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บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีน าเสนอการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตดัสินใจในเบ้ืองตน้ส าหรับ
วางแผนเลือกต าแหน่งท่ีเหมาะสมให้กับสมอลล์เซลล์ในเครือข่ายเคล่ือนท่ี โดยก าหนดสมการ
วตัถุประสงคใ์ห้คน้หาต าแหน่งท่ีมีปริมาณทราฟิกและปริมาณงานตามท่ีก าหนดบนเครือข่ายเคล่ือนท่ี 
3G โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตวัอยา่งของเซกเตอร์จากลกัษณะพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความหนาแน่น
ของประชากร ไดแ้ก่ ชุมชนขนาดใหญ่ ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดเล็ก ในเขตภาคเหนือ และ
ก าหนดเง่ือนไขในการพิจารณาปริมาณทราฟิกกบัปริมาณงานท่ีใชง้านจริงในระบบเครือข่ายเคล่ือนท่ี 
โดยแบบจ าลองจะประเมินทุกต าแหน่งท่ีเป็นไปได้ด้วยขั้นตอนวิธีการคน้หาแบบนกกาเหว่า การ
ประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลองส าหรับการวางแผนจดัวางสมอลลเ์ซลลจ์ะพิจารณาจากต าแหน่งของ
สมอลล์เซลล์ท่ีได้จากแบบจ าลองมาเปรียบเทียบกบัต าแหน่งจากแผนงานหรือจากผูเ้ช่ียวชาญและ
ต าแหน่งท่ีไดด้ าเนินการติดตั้งสมอลลเ์ซลลแ์ลว้ โดยใชร้ะยะห่างเป็นเกณฑว์ดั 
 ผลจากการศึกษาพบว่าขั้นตอนวิธีการคน้หาแบบนกกาเหว่า สามารถน ามาใช้ในการสร้าง
ระบบตดัสินใจวางแผนเลือกต าแหน่งท่ีเหมาะสมให้กบัสมอลล์เซลล์ในเครือข่ายเคล่ือนท่ีได้ โดย
ค านวณหาปริมาณทราฟิกและปริมาณงานตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้สามารถน าแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึน
น้ีไปใชใ้นการวางแผนงานเพื่อหาต าแหน่งติดตั้งสมอลล์เซลล์ไดจ้ริง เป็นการช่วยประหยดัทรัพยากร
ในการวางแผน ลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากแผนงานติดตั้ งสมอลล์เซลล์ และท าให้
เครือข่ายเกิดประสิทธิภาพแก่ผูใ้ชง้าน 
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ABSTRACT 

 In this independent study, the main purpose is to develop the decision support model for 
deployment of small cell in 3G mobile networks by defining the objective function to optimize the 
total traffic data and throughput per user. A set of sectors considered in this study are located in 
urban, suburban, and rural areas. This research proposes a new metaheuristic cuckoo search 
algorithm to evaluate all the possible locations based on real traffic data and throughput per user 
from existing 3G networks. The support model for small cell deployment is evaluated by: (i) the 
distance between planned small cell locations and small cell locations from the model and (ii) the 
distance between existing small cell locations in real networks and small cell locations from the 
model. 
 The experimental results show that the cuckoo search algorithm can be applied to develop 
the decision support model for small cell deployment in mobile networks. Therefore, this support 
model can be used to find the optimal location for placing small cell in mobile networks, which can 
save resource, reduce time and error factors in the deployment plan, and provide efficient mobile 
networks to customers. 


