมโยงเดี่ยวที่ใชเทคนิกการแบงแยกการใหบริการทราฟฟก 
(service separation) ซึ่งทําใหการจัดสรรแบนดวิดทสําหรับทราฟฟกแต
ละชนิดสามารถทําไดในทางปฏิบัติโดยใชฟงกชันแบนดวิดทสมมูล 
(equivalent bandwidth) เมื่อวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โหลดในระบบผลปรากฏวาเมื่อในระบบมีปริมาณโหลดมาก การใชวิธี 
Blocking Equalization แบบ Fixed Trunk Reservation [3] จะใหผลที่ได
ใกลเคียงกับ วิธีเลือกคาพารามิเตอรตามเงื่อนไขการตัดสินใจของ Nash 
และ คา utilization รวมที่ได มีคามากกวากรณีของ Raiffa และ มีคาต่ํา
กวากรณีของ Modified Thomson เสมอ ในขณะเดียวกันก็มีความ
ซับซอนในการใชงานต่ํา ทําใหเหมาะสมกับการประยุกตใชในทางปฏิบัติ 

 
คําสําคัญ : การจัดสรรแบนดวิดท, การควบคุมการตอบรับการเรียก, เกม
ความรวมมือ, ความยุติธรรม, การจองทรังค 
 
Abstract 

In this paper, a selection of trunk reservation parameters has 
been proposed to provide fair accesses to each traffic by considering 
three game theoretic decision criteria of Nash, Raiffa and Modified 
Thomson. The considered system is based on the single link that 
employs the service separation technique, which allows the practical 
bandwidth allocation according to the notion of equivalent bandwidth. 
The reported numerical experiments show that, at high loading, the 
results from the blocking equalization by fixed trunk reservation [3] are 
very close to that of Nash. Their total link utilization is always greater 
than that of Raiffa and less than that of Modified Thomson. Meanwhile, 
the blocking equalization by fixed trunk reservation requires the least 
implementation complexity and hence its suitability in practical usages. 
 

Keywords: bandwidth allocation, call admission control, cooperative 
game, fairness, trunk reservation 
 
1. บทนํา 

การควบคุมการตอบรับการเรียก (Call Admission Control: 
CAC) เปนกลไกสําคัญที่ใชแกปญหาความคับคั่งภายในโครงขาย โดยท่ี
การควบคุมทราฟฟกในโครงขายจะขึ้นอยูกับวิธีการตัดสินใจที่เลือกใช
ใน CAC ซึ่งมีอยูดวยกันหลายวิธี เชน วิธี Complete Sharing (CS), วิธี 
Complete Partitioning (CP) วิธี Guaranteed Minimum (GM) [1-2] และ 
วิธี Trunk Reservation (TR) [3] 

เนื่องจากวิธี TR เปนวิธีที่งายตอการนํามาใชในทางปฏิบัติ และ
สามารถควบคุมปริมาณทราฟฟกในโครงขาย ดวยการปรับคาพารามิเตอร
การจองทรังคสําหรับแตละทราฟฟก ดังนั้นในบทความนี้จึงนําวิธี TR มา
ประยุกต และปรับปรุงใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงานในทางปฏิบัติ 
โดยเสนอวิธีการเลือกคาพารามิเตอรการจองทรังค ที่สามารถใหความ
ยุติธรรมกับทราฟฟกแตละชนิด โดยพิจารณาไดจากเงื่อนไขการตัดสินใจ
ในทฤษฏีเกมความรวมมือ ซึ่งมี 3 แบบ คือ Nash, Raiffa และ Modified 
Thomson [4-6] และเลือกใหจุดทํางานของระบบอยูบน Pareto boundary 
ซึ่งจะทําใหระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด [4-6]   ระบบที่พิจารณาไดแก
ระบบของการจองทรังคในขายเชื่อมโยงเดี่ยว (single link) ที่ใชเทคนิค
การแบงแยกการใหบริการทราฟฟก (service separation) [3] ทําใหการ
จัดสรรแบนดวิดทสําหรับทราฟฟกแตละชนิดสามารถทําไดในทาง
ปฏิบัติ โดยใชฟงกชันแบนดวิดทสมมูล (equivalent bandwidth) [7] ใน
การประมาณคาแบนดวิดทที่ระบบตองการ 

 
2. แบบจําลองที่ใชในการพิจารณา 
 พิจารณาระบบของขายเชื่อมโยงเดี่ยว ดังรูปที่ 1 กําหนดใหขาย
เชื่อมโยงมีคาความจุคงที่ และมีทราฟฟกเขามาเพียง 2 ชนิด การเขามา
ของทราฟฟกทั้งสองชนิดเปนไปตามกระบวนการปวสซงที่เปนอิสระตอ
กัน (independent Possion process) และมีพารามิเตอรที่เกี่ยวของดังนี้ 
iλ  คือ อัตราเฉลี่ยของการเรียกเขาของทราฟฟกชนิดที่ i  

iµ/1  คือ ระยะเวลาในการครอบครองทรังคโดยเฉลี่ยตอหนึ่งการเรียก
ของทราฟฟกชนิดที่ i  (ในบทความนี้กําหนดใหมีคาคงที่เทากับ 1 หนวย
เวลา) 
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iρ  คือ โหลดของทราฟฟกชนิดที่ i  มีคาเทากับ ii µλ /  
C  คือ คาความจุของขายเชื่อมโยง 

)( ii nG  คือ คาแบนดวิดทที่ทราฟฟกชนิดที่ i  ตองการเมื่อมีการ
เชื่อมตอเปนจํานวน in ซึ่งเปนไปตามฟงกชันแบนดวิดทสมมูล [7] ดัง
สมการ  
 
 iiiiii nnnG βα +=)(  (1) 
 
เมื่อ iα  และ iβ  เปนคาพารามิเตอรแสดงความเปนเชิงเสน และไมเปน
เชิงเสนของการมัลติเพล็กซเชิงสถิติ (statistical multiplexing) ตามลําดับ  
 

 
 

รูปที่ 1 แบบจําลองขายเชื่อมโยงเดี่ยว 
 
3. นโยบายการจองทรังค (Trunk Reservation Policy: TR) 
 CAC แบบ TR จะตัดสินใจปฏิเสธการเรียกหนึ่ง ๆ ก็ตอเมื่อ 
 
 ∑ <−

i
iii TRnGC )(  (2) 

 
โดยที่ iTR  แทนคาพารามิเตอรการจองทรังคของทราฟฟกชนิดที่ i  จาก
สมมติฐานของระบบในหัวขอที่ 2 สมรรถนะของระบบสามารถคํานวณ
ไดจากแบบจําลอง 2-dimentional birth-death process และการวิเคราะห
เชิงตัวเลข (numerical analysis) ดวยวิธี Gaussian elimination [8] ผลจาก
การคํานวณจะไดคาการกระจายของสถานะอยูตัว (steady state 
distribution) สําหรับจํานวนการเชื่อมตอของทราฟฟกชนิดที่ i  

)( ii nNP =  ซึ่งสามารถนําไปใชคํานวณคา utilization ของทราฟฟก
ชนิดที่ i  ไดตามสมการ 
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บทความนี้มีวัตถุประสงคในการเลือกคาพารามิเตอร iTR ที่

เหมาะสม เพื่อใหการเลือกปฏิเสธการเขาใชของทราฟฟกแตละชนิด
เปนไปอยางยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยจะประยุกตทฤษฎีเกม
ความรวมมือมาชวยในการตัดสินใจ 
 

4. ทฤษฎีเกมความรวมมือ (Cooperative Game Theory) 
พิจารณาระบบขายเชื่อมโยงในรูปของปญหาการตอรอง (bargaining 
problem) ซึ่งประกอบไปดวยผูเลน 2 ฝาย โดยที่แตละฝายตางพยายาม
ตอรองเพื่ออรรถประโยชน (utility) ของตนเอง ซึ่งในบทความนี้
กําหนดใหเปนคา utilization iu  สําหรับผูเลน หรือทราฟฟกชนิดที่ i  
( i =1,2)  และมีค าคํ านวณได จ ากสมการ  (3)  กํ าหนดใหป ริภู มิ
อรรถประโยชน (utility space: S) คือเซตของคาผลประโยชนที่เปนไปได
ที่ผูเลนแตละฝายจะไดรับ  ให ∈= ),( 0

2
0
10 uus S  แทนคาเร่ิมตนใน

การตอรอง และ ),( *
2

*
1 uu  แทนคาสุดทายที่ไดจากการตอรอง โดยที่ 

0
1

*
1 uu ≥  และ  0

2
*
2 uu ≥  และกํ าหนดให ผู เ ล นมี ความพอใจกับ

ผลประโยชนที่ผูเลนแตละฝายจะไดรับโดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน
ที่ผูเลนอีกฝายจะไดรับมีคาเปนดังฟงกชัน )(⋅iv  ให γ  คือ weighting 
factor โดยท่ีคา 1,1,0 −=γ  สําหรับการหาผลเฉลยตามเงื่อนไขของ 
Nash, Raiffa และ Modified Thomson ตามลําดับ [6]  ในบทความนี้
สมมติให )0,0(),( 0

2
0
10 == uus  ดังนั้นสามารถหา ),( *

2
*
1 uu  ไดจาก 

 
 ||211 γγ +−= uuv  และ ||122 γγ +−= uuv  (5) 
 
 ]}[maxarg{),( 21,

*
2

*
1

21

vvuu
uu

⋅=   (4) 

 
5. ขั้นตอนการหาคาพารามิเตอรการจองทรังค 
 บทความนี้เลือกใชวิธี Fixed Trunk Reservation ซึ่งสะดวกตอ
การประยุกตใชในทางปฏิบัติ [3] และทําการปรับคาคงที่ ),( 21 TRTR  
ซึ่งจะปรับตามปริภูมิควบคุม τ  โดยที่ 
 

CTRGTRTR ii ≤≤ℜ∈= + )1(|),{( 2
21τ  สําหรับ }2,1=i  (6) 

 

 
 
รูปที่ 2 ปริภูมิอรรถประโยชน S และ Pareto boundary เมือ่ทราฟฟกชนิด 
narrow band ( 64.01 =α  Mbps และ 01 =β  Mbps) และ ทราฟฟก
ชนิด wide band ( 62 =α  Mbps และ 102 =β  Mbps) เมื่อโหลด 

5021 == ρρ  Erlang และ ความจุของขายเชื่อมโยง 150=C  Mbps 

C

Trunk Reservation 

ทราฟฟกชนิดที่ 1 

ทราฟฟกชนิดที่ 2 

สวิตช 

ขายเชื่อมโยง 
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ขั้นตอนการหาคาพารามิเตอรการจองทรังค ),( 21 TRTR  ตาม
เงื่อนไขที่ไดจากทฤษฎีเกมความรวมมือสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. หา S ซึ่งเปนเซตของ utilization ),( 21 uu  ที่เปนไปได
ทั้งหมด สําหรับคาพารามิเตอรการจองทรังค ),( 21 TRTR
ใด ๆ ในปริภูมิควบคุม τ  

2. จากปริภูมิอรรถประโยชน S ในขั้นตอนที่ 1 คนหา Pareto 
boundary ซึ่งประกอบไปดวยจุด ),( 21 uu ที่ขอบดานนอก
ของปริภูมิอรรถประโยชน S ดังแสดงในรูปที่ 2 

3. คํานวณหาคา ),( *
2

*
1 uu จากจุดบน Pareto boundary ที่

สอดคลองกับเงื่อนไขของ Nash, Raiffa หรือ Modified 
Thomson ตามสมการ (4) ถึง (5) 

4. จากจุด ),( *
2

*
1 uu  จะยอนกลบัไปหาคาพารามิเตอรการจอง 

1TR  และ 2TR  ที่เหมาะสมกับการนําไปใชงานได 
  
6. ผลการวิเคราะห 
6.1 กําหนดคาพารามิเตอรท่ีใชพิจารณา 
 พิจารณาตามแบบจําลองในรูปที่ 1 ลักษณะของทราฟฟกถูก
กําหนดดวยฟงกชันแบนดวิดทสมมูล และใหทราฟฟกชนิดที่ 1 แทนดวย 

),( 11 βα  และทราฟฟกชนิดที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปตามคา ),( 22 βα  จน 
ถึง ),( 1010 βα  ดังรูปที่ 3 และใหแบนดวิดทของขายเชื่อมโยงมีคาคงที่
เทากับ 150 Mbps  
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รูปที่ 3 แบนดวิดทสมมูลของทราฟฟกแตละประเภทตามสมการ (1)  
ซึ่งมีคาเปลี่ยนแปลงตามพารามิเตอร ),( βα   
 
การศึกษาสมรรถนะของระบบที่ไดจากการเลือกคาการจองทรังคตาม
เงื่อนไขการตัดสินใจของ Nash, Raiffa และ Modified Thomson จะ
พิจารณาเปรียบเทียบกับวิธี Blocking Equalization แบบ Fixed Trunk 
Reservation [3] โดยแบงการพิจารณาออกเปน 2 สวน ในสวนแรกเพื่อ
พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนคาโหลด และสวนที่ 2 เพื่อพิจารณา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนคาแบนดวิดทที่ทราฟฟกตองการ 

6.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโหลดในระบบ 
เมื่อเพิ่มโหลดของทราฟฟกชนิดที่ 1 ( 1ρ ) โดยใหทราฟฟกชนิด

ที่ 1 ตองการแบนดวิดทโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 30 % ถึง 100% ของคาความ
จุของขายเชื่อมโยง และใหโหลดของทราฟฟกชนิดที่ 2 มีคาเทากับ 30% 
ของคาความจุของขายเชื่อมโยง คาของ utilization จะเปนดังรูปที่ 4 ถึง 6  
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รูปที่ 4 คา utilization ของทราฟฟกชนิดที่ 1 )( 1u  เมื่อ 64.01 =α , 

01 =β , 62 =α  และ 102 =β   
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รูปที่ 5 คา utilization ของทราฟฟกชนิดที่ 2 )( 2u เมื่อ 64.01 =α , 

01 =β , 62 =α  และ 102 =β  
 
รูปที่ 4 ถึง 6 แสดงใหเห็นวา คา utilization ของทราฟฟกชนิดที่ 1 , 2 และ 
utilization รวมมีคาใกลเคียงกันทุกวิธีในกรณีโหลดรวมของระบบมีคา
ไมเกิน 70% ของคาความจุของขายเชื่อมโยง และจะมีคาแตกตางกัน
เพิ่มขึ้นเมื่อโหลดในระบบสูงขึ้น ในรูปที่ 6 แสดงวาเมื่อใชวิธี Blocking 
Equalization แบบ Fixed Trunk Reservation [3] จะใหคา utilization รวม
ของระบบใกลเคียงกับ วิธีเลือกคาพารามิเตอรตามเงื่อนไขการตัดสินใจ
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ของ Nash ถึงแมวาจุดทํางานตามวิธี Blocking Equalization แบบ Fixed 
Trunk Reservation [3] จะไมอยูบน Pareto boundary ก็ตาม 
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รูปที่ 6 คา utilization รวมของทราฟฟกทั้งสองชนิด เมื่อ 64.01 =α , 

01 =β , 62 =α  และ 102 =β  
 
 รูปที่ 6 แสดงวาคา utilization รวมที่ไดจากวิธี Blocking 
Equalization แบบ Fixed Trunk Reservation [3] มีคามากกวา วิธีเลือก
คาพารามิเตอรตามเงื่อนไขการตัดสินใจของ Raiffa และ มีคาต่ํากวาวิธี
เลือกคาพารามิเตอรตามเงื่อนไขการตัดสินใจของ Modified Thomson ซึ่ง
อธิบายไดดังนี้ 
 วิธีเลือกคาพารามิเตอรตามเงื่อนไขการตัดสินใจของ Raiffa เปน
วิธีที่พยายามลดความแตกตางของคา utilization ระหวางทราฟฟกทั้ง 2 
ชนิด เมื่อแทนคา 1=γ  ในตามสมการ (4) และ (5) แลวจะไดวาคา

|)(|minarg),( 21),(

*
2

*
1

21

uuuu
uu

−=  จึงทําใหคา utilization ของทราฟฟก 

2 ชนิด ไมแตกตางกันมาก 
 วิธีเลือกคาพารามิเตอรตามเงื่อนไขการตัดสินใจของ Modifeid 
Thomson เปนวิธีที่พยายามเพิ่มคา utilization รวม ตามสมการ (4) และ 
(5) เมื่อแทนคา 1−=γ  ในตามสมการ (4) และ (5) แลวจะไดวาคา

)(maxarg),( 21),(

*
2

*
1

21

uuuu
uu

+=  จึงทําใหคา utilization รวมของทราฟ

ฟก 2 ชนิดสูงสุด 
 
6.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนคาแบนดวิดทของทราฟฟก 

เมื่อแบนดวิดทสมมูลของทราฟฟกชนิดที่ 2 มีคาเปลี่ยนแปลง
โดย 2α มีคาในชวง 2 ถึง 10 และ 102 =β  ใหทราฟฟกชนิดที่ 1 มีคา 

64.01 =α  และ 01 =β  และปริมาณแบนดวิดทที่ตองการโดยเฉลี่ย
ของทราฟฟกทั้งสองมีคาคงที่เทากับ 150 Mbps นั่นคือ ระบบอยูใน
สถานะโอเวอรโหลดอยางมาก 
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รูปที่ 7 คา utilization ของทราฟฟกชนิดที่ 1 )( 1u  เมื่อ 64.01 =α , 
01 =β , }10,,3,2{2 K∈α  และ 102 =β  
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รูปที่ 8 คา utilization ของทราฟฟกชนิดที่ 2 )( 2u เมื่อ 64.01 =α , 

01 =β , }10,,3,2{2 K∈α  และ 102 =β  
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รูปที่ 9 คา utilization รวมของทราฟฟกทั้ง 2 ชนิด เมื่อ 64.01 =α , 

01 =β , }10,,3,2{2 K∈α  และ 102 =β  
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ผลการทดสอบในรูปที่ 7 ถึง 9 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลง
คา 2α ไมสงผลกับคา utilization ของทราฟฟก ดังนั้นถาคา 2α  ที่ใช
ทดสอบในหัวขอที่ 6.2 เปลี่ยนไปเปนคาอื่น ๆ เชน }10,,3,2{2 K∈α
จะยังคงใหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโหลดในระบบในลักษณะ
เดียวกันกับผลที่ไดจากการทดสอบในหัวขอที่ 6.2  

 
7. สรุป 

ในบทความฉบับนี้ไดนําเสนอวิธีการเลือกคาพารามิเตอรการ
จองทรังคที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ใหความยุติธรรมในรูปแบบการ
ตัดสินใจของ Nash, Raiffa และ Thomson โดยทําการเปรียบเทียบกับวิธี 
Blocking Equalization แบบ Fixed Trunk Reservation [3] จากการ
ทดสอบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโหลดในระบบ และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนคาแบนดวิดทของทราฟฟก สามารถสรุปไดวาการใชวิธี 
Blocking Equalization แบบ Fixed Trunk Reservation [3] จะใหผลที่ได
ใกลเคียงกับ วิธีเลือกคาพารามิเตอรตามเงื่อนไขการตัดสินใจของ Nash 
และ คา utilization รวมที่ได มีคามากกวากรณีของ Raiffa และ มีคาต่ํา
กวากรณีของ Modified Thomson เสมอ อยางไรก็ตามวิธี Blocking 
Equalization แบบ Fixed Trunk Reservation [3] จะมีความซับซอนใน
การคํานวณนอยกวาวิธีการเลือกคาพารามิเตอรที่เหมาะสมตามเงื่อนไข 
ของ Nash, Raiffa และ Modified Thomson  
 จากวิธี และหลักการที่เสนอในบทความนี้ สามารถพัฒนาตอไป
ไดในอนาคต โดยการนําไปประยุกตใชกับการวิเคราะห ในขายเชื่อมโยง
ที่ทราฟฟกแตละชนิดมีลําดับความสําคัญแตกตางกัน และ  ในขาย
เชื่อมโยงที่ใหบริการทราฟฟกมากกวา 2 ชนิด 
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